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 إسطنبولعة في للوثائق الموقَّ  ةالنھائی وصالنص
 لوثائقا لعدِّ التي تُ  تلكغیر  والقرارات

 
 
 
 
 

 ۲۰۱۷برن 

 المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .والواردة في ھذا المجلد ۲۰۱٦ لعام إسطنبول مؤتمرالتي اعتمدھا  النصوص طبع بشأن مالحظة
 
 
 ،الع�ام النظ�ام، ووالبروتوك�ول اإلض�افي التاس�ع ،الدس�تور نص�وص ف�ي داك�ن أس�ود بخ�ط المطبوع�ة األحرف نبیِّ تُ 

 ال�دفع بخ�دمات الخاص واالتفاق ،واالتفاقیة ،راتللمؤتم الداخلي والنظام ،والبروتوكول اإلضافي األول للنظام العام
 .۲۰۱۲عام الدوحة ل مؤتمرالتي اعتمدھا  الوثائق إلى بالنسبة جریتأُ  التي التعدیالت البریدیة

 
 في فیینا فيالذي اعتمد ودستوره  ،العالمي البریدي االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دليَ أُ  التي اتالتصریح تردو

 لع��ام ول��وزان ،۱۹٦۹لع��ام  طوكی��و م��ؤتمرات البروتوك��والت اإلض��افیة الص��ادرة ع��ن لت��ھعدَّ ي وال��ذ ۱۹٦٤ ع��ام
 وبوخارس�ت ،۱۹۹۹ لع�ام ینیج�وب ،۱۹۹٤ لع�ام وس�یول، ۱۹۸۹ لع�ام وواشنطن ،۱۹۸٤ لعام مبورغاوھ ،۱۹۷٤

اعتم�ده م�ؤتمر و عیدت ص�یاغتھالذي أُ فضال عن النظام الداخلي ، ۲۰۰۸ نیوالعشر عـالراب رــالمؤتمو ۲۰۰٤ لعام
 .إسطنبول في علیھا عالموقَّ  الوثائق من جزءاً  لیست أنھا إال ،في ھذا المجلد للعلم بھا ۲۰۱۲الدوحة لعام 

 



 جدول المحتویات

 

۳ 
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۲٤٥ 

 

                                                           
والنظام العام الذي اعتمده مؤتمر  ،ةعالتس ةاإلضافی تالبروتوكوالل بموجب عدَّ والمُ  ۱۹٦٤في عام فینیا  فيیرد نص دستور االتحاد البریدي العالمي المعتمد  ۱

ع إال أنھا لیست جزءا من الوثائق الموقَّ للعلم بھا، في ھذا المجلد  والنظام الداخلي للمؤتمرات ،والُمعّدل بموجب البروتوكول اإلضافي األول ۲۰۱۲الدوحة لعام 
 .علیھا في إسطنبول



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 البروتوكول اإلضافي التاسع 
 دستور االتحاد البریدي العالميل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





 الدستور، البروتوكول اإلضافي
 

۷ 

 
 البروتوكول اإلضافي التاسع

 لدستور االتحاد البریدي العالمي
 
 
 

  جدول المحتویات
 

   المادة

لة) ۱(المادة  -األولى  االتحاد وھدفھ نطاق المعدَّ
 تعاریف لة)المعدَّ  مكرراً ۱(المادة  -الثانیة
لة) ۲۲(المادة  -الثالثة  وثائق االتحاد المعدَّ

البروتوك�ول اإلض�افي لدس�تور االتح�اد البری�دي  دخول  -الرابعة
 ومدة العمل بھز التنفیذ حیِّ العالمي 

 
 
 



 

 



 الدستور، البروتوكول اإلضافي
 

۹ 

 
 

 التاسعالبروتوكول اإلضافي 
 دستور االتحاد البریدي العالميل
 
 

یولی��و  ۱۰ف��ي فیین��ا بت��اریخ م��ن دس��تور االتح��اد البری��دي الع��المي المب��رم  ۳۰م��ن الم��ادة  ۲عل��ى البن��د  االط��العبع��د 
مطلق�و الص�الحیة  ن، أقر مندوبو حكوم�ات البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي المفوض�و۱۹٦٤ "تموز"

 المجتمعون في إسطنبول خالل المؤتمر، التعدیالت اآلتیة على الدستور المذكور شریطة التصدیق علیھا.
 
 

 المادة األولى
لة) ۱(المادة    المعدَّ

 االتحاد وھدفھ نطاق
 

 االتحاد اسم تحت بینھا فیما البریدیة البعائث لتبادل واحداً  بریدیاً  إقلیماً  الدستور ھذا تقر التي البلدان تكِّون -۱
 .االتحاد ئقوثا في المحددة بالشروط رھنا االتحاد، إقلیم كل في العبور حریة وُتكفل. العالمي البریدي

 
 .المضمار ھذا في الدولي بالتعاون والنھوض وتحسینھا البریدیة الخدمات تنظیم ضمان ھو االتحاد ھدف -۲
 

 .األعضاء البلدان منھ تطلبھا التي البریدیة التقنیة المعونة فـي إمكانیاتھ، حدود في االتحاد، یسھم -۳
 
 

 الثانیةالمادة 
لة)۱(المادة    مكرراً المعدَّ

 یفتعار
 

 لغرض وثائق االتحاد البریدي العالمي، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني المعرفة أدناه: -۱
وتتمث��ل  .وث��ائق االتح��اد وتنظمھ��االت��ي تح��دد نطاقھ��ا  الدولی��ةك��ل الخ��دمات البریدی��ة الخدم��ة البریدی��ة:  ۱-۱

واالقتص��ادیة للبل��دان  االلتزام��ات الرئیس��یة للخ��دمات البریدی��ة ف��ي اس��تیفاء بع��ض األھ��داف االجتماعی��ة
 .وإرسالھا وتوزیعھا ومعالجتھابضمان جمع البعائث البریدیة  األعضاء

 .من الدستور ۲بلد یستوفي شروط المادة البلد العضو:  ۱-۲
التزام األط�راف المتعاق�دة ف�ي وث�ائق االتح�اد البری�دي واحد): البریدي القلیم نفس اإلإقلیم بریدي واحد ( ۱-۳

 وب�أن تعام�ل، بما في ذلك حری�ة العب�ور، فیما بینھا البریدیة البعائثالظروف لتبادل  أن تھیئبالعالمي 
رھن�ا بالش�روط ، البعائث البریدیة العابرة من بلدان أخرى وكأنھا بعائثھا البریدیة الخاصة، دون تمیی�ز

 .المحددة في وثائق االتحاد
تس�لم إلی�ھ ب�العبور ن نقل البعائث البریدیة الت�ي أحد البلدان األعضاء الوسیطة بضما التزام حریة العبور: ٤-۱

 .رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، بعائثھ الداخلیةمعاملتھا كما یعامل ، مع إلى بلد عضو آخر
 یرد وصفھا في االتفاقیة. البعائث التيبعائث برید الرسائل:  ٥-۱
 )(حذف ٦-۱
 رس�الة( عض�و بل�دف�ي  مع�یَّن مس�تثمر ُیرسلھ شيء أي إلى ریشی عام مصطلح ھو: البریدیة البعیثة مكرراً ٦-۱

 االتفاقی�ة ف�ي علیھ المنصوص النحو على) أو ما إلى ذلك ،أو حوالة بریدیة بریدي، طردأو  بریدیة،
 .ونظامیھما البریدیة الدفع بخدمات الخاص واالتفاق العالمیة البریدیة



 الدستور، البروتوكول اإلضافي
 

۱۰ 

 ك�ل كی�ان حك�ومي أو غی�ر حك�ومي ُیعین�ھ رس�میاً البل�د العض�و الس�تثمار الخ�دمات :معیَّنال المستثمر ۱-۷

 ۲االتحاد داخل أراضیھ. البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة التي تنص علیھا وثائق
 أو وثیق�ة م�ا بن�ود ألح�د الق�انوني األث�ر اس�تبعاد خالل�ھ م�ن عضو بلد یستھدف بند إعفاء ھو :التحفظ ۱-۸

 أن ویج�ب .العض�و البل�د عل�ى ھ�ذا تطبی�ق ذل�ك البن�د ل�دى الع�ام، والنظ�ام الدس�تور س�تثناءبا تعدیل�ھ،
 .األول�ى ومادت�ھ الدس�تور دیباج�ة في المحدد النحو وغرضھ على االتحاد ھدف مع تحفظ أي یتالءم

 المعنی�ة الوثیق�ة العتم�اد المطلوب�ة األغلبی�ة األصول وفق علیھ یكون ُمَبررا وأن توافق أن یجب كما
 الختامي بروتوكولھا في وأن یدرج

 
 

 الثالثةالمادة 
لة) ۲۲(المادة    المعدَّ

 وثائق االتحاد
 

 .یخضع ألي تحفظاتالدستور ھو الوثیقة األساسیة لالتحاد. وھو یشمل القواعد التنظیمیة لالتحاد وال  -۱
 

 األعض�اء البل�دانلجمیع  زمةمل وھي .یضم النظام العام األحكام التي تضمن تنفیذ الدستور وعمل االتحاد -۲
 .خضع ألي تحفظاتتوال 

 
القواع�د المش�تركة الت�ي تس�ري عل�ى الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة  ونظامھا العالمیةتتضمن االتفاقیة البریدیة  -۳

 األعض�اء. البل�دانلجمی�ع ملزم�ة الوث�ائق وھ�ذه وكذا األحكام الخاصة بخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة. 
نبلدان األعضاء على أن یفي مستثمروھا الوتحرص ال  .ونظامھاون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقیة معیَّ

 
الخدمات األخرى خالف خدمات برید الرسائل والطرود البریدیة فیما ب�ین  وأنظمتھاتنظم اتفاقات االتحاد  -٤

وتح��رص البل��دان األعض��اء  .ءالبل��دان األعض��اإالّ لھ��ذه  ملزم��ةاألعض��اء األط��راف فیھ��ا. وھ��ي لیس��ت  البل��دان
نالموقعة على أن یفي مستثمروھا ال  ون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقات وأنظمتھا.معیَّ

 
التي تتضمن إجراءات التطبیق الالزمة لتنفیذ االتفاقی�ة واالتفاق�ات،  النظممجلس االستثمار البریدي  یضع -٥

 .وذلك مع مراعاة القرارات التي یتخذھا المؤتمر
 

التحفظ�ات  ٥و ٤و ۳ا ف�ي البن�ود المش�ار إلیھ�تتضمن البروتوكوالت الختامیة التي تلح�ق بوث�ائق االتح�اد  -٦
 الخاصة بھذه الوثائق.

 
 

 الرابعةالمادة 
 دخول البروتوكول اإلضافي لدستور االتحاد البریدي العالمي حیز ومدة العمل بھ

 
ویظ�ل معم�وال ب�ھ  ،۲۰۱۸ر "ك�انون الث�اني" ین�ای ۱التنفی�ذ ف�ي  حی�زھذا البروتوكول اإلض�افي  یدخل -۱

 .لفترة غیر محددة
 

األعض�اء ھ�ذا البروتوك�ول اإلض�افي ال�ذي تك�ون ل�ھ  البلدانحكومات من ر المندوبون المفوضون رَّ ، حَ إثباتا لما تقدم
واح�دة یة أص�لنس�خة  ووقعوا علیھ فيص الدستور نفسھ، كما لو كانت أحكامھ مدرجة في نَ نفسھا القیمة نفسھا والقوة 
 نسخة منھ إلى كل طرف. المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي وُیرسللمكتب الدولي. لعام المدیر اللدى  تودع

 
 

ر   .۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في  فيُحرِّ



 الدستور
 

۱۱۹ 

 
 
 
 
 

 دستور االتحاد البریدي العالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الدستور
 

۱۲۰ 



 الدستور
 

۱۳ 

 
 
 

 دستور االتحاد البریدي العالمي
 
 

 ۱۹۷٤لع��ام ول��وزان  ۱۹٦۹ لع��ام طوكی��وم��ؤتمرات الص��ادرة ع��ن  ض��افیةالبروتوك��والت اإلل بموج��ب ع��دَّ (مُ 
 ۲۰۰٤ ست لعاموبوخار ۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤ لعام وسیول ۱۹۸۹ لعام وواشنطن ۱۹۸٤ لعام وھامبورغ

 )۱۲۰۱٦وإسطنبول لعام  ۲۰۰۸ -والمؤتمر الرابع والعشرین 
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 دیباجة
 
 

 الباب األول
 أحكام تنظیمیة

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 المادة

 نطاق االتحاد وھدفھ -۱
 تعاریف  -مكرراً ۱
 أعضاء االتحاد -۲
 االتحاد اختصاص -۳
 العالقات االستثنائیة -٤
 االتحادمقر  -٥
 اللغة الرسمیة لالتحاد -٦
 الوحدة النقدیة -۷
 االتفاقات الخاصة -االتحادات المحدودة  -۸
 العالقات مـع منظمـة األمـم المتحدة -۹

 العالقات مع المنظمات الدولیة -۱۰
 
 
 

 
وبالنس�بة  ۱۲إل�ى  ۹ م�ن الص�فحات ،الثال�ث المجل�د ،نظ�ر مس�تندات ھ�ذا الم�ؤتمرتُ  ،۱۹٦۹لع�ام طوكی�و الص�ادر ع�ن م�ؤتمر بالنسبة للبروتوكول اإلضافي  ۱

. وبالنسبة للبروتوك�ول اإلض�افي الثال�ث ۲٥إلى  ۲۳ من الصفحات ،الثالث لمجلدا ،نظر مستندات ھذا المؤتمرتُ ، )۱۹۷٤للبروتوكول اإلضافي الثاني (لوزان 
نظ�ر ) تُ ۱۹۸۹. وبالنس�بة للبروتوك�ول اإلض�افي الراب�ع (واش�نطن ۲۸إل�ى  ۲٥ من الصفحات ،الثالث المجلد ،نظر مستندات ھذا المؤتمر) تُ ۱۹۸٤(ھامبورغ 

نظ�ر مس�تندات ھ�ذا ) تُ ۱۹۹٤. وبالنسبة للبروتوكول اإلضافي الخامس (سیول ۳۲إلى  ۲۷ من صفحاتال ،األول الجزء ،الثالث المجلد ،مستندات ھذا المؤتمر
الكراس�ة م�ن  ٦أ  إل�ى ۳أ  م�ن الص�فحاتنظ�ر تُ ) ۱۹۹۹ بیج�ین. وبالنسبة للبروتوكول اإلضافي الس�ادس (۲۹إلى  ۲٥ من الصفحات ،الثالث المجلد ،المؤتمر

م�ن الكراس�ة الص�ادرة ف�ي ب�رن  ۷إل�ى  ۳الص�فحات م�ن نظر تُ ) ۲۰۰٤(بوخارست  السابعللبروتوكول اإلضافي وبالنسبة  .۱۹۹۹الصادرة في برن في عام 
من الكراسة الصادرة ف�ي ب�رن ف�ي  ۷ إلى ۳الصفحات من نظر تُ ) ۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون ( الثامنوبالنسبة للبروتوكول اإلضافي  ۲۰۰٤في عام 

)، ُتنظ��ر ۲۰۱٦. وبالنس��بة للبروتوك��ول اإلض��افي التاس��ع (إس��طنبول ۲۰۱۲عل��ى الدس��تور أثن��اء م��ؤتمر الدوح��ة لع��ام  . ول��م ت��دخل أی��ة تغیی��رات۲۰۰۸ع��ام 
 من ھذه الكراسة. ۱۰إلى  ۷الصفحات من 



 الدستور
 

۱٤ 

 
 الفصل الثاني

 من االتحاد االنسحاب -التحاد أو القبول فیھ ى الإاالنضمام 
 

 جراءاتاإل -التحاد أو القبول فیھ ى الإاالنضمام  -۱۱
 جراءاتاإل -من االتحاد  االنسحاب -۱۲

 
 
 

 الفصل الثالث
 تنظیم االتحاد

 
 أجھزة االتحاد -۱۳
 المؤتمر -۱٤
 المؤتمرات غیر العادیة -۱٥
 )حذفتداریة (االجتماعات اإل -۱٦
 دارةمجلس اإل -۱۷
 مجلس االستثمار البریدي -۱۸
 )حذفتاللجان الخاصة ( -۱۹
 المكتب الدولي -۲۰

 
 
 

 الفصل الرابع
 التحادل الجوانب التمویلیة

 
 األعضاء البلدانمساھمات  -مصاریف االتحاد  -۲۱

 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 وثائق االتحاد

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 وثائق االتحاد -۲۲
 تطبیق وثائق االتحاد على األقالیم التي یتولى بلد عضو عالقاتھا الدولیة -۲۳
 الوطنیةالتشریعات  -۲٤



 الدستور
 

۱٥ 

 
 الفصل الثاني

 قبول وثائق االتحاد ونقضھا
 

 الموافقة األخرى علیھا وأشكالالتوقیع على وثائق االتحاد وتوثیقھا والتصدیق علیھا  -۲٥
 علیھا الموافقة األخرى وأشكال التصدیق على وثائق االتحادبخطار اإل -۲٦
 التفاقاتإلى ااالنضمام  -۲۷
 نقض اتفاق ما -۲۸

 
 
 

 الفصل الثالث
 تعدیل وثائق االتحاد

 
 تقدیم االقتراحات -۲۹
 تعدیل الدستور -۳۰
 تعدیل النظام العام واالتفاقیة واالتفاقات -۳۱

 
 
 

 الفصل الرابع
 تسویة الخالفات

 
 التحكیم -۳۲

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 أحكام ختامیة

 
 تنفیذ الدستور ومدة العمل بھ -۳۳
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 دستور االتحاد البریدي العالمي
 

 ۱۹۷٤ لع��امول��وزان  ۱۹٦۹ لع��ام طوكی��والص��ادرة ع��ن م��ؤتمرات ض��افیة ل بموج��ب البروتوك��والت اإلع��دَّ (مُ 
 ۲۰۰٤ وبوخارست لعام ۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤ لعام وسیول ۱۹۸۹ لعام وواشنطن ۱۹۸٤ لعام وھامبورغ

 )۲۰۱٦وإسطنبول لعام  ۲۰۰۸ - والمؤتمر الرابع والعشرین
 
 
 

 ۱دیباجة
 

ف�ي ورغب�ة ف�ي المس�اھمة  ،بین الشعوب بفضل سیر الخدمات البریدیة بطریقة فعالة االتصاالترغبة في تنمیة 
أق���ر المن���دوبون  بل���وغ األھ���داف الس���امیة للتع���اون ال���دولي ف���ي المج���االت الثقافی���ة واالجتماعی���ة واالقتص���ادیة،

 التصدیق علیھ.رھنا ب ،رالمتعاقدة ھذا الدستو البلدانحكومات من المفوضون 
 

والفعالة وس�ھلة المن�ال، بغی�ة  الجیدةتكمن رسالة االتحاد في تحفیز التنمیة المستدامة للخدمات البریدیة الشمولیة 
 وذلك عن طریق:  ،االتصاالت بین سكان العالم تیسیر

 ؛مترابطةضمان حریة تنقل البعائث البریدیة في إقلیم بریدي واحد مؤلف من شبكات  -
 ؛التكنولوجیاالتشجیع على اعتماد معاییر مشتركة عادلة وعلى استخدام  -
 ؛أصحاب المصالحضمان التعاون والتفاعل بین  -
 التعاون التقني الفعال؛ب النھوض -
 .تلبیة احتیاجات الزبائن المتغیرةالحرص على  -
 

 
لھ ۱  .۲۰۰٤ا مؤتمر بوخارست لعام عدَّ
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 الباب األول
 أحكام تنظیمیة

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 

 ۱المادة 
 تحاد وھدفھنطاق اال

 
فیم�ا بینھ�ا تح�ت اس�م االتح�اد  البریدی�ة البعائ�ثلتب�ادل  واح�داً  بریدیاً  التي تقر ھذا الدستور إقلیماً  البلدان تكون -۱

 .۱رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، قلیم االتحادإحریة العبور في كل ُتكفل البریدي العالمي. و
 
 ات البریدیة وتحسینھا والنھوض بالتعاون الدولي في ھذا المضمار.ھدف االتحاد ھو ضمان تنظیم الخدم -۲
 
 األعضاء. البلدانیسھم االتحاد، في حدود إمكانیاتھ، فـي المعونة التقنیة البریدیة التي تطلبھا منھ  -۳
 
 

 ۲مكرراً ۱المادة 
 تعاریف

 
 المعرفة أدناه: وثائق االتحاد البریدي العالمي، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني لغرض -۱
وتتمث�ل االلتزام�ات  .وتنظمھا وثائق االتح�ادالتي تحدد نطاقھا  الدولیةكل الخدمات البریدیة الخدمة البریدیة:  ۱-۱

بضمان جمع  الرئیسیة للخدمات البریدیة في استیفاء بعض األھداف االجتماعیة واالقتصادیة للبلدان األعضاء
 .ا وتوزیعھاوإرسالھ ۱ومعالجتھاالبعائث البریدیة 

 .من الدستور ۲بلد یستوفي شروط المادة البلد العضو:  ۱-۲
أن ب�التزام األطراف المتعاقدة ف�ي وث�ائق االتح�اد البری�دي الع�المي إقلیم بریدي واحد (نفس اإلقلیم البریدي الواحد):  ۱-۳

البعائ�ث البریدی�ة الع�ابرة  تعام�لوب�أن ، بما في ذلك حریة العب�ور، فیما بینھاالبریدیة  البعائثتھیئ الظروف لتبادل 
 .رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، من بلدان أخرى وكأنھا بعائثھا البریدیة الخاصة، دون تمییز

أحد البلدان األعضاء الوسیطة بضمان نقل البعائث البریدیة الت�ي تس�لم إلی�ھ ب�العبور إل�ى  التزام حریة العبور: ٤-۱
 .۱رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد ۳،بعائثھ الداخلیةا كما یعامل معاملتھبلد عضو آخر، مع 

 برید الرسائل: البعائث التي یرد وصفھا في االتفاقیة. بعائث ٥-۱
 ٤)فَ ذِ (حُ  ٦-۱
 رس��الة( عض�و بل�دف�ي  مع�یَّن مس��تثمر ُیرس�لھ ش�يء أي إل�ى یش�یر ع��ام مص�طلح ھ�و: البریدی�ة البعیث�ة مكرراً ٦-۱

 االتفاقی�ة ف�ي علی�ھ المنص�وص النح�و عل�ى) أو م�ا إل�ى ذل�ك ،أو حوالة بریدی�ة بریدي، طردأو  بریدیة،
 ٥.ونظامیھما البریدیة الدفع بخدمات الخاص واالتفاق العالمیة البریدیة

البریدی�ة  ن�ھ رس�میاً البل�د العض�و الس�تثمار الخ�دماتكل كیان حك�ومي أو غی�ر حك�ومي ُیعیِّ  المعیَّن: المستثمر ۱-۷
 ۳.االتحاد داخل أراضیھ اللتزامات ذات الصلة التي تنص علیھا وثائقوالوفاء با

 
 .۲۰۱٦عدَّلھ مؤتمر إسطنبول لعام  ۱
 .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  اأدخلھ ۲
 .۲۰۰۸ -الرابع والعشرون عدَّلھ المؤتمر  ۳
 .۲۰۱٦حذفھ مؤتمر إسطنبول لعام  ٤
 .۲۰۱٦أدخلھ مؤتمر إسطنبول لعام  ٥



 الدستور
 

۱۹ 

 تعدیل�ھ، أو وثیق�ة م�ا بن�ود ألح�د الق�انوني األث�ر اس�تبعاد خالل�ھ م�ن عض�و بل�د یس�تھدف بن�د إعف�اء ھو :التحفظ ۱-۸
 م�ع تحف�ظ أي ی�تالءم أن ویج�ب .العض�و البل�د عل�ى ھ�ذا تطبیق ذلك البن�د لدى العام، والنظام الدستور باستثناء

وأن  راً رَّ یك�ون ُمب� أن یج�ب كم�ا .األول�ى ومادتھ الدستور دیباجة في المحدد النحو وغرضھ على االتحاد ھدف
 .۱الختامي بروتوكولھا في المعنیة وأن یدرج الوثیقة العتماد المطلوبة األغلبیة األصول وفق علیھ توافق

 
 

 ۲المادة 
 أعضاء االتحاد

 

 اد ھي:األعضاء في االتح البلدان -۱
 ؛ز التنفیذحیِّ  ھذا الدستور لدخولالتاریخ المحدد  فيالتي لھا صفة العضو  البلدان ۱-۱
 .۱۱وفقا للمادة  قُبلت عضویتھاالتي  البلدان ۱-۲
 
 

 ۳المادة 
 االتحاد اختصاص

 

 االتحاد: اختصاصیشمل  -۱
 ؛األعضاء البلدانأقالیم  ۱-۱
 ؛في أقالیم غیر داخلة في االتحادأعضاء  بلدانمكاتب البرید التي تنشئھا  ۱-۲
 تتب�ع البری�دي المنظور من ألنھا، فیھ أعضاء دون أن تكون ،االتحاد اختصاص ضمن تدخل التي األقالیم ۱-۳

 .فیھ أعضاء بلداناً 
 
 

 ٤المادة 
 العالقات االستثنائیة

 

اختص�اص االتح�اد ب�أن تك�ون  تلتزم البلدان األعضاء التي یخدم مستثمروھا المعیَّنون أقالیم غیر داخل�ة ض�من -۱
 . وتطبق على ھذه العالقات االستثنائیة أحكام االتفاقیة ونظامھا.۱وسیطة عنھا لدى البلدان األعضاء األخرى

 
 

 ٥المادة 
 مقر االتحاد

 

 برن. ھومقر االتحاد وأجھزتھ الدائمة  -۱
 
 

 ٦المادة 
 اللغة الرسمیة لالتحاد

 

 .رنسیةالف اللغة ھي لالتحاد الرسمیة اللغة -۱
 
 

  ۷۲المادة 
 الوحدة النقدیة

 

 وحدة حساب صندوق النقد الدولي. يالوحدة النقدیة المستخدمة في وثائق االتحاد ھ -۱
 

لھ ۱  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ ۲  .۱۹۸۹مؤتمر واشنطن لعام  عدَّ
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۲۰ 

 ۸المادة 
 االتفاقات الخاصة -االتحادات المحدودة 

 
نین، إنشاء اتحادات محدودة، وإب�رام اتفاق�ات خاص�ة ۱یجوز للبلدان األعضاء -۱ تتعل�ق ، أو لمستثمریھا المعیَّ

أق�ل موات�اة  بالخدمة البریدیة الدولیة، إذا سمح بذلك تشریع ھذه البلدان األعضاء، ویشترط دائماً أال تعتمد أحكاماً 
 للجمھور من األحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان األعضاء المعنیة أطرافاً فیھا.

 
دارة وك�ذا مجلس اإل لىإاالتحاد واجتماعاتھ و لى مؤتمراتإ مراقبینلالتحادات المحدودة أن ترسل  یجوز -۲
 ۲لى مجلس االستثمار البریدي.إ
 

 لى مؤتمرات االتحادات المحدودة واجتماعاتھا.إ مراقبینلالتحاد أن یرسل  یجوز -۳
 
 

 ۹المادة 
 العالقات مع منظمة األمم المتحدة

 
 ن االتحاد ومنظمة األمم المتحدة.العالقات بی نصوصھا بھذا الدستور قةُ رفَ ـم االتفاقات المُ نظّ تُ  -۱
 
 

 ۱۰المادة 
 العالقات مع المنظمات الدولیة

 
المشتركة من أجل ض�مان تع�اون  واألنشطةأن یتعاون االتحاد مع المنظمات الدولیة ذات المصالح  یجوز -۱

 وثیق في المجال البریدي الدولي.
 
 
 

 الفصل الثاني
 من االتحادسحاب االن -التحاد أو القبول فیھ إلى ااالنضمام 

 
 

 ۱۱۳المادة 
 جراءاتاإل -التحاد أو القبول فیھ إلى ااالنضمام 

 
 التحاد.إلى اكل عضو في منظمة األمم المتحدة أن ینضم ل یجوز -۱

 
 لكل بلد ذي سیادة لیس عضوا في منظمة األمم المتحدة أن یطلب قبولھ بصفة بلد عضو في االتحاد.یجوز  -۲
 

االنض�مام إل�ى الدس�تور وإل�ى وث�ائق بالتحاد أو طلب القب�ول فی�ھ بیان�ا رس�میا یفی�د إلى ااالنضمام  یستلزم -۳
ھھاالتحاد  خط�ار باإل ،تبعا للحالة ،لمكتب الدولي الذي یقوملعام المدیر الحكومة البلد المعني إلى  اإللزامیة، ُتَوجِّ

 األعضاء بخصوص طلب القبول. البلدانرأي استطالع االنضمام أو ب
 

بلد لیس عضوا في منظمة األمم المتح�دة إذا ح�از طلب�ھ موافق�ة ثلث�ي  مقبولة أليصفة البلد العضو  ُتعتبر -٤
من  األعضاء التي لم تجب في خالل أربعة أشھر البلداناألعضاء في االتحاد على األقل. وتعتبر ممتنعة  البلدان

 ٤.ةتاریخ االستشار
 

لھ ۱  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤سیول لعام و ۱۹٦۹طوكیو لعام  امؤتمر عدَّ
لھع ۳  .۱۹۸۹واشنطن لعام و ۱۹٦۹طوكیو لعام  امؤتمر دَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
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األعضاء باالنضمام أو بالقبول بصفة عضو. ویصبح  انالبلدلمكتب الدولي حكومات لعام المدیر الیخطر  -٥
 خطار.ذلك نافذا اعتبارا من تاریخ ھذا اإل

 
 

 ۱۲۱المادة 
 جراءاتاإل -من االتحاد  االنسحاب

 
نقض الدس�تور إش�عارا ب�حكومة البل�د المعن�ي من خالل إرسال لكل بلد عضو االنسحاب من االتحاد یحق  -۱

 األعضاء. البلدانحكومات  بدوره إرسالھ إلىالذي یتولى  لمكتب الدوليلعام المدیر الإلى 
 

لمكت�ب لع�ام الم�دیر المن االتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء م�ن الی�وم ال�ذي یتلق�ى فی�ھ  االنسحابیصبح  -۲
 .۱النقض المنصوص علیھ في البند  إشعارالدولي 

 
 
 

 الفصل الثالث
 تنظیم االتحاد

 
 

 ۱۳۲المادة 
 أجھزة االتحاد

 
 دارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي.أجھزة االتحاد ھي المؤتمر ومجلس اإل -۱
 

 دارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي.أجھزة االتحاد الدائمة ھي مجلس اإل -۲
 
 

 ۱٤المادة 
 المؤتمر

 
 .المؤتمر ھو الجھاز األعلى لالتحاد -۱
 

 األعضاء. البلدانیتكون المؤتمر من ممثلي  -۲
 
 

 ۱٥المادة 
 المؤتمرات غیر العادیة

 
 األعضاء في االتحاد على األقل. البلدانیجوز عقد مؤتمر غیر عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي  -۱
 
 

 ۱٦المادة 
 اإلداریةاالجتماعات 

 
 ۳)فت.ذِ حُ (

 
لھا  ۱  .۱۹۸۹مؤتمر واشنطن لعام عدَّ
 .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸٤لعام غ وھامبور ۱۹٦۹لتھا مؤتمرات طوكیو لعام عدَّ  ۲
 .۱۹۸٤لعام  غحذفھا مؤتمر ھامبور  ۳
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 ۱۷۱المادة 
 دارةمجلس اإل

 
 مال االتحاد وفقا ألحكام وثائق االتحاد.دارة فیما بین مؤتمرین استمرار أعیضمن مجلس اإل -۱
 

 .ولصالحھ دارة وظائفھم باسم االتحادیباشر أعضاء مجلس اإل -۲
 
 

 ۱۸۲المادة 
 مجلس االستثمار البریدي

 
واالقتص�ادیة الت�ي تھ�م  والتقنی�ةوالتجاری�ة  التش�غیلیةالمس�ائل المس�ؤولیة ع�ن مجلس االستثمار البری�دي یتولى  -۱

 .الخدمة البریدیة
 
 

 ۱۹المادة 
 اللجان الخاصة

 
 ۳)فت.ذِ حُ (
 
 

 ۲۰٤المادة 
 المكتب الدولي

 
 ع�امُ  دارت�ھ م�دیرُ إیعمل في مقر االتحاد مكتب مرك�زي باس�م المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع�المي ویت�ولى 

 عالم واستشارة.إدارة ویقوم بوظیفة جھاز تنفیذ ودعم واتصال ومجلس اإل رقابةتحت ویوضع 
 
 
 
 

 الرابعالفصل 
 التحادل الجوانب التمویلیة

 
 

 ۲۱٥المادة 
 األعضاء ات البلدانمساھم -مصاریف االتحاد 

 
 أن تبلغھا: یجوزكل مؤتمر القیمة القصوى التي  یحدد -۱
 ؛مصاریف االتحاد سنویا ۱-۱
 .التالي المؤتمرتنظیم مصاریف  ۱-۲
 

مت��ى حتم��ت الظ��روف ذل��ك  ۱بن��د تج��اوز القیم��ة القص��وى للمص��اریف المنص��وص علیھ��ا ف��ي ال یج��وز -۲
 الواردة في النظام العام.ووبشرط مراعاة األحكام الخاصة بذلك 

 
لھ ۱  .۱۹۹٤ا مؤتمر سیول لعام عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹٦۹ا مؤتمرا طوكیو لعام عدَّ
 .۱۹۸٤لعام  غحذفھا مؤتمر ھامبور ۳
لھ ٤  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸٤لعام  غا مؤتمرا ھامبورعدَّ
 .۱۹۸۹وواشنطن لعام  ۱۹۷٤ولوزان لعام  ۱۹٦۹لتھا مؤتمرات طوكیو لعام عدَّ  ٥
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بم��ا ف�ي ذل��ك عن��د االقتض��اء المص��اریف  ،األعض��اء ف��ي االتح�اد مع��ا مص��اریف االتح��اد البل��دانتتحم�ل  -۳
أن یوض�ع فیھ�ا.  یعت�زمیختار كل بلد عضو مرتبة المساھمة التي  ولھذا الغرض، .۲المنصوص علیھا في البند 

 مراتب المساھمة في النظام العام. وُتحدد
 
یخت��ار البل��د المعن��ي بحری��ة مرتب��ة  ،۱۱بموج��ب الم��ادة فی��ھ أو القب��ول  إل��ى االتح��اد ف��ي حال��ة االنض��مام -٤

 توزیع مصاریف االتحاد.ألغراض المساھمة التي یرغب في أن یوضع فیھا 
 
 
 

 الباب الثاني
 وثائق االتحاد

 
 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 

 ۲۲المادة 
 وثائق االتحاد

 
 .۱الدستور ھو الوثیقة األساسیة لالتحاد. وھو یشمل القواعد التنظیمیة لالتحاد وال یخضع ألي تحفظات -۱
 
 األعض�اء البل�دانلجمیع  وھي ملزمة .یضم النظام العام األحكام التي تضمن تنفیذ الدستور وعمل االتحاد -۲

 ۱وال تخضع ألي تحفظات.
 
القواعد المشتركة التي تس�ري عل�ى الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة  ۲ونظامھا العالمیةتتضمن االتفاقیة البریدیة  -۳

 .۳األعض�اء البل�دانلجمی�ع ملزمة الوثائق وھذه وكذا األحكام الخاصة بخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة. 
 .۲ونظامھاااللتزامات الناجمة عن االتفاقیة وتحرص البلدان األعضاء على أن یفي مستثمروھا المعیَّنون ب

 
الخدمات األخرى خالف خدمات برید الرسائل والطرود البریدیة فیما ب�ین  وأنظمتھاتنظم اتفاقات االتحاد  -٤

وتح��رص البل��دان األعض��اء  .البل��دان األعض��اءإالّ لھ��ذه  ملزم��ةاألعض��اء األط��راف فیھ��ا. وھ��ي لیس��ت  البل��دان
 .٤مستثمروھا المعیَّنون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقات وأنظمتھاعة على أن یفي الموقِّ 

 
مجلس االستثمار البریدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبیق الالزمة لتنفیذ االتفاقی�ة واالتفاق�ات،  یضع -٥

 .٥وذلك مع مراعاة القرارات التي یتخذھا المؤتمر
 
التحفظ�ات  ٥و ٤و ۳ا ف�ي البن�ود المش�ار إلیھ�ث�ائق االتح�اد تتضمن البروتوكوالت الختامیة التي تلح�ق بو -٦

 الخاصة بھذه الوثائق.
 

لھ ۱  .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ
لھ ۲  .۲۰۱٦مر إسطنبول لعام مؤت عدَّ
لھ ۳  .۱۹۹۹ا مؤتمر بیجین لعام عدَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -ا المؤتمر الرابع والعشرون عدَّ
 .۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸۹عدلتھ مؤتمرات واشنطن لعام  ٥



 الدستور
 

۲٤ 

۲۳۱المادة 
  

 تطبیق وثائق االتحاد على األقالیم التي یتولى بلد عضو عالقاتھا الدولیة
 

بل�د أن یعل�ن ف�ي أي وق�ت أن قبول�ھ وث�ائق االتح�اد یش�مل جمی�ع األق�الیم الت�ي یت�ولى عالقاتھ�ا  یجوز ألي -۱
 لیة أو بعض ھذه األقالیم فقط.الدو

 
 لمكتب الدولي.لعام المدیر اللى إ ۱عالن المنصوص علیھ في البند ھ اإلجّ وَ یُ  -۲
 

نق�ض تطبی�ق نیت�ھ لمكت�ـب الدول�ـي بلع�ـام المدی�ـر البلـد عضـو أن یخطـر فـي أي وقــت شـاء  یجوز ألي -۳
خطار نافذا بع�د ع�ام م�ن . ویصبح ھذا اإل۱ ي البندعالنھ المنصوص علیھ فإوثائق االتحاد التي أصدر بشــأنھا 

 لمكتب الدولي.لعام المدیر ال إلىتاریخ وصولھ 
 

المنص�ـوص علیھ�ا ف�ي  واإلخط�اراتعالنـ�ـات اإلب األعضاء البلدانلمكتب الـــدولي لعــام المدیر ال ویبلغ -٤
 .۳و ۱البندین 

 
الت�ي لھ�ا ص�فة العض�و ف�ي االتح�اد والت�ي یت�ولى بل�د عل�ى األقالی�ـم  ٤ل�ى إ ۱ من ال تسري أحكام البنــود -٥

 عضو عالقاتھا الدولیة.
 
 

 ۲٤المادة 
 الوطنیةالتشریعات 

 
 ال تمس أحكام وثائق االتحاد تشریع كل بلد عضو في كل ما لم ینص علیھ صراحة في ھذه الوثائق. -۱
 
 
 

 الفصل الثاني
 قبول وثائق االتحاد ونقضھا

 
 

  ۲٥۲المادة 
 الموافقة األخرى علیھا وأشكالوثائق االتحاد وتوثیقھا والتصدیق علیھا  التوقیع على

 
 لبلدان األعضاء على وثائق االتحاد المنبثقة عن المؤتمر.من اع المندوبون المفوضون یوقِّ  -۱
 

 .األنظمة وأمینھ العام ۳رئیس مجلس االستثمار البریدي یوّثق -۲
 

 سرع ما یمكن.ة علیھ بأعوقِّ الم ق على الدستور البلدانتصدِّ  -۳
 

 .علیھا عوقِّ الموافقة على وثائق االتحاد األخرى خالف الدستور وفقا للقواعد الدستوریة لكل بلد م تتم -٤
 
ن ھ�ذا ال یح�ول إع علیھا فیوافق على الوثائق األخرى التي وقَّ  العلى الدستور أو  ٤بلد عضو قیصدِّ  ال عندما -٥

 قت أو وافقت علیھا.األخرى التي صدَّ  ٤ى البلدان األعضاءإل دون سریان الدستور والوثائق األخرى بالنسبة

 
لھ ۱  .۱۹۸۹ا مؤتمر واشنطن لعام عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸۹ا مؤتمرا واشنطن لعام عدَّ
ل ۳  .۱۹۹۹مؤتمر بیجین لعام  ھعدَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ



 الدستور
 

۲٥ 

 ۲٦۱المادة 
 علیھا الموافقة األخرى وأشكال التصدیق على وثائق االتحادبخطار اإل

 

الموافق�ة  ص�كوكوعن�د االقتض�اء  ،ض�افیةاإل بروتوكوالت�ھالتص�دیق عل�ى الدس�تور وعل�ى  صكوكتودع  -۱
 البل�دانحكوم�ات  یخط�رلمكت�ب ال�دولي ال�ذي لع�ام الم�دیر الن ل�دى بأسرع م�ا یمك� ،على وثائق االتحاد األخرى

 .بإیداع تلك الصكوك األعضاء
 
 

 ۲۷المادة 
 التفاقاتى الإاالنضمام 

 

ن االتفاق�ات المنص�وص علیھ�ا ـ�ـدد مــاق أو عــلى اتفإفي أي وقت  اء أن تنضمَّ ــاألعض دانــللبل وزــیج -۱
 .۲۲مادة من ال ٤في البند 

 

 لى االتفاقات.إاألعضاء  البلدانانضمام ، إخطار ب۱۱من المادة  ۳وفقا للبند  ُیرسل، -۲
 
 

 ۲۸دة االم
 نقض اتفاق ما

 

ف�ي اتف�اق  أن یك�ون طرف�اأن یك�ف ع�ن  ،۱۲بالشروط المنصوص علیھا في الم�ادة  ،لكل بلد عضویحق  -۱
 أو أكثر.واحد 

 
 
 

 الفصل الثالث
 تعدیل وثائق االتحاد

 
 

 ۲۹المادة 
 القتراحاتتقدیم ا

 

اقتراحـ��ـات تتعل��ـق بوث��ائق  ،ل��ى الم��ؤتمر أو فیم��ا ب��ین م��ؤتمرینإس��واء  أن یق��دم، ۲بل��د عض��و ألي یح��ق -۱
 االتحاد التي یكون طرفا فیھا.

 
 ال على المؤتمر.إاالقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام  ال یجوز عرض ،ومع ذلك -۲

 

أن�ھ مباشرة على مجلس االستثمار البریدي، غیر  باألنظمةاصة عرض االقتراحات الختُ  ،فضال عن ذلك  -۳
 .۲،۳وجمیع المستثمرین المعیَّنین عضاءإلى جمیع البلدان األ أوال یرسلھا المكتب الدوليیجب أن 

 
 

 ۳۰المادة 
 تعدیل الدستور

 

 العتم�اد ٤توالت�ي لھ�ا ح�ق التص�ویاألعض�اء ف�ـي االتح�اد عل�ى األق�ل  البل�دانال بد م�ن موافقـ�ـة ثلث�ي  -۱
 االقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بھذا الدستور.

 

م�ع الوث�ائق  ھضافي ویب�دأ تطبیقھ�ا ف�ي الوق�ت نفس�إتوضع التعدیالت التـي یقرھا المؤتمر في بروتوكول  -۲
ا األعض�اء بأس�رع م� البل�دانق علیھ�ا وتص�دِّ  .الم�ؤتمر خ�الف ذل�ك م�ا ل�م یق�رر، ھد خالل المؤتمر نفسجدَّ التي تُ 

 .۲٦یمكن وتعامل مستندات ھذا التصدیق وفقا للقاعدة المنصوص علیھا في المادة 
 

لھ ۱  .۱۹۸۹وواشنطن لعام  ۱۹٦۹ا مؤتمرا طوكیو لعام عدَّ
لھ ۲  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ مؤتمر ۳  .۲۰۰۸ -والمؤتمر الرابع والعشرون  ۱۹۹۹بیجین لعام  عدَّ
لھ ٤  .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ



 الدستور
 

۲٦ 

  ۳۱۱المادة 
 تعدیل النظام العام واالتفاقیة واالتفاقات

 
 لموافقـة على االقتراحات الخاصة بھا.ل لالزم استیفاؤھااة واالتفاقات الشروط ید النظام العام واالتفاقیحدِّ  -۱
 
�� ۱التفاق��ات المش��ار إلیھ��ا ف��ي البن��د ت��دخل االتفاقی��ة وا -۲  .ز التنفی��ذ ف��ي الوق��ت نفس��ھ وت��دوم الم��دة نفس��ھاحیِّ

 .۲ده المؤتمر لتنفیذ ھذه الوثائقوتلغى، وثائق المؤتمر السابق المقابلة، في الیوم الذي یحدِّ 
 
 
 

 الفصل الرابع
 تسویة الخالفات

 
 

 ۳۲المادة 
 التحكیم

 
أو أكثر على تفسیر وثائق االتحاد أو على المسؤولیة التي تقع على  ۳في حالة الخالف بین بلدین عضوین -۱

 من جراء تطبیق ھذه الوثائق، ُتسّوى المسألة المتنازع علیھا بالتحكیم. ۳بلد عضو
 
 
 

 الباب الثالث
 أحكام ختامیة

 
 

 ۳۳المادة 
 تنفیذ الدستور ومدة العمل بھ

 
 لى أجل غیر مسمى.إویظل معموال بھ  ۱۹٦٦"كانون الثاني"  ینایر ۱ینفذ ھذا الدستور في  -۱
 
 

المندوبون المفوض�ون م�ن حكوم�ات البل�دان المتعاق�دة عل�ى ھ�ذا الدس�تور ف�ي نس�خة أص�لیة  وقَّعإثباتا لما تقدم، 
ل المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي ع في محفوظات حكومة البلد الذي یستضیف مقر االتحاد. ویرِس�ودَ واحدة، تُ 

 .۲ى كل طرفالعالمي نسخة منھ إل
 
 

ر  .۱۹٦٤یولیو "تموز"  ۱۰في  ،في فیینا ُحرِّ

 
لھ ۱  .۱۹۸٤لعام  غا مؤتمر ھامبورعدَّ
لھ ۲   .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ
لھ المؤتمر الرابع والعشر ۳  .۲۰۰۸ -ن وعدَّ



 
 
 
 
 
 

 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 
 





 النظام العام، البروتوكول اإلضافي
 

۲۹ 

 
 

 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل
 
 
 

 جدول المحتویات
 

 المادة
 

لة ۱۰۳(المادة  األولى  المؤتمر اختصاصات )المعدَّ
لة) ۱۰٦(المادة  الثانیة  وسیر عملھ  اإلدارة مجلس تكوین المعدَّ
لة) ۱۱۲(المادة  الثالثة  وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین المعدَّ

لة) ۱۱۳(المادة  الرابعة  البریدي االستثمار مجلس اختصاصات المعدَّ
لة) ۱۱۹(المادة  الخامسة  االستشاریة اللجنة تكوین المعدَّ
لة)ال ۱۲۷(المادة  السادسة  العام المدیر مھام معدَّ
لة) ۱۳۰(المادة  السابعة  إعداد مستندات أجھزة االتحاد وتوزیعھا المعدَّ
لة) ۱۳۸ (المادة الثامنة   لمؤتمرى الإ االقتراحات تقدیم إجراءات المعدَّ

 ۱۳۸للمادة  إجراءات تعدیل االقتراحات المقدمة طبقاً  )الُمضافةمكرراً ۱۳۸(المادة  التاسعة
لة) ۱٤۰(المادة  عاشرةال  ف��ي االتفاق��ات أو االتفاقی��ة ُتع��دل الت��ي االقتراح��ات بح��ث المعدَّ

 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة
لة) ۱٤۲(المادة  الحادیة عشرة  تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي المعدَّ
لة) ۱٤٥(المادة  الثانیة عشرة  االتحاد مصاریف تحدید المعدَّ

لة) ۱٤٦(المادة  عشرةالثالثة   األعضاء البلدان مساھمات تسویة المعدَّ
لة) ۱٤۹(المادة  عشرة الرابعة  التلقائیة العقوبات المعدَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام العام، البروتوكول اإلضافي
 

۳۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام العام، البروتوكول اإلضافي
 

۳۱ 

 
 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل

 
 یولی�و ۱۰ ف�ي فیین�ا ف�ي المب�رم الع�المي البریـ�ـدي االتح�اد دس�تور م�ن ۲۲ م�ادةال م�ن ۲ البند على االطالع بعد

 باالتف�اق أدن�اه، والموقعون االتحاد في األعضاء البلدان لحكومات المفوضون المندوبون ، اعتمد۱۹٦٤" تموز"
 .امالتعدیالت اآلتیة على النظام الع الدستور، من ۲٥من المادة  ٤البند  مراعاة ومع بینھم فیما

 
 

 المادة األولى
لة) ۱۰۳ المادة(  المعدَّ

 المؤتمر اختصاصات
 
 یتولى البریدي، االستثمار ومجلس اإلدارة ومجلس عضاءاأل بلدانال تقدمھا التي االقتراحات على بناء -۱

 :المؤتمر
 الدستور؛ من األولى المادة وفي دستورهدیباجة  في المبینین االتحاد وغایة ھدف إلنجاز العامة المبادئ تحدید ۱-۱
 األعض�اء البل�دان تق�دمھا الت�يواألنظم�ة  واالتفاقی�ة الع�ام والنظ�ام الدس�تور تعدیل اقتراحات في النظر ۱-۲

 عن�د االقتراح�ات، ھذه واعتماد العام النظام من ۱۳۸ والمادة الدستور من ۲۹ للمادة طبقاً  والمجلسان،
 االقتضاء؛

 التنفیذ؛ حیز الوثائق دخول تاریخ تحدید ۱-۳
 علیھا؛ المقترحة والتعدیالت نظامھ الداخلي واعدق اعتماد ٤-۱
 واللجن��ة البری��دي االس��تثمار ومجل��س اإلدارة مجل��سع��ن أعم��ال ك��ل م��ن  الش��املة التق��اریر ف��ي النظ��ر ٥-۱

 والتي یقدمھا كل جھاز من ھذه األجھ�زة السابق، المؤتمر منذ الممتدة الفترة تغطي والتي االستشاریة،
 العام؛ النظام من ۱۲٥و ۱۱۷و ۱۱۱ المواد مع تمشیاً 

 االتحاد؛ ستراتیجیةا اعتماد ٦-۱
 ؛البریدي العالميالتحاد ل األعمال الرباعیةالموافقة على مشروع خطة  مكرراً ٦-۱
 الدستور؛ من ۲۱ للمادة طبقاً  االتحاد، لمصاریف األقصى دالح تحدید ۱-۷
 البریدي؛ االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس في األعضاء البلدان انتخاب ۱-۸
 ونائبھ؛ الدوليمدیر العام للمكتب ال انتخاب ۱-۹
 والبرتغالی��ة واأللمانی��ة بالص��ینیة المس��تنداتإلص��دار  االتح��اد یتحملھ��ا الت��ي س��قف التك��الیف تحدی��د ۱-۱۰

 .في حكم یصدره المؤتمر ،والروسیة
 

 .البریدیة بالخدمات تتعلق أخرى مسائل أي ،لالتحاد الجھاز األعلى بصفتھ المؤتمر، ُیعالج -۲
 
 

 یةالثانالمادة 
لة) ۱۰٦ المادة(  المعدَّ

 )۱۷الدستور، المادة ( وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین
 

 ب��ین تفص��ل الت��ي الم��دة خ��الل وظ��ائفھم یزاول��ون عض��وا وأربع��ین واح��د م��ن اإلدارة مجل��س یتك��ون -۱
 .متتابعین مؤتمرین
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 ،ع�ن ھ�ذا الح�ق العض�و البل�د ھ�ذا تن�ازل ف�إذا ،للم�ؤتمر المض�یف العض�و البل�د حق من الرئاسة تكون -۲
 قیود علیھ تطبق ال إضافي بمقعد إلیھا ینتمي التي الجغرافیة المجموعة تتمتع وعلیھ ،بحكم القانون عضوا یصبح

ینتس�ب  التي الجغرافیة للمجموعة المنتمین األعضاء أحد للرئاسة اإلدارة مجلس ینتخب الحالة ھذه وفي. ۳ البند
 .المضیف العضو البلد إلیھا

 
د .ع�ادل جغراف�ي توزی�ع أس�اس عل�ى اآلخ�رین األربعین اإلدارة مجلس أعضاء ؤتمرالم ینتخب -۳  وُیج�دَّ

 .متتابعة مؤتمرات ثالثة قبل من عضو بلد أيیجوز اختیار  وال ؛مؤتمر كل في األقل على األعضاء نصف
 
 في أعمالھ. بفعالیةویشارك أعضاء مجلس اإلدارة  .ممثلھ اإلدارة مجلس في عضو كل یعین -٤
 
 .المجلس ھذال ویتحمل االتحاد النفقات التشغیلیة .مجانیة اإلدارة مجلس عضو وظائف -٥
 
 

 الثالثةالمادة 
لة) ۱۱۲ المادة(  المعدَّ

 وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین
 
 ب�ین الفاص�لة الفت�رة خالل اختصاصاتھم یزاولون عضوا أربعین من البریدي االستثمار مجلس یتكون -۱

 .متتالیین مؤتمرین
 
 صخّص��ویُ  ،ی��ؤھلھم ل��ذلك جغراف��ي لتوزی��ع وفق��ا البری��دي االس��تثمار مجل��س أعض��اء الم��ؤتمر ینتخ��ب -۲

 ثل��ث وُیج��ّدد. المتقدم��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا س��تة عش��رو النامی��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا وعش��رون أربع��ة
 .مؤتمر كل في األقل على األعضاء

 
یضطلع أعضاء مجلس االس�تثمار البری�دي ب�دور و .ممثلھ البریدي اراالستثم مجلس في عضو كل یعین -۳

 .في عملھ فّعال
 
 االتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس االستثمار البریدي وال یتقاضى أعضاؤه أي أجر. یتحمل -٤
 
 

 الرابعةالمادة 
لة) ۱۱۳ المادة(  المعدَّ

 اختصاصات مجلس االستثمار البریدي
 
 :االختصاصات التالیة ر البریدياالستثما لمجلس -۱
 ؛ھاوتحسین الدولیة البریدیة الخدماتالرامیة إلى تنمیة  العملیة التدابیر تنسیق ۱-۱
 ھ�ذه وتح�دیث وت�دعیمھا الدولی�ة البریدی�ة الخدم�ة نوعی�ة عل�ى للمحافظة الزماإجراء یعتبر  بأي القیام ۱-۲

 ؛اختصاصاتھ نطاق في اإلدارة مجلس موافقة بشرط الخدمة،
 ؛باختصاصاتھ للقیام ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان معإجراؤھا  الواجب االتصاالت البت في ۱-۳
 البل�دان بع�ض حققتھ�ا الت�ي التق�دموأوج�ھ  الخب�رات ونش�ر دراس�ة أج�ل م�ن الض�روریة الت�دابیر اتخ�اذ ٤-۱

ن��ال ومس��تثمریھا األعض��اء  بالتأھی��ل والمتعلق��ة قتص��ادیةواال واالس��تثماریة التقنی��ة المج��االت ف��ي ینمعیَّ
نبلداناً أخرى من البلدان األعضاء ومستثمریھا ال تھم التي المھني  ؛ینمعیَّ
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 ینمعیَّنال ومستثمریھا االتحاد في األعضاء البلدان جمیع مع التقني التعاون مجال في المناسبة التدابیر اتخاذ ٥-۱
 ؛اإلدارة مجلس مع التشاور بعد ین،معیَّنال مستثمریھا ومع والنامیة الفتیة البلدان مع وخاصة

 اإلدارة مجل�س أو البری�دي االس�تثمار مجل�س أعضاء أحد علیھ یعرضھا التي األخرى المسائل جمیع بحث ٦-۱
 ؛معیَّن مستثمر أو عضو بلد أي أو

تثمار ، وفیما یخص المسائل التي تھم مجلس االستھاتسلم تقاریر اللجنة االستشاریة وتوصیاتھا ومناقش ۱-۷
 ر؛المؤتم لتقدیمھا إلىتوصیات اللجنة االستشاریة وإبداء مالحظات بشأنھا  بحثالبریدي، 

 ؛االستشاریة اللجنة في أعضاء سیكونون الذین أعضائھ تعیین ۱-۸
 والمفی�دة التقن�ي بالتع�اون المتعلقةتلك و واالقتصادیة التقنیة والتجاریة االستثماریة لمسائلأھم ا دراسة ۱-۹

ن�ال امسـ�ـتثمریھ أو االتحـ�ـاد ف�ي األعض�اء البلدان لجمیع  مالی�ة آث�ار لھ�ا الت�ي المس�ائل س�یما ال ین،معیَّ
 حص�صو للبری�د، الج�وي للنقل األساسیة األجورو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو األجور،( ھامة

 والتوص�یة بش�أنھا ءواآلرا البیان�ات وإع�داد) بالخ�ارج الرس�ائل بری�د بعائ�ث وإی�داع ،البریدی�ة الطرود
 ؛بخصوصھا اتخاذھا الواجب بالتدابیر

اس��تراتیجیة االتح��اد ومش��روع خط��ة  مش��روع إلع��داد الض��روریة بالعناص��ر اإلدارة مجل��س تزوی��د ۱-۱۰
 ر؛المؤتم إلى تقدیمھما المطلوب األعمال الرباعیة لالتحاد

ن�ال ومس�تثمریھا ءاألعض�ا البل�دان تھ�م الت�ي المھن�ي والتأھی�ل التعل�یم مشاكل دراسة ۱-۱۱  ع�ن فض�الً ، ینمعیَّ
 ؛والنامیة الفتیة البلدان

الفتیة والنامیة وإعداد توص�یات مواتی�ة ع�ن ط�رق  للبلدانالحالي واالحتیاجات الحالیة  الوضعدراسة  ۱-۱۲
 ؛خدماتھا البریدیةووسائل تحسین 

 خ�الف األخی�ر ھ�ذا ق�رر إذا الإ الم�ؤتمر، اختت�ام تل�ي التي الستة األشھر خالل االتحاد أنظمة مراجعة ۱-۱۳
 وف�ي ؛أخ�رى دورات خ�الل الم�ذكورةاألنظم�ة  تع�دیل البری�دي االس�تثمار لمجلس أیضا ؛ ویجوزذلك
 بالسیاس�ات یتعل�ق فیما اإلدارة مجلس لتوجیھات خاضعا البریدي االستثمار مجلس یظل الحالتین، كلتا

 ؛الجوھریة والمبادئ
ویل�زم الحص�ول  ؛۱٤۰للم�ادة  طبق�ا علیھ�ا للموافق�ة األعض�اء البل�دان أو تمرالمؤ ُتقّدم إلى اقتراحات إعداد ۱-۱٤

 ؛األخیر ھذا اختصاص في تدخل مسائل االقتراحات ھذه تتناول عندما اإلدارة مجلس موافقة على
 ،۱۳۹للم�ادة  وفق�ا طلب�ھ عل�ى بن�اء ال�دولي المكت�ب إل�ى األعض�اء البل�دان أح�د یقدم�ھ اقتراح كل بحث ۱-۱٥

 تقدیم��ھ إل��ى قب��ل الم��ذكور ب��االقتراح التعلیق��ات ھ��ذه بإرف��اق المكت��ب وتكلی��ف علی��ھ، تعلیق��اتال وإع��داد
 ؛علیھ للموافقة األعضاء البلدان

 كاف�ة رأي اس�تطالع وبع�د اإلدارة مجل�س موافق�ة بع�دوعندما یك�ون مناس�باً و االقتضاء عند ،التوصیة ۱-۱٦
 ؛الشأن ھذا في قرارا المؤتمر یتخذ ا، ریثمجدید إجراء أو أنظمة بإقرار ،األعضاء البلدان

ن��ین،مع��اییر وإص��دار إع��داد ۱-۱۷  الـالمج�� ف��ي توص��یات ھیئ��ة عل��ى ، للبل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المعیَّ
 ا؛ضروری الممارسةتوحید  یكونحیث  اختصاصھ في تدخل أخرى مجاالت وفي يواالستثمار التقني
 ؛قبل من وضعھا التي ییرالمعا على التعدیالتالضرورة،  عند ل،ُیدخِ  كمـا

وضع إطار لتنظیم األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمین والموافقة على تنظیم ھ�ذه األجھ�زة وفق�اً  ۱-۱۸
 ؛۱٥۲ألحكام المادة 

 .ومناقشتھالة من المستخدمین الواردة سنویا من األجھزة الفرعیة المموَّ  التقاریرتلّقي  ۱-۱۹
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 المادة الخامسة
لة) ۱۱۹المادة (  المعدَّ

 تكوین اللجنة االستشاریة
 

 :تضم اللجنة االستشاریة -۱
منظم��ات غی��ر حكومی��ة تمث��ل الزب��ائن وم��وردي خ��دمات التوزی��ع، ومنظم��ات العم��ال وم��وردي الس��لع  ۱-۱

فضال  األفرادالمشابھة التي تضم  والمنظمات قطاع الخدمات البریدیةلصالح والخدمات الذین یعملون 
 ؛تحقیق مھمة االتحاد وأھدافھ أن تساھم فيلحة في التي لھا مصعن المؤسسات 

بم�ا ف�ي المعنی�ة تح�اد جھ�زة االي بھا البلدان األعضاء أو أشخصیات بارزة من القطاع البریدي توص مكرراً ۱-۱
 ذلك اللجنة االستشاریة؛

ومی��ة منظم��ات المجتم��ع الم��دني: المنظم��ات البریدی��ة اإلقلیمی��ة وغیرھ��ا م��ن المنظم��ات غی��ر الحك ثالثاً ۱-۱
البریدی���ة الدولی���ة، ومنظم���ات توحی���د المق���اییس والمنظم���ات المالی���ة وتل���ك المعنی���ة بالتنمی���ة غی���ر 

 ؛۱-۱المنصوص علیھا في المادة 
 األعضاء الذین یعینھم مجلس اإلدارة ممن یختارھم من بین أعضائھ؛ ۱-۲
 األعضاء اللذین یعینھم مجلس االستثمار البریدي ممن یختارھم من بین أعضائھ. ۱-۳

 ل في أحد البلدان األعضاء في االتحاد.سجَّ إذا كانت أیة منظمة مسجلة وجب أن تُ  مكرراً ۱
 

النفقات المترتبة على عمل اللجنة االستشاریة بین االتحاد وأعضاء اللجنة وفق�ا لإلج�راءات الت�ي  ُتقسم -۲
 حددھا مجلس اإلدارة.

 
 .أخرى كافأةال یتقاضى األعضاء في اللجنة االستشاریة أي أجر أو م -۳
 
 

 المادة السادسة
لة) ۱۲۷المادة (  المعدَّ

 المدیر العام مھام
 
 .المدیر العام المكتب الدولي ویدیره ویوجھھ وھو ممثلھ القانوني ینظم -۱
 

 بتصنیف الوظائف وبالتعیینات والترقیات: یتعلقفیما  -۲
وتعی�ین وترقی�ة  )D 2( ۲-م�دإل�ى  )G 1( ۱-الرت�ب م�ن خ عبتص�نیف وظ�ائف  مخ�تص الم�دیر الع�ام ۲-۱

 ه الرتب؛الموظفین في ھذ
في االعتبار المؤھالت المدیر العام یأخذ ،)D 2( ۲-مد ىــإل )P 1(۱-الرتب من فلتعیینات في إلى ابالنسبة  ۲-۲

المھنیة للمرشحین الذین توصي بھم البلدان األعضاء التي یحمل المرشحون جنسیتھا أو التي یمارسون فیھا 
وظ��ائف  وَیش�غل .واللغ�ات مب�دأ التوزی�ع الجغراف�ي الع�ادل م�ن حی�ث الق�اراتي م�ع مراع�اة نش�اطھم المھن�

ینتمي بقدر اإلمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خالف تلك التي  )D 2( ۲-مد الرتب
. وف�ي حال�ة م األولف�ي المق�ا لفعالیة المكتب الدوليإیالء االعتبار المدیر العام ونائب المدیر العام، مع  إلیھا

 ؛للمدیر العام أن ُیوظف أشخاصاً من الخارج یجوزالوظائف التي تقتضي مؤھالت خاصة 
 م�ن الرت�بوظائف األشخــــاص الذین یشغلــون  أن یكونعند تعیین موظــف جدیــــد،  ،یراعى كذلك ۲-۳

 ؛لفة أعضاء في االتحادرعایا بلدان مخت ، منمن حیث المبدأ ،)P 5( ٥-فو )D 1( ۱-مدو )D 2( ۲-مد
یلت�زم ال ، )P 5( ٥-فو) D 1( ۱-م�دو )D 2( ۲-م�د الرت�بعند ترقی�ة أح�د م�وظفي المكت�ب ال�دولي إل�ى  ٤-۲

 ؛۳-۲في البند نفسھ المذكور  المبدأتطبیق ب المدیر العام
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 ؛التعیینفي عملیة مبدأ االستحقاق التوزیع الجغرافي العادل واللغات بعد ضرورة مراعاة مبدأي  تأتي ٥-۲
) P 4( ٤-ف م�ن الرت�بالتعیین�ات والترقی�ات إل�ى  عل�ى اإلدارة مرة كل ع�ام المدیر العام مجلسَ یطلع  ٦-۲

 .)D 2( ۲-مد إلى
 
 :اآلتیةبالمھام  العام لمدیرا یضطلع وعالوة على ذلك، -۳
 والقب�ول تح�اداال إل�ى باالنض�مام الخاص�ة اإلج�راءات في والوسیط االتحاد وثائقودیع  بوظیفتي القیام ۳-۱

 ؛منھاالنسحاب  وكذا فیھ
 ؛المؤتمر یتخذھا التي القراراتباألعضاء  البلدان حكومات جمیع رإخطا ۳-۲
 ؛البریدي االستثمار مجلس یراجعھا أو یضعھا التيباألنظمة  ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان جمیع إخطار ۳-۳
 ف��ي وتقدیم��ھ ،االتح�اد ومتطلب��ات یتف��ق ممك�ن مس��توى بأق�ل لالتح��اد الس��نویة المیزانی�ة مش��روع إع�داد ٤-۳

 بع�د االتح�اد ف�ي األعضاء البلدان إلى المیزانیة وإرسال للنظر فیھ؛ اإلدارة مجلسإلى  المناسب الوقت
 ؛بتنفیذھا والقیامعلیھا  اإلدارة مجلس موافقة

دة  األنشطة تنفیذ ٥-۳  ند إلیھ بموجب وثائق االتحاد؛ُتس التي وتلك ،االتحاد أجھزة تطلبھا التيالمحدُّ
 المطبق�ة السیاس�ة إط�ار ف�ي االتح�اد، أجھ�زة تحددھا التي األھدافإلى تحقیق  الرامیة المبادرات اتخاذ ٦-۳

 ؛المتوفرة واألموال
 ؛البریدي االستثمار مجلس أو اإلدارة مجلس إلى واقتراحات مقترحات تقدیم ۳-۷
 الم�ؤتمر ق�رارات على المترتبة النظام على التعدیالت تخص البریدي االستثمار مجلس إلى اقتراحات تقدیم ۳-۸

 ؛المؤتمر اختتامبعد  وذلك ،البریدي االستثمار لمجلس الداخلي النظام مع تماشیا
 عل�ى عرض�انالل�ذین سیُ التح�اد ل األعم�ال الرباعی�ةاالتحاد ومشروع خط�ة  استراتیجیة مشروع إعداد ۳-۹

 ؛المجلسان یصدرھا التي التوجیھات ضوء وعلى دارةاإل مجلس أجل من وذلك المؤتمر،
 واف�ق الت�ي الع�المي البری�دي االتح�اد س�تراتیجیةا تنفی�ذف�ي  األعض�اء البلدان أداء حول رباعي تقریر إعداد ۳-۱۰

 ؛علیھ للموافقة اإلدارة مجلس وتقدیمھ إلى التالي، المؤتمر إلى لتقدیمھ السابق المؤتمر علیھا
 ؛تحاداال تمثیلضمان  ۳-۱۱
 :بین العالقات في كوسیط العمل ۳-۱۲
 ؛المحدودة واالتحادات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۱
 ؛المتحدة األممو العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۲
 ؛لالتحاد بالنسبة فائدةتنطوي أنشطتھا على  التي الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۳
 أجھ�زة ترغ�ب الت�يالتجاری�ة  المؤسس�ات أو الجمعیاتأو  الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ٤-۳-۱۲

 أعمالھا؛ في إشراكھا في أو رأیھا استطالع في االتحاد
 م�ع ،عل�ى م�ا یل�ي بوج�ھ خ�اص الصفة بھذه واإلشراف االتحاداألمین العام ألجھزة  بمھام االضطالع ۳-۱۳

 :من ھذا النظام الخاصة األحكام مراعاة
 االتحاد؛ أجھزة أعمال وتنظیم إعداد ۳-۱۳-۱
 ؛وإصدارھا وتوزیعھا والمحاضر والتقاریر المستندات إعداد ۳-۱۳-۲
 االتحاد؛ أجھزة اجتماعات خالل األمانةعمل  اإلشراف على ۳-۱۳-۳
 .ھلیمثِّ  من إیفاد إمكانیة مع التصویت حق دون المداوالت في واالشتراك االتحاد أجھزة جلسات حضور ۳-۱٤
 



 النظام العام، البروتوكول اإلضافي
 

۳٦ 

 المادة السابعة
لة) ۱۳۰المادة (  المعدَّ

 ھاوتوزیع أجھزة االتحاد إعداد مستندات
 

ف�ي المكتب الدولي ویتیح عبر الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي كافة المستندات الت�ي تنش�ر  دُّ ُیعِ  -۱
أیضا المكتب الدولي م ُیعلِ و .كل دورة قبل شھرین على األقل من بدایة ۱٥٥الصیغ اللغویة المحددة في المادة 

المستندات اإللكترونیة الصادرة حدیثا في الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي عن طریق نظام إخطار بنشر 
 رض.غلھذا ال دعَ مُ  شبكي فعال

 
م�ن قبی�ل مناش�یر المكت�ب ال�دولي  ،ع المكتب الدولي منشورات االتح�اد مادی�اً یوزِّ  إلى ذلك، ال إضافة -۲

 إّال بطلب كل بلد على حدة. ،مجلس االستثمار البریديمجلس اإلدارة واریر التحلیلیة لوالتق
 
 

 المادة الثامنة
لة) ۱۳۸المادة (  المعدَّ

 )۲۹ المادة ،الدستور(إلى المؤتمر  االقتراحات تقدیم إجراءات
 

 م�ن االقتراح�ات یمتق�د اآلتیة اإلجراءات تنظم ،٥و ۲ البندینفي  علیھا المنصوص االستثناءاتب رھنا -۱
 :المؤتمرإلى  األعضاء البلدان

 ؛األقل على أشھر بستة للمؤتمر المحدد التاریخ قبل الدولي إلى المكتب تصل التي االقتراحات تقبل ۱-۱
 ؛للمؤتمر المحدد التاریخ تسبق التي األشھر الستة مدة خالل ذي طابع صیاغي اقتراح أي یقبل ال ۱-۲
 قبلأشھر  أربعةو ستةخالل فترة ما بین  الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ۱-۳

 ؛األقل على عضوان بلدان أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ
 وش�ھرینأش�ھر  أربع�ة بینما فترة  خالل الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ٤-۱

 بعد ترد التي االقتراحات أما األقل، على أعضاء بلدان ثمانیة أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ قبل
 ؛تقبل فال ذلك

 .بھا المتعلقة لالقتراحات المقررةنفسھا  المدة خالل الدولي المكتب إلى التأیید إقرارات تصل أن یجب ٥-۱
 
 بس�تة الم�ؤتمر افتت�اح قب�ل دوليال� المكت�ب إل�ى العام النظام أو بالدستور المتعلقة االقتراحات تصل أن یجب -۲

 ق�رر إذا إال ، ال تؤخ�ذ ف�ي االعتب�ارالمؤتمر افتتاح قبل ولكن ،التاریخ ھذا بعد وأیة اقتراحات تصل ؛األقل علىأشھر 
 .۱ البند في علیھا المنصوص الشروط مراعاة تمت وإذا المؤتمر، في لةمثّ المُ  البلدان ثلثي بأغلبیة ذلك المؤتمر

 
غرض واحد وأال یحتوي إال على التعدیالت التي یبررھا ھذا إالَّ أال یكون ألي اقتراح ، كقاعدة ،یجب -۳

الم�الي ال�ذي ُیع�ده مش�فوعا ببی�ان أث�ره لالتح�اد  تكالیف كبیرةعلیھ تترتب ، یكون كل اقتراح قد وكذلكالغرض. 
 لمالیة الالزمة لتنفیذه.بغیة تحدید الموارد ا ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،البلد العضو صاحب االقتراح

 
ف�ي أعالھ�ا اقتراح�ات ذات ط�ابع ص�یاغي عب�ارة "اقت�راح ذو ط�ابع ص�یاغي"  البلدان التي تقدم تضع -٤

ف�ي  ،ھ�ذه العب�ارة ولكنھ�االتي ال تحمل . وتنشر االقتراحات Rوینشرھا المكتب الدولـي تحت رقــم یعقبھ حرف 
د المكت�ب ال�دولي ِع�ویُ  ؛ش�رح مناس�بابع ص�یاغي مش�فوعة بنقاط�ا ذات ط�سوى  تتناولال  ،رأي المكتب الدولي

 على المؤتمر.لعرضھا قائمة بھذه االقتراحات 
 
ام ـة بالنظ��ـات المتعلق��ـى االقتراح��ـعل�� ٤و ۱ن ـي البندی��ـوص علیھ��ا ف��ـراءات المنص��ـاإلج�� ريـتس�� ال -٥

 .للمؤتمراتالداخلي 
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 التاسعةالمادة 
 مكرراً المضافة)۱۳۸(المادة 

 ۱۳۸للمادة  طبقاً  المقدمةاالقتراحات  دیلإجراءات تع
 

َمت قتراح�ات یجوز االستمرار في ع�رض التع�دیالت ال -۱  الت�ي یق�دمھا االقتراح�اتبالفع�ل، باس�تثناء قُ�دِّ
 النظام الداخلي للمؤتمرات. ألحكاممجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي، على المكتب الدولي وفقا 

 
مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، إل��ى المكت��ب الت��ي یق��دمھا ت قتراح��ااالتع��دیالت  تص��ل -۲

للبل��دان األعض��اء ع��رض  یج��وزال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. وبع��د انقض��اء ھ��ذه الم��دة، 
 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر.

 
 

 المادة العاشرة
لة) ۱٤۰المادة (  المعدَّ

 ینمؤتمرَ  بین الفاصلة الفترة في واالتفاقات التفاقیةا لُتعدِّ  التي االقتراحات بحث
 
 بل�د یرس�ل ح�ین :التالیة لإلجراءات الختامیة وببروتوكوالتھا وباالتفاقات باالتفاقیة یتعلق اقتراح كل یخضع -۱

 البلدان لھذهوتتاح . للنظر فیھ األعضاء البلدان جمیع إلى فإن المكتب الدولي یرسلھ الدولي، المكتب إلى اقتراحا عضو
 وعن�د .التعدیالت تقبل وال. االقتضاء عند بشأنھ مالحظات بأیة الدولي المكتب وموافاة االقتراح لبحث یوما ٤٥ مھلة

 ك�ل وی�دعو وص�لتھ التي المالحظات بكافة األعضاء البلدان الدولي المكتب یبلغ ،یوماً  ٤٥ومدتھا  مھلةال ھذه انقضاء
 یوماً  ٤٥ مھلة في بصوتھا تبعث ال التي األعضاء البلدانوتعتبر . رفضھ أو االقتراح بقبول التصویت إلى عضو بلد

 .الدولي المكتب مناشیر إرسال تاریخ من اعتبارا الذكر سالفةال المھل وتحسب ممتنعًة عن التصویت.
 

 ھ��ذا ف��ي األط��راف األعض��اء البل��دان ف��إن الخت��امي ببروتوكول��ھ أو م��ا باتف��اق متعلق��ا االقت��راح ك��ان إذا -۲
 .۱ البند في علیھا المنصوصاإلجراءات  في المشاركة في الحق لھا التي وحدھا ھي االتفاق

 
 

 المادة الحادیة عشرة
لة) ۱٤۲المادة (  المعدَّ

 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي
 

 األنظمة.القتراحات الرامیة إلى تعدیل ا یعالج مجلس االستثمار البریدي -۱
 

 اقتراح یستھدف تعدیل األنظمة. لتقدیم أي على تأیید بلد عضو واحد على األقل الحصول یجب -۲
 

 ).فذِ (حُ  -۳
 
 

 المادة الثانیة عشرة
لة) ۱٤٥المادة (  المعدَّ

 )۲۱(الدستور، المادة  االتحاد مصاریف تحدید
 

 أجھ�زة طةبأنش� المتعلق�ة الس�نویةالمص�اریف  تتج�اوز ال یج�وز أن ،٦ إل�ى ۲ م�ن البن�ودرھنا بأحك�ام  -۱
وتنطبق ھذه الحدود أیضا على  .۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷ للسنوات من سویسري فرنك ۳۷ ۲۳٥ ۰۰۰مبلغ  االتحاد

  .۲۰۲۰الفترة التالیة في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في 
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 بتركی�تك�الیف و النق�ل،تك�الیف و مان�ة،األ انتق�ال( الق�ادم الم�ؤتمر باجتم�اع المتعلق�ة المص�اریف تتجاوز ال -۲
 فرن�ك ۲ ۹۰۰ ۰۰۰ ح�د) وم�ا إل�ى ذل�ك الم�ؤتمر، خ�الل المس�تندات طبعتكالیف و ،الفوریة للترجمـةالتقنیة  األجھزة

 .سویسري
 

ج��دول  ف��ي الزی��ادات لمراع��اة ۲و ۱ البن��دین ف��ي المق��ررة الح��دود بتج��اوز اإلدارة لمجل��س صرخَّ ُی�� -۳
 األمم تقبل التيتسویات مقر العمل  ذلك في بما ،تبدالال أو بالمعاشات التقاعدیةالخاصة  والمساھمات المرتبات
 .جنیف في العاملین موظفیھا على تطبیقھا المتحدة

 
 وفق�ا ب�الموظفین المتعلق�ة تل�ك خالف المصاریفمبلغ  عام كلل ُیعدِّ  بأن أیضاً  اإلدارة لمجلس صرخَّ یُ  -٤
 .السویسري مؤشر أسعار االستھالكل
 

 القص��وى، الض��رورة حال��ة ف��ي الع��ام للم��دیر أو ،اإلدارة جل��سلم یج��وز ،۱ البن��د بغ��ض النظ��ر ع��ن -٥
 الدولي المكتب مبنى في المتوقعة وغیر الھامة اإلصالحات تكالیف لمواجھة المقــررة الحدود بتجاوز الترخیص
 .السنة في سویسري فرنك ۱۲٥ ۰۰۰ التجاوز مبلغ یتعدىعلى أالَّ 

 
 االتح��اد عم��ل س��یر لض��مان كافی��ة غی��ر ۲و ۱ ن��دینالب ف��ي الم��رخص بھ��ا االعتم��ادات أن اتض��ح إذا -٦

 أي یتض�من أن ویج�ب. االتح�اد ف�ي األعض�اء دانالبل� أغلبی�ة بموافق�ة إال الح�دود ھذه تجاوز یجوز فال ،بسالسة
 .الطلب ھذا تبرر التي بالوقائع كامال بیانا للرأي استطالع

 
 

 المادة الثالثة عشرة
لة) ۱٤٦ المادة(  المعدَّ

 لبلدان األعضاءمساھمات ا تسویة
 
 تنس�حب الت�ي دانالبل� وكذا االتحاد في أعضاء بصفة قبلتُ  التي أو التحادإلى ا تنضم التي دانالبل تسدد -۱

 .نافذا انسحابھا أو قبولھافیھا  یصبح التي كلھا السنة عن حصتھا االتحاد من
 

 المیزانی�ة أس�اس عل�ى امق�دم لالتح�اد الس�نویة المص�اریف ف�ي مساھمتھا حصة األعضاء دانالبل تسدد -۲
 على المیزانیة بھا تتعلق التي المالیة السنة من األول الیوم في الحصص ھذه وُتسدد. اإلدارة مجلس یقررھا التي

 المائ�ة ف�ي ٦ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائدة المستحقة المبالغترتبت على  األجل، ھذا انقضى ما فإذا. تقدیر أقصى
 .ابعالر الشھر من اعتبارا السنة في

 
 المس��تحقة الفوائ��دع��دا  اإلجباری��ة، المس��اھمات م��نعل��ى بل��د عض��و  المت��أخرة المب��الغ تس��اوي عن��دما -۳

 العض�و للبل�د یج�وز ،تتجاوزھ�ا أو الس�ابقتین الم�الیتینع�ن الس�نتین  العضو البلد ھذا مساھمات مجموع، لالتحاد
أو عن ج�زء م�ن تل�ك  أخرى أعضاء بلدان قبل من لھ المستحقة المبالغكامل  عن لالتحاد نھائیا یتنازل أن المذكور

 البل�د ب�ین ُیب�رم التفاق وفقا االستحقاقات عن التنازل شروط وُتحدد اإلدارة، مجلس یحددھا التي للطرائق وفقا ،المبالغ
 .واالتحاد لھ الدائنین/والمدینین العضو

 
 المب�الغ، تل�ك ع�ن التن�ازل غیرھا وأ قانونیة ألسباب علیھا یتعذر التي األعضاء البلدان تتعھدیجب أن  -٤

 .المتأخرة حساباتھا الستھالك خطة بإبرام
 

 اإلجباری��ة لمس��اھماتم��ن ا المت��أخرة المب��الغ تحص��یل یمت��د أن یج��وز ال اس��تثنائیة، ظ��روف ع��دا فیم��ا -٥
 .سنوات عشر من ألكثر لالتحاد، المستحقة

 
 أو المستحقة الفوائد كل من األعضاء بلدانال أحد یعفي أن اإلدارة لمجلس یجوز استثنائیة، ظروف في -٦

 .علیھ المتأخرة الدیون وبالكامل نقدا سدد قد األخیر ھذا كان إذا منھا جزء
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 اإلدارة، مجل�س علیھا وافقی المتأخرة حساباتھ الستھالك خطة إطار في عضو، بلد إعفاءأیضا  یجوز -۷
خط�ة االس�تھالك لتنفی�ذ  خض�عی اإلعف�اء ھ�ذا أن غی�ر .منھ�ا ج�زء م�ن أو ،المرتقب�ة أو المتراكم�ة الفوائد كل من

 .سنوات عشرال تتجاوز  علیھا متفق مھلة في ،تنفیذاً كامالً مع احترام المواعید المقررة
 

فواتیرھ�ا للبل�دان المكتب الدولي ُیعد الترجمة التي  تكالیفقیاساً على  ۷إلى  ۳من أحكام البنود  تنطبق -۸
 وعات اللغویة.األعضاء المنتمیة إلى المجم

 
 عل�ى أقص�ىثالث�ة أش�ھر بالبل�دان األعض�اء قب�ل موع�د تس�ویتھا  إل�ىالمكتب الدولي الف�واتیر  یرسل -۹

. وترس��ل الف��واتیر األص��لیة إل��ى العن��وان الص��حیح ال��ذي قدم��ھ البل��د العض��و المعن��ي. وترس��ل النس��خ تق��دیر
 كتنبیھ.الفواتیر عبر البرید اإللكتروني كإخطار مسبق أو  من اإللكترونیة

 
لق�اء كلم�ا ف�وتر فوائ�د  إل�ى البل�دان األعض�اء إلى ذلك، یقدم المكتب الدولي معلومات واض�حة إضافة -۱۰

ن�ة ، بحی�ث یمك�ن للبل�دان األعض�اء أن تتحق�ق بس�ھولة م�ن الف�واتیر الت�ي تقابلھ�ا التأخر ف�ي س�داد ف�واتیر معیَّ
 .الفائدة

 
 

 عشرة الرابعةالمادة 
لة) ۱٤۹المادة (  المعدَّ
 عقوبات التلقائیةال
 
وال یقب�ل الخض�وع لخط�ة  ۱٤٦ م�ن الم�ادة ۳ ف�ي البن�دتع�ّذر علی�ھ التن�ازل المنص�وص  عضوبلد  كل -۱

ف�ي التص�ویت أو ال یراعیھا، یفقد تلقائی�ا حق�ھ ف�ي  ۱٤٦لمادة من ا ٤لبند یقترحھا المكتب الدولي وفقا لاستھالك 
 .في ھذین المجلسینوال یعود مؤھال لُینتخب لبریدي وفي اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار االمؤتمر 

 
بمج�رد أن ی�دفع البل�د العض�و المعن�ي بالكام�ل المب�الغ المت�أخرة علی�ھ م�ن  فوراالعقوبات التلقائیة  ترفع -۲

 استھالكخطة لالخضوع  اتفق مع االتحاد علىأو إذا  ،األصل والفوائد ،المساھمات اإلجباریة المستحقة لالتحاد
 متأخرة.لحساباتھ ال

 
 

 المادة الخامسة عشرة
 دخول البروتوكول اإلضافي للنظام العام حیز التنفیذ ومدة العمل بھ

 
لفت�رة غی�ر ، ویظل معم�وال ب�ھ ۲۰۱۸ینایر "كانون الثاني"  ۱یدخل ھذا البروتوكول اإلضافي حیز التنفیذ في 

 .محددة
 

الذي تكون البروتوكول اإلضافي  ھذا األعضاء دانالبل حكوماتمن  ضونفوَّ المُ  المندوبون وضع إثباتا لما تقدم،
 نس�خة ووقع�وا علی�ھ ف�يالنظام العام نفس�ھ، ص كما لو كانت أحكامھ مدرجة في نَ نفسھا القیمة و ھالھ القوة نفــس

نس�خة من�ھ  المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي وُیرسللمكتب الدولي. لعام المدیر اللدى  تودع واحدةأصلیة 
 .طرف إلى كل

 
ر في   ۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في ُحرِّ

 



 النظام العام
 

٤۱ 

 
 
 
 
 

 النظام العام لالتحاد البریدي العالمي
 

 
 



 النظام العام
 

٤۲ 



 النظام العام
 

٤۳ 

 
 
 

 العالمي البریدي لالتحاد العام النظام
 

ل بموجب البروتوكول اإلضافي(  )۲۰۱٦الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام  األول ُمعدَّ
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 األول الفصل
 االستش���اریة واللجن���ة ری���ديالب االس���تثمار ومجل���س اإلدارة ومجل���س الم���ؤتمرات م���ن ك���ل تنظ���یم

 وسیر عملھا األجھزة ھذه من كل واختصاصات
 
 

 ۱ الباب
 المؤتمرات

 

 المادة
 وعقدھا االستثنائیة والمؤتمرات العادیة المؤتمرات تنظیم ۱۰۱
 المؤتمرات في التصویت حق ۱۰۲
 المؤتمر اختصاصات ۱۰۳
 للمؤتمرات الداخلي النظام ۱۰٤
 دالمراقبون في أجھزة االتحا ۱۰٥

 
 

 ۲ الباب
 اإلدارة مجلس

 
 وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین ۱۰٦
 اإلدارة مجلس اختصاصات ۱۰۷
 اإلدارة مجلس دورات تنظیم ۱۰۸
 اإلدارة مجلس في المراقبون ۱۰۹
 السفر نفقات استرداد ۱۱۰
 اإلدارة مجلس معلومات عن أنشطة ۱۱۱

 
 

 ۳ الباب
 البریدي االستثمار مجلس

 

 وسیر عملھ البریدي ثماراالست مجلس تكوین ۱۱۲
 البریدي االستثمار مجلس اختصاصات ۱۱۳
 البریدي االستثمار مجلس دورات تنظیم ۱۱٤
 في مجلس االستثمار البریدي مراقبونال ۱۱٥
 السفر نفقات استرداد ۱۱٦
 ریديالب االستثمار مجلس معلومات عن أنشطة ۱۱۷



 النظام العام
 

٤٤ 

 ٤ الباب
 االستشاریة اللجنة

 
 یةاالستشار اللجنة ھدف ۱۱۸
 االستشاریة اللجنة تكوین ۱۱۹
 االستشاریة اللجنة في العضویة ۱۲۰
 االستشاریة اللجنة اختصاصات ۱۲۱
 االستشاریة اللجنة تنظیم ۱۲۲
 والمؤتمر البریدي االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس من كل في االستشاریة اللجنة ممثلو ۱۲۳
 االستشاریة اللجنة في المراقبون ۱۲٤
 االستشاریة اللجنة أنشطةمعلومات عن  ۱۲٥

 
 
 

 الثاني الفصل
 الدولي المكتب

 

 ۱ الباب
 ومھامھما ونائبھ الدوليالمدیر العام للمكتب  انتخاب

 
 ونائبھ الدولي المدیر العام للمكتب انتخاب ۱۲٦
 العام المدیر مھام ۱۲۷
 العام المدیر نائب مھام ۱۲۸

 
 

 ۲ الباب
 االستشاریة واللجنة االتحاد أجھزة أمانة

 
 مالحظات عامة ۱۲۹
 ھاوتوزیع االتحاد أجھزة مستنداتإعداد  ۱۳۰
 األعضاء انالبلد قائمة ۱۳۱
  الحسابات تصفیة في الدور -االستعالمات  -ھا وتعدیل الوثائقشرح  طلبات - اآلراء -المعلومات  ۱۳۲
 التقني التعاون ۱۳۳
مھا  التي النماذج ۱۳٤  الدولي المكتبیقدَّ
 الخاصة واالتفاقات المحدودة تاالتحادا وثائق ۱۳٥
 االتحاد مجلة ۱۳٦
 االتحاد أعمال عنالسنوي  التقریر ۱۳۷

 
 
 

 الثالث الفصل
 األخ�رى والق�راراتاألنظم�ة  ودخ�ول المعتمدة القراراتب واإلخطار والنظر فیھا االقتراحات تقدیم

 التنفیذ حیز المعتمدة
 

 لمؤتمرى الإ االقتراحات تقدیم إجراءات ۱۳۸
 ۱۳۸طبقا للمادة  المقدمةاالقتراحات  إجراءات تعدیل اً مكرر۱۳۸



 النظام العام
 

٤٥ 

 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة تعدل التي االقتراحات تقدیم إجراءات  ۱۳۹
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة ُتعدل التي االقتراحات بحث ۱٤۰
 عل�ى الجدی�دةاألنظم�ة  إع�داد یخ�ص فیما البریدي االستثمار مجلس إلى تاالقتراحا تقدیم إجراءات  ۱٤۱

 المؤتمر یتخذھا التي القرارات ضوء 
 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي  ۱٤۲
 مؤتمرین بین تتخذ التي القراراتب اإلخطار ۱٤۳
 یذحیز التنف مؤتمرین بین تتخذ التي األخرى والقراراتاألنظمة  دخول ۱٤٤

 
 
 

 الرابع الفصل
 التمویلیة الجوانب

 
 االتحاد مصاریف تحدید ۱٤٥
 األعضاء البلدان مساھمات تسویة ۱٤٦
 التمویل في العجز ۱٤۷
 المالیة والمحاسبة الحسابات مسك مراقبة ۱٤۸
 التلقائیة العقوبات ۱٤۹
 المساھمة مراتب ۱٥۰
 الدولي المكتب توریدات قیمة دفع ۱٥۱
 التي یمولھا المستخدمون لفرعیةا تنظیم األجھزة ۱٥۲

 
 

 الخامس الفصل
 التحكیم

 
 التحكیم إجراءات ۱٥۳

 
 
 

 السادس الفصل
 االتحاد في اللغات استخدام

 
 الدولي المكتبفي  عملال لغتا ۱٥٤
 الرسمیة والمراسالت والمداوالت المستندات في المستخدمة اللغات ۱٥٥

 
 
 

 السابع الفصل
 ختامیة أحكام

 
 العام بالنظام المتعلقة االقتراحات على افقةالمو شروط ۱٥٦
 المتحدة األمم مع المبرمة باالتفاقات المتعلقة االقتراحات ۱٥۷
 بھ العمل ومدة ودخولھ حیز التنفیذ العام النظام تعدیل ۱٥۸

 



 النظام العام
 

٤٦ 
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٤۷ 

 
 
 

 النظام العام لالتحاد البریدي العالمي
 
ل بموجب (  )۲۰۱٦۱الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام  األول البروتوكول اإلضافيُمعدَّ
 

 یولی�و ۱۰ ف�ي فیین�ا ف�ي المب�رم الع�المي البریـ�ـدي االتح�اد دس�تور م�ن ۲۲ الم�ادة م�ن ۲ البند على االطالع بعد
 قباالتف�ا أدن�اه، والموقع�ون االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان لحكوم�ات المفوضون المندوبون قرر ۱۹٦٤" تموز"

 تض�من والت�ي الع�ام النظ�ام ھ�ذا ف�ي اآلتی�ة األحك�ام الدس�تور، م�ن ۲٥من الم�ادة  ٤البند  مراعاة ومع بینھم فیما
 .االتحادوسیر عمل  الدستور تطبیق

 
 
 

 األول الفصل
 االستش���اریة واللجن���ة البری���دي االس���تثمار ومجل���س اإلدارة ومجل���س الم���ؤتمرات م���ن ك���ل تنظ���یم

 وسیر عملھا األجھزة ھذه من كل واختصاصات
 
 

 ۱ الباب
 المؤتمرات

 
 ۱۰۱ المادة
 )۱٥و ۱٤ المادتان الدستور،(وعقدھا االستثنائیة  والمؤتمرات العادیة المؤتمرات تنظیم

 
 خاللھا انعقد التي السنة انتھاء من األكثر على سنوات ٤ بعد مؤتمر في األعضاء البلدان ممثلو یجتمع -۱

 .السابق المؤتمر
 
 تزودھـ���ـم أكث��ـر أو مف���ـوض من��دوب الم���ؤتمر ف��يالترتیب���ات الالزم��ة لیمثل���ھ  ض��وع بل���د ك��ل یتخ��ذ -۲

 عض�و بل�د وف�دلیمثل�ھ  یتخذ الترتیبات الالزمة أن ،االقتضاء عند ویجوز، .الالزمة التفویض بوثائق حكوماتھــم
 .بلده غیر واحد عضو بلد سوى یمثل أن ما لوفد یجوز ال أنھ المفھوم فمن ذلك ومع. آخر

 
 ھذا تنفیذ إمكان عدم اتضح فإذا ،التالي المؤتمر فیھ سیعقد الذي البلد المبدأ، حیث من، مؤتمر كل ینیع -۳

 .البلد ھذا مع االتفاق بعد المؤتمر فیھ سیعقد الذي البلد یعین أن اإلدارة لمجلس یرخص التعیین،
 
 .بالض�بط ومكان�ھ للم�ؤتمر نھ�ائيال التاریـ�ـخ الدولي، المكتب مع التشاور بعد الداعیــة، الحكومة تحدد -٤

. االتح�ادف�ي  عض�و بل�د ك�ل حكوم�ة إل�ى بعام التاریخ ھذا قبل ،المبدأ حیث من ،الدعوة الداعیة الحكومة وترسل
 .الدولي المدیر العام للمكتب بواسطة وإما أخرى حكومة طریق عن وإما مباشرة إما الدعوة ھذه توجیھ ویجوز

 
 وبع�د اإلدارة مجل�س مع باالتفاق الدولي، المكتب یتخذ داعیة حكومة وجود دون مؤتمر عقد وجب إذا -٥

. االتح�اد مق�ر بل�د ف�ي وتنظیم�ھ للدعوة إل�ى الم�ؤتمر الالزمـة اإلجراءات السویسري، االتحاد حكومة مع التفاھم
 .الداعیة الحكومة وظائف الدولي المكتب یمارس ،الحالة ھذه وفي

                                                           
 من ھذه الكراسة. ۳۹ إلى ۲۹ ) انظر الصفحات من۲۰۱٦بالنسبة إلى البروتوكول اإلضافي األول (مؤتمر إسطنبول لعام  ۱



 النظام العام
 

٤۸ 

 .الدولي المكتب مع التشاور بعد ،انعقاده مكان عادي غیر مؤتمر الجتماع دعت التي األعضاء البلدان تحدد -٦
 

 .العادیة غیر المؤتمرات على۱۰۲من ھذه المادة ومن المادة  ٥ إلى ۲ من البنود القیاس بطریق تطبق -۷
 
 

 ۱۰۲المادة 
 حق التصویت في المؤتمرات

 
 .۱٤۹ المادة في یھاعل المنصوص العقوبات مراعاة بشرط ،واحد صوت عضو بلد لكل -۱
 
 

 ۱۰۳ المادة
 المؤتمر اختصاصات

 
 البری�دي، االس�تثمار ومجل�س اإلدارة ومجل�س عض�اءاأل بل�دانال تق�دمھا الت�ي االقتراحات على بناء -۱

 :المؤتمر یتولى
 ؛الدستور من األولى المادة وفي دستورهدیباجة  في المبینین االتحاد وغایة ھدف إلنجاز العامة المبادئ تحدید ۱-۱
 البل���دان تق���دمھا الت���يواألنظم���ة  واالتفاقی���ة الع���ام والنظ���ام الدس���تور تع���دیل اقتراح���ات ف���ي النظ���ر ۱-۲

 ھ��ذه واعتم��اد الع��ام النظ��ام م��ن ۱۳۸ والم��ادة الدس��تور م��ن ۲۹ للم��ادة طبق��اً  والمجلس��ان، األعض��اء 
 االقتضاء؛ عند االقتراحات، 

 التنفیذ؛ حیز الوثائق دخول تاریخ تحدید ۱-۳
 علیھا؛ المقترحة والتعدیالت ھ الداخلينظام قواعد اعتماد ٤-۱
 واللجن�ة البری�دي االس�تثمار ومجل�س اإلدارة مجل�سعن أعمال ك�ل م�ن  الشاملة التقاریر في النظر ٥-۱

والت��ي یق��دمھا ك��ل جھ��از م��ن ھ��ذه  الس��ابق، الم��ؤتمر من��ذ الممت��دة الفت��رة تغط��ي والت��ي االستش��اریة،
 العام؛ لنظاما من ۱۲٥و ۱۱۷و ۱۱۱ المواد مع تمشیاً  األجھزة

 االتحاد؛ ستراتیجیةا اعتماد ٦-۱
 ؛البریدي العالميالتحاد ل األعمال الرباعیةالموافقة على مشروع خطة  مكرراً ٦-۱
 الدستور؛ من ۲۱ للمادة طبقاً  االتحاد، لمصاریف األقصى دالح تحدید ۱-۷
 البریدي؛ االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس في األعضاء البلدان انتخاب ۱-۸
 ونائبھ؛ الدوليالعام للمكتب المدیر  انتخاب ۱-۹
 والبرتغالی��ة واأللمانی��ة بالص��ینیة المس��تنداتإلص��دار  االتح��اد یتحملھ��ا الت��ي س��قف التك��الیف تحدی��د ۱-۱۰

 .في حكم یصدره المؤتمر ،والروسیة
 

 .البریدیة بالخدمات تتعلق أخرى مسائل أي ،لالتحاد الجھاز األعلى بصفتھ المؤتمر، ُیعالج -۲
 
 

 ۱۰٤ المادة
 )۱٤ المادة الدستور،( للمؤتمرات الداخلي النظام

 
 یطبق المؤتمر لتنظیم أعمالھ وتوجیھ مداوالتھ، نظامھ الداخلي. -۱
 

 لكل مؤتمر أن یعدل نظامھ الداخلي بالشروط المحددة في ھذا النظام الداخلي.یجوز  -۲



 النظام العام
 

٤۹ 

 ۱۰٥المادة 
 المراقبون في أجھزة االتحاد

 
اركة ف�ي الجلس�ات العام�ة واجتماع�ات لج�ان الم�ؤتمر ومجل�س اإلدارة ُتدعى الكیانات التالیة إلى المش� -۱

 :ومجلس االستثمار البریدي بصفة مراقب
 ممثلو األمم المتحدة؛ ۱-۱
 االتحادات المحدودة؛ ۱-۲
 أعضاء اللجنة االستشاریة؛ ۱-۳
 .عن المؤتمر الكیانات المسموح لھا بحضور اجتماعات االتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر  ٤-۱
 

إل�ى  ،۱۰۷لم�ادة من ا ۱۲-۱لبند إذا عینھا مجلس اإلدارة حسب األصول وفقاً ل ،الكیانات التالیةُتدعى  -۲
 :مؤقت حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب

 الدولیة؛الحكومیة وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وغیرھا من المنظمات  ۲-۱
 ة دولیة أخرى أو أیة جمعیة أو شركة أو أي شخص مؤھل.ھیئأیة ممثلو  ۲-۲
 

لمجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار  یج�وزم�ن ھ�ذه الم�ادة،  ۱إضافة إلى المراقبین المحددین في البن�د  -۳
ذل�ك ف�ي خدم�ة ، عن�دما یك�ون لنظامیھم�ا ال�داخلیینالبریدي أن یعینا مراقبین مؤقتین لحضور اجتماعاتھم�ا وفق�اً 

 د وأجھزتھ.مصلحة االتحا
 
 
 

 ۲ الباب
 اإلدارة مجلس

 
 

 ۱۰٦ المادة
 )۱۷ المادة الدستور،( وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین

 
 ب��ین تفص��ل الت��ي الم��دة خ��الل وظ��ائفھم یزاول��ون عض��وا وأربع��ین واح��د م��ن اإلدارة مجل��س یتك��ون -۱

 .متتابعین مؤتمرین
 

 ،ع�ن ھ�ذا الح�ق العض�و البل�د ھ�ذا تن�ازل ف�إذا ،للم�ؤتمر المض�یف العض�و البل�د حق من الرئاسة تكون -۲
 علی�ھ تطب�ق ال إض�افي بمقع�د إلیھ�ا ینتم�ي الت�ي الجغرافی�ة المجموع�ة تتمت�ع وعلیھ ،بحكم القانون عضوا یصبح

 الت�ي الجغرافی�ة للمجموع�ة المنتم�ین األعض�اء أح�د للرئاسة اإلدارة مجلس ینتخب الحالة ھذه وفي. ۳ البند قیود
 .المضیف والعض البلد ینتسب إلیھا

 
د .ع�ادل جغراف�ي توزی�ع أس�اس عل�ى اآلخ�رین األربعین اإلدارة مجلس أعضاء المؤتمر ینتخب -۳  وُیج�دَّ

 .متتابعة مؤتمرات ثالثة قبل من عضو بلد أيیجوز اختیار  وال ؛مؤتمر كل في األقل على األعضاء نصف
 

 في أعمالھ. بفعالیةة ویشارك أعضاء مجلس اإلدار .ممثلھ اإلدارة مجلس في عضو كل یعین -٤
 

 .المجلس ھذال ویتحمل االتحاد النفقات التشغیلیة .مجانیة اإلدارة مجلس عضو وظائف -٥



 النظام العام
 

٥۰ 

 ۱۰۷ المادة
 اإلدارة مجلس اختصاصات

 
 لمجلس اإلدارة االختصاصات التالیة: -۱
 تق��رارال ض��امنا االمتث��ال ،م��ؤتمرین ب��ین الفاص��لة الفت��رة ف��ي االتح��اد أنش��طة كاف��ة عل��ى اإلش��راف ۱-۱

 السیاس�ات، ومراعی�ا البری�دي المج�ال ف�ي الحكومی�ة بالسیاس�ات تتعل�ق التي لمسائلودارسا ل ،المؤتمر
 ؛وبالمنافسة الخدمات بتجارة المتعلقة تلك مثل الدولیة التنظیمیة

 ؛علیھا واإلشراف وتنسیقھا الدولي التقني التعاون إطار في البریدیة التقنیة المساعدة أنواع كافة تشجیع ۱-۲
ووض�عھ ف�ي علیھ الم�ؤتمر  یوافقالتحاد البریدي العالمي الذي ل األعمال الرباعیةخطة  مشروع بحث ۱-۳

لألع�وام  المتاح�ةالفعلی�ة بحیث تتوافق األنشطة المقترحة ف�ي ھ�ذه الخط�ة م�ع الم�وارد  صیغتھ النھائیة
ی��ات الت��ي نت��ائج عملی��ة تحدی��د األولو الخط��ة، عن��د االقتض��اء، م��عتتماش��ى أن  أیض��اً  وینبغ��ي .األربع��ة

الت��ي النھائی��ة التح��اد البری��دي الع��المي ل األعم��ال الرباعی��ةستش��كل خط��ة م��ن ث��م و .یجریھ��ا الم��ؤتمر
 البری��دي الع��المي برن��امج ومیزانی��ة االتح��ادإلع��داد واف��ق علیھ��ا أساس��ا یومجل��س اإلدارة  یس��تكملھا
جل��س اإلدارة ، فض��ال ع��ن خط��ط االس��تثمار الس��نویة الواج��ب أن یض��عھا وینف��ذھا ك��ل م��ن مالس��نویین

 ؛ومجلس االستثمار البریدي
عل�ى البرن�امج والمیزانی�ة وعل�ى حساباتھ والموافق�ة في ومیزانیة االتحاد السنویین و برنامج النظر في ٤-۱

التح�اد البری�دي الع�المي، عل�ى ل األعم�ال الرباعی�ةلخط�ة  النھائی�ة، مع مراع�اة النس�خة ھذه الحسابات
 ؛۱۰۷ المادةمن  ۳-۱البند النحو المبین في 

 ؛۱٤٥ لمادةمن ا ٥إلى  ۳لبنود من ل وفقا ،ذلك الظروفاقتضت  ما إذا سقف المصاریف، بتجـاوز الترخیص ٥-۱
 ٦البن�د  ف�ي علیھ�ا المنص�وص للشروط طبقا أقل مساھمة مرتبة باختیار ،بناًء على الطلب الترخیص، ٦-۱

 ؛۱٥۰ المادة من
 الت�ي اآلراء مراع�اة م�ع ،األعض�اء البل�دان أح�د ذل�ك طلب إن الجغرافیة، المجموعة بتغییر الترخیص ۱-۷

 ؛المعنیة الجغرافیة المجموعات في األعضاء البلدان عنھا تعرب
 .بسقف المصاریف المحدد المرتبطة القیود مراعاة مع الدولي المكتبفي  وظائفال إلغاء أو إنشاء ۱-۸
 ؛باختصاصاتھ یامللق األعضاء البلدان معإجراؤھا  الواجب االتصاالت البت في ۱-۹
 لیس�ت الت�ي المنظم�ات م�ع إقامتھ�ا الواج�ب العالق�ات ف�ي البریدي، االستثمار مجلسالتشاور مع  بعد ،البت ۱-۱۰

 ؛۱۰٥ المادةمن  ۱البند  معنى إطار في القانون بحكم مراقب صفة لھا
 الموافق�ةو األخ�رى الدولی�ة بالھیئ�ات الع�المي البری�دي االتح�اد عالق�ات ح�ول الدولي المكتب تقاریرالنظر في  ۱-۱۱

 ؛بشأنھا تتخذ التي واإلجراءات العالقات ھذه إقامة حول مالئمة یراھا التي القرارات واتخاذ علیھا
 الوك�االت ، بتعی�ینالع�ام واألم�ین البری�دي االس�تثمار مجل�س استش�ارة وبع�د المناسب، الوقت في القیام ۱-۱۲

 واألش��خاص والمؤسس��ات والجمعی��ات الدولی��ة تالمنظم��او المتح��دة ألم��مف��ي منظوم��ة ا المتخصص��ة
 ذل�ك یخ�دم ح�ین ولجان�ھ، الم�ؤتمر جلسات من محددة جلسات إلىمؤقتین  كمراقبینلدعوتھم  المؤھلین
 ؛الالزمة الدعوات بإرسالللمكتب الدولي  العام المدیروتكلیف  المؤتمر، أعمال أو االتحاد مصلحة

 ؛۱۰۱ المادة من ۳ البند في علیھا المنصوص الحالة فيالتالي  المؤتمر الذي یعقد فیھ العضو البلد تعیین ۱-۱۳
 الالزم�ة اللج�ان ع�ددبتحدی�د  البری�ـدي، االس�تثمار مجل�س م�ع التشاور وبعد المناسب الوقت في ،القیام ۱-۱٤

 ؛اختصاصاتھا وتحدید وجھ أكمل على المؤتمر أعمال إلنجاز
 التي األعضاء دانالبلبتعیین  المؤتمر، موافقةب ناورھ البریدي االستثمار مجلس مع التشاور بعد ،القیام ۱-۱٥

 :یمكنھا
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 التوزی��ع مراع��اة م��ع اللج��ان، رئاس��ة ونیاب��ات رئاس��ات وك��ذلك الم��ؤتمر رئاس��ة نیاب��ات تت��ولى أن ۱-۱-۱٥
 ؛اإلمكان بقدر األعضاء للبلدان العادل الجغرافي

 ؛ةالمحدود المؤتمر لجان في أطرافا تكون أن ۲-۱-۱٥
 ؛في اللجنة االستشاریة أعضاءھ الذین سیكونون تعیین أعضائ ۱-۱٦
الزما للمحافظ�ة عل�ى نوعی�ة الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة وت�دعیمھا وتح�دیث  دعإجراء یأي  النظر في ۱-۱۷

 ؛خدمة والموافقة علیھ في نطاق اختصاصاتھھذه ال
 بن�اء ،ة البریدی�ة الدولی�ةدراسة المشاكل اإلداریة والتشریعیة والقانونیة الت�ي تھ�م االتح�اد أو الخدم� ۱-۱۸

اإلدارة  لمجل�س ویرج�ع ؛على طلب من المؤتمر أو مجلس االستثمار البریدي أو البل�دان األعض�اء
ال��ذكر م��ا إذا ك��ان م��ن المالئ��م أم ال إج��راء الدراس��ات الت��ي تطلبھ��ا الس��الفة ف��ي المج��االت  أن یق��رر

 ؛مؤتمرینالبلدان األعضاء في الفترة الفاصلة بین 
 ؛۱٤۰للمادة المؤتمر أو البلدان األعضاء للموافقة علیھا طبقا تقدم إلى اقتراحات  إعداد ۱-۱۹
 ؛۱۱۳ لمادةمن ا ٦-۱لبند مجلس االستثمار البریدي من أجل بحثھا طبقا ل عرض مواضیع دراسة على ۱-۲۰
لس بالتشاور مع مج على المؤتمر، والموافقة علیھ الواجب عرضھ مشروع االستراتیجیة استعراض ۱-۲۱

 .االستثمار البریدي
 لتق�دیمھا إل�ى اللجن�ة ھ�ذه توص�یات والنظر ف�ي ومناقشتھا االستشاریة اللجنة وتوصیات تقاریر تلقي ۱-۲۲

 .المؤتمر
 ؛الدولي المكتب أنشطة على اإلشراف تولي ۱-۲۳
ي وتق�دیم الت�ي یع�دھا المكت�ب ال�دول التقریر السنوي عن عم�ل االتح�اد واإلدارة المالی�ةالموافقة على  ۱-۲٤

 ؛إن دعت الحاجة إلى ذلك ،المالحظات بشأنھا
 ھام�ة مالی�ة آث�ار لھ�ا مس�ائل یدرس عندما البریدي االستثمار مجلس یراعیھا أن یجب التي المبادئ إقرار ۱-۲٥

 بری�د بعائ�ث وإی�داع للبری�د الجوي للنقل األساسیة األسعارو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو األجور،(
 اقتراح�ات وبح�ث كث�ب ع�ن المس�ائل ھ�ذه دراس�ة ومتابع�ة ، إذا اعتب�ر ذل�ك ض�روریا،)الخارجب الرسائل
 المب�ادئ م�ع مطابقتھ�ا لض�مان علیھ�ا والموافق�ة ھانفس� المواض�یع تتن�اول الت�ي البری�دي االس�تثمار مجلس
 ر؛الذك السالفة

 أنظم�ة إق�رار وصبخص� البری�دي االستثمار مجلس توصیاتعلى  ،اختصاصاتھ نطاق في الموافقة، ۱-۲٦
 ؛المجال ھذا في قرارا المؤتمر یتخذریثما  ،عند الضرورة ،جدید إجراء أو

 ھ��ذا یق��دمھا اقتراح��اتوف��ي أی��ة  البری��دي االس��تثمار مجل��س یع��ده ال��ذي الس��نوي التقری��ر النظ��ر ف��ي ۱-۲۷
 ؛المجلس

 البری�دي، االس�تثمار مجل�س م�ع بالتش�اور ،ال�دولي المكت�ب یعده الذي الرباعي التقریر على الموافقة ۱-۲۸
 علیھ�ا واف�ق الت�ي الع�المي البری�دي االتح�اد اس�تراتیجیة تنفی�ذ بخص�وص األعضاء البلدان أداء حول

 ؛التالي المؤتمر لتقدیمھ إلى السابق، المؤتمر
 ؛۱۲۲ لمادةحكام ا، وفقا ألھاعلى تنظیم طار لتنظیم اللجنة االستشاریة والموافقةاإلوضع  ۱-۲۹
 ھذهل وفقا ،رفضھا أو االنضمام طلبات على والموافقة االستشاریة اللجنة إلى النضماما معاییر وضع ۱-۳۰

 ؛اإلدارة مجلس دورتي بین فیما ،وفق إجراءات سریعة الطلبات ضمان معالجة تلك مع المعاییر،
 ؛لالتحاد المالي النظام وضع ۱-۳۱
 ؛االحتیاطي صندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳۲
 ؛الخاص الصندوق تنظم التي دالقواع وضع ۱-۳۳
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 ؛الخاصة األنشطة صندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳٤
 الطوعي؛ الصندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳٥
 ؛المنتخبین الموظفین خدمة وشروط لموظفینل النظام األساسي وضع ۱-۳٦
 ؛االجتماعي الصندوق نظام وضع ۱-۳۷
، على إنشاء األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمیـن ۱٥۲ة ممارسة اإلشراف العام، في نطاق الماد ۱-۳۸

 وعلى أنشطتھا.
 
 

 ۱۰۸ المادة
 اإلدارة مجلس دورات تنظیم

 
في االجتماع التأسیسي الذي یدعو إلى عقده ویفتتحھ رئ�یس الم�ؤتمر، ینتخ�ب مجل�س اإلدارة م�ن ب�ین  -۱

 نواب للرئیس ویضع نظامھ الداخلي. أعضائھ أربعةَ 
 

 .االتحاد مقر في عام كل مرة رئیسھ دعوة على بناء المبدأ، حیث من اإلدارة، مجلس یجتمع -۲
 

. وتت�ولى ھ�ذه اللجن�ة ھمتتألف اللجنة اإلداریة م�ن رئ�یس مجل�س اإلدارة ونواب�ھ ورؤس�اء لجان�ھ ون�واب -۳
الس�نوي ی�ر عل�ى التقر ،باسم مجل�س اإلدارة ،وتوافقإعداد وتوجیھ أعمال كل دورة من دورات مجلس اإلدارة. 

وتضطلع بأي مھمة أخرى یقرر مجلس اإلدارة أن یعھد بھ�ا إلیھ�ا  ،االتحاد أعمالالمكتب الدولي عن  یعدهالذي 
 أو تتضح ضرورتھا خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.

 
ج�دول أعمال�ھ  مت�ى انط�وىفي جلسات مجل�س اإلدارة المجلس یمثل رئیس مجلس االستثمار البریدي  -٤

 ھم مجلس االستثمار البریدي.مسائل تعلى 
 

في جلسات مجلس اإلدارة مت�ى انط�وى ج�دول أعمال�ھ عل�ى  اللجنةیمثل رئیس اللجنة االستشاریة ھذه  -٥
 مسائل تھم اللجنة االستشاریة.

 
 

 ۱۰۹ المادة
 المراقبون

 
 المراقبون -۱
 م�راقبین بص�فة اإلدارة مجل�س اجتماع�ات لحض�ور ممثل�ین یع�ّین أن البریدي االستثمار لمجلسیجوز  ۱-۱

 .الجھازین أعمال بین فعال ربطلضمان  وذلك
 في المؤقتین المشار إلیھم والمراقبین مراقبینللو المجلس في عضاءغیر األ االتحاد في األعضاء للبلدان یجوز ۱-۲

 .اإلدارة مجلس لجان اجتماعات وفي العامة الجلسات في التصویت، حق دون ،االشتراك ،۱۰٥ المادة
 

 المبادئ -۲
مراقب ومراقب عن كل یجوز لمجلس اإلدارة أن یحد من عدد المشتركین  یات،ألسباب تتعلق باللوازم ۲-۱

 ویجوز لھ أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.. مؤقت
ف�ي الدراس�ات الت�ي  ،بن�اء عل�ى طل�بھم ،ب�أن یس�اھمواالم�ؤقتین الترخیص للمراقبین والمراقبین  یجوز ۲-۲

أیض�ا  دعوتھم ویجوز بالشروط التي قد یضعھا المجلس لضمان مردودیة وفعالیة عملھ. رھنا ،تجرى
وال یتحمل االتحاد  أو خبرتھم ذلك. تجربتھمتولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر إلى 

 .المؤقتینمشاركة المراقبین والمراقبین جراء  نفقات إضافیة من
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م�ن اجتم�اع أو  الم�ؤقتینوالم�راقبین أعض�اء اللجن�ة االستش�اریة  اس�تبعاد یجوزفي ظروف استثنائیة،  ۲-۳
تقیید حقھم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك س�ریة موض�وع  یجوزجزء من اجتماع. كما 

ویجوز لكل جھاز معني أو رئیسھ أن یتخذ القرار الخاص بوضع ھ�ذا القی�د تبع�ا  االجتماع أو المستند.
ـغ الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االس�تثمار البری�دي إذا تعل�ق األم�ر وتبل لكل حالة.

بالتشاور م�ع  ،أن یعید النظر في تلك القیود ذلك لمجلس اإلدارةبعد یجوز و. ینالجھاز ینبمسائل تھم ھذ
 .عندما یكون ذلك مالئماولذلك إذا رأى ضرورة  ،مجلس االستثمار البریدي

 
 

 ۱۱۰ المادة
 السفر نفقات ستردادا
 
 عاتق على الجھاز ھذا اجتماع دورات في یشترك اإلدارة مجلس في عضو بلد كل ممثل سفر نفقات تقع -۱

 لتص�نیف وفق�اً  نم�واً  البل�دان أق�ل أو النامی�ة البل�دان قائم�ة ف�ي وارد عض�و بل�د كل لممثلغیر أنھ یحقُّ . العضو بلده
 أو األول�ى، الدرج�ة ف�ي قط�ار تذكرة أو السیاحیة الدرجةفي  وإیاباً  ذھاباً  طائرة تذكرة ثمنأن یسترد  المتحدة األمم
 ،الس�یاحیة الدرج�ةف�ي  وإیاب�اً  ذھاب�اً  ط�ائرة ت�ذكرة ثم�ن المبل�غ ھذا یتجاوز أال بشرط أخرى وسیلة بأي السفر تكلفة
مجل�س  لج�ان أعض�اء من عضو كل لممثل ھنفس الحقیمنح و. المؤتمر خالل تعقد التي االجتماعات باستثناء وذلك

 .المجلس ودورات المؤتمر خارج األخیرة ھذه تجتمع عندما األخرى أجھزتھ أو عملھ فرق أو اإلدارة
 
 

 ۱۱۱ المادة
 مجلس اإلدارة أنشطةمعلومات عن 

 
ن�ال ومس�تثمریھا االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان اإلدارة مجل�س ُی�وافي دورة، كل بعد -۱  واالتح�ادات ینمعیَّ

 اً تقری�ر، ف�ي جمل�ة أم�ور، إلیھ�ا، وذل�ك ب�أن یرس�ل أنش�طتھ عن بمعلومات االستشاریة اللجنة عضاءوأ المحدودة
 .عنھ الصادرة والقرارات األحكام وكذلك تحلیلیاً 

 
 االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان إل�ى وُیرس�لھ أعمالھ عن شامالً  تقریراً  المؤتمر إلى اإلدارة مجلس یرفع -۲

نال مستثمریھا وإلى  .األقل على بشھرین المؤتمر افتتاح قبل االستشاریة اللجنة أعضاءإلى و ینمعیَّ
 
 
 
 
 

 ۳ الباب
 مجلس االستثمار البریدي

 
 

 ۱۱۲المادة 
 وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین

 
 ب�ین الفاص�لة الفت�رة خالل اختصاصاتھم یزاولون عضوا أربعین من البریدي االستثمار مجلس یتكون -۱

 .ینمتتالی مؤتمرین
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 صخّص��ویُ  ،ی��ؤھلھم ل��ذلك جغراف��ي لتوزی��ع وفق��ا البری��دي االس��تثمار مجل��س أعض��اء الم��ؤتمر ینتخ��ب -۲
 ثل��ث وُیج��ّدد. المتقدم��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا س��تة عش��رو النامی��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا وعش��رون أربع��ة

 .مؤتمر كل في األقل على األعضاء
 
یضطلع أعضاء مجلس االس�تثمار البری�دي ب�دور و .ممثلھ البریدي االستثمار مجلس في عضو كل یعین -۳

 .في عملھ فّعال
 
 یتحمل االتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس االستثمار البریدي وال یتقاضى أعضاؤه أي أجر. -٤
 
 

 ۱۱۳المادة 
 اختصاصات مجلس االستثمار البریدي

 
 :االختصاصات التالیة مجلس االستثمار البریديل -۱
 ؛ھاوتحسین الدولیة البریدیة الخدماتالرامیة إلى تنمیة  العملیة التدابیر یقتنس ۱-۱
 ھ�ذه وتح�دیث وت�دعیمھا الدولی�ة البریدی�ة الخدم�ة نوعی�ة عل�ى للمحافظ�ة الزماإجراء یعتبر  بأي القیام ۱-۲

 ؛اختصاصاتھ نطاق في اإلدارة مجلس موافقة بشرط الخدمة،
 ؛باختصاصاتھ للقیام ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان معا إجراؤھ الواجب االتصاالت البت في ۱-۳
 البل��دان بع�ض حققتھ�ا الت�ي التق�دموأوج�ھ  الخب�رات ونش�ر دراس�ة أج�ل م�ن الض�روریة الت�دابیر اتخ�اذ ٤-۱

ن��ال ومس��تثمریھا األعض��اء  بالتأھی��ل والمتعلق��ة واالقتص��ادیة واالس��تثماریة التقنی��ة المج��االت ف��ي ینمعیَّ
نبلداناً أخرى من البلدان األعضاء ومستثمریھا ال تھم تيال المھني  ؛ینمعیَّ

 ینمعیَّن�ال ومستثمریھا االتحاد في األعضاء البلدان جمیع مع التقني التعاون مجال في المناسبة التدابیر اتخاذ ٥-۱
 ؛اإلدارة مجلس مع التشاور بعد ین،معیَّنال مستثمریھا ومع والنامیة الفتیة البلدان مع وخاصة

 اإلدارة مجل�س أو البری�دي االس�تثمار مجل�س أعضاء أحد علیھ یعرضھا التي األخرى المسائل جمیع بحث ٦-۱
 ؛معیَّن مستثمر أو عضو بلد أي أو

االس�تثمار ، وفیم�ا یخ�ص المس�ائل الت�ي تھ�م مجل�س تھاومناقش� تسلم تق�اریر اللجن�ة االستش�اریة وتوص�یاتھا ۱-۷
 ؛رالمؤتم لتقدیمھا إلىتشاریة وإبداء مالحظات بشأنھا توصیات اللجنة االس بحثالبریدي، 

 ؛االستشاریة اللجنة في أعضاء سیكونون الذین أعضائھ تعیین ۱-۸
 لجمی�ع والمفی�دة التقن�ي بالتع�اون المتعلق�ةتل�ك و واالقتص�ادیة التقنیة والتجاریة االستثماریة لمسائلأھم ا دراسة ۱-۹

 األج�ور،( ھام�ة مالی�ة آث�ار لھ�ا الت�ي المس�ائل س�یما ال ین،معیَّن�ال اثمریھمســت أو االتحــاد في األعضاء البلدان
 وإیداع ،البریدیة الطرود حصصو للبرید، الجوي للنقل األساسیة األجورو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو

 ؛بخصوصھا خاذھاات الواجب بالتدابیر والتوصیة بشأنھا واآلراء البیانات وإعداد) بالخارج الرسائل برید بعائث
األعم��ال اس��تراتیجیة االتح��اد ومش��روع خط��ة  مش��روع إلع��داد الض��روریة بالعناص��ر اإلدارة مجل��س تزوی��د ۱-۱۰

 ؛رالمؤتم إلى تقدیمھما المطلوب التحادل الرباعیة
ن�ال ومس�تثمریھا األعض�اء البل�دان تھ�م الت�ي المھن�ي والتأھی�ل التعل�یم مشاكل دراسة ۱-۱۱  ع�ن فض�الً ، ینمعیَّ

 ؛والنامیة الفتیة لدانالب
الفتیة والنامیة وإعداد توص�یات مواتی�ة ع�ن ط�رق  للبلداندراسة الوضع الحالي واالحتیاجات الحالیة  ۱-۱۲

 ؛خدماتھا البریدیةووسائل تحسین 



 النظام العام
 

٥٥ 

؛ ذل�ك خ�الف األخی�ر ھ�ذا ق�رر إذا إال الم�ؤتمر، اختت�ام تل�ي الت�ي الس�تة األش�ھر خ�الل االتحادأنظمة  مراجعة ۱-۱۳
 الح�التین، كلت�ا وف�ي ؛أخ�رى دورات خ�الل الم�ذكورةاألنظم�ة  تعدیل البریدي االستثمار لمجلس أیضا ویجوز

 ؛الجوھریة والمبادئ بالسیاسات یتعلق فیما اإلدارة مجلس لتوجیھات خاضعا البریدي االستثمار مجلس یظل
ویل�زم الحص�ول  ؛۱٤۰للم�ادة  طبق�ا علیھ�ا للموافق�ة األعض�اء البل�دان أو الم�ؤتمر ُتقّدم إلى اقتراحات إعداد ۱-۱٤

 ؛األخیر ھذا اختصاص في تدخل مسائل االقتراحات ھذه تتناول عندما اإلدارة مجلس موافقة على
 ،۱۳۹للم�ادة  وفق�ا طلب�ھ عل�ى بن�اء ال�دولي المكت�ب إل�ى األعض�اء البل�دان أح�د یقدم�ھ اقتراح كل بحث ۱-۱٥

 تقدیم��ھ إل��ى قب��ل الم��ذكور ب��االقتراح التعلیق��ات هھ��ذ بإرف��اق المكت��ب وتكلی��ف علی��ھ، التعلیق��ات وإع��داد
 ؛علیھ للموافقة األعضاء البلدان

 كاف�ة رأي اس�تطالع وبع�د اإلدارة مجل�س موافق�ة بع�دوعندما یك�ون مناس�باً و االقتضاء عند ،التوصیة ۱-۱٦
 ؛الشأن ھذا في قرارا المؤتمر یتخذ ، ریثماجدید إجراء أو أنظمة بإقرار ،األعضاء البلدان

ن��، للبل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المع��اییروإص��دار  إع��داد ۱-۱۷  الـالمج�� ف��ي توص��یات ھیئ��ة عل��ى ین،معیَّ
 ا؛ضروری الممارسةتوحید  یكونحیث  اختصاصھ في تدخل أخرى مجاالت وفي يواالستثمار التقني
 ؛قبل من وضعھا التي المعاییر على التعدیالتالضرورة،  عند ُیدخل، كمـا

تنظیم األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمین والموافقة على تنظ�یم ھ�ذه األجھ�زة وفق�اً وضع إطار ل ۱-۱۸
 ؛۱٥۲ألحكام المادة 

 .ومناقشتھاتلّقي التقاریر الواردة سنویا من األجھزة الفرعیة الممّولة من المستخدمین  ۱-۱۹
 
 

 ۱۱٤المادة 
 تنظیم دورات مجلس االستثمار البریدي

 
ی�دعو إلی�ھ ویفتتح�ھ رئ�یس الم�ؤتمر، ال�ذي  ،مجل�س االس�تثمار البری�ديل األول سیس�يتأال االجتماعفي  -۱

 ، كما یعد نظامھ الداخلي.ورؤساء اللجان للرئیس اً ونائب اً یختار المجلس من بین أعضائھ رئیس
 
ویح�دد رئیس�ھ ت�اریخ  .م�ن حی�ث المب�دأ، ك�ل س�نة ف�ي مق�ر االتح�اد ،یجتمع مجلس االس�تثمار البری�دي -۲

 الدولي. المدیر العام للمكتبواالجتماع بعد االتفاق مع رئیس مجلس اإلدارة ومكان 
 
. وتتولى ھذه ھمونوابھ ورؤساء لجانھ ونواب االستثمار البریديتتألف اللجنة اإلداریة من رئیس مجلس  -۳

یق�رر لت�ي ا بجمیع المھ�ام. وتضطلع االستثمار البریدياللجنة إعداد وتوجیھ أعمال كل دورة من دورات مجلس 
 أن یعھد بھا إلیھا أو التي تتضح ضرورتھا خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.ھذا األخیر 

االتحاد التي یقرھا المؤتمر، وال س�یما الجان�ب المتعل�ق باس�تراتیجیات األجھ�زة الدائم�ة  استراتیجیةإلى  استناداً  -٤
یشمل ع�ددا م�ن الخط�ط  عمل أساسيیة للمؤتمر برنامج لالتحاد، یضع مجلس االستثمار البریدي في دورة اجتماعھ التال

ح�ول األنش�طة عددا محدودا من  ھذا، الذي یتضمن األساسيالعمل برنامج وستراتیجیات. نجاز االإالمیدانیة الرامیة إلى 
 واألولویات الجدیدة. للوقائع كل عام وفقاً ، یُراجع وذات فائدة مشتركةمستجدة مواضیع 

 
انطوى ج�دول  متىاالستشاریة ھذه اللجنة في اجتماعات مجلس االستثمار البریدي  یمثل رئیس اللجنة -٥

 على مسائل تھم اللجنة االستشاریة. أعمالھ
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 ۱۱٥المادة 
 المراقبون

 
 المراقبون -۱
 مراقبینأن یعین ممثلین لحضور اجتماعات مجلس االستثمار البریدي بصفة  اإلدارةلمجلس  یجوز ۱-۱

 .فعال بین أعمال الجھازین تنسیقلضمان وذلك 
 ش�ارالم الم�ؤقتینلم�راقبین والم�راقبین لف�ي المجل�س وعضاء األ غیرللبلدان األعضاء في االتحاد  یجوز ۱-۲

 دون حق التصویت، في الجلسات العامة وفي اجتماع�ات لج�ان مجل�س، المشاركة ۱۰٥ إلیھم في المادة
 االستثمار البریدي.

 
 المبادئ -۲
، یجوز لمجلس االستثمار البریدي أن یحد من عدد المش�اركین ع�ن ك�ل یاتباللوازمألسباب تتعلق  ۲-۱

 ویجوز لھ أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات. .مؤقتومراقب مراقب 
في الدراس�ات الت�ي  ،بناء على طلبھم ،بأن یساھموا ؤقتینوالمراقبین الم الترخیص للمراقبین یجوز ۲-۲

 ویج�وز دع�وتھم الشروط التي قد یض�عھا المجل�س لض�مان مردودی�ة وفعالی�ة عمل�ھ.ب رھنا ،تجرى
وال  أو خب�رتھم ذل��ك. تج�ربتھمت��ولي رئاس�ة ف��رق العم�ل وف�رق المش��روع عن�دما تب��رر إل�ى أیض�ا 

 ؤقتین.والمراقبین الم مشاركة المراقبین یتحمل االتحاد نفقات إضافیة من جراء
من اجتماع أو  المؤقتینالمراقبین أعضاء اللجنة االستشاریة واد استبع یجوزفي ظروف استثنائیة،  ۲-۳

تقیی��د حقھ��م ف��ي تلق��ي بع��ض المس��تندات إذا م��ا اقتض��ت ذل��ك س��ریة  یج��وزج��زء م��ن اجتم��اع. كم��ا 
ویجوز لكل جھاز معني أو رئیس�ھ أن یتخ�ذ الق�رار الخ�اص بوض�ع  موضوع االجتماع أو المستند.

 الت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستثمار البری�ديوتبلغ الحا ھذا القید تبعا لكل حالة.
اإلدارة أن یعی�د النظ�ر ف�ي تل�ك لمجلس بعد ذلك ویجوز  .إذا تعلق األمر بمسائل تھم ھذین الجھازین

 .، إذا رأي ضرورة لذلك وعندما یكون ذلك مالئماً القیود، بالتشاور مع مجلس االستثمار البریدي
 
 

 ۱۱٦المادة 
 نفقات السفر استرداد

 
تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان األعضاء المشاركین في مجلس االستثمار البریدي على عاتق  -۱

،ھذه البلدان األعضاء.  ، وفق�ا للق�وائم الت�ي بلد من البلدان األعضاء التي تعتبر محرومةلممثل كل  غیر أنھ یحقُّ
الدرج�ة ف�ي قط�ار أو ت�ذكرة الس�یاحیة الدرج�ة ف�ي  وإیاباً  ذھاباً ثمن تذكرة طائرة  أن یستردتعدھا األمم المتحدة، 

الدرج�ة ف�ي  وإیاب�اً  ھذا المبلغ ثمن ت�ذكرة ط�ائرة ذھاب�اً بشرط أال یتجاوز  ،األولى أو تكلفة السفر بأي وسیلة أخرى
  .، وذلك باستثناء االجتماعات التي ُتعقد خالل المؤتمرالسیاحیة

 
 

 ۱۱۷المادة 
 جلس االستثمار البریديأنشطة م عن معلومات

 
ن�ال ومس�تثمریھا االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان البری�دي االس�تثمار مجل�س ُیوافي دورة، كل بعد -۱  ینمعیَّ

 ،في جمل�ة أم�ور إلیھا،وذلك بأن یرسل  ،أنشطتھ عن بمعلومات االستشاریة اللجنة وأعضـاء المحدودة واالتحادات
 .ھالصادرة عن راتقراالو حكاماأل وكذلك تحلیلیاً  تقریراً 

 
 لعرضھ على مجلس اإلدارة. أعمالھمجلس االستثمار البریدي تقریرا سنویا عن  ُیعد -۲
 

 األجھ�زةیتض�من التق�اریر ع�ن   أعمال�ھ،ع�ن ش�امالً  تقری�راً  إل�ى الم�ؤتمر مجلس االستثمار البری�دي یرفع -۳
األعض�اء ف�ي االتح�اد وإل�ى مس�تثمریھا  ، ویرسلھ إل�ى البل�دان۱٥۲للمادة  ن وفقاً یالمستخدم الممولة من الفرعیة

نال  ین وإلى أعضاء اللجنة االستشاریة قبل افتتاح المؤتمر بشھرین على األقل.معیَّ
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 ٤ الباب
 اللجنة االستشاریة

 
 

 ۱۱۸المادة 
 اللجنة االستشاریة ھدف

 
 الفعال للحوار إطار وإتاحة الواسع بنطاقھ البریدي القطاع مصالح تمثیل إلى االستشاریة اللجنةتھدف  -۱

 .المعنیة األطراف بین
 
 

 ۱۱۹المادة 
 تكوین اللجنة االستشاریة

 
 :تضم اللجنة االستشاریة -۱
منظم��ات غی��ر حكومی��ة تمث��ل الزب��ائن وم��وردي خ��دمات التوزی��ع، ومنظم��ات العم��ال وم��وردي الس��لع  ۱-۱

فضال  األفرادضم المشابھة التي ت والمنظمات قطاع الخدمات البریدیةلصالح والخدمات الذین یعملون 
 ؛تحقیق مھمة االتحاد وأھدافھ أن تساھم فيالتي لھا مصلحة في عن المؤسسات 

تح��اد جھ��زة االي بھ��ا البل��دان األعض��اء أو أم��ن القط��اع البری��دي توص�� رفیع��ة المس��توىشخص��یات  مكرراً ۱-۱
 بما في ذلك اللجنة االستشاریة؛المعنیة 

البریدی��ة اإلقلیمی��ة وغیرھ��ا م��ن المنظم��ات غی��ر الحكومی��ة  منظم��ات المجتم��ع الم��دني: المنظم��ات ثالثاً ۱-۱
البریدی���ة الدولی���ة، ومنظم���ات توحی���د المق���اییس والمنظم���ات المالی���ة وتل���ك المعنی���ة بالتنمی���ة غی���ر 

 ؛۱-۱المنصوص علیھا في المادة 
 األعضاء الذین یعینھم مجلس اإلدارة ممن یختارھم من بین أعضائھ؛ ۱-۲
 س االستثمار البریدي ممن یختارھم من بین أعضائھ.األعضاء اللذین یعینھم مجل ۱-۲
 ل في أحد البلدان األعضاء في االتحاد.سجَّ إذا كانت أیة منظمة مسجلة وجب أن تُ  مكرراً ۱
 
ُتقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة االستشاریة بین االتحاد وأعضاء اللجنة وفق�ا لإلج�راءات الت�ي  -۲

 حددھا مجلس اإلدارة.
 
 .أخرى یتقاضى األعضاء في اللجنة االستشاریة أي أجر أو مكافأةال  -۳
 
 

 ۱۲۰المادة 
 اللجنة االستشاریة العضویة في

 
د البریدي، االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس الذین یعّینھم األعضاء باستثناء -۱  إلى األعضاء انضمام ُیحدَّ

 وفق�ا وینج�ز اإلدارة مجل�س یض�عھ الطل�ب، ذاھ� وقب�ول طل�ب إی�داع یقتضي إجراء خالل من االستشاریة اللجنة
 .۱۰۷ مادةمن ال ۳۰-۱بند لل
 
 یعین كل عضو في اللجنة االستشاریة ممثلھ الخاص. -۲
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 ۱۲۱المادة 
 اختصاصات اللجنة االستشاریة

 
 االستشاریة االختصاصات التالیة: للجنة -۱
 یج�وزي ظ�روف اس�تثنائیة، ـوف� مس�تندات وتق�اریر مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي. بحث ۱-۱

تقیید الح�ق ف�ي تلق�ي بع�ض النص�وص والمس�تندات إذا م�ا اقتض�ت ذل�ك س�ریة موض�وع االجتم�اع أو 
 الخ�اص بوض�ع ھ�ذا القی�د تبع�ا لك�ل حال�ة. أن یتخذ القرارَ ویجوز لكل جھاز معني أو رئیسھ  المستند.

لبریدي إذا تعلق األمر بمس�ائل تھ�م وتبلغ الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستثمار ا
أن یعی�د النظ�ر ف�ي تل�ك القی�ود، بالتش�اور م�ع مجل�س  لمجل�س اإلدارةذل�ك بع�د یج�وز و. ھذین الجھ�ازین

 .عندما یكون ذلك مالئماو لذلكإذا رأى ضرورة  ،االستثمار البریدي
ـة  بشأن دراساتإجراء  ۱-۲ ـاء اللجـن ى أعضـ  واإلسھام في تلك الدراسات. االستشاریةالقضایا ذات األھمیة بالنسبة إـل
 .عنھاالقضایا المؤثرة في قطاع الخدمات البریدیة وإصدار تقاریر  النظر في ۱-۳
المس��اھمة ف��ي أعم��ال مجل��س اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي، بم��ا فیھ��ا تق��دیم تق��اریر وتوص��یات  ٤-۱

 وعرض آراء بناء على طلب المجلسین.
س ـ�ـوإذا تعلق األمر بالمسائل التي تھم مجل ،موافقة مجلس اإلدارةب رھنا ،لمؤتمرإلى اتقدیم توصیات  ٥-۱

 االستثمار البریدي، بعد فحص ھذا األخیر لھا وتعلیقھ علیھا.
 
 

 ۱۲۲ المادة
 اللجنة االستشاریة تنظیم

 
أس رئ�یس یعاد تنظیم اللجنة االستش�اریة بع�د ك�ل م�ؤتمر وفق�ا لإلط�ار ال�ذي یح�دده مجل�س اإلدارة. وی�ر -۱

 مجلس اإلدارة االجتماع التنظیمي للجنة االستشاریة الذي یجري خاللھ انتخاب رئیس اللجنة المذكورة.
 
تحدد اللجنة االستشاریة تنظیمھا الداخلي وتضع النظام ال�داخلي الخ�اص بھ�ا م�ع مراع�اة المب�ادئ العام�ة  -۲

 تثمار البریدي.بعد استشارة مجلس االسوموافقة مجلس اإلدارة ب ورھنالالتحاد 
 
تجتمع اللجنة االستشاریة مرة واحدة في السنة. وتعقد االجتماعات من حیث المبدأ في مقر االتح�اد وق�ت  -۳

ك��ل اجتم��اع ومك��ان انعق��اده ت��اریخ  انعق��اد اجتماع��ات مجل��س االس��تثمار البری��دي. ویح��دد رئ��یس اللجن��ة االستش��اریة
 .ار البریدي والمدیر العــام للمكتب الدوليباالتفاق مع رئیسي مجلس اإلدارة ومجلس االستثم

 
 

 ۱۲۳المادة 
 والمؤتمر ممثلو اللجنة االستشاریة في كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي

 
 لحض�وریج�وز للجن�ة االستش�اریة أن تع�ین ممثل�ین ، فع�ال م�ع أجھ�زة االتح�اد تواص�ل ض�مان من أج�ل -۱

 .لس االستثمار البریدي ولجان كل منھا بصفة مراقبین دون حق التصویتاجتماعات المؤتمر ومجلس اإلدارة ومج
 
 ومجل�س اإلدارة مجل�س لج�ان واجتماعات العامة الجلسات حضور إلى االستشاریة اللجنة أعضاء ُیدعى -۲

 ق�اً وف والف�رق العامل�ة المش�اریع أفرق�ة أعم�ال ف�ي االش�تراك كذلك ویجوز لھم .۱۰٥ للمادة وفقا البریدي االستثمار
 .۱۱٥ من المادة ۲-۲البند و۱۰۹ من المادة ۲-۲البند  في علیھا المنصوص للشروط

 
یمثل كل م�ن رئ�یس مجل�س اإلدارة ورئ�یس مجل�س االس�تثمار البری�دي ھ�ذین الجھ�ازین ف�ي اجتماع�ات  -۳

 الجھازین.ھذین انطوى جدول أعمال ھذه االجتماعات على مسائل تھم  متىاللجنة االستشاریة 
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 ۱۲٤المادة 
 المراقبون في اللجنة االستشاریة

 
 ۱۰٥ ادةـالم يـف إلیھم شارالم ؤقتینالم والمراقبین لمراقبینلو االتحاد األعضاء في األخرى للبلدان یجوز -۱

 .دون حق التصویت، في دورات اللجنة االستشاریة ،المشاركة
 
المش��اركین ع��ن ك��ل مراق��ب  یج��وز للجن��ة االستش��اریة أن تح��د م��ن ع��دد ی��ات،ألس��باب تتعل��ق باللوازم -۲

 . ویجوز لھا أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.مؤقتومراقب 
 
من اجتماع أو جزء من اجتماع. كم�ا  ؤقتیناستبعاد المراقبین والمراقبین الم یجوزفي ظروف استثنائیة،  -۳

ویج�وز لك�ل  وض�وع االجتم�اع أو المس�تند.تقیید حقھم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سریة م یجوز
وتبلـغ الحاالت المختلف�ة إل�ى مجل�س  جھاز معني أو رئیسھ أن یتخذ القرار الخاص بوضع ھذا القید تبعا لكل حالة.

 بع�د ذل�كیج�وز و .مجل�س االس�تثمار البری�ديتھ�م إذا تعل�ق األم�ر بمس�ائل اإلدارة وإلى مجلس االستثمار البری�دي 
إذا رأى ض��رورة ل��ذلك  ،بالتش��اور م��ع مجل��س االس��تثمار البری��دي د،یعی��د النظ��ر ف��ي تل��ك القی��وأن  لمجل��س اإلدارة

 عندما یكون ذلك مالئما.و
 
 

 ۱۲٥المادة 
 اللجنة االستشاریة أنشطة عن معلومات

 
، أنش�طتھا بمعلوم�ات ع�ناالس�تثمار البری�دي  اإلدارة ومجل�سَ  اللجنة االستشاریة مجلسَ ُتوافي بعد كل دورة،  -۱
 .وآرائھا ، تقریراً تحلیلیاً عن اجتماعاتھا وتوصیاتھا، في جملة أمورإلى رئیسي ھذین الجھازین ذلك بأن ترسلو
 
ترفع اللجنة االستشاریة إلى مجلس اإلدارة تقریرا ع�ن نش�اطھا الس�نوي وترس�ل نس�خة من�ھ إل�ى مجل�س  -۲

لبلدان األعضاء ف�ي االتح�اد وإل�ى إلى المقدمة ویدرج ھذا التقریر في مستندات مجلس اإلدارة ا االستثمار البریدي.
 .۱۱۱ین واالتحادات المحدودة وفقا للمادة معیَّنمستثمریھا ال

 
 األعضاء البلدان إلى منھ نسخة وترسل ،أنشطتھا عنشامالً  المؤتمر تقریراً  إلى االستشاریة اللجنة ترفع -۳

نال مستثمریھا وإلى االتحاد في  .األقل على بشھرین رالمؤتم افتتاح قبل ینمعیَّ
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 الفصل الثاني
 المكتب الدولي

 
 ۱ الباب

 ومھامھمالمكتب الدولي ونائبھ لعام المدیر الانتخاب 
 
 

 ۱۲٦المادة 
 المدیر العام للمكتب الدولي ونائبھانتخاب 

 
ؤتمرین متت�الیین لمكتب الدولي للفت�رة الفاص�لة ب�ین م�لعام المدیر العام ونائب المدیر الالمؤتمر  ینتخب -۱

ینایر من ول األوال تقل مدة تفویضھما عن أربع سنوات. قابلة للتجدید مرة واحدة. ویحدد تاریخ بدء عملھما في 
 یقرر المؤتمر خالَف ذلك.ما لم  ،"كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر

 
ض�اء، قب�ل افتت�اح الم�ؤتمر بس�بعة األعدان لمكتب الدولي مذكرة إلى حكوم�ات البل�لعام المدیر ال یوجـھ -۲

أن  ى، عل�المدیر العام ونائب المدیر العاملوظیفتي  ، إن وجدت،الترشیحات إلى تقدیمأشھر على األقل، لدعوتھا 
ما إذا كان المدیر العام أو نائب المدیر العام اللذان یباش�ران وظائفھم�ا یب�دیان اھتمامھم�ا نفسھ یوضح في الوقت 

مش�فوعًة بنس�خة م�ن الس�یرة األص�لیة عن�د االقتضـ�ـاء. ویجــ�ـب أن تص�ل الترشـ�ـیحات  بتجدید م�دة تفویض�ھما
إل��ى المكت��ب ال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. ویج��ب أن یك��ون الذاتی��ة المھنی��ة للمرش��حین 

 وُینتخ�بؤتمر. األعضاء التي تقدمھم. ویعد المكتب الدولي المس�تندات الالزم�ة للم� دانالمرشحون من رعایا البل
 المدیر العام ونائب المدیر العام باالقتراع السري ویتناول االنتخاب األول وظیفة المدیر العام.

 
ھ�اء م�دة وظیفة المدیر العام، یتولى نائب الم�دیر الع�ام وظ�ائف الم�دیر الع�ام لح�ین انت شغورفي حـالة  -۳

التفویض المقررة لھذا األخیر، ویمكن انتخابھ لھذه الوظیفة وقبولھ تلقائیا كمرشح، بشرط أال تكون مدة تفویضھ 
األصلیة بوصفھ نائب المدیر العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن یعل�ن ع�ن رغبت�ھ ف�ي أن 

 یتم اعتباره مرشحا لوظیفة المدیر العام.
 
وظیفت�ي الم�دیر الع�ام ونائ�ب الم�دیر الع�ام ف�ي آن واح�د، ینتخ�ب مجل�س اإلدارة نائ�ب  شغورلة في حا -٤

ع�ن مسـ�ـابقة.  لإلع�النعل�ى أس�اس الترش�یحات الت�ي تق�دم نتیج�ة  ،مدیر عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر الق�ادم
 بطریق القیاس. ۲وبالنسبة لتقدیم الترشیحات یطبق البند 

 
فة نائب المدیر العام، یكلف مجلس اإلدارة، بناء على اقت�راح م�ن الم�دیر الع�ام، م�دیراً وظی شغورحالة  في -٥

 .باالضطالع بوظائف نائب المدیر العام لغایة المؤتمر القادم في المكتب الدولي )D 2( ۲-من رتبة مدمن المدیرین 
 
 

 ۱۲۷المادة 
 المدیر العام مھام

 
 .یره ویوجھھ وھو ممثلھ القانونيالمدیر العام المكتب الدولي وید ینظم -۱
 

 فیما یتعلق بتصنیف الوظائف وبالتعیینات والترقیات: -۲
وتعی�ین وترقی�ة  )D 2( ۲-م�دإل�ى  )G 1( ۱-الرت�ب م�ن خ عبتص�نیف وظ�ائف  مخ�تص الم�دیر الع�ام ۲-۱

 ه الرتب؛الموظفین في ھذ
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ف�ي االعتب�ار الم�دیر الع�ام أخ�ذ ی ،)D 2( ۲-م�د إل�ى )P 1(۱-الرت�ب م�ن فلتعیین�ات ف�ي إل�ى ابالنس�بة  ۲-۲
المؤھالت المھنیة للمرشحین الذین توص�ي بھ�م البل�دان األعض�اء الت�ي یحم�ل المرش�حون جنس�یتھا أو 

 مب��دأ التوزی��ع الجغراف��ي الع��ادل م��ن حی��ث الق��اراتالت��ي یمارس��ون فیھ��ا نش��اطھم المھن��ي م��ع مراع��اة 
رشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن بقدر اإلمكان، م )D 2( ۲-مد الرتبوظائف  وَیشغل .واللغات

لفعالیة المكت�ب إیالء االعتبار المدیر العام ونائب المدیر العام، مع  ینتمي إلیھامناطق خالف تلك التي 
للم��دیر الع��ام أن  یج��وز. وف��ي حال��ة الوظ��ائف الت��ي تقتض��ي م��ؤھالت خاص��ة ف��ي المق��ام األول ال��دولي

 ؛ُیوظف أشخاصاً من الخارج
 ۲-م�د من الرتبوظائف خاص الذین یشغلــون ـاألش أن یكـونعند تعیین موظف جدید،  ،یراعى كذلك ۲-۳

)D 2( ۱-مدو )D 1( ٥-فو )P 5(، ؛رعایا بلدان مختلفة أعضاء في االتحاد ، منمن حیث المبدأ 
یلت�زم ال ، )P 5( ٥-فو )D 1( ۱-م�دو )D 2( ۲-م�د الرت�بعند ترقی�ة أح�د م�وظفي المكت�ب ال�دولي إل�ى  ٤-۲

 ؛۳-۲في البند نفسھ المذكور  المبدأتطبیق ب یر العامالمد
 ؛في عملیة التعیینمبدأ االستحقاق التوزیع الجغرافي العادل واللغات بعد تأتي ضرورة مراعاة مبدأي  ٥-۲
) P 4( ٤-ف م�ن الرت�بالتعیین�ات والترقی�ات إل�ى  عل�ى المدیر العام مجلس اإلدارة مرة كل ع�امطلع یُ  ٦-۲

 .)D 2( ۲-مد إلى
 
 :اآلتیةبالمھام  العام لمدیرا یضطلع وعالوة على ذلك، -۳
 والقب�ول االتح�اد إل�ى باالنض�مام الخاص�ة اإلج�راءات في والوسیط االتحاد وثائقودیع  بوظیفتي القیام ۳-۱

 ؛منھاالنسحاب  وكذا فیھ
 ؛المؤتمر یتخذھا التي القراراتباألعضاء  البلدان حكومات جمیع إخطار ۳-۲
 ؛البریدي االستثمار مجلس یراجعھا أو یضعھا التيباألنظمة  ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان یعإخطار جم ۳-۳
 ف��ي وتقدیم��ھ ،االتح��اد ومتطلب�ات یتف��ق ممك��ن مس�توى بأق��ل لالتح��اد الس�نویة المیزانی��ة مش��روع إع�داد ٤-۳

 بع�د االتح�اد ف�ي األعضاء انالبلد إلى المیزانیة وإرسال للنظر فیھ؛ اإلدارة مجلسإلى  المناسب الوقت
 ؛بتنفیذھا والقیامعلیھا  اإلدارة مجلس موافقة

دة  األنشطة تنفیذ ٥-۳  ُتسند إلیھ بموجب وثائق االتحاد؛ التي وتلك ،االتحاد أجھزة تطلبھا التيالمحدُّ
 المطبق�ة السیاس�ة إط�ار ف�ي االتح�اد، أجھ�زة تح�ددھا التي األھدافإلى تحقیق  الرامیة المبادرات اتخاذ ٦-۳

 ؛المتوفرة واألموال
 ؛البریدي االستثمار مجلس أو اإلدارة مجلس إلى واقتراحات مقترحات تقدیم ۳-۷
 الم�ؤتمر ق�رارات على المترتبة النظام على التعدیالت تخص البریدي االستثمار مجلس إلى اقتراحات تقدیم ۳-۸

 ؛المؤتمر اختتام بعد وذلك ،البریدي االستثمار لمجلس الداخلي النظام مع تماشیا
 عل�ى عرض�انالل�ذین سیُ التح�اد ل األعم�ال الرباعی�ةاالتحاد ومشروع خط�ة  استراتیجیة مشروع إعداد ۳-۹

 ؛المجلسان یصدرھا التي التوجیھات ضوء وعلى اإلدارة مجلس أجل من وذلك المؤتمر،
 الت�ي الع�المي البری�دي اداالتح� س�تراتیجیةا تنفی�ذف�ي  األعض�اء البل�دان أداء ح�ول رب�اعي تقریر إعداد ۳-۱۰

 ؛علیھ للموافقة اإلدارة مجلس وتقدیمھ إلى التالي، المؤتمر إلى لتقدیمھ السابق المؤتمر علیھا وافق
 ؛االتحاد تمثیلضمان  ۳-۱۱
 :بین العالقات في كوسیط العمل ۳-۱۲
 ؛المحدودة واالتحادات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۱
 ؛المتحدة األممو لميالعا البریدي االتحاد ۳-۱۲-۲
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 ؛لالتحاد بالنسبة فائدةتنطوي أنشطتھا على  التي الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۳
 أجھ�زة ترغ�ب الت�يالتجاری�ة  المؤسس�ات أو الجمعیاتأو  الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ٤-۳-۱۲

 عمالھا؛أ في إشراكھا في أو رأیھا استطالع في االتحاد
 م�ع ،عل�ى م�ا یل�ي بوج�ھ خ�اص الصفة بھذه واإلشراف االتحاداألمین العام ألجھزة  بمھام االضطالع ۳-۱۳

 :من ھذا النظام الخاصة األحكام مراعاة
 االتحاد؛ أجھزة أعمال وتنظیم إعداد ۳-۱۳-۱
 ؛وإصدارھا وتوزیعھا والمحاضر والتقاریر المستندات إعداد ۳-۱۳-۲
 االتحاد؛ أجھزة اجتماعات خالل األمانةعمل  ىاإلشراف عل ۳-۱۳-۳
 .یمثلھ من إیفاد إمكانیة مع التصویت حق دون المداوالت في واالشتراك االتحاد أجھزة جلسات حضور ۳-۱٤
 
 

 ۱۲۸المادة 
 نائب المدیر العام مھام

 
 أمامھ. مسؤولوھو ، ھو المساعد للمدیر العامالمدیر العام  نائب -۱
 
ك�ذلك وف�إن نائ�ب الم�دیر الع�ام یم�ارس س�لطات ھ�ذا األخی�ر. بمھام�ھ  الم�دیر الع�ام قیامتعّذر في حالة  -۲

 .۱۲٦المادة  من ۳البند  في على النحو المذكوروظیفة المدیر العام  شغورفي حالة األمر 
 
 
 

 ۲الباب 
 أمانة أجھزة االتحاد واللجنة االستشاریة

 
 

 ۱۲۹المادة 
 مالحظات عامة

 
 .العام المدیر مسؤولیة تحت االستشاریة واللجنة االتحاد أجھزة أمانة بمھام ليالدو المكتب یضطلع -۱
 
 

 ۱۳۰المادة 
 ھاوتوزیع أجھزة االتحاد إعداد مستندات

 
ف�ي ُیعد المكتب الدولي ویتیح عبر الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي كافة المستندات الت�ي تنش�ر  -۱

أیضا المكتب الدولي وُیعلم  .كل دورة قبل شھرین على األقل من بدایة ۱٥٥الصیغ اللغویة المحددة في المادة 
المستندات اإللكترونیة الصادرة حدیثا في الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي عن طریق نظام إخطار بنشر 

 رض.غلھذا ال ُمَعد شبكي فعال
 
م�ن قبی�ل مناش�یر المكت�ب ال�دولي  ،ی�اً یوزع المكتب الدولي منشورات االتح�اد ماد إلى ذلك، ال إضافة -۲

 إّال بطلب كل بلد على حدة. ،مجلس االستثمار البریديمجلس اإلدارة ووالتقاریر التحلیلیة ل
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 ۱۳۱المادة 
 )۲األعضاء (الدستور، المادة  لدانقائمة الب

 
ین فیھ�ا مرتب�ة یبَّ بأن األعضاء في االتحاد ویقوم بتحیینھا أوال بأول  البلدانیضع المكتب الدولي قائمة  -۱

 وثائق االتحاد.إلى بالنسبة وضعھا ومساھمتھا، ومجموعتھا الجغرافیة 
 
 

 ۱۳۲المادة 
 الحس���ابات تص���فیة ف���ي ال���دور -تعالمات ـ���ـاالس - ھادیلـ���ـوتع قـ���ـالوثائرح ـ���ـش طلب���ات - اآلراء -المعلوم���ات 

 )۱٤۳و ۱٤۰و۱۳۹ المواد - العام النظام ؛۲۰ المادة -الدستور(
 

 والبل�دان البری�دي االس�تثمار ومجل�س اإلدارة مجل�سإش�ارة  رھ�ن وق�ت ك�ل في نفسھ الدولي المكتب یضع -۱
 .بالخدمة الخاصة المسائل عن المعلومات الضروریة بجمیع لیمدھم ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء

 
 ھاوُینس��ق، ی��ةالت��ي تھ��م الخدم��ة البریدی��ة الدول ك��ل أن��واع المعلوم��اتبص��فة خاص��ة المكت��ب ال��دولي  یجم��ع -۲

 وُیلب�ي طلب�ات ؛عل�ى طل�ب األط�راف المتنازع�ة رأی�ھ ف�ي المس�ائل المتن�ازع علیھ�ا یصدر بن�اءً و ؛ھاویوزع ھاوینشر
المس�تندات الت�ي  إع�دادالص�یاغة أو ویق�وم بأعم�ال بص�فة عام�ة، الدراس�ات  ،ُیجريوھا، وثائق االتحاد وتعدیل شــرح

 .لصالح االتحاد تحال إلیھ الوثائق المذكورة أو التيُیكلف بھا بموجب 
 

نال ومستثمروھا األعضاء البلدان تطلبھا التي بالتحریات أیضا یقوم -۳  البلدان رأي معرفة أجل من ونمعیَّ
نال ومستثمریھا األخرى األعضاء ن مسألة في ینمعیَّ بمثابة تصویت كم�ا ال تك�ون  التحري نتیجةتكون  وال. ةمعیَّ

 .رسمیة بصفةملزمًة 
 

 .البریدیة بالخدمة المتعلقة الحسابات جمیع أنواع تصفیة في مقاصةبوصفھ مكتب  یتدخل نأ یجوز -٤
 

التجاری��ة الت��ي ُیق��دمھا البل��دان األعض��اء ومس��تثمروھا  البیان��اتالمكت��ب ال��دولي س��ّریة وأم��ن  یض��من -٥
نال  .وثائق االتحاد أو قراراتھالنابعة من ون من أجل تنفیذ مھامھ معیَّ
 
 

 ۱۳۳ المادة
 )۱ المادة -الدستور( التقني عاونالت
 

 .أشكالھا بجمیع البریدیة التقنیة المساعدة ةالدولی ةالتقنی المساعدة إطار في الدولي المكتب یطّور -۱
 
 

 ۱۳٤ المادة
 )۲۰ المادة -الدستور( الدولي المكتب یقدمھا التي النماذج

 
 األعضاء البلدان بھا ویزود الدولیة، وبةالمجا قسائم صنعالمسؤولیة عن ترتیب  الدولي المكتب یتولى -۱
نال مستثمریھا أو  .التكلفة بسعر یطلبونھا الذین ینمعیَّ
 
 

 ۱۳٥ المادة
 )۸ المادة -الدستور( الخاصة واالتفاقات المحدودة االتحادات وثائق

 
 االتفاق�اتو المحدودة االتحادات وثائق من نینسخت الدولي المكتب إلى مكاتب االتحادات المحدودة ترسل -۱

 .المتعاقدة األطراف أحدیرسلھا  ،وفي حال تعذر ذلك ،الدستور من ۸ للمادة تطبیقا ُتبرم التي الخاصة
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 أق�ل ش�روطا الخاص�ة واالتفاق�ات المح�دودة االتح�ادات وثائق تتضمن أال على الدولي المكتب یحرص -۲
 بك�ل اإلدارة مجل�سالمكت�ب ال�دولي  ویخط�ر .االتح�اد وث�ائق في علیھا المنصوص الشروط من للجمھور مواتاة
 .الحكم ھذا عند تطبیق اكتشافھا یتم مخالفة

 
نال االبلدان األعضاء ومستثمریھ ر المكتب الدوليُیخط -۳ االتفاق�ات بو المح�دودة ین بوج�ود االتح�اداتمعیَّ

 الخاصة المشار إلیھا أعاله.
 
 

 ۱۳٦ المادة
 االتحاد مجلة

 
العربی�ة  باللغ�ات تص�در مجلة تصرفھ، تحت توضع التي بالمستندات باالستعانة الدولي، المكتب ینشر -۱

 والصینیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة واإلسبانیة.
 
 

 ۱۳۷ المادة
 )۲٤-۱-۱۰۷ المادة العام، النظام؛ ۲۰ المادة الدستور،(االتحاد  أعمالالتقریر السنوي عن 

 
االتح�اد ویرس�لھ، بع�د موافق�ة اللجن�ة اإلداری�ة لمجل�س اإلدارة أعم�ال المكتب الدولي تقریرا س�نویا ع�ن  یعد -۱

 .ین، وإلى االتحادات المحدودة وإلى األمم المتحدةمعیَّنعلیھ، إلى البلدان األعضاء ومستثمریھا ال
 
 
 
 

 الفصل الثالث
األنظم���ة  ودخ���ولالقرارات المعتم���دة ب��� واإلخط���ار والنظ���ر فیھ���ااالقتراح���ات  تق���دیم

 التنفیذ حیزخرى المعتمدة والقرارات األ
 
 

 ۱۳۸المادة 
 )۲۹ المادة -الدستور(إلى المؤتمر  االقتراحات تقدیم إجراءات

 
 م�ن االقتراح�ات تق�دیم اآلتیة اإلجراءات تنظم ،٥و ۲ البندینفي  علیھا المنصوص االستثناءاتب رھنا -۱

 :المؤتمرإلى  األعضاء البلدان
 ؛األقل على أشھر بستة للمؤتمر المحدد التاریخ قبل الدولي مكتبإلى ال تصل التي االقتراحات تقبل ۱-۱
 ؛للمؤتمر المحدد التاریخ تسبق التي األشھر الستة مدة خالل ذي طابع صیاغي اقتراح أي یقبل ال ۱-۲
 قب�لأشھر  أربعةو ستةخالل فترة ما بین  الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ۱-۳

 ؛األقل على عضوان بلدان أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ
 وش�ھرینأش�ھر  أربع�ة بینما فترة  خالل الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ٤-۱

 بعد ترد التي االقتراحات أما األقل، على أعضاء بلدان ثمانیة أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ قبل
 ؛لتقب فال ذلك

 .بھا المتعلقة لالقتراحات المقررةنفسھا  المدة خالل الدولي المكتب إلى التأیید إقرارات تصل أن یجب ٥-۱
 

 بس�تة الم�ؤتمر افتت�اح قب�ل ال�دولي المكت�ب إل�ى العام النظام أو بالدستور المتعلقة االقتراحات تصل أن یجب -۲
 ق�رر إذا إال ، ال تؤخ�ذ ف�ي االعتب�ارالمؤتمر افتتاح قبل ولكن ،التاریخ ھذا بعد وأیة اقتراحات تصل ؛األقل علىأشھر 

 .۱ البند في علیھا المنصوص الشروط مراعاة تمت وإذا المؤتمر، في لةمثّ المُ  البلدان ثلثي بأغلبیة ذلك المؤتمر
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غرض واحد وأال یحتوي إال على التعدیالت التي یبررھا ھذا إالَّ أال یكون ألي اقتراح كقاعدة،  ،یجب -۳
المالي الذي یُعده البلد مشفوعا ببیان أثره لالتحاد  تكالیف كبیرةعلیھ تترتب ، یكون كل اقتراح قد وكذلكض. الغر

 .بغیة تحدید الموارد المالیة الالزمة لتنفیذه ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،العضو صاحب االقتراح
 

ف�ي أعالھ�ا ح ذو ط�ابع ص�یاغي" اقتراح�ات ذات ط�ابع ص�یاغي عب�ارة "اقت�را تضع البلدان التي تقدم -٤
ف�ي  ،ھذه العبارة ولكنھاالتي ال تحمل . وتنشر االقتراحات Rوینشــرھا المكتب الدولـي تحت رقــم یعقبھ حرف 

ویع�د المكت�ب ال�دولي  ؛ش�رح مناس�بنقاط�ا ذات ط�ابع ص�یاغي مش�فوعة بسوى  تتناولال  ،رأي المكتب الدولي
 ؤتمر.على الملعرضھا قائمة بھذه االقتراحات 

 
عل�ى االقتراح�ات المتعلق�ة بالنظ�ام ال�داخلي  ٤و ۱تسري اإلجراءات المنصوص علیھ�ا ف�ي البن�دین  ال -٥

 .للمؤتمرات
 
 

 مكرراً ۱۳۸المادة 
 ۱۳۸طبقا للمادة  المقدمةاالقتراحات  إجراءات تعدیل

 
َمت قتراح�ات یجوز االستمرار ف�ي ع�رض التع�دیالت ال -۱  الت�ي یق�دمھا االقتراح�اتبالفع�ل، باس�تثناء قُ�دِّ

 النظام الداخلي للمؤتمرات. ألحكاممجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي، على المكتب الدولي وفقا 
 

مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، إل��ى المكت��ب الت��ي یق��دمھا قتراح��ات االتع��دیالت تص��ل  -۲
للبل��دان األعض��اء ع��رض  یج��وزالم��دة، ال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. وبع��د انقض��اء ھ��ذه 

 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر.
 
 

 ۱۳۹ المادة
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة ُتعّدل التي االقتراحات تقدیم إجراءات

 
 أو تفاقیةباال ویتعلق مؤتمرین بین في الفترة الفاصلة األعضاء البلدان أحد ُیقدمھ اقتراح كلیكون  لكي -۱

 لم ما االقتراحات ھذه في ُیبت ولن. األقل على آخران عضوان بلدان یؤیده أن یجبمؤھالً للنظر فیھ،  االتفاقات
 .ھنفس الوقت في الالزمة التأیید إقرارات الدولي المكتب یتلق

 
 .الدولي المكتب طریق عن األخرى األعضاء البلدان إلى االقتراحات ھذه ترسل -۲
 
 

 ۱٤۰المادة 
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقاتأو  االتفاقیة ُتعّدل التي االقتراحات بحث

 
 بل�د یرس�ل ح�ین :التالیة لإلجراءات الختامیة وببروتوكوالتھا وباالتفاقات باالتفاقیة یتعلق اقتراح كل یخضع -۱

 البلدان لھذهوتتاح . للنظر فیھ ألعضاءا البلدان جمیع إلى فإن المكتب الدولي یرسلھ الدولي، المكتب إلى اقتراحا عضو
 وعن�د .التعدیالت تقبل وال. االقتضاء عند بشأنھ مالحظات بأیة الدولي المكتب وموافاة االقتراح لبحث یوماً  ٤٥ مھلة

 ك�ل وی�دعو وص�لتھ التي المالحظات بكافة األعضاء البلدان الدولي المكتب یبلغ ،یوماً  ٤٥ومدتھا  مھلةال ھذه انقضاء
 یوماً  ٤٥ مھلة في بصوتھا تبعث ال التي األعضاء البلدانوتعتبر . رفضھ أو االقتراح بقبول التصویت إلى ضوع بلد

 .الدولي المكتب مناشیر إرسال تاریخ من اعتبارا الذكر سالفةال المھل وتحسب ممتنعًة عن التصویت.
 

 ھ��ذا ف��ي األط��راف األعض��اء بل��دانال ف��إن الخت��امي ببروتوكول��ھ أو م��ا باتف��اق متعلق��ا االقت��راح ك��ان إذا -۲
 .۱ البند في علیھا المنصوصاإلجراءات  في المشاركة في الحق لھا التي وحدھا ھي االتفاق
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 ۱٤۱ المادة
عل�ى ض�وء الق�رارات األنظم�ة الجدی�دة مجلس االس�تثمار البری�دي فیم�ا یخ�ص إع�داد  إلىاالقتراحات  تقدیمإجراءات 

 التي یتخذھا المؤتمر
 
االتفاقی��ة البریدی��ة العالمی��ة واالتف��اق الخ��اص بخ��دمات ال��دفع  نظ��اميالس��تثمار البری��دي یض��ع مجل��س ا -۱

 البریدیة على ضوء القرارات التي یتخذھا المؤتمر.
 
 الخ�اص االتف�اق عل�ى أو االتفاقی�ة عل�ى إدخالھ�ا اقت�رح الت�ي التع�دیالت عن الناتجةفیما یتعلق باالقتراحات  -۲

 المتص�لةالم�ؤتمر  اقتراح�ات فی�ھتق�دم  الذي ھنفس الوقت في الدولي المكتب إلى تقدم أن ینبغي ،البریدیة الدفع بخدمات
 البل�دان جمی�ع إلى االقتراحات ھذه وُترسل .أخرى أعضاء بلدان منتأیید  دون واحد عضو بلد یقدمھا أن ویجوز. بھا

 .تقدیر أقصى علىبشھر  المؤتمر انعقادقبل  األعضاء
 
عن�د والمفت�رض أن ینظ�ر فیھ�ا مجل�س االس�تثمار البری�دي  باألنظم�ةى الخاصة االقتراحات األخر أما -۳

م إل�ىالتالیة للم�ؤتمر،  األشھر الستةالجدیدة في غضون  إعداد األنظمة  المكت�ب ال�دولي قب�ل انعق�اد الم�ؤتمر فُتَق�دَّ
 .بشھرین على األقل

 
 والت��ي الم��ؤتمر لق��رارات یج��ةنتاألنظم��ة  عل��ى تغیی��رات بإدخ��ال المتعلق��ة االقتراح��ات یج��ب أن تص��ل -٤

 االس�تثمار مجل�س دورة افتت�اح قب�ل ش�ھرین تتج�اوز ال مھل�ة ف�ي ال�دولي المكت�بإل�ى  ،األعض�اء البل�دان تق�دمھا
ن�ال ومس�تثمریھا األعض�اء البل�دان جمی�ع عل�ى االقتراحات ھذه عوزّ تُ و .ديـالبری  مجل�س دورة انعق�اد قب�ل ینمعیَّ

 .تقدیر أقصى علىبشھر  البریدي االستثمار
 
 

 ۱٤۲المادة 
 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي

 
 األنظمة.القتراحات الرامیة إلى تعدیل ا یعالج مجلس االستثمار البریدي -۱
 
 اقتراح یستھدف تعدیل األنظمة. لتقدیم أي یجب الحصول على تأیید بلد عضو واحد على األقل -۲
 
 ف)ذِ (حُ  -۳
 
 

 ۱٤۳المادة 
 )۱٤۲و ۱٤۰و ۱۳۹المواد  - العام النظام ؛۲۹ المادة -الدستور( مؤتمرین بینتعتمد  التي القراراتب اإلخطار

 
 إخطار في الوثائق لھذه الختامیة والبروتوكوالت واالتفاقات االتفاقیة على تدخل التي التعدیالت ُتكّرس -۱

 . األعضاء دانالبل حكومات إلى الدوليالمدیر العام للمكتب  یوجھھ
 
نال ومستثمریھا األعضاء البلدان الدولي المكتب لغیب -۲  االس�تثمار مجل�س أدخلھـ�ـا الت�ي بالتعدیالت ینمعیَّ

البن�د  ف�ي إلیھـا المشار بالتفسیرات یتعلق فیما األمر وكذلك .الختامیة بروتوكوالتھا وعلىاألنظمة  على البریدي
 تفاقات.من اال المقابلة األحكام وفي االتفاقیة من ۳۸ المادةمن  ۳-۲
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 ۱٤٤ المادة
 حیز التنفیذ مؤتمرین بین تتخذ التي األخرى والقراراتاألنظمة دخول 

 
حی�ز التنفی�ذ،  الم�ؤتمر ع�ن المنبثق�ة الوثائقتدخل فیھ  الذي ھنفس التاریخ فيحیز التنفیذ األنظمة تدخل  -۱
 .نفسھا الوثائق ھذهسریانھا ھي مدة سریان  مدةو
 

 م�ؤتمرین، ب�ین ُتعتم�د والت�ي االتح�اد وث�ائق بتع�دیل الخاص�ة القرارات تصبح ال ،۱ البند رھنا بأحكام -۲
 .اإلخطار بھا من األقل على أشھر ثالثة بعد إال نافذة

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 التمویلیة الجوانب

 
 

 ۱٤٥ المادة
 )۲۱ المادة الدستور،( االتحاد مصاریف تحدید

 
 أجھ�زة بأنش�طة المتعلق�ة الس�نویةالمص�اریف  تتج�اوز أنال یج�وز  ،٦ إل�ى ۲ م�ن البن�ودرھنا بأحك�ام  -۱

وتنطبق ھذه الحدود أیضا على . ۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷ للسنوات من سویسري فرنك ۳۷ ۲۳٥ ۰۰۰مبلغ  االتحاد
 .۲۰۲۰الفترة التالیة في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في 

 
 تركیبوتكالیف  النقل،وتكالیف  مانة،األ الانتق( القادم المؤتمر باجتماع المتعلقةالمصاریف  تتجاوز ال -۲

 ۲ ۹۰۰ ۰۰۰ ح�د) وم�ا إل�ى ذل�ك الم�ؤتمر، خ�الل المس�تندات طب�عتك�الیف و ،الفوری�ة للترجمـةالتقنیة  األجھزة
 .سویسري فرنك

 
ج��دول  ف��ي الزی��ادات لمراع��اة ۲و ۱ البن��دین ف��ي المق��ررة الح��دود بتج��اوز اإلدارة لمجل��س ی��رخص -۳

 األمم تقبل التيتسویات مقر العمل  ذلك في بما ،بدالتال أو بالمعاشات التقاعدیةالخاصة  والمساھمات المرتبات
 .جنیف في العاملین موظفیھا على تطبیقھا المتحدة

 
 وفق�ا ب�الموظفین المتعلق�ة تلك خالف المصاریفمبلغ  عام كلُیعدل  بأن أیضاً  اإلدارة لمجلس یرخص -٤
 .السویسري االستھالكمؤشر أسعار ل
 
 القص��وى، الض��رورة حال��ة ف��ي الع��ام للم��دیر أو ،اإلدارة لمجل��س یج��وز ،۱ البن��د بغ��ض النظ��ر ع��ن -٥

 الدولي المكتب مبنى في المتوقعة وغیر الھامة اإلصالحات تكالیف لمواجھة المقــررة الحدود بتجاوز الترخیص
 .السنة في سویسري فرنك ۱۲٥ ۰۰۰ التجاوز مبلغ یتعدىعلى أالَّ 

 
 االتح��اد عم��ل س��یر لض��مان كافی��ة غی��ر ۲و ۱ البن��دین ف��ي الم��رخص بھ��ا االعتم��ادات أن اتض��ح إذا -٦

 أي یتض�من أن ویج�ب. االتح�اد ف�ي األعض�اء دانالبل� أغلبی�ة بموافق�ة إال الحدود ھذه تجاوز یجوز فال ،بسالسة
 .الطلب ھذا تبرر التي بالوقائع كامال بیانا للرأي استطالع
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 ۱٤٦ المادة
 بلدان األعضاءمساھمات ال تسویة

 
 تنس�حب الت�ي دانالبل� وكذا االتحاد في أعضاء بصفة قبلتُ  التي أو التحادإلى ا تنضم التي دانالبل تسدد -۱

 .نافذا انسحابھا أو قبولھافیھا  یصبح التي كلھا السنة عن حصتھا االتحاد من
 
 المیزانی�ة أس�اس ىعل� مق�دما لالتح�اد الس�نویةالمص�اریف  ف�ي مساھمتھا حصة األعضاء دانالبل تسدد -۲

 على المیزانیة بھا تتعلق التي المالیة السنة من األول الیوم في الحصص ھذه وُتسدد. اإلدارة مجلس یقررھا التي
 المائ�ة ف�ي ٦ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائدة ةالمستحق المبالغترتبت على  األجل، ھذا انقضى ما فإذا. تقدیر أقصى

 .الرابع الشھر من اعتبارا السنة في
 

 المس��تحقة الفوائ��دع��دا  اإلجباری��ة، المس��اھمات م��نعل��ى بل��د عض��و  المت��أخرة المب��الغ تس��اوي عن��دما -۳
 العض�و للبل�د یج�وز ،تتجاوزھ�ا أو الس�ابقتین الم�الیتینع�ن الس�نتین  العضو البلد ھذا مساھمات مجموع، لالتحاد

أو عن ج�زء م�ن تل�ك  أخرى أعضاء بلدان بلق من لھ المستحقة المبالغكامل  عن لالتحاد نھائیا یتنازل أن المذكور
 البل�د ب�ین ُیب�رم التفاق وفقا االستحقاقات عن التنازل شروط وُتحدد اإلدارة، مجلس یحددھا التي للطرائق وفقا ،المبالغ
 .واالتحاد لھ الدائنین/والمدینین العضو

 

 المب�الغ، تل�ك ع�ن التن�ازل رھاغی أو قانونیة ألسباب علیھا یتعذر التي األعضاء البلدان تتعھدیجب أن  -٤
 .المتأخرة حساباتھا الستھالك خطة بإبرام

 
 اإلجباری��ة لمس��اھماتم��ن ا المت��أخرة المب��الغ تحص��یل یمت��د أن یج��وز ال اس��تثنائیة، ظ��روف ع��دا فیم��ا -٥

 .سنوات عشر من ألكثر لالتحاد، المستحقة
 
 أو المستحقة الفوائد كل من األعضاء نالبلدا أحد یعفي أن اإلدارة لمجلس یجوز استثنائیة، ظروف في -٦

 .علیھ المتأخرة الدیون وبالكامل نقدا سدد قد األخیر ھذا كان إذا منھا جزء
 
 اإلدارة، مجل�س علیھا وافقی المتأخرة حساباتھ الستھالك خطة إطار في عضو، بلد إعفاءأیضا  یجوز -۷

خط�ة االس�تھالك لتنفی�ذ  خض�عی اإلعف�اء ھ�ذا أن غی�ر. منھ�ا ج�زء م�ن أو ،المرتقب�ة أو المتراكم�ة الفوائد كل من
 .سنوات عشرال تتجاوز  علیھا متفق مھلة في ،تنفیذاً كامالً مع احترام المواعید المقررة

 
فواتیرھ�ا للبل�دان المكتب الدولي ُیعد الترجمة التي  تكالیفقیاساً على  ۷إلى  ۳من تنطبق أحكام البنود  -۸

 اللغویة. األعضاء المنتمیة إلى المجموعات
 
 على أقصىثالثة أشھر بالبلدان األعضاء قبل موعد تسویتھا  إلىیرسل المكتب الدولي الفواتیر  -۹

. وترسل الفواتیر األصلیة إلى العنوان الصحیح الذي قدمھ البلد العضو المعني. وترسل النسخ تقدیر
 یھ.الفواتیر عبر البرید اإللكتروني كإخطار مسبق أو كتنب من اإللكترونیة

 
لقاء كلما فوتر فوائد  إلى البلدان األعضاء إضافة إلى ذلك، یقدم المكتب الدولي معلومات واضحة -۱۰

 .، بحیث یمكن للبلدان األعضاء أن تتحقق بسھولة من الفواتیر التي تقابلھا الفائدةةمعیَّنالتأخر في سداد فواتیر 
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 ۱٤۷المادة 
 التمویلالعجز في 

 
مبل�غ  . ویح�دد مجل�س اإلدارةالتموی�لف�ي  العج�زأوج�ھ س�ّد حتیاطي لدى االتحاد بغیة اللصندوق ُینشأ  -۱

تحقی�ق أن ُیس�تخدم ك�ذلك ف�ي  ویجوزھذا الصندوق في المقام األول من فائض المیزانیة.  ویزود. ھذه الصندوق
 المیزانیة أو في تخفیض قیمة مساھمات البلدان األعضاء.في توازن ال
 
، تقدم حكومة االتحاد السویسري ألجل قصیر السلفیات االتحاد مؤقت في تمویل حال حدوث عجزفي  -۲

 الالزمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. 
 
 

 ۱٤۸المادة 
 والمحاسبة مراقبة مسك الحسابات المالیة

 
عل�ى مس�ك الحس�ابات المالی�ة وك�ذلك عل�ى حس�ابات  ،مقاب�لدون  ،تشرف حكوم�ة االتح�اد السویس�ري -۱

 دولي في حدود االعتمادات التي یقررھا المؤتمر.المكتب ال
 
 

 ۱٤۹المادة 
 العقوبات التلقائیة

 
وال یقب��ل الخض��وع لخط��ة  ۱٤٦ م��ن الم��ادة ۳ ف��ي البن��دتع��ّذر علی��ھ التن��ازل المنص��وص ك��ل بل��د عض��و  -۱

ف�ي تص�ویت الأو ال یراعیھا، یفق�د تلقائی�ا حق�ھ ف�ي  ۱٤٦لمادة من ا ٤لبند یقترحھا المكتب الدولي وفقا لاستھالك 
 .في ھذین المجلسینوال یعود مؤھال لُینتخب وفي اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي المؤتمر 

 
بمج�رد أن ی�دفع البل�د العض�و المعن�ي بالكام�ل المب�الغ المت�أخرة علی�ھ م�ن  ف�وراترفع العقوب�ات التلقائی�ة  -۲

 استھالكخطة لالخضوع  اتفق مع االتحاد علىأو إذا  ،ائداألصل والفو ،المساھمات اإلجباریة المستحقة لالتحاد
 لحساباتھ المتأخرة.

 
 

 ۱٥۰المادة 
 )۱٤۸و ۱٤۷و ۱٤٦و ۱٤٥و ۱۳۱ المواد -النظام العام ؛۲۱المادة  -مراتب المساھمة (الدستور

 
ذه المراتب وھ .االتحاد وفقا لمرتبة المساھمة التي تنتمي إلیھانفقات تساھم البلدان األعضاء في تغطیة  -۱

 :التالیةھي 
 وحدة؛ ٥۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ٤٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ٤۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۳٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۳۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۲٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۲۰مرتبة مكونة من  -



 النظام العام
 

۷۰ 

 وحدة؛ ۱٥مرتبة مكونة من  -
 ؛وحدات ۱۰مرتبة مكونة من  -
 وحدات؛ ٥مرتبة مكونة من  -
 وحدات؛ ۳مرتبة مكونة من  -
 ؛مرتبة مكونة من وحدة واحدة -
أخ�رى  داناألم�م المتح�دة ولبل�تح�ددھا الت�ي نم�وا  ألق�ل البل�دانوح�دة مخصص�ة  ۰٫٥مرتبة مكون�ة م�ن  -

 یعینھا مجلس اإلدارة.
 

 م�ن ع�دد دف�ع یخت�ار أن عض�و دبل� ألي یج�وز ،۱ البن�د ف�ي ال�واردة المس�اھمة مراتب بغض النظر عن -۲
. م�ؤتمرین ب�ین الواقع�ة الفت�رة ُتعادل ُدنیا فترة خالل إلیھا ینتمي التي المساھمة مرتبة یتجاوز المساھمة وحدات
 البل�د یع�ود م�ؤتمرین، بین الواقعة الفترة نھایة وفي. المؤتمر انعقادفترة  أقصاه موعد في التغییر ھذا عن وُیعلن
. الوح�دات م�نأكب�ر  ع�دد دف�ع في االستمرار قرر إذا إال مساھمتھ لوحدات األصلي العدد فعد إلى تلقائیا العضو

 .المصاریفبمقدار الزیادة في  اإلضافیة وتزید المساھمات
 
 انض�مامھا أو التح�ادف�ي ا قبولھ�ا وق�ت الذكر سالفةال المساھمة مراتب إحدى في األعضاء البلدان درجتُ  -۳

 .الدستور من ۲۱ المادةمن  ٤البند لمذكور في ا لإلجراء وفقا وذلك ،إلیھ
 
 الفاص�لة الفت�رة تع�ادل فت�رة خ�الل أدن�ى مساھمة مرتبة في الحقاً  نفسھا تصنف أن األعضاء للبلدان یجوز -٤

 ویصدر. على األقل بشھرین المؤتمر افتتاح قبل الدولي المكتب إلى التغییر طلب یرسل أن شریطة مؤتمرین، بین
. الم�ؤتمر رأي إتب�اع ف�ي الخی�ار وللبل�د. ھ�ذه المس�اھمة مرات�ب تغیی�ر طلب�ات بخص�وص مل�زم ی�رغ رأی�اً  المؤتمر
 ف�ي ھذا، التغییر بطلب العمل ویبدأ. المؤتمر نھایة قبل الدولي المكتب أمانة إلى العضو للبلد النھائي القرار وُیرسل
 ف�ي رغبتھ�ا ع�ن تفص�ح ل�م الت�ي األعض�اء انالبل�د وتبق�ى. الم�ؤتمر یض�عھا الت�ي المالیة باألحكام العمل بدء تاریخ
 .الحین ذلك حتى إلیھا تنتمي التينفسھا  المساھمة مرتبة في المقررة المھل خالل المساھمة مرتبة تغییر

 
 .واحد آن في واحدة مرتبة من بأكثر نزولھا تطلب أن األعضاء للبلدان یجوز ال -٥
 

 یج��وز الدولی��ة، للمس�اعدة ب��رامج تتطل��ب الت�ي یعی��ةالطب الك��وارث مث�ل اس��تثنائیة، ظ��روف ف�ي ن��ھأ غی�ر -٦
 م�ؤتمرین، ب�ین فیم�ا واح�دة مرة واحدة، مرتبة بواقع لمرتبة المساھمة مؤقت بتخفیض یسمح أن اإلدارة لمجلس

 مس�اھمتھ عل�ى اإلبقاء باستطاعتھ یعد لم أنھ على الدلیل األخیر ھذا قدم إذا األعضاء دانالبل أحد طلب على بناء
بتخف�یض مؤق�ت ف�ي  ی�رخص أن اإلدارة لمجلس أیضا یجوز ھا،نفس الظروف وفي. أصال اختارھا التي ةالمرتب حسب
 ب�أن الواح�دة الوح�دة مرتب�ة ف�ي والت�ي ص�ّنفت م�ن قب�ل  نم�وا البل�دانأق�ل  فئ�ة إل�ى تنتمي ال التي األعضاء لبلدانا مرتبة
 .الوحدة نصف مرتبة إلى تنتقل

 
 أقص�اھا لفت�رة المس�اھمة مرتبة من المؤقت بالتخفیض یرخص أن دارةاإل لمجلس یجوز ،٦ للبند تطبیقا -۷

 المعن�ي البل�د یع�ود المح�ددة، الفت�رة انقض�اء وعن�د. أیھم�ا أق�رب ،الت�الي المؤتمر انعقاد حین إلى أو اثنان عامان
 .األصلیة مرتبتھ إلى تلقائیا

 
 ى أي قید.، ال یخضع االنتقال الى فئة أعلى إل٥و ٤عن البندین  بغض النظر -۸
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 ۱٥۱المادة 
 )۱۳٤المادة  -العام النظام( الدولي المكتب توریدات قیمة دفع

 
نال ومستثمریھا األعضاء البلدان إلى الدولي المكتب بھا یبعث التي التوریداتتسدد قیمة  -۱  دف�ع لق�اء ینمعیَّ

 إرسال لشھر التالي الشھر من لاألو الیوم من تبدأ التي الستة األشھر غضون فيو ممكن، وقت أسرع في الثمن
 ٪٥ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائ�دة المس�تحقة المب�الغ عل�ى وتترت�ب. عل�ى أقص�ى تق�دیر المكت�ب قب�ل م�ن الحس�اب
 .المذكورة المھلة انتھاء یوم من اعتباراُتحسب  سنویا،

 
 

 ۱٥۲المادة 
 التي یمولھا المستخدمون الفرعیة تنظیم األجھزة

 
الت�ي فرعی�ة ال ع�دداً م�ن األجھ�زة أن ینش�ئلمجل�س االس�تثمار البری�دي  یج�وز ،اإلدارةموافق�ة مجل�س ب رھناً  -۱

اري والتقن�ي واالقتص�ادي ـبھدف تنظیم األنشطة ذات الطابع التشغیلي والتج� یمولھا المستخدمون على أساس طوعي
 .انیة العادیةمن المیز إال أنھ یتعذر تمویلھامن الدستور،  ۱۸اختصاصھ وفقاً للمادة ضمن التي تدخل 

 
للنظ�ام المرجع�ي المجل�س ف�ي اإلط�ار ھ�ذا  مجلس االستثمار البریدي، یب�تّ التابع ل الجھاز ابعد إنشاء مثل ھذ -۲

 بص�فتھ البری�دي الع�المي لالتح�اداألساس�یة القواع�د والمب�ادئ  على أن یراع�َي عل�ى النح�و الواج�ب ،األساسي للجھاز
 العناصر التالیة: المرجعيیتضمن اإلطار علیھ. و إلدارة للموافقةعرضھ على مجلس ایو ،منظمة حكومیة دولیة

 .الوالیة ۲-۱
 في الجھاز المعني. المشاركین، بما في ذلك فئات األعضاء التكوین ۲-۲
 .االتحاد األخرى بأجھزة، بما في ذلك ھیكلھ الداخلي وعالقتھ اتقواعد اتخاذ القرار ۲-۳
 مبادئ التصویت والتمثیل. ٤-۲
 .)وما إلى ذلكرسوم االستخدام، ومویل (االشتراك، الت ٥-۲
 أعضاء األمانة والھیكل اإلداري. ٦-۲
 

ال��ذي  المرجع�يمس�تقل ض�من اإلط�ار  عل�ى نح��و أنش�طتھی�نظم ك�ل جھ�از فرع�ي مم��ول م�ن المس�تخدمین  -۳
لیواف�ق علی�ھ مجل�س یعد تقریراً سنویاً عن أنش�طتھ كما  ،مجلس اإلدارة وافق علیھیومجلس االستثمار البریدي قرره ی

 .االستثمار البریدي
 
األجھ�زة الممول�ة م�ن  بھ�ا أن تس�اھم ینبغ�يالت�ي تك�الیف ال�دعم ب الخاصة القواعدیضع مجلس اإلدارة  -٤

 .في النظام المالي لالتحاد البریدي العالمي القواعدي المیزانیة العادیة، وینشر تلك ـف المستخدمین
 

للنظ�امین من المستخدمین وفق�اً  ةـــالممّول الفرعیة األجھزة أمانة إدارة وليالد مكتبلل عامال مدیرال یتولى -٥
 ُیعین�ونعل�ى الم�وظفین ال�ذین  والل�ذین یس�ریانمجلس اإلدارة  اللذین وافق علیھما اإلداري واألساسي للموظفین

ال  ج�زء المس�تخدمینأمانة األجھزة الفرعی�ة الممّول�ة م�ن و .المستخدمینفي األجھزة الفرعیة الممولة من للعمل 
 یتجزأ من المكتب الدولي.

 
 وفقا لھذه المادة. المنشأة الفرعیة الممولة من المستخدمینغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة باألجھزة ُیبلَ  -٦

 
 
 
 
 



 النظام العام
 

۷۲ 

 

 الفصل الخامس
 التحكیم

 
 
 

 ۱٥۳ المادة
 )۳۲ المادة -الدستور( التحكیم إجراءات

 
إلى التحكیم، یجب على كل بلد عض�و تستدعي تسویتھ اللجوء  األعضاء في حال نشوب نزاع بین البلدان -۱

برغبت��ھ ف��ي مباش��رة التحك��یم، ع��ن طری��ق إش��عار  ،وأن یعلم��ھالن��زاع بموض��وع خطی��ا  أن یبل��غ الط��رف اآلخ��ر
 رة التحكیم.ــمباش

 
 مع�یَّنه المس�تثمر م�نلكل بلد عض�و أن یطل�ب  یجوزبمسائل ذات طابع تشغیلي أو تقني،  النزاعإذا تعلق  -۲

البل�د  طل�عویُ  مس�تثمره.ل التف�ویض ام�نح ھ�ذأن یو ،وفق�اً لإلج�راء المنص�وص علی�ھ ف�ي البن�ود التالی�ة یتدخلبأن 
ن��ویش��ار إل��ى البل��دان األعض��اء أو المس��تثمرین ال. عل��ى نتیجتھ��اس��یر اإلج��راءات وعل��ى العض��و المعن��ي  ین معیَّ

 التحكیم". طرفيعبارة "بالمعنیین فیما یلي 
 
مالتحكیم تعیین  ر طرفایختا -۳ مینواحد أو ثالثة  ُمحكَّ  .ُمحكَّ
 
مینالتحكیم تعیین ثالثة  طرفاختار یعندما  -٤ بل�دا عض�وا  ،۲وفقا ألحكام البن�د  ،، فإن كل طرف یختارُمحكَّ

ن��أو مس��تثمرا  ��مُ مباش��رة للعم��ل ك الن��زاعا، ال یعنی��ھ معیَّ  أو مس��تثمرینو/وعن��دما تتخ��ذ ع��دة بل��دان أعض��اء  م.َحكَّ
ن  طرفاً واحداً ألغراض ھذه األحكام. ونیعتبرفإنھم  ،النزاعین موقفا مشتركا في معیَّ

 
م��ینعل��ى تعی��ین ثالث��ة  الطرف��انواف��ق یعن��دما  -٥ ��حَ معل��ى الالطرف��ان  یواف��ق، ُمحكَّ م الثال��ث، ول��یس م��ن كِّ

ن ام من بلد عضو أو مستثمرحكّ مالضروري أن یكون ھذا ال  .امعیَّ
 
م��ین تعی�ین  یج��وز، ف��ال باتف�اق م��اعلق��ا مت الن��زاعإذا ك�ان  -٦ ف ف��ي االتف��اق اط��راألإال م��ن ب��ین البل�دان الُمحكَّ

 المعني.
 
�معل�ى تعی�ین  یتفقاالتحكیم أن  لطرفي یجوز -۷ م واح�د ول�یس م�ن الض�روري أن یك�ون م�ن أح�د البل�دان حكَّ

 .معیَّناألعضاء أو من جھة مستثمر 
 
ف�ي غض�ون ثالث�ة أش�ھر اعتب�اراً م�ن ت�اریخ واح�دا أو أكث�ر  م�اً محكّ  ھم�اأو كال ینط�رفأح�د الإذا لم یعین  -۸

ر  إلى ،إذا ما طلب منھ ذلك ،المكتب الدوليیوعز التحكیم، مباشرة إشعار  أو ، بتعی�ین محك�مَّ البلد العضو المقصِّ
كلیھم�ا ن یرفطل�ب الط�إذا المكتب الدولي في المداوالت إال  وال یتدخل یعین المكتب الدولي بنفسھ محّكماً تلقائیاً.

 .ذلك
 
م أو َحّك�مرار الـ�ـا على تسویة النزاع في أي وق�ت قب�ل ص�دور قمفیما بینھ یتفقاأن  التحكیم لطرفيیجوز  -۹
مینال م إشعار خطي باالنسحاب إلى المكتب الدولي في غضون  .ُمحكَّ الط�رفین  اتف�اقأی�ام م�ن  ۱۰ویجب أن ُیقدَّ

�م ال، تسقط س�لطة ى االنسحاب من عملیة التحكیمالطرفان علوعندما یتفق . على ذلك المعنیین م�ینأو الُمحكَّ  ُمحكَّ
 لبت في القضیة.في ا
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۷۳ 

م الُیطلب من  -۱۰ مینأو الُمحكَّ على أساس الوقائع واألدلة المعروض�ة عل�یھم. ویج�ب أن النزاع  البّت في ُمحكَّ
م الُیبلغ الطرفان المعنیان إضافة إلى  مینأو الُمحكَّ  بالنزاع.ومات المتعلقة بكافة المعل ُمحكَّ

 
��م الُیتخ��ذ ق��رار  -۱۱ م��ینأو الُمحكَّ بأغلبی��ة األص��وات، وُیبل��غ المكت��ب ال��دولي واألط��راف المعنی��ة ب��ھ ف��ي  ُمحكَّ

 .التحكیمبمباشرة غضون ستة أشھر من تاریخ اإلشعار 
 

المتخ�ذ ق�رار وال للنزاعتكون إجراءات التحكیم سریة، وال ُیرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز  -۱۲
 .ف المعنیة بالقرارأیام من تاریخ إبالغ األطرا ۱۰في غضون خطیا 

 
م القرار  -۱۳ مینأو الُمحكَّ  وغیر قابل لالستئناف. للطرفین وملزمقرار نھائي  ُمحكَّ

 
م الالتحكیم بتنفیذ قرار  یتعھد طرفا -۱٤ مینأو الُمحكَّ  وف�ي الح�االت الت�ي یف�وض فیھ�ا بل�د .دون تأخیر ُمحكَّ

التحكیم والمشاركة فیھ، یك�ون البل�د العض�و مس�ؤوالً ع�ن ض�مان أن ینف�ذ  مباشرةة سلط معیَّنمستثمَره اللعضو 
م القرار  معیَّنالمستثمر ال مینأو الُمحكَّ  .ُمحكَّ

 
 
 
 
 لفصل السادسا

 االتحاد داخلاستخدام اللغات 
 

 ۱٥٤المادة 
 المكتب الدوليفي لغتا العمل 

 
 تب الدولي ھما الفرنسیة واإلنجلیزیة.المكفي لغتا العمل  -۱
 

 ۱٥٥المادة 
 المراسالت الرسمیةو والمداوالتالمستندات  في المستخدمةاللغات 

 
ف�ي المس�تندات الت�ي ینش�رھا االتح�اد. كم�ا  الفرنس�یة واإلنجلیزی�ة والعربی�ة واإلس�بانیة تستخدم اللغ�ات -۱

 بھ�ذه اللغ�ات األخی�رة عل�ى اإلص�داربشرط أن یقتص�ر  یةالصینیة واأللمانیة والبرتغالیة والروستستخدم اللغات 
 لغ�ات أخ�رى بش�رط أن تتحم�ل البل�دان األعض�اء الت�ي تطل�ب ویج�وز أیض�ا اس�تخدامالمس�تندات األساس�یة.  أّھم

 كافة التكالیف الناجمة عن ذلك. استخدامھا
 
 رسمیة مجموعة لغویة.یشكل البلد أو البلدان األعضاء التي طلبت استخدام لغة أخرى غیر اللغة ال -۲
 
عل��ى النح��و  ینش��ر المكت��ب ال��دولي المس��تندات باللغ��ة الرس��میة وبلغ��ات المجموع��ات اللغوی��ة المش��ّكلة -۳

س��واء مباش��رة أو ع��ن طری��ق المكات��ب اإلقلیمی��ة لھ��ذه المجموع��ات، طبق��ا لألس��الیب المتف��ق علیھ��ا م��ع  الواج��ب،
 .نفسھ لنموذجلفقا باللغات المختلفة و وتنشر المستنداتالمكتب الدولي. 

 
 توزع المستندات التي ینشرھا المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة بقدر المستطاع. -٤
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۷٤ 

نتبادل المراسالت بین البلدان األعضاء أو مستثمریھا ال یجوز -٥ ین والمكتب الدولي وبین ھذا األخیر معیَّ
 المكتب الدولي خدمة ترجمة لھا.بأي لغة تتوفر لدى  وكیانات خارجیة

 
، ٥البن�د ف�ي ع�ن تطبی�ق األحك�ام المق�ررة  الناجمةبما في ذلك النفقات  ،الترجمة إلى أي لغة كانتتكالیف تقع  -٦

عل��ى ع��اتق المجموع��ة اللغوی��ة الت��ي طلب��ت ھ��ذه اللغ��ة. وت��دفع البل��دان األعض��اء الت��ي تس��تخدم اللغ��ة الرس��میة، 
یكون مبلغ وحدة المساھمة فیھا مساویا للمبلغ ال�ذي إجمالیة الرسمیة، مساھمة  ترجمة المستندات غیرألغراض 

 التك�الیفالمكت�ب ال�دولي. ویتحم�ل االتح�اد كاف�ة ف�ي لغ�ة العم�ل األخ�رى  تس�تخدمتتحملھ البلدان األعضاء الت�ي 
المس��تندات ار إلص��دالواج��ب عل��ى االتح��اد تحملھ��ا  س��قف التك�الیفالمس��تندات. وُیح��دد بت��وفیر األخ�رى المتعلق��ة 

 والبرتغالیة والروسیة، بموجب حكم صادر عن المؤتمر. بالصینیة واأللمانیة
 
ھذه المجموعة اللغویة بنسبة مساھمتھم  أعضاءالتي یجب أن تتحملھا مجموعة لغویة ما بین التكالیف ُتوزع  -۷

بشرط أن تتفق البلدان  لنظام آخر،ا بین أعضاء المجموعة اللغویة طبقالتكالیف توزیع ھذه  ویجوزاالتحاد. نفقات في 
 عن طریق المتحدث باسم المجموعة.بقرارھا ھذا الموضوع وأن ُتبلّغ المكتب الدولي  علىاألعضاء المعنیة 

 
 المكتب الدولي كل طلب لتغییر اللغة التي یختارھا بلد عضو، وذلك بعد مدة ال تتجاوز عامین. ینفذ -۸
 
والروسیة  جھزة االتحاد، ُتقبل اللغات الفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیةاجتماعات أ مناقشاتفیما یخص  -۹

ُیترك اختیاره لتقدیر منظم�ي  -ھبواسطة جھاز إلكتروني أو بدون -تباع نظام للترجمة الفوریة اوذلك ب ،والعربیة
 لمكتب الدولي والبلدان األعضاء المعنیة.لعام المدیر الاالجتماع بعد استشارة 

 
 .۹في البند  المذكورةواالجتماعات في المناقشات لغات أخرى استخدام  لى النسق ذاتھیقبل ع -۱۰

 
الترجمة الفوریة بإحدى اللغات المذكورة  خدمةالترتیبات لتقدیم  الوفود التي تستخدم لغات أخرى تتخذ -۱۱

الزم�ة ذات الط�ابع التقن�ي ، إذا أمك�ن إدخ�ال التع�دیالت الالبن�د نفس�ھ، إم�ا بواس�طة النظ�ام المب�ین ف�ي ۹في البند 
 خصوصیین. فوریین علیھ، أو بواسطة مترجمین

 
بنسبة مس�اھمتھا  ھاخدمات الترجمة الفوریة بین البلدان األعضاء التي تستخدم اللغة نفستكالیف توزع  -۱۲
 .تھاوصیان تركیب األجھزة التقنیة تكالیفاالتحاد. ومع ذلك، یتحمل االتحاد  نفقاتفي 

 
ندان األعضاء و/أو مستثمریھا الللبل یجوز -۱۳  المراسالتاللغة المطلوب استخدامھا في  التفاھم علىین معیَّ

 .، ُتستخدم اللغة الفرنسیةالتوصل إلى ھذا التفاھم. وفي حالة عدم ببعضھم في عالقاتھمالمتبادلة الرسمیة 
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 الفصل السابع
 أحكام ختامیة

 
 

 ۱٥٦المادة 
 االقتراحات المتعلقة بالنظام العام شروط الموافقة على

 
المؤتمر والمتعلقة بھذا النظام العام نافذة، یجب أن توافق علیھا أغلبیة  المقدمة إلىلكي تصبح االقتراحات  -۱

البل�دان  اثلث� أن یحضر، عند التصویتالتصویت. ویجب  تتمتع بحقالبلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي 
 حق التصویت، على األقل عند التصویت.لھا التي ، داألعضاء في االتحا

 
 

 ۱٥۷ المادة
 )۹المادة  -مع األمم المتحدة (الدستور المبرمة االقتراحات المتعلقة باالتفاقات

 
 تع�دیل ل�ىإ ترم�ي الت�ي االقتراح�ات عل�ى ۱٥٦ الم�ادة في علیھا المنصوص الموافقة شروط أیضا تسري -۱

 االتفاق�ات ھ�ذه فی�ھ تتض�من ال ال�ذي بالق�در وذل�ك المتح�دة األممو العالمي البریدي االتحاد بین المبرمة االتفاقات
 .الواردة فیھا األحكام تعدیلل اشروط

 
 

 ۱٥۸المادة 
 ومدة العمل بھ ودخولھ حیز التنفیذتعدیل النظام العام 

 
 ف�ي اآلن نفس�ھ ال�ذي وتدخل حیز التنفیذ ،تشكل التعدیالت التي یعتمدھا المؤتمر موضوع بروتوكول إضافي -۱

 .خالف ذلك المؤتمریقّرر ما لم ، حیز التنفیذ الوثائق المجددة خالل المؤتمر عینھتدخل فیھ 
 
 ویظل معموال بھ لفترة غیر محددة. ۲۰۱٤ینایر "كانون الثاني"  ۱التنفیذ في حیز ھذا النظام العام  یدخل -۲
 
 

أص�لیة  نس�خة في العام النظام ھذا على األعضاء البلدان تحكومامن  المفوضون المندوبون وّقع إثباتا لما تقدم،
 كل إلى منھ نسخة العالمي البریدي لالتحاد الدولي المكتب ویرسل .الدولي لمكتبل عامال مدیرال لدى تودع واحدة
 .طرف

 
 

ر في الدوحة، في   ۲۰۱۲أكتوبر "نشرین األول"  ۱۱ُحرِّ
 
 
 
 

 انظر التوقیعات التالیة:
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 االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دلىالمُ  التصریحات
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 االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دلىالمُ  التصریحات
 
 
 

 أوالً 
 

 االشتراكیة فییت نامباسم جمھوریة 
 

 االشتراكیة بما یلي: فییت نام یصرح وفد جمھوریة
بحقھ�ا ف�ي اتخ�اذ أي إج�راءات أو ت�دابیر عن�د الض�رورة للحف�اظ عل�ى الحق�وق والمص�الح  فییت ن�امتحتفظ  -

الوطنیة في حال ما إذا لم یمتثل بلد عضو آخر في االتحاد، بأي شكل م�ن األش�كال، ألحك�ام وث�ائق م�ؤتمر 
حات أو تحفظ�ات البل�دان األعض�اء األخ�رى ف�ي االتح�اد تھ�دد االتحاد البریدي الع�المي أو إذا كان�ت تص�ری

 االشتراكیة وخدماتھا البریدیة. فییت نامسیادة وحقوق ومصالح جمھوریة 
بحقھـا في إبداء تحفظات عند الضرورة لدى التصدیق/الموافقة على وثائق م�ؤتمر االتح�اد  فییت نامتحتفظ  -

 البریدي العالمي.
 

 )۱اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثانیاً 
 

 باسم جمھوریة تركیا
 

ُیدلي وفد جمھوریة تركیا بالبیان الت�الي فیم�ا یتص�ل بمش�اركة اإلدارة القبرص�یة الیونانی�ة لقب�رص الجنوبی�ة ف�ي 
عیھ.  المؤتمر السادس والعشرین لالتحاد البریدي العالمي بالنیابة عن "جمھوریة قبرص" بحسب ما تدَّ

 
مختص�ة بحك��م الق�انون أو بحك��م األم�ر الواق�ع لتمث��ل الش�عب القبرص��ي الترك�ي والش��عب ال توج�د س�لطة واح��دة 

القبرصي الیوناني في آن واحد، ومن ثم لتمثل قبرص برمتھا. وترى تركیا أن السلطات القبرصیة الیونانیة التي 
، كما ھو الحال ف�ي تمارس سلطتھا وسیطرتھا واختصاصھا القانوني على اإلقلیم الواقع جنوب المنطقة المحایدة

الوق��ت ال��راھن، وأنھ��ا ال تمث��ل الش��عب القبرص��ي الترك��ي، وس��تتعامل تركی��ا م��ع أفع��ال تل��ك الس��لطات م��ن ھ��ذا 
 المنطلق.

 
وتعلن تركیا في ضوء ما تقدم أن مشاركتھا في أعمال االتحاد البریدي العالمي وتوقیعھا على الوثائق الختامیة، 

البریدی��ة ال ترتق��ي إل��ى أي ش��كل م��ن أش��كال االعت��راف بادع��اء اإلدارة  وموافقتھ��ا عل��ى اس��تراتیجیة إس��طنبول
القبرصیة الیونانیة تمثیل ما یطلق علیھا اسم "جمھوریة قبرص"، وال تترتب علیھا أیة التزامات تقع على عاتق 

اد الجانب التركي بالدخول في أیة معامالت مع ما یطلق علیھا اسم "جمھوری�ة قب�رص" ف�ي إط�ار أنش�طة االتح�
 البریدي العالمي.

 
 )۲اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱۲ 

 ثالثاً 
 

 باسم جمھوریة جورجیا
 

 ) بالتصریح التالي:۲۰۱٦یدلي وفد جورجیا في المؤتمر البریدي العالمي السادس والعشرین (إسطنبول، تركیا 
وتمثل ج�زءا ال یتج�زأ  جورجیةأوسیتیا الجنوبیة التابعتین لھا، مناطق /ومنطقة تسخینفالي أبخازیا منطقة تعتبر -

وك��ان مجل��س األم��ن الت��ابع لألم��م المتح��دة ق��د أص��در ق��رارات دع��م فیھ��ا الس��المة اإلقلیمی��ة  .إقل��یم جورجی��ام��ن 
. وال یمكن القیام بأي عمل من األعمال، مھما كان سببھ، في قط�اع البری�د ف�ي ھ�ذه لجورجیا واعترف فیھا بھا

شریعات جورجیا، ووثائق االتحاد البریدي الع�المي ومقتض�یات الق�انون الجورجیة إال وفقا لدستور وت المناطق
 .وسالمتھا اإلقلیمیةالدولي. وتعتبر جمیع الحاالت األخرى أعماال غیر قانونیة وانتھاكا لسیادة جورجیا 

 ، وفي اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب إذاوسالمتھا اإلقلیمیةتحتفظ جورجیا بحقھا في حمایة سیادة الدولة  -
لم یمتثل بلد عضو في االتحاد البریدي العالمي لاللتزامات النابعة من وثائق االتحاد البریدي الع�المي، أو 

أو غیر مباشر الس�یر الع�ادي ألعم�ال القط�اع البری�دي  امباشر تھدیداإذا كانت تصریحاتھ أو أعمالھ تھدد 
 جورجیا وتقوض مصالحھا وسیادتھا الوطنیة. إقلیمفي كامل 

الوث�ائق المعتم�دة  بخص�وصورجیا، في حالة الضرورة، بحقھا في اإلدالء بتص�ریحات إض�افیة تحتفظ ج -
في مؤتمر االتحاد البریدي العالمي ھ�ذا ف�ي حال�ة وج�ود أحك�ام تتع�ارض م�ع الق�انون ال�دولي وك�ذلك م�ع  

 مباشر أو غیر مباشر. بوجھدستور جورجیا وقوانینھا سواء 
 

 )۳اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 رابعاً 
 

 باسم جمھوریة قبرص
 

یكرر وفد جمھوریة قبرص لدى المؤتمر السادس والعشرین لالتحاد البریدي العالمي التصریح الذي أدلى بھ في 
الم��ؤتمرات الس��ابقة لالتح��اد البری��دي الع��المي وی��رفض ب��دون تحف��ظ التص��ریح ال��ذي أدل��ت ب��ھ جمھوری��ة تركی��ا 

) خ�الل الم�ؤتمر ۲اإلض�افة  -۳٤المس�تند  -(الم�ؤتمر ۲۰۱٦بر "أیل�ول" س�بتم ۲۰والتحفظ ال�ذي قدمت�ھ بت�اریخ 
السادس والعشرین في إسطنبول، وذلك بخصوص مشاركة وحق�وق ووض�ع جمھوری�ة قب�رص بص�فتھا عض�واً 

 في االتحاد البریدي العالمي.
 

م المح��ددة م��ن م��ع أحك��ام الق��انون ال��دولي ذات الص��لة وم��ع األحك��ا قف التركی��ة تتع��ارض تعارض��اً تام��اً ف��الموا
القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن قبرص. وتج�در اإلش�ارة إل�ى أن مجل�س 

) االنفص�ال ۱۹۸٤( ٥٥۰) و۱۹۸۳( ٥٤۱األمن التابع لألمم المتحدة أدان، من ب�ین أم�ور أخ�رى، ف�ي قراری�ھ 
من جانب واحد" إعالناً "باطالً قانوناً" ودعا إلى المزعوم لجزء من جمھوریة قبرص واعتبر "إعالن االستقالل 

سحبھ. وعالوة على ذلك، دعا جمیع الدول إلى عدم االعتراف بأي دولة قبرصیة غی�ر جمھوری�ة قب�رص و"أال 
تقدم أیة تسھیالت إلى الكیان االنفص�الي الس�الف ال�ذكر أو تم�د ل�ھ ی�د المس�اعدة ب�أي ح�ال م�ن األح�وال". ودع�ا 

 ل إلى احترام سیادة جمھوریة قبرص واستقاللھا وسالمة أراضیھا ووحدتھا.أخیراً جمیع الدو
 

ودول�ة عض�و ف�ي االتح�اد األوروب�ي  ۱۹٦۰وجمھوریة قبرص دولة عضو في األمم المتحدة منذ اس�تقاللھا ف�ي ع�ام 
، ۱۹٦۱ثاني" . وھي عضو كذلك في االتحاد البریدي العالمي منذ نوفمبر "تشرین ال۲۰۰٤مایو "أیار"  ۱اعتباراً من 

وبصفتھا ھذه تشارك في جمیع أنشطة ھذه المنظم�ة. وحكوم�ة جمھوری�ة قب�رص ھ�ي الحكوم�ة المعت�رف بھ�ا دولی�اً، 
 .۱۹۷٤وتتمتع بالصالحیة والسلطة لتمثیل الدولة، بالرغم من االنقسام الفعلي للجزیرة من جراء الغزو التركي عام 



 التصریحات
 

 

۱۱۳ 

عضواً كامالً في االتحاد األوروبي، وھو ما یدل  ۲۰۰٤ر" مایو "أیا ۱وأصبحت جمھوریة قبرص اعتباراً من 
على وجود دولة واحدة في قبرص. وإدراكاً لما أدى إلی�ھ اح�تالل ج�زء م�ن أراض�یھا م�ن مش�اكل لتنفی�ذ ق�وانین 
االتحاد األوروبي، ینص البروتوكول العاشر لوثیقة انض�مام جمھوری�ة قب�رص إل�ى االتح�اد األوروب�ي عل�ى أن 

ت االتحاد األوروبي معل�ق ف�ي منطق�ة جمھوری�ة قب�رص الت�ي ال تم�ارس علیھ�ا حكوم�ة جمھوری�ة تنفیذ تشریعا
 قبرص مراقبة فعلیة.

 
وبناًء على ما تقدم، فإن تصریح وتحفظ جمھوریة تركیا یتعارضان مع كل من ن�ص وروح الدس�تور واالتفاقی�ة 

عتبر وفد جمھوریة قبرص أي تصریح أو تحفظ واالتفاقات الخاصة باالتحاد البریدي العالمي. وبناًء على ذلك، ی
 من ھذا النوع غیر مشروع وباطالً ویحتفظ بحقوقھ وفقاً لذلك.

 
 )٤اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 خامساً 
 

 باسم نیوزیالندا
 

تسقة الصادرة عنھ إال بقدر ما تكون م األخرى لن تطبق نیوزیلندا الوثائق التي اعتمدھا ھذا المؤتمر والقرارات
 مع حقوقھا والتزاماتھا الدولیة األخرى، وخاصة مع االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات.

 
 )٥اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 سادساً 
 

 باسم جمھوریة األرجنتین
 

ال�ذي ُتذكر جمھوریة األرجنتین بالتحفظ الذي تقدمت ب�ھ وق�ت التص�دیق عل�ى دس�تور االتح�اد البری�دي الع�المي 
، وتؤك�د م�ن جدی�د س�یادتھا عل�ى ج�زر مالفین�اس وجورجی�ا ۱۹٦٤یولی�و "تم�وز"  ۱۰ُوقِّع في فیینا بالنمسا ف�ي 

 الجنوبیة وجزر ساندویتش الجنوبیة والمناطق البحریة المحیطة بھا وقطاع األرجنتین القطبي الجنوبي.
 

 ۲۰٦٥رارات ـة لألم�م المتح�دة اعتم�دت الق�وتذكر أیضا، فیما یتعلق بمسألة جزر مالفیناس، ب�أن الجمعی�ة العام�
التي تقر  ٤۳/۲٥و ٤۲/۱۹و ٤۱/٤۰و ٤۰/۲۱و ۳۹/٦و ۳۸/۱۲و ۳۷/۹و ۳۱/٤۹) و۲۸-(د ۳۱٦۰) و۲۰-(د

فیھا بوجود نزاع حول السیادة وتطلب م�ن حك�ومتي جمھوری�ة األرجنت�ین والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا العظم�ى 
 .ف حل ھذا النزاعوإیرلندا الشمالیة استئناف المفاوضات بھد

 
تؤك��د جمھوری��ة األرجنت��ین أیض��ا أن لجن��ة األم��م المتح��دة المعنی��ة بإنھ��اء االس��تعمار أص��درت م��راراً وتك��راراً 

، كم�ا اعتم�دت ۲۰۱٦یونی�و "حزی�ران"  ۲۳قرارات في نفس االتج�اه، وم�ؤخراً م�ن خ�الل الق�رار المعتم�د ف�ي 
 .۲۰۱٦یونیو "حزیران"  ۱٥اً مشابھاً بشأن ھذه المسألة في الجمعیة العامة لمنظمة الدول األمریكیة قراراً جدید

 
 )۱المراجعة  -٦اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٤ 

 سابعاً 
 

 باسم جمھوریة آیسلندا، وإمارة لیختنشتاین ومملكة النرویج
 

ت�ي اعتم�دھا ومملكة النرویج أن بلدانھا س�وف تطب�ق الوث�ائق ال لیختنشتاینتعلن وفود جمھوریة آیسلندا، وإمارة 
لتزامات التي تتقید بھا بموجب االتفاق الذي أنشأ المنطقة االقتص�ادیة األوروبی�ة واالتف�اق ھذا المؤتمر عمالً باال

 العام المتعلق بالتجارة في الخدمات الموقع علیھ في إطار منظمة التجارة العالمیة.
 

 )۷اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثامناً 
 

 دونیسیاباسم جمھوریة إن
 

تقب��ل إندونیس��یا االلت��زام بوث��ائق االتح��اد البری��دي الع��المي الموقَّ��ع علیھ��ا خ��الل م��ؤتمر االتح��اد البری��دي الع��المي 
 ) و:۲۰۱٦السادس والعشرین (إسطنبول، 

تحتفظ بحق حكومتھا في اتخاذ أي إجراء وأیة تدابیر وقائیة تعتبرھا ضروریة لحمایة مصالحھا الوطنیة،  -
أثّر أي حكم من أحكام االتفاقیة أو البروتوكول الختامي أو االتفاق الخ�اص بخ�دمات ال�دفع  في حال ما إذا

)، ۲۰۱٦البریدی��ة أو أي ق��رار یتخ��ذه م��ؤتمر االتح��اد البری��دي الع��المي الس��ادس والعش��رین (إس��طنبول، 
نظمتھ��ا، ت��أثیرا مباش��را أو غی��ر مباش��ر ف��ي س��یادتھا أو خ��الَف دس��تور جمھوری��ة إندونیس��یا وقوانینھ��ا وأ

والحقوق القائمة التي اكتسبتھا جمھوریة إندونیسیا بوصفھا طرفا في معاھدات واتفاقات أخرى وأي مب�دأ 
 من مبادئ القانون الدولي؛

كما تحتفظ بحق حكومتھ�ا ف�ي اتخ�اذ أي إج�راء وأی�ة ت�دابیر وقائی�ة تعتبرھ�ا ض�روریة لحمای�ة مص�الحھا  -
، بطریق�ة أو ب�أخرى، بأحك�ام وث�ائق االتح�اد البری�دي الع�المي الوطنیة، في حال ما إذا لم یلتزم بلٌد عضوٌ 

)، أو إذا عّرضت نتائج التحفظات التي یبدیھا أي بلد عض�و خ�دماتھا البریدی�ة للخط�ر ۲۰۱٦ ،(إسطنبول
 أو تسببت في زیادة غیر مقبولة في حصة مساھمتھا في نفقات االتحاد.

 
 )۸اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 تاسعاً 
 

 باسم أسترالیا
 

ال تطبق أسترالیا وثائق االتحاد التي اعتمدھا ھذا المؤتمر والقرارات الصادرة عنھ إال بقدر ما تكون متسقة م�ع 
 حقوقھا والتزاماتھا الدولیة األخرى بصفة عامة ومع االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات بصفة خاصة.

 
 )۹اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٥ 

 اشراً ع
 

 باسم جمھوریة أوروغواي الشرقیة
 

)، یعل�ن ۲۰۱٦بمناسبة التوقیع على الوثائق الختامی�ة للم�ؤتمر البری�دي الع�المي الس�ادس والعش�رین (إس�طنبول، ع�ام 
 وفد جمھوریة أوروغواي الشرقیة أن حكومة بلده تحتفظ بحقھا في:

ا إذا لم یمتثل أعضاء آخ�رون ف�ي االتح�اد اتخاذ التدابیر التي تراھا ضروریة لحمایة مصالحھا في حال م -
البریدي العالمي للوث�ائق الختامی�ة ومالحقھ�ا وبروتوكوالتھ�ا أو إذا كان�ت التحفظ�ات الت�ي أب�داھا أعض�اء 

 آخرون تعرقل حسن سیر عمل خدماتھا البریدیة أو ممارسة حقوقھا السیادیة.
ي العالمي السادس والعشرین (إسطنبول، عام إبداء تحفظات إضافیة على الوثائق الختامیة للمؤتمر البرید -

، عند االقتضاء بین تاریخ التوقی�ع عل�ى الوث�ائق ۱۹٦۹) وفقا التفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ۲۰۱٦
 الختامیة وتاریخ التصدیق.

 
 )۱۰اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 عشر حادي
 

لغاری��ا، والجمھوری��ة التش��یكیة، وجمھوری��ة كرواتی��ا، باس��م جمھوری��ة النمس��ا، ومملك��ة بلجیك��ا، وجمھوری��ة ب
وجمھوری���ة قب���رص، و مملك���ة ال���دانمارك، وجمھوری���ة إس���تونیا، وجمھوری���ة فنلن���دا، والجمھوری���ة الفرنس���یة 

، والجمھوریة اإلیطالیة، وجمھوریة التفی�ا، وإیرلنداجمھوریة ألمانیا االتحادیة، وجمھوریة الیونان، وھنغاریا، و
ودوقیة لكسمبرغ الكبرى، ومملكة ھولندا، وجمھوری�ة بولن�دا، والجمھوری�ة البرتغالی�ة، ورومانی�ا، والجمھوری�ة 
السلوفاكیة، والجمھوریة الس�لوفاكیة، وجمھوری�ة س�لوفینیا، ومملك�ة إس�بانیا، ومملك�ة الس�وید، والمملك�ة المتح�دة 

 الشمالیة وإیرلندامى لبریطانیا العظ
 

"تعلن وفود البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي أن بل�دانھا س�تطبق الوث�ائق الت�ي اعتم�دھا ھ�ذا الم�ؤتمر وفق�اً 
مة لعمل االتحاد األوروبي . واالتف�اق لاللتزامات المنوطة بھا بموجب معاھدة االتحاد األوروبي والمعاھدة المنظِّ

 الموقع علیھ في إطار منظمة التجارة العالمیة". الخدماتبالتجارة في العام المتعلق 
 

 )۱۱اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثاني عشر
 

 باسم كندا
 

)، ۲۰۱٦ُتعلن كندا، أثناء توقیع الوثائق الختامیة لمؤتمر االتحاد البریدي العالمي السادس والعشرین (إس�طنبول 
ت�ي یعتم�دھا الم�ؤتمر تطبیق�اً یتماش�ى م�ع جمی�ع الق�وانین المطبق�ة أنھا س�تطبق الوث�ائق وغیرھ�ا م�ن الق�رارات ال

 واالتفاقات الدولیة التي وقعت علیھا.
 

 )۱۲اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٦ 

 عشر ثالث
 

 باسم جمھوریة أذربیجان
 

دیم الخ�دمات كم�ا خول�ت بتق� ك�امالً  اعتم�اداً  أح�د أعض�اء االتح�اد البری�دي الع�المي المعتم�دین ھي جمھوریة أذربیجان
باالتفاقیة البریدی�ة العالمی�ة والص�كوك القانونی�ة الدولی�ة األخ�رى.  لھذا البلد عمالً  البریدیة في اإلقلیم المعترف بھ دولیاً 

كاراب��اخ والمن��اطق  وم��ا ف��ي ذل��ك إقل��یم ن��اغورنب، ٪ م��ن إقل��یم اذربیج��ان المعت��رف ب��ھ دولی��اً ۲۰بی��د أن��ھ تخض��ع نس��بة 
 لالحتالل األرمیني وھي منطقة تواجھ عقبات فیما یتصل بتوفیر الخدمات البریدیة فیھا. اإلداریة السبع المحیطة بھ

 
 ۸۷٤) و۱۹۹۳یونیو "حزیران"  ۲۹( ۸٥۳) و۱۹۹۳أبریل "نیسان"  ۳۰( ۸۲۲م ــرارات رقــذ القولم تنفَّ 

األمن  ) الصادرة عن مجلس۱۹۹۳نوفمبر "تشرین الثاني"  ۱۲( ۸۸٤) و۱۹۹۳أكتوبر "تشرین األول"  ۱٤(
ا إلى تحریر یھعن منظمات دولیة أخرى دعت ف ةالتابع لألمم المتحدة حالھا حال المقررات والقرارات الصادر

 . بصورة فوریة وكاملة وغیر مشروطة األراضي األذربیجانیة من المحتل األرمیني
 

الفری�ق العام�ل ال�ذي  یق�وم، كم�ا وتسبب ھذا االحتالل بأضرار بالغة لحقت باقتصاد أذربیجان، بما في ذل�ك قط�اع البری�د
 بغیة تقییم الخسائر واألضرار التي لحقت بجمھوریة أذربیجان حالیا بإنجاز أعمالھ التقییمیة في ھذا المجال. ثاستحد

 
من االتفاقیة البریدیة العالمیة بشأن تداول الطوابع البریدیة  ٦ویتعذر على جمھوریة أذربیجان تنفیذ أحكام المادة 

وم�ازال یس�تمر إص�دار الطواب�ع البریدی�ة  .یم الت�ي احتلتھ�ا جمھوری�ة أرمینی�ا م�ن جمھوری�ة أذربیج�انفي األق�ال
كاراب�اخ" م�ن جان�ب ھ�ذا  و"جمھوری�ة ن�اغورن والعملیات البریدیة غیر الشرعیة على أراضي إقلیم ما یسمى ب�ـ

 مي من دستور االتحاد البریدي العال ۲۳النظام غیر الشرعي وھو ما یخالف المادة 
 

بالقواعد وثیقة الصلة الخاصة باالتحاد  عمالً  ھوبالنظر إلى ما ورد أعاله تعلن جمھوریة أذربیجان مرة أخرى أن
أذربیجان ھي الھیئة الشرعیة الوحیدة المخولة إلصدار الطوابع البریدی�ة  جمھوریة البریدي العالمي فإن حكومة

بم�ا ف�ي  ،كام�ل أراض�ي أذربیج�ان المعت�رف بھ�ا دولی�اً  عل�ى عن تنفیذ العملیات البریدیة وطرحھا للتداول فضالً 
ذل��ك األق��الیم المحتل��ة. وال یمك��ن تنفی��ذ أي عملی��ات بریدی��ة عل��ى األراض��ي المحتل��ة دون أن تص��رح حكوم��ة 
جمھوریة أذربیجان بذلك. وال تتمتع ھذه العملیات بأي سلطة قانونیة كما تتعارض والتشریع الوطني لجمھوریة 

 عن المعاییر القانونیة الدولیة المتوفرة في ھذا المجال. أذربیجان فضالً 
 

أن��ھ س��یتعذر علین��ا التقی��د بأحك��ام االتفاقی��ة البریدی��ة العالمی��ة وبروتوكولھ��ا الخت��امي لغای��ة بویؤس��فنا أن نخط��ركم 
 تحریر أراضینا من جمھوریة أرمینیا والقضاء على آثار ھذه االحتالل.

 
ا بحق عدم تطبیق حق�وق وواجب�ات االتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة وبروتوكولھ�ا وإن حكومة أذربیجان تحتفظ لنفسھ

 الختامي إزاء جمھوریة أرمینیا.
 

 )۱۳اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 رابع عشر
 

 باسم جمھوریة جنوب أفریقیا
 

تحاد البریدي العالمي ُیعلن وفد جمھوریة جنوب أفریقیا أن جنوب أفریقیا ستطبق الوثائق التي یعتمدھا مؤتمر اال
السادس والعشرون وفقاً لدستور جمھوریة جنوب أفریقی�ا وتش�ریعاتھا الوطنی�ة وعم�الً بم�ا علیھ�ا م�ن التزام�ات 
بموجب سائر المعاھدات واالتفاقیات ومبادئ القانون الدولي، ورھناً بالتصدیق عل�ى الوث�ائق الختامی�ة. وتح�تفظ 

ء بتصریحات إضافیة، إذا ل�زم األم�ر، عن�د التص�دیق عل�ى وث�ائق االتح�اد جنوب أفریقیا لنفسھا بالحق في اإلدال
 البریدي العالمي.



 التصریحات
 

 

۱۱۷ 

ویحتفظ وفد جمھوریة جنوب أفریقیا بحق حكومتھ في اتخاذ أیة إج�راءات أو ت�دابیر تعتبرھ�ا ض�روریة لص�ون 
ي الع��المي أو مص��الحھا الوطنی��ة ف��ي ح��ال م��ا ل��م یلت��زم أي عض��و، بطریق��ة أو ب��أخرى، بدس��تور االتح��اد البری��د

 اتفاقیتھ أو وثائقھ، أو إذا أّثرت نتائج التحفظات التي یبدیھا أي عضو في خدماتھا البریدیة تأثیراً سلبیاً.
 

 )۱٤اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 خامس عشر
 

 باسم مالیزیا 
 

 والعش�رون الس�ادس الع�المي البری�دي االتح�اد م�ؤتمر اعتم�دھا التي الوثائق ستطبق مالیزیا أن مالیزیا وفد یعلن
 الق�انون ومب�ادئ واالتفاقی�ات المعاھ�دات ع�ن الناش�ئة بالتزاماتھا وعمال لمالیزیا الوطني والتشریع للدستور وفقا

 عند تحفظات إبداء بحق لحكومتھا مالیزیا وتحتفظ. الختامیة الوثائق على بالتصدیق رھنا وذلك األخرى، الدولي
 .العالمي البریدي االتحاد مؤتمر ثائقو على التصدیق أثناء الضرورة

 
ویحتفظ وفد مالیزیا لحكومة بلده بحق اتخاذ أي إجراءات أو ت�دابیر تراھ�ا ض�روریة لحمای�ة مص�الحھا الوطنی�ة 
في حالة ما إذا لم یمتثل بلد عض�و م�ا، ب�أي ش�كل م�ن األش�كال، ألحك�ام الدس�تور أو االتفاقی�ة أو وث�ائق االتح�اد 

 إذا كان للتحفظات التي أبداھا بلد من البلدان األعضاء أثر سلبي على خدماتھا البریدیة.البریدي العالمي، أو 
 

 )۱٥اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 سادس عشر
 

 باسم جمھوریة كوبا
 

)، ُیعلن وفد جمھوریة كوبا ۲۰۱٦عند التوقیع على الوثائق النھائیة لمؤتمر االتحاد البریدي العالمي (إسطنبول، 
حكومت��ھ تح��تفظ ب��الحق ف��ي اعتم��اد أي ت��دابیر أو أعم��ال تعتبرھ��ا ض��روریة وفق��ا لقانونھ��ا ال��وطني وللق��انون  أن

الدولي، لحمایة مصالحھا الوطنیة أو صونھا، في حال ما إذا لم یحترم األعضاء اآلخ�رون ف�ي االتح�اد البری�دي 
صرحوا تصریحات أو تحفظوا تحفظات تشكل  العالمي، بأي حال من األِحوال، الوثائق النھائیة وأنظمتھا، أو إذا

 تھدیدا لسیادتھا أو أمنھا أو حقوقھا أو مصالحھا أو لسیر خدماتھا البریدیة الوطنیة السیر المالئم.
 

 )۱٦اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 سابع عشر
 

 باسم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 

لدیمقراطیة الشعبیة عن احتفاظھ بحق بلده في تطبیق الوثائق التي یعتم�دھا ھ�ذا یعلن وفد الجمھوریة الجزائریة ا
 المؤتمر بقدر ما تتماشى مع التشریعات والنظم الوطنیة، ومع السیاسة الخارجیة للحكومة الجزائریة.

 



 التصریحات
 

 

۱۱۸ 

قد یطالب بھ عمالً  وُیعلن الوفد أیضاً أن توقیع الوثائق المذكورة ال یعتبر تخلیاً من البلد عن أي حق یتمتع بھ أو
 باالتفاقیات والمعاھدات التي ھو طرف فیھا.

 
ویحتفظ وفد الجزائر أیض�اً بح�ق حكومت�ھ ف�ي اإلدالء بتص�ریحات أخ�رى تتعل�ق بالتص�دیق عل�ى وث�ائق م�ؤتمر 

 االتحاد البریدي العالمي، عند االقتضاء.
 

 )۱۷اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثامن عشر
 

 ینیاباسم جمھوریة أرم
 

شھد المجتمع الدولي أخیرا انتشارا واسع النطاق إلشاعات كاذب�ة مغرض�ة وحم�الت مناھض�ة ألرمینی�ا رّوج�ت 
كاراب�اخ والتط�ورات الت�ي -لھ�ا الس�لطات األذربیجانی�ة، تعك�س ص�ورة مش�وھة ألس�باب ودواف�ع ن�زاع ن�اغورنو

ھو تصّرٌف غیر مقبول وأنھ یقّوض جھود  عاشھا ھذا اإلقلیم جراء ھذا النزاع. وتعتبر أرمینیا أن ھذا التصّرف
 المجتمع الدولي الرامیة إلى تعزیز التعاون المتبادل.

 
وبما أن المؤتمر البریدي العالمي لیس المنتدى المناسب لمناقش�ة المس�ائل المتص�لة بتس�ویة النزاع�ات، فس�یكتفي 

 وفد أرمینیا باإلدالء بالبیان التالي:
 

كاراباخ، بعد إجراء استفتاء، اس�تقالل جمھوری�ة  -، أعلن سكان ناغورنو۱۹۹۱دیسمبر "كانون األول"  ۱۰في 
كاراباخ، وذلك في تطابق تام مع أحكام القانون ال�دولي وم�ع ن�ص وروح ق�وانین اتح�اد الجمھوری�ات  -ناغورنو

جمھوری�ة كاراباخ ھ�ي  -االشتراكیة السوفیاتیة السابق التي كانت ساریة آنذاك. ومن ثم، فإن جمھوریة ناغورنو
 من نظام برید الرسائل. ۱۱٦ذات سیادة بمقتضى المادة 

 
وقد درجت السلطات األذربیجانیة على تعّمد إساءة تأویل ق�رارات مجل�س األم�ن الت�ابع لألم�م المتح�دة، وتوجی�ھ 
اتھامات باطلة ال أساس لھا إلى جمھوری�ة أرمینی�ا، وذل�ك بھ�دف طم�س الحقیق�ة لتغط�ي عل�ى الج�رائم الخطی�رة 

ي ارتكبتھا ف�ي الماض�ي. وم�ا انفك�ت الس�لطات األذربیجانی�ة توّظ�ف ك�ل منت�دى م�ن المنت�دیات الدولی�ة لبس�ط الت
سیاستھا المدّمرة عوضا عن المشاركة في الجھود الت�ي یب�ذلھا المجتم�ع ال�دولي لنش�ر الس�الم. ولألس�ف، ل�م یُع�د 

 المؤتمر البریدي العالمي في ھذا الصدد استثناًء.
 

التي أُدلي بھا باسم جمھوریة أذربیجان مغالطات فاض�حة، وال غ�رض منھ�ا إال نش�ر األكاذی�ب  تتضمن البیانات
 وتشویش برنامج عمل مؤتمر االتحاد البریدي العالمي السادس والعشرین.

 
وتمثل ھذه البیانات براھین واض�حة عل�ى أن أذربیج�ان مس�تمرة ف�ي ممارس�ة سیاس�تھا الت�ي مارس�تھا عل�ى م�ر 

كاراباخ حقوقھم األساسیة كبش�ٍر، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�ق ف�ي  -والتي سلبت بموجبھا سّكان ناغورنو العقود الماضیة
االتصال الذي ُیعتبر وس�یلة لتحقی�ق ك�ل الحق�وق األخ�رى. الك�ل یعل�م أن أھ�م الص�كوك الدولی�ة المتعلق�ة بحق�وق 

خ�اص، ارتباط�ا مباش�را اإلنسان قد ح�ّددت جوان�ب عدی�دة للح�ق ف�ي االتص�ال، إذ إن ھ�ذا الح�ق م�رتبط، بوج�ھ 
بحریة التعبیر التي تكفلھا كل الصكوك الدولیة الھامة الرامیة إلى حمایة حق�وق اإلنس�ان، مث�ل اإلع�الن الع�المي 

 لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وصكوك عدیدة أخرى.
 



 التصریحات
 

 

۱۱۹ 

م��ن  ۲۳تقلة. وإن إش��ارة أذربیج��ان إل��ى الم��ادة كاراب��اخ یوم��ا ق��ّط ج��زءا م��ن أذربیج��ان المس�� -ل��م تك��ن ن��اغورنو
كاراباخ على أنھا "جزء ال یتج�زأ م�ن إقل�یم جمھوری�ة أذربیج�ان"، لھ�ي  -الدستور ومحاوالتھا تصویر ناغورنو

 أعمال لیس لھا أي سند قانوني وال ھي شرعیة.
 

د ع��ن طری��ق مفاوض��ات س��لم -ث��م إن الوض��ع المس��تقبلي لن��اغورنو یة ف��ي إط��ار عملی��ة كاراب��اخ یج��ب أن ُیح��دَّ
مجموعة مینسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا استنادا إلى المبادئ األساسیة لمنظمة األمن والتعاون 

كاراباخ بعُد باالعتراف الرسمي من المجتمع الدولي، فإن ذل�ك ال  -في أوروبا. ولئن لم تحَظ جمھوریة ناغورنو
 ریة، بما في ذلك عن طریق الخدمات البریدیة.ینبغي أن یحرم سكانھا من االتصال بح

 
والبیان الذي أدلت بھ أذربیجان یتعارض مع األحكام األساسیة للدستور ومع المبادئ األساسیة لالتح�اد البری�دي 

 العالمي.
 

یؤدي وُتعلن أرمینیا، باعتبارھا بلدا عضوا في االتحاد البریدي العالمي، أن المستثمر البریدي لجمھوریة أرمینیا 
من اتفاقیة  ٤و ۳كاراباخ، في إطار ما نصت علیھ المادتین  -دور الوسیط للمستثمر البریدي لجمھوریة ناغورنو

االتحاد البریدي العالمي، وأنھا ستمضي في الوفاء بالتزاماتھا النابع�ة م�ن الم�ادتین المش�ار إلیھم�ا آنف�ا، وتتحم�ل 
 المسؤولیة التامة عن كل ذلك.

 
 )۱۸اإلضافة  -۳٤د المستن -(المؤتمر

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 للمؤتمرات النظام الداخلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 
 





 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲۳ 

 
 

 النظام الداخلي للمؤتمرات
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 المادة
 أحكام عامة -۱
 الوفود  -۲
 وثائق تفویض المندوبین -۳
 ترتیب األماكن -٤
 والمراقبون المؤقتونالمراقبون  -٥
 رئاسة المؤتمر واللجان ةونیاب ةرئاس -٦
 كتب المؤتمرم -۷
 أعضاء اللجان -۸
 فرق العمل -۹

 أمانة المؤتمر واللجان -۱۰
 لغات المداوالت -۱۱
 لغات تحریر مستندات المؤتمر -۱۲
 االقتراحات -۱۳
 االقتراحات في المؤتمر واللجان النظر في -۱٤
 المداوالت -۱٥
 جرائیةاإلقتراحات االنظامیة والقتراحات اال -۱٦
 النصاب القانوني -۱۷
 ھوإجراءات التصویتمبدأ  -۱۸
 شروط الموافقة على االقتراحات -۱۹
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي -۲۰
 لمكتب الدوليلعام المدیر العام ونائب المدیر الانتخاب  -۲۱
 التقاریر -۲۲
 اللجان والمؤتمر تتخذھاالتي االستئناف ضد القرارات  -۲۳
 )وما إلى ذلكاألحكام، وعلى مشاریع القرارات (الوثائق، موافقة المؤتمر  -۲٤
 لى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریديإالدراسات  إسناد -۲٥
 التحفظات على الوثائق  -۲٦
 التوقیع على الوثائق -۲۷
 التعدیالت على النظام -۲۸



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲٥ 

 

 
 
 

 الداخلي للمؤتمرات مالنظا
 
 

 ۱المادة 
 أحكام عامة

 
وج�ود یخض�ع لھ�ا. وف�ي حال�ة  وھ�و"النظام" تطبیقا لوثائق االتح�اد  یليیوضع ھذا النظام الداخلي المسمى فیما 

 أحكام الوثائق، یؤخذ بھذا األخیر. حكم منبین أحد أحكامھ و تضارب
 
 

 ۲المادة 
 الوفود

 
ف�ي مش�اركة ی�نھم أح�د البل�دان األعض�اء لل"وفد" الشخص أو مجموع األشخاص ال�ذین یعبمصطلح  ُیقصد -۱

نائب لرئیس الوفد ومندوب أو عدة مندوبین، من عند االقتضاء،  ،لكالمؤتمر. ویتكون الوفد من رئیس للوفد وكذ
 ).وما إلى ذلكمناء، واألوعند اللزوم، موظف أو عـدة موظفین ملحقین (بما في ذلك الخبراء، 

 
من الدس�تور،  ۱٤لمادة من ا ۲بند لللین للبلدان األعضاء وفقا ممثِّ  ا المندوبونوكذّوابھم یكون رؤساء الوفود ون -۲

 من ھذا النظام. ۳المادة في إذا كانوا مزودین بوثائق تفویض تستوفي الشروط المحددة 
 
تمّتع�ون ولك�ن ال ی ،ف�ي الم�داوالت ف�ي االش�تراكللموظفین الملحقین بحضور الجلسات ولھم الح�ق  یسمح -۳

ص لھ�م بالتص�ویت باس�م بل�دھم ف�ي جلس�ات اللج�ان. نھ یمكن لرئیس وفدھم أن یرخّ أالتصویت، غیر  حقب عادة
 ویجب أن تسلم مثل ھذه التراخیص، كتابة، قبل بدء الجلسة، إلى رئیس اللجنة المعنیة.

 
 

 ۳المادة 
 وثائق تفویض المندوبین

 
وم�ة أو وزی�ر الخارجی�ة للبل�د المعن�ي. وث�ائق تف�ویض المن�دوبین رئ�یس الدول�ة أو رئ�یس الحكعل�ى  یوقع -۱
لتوقی�ع عل�ى الوث�ائق (المن�دوبین ا الذین یحق لھ�موثائق تفویض المندوبین  وتبینطبقا لألصول.  الوثائق حررتو

أو لسلطات المختص�ة، ا تأكیدتوقیع بشرط أو بالتصدیق أو الموافقة،  رھناھذا التوقیع (توقیع نطاق المفوضین) 
لموافق��ة. التص��دیق أو با مرھون��ا، یعتب��ر التوقی��ع ھ��ذه المعلوم��ة المح��ددةل��ة ع��دم وج��ود توقی��ع نھ��ائي). وف��ي حا

 ش�اركة ف�ي الم�داوالتعل�ى ح�ق المض�مناً بالتوقیع عل�ى الوث�ائق  لحاملھا التفویض التي ترخص وثائقُ تشتمُل و
ھ��ذا  ط��اقندون توض��یح  ك��امالً  للمن��دوبین ال��ذین منح��تھم الس��لطات المختص��ة تفویض��اً  رّخصوی�� .والتص��ویت

ذل�ك ص�راحة م�ن  خ�الفوالتصویت والتوقی�ـع عل�ى الوث�ائق، م�ا ل�م یتض�ح  شاركة في المداوالتالتفویض بالم
وتش��تمل وث��ائق التف��ویض الت��ي ت�رخص لحاملھ��ا المش��اركة باس��م البل��د المعن��ي أو تمثیل��ھ،  ن�ص وث��ائق التف��ویض.

 ضمناً على حق المشاركة في المداوالت والتصویت فحسب.
 
 افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعینة لھذا الغرض. عندائق التفویض تودع وث -۲
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ف�ي الم�داوالت  المش�اركةللمندوبین غیر المزودین بوثائق التفویض أو الذین لم یودعوا وثائق تفویض�ھم  یجوز -۳
لمكت�ب ا تأبلغ� حكوم�اتھم ق�د بشرط أن تكون ،ي یبدؤون فیھا االشتراك في أعمال المؤتمرتوالتصویت منذ اللحظة ال

. وال ی�رخص لھ�ؤالء س�لیمةلمندوبین الذین اعتبرت وثائق تفویضھم غیر ا على أیضاً ذلك نطبق . ویبأسمائھم الدولي
من الوق�ت ال�ذي یواف�ق فی�ھ الم�ؤتمر عل�ى آخ�ر تقری�ر للجن�ة وث�ائق التف�ویض  المندوبین بعد ذلك بالتصویت، اعتباراً 

أي الموقف. ویجب أن یوافق الم�ؤتمر عل�ى آخ�ر تقری�ر قب�ل  سوَ یُ لى أن غیر سلیمة إأو  أن وثائقھم لم تردیالحظ فیھ 
 انتخاب رئیس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاریع الوثائق. غیرانتخابات 

 
ال�ذي تتخ�ذه  ھوثائـق تفویض بلد عضو، یمثلھ في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، (توكی�ل) الش�كل نفس� تتخذ -٤

 .۱ البندفي وثائق التفویض المذكورة 
 

البرقی�ات الت�ي تجی�ب عل�ى طل�ب لك�ن ُتقب�ل ال تقبل وثائق التفویض والتوكیالت المرسلة بطری�ق الب�رق.  -٥
 معلومات خاص بمسألة وثائق التفویض.

 
ی�داع وث�ائق تفویض�ھ، الح�ق ف�ي أن یمثل�ھ إللوفد الذي یمنع من حضور جلسة أو عدة جلس�ات، بع�د  یكون -٦

لوف�د واح�د أن یمث�ل  یج�وزن�ھ ال أغیر  .ذلك كتابة رئیس االجتماع المعنيوفد بلد عضو آخر بشرط أن یخطر ب
 بلده. غیرسوى بلد عضو واحد 

 
في أح�د االتفاق�ات أن یش�تركوا ف�ي م�داوالت الم�ؤتمر  أطرافاً  لیست يلمندوبي البلدان األعضاء الت یجوز -۷

 الخاصة بھذا االتفاق، دون أن یكون لھم حق التصویت.
 
 

 ٤المادة 
 األماكن ترتیب

 
 للترتیب األبجدي الفرنسي للبلدان األعضاء الممثلة. في جلسات المؤتمر واللجان تبعاً  الوفودترتب  -۱
 

مكانھ في المقدمة  أخذالبلد الذي سی سحب رئیس مجلس اإلدارة بطریق القرعة، في الوقت المناسب، اسمَ یَ  -۲
 أمام منصة الرئاسة خالل جلسات المؤتمر واللجان.

 
 

 ٥دة الما
 المراقبون والمراقبون المؤقتون

 
م�ن النظ�ام الع�ام إل�ى المش�اركة ف�ي الجلس�ات  ۱۰٥الم�ادة  م�ن ۱البن�د  المراقبون المشار إل�یھم ف�ي ُیدعى -۱

 العامة واجتماعات لجان المؤتمر.
 

ض�ور م�ن النظ�ام الع�ام إل�ى ح ۱۰٥الم�ادة  م�ن ۲البن�د  دعوة المراقبین الم�ؤقتین المش�ار إل�یھم ف�ي یجوز -۲
 اجتماعات معینة من اجتماعات المؤتمر ولجانھ، عندما یخدم ذلك مصلحة االتحاد أو أعمال المؤتمر.

 
یجوز لھم تناول الكلمة بعد الحص�ول عل�ى  لكن ،المراقبون والمراقبون المؤقتون بحق التصویت یتمتعال  -۳

 من رئیس الجلسة. بذلكإذن 
 

راقبین والمراقبین المؤقتین ف�ي المش�اركة ف�ي بع�ض االجتماع�ات أو حق الم تقییدفي ظروف استثنائیة، یجوز  -٤
ویجب في ھذه الحالة إعالمھم بذلك بأسرع ما  سریة الموضوع.ذلك اقتضت  إذا مافي أجزاء معینة من االجتماعات، 

مكت�ب  نظ�روی ك�ل حال�ة.ل تبع�ا الخ�اص بوض�ع ھ�ذا القی�دق�راٍر أن یتخ�ذ الویجوز لك�ل جھ�از مع�ین أو لرئیس�ھ  یمكن.
 أو نقضھا بإجراء اقتراع بأغلبیة األصوات. ھاسلطة تأكید لھھذه القرارات، وفي المؤتمر 
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 ٦المادة 

 رئاسة ونیابة رئاسة المؤتمر واللجان 
 
على اقتراح البلد العضو المستضیف للمؤتمر، رئیس المؤتمر ث�م  المؤتمر في أولى جلساتھ العامة، بناءً  ینتخب -۱

رئاس�ة الم�ؤتمر وك�ذا رئاس�ة  نیاب�ة س�تولىجل�س اإلدارة عل�ى تعی�ین البل�دان األعض�اء الت�ي یوافق بناء على اقتراح م
 مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل للبلدان األعضاء بقدر اإلمكان.مھام ونیابة رئاسة اللجان. وتسند ھذه ال

 
وإعط�اء الكلم�ة  م�داوالتالویتول�ون إدارة  ،الرؤساء الجلسات التي یرأسونھا كم�ا یختتم�ون أعمالھ�ا یفتتح -۲

وإع�الن الق�رارات وإعط�اء تفس�یر  العتمادھاللمتحدثین وطرح االقتراحات للتصویت وإیضاح األغلبیة الالزمة 
 لھا عند االقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر. 

 
 والمحافظة على النظام خالل الجلسات. الداخلي یعمل الرؤساء على احترام ھذا النظام  -۳
 
النظام أو حكم في استنادا إلى رئیس وذلك الفد أن یستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة قرارا اتخذه و ألي یجوز -٤

 .صّوتین، غیر أن قرار الرئیس یظل معموال بھ إذا لم تلغھ أغلبیة األعضاء الحاضرین والمللقواعدتفسیر 
 
ن الم�ؤتمر أو اللجن�ة أح�د ن�واب یع�ی ،وظیفت�ھ أن ی�ؤدي البلد العضو المعھ�ود إلی�ھ بالرئاس�ة تعّذر علىإذا  -٥

 الرئیس بدال منھ.
 
 

 ۷المادة 
 مكتب المؤتمر

 
، وكذا ھونواب المكتب ھو الجھاز المركزي المكلّف بإدارة أعمال المؤتمر. وھو یتكون من رئیس المؤتمر -۱

ة أعم��ال الم��ؤتمر ولجان��ھ ولص��یاغف��ي  الس��تعراض التق��دم المح��رزم��ن رؤس��اء اللج��ان. ویجتم��ع بص��فة دوری��ة 
. وھ�و یس�اعد ال�رئیس ف�ي إع�داد ج�دول األعم�ال لك�ل جلس�ة عام�ة وف�ي تنس�یق التقدمھذا  تیسیر بغیةَ توصیات 

 أعمال اللجان. ویصدر توصیات خاصة باختتام المؤتمر.
 
 .۱۰المادة من  ۱البند  فيالعام للمؤتمر واألمین العام المساعد الوارد ذكرھما  اجتماعات المكتب األمینُ  یحضر -۲
 
 
 ۸لمادة ا

 أعضاء اللجان
 
االقتراح�ات  بدراس�ةالبلدان األعضاء الممثلة في الم�ؤتمر ھ�ي بحك�م الق�انون أعض�اء ف�ي اللج�ان المكلف�ة  -۱

 الخاصة بالدستور والنظام العام واالتفاقیة.
 
البل��دان األعض��اء الممثل��ة ف��ي الم��ؤتمر والت��ي تك��ون أطراف��ا ف��ي اتف��اق أو ع��دة اتفاق��ات م��ن االتفاق��ات  -۲
حق التصویت یكون ختیاریة ھي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة ھذه االتفاقات. واال

 على االتفاق أو االتفاقات التي تكون أطرافا فیھا.  مقصوراألعضاء ھذه اللجنة أو اللجان المخّول 
 
لس�ات ھ�ذه اللج�ان واالش�تراك الحق ف�ي حض�ور جبلوفود غیر األعضاء في لجان تعالج االتفاقات ا تتمتع -۳

 في المداوالت دون أن یكون لھا حق التصویت.
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 ۹المادة 
 فرق العمل

 
 یجوز للمؤتمر ولكل لجنة تشكیل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة. -۱
 
 

 ۱۰المادة 
 أمانة المؤتمر واللجان

 
األم�ین الع�ام واألم�ین الع�ام یتولى المدیر العام ونائب المدیر الع�ام للمكت�ب ال�دولي عل�ى الت�والي وظیفت�ي  -۱

 المساعد للمؤتمر.
 
یحض��ر األم��ین الع��ام واألم��ین الع��ام المس��اعد جلس��ات الم��ؤتمر ومكت��ب الم��ؤتمر، حی��ث یش��تركان ف��ي  -۲

أن یحض�را، ب�نفس الش�روط، جلس�ات اللج�ان أو  یج�وز لھم�االمداوالت دون أن یكون لھما حق التص�ویت. كم�ا 
 ظفي المكتب الدولي. أحد كبار موبلین فیھا یكونا ممثَّ 

 
یؤدي موظف�و المكت�ب ال�دولي أعم�ال أمان�ة الم�ؤتمر ومكت�ب الم�ؤتمر واللج�ان، وذل�ك بالتع�اون م�ع البل�د  -۳

 العضو الداعي.
 
یتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما یع�اونون ال�رئیس  -٤

 تحریر التقاریر. خالل الجلسات ویكونون مسؤولین عن
 
 مساعدون. المؤتمر واللجان أمناءُ  یعاون أمناءَ  -٥
 
 

 ۱۱المادة 
 لغات المداوالت

 
ف�ي س�بانیة والروس�یة نجلیزی�ة واإلاللغات الفرنسیة واإل یجوز استخدام، ۲البند األحكام الواردة في ب رھنا -۱
 .بعیةاالتتلمداوالت بواسطة نظام للترجمة الفوریة أو ا
 
 مداوالت لجنة الصیاغة باللغة الفرنسیة.تجري  -۲
 
، وتتمت��ع لغ��ة البل��د المض��یف بح��ق ۱البن��د ف��ي  الم��ذكورةلم��داوالت ف��ي ااس��تخدام لغ��ات أخ��رى  أیض��ا یج��وز -۳

الترجمة الفوریة إل�ى  الترتیبات الالزمة لتقدیم خدمات الوفود التي تستخدم لغات أخرى وتتخذاألولویة في ھذا الشأن. 
علی�ھ، أو  تقنی�ة، سواء بواسطة نظام الترجمة الفوریة، مت�ى أمك�ن إدخ�ال تع�دیالت ۱البند في ذكورة إحدى اللغات الم

 خصوصیین.  فوریین بواسطة مترجمین
 
 وصیانتھا. التقنیةتركیب المعدات  تكالیفتقع على عاتق االتحاد  -٤
 
بنسبة مساھمتھا في  ھاللغة نفستوزع نفقات خدمات الترجمة الفوریة على البلدان األعضاء التي تستخدم ا -٥

 مصاریف االتحاد.
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 ۱۲المادة 

 لغات تحریر مستندات المؤتمر
 
تنش��ر أمان��ة الم��ؤتمر باللغ��ة الفرنس��یة المس��تندات الت��ي ی��تم إع��دادھا خ��الل الم��ؤتمر بم��ا ف��ي ذل��ك مش��اریع  -۱

 قرارھا.المؤتمر إل تقدم إلىالقرارات التي 
 

األعض�اء بھ�ذه اللغ�ة، س�واء مباش�رة أو بواس�طة  بل�دانوفود ال لھذا الغرض تقدم المستندات الصادرة عن -۲
 خدمات الترجمة الملحقة بأمانة المؤتمر.

 
ذات الص�لة لة وفق�ا لألحك�ام كَّ َش�لھذه الخدمات، التي یتم تنظیمھا على نفق�ة المجموع�ات اللغوی�ة المُ  یجوز -۳

 . النظام العام، أن تترجم أیضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منھما من
 
 

 ۱۳المادة 
 االقتراحات

 
 ضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.تكون كافة المسائل المعرو -۱
 

 . على المؤتمر معروضةً  تعتبر كافة االقتراحات التي ینشرھا المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر -۲
 
راحات الت�ي تس�تھدف تع�دیل اقتراح، فیما عدا االقت قبل افتتاح المؤتمر بشھرین، ال یؤخذ في االعتبار أيّ  -۳

 اقتراحات سابقة.
 
مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، الت��ي یق��دمھا الحال��ة الخاص��ة المتعلق��ة باالقتراح��ات  ف��ي -٤

یتعین أن ترد التعدیالت إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشھرین على األقل. وبعد انقض�اء ھ�ذه الم�دة، 
 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر. للبلدان األعضاء عرض یجوز

 
 مراجع�ةإلى جزء م�ن االقت�راح األص�لي أو  أو إضافةً  حذفااقتراح تعدیل یتضمن  تعدیل كلّ بمثابة یعتبر  -٥

إذا ك�ان مخالف�ا تع�دیل بمثاب�ة  تغیی�ر مقت�رح وال یعتب�ر أيّ  .بدون تغییر جوھر االقتراح ،لجزء من ھذا االقتراح
 المسألة.في المؤتمر أو اللجنة  یبت. وفي حاالت الشك، لقصدهأو  لمعنى االقتراح األصلي

 
، قب�ل باللغ�ة الفرنس�یة مانة كتاب�ةً األإلى  المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقدیمھا المقدمة إلىتسلم التعدیالت  -٦

طبق ھذه على المندوبین. وال تن ھنفسظھر الیوم قبل السابق لیوم طرحھا للمداولة بحیث یمكن توزیعھا في الیوم 
. وف�ي ھ�ذه الحال�ة من اللج�ان لجنةفي المھلة على التعدیالت الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو 

بأی�ة لغ�ة ف، إن لم یتیّس�ر ذل�كصاحب التعدیل، إذا كان ذلك مطلوبا، نصھ كتابة باللغة الفرنسیة أو  یقدماألخیرة، 
 ني أو یكلف شخصا آخر بقراءتھ.الرئیس المع ویقرأهلمناقشة. مستخدمة في اأخرى 

 
عل��ى تق��دیم االقتراح��ات الت��ي تس��تھدف تع��دیل ن��ص  ٦البن��د ف��ي ینطب��ق ك��ذلك اإلج��راء المنص��وص علی��ھ  -۷

) حینما تكون ھذه االقتراحات وما إلى ذلك، ومشاریع آراء رسمیةتوصیات، ومشاریع الوثائق (مشاریع أحكام، 
 ناجمة عن أعمال المؤتمر.

 
في وثائق االتحاد مع مراعاة وضعھ في  راجھإداح أو تعدیل الشكل النھائي للنص المطلوب یتخذ كل اقتر -۸

 صیغتھ النھائیة من قبل لجنة الصیاغة بطبیعة الحال. 
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 ۱٤المادة 
 االقتراحات في المؤتمر واللجان  النظر في

 
صیاغة س�واء مباش�رة، إذا ) إلى لجنة الRرقمھا حرف  یلي(التي  ذات الطابع الصیاغيتحال االقتراحات  -۱

المكتب الدولي قائمة بھا تعرض على لجنة الصیاغة)، أو ضع طبیعتھا (یفي  لم یكن لدى المكتب الدولي أدنى شك
أنھ�ا ذات ط�ابع ص�یاغي بع�د أن تؤك�د اللج�ان األخ�رى فطبیعتھ�ا،  ف�يإذا كان ھناك شك ف�ي رأي المكت�ب ال�دولي 

نھ إذا كانت ھذه االقتراحات مرتبط�ة باقتراح�ات أجان المعنیة). غیر (توضع أیضا قائمة بھا تعرض على الل بحت
إال بع�د أن یك�ون النظ�ر فیھ�ا المؤتمر أو لجان أخ�رى، ال تب�دأ لجن�ة الص�یاغة  یتعین أن ینظر فیھا جوھریةأخرى 

ال یك�ون رقمھ�ا المقابلة. أما االقتراح�ات الت�ي  الجوھریةاالقتراحات في المؤتمر أو اللجان األخرى قد أبدت رأیھا 
، فتح�ال مباش�رة إل�ى اللج�ان ذات ط�ابع ص�یاغي، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات Rمتبوعا بحرف 

المقابل�ة. وتق�رر ھ�ذه اللج�ان، ف�ور افتت�اح أعمالھ�ا، االقتراح�ات الت�ي س�تحال  الجوھری�ةاالقتراحات  بحثب المعنیة
 قائمة بھذه االقتراحات تعرض على اللجان المعنیة.المكتب الدولي  ویضعمباشرة إلى لجنة الصیاغة. 

 
، كقاع��دة، إذا كان��ت مس��ألة واح��دة موض��وع ع��دة اقتراح��ات، یق��رر ال��رئیس ترتی��ب مناقش��تھا ب��أن یب��دأ -۲

 .وضع الحاليبالمقارنًة تغییر أعمق  یؤدي إلىعن النص األساسي والذي  األبعدباالقتراح 
 
للتصویت على حدة وذلك  وطرحھكل منھا النظر فی یجوزة أجزاء، إذا أمكن تقسیم اقتراح واحد إلى عد -۳

 .المجتمعینبموافقة صاحب االقتراح أو 
 
أي اقتراح یسحبھ صاحبھ ف�ي الم�ؤتمر أو ف�ي اللجن�ة، م�ن قب�ل وف�د بل�د عض�و آخ�ر.  إعادة تقدیم یجوز -٤

 األصلي غیر المعّدل. لوفد آخر أن یستأنف االقتراحفیجوز وكذلك إذا قبل صاحب االقتراح تعدیال لھ 
 
أي تعدیل القتراح یقبلھ الوفد الذي یقدم ھذا االقتراح، یدخل في الحال على نص االقتراح. وإذا لم یقب�ل  -٥

ن ال��رئیس یق�رر م��ا إذا ك�ان یج��ب التص�ویت أوال عل��ى التع�دیل أو عل��ى إص�احب االقت��راح األص�لي التع��دیل، ف�
أعم�ق وال�ذي ی�ؤدي إل�ى  ،عن معن�ى ال�نص األساس�ي أو الغ�رض من�ھ األبعدوذلك على أساس النص  ،االقتراح

 .حاليلوضع البا مقارنةتغییر 
 
 .نفسھ عندما تقدم عـــدة تعدیالت على االقتراحأیضا  ٥البند في یطبق اإلجراء الموضح  -٦
 
أو  یسلم رئیس المؤتمر ورؤساء اللج�ان للجن�ة الص�یاغة، بع�د ك�ل جلس�ة، ال�نص المكت�وب لالقتراح�ات -۷

 التعدیالت أو القرارات التي تم إقرارھا.
 
 

 ۱٥المادة 
 المداوالت

 
 على َمَھ�لالتكلم ب وَصون، ویُ بذلك لھم رئیس االجتماعأذن الكلمة إال بعد أن ی تناولال یجوز للمندوبین  -۱

ط�روح ع�ن رأیھ�م ف�ي الموض�وع الم على نح�و ت�امیتیح الرئیس للمندوبین إمكانیة التعبیر بحریة وووبوضوح. 
 ذلك متفقا مع السیر العادي للمداوالت. بشرط أن یكونللمناقشة 

 
ص�ّوتین خ�الَف األعضاء الحاضرین والم أغلبیةُ قّررت  إذا إال ،ال یجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق -۲

أن ی��دعو  یج��وز ل��ھكم��ا  ،الم��ذكورالمص��رح ب��ھ وق��ت الأن یق��اطع أي متح��دث یتج��اوز ب��لل��رئیس  ویص��رح ذل��ك.
 إلى عدم االبتعاد عن الموضوع. المندوب
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قائمة  إغالق مناقشة ما، أن یعلن خالل صّوتینیجوز للرئیس، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضریـن والم -۳

م�نح ص�احب  إال أن�ھ یج�وز ل�ھالقائم�ة، یعل�ن انتھ�اء المناقش�ة،  تنتھ�يالمتحدثین بعد أن یق�وم بقراءتھ�ا. وعن�دما 
 القائمة.  إغالقرد على أیة كلمة ألقیت، حتى بعد االقتراح موضع المناقشة حق ال

 
وف�د أي  م�داخالتیجوز للرئیس أیضا، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین والمصّوتین، أن یحدد عدد  -٤

اقتراح�ھ  ع�رضإمكانی�ة یج�ب أن تم�نح لص�احب االقت�راح  ھغی�ر أن� ؛حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معینة
ك�ون أن ی یج�وز ل�ھالوفود األخ�رى، بحی�ث  مداخالتجدیدة على  للرد بعناصرب ذلك، لفیما بعد إذا طَ التدخل و

 ذلك. رغبالكلمة إذا آخَر من یتناول 
 
حول اقتراح أو مداخالت یجوز للرئیس، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین والمصّوتین، أن یحدد عدد ال -٥

خمس كلم�ات مؤی�دة لالقت�راح المط�روح للمناقش�ة یقل ھذا التحدید عن  وال یجوز أن ،مجموعة اقتراحات معینة
 وخمس كلمات معارضة لھ

 
 

 ۱٦المادة 
 جرائیةاإلقتراحات االنظامیة والقتراحات اال
 
لوف�د م�ن الوف�ود أن  ج�وزیباب المناقشة عن�د االقتض�اء،  إغالقبل وحتى بعد  ،خالل مناقشة أي مسألة -۱

 یطرح اقتراحا نظامیا بقصد طلب:
 ؛المداوالتسیر  إیضاحات حول ۱-۱
 مراعاة النظام الداخلي؛ ۱-۲
  تعدیل ترتیب مناقشة االقتراحات الذي اقترحھ الرئیس. ۱-۳

ورة ـ�ـة المذكـ�ـي ذل�ك االقتراح�ات اإلجرائیـ�ـائل، بم�ا فـ�ـة المسـ�ـكاف من بینلالقتراح النظامي  ةــوتولى األولوی
 . ۳ البندي ــف
 
ب��ة أو یتخ��ذ الق��رار ال��ذي ی��راه مناس��با ف��ي موض��وع االقت��راح یق��دم ال��رئیس ف��ورا اإلیض��احات المطلو -۲

 النظامي. وفي حالة االعتراض، یطرح قرار الرئیس فورا للتصویت.
 
 :بھدف ما یليلوفد من الوفود أن یطرح اقتراحا إجرائیا خالل مناقشة إحدى المسائل  یجوز ،وعالوة على ذلك -۳
 الجلسة؛ تعلیق ۳-۱
 رفع الجلسة؛ ۳-۲
 حول المسألة المطروحة؛ المداوالتل تأجی ۳-۳
 حول المسألة المطروحة. النقاشباب  إغالق ٤-۳

 ،جمی�ع االقتراح�ات األخ��رى م��ن ب�ین أع�الهالقتراح�ات اإلجرائی�ة حس��ب الترتی�ب الموض�وع وت�ولى األولوی�ة ل
 .۱البند في باستثناء االقتراحات النظامیة المبینة 

 
  .الجلسة أو رفعھا ولكن تطرح فورا للتصویت تعلیق ال تناقــش االقتراحات التي تستھدف -٤
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ح�ول مس��ألة مطروح�ة للمناقش��ة، ال تعط�ى الكلم��ة إال  النق��اش إغ��الق ب�ابأو عن�دما یقت�رح وف��د تأجی�ل  -٥
  .، وبعد ذلك یطرح االقتراح للتصویتإلغالق باب النقاشالثنین من المتحدثین المعارضین للتأجیل أو 

 
یق�دم اقتراح�ا نظامی�ا أو إجرائی�ا أن یع�الج أثن�اء تدخل�ھ ج�وھر المس�ألة المطروح�ة لوف�د ال�ذي ال یجوز ل -٦

لوفد آخ�ر م�ن الوف�ود  ویجوز .ویجوز لصاحب االقتراح اإلجرائي أن یسحبھ قبل أن یطرح للتصویت ؛للمناقشة
 أو غیر معدل. معدال ، سواء كانیتم سحبھ كل اقتراح من ھذا النوعطرح إعادة 

 
 

 ۱۷المادة 
 اب القانونيالنص

 
، یتكون النصاب القانوني الالزم الفتتاح الجلسات ولعملیات التص�ویت، ۳و ۲البندین ما ورد في ب رھنا -۱

 لھا حــق التصویت.التي من نصف البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر و
 
البل�دان  اثلث� ھ�وتعدیل الدستور والنظام الع�ام،  علىعند عملیات التصویت  ،النصاب القانوني المطلوب -۲

 حق التصویت. لھااألعضاء في االتحاد التي 
 
نص�ف  ھ�والفتت�اح الجلس�ات ولعملی�ات التص�ویت  المطلوب النصاب القانونيفعلق باالتفاقات، فیما یتأما  -۳

 البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر التي ھي أطراف في االتفاق المعنى والتي لھا حق التصویت.
 
تعل�ن ع�ن ع�دم رغبتھ�ا ف�ي الت�ي ئبة الوفود الحاضرة التي ال تشترك في تص�ویت مع�ین أو ال تعتبر غا -٤

 .۳و ۲و ۱البنود في االشتراك فیھ، وذلك من أجل تحدید النصاب القانوني المنصوص علیھ 
 
 

 ۱۸المادة 
 ھوإجراءات مبدأ التصویت

 
 .باالتفاقبالتصویت في المسائل التي ال یمكن أن تسوى  تُّ بَ یُ  -۱
 
وھي تتم، من حیث  .تجرى عملیات التصویت بواسطة النظام التقلیدي أو بالجھاز اإللكتروني للتصویت -۲

إل�ى النظ�ام التقلی�دي  اللج�وء یج�وزن�ھ أغی�ر  ؛المجتمع�ینأم�ام اح�ا بواسطة الجھاز اإللكتروني عن�دما یك�ون مت ،المبدأ
 .الطلب المقدم من أحد الوفود في ھذا الشأن صّوتةللتصویت السري إذا ما أیدت أغلبیة الوفود الحاضرة والم

 
 : على النحو التالي إجراءات التصویت تتملنظام التقلیدي، عند استعمال ا -۳
طل�ب بلل�رئیس، بن�اء عل�ى رغبت�ھ أو  یج�وزإذا كانت نتیجة ھذا التصویت موضع شك، و .برفع األیدي ۳-۱

 مناداة األسماء حول نفس المسألة؛جراء تصویت فورا بإل یتخذ الترتیباتأن أحد الوفود، من 
األبج�دي رتی�ب ال�رئیس. وت�تم المن�اداة باتب�اع الت ق�راربن�اء عل�ى طل�ب أح�د الوف�ود أو  ،بمناداة األسماء ۳-۲

وتدرج في تقاریر الجلس�ة  ؛الفرنسي للبلدان الممثلة مع االبتداء بالبلد الذي سحب الرئیس اسمھ بالقرعة
 التصویت؛طریقة  قسمة بحسبمالبلدان  قائمةنتیجة التصویت و

ف�ي ھ�ذه  ،ن رئیس االجتماعویعیّ  ،بواسطة بطاقات التصویت، بناء على طلب وفدین ،باالقتراع السري ۳-۳
لھذا االقتراع مع مراعاة التمثیل الجغرافي العادل ومستوى التنمیة لعد األصوات الحالة، ثالثة موظفین 

 . االقتراعالالزمة لضمان سریة  الترتیباتاالقتصادیة للبلدان األعضاء ویتخذ 
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 :التالي على النحوإجراءات التصویت  تتملكتروني، لجھاز اإلعند استعمال ا -٤
 تصویت غیر مسجل: یحل محل التصویت برفع األیدي؛  ۱-٤
س�ماء البل�دان إال إذا طل�ب أنھ ال تتم مناداة أتصویت مسجل: یحل محل التصویت بمناداة األسماء، غیر  ۲-٤

 ؛صّوتةأغلبیة الوفود الحاضرة والم وأیدتھالوفود ذلك أحد 
 سري: یحل محل االقتراع السري ببطاقات التصویت.  اقتراع ۳-٤
 
 فإن االقتراع السري تكون لھ األولویة على أي إجراء تصویت آخر.  ،كان النظام المستخدم اً أیّ  -٥
 

قتراح نظ�امي یتعل�ق بالطریق�ة الت�ي ی�تم ا لتقدیم، إال قاطعھألي وفد أن ی یجوزالتصویت، ال  أبدی عندما -٦
 بھا التصویت.

 
 للمندوبین بتفسیر التصویت الذي أدلوا بھ. أذن للرئیس بعد التصویت أن ی یجوز -۷
 
 

 ۱۹المادة 
 شروط الموافقة على االقتراحات 

 
 تعدیل الوثائق، یجب أن یوافق علیھا:ھدف إلى االقتراحات التي ت العتماد -۱
 حق التصویت؛لھا ثلثا البلدان األعضاء في االتحاد على األقل والتي  ،لدستوراب فیما یتعلق ۱-۱
 حق التصویت؛لھا أغلبیة البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي  ،لنظام العامبا فیما یتعلق ۱-۲
 حق التصویت؛لھا والتي  صّوتةأغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والم ،التفاقیةبا فیما یتعلق ۱-۳
الت�ي تك�ون أطراف�ا ف�ي االتفاق�ات  ص�ّوتةأغلبی�ة البل�دان األعض�اء الحاض�رة والم ،التفاقاتبا فیما یتعلق ٤-۱

 حق التصویت.لھا والتي 
 

الت�ي  ئی�ةمس�ائل اإلجراالبت أغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة والتي لھا حق التصویت ف�ي ت -۲
الوثائق، ما لم یقرر المؤتمر ذلك بالنسبة للقرارات التي ال تتعلق بتعدیل تفاق. ویكون األمر كاالب تسویتھاال یمكن 

 .التصویتحق لھا غیر ذلك بأغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة والتي 
 
ح�ق التص�ویت لھ�ا بالبلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة، البلدان األعضاء التي  یقصد، ٥البند  رھنا بنص -۳

عن�د احتس�اب األص�وات الالزم�ة  االمتن�اعح�االت لتأیید" أو "بالمعارضة"، وال تؤخذ ف�ي االعتب�ار "با صّوتوالتي ت
 لتكوین األغلبیة، كما ال تحتسب البطاقات البیضاء أو الملغاة في حالة التصویت باالقتراع السري.

 
 في حالة تعادل األصوات، یعتبر االقتراح مرفوضا.  -٤
 

االمتناع والبطاقات البیضاء أو الملغاة نصف عدد األص�وات الت�ي أدل�ى بھ�ا حاالت عندما یتجاوز عدد  -٥
االمتن�اع وال ح�االت المس�ألة إل�ى جلس�ة الحق�ة ال تحتس�ب فیھ�ا  النظ�ر ف�يیرج�أ ، امتن�اع)ومعارض�ة، و(تأیید، 

 البطاقات البیضاء أو الملغاة.
 
 

 ۲۰المادة 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي

 
ف�ي  ھب�ین البل�دان الت�ي حص�لت عل�ى ع�دد األص�وات نفس�من أج�ل الفص�ل سحب القرعة بالرئیس  یقوم -۱

  انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي. 
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 ۲۱المادة 
 لمكتب الدوليلمدیر عام العام ونائب المدیر الانتخاب 

 
لدولي على التوالي باالقتراع السري ف�ي جلس�ة أو ع�دة لمكتب العام المدیر العام ونائب المدیر ال ُینتخب -۱

األعضاء البلدان دلي بھا . وینتخب المرشح الذي یحصل على أغلبیة األصوات التي تھنفس جلسات تعقد في الیوم
 . لكي یحصل المرشح على ھذه األغلبیة عَدد المّرات الالزمةقتراع الجرى االحاضرة والمصّوتة. ویُ 

 
التي تصّوت لصالح أحد المرشحین المعلن عنھم  البلدانُ  "المصّوتةحاضرة والن األعضاء البلدا"ب یقصد -۲

حس�اب  ملغاة عندالبطاقات البیضاء أو الو االمتناعحاالت وال تؤخذ في االعتبار  في الوقت وبالشكل المناسبین،
 األصوات الالزمة لتكوین األغلبیة.

 
ند  دلى بھ�انصف عدد األصوات الم ملغاةاقات البیضاء أو الاالمتناع والبطحاالت عندما یتجاوز عدد  -۳ ، ۲طبق�ا للبـ�

 في الحسبان. ملغاةاالمتناع وكذلك البطاقات البیضاء أو الحاالت ال تؤخذ خاللھا  الحقةیرجأ االنتخاب إلى جلسة 
 

 االقتراع على أقل األصوات. جوالتیستبعد المرشح الذي یحصل في إحدى  -٤
 

بین  الحسملمحاولة  ، إذا لزم األمر،األصوات یجرى اقتراع أول ثم اقتراع ثان إضافي في حالة تساوي -٥
حس��م األم��ر وی��دور التص��ویت ح��ول ھ��ؤالء المرش��حین فق��ط، وإذا كان��ت النتیج��ة س��لبیة ی ،المرش��حین المتع��ادلین

 بالقرعة ویتولى الرئیس سحب القرعة.
 
ـد عدّ  -٦  لمكتب الدولي، بناء على طلبھم.لعام المدیر العام ونائب المدیر ال منصبياألصـوات، یجوز تمثیل المرشحین ل عن
 
 

 ۲۲المادة 
 التقاریر

 
 ، وتذكر االقتراحات ونتیجة المداوالت.مداخالتتقاریر الجلسات العامة للمؤتمر سیر الجلسات وتلخص بإیجاز السّجل ت -۱
 

ف�رق العم�ل  تع�دوكقاعدة عام�ة،  تكون مداوالت جلسات اللجان موضوع تقاریر تعرض على المؤتمر. -۲
 تقریرا یعرض على الجھاز الذي أنشأھا.

 
أو  إم�ا ف�ي ش�كل م�وجز تحلیل�يتص�ریح ی�دلي ب�ھ  ن�ھ لك�ل من�دوب الح�ق ف�ي أن یطل�ب إدراج أيّ أغیر  -۳
مانة بعد انتھاء ألل لتصریحالكامل في التقاریر أو في التقریر، بشرط تسلیم النص الفرنسي أو اإلنجلیزي لنصھ ب

 الجلسة بساعتین على األكثر.
 

ساعة لتقدیم مالحظاتھم  أربع وعشرینللمندوبین مھلة  تحددّ اعتبارا من وقت توزیع مشروع التقاریر،  -٤
 مانة التي تقوم، عند االقتضاء، بدور الوسیط بین صاحب الشأن ورئیس الجلسة المعنیة.األإلى 

 
ف�ي بدای�ة جلس�ات الم�ؤتمر تقری�ر الجلس�ة الس�ابقة ، یع�رض ال�رئیس ٤البن�د  بأحك�ام ورھن�اكقاعدة عام�ة  -٥

تسن الموافقة علیھا تتقاریر الجلسات األخیرة التي لم أّما تقاریر اللجان. ذاتھ على األمر  وینطبق ،للموافقة علیھ
مالحظات في االعتبار أیة  أیضاالمكتب الدولي  ویأخذرؤساء ھذه االجتماعات.  ھاعتمدفیفي المؤتمر أو اللجنة، 

 إرسال التقاریر المذكورة. منیوما  نوأربعیرسلھا مندوبو البلدان األعضاء في مھلة مدتھا  قد
 
ل�م مادی�ة جلسات المؤتمر واللجان من أخط�اء  محاضریرخص للمكتب الدولي بأن یصحح ما یرد في  -٦

 .٥تكتشف عند الموافقة علیھا طبقا للبند 
 



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۳٥ 

 
 ۲۳المادة 

 لجان والمؤتمرال تتخذھاالتي االستئناف ضد القرارات 
 
أق�رت أو رفض�ت ) وما إلى ذلك أحكام،ووفد أن یستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق،  أليیجوز  -۱

لة  في إحدى اللجان. ویتعین إبالغ االستئناف إلى رئیس المؤتمر كتابةً  الل مھــ�  بع�دثم�ان وأربع�ون س�اعة  م�دتھاخـــ�
 .االستئناف في الجلسة العامة التالیة وینظر فيفض. و رُ قر فیھا االقتراح أاختتام جلسة اللجنة التي أُ 

 
 أی�دتإال إذا  یمك�ن أن یعی�د الم�ؤتمر نفس�ھ النظ�ر فی�ھالمؤتمر أو ی�رفض اقتراح�ا، فإن�ھ ال  یعتمدعندما  -۲

ح�ق  مّم�ن لھ�مثلث�ي األعض�اء الحاض�رین والمص�ّوتین من علیھ أغلبیة وافقت وعلى األقل وفود  ۱۰االستئناف 
ال یمك�ن أن  ھأنب علماً صر ھذا الحق على االقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، التصویت. ویقت

 واحد تخضع مسألة واحدة ألكثر من استئناف
 
 

 ۲٤المادة 
 )وما إلى ذلكاألحكام، وموافقة المؤتمر على مشاریع القرارات (الوثائق، 

 
تلو المادة. ویجوز للرئیس، بموافقة  یاغة، المادةَ كل مشروع وثیقة تقدمھ لجنة الص ُیدرسكقاعدة عامة،  -۱

، إال عتَمدام ذلك المشروعَ  وال یمكن اعتبار ، على سبیل المثال.الفصل تلو الفصلكاألغلبیة، إتباع إجراء أسرع 
 على ھذا التصویت. ۱۹المادة من  ۱نطبق البند یتصویت شامل. وأن یؤیَده بعد 

 
 دراس�ةي الوث�ائق النھائی�ة األخط�اء المادی�ة الت�ي ل�م تكتش�ف عن�د یرخص للمكتب الدولي بأن یصحح ف� -۲

 وكذا اإلحاالت. والبنودمشاریع الوثائق وترقیم المواد 
 
القرارات غیر تلك التي تعدل الوثائق التي تق�دمھا لجن�ة الص�یاغة.  بحث إجماال مشاریعُ تُ  ،كقاعدة عامة -۳
 ارات.على مشاریع ھذه القرأیضا  ۲البند ُتطّبق أحكام و
 
 

 ۲٥المادة 
 لى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریديإالدراسات  إسناد

 
مجل��س اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي تبع��ا إل��ى الدراس��ات  ،بن��اء عل��ى توص��یة مكتب��ھ ،الم��ؤتمر یس��ند -۱

 ظام العام. من الن ۱۱۳و ۱۱۲و ۱۰۷و ۱۰٦اد والمفي  بیانھالتكوین واختصاصات كل من ھذین الجھازین كما ورد 
 
 

 ۲٦المادة 
 التحفظات على الوثائق

 
عم�ل المكت�ب ال�دولي (االقتراح�ات ت�ي بإح�دى لغ اقت�راح إل�ى األمان�ة كتاب�ةً  ف�ي ش�كلیجب تق�دیم التحفظ�ات  -۱

 .االقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ اعتمادالخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما یمكن عقب 
 
 الم���ؤتمر اعتم���ادالتحفظ���ات عل���ى كاف���ة البل��دان األعض���اء قب���ل ات زی���ع اقتراح��تو لألمان���ةت���اح یُ لك��ي  -۲
 بلغھا إلى البلدان األعضاء.د مھلة لعرض التحفظات وتُ حدِّ لبروتوكول الختامي، تُ ل
 
 بعین االعتبار التحفظات على وثائق االتحاد المقدمة بعد المھلة التي تحددھا األمانة. األمانة وال المؤتمر تأخذال  -۳
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۱۳٦ 

 ۲۷المادة 
 التوقیع على الوثائق

 
 على المندوبین المفوضین للتوقیع علیھا.  ةنھائیموافقة تعرض الوثائق التي وافق علیھا المؤتمر  -۱
 
 

 ۲۸المادة 
 التعدیالت على النظام

 
، یج�ب أن للمناقشة لكل مؤتمر أن یعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح اقتراحات تعدیل ھذا النظام یجوز -۱

الت�ي لھ�ا ح�د أجھ�زة االتح�اد البری�دي الع�المي أوفود على األقل، م�ا ل�م تك�ن مقدم�ة م�ن  ۱۰دھا في المؤتمر یؤی
 تقدیم اقتراحات. صالحیة

 
إلقرار اقتراح�ات التع�دیل عل�ى ھ�ذا النظ�ام، یج�ب أن یواف�ق علیھ�ا ثلث�ا البل�دان األعض�اء الممثل�ة ف�ي  -۲

 حق التصویت.لھا المؤتمر على األقل والتي 



 
 

 
 
 
 
 
 

 التفاقیة البریدیة العالمیةا
 
 
 التفاقیة البریدیة العالمیةا

 البروتوكول الختامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 االتفاقیة
 

۱۳۸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة
 

۱۳۹ 

 
 
 

 یة البریدیة العالمیةفاقاالت
 
 

 جدول المحتویات
 
 
 

 الجزء األول
 قواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة الدولیة

 
 

 دةالما
 

 تعاریف -۱
تحدی��د الكی��ان المس��ؤول أو الكیان��ات المس��ؤولة ع���ن التقی��د بااللتزام��ات النابع��ة م��ن االنض��مام إل���ى   -۲

 االتفاقیة 
 الخدمة البریدیة الشمولیة -۳
 ریة العبورح -٤
و اس�مھ و/أو االسم الع�ائلي للمرس�ل إلی�ھ أتعدیل أو تصحیح العنـوان  -االسترداد  -تبعیة البعائث البریدیة  -٥

 إلى المرِسل إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا -استئناف اإلرسال  .دالشخصي أو اسم أبیھ، إن ُوج
 طوابع البرید -٦
 التنمیة المستدامة -۷
 األمن البریدي -۸
 المخالفات -۹

 معالجة البیانات الشخصیة -۱۰
 تبادل اإلرسالیات المغلقة مع الوحدات العسكریة -۱۱
  بالخارج الرسائل برید بعائث إیداع -۱۲
 استعمال نماذج االتحاد البریدي العالمي -۱۳

 
 
 

 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة -۱٤

 



 االتفاقیة
 

۱٤۰ 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسوم و الرسوم

 
 الرسوم -۱٥
 البریدیة الرسومفاء من اإلع -۱٦

 
 
 

 رابعالجزء ال
 الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة

 
 الخدمات األساسیة  -۱۷
 الخدمات اإلضافیة -۱۸

 
 
 

 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 الممنوعات -البعائث غیر المقبولة  -۱۹
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى -۲۰

 
 
 

 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 االستعالمات -۲۱
 مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین. التعویضات -۲۲
 انتفاء مسؤولیة البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّنین -۲۳
 مسؤولیة المرِسل -۲٤
 دفع التعویض -۲٥
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ  -۲٦

 
 
 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 

 نفقات العبور -ألف
 

 نفقات العبور -۲۷



 االتفاقیة
 

۱٤۱ 

 النفقات الختامیة -باء
 

 أحكام عامة .النفقات الختامیة -۲۸
 المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام المستھدف بینتدفقات البرید أحكام تطبق على  .النفقات الختامیة -۲۹
ری��د م��ن المس��تثمرین المعیَّن��ین ف��ي بل��دان النظ��ام األحك��ام المطبق��ة عل��ى ت��دفقات الب -النفق��ات الختامی��ة  -۳۰

 االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم 
 نوعیة الخدمةصندوق  -۳۱

 
 

 حصص الطرود البریدیة -جیم
 

 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة -۳۲
 
 

 نفقات النقل الجوي -دال
 

 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي -۳۳
 
 

 تسویة الحسابات -ءھا
 

 أحكام خاصة بتسویة الحسابات وتسدید المدفوعات المتصلة بتبادل البرید الدولي -۳٤
 
 

 والحصص النفقات مبلغ تحدید -واو
 

 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص -۳٥
 
 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 المتكاملة ازمیاتواللو الدولي العاجل البرید -۳٦
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة -۳۷

 
 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 ونظامھاشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة  -۳۸
 التحفظات المعروضة على المؤتمر -۳۹
 تنفیذ االتفاقیة ومدة العمل بھا -٤۰



 االتفاقیة
 

۱٤۲ 
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۱٤۳ 

 
 
 
 
 

 االتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

یولیــ�ـو  ۱۰م�ن دس�تور االتح�اد البری�دي الع�المي المب�رم ف�ي فیین�ا ف�ي  ۲۲من المادة  ۳بعد االطالع على البند 
االتف�اق المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعض�اء ف�ي االتح�اد والموقع�ون أدن�اه، ب حدد، ۱۹٦٤"تموز" 

م�ة البریدی�ة من الدستور الم�ذكور، القواع�د الت�ي تس�ري عل�ى الخد ۲٥من المادة  ٤البند فیما بینھم ومع مراعاة 
 في ھذه االتفاقیة. الدولیة

 
 

 الجزء األول
 قواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة الدولیة

 
 

 ۱المادة 
 تعاریف

 
 عرفة أدناه:لغرض االتفاقیة البریدیة العالمیة، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني الم -۱
 ؛برید الرسائل: البعائث التي تُنقل بموجب الشروط المحددة في االتفاقیة وفي األنظمة والمعّرفة فیھا بعیثة ۱-۱
ف��ي األنظم��ة االتفاقی��ة و المح��ددة ف��ي ش��روطال بموج��ب البریدی��ة: البعائ��ث الت��ي تُنق��ل دوالط��ربعیث��ة  ۱-۲

 ؛والمعّرفة فیھا
ف�ي األنظم�ة وف�ي االتفاقیة و المحددة في شروطال بموجب البعائث التي تُنقل البرید العاجل الدولي: بعیثة ۱-۳

 ؛وثائق البرید العاجل الدولي ذات الصلة والمعّرفة فیھا
ن م�ن أي مقط�ع المستندات ٤-۱ : بعائث برید الرسائل أو الطرود البریدیة أو البرید العاجل ال�دولي الت�ي تتك�وَّ

فاتھا تق�ع مواص� رقمیة، باستثناء األشیاء الموجھة لإلتجار التي مكتوب أو رسم أو مطبوع أو معلومات
 المادیة ضمن الحدود المحددة في األنظمة؛

البضائع: بعائ�ث بری�د الرس�ائل أو الط�رود البریدی�ة أو البری�د العاج�ل ال�دولي الت�ي تتك�ون م�ن أي ش�يء  ٥-۱
عری�ف تب�ق علیھ�ا ج�ار والت�ي ال ینطملموس أو منقول خالف النقود، بما في ذل�ك األش�یاء الموجھ�ة لإلتِّ 

ی�ة ض�من الح�دود أع�اله والت�ي تق�ع مواص�فاتھا الماد ٤-۱"المستندات" وفقاً للتعری�ف ال�وارد ف�ي البن�د 
 ؛الُمحددة في األنظمة

 ؛، تحتوي على بعائث بریدیةمختومة برصاص أو بدون رصاصموسومة بلصیقة أو أوعیة  اإلرسالیة المغلقة: ٦-۱
 ؛)الوعاء(ذلك المبین على لصیقة خطأ: األوعیة الواردة إلى مكتب تبادل غیر  لموجھةاإلرسالیات ا ۱-۷
 ة؛ ھویة مستخدم الخدمة البریدی الالزمة للتعرف علىالبیانات  البیانات الشخصیة: ۱-۸
 ؛آخر یوجد في بلد عضوولكنھا كانت موجھة إلى مكتب تبادل  ،مكتب تبادل بعائث تسلمھا البعائث المرسلة خطأ: ۱-۹
 أو أخ�رى خدم�ة ن،مع�یَّ  مس�تثمر( العب�ور بل�د ف�ي ما ناقل یقدمھا التي الخدمات أجرة دفع: العبور نفقات ۱-۱۰

 جواً؛ أو/و بحراً  أو/و براً  الرسائل برید بعائث عبور إزاء) االثنین من مزیج



 االتفاقیة
 

۱٤٤ 

ل المرِس��المع��یَّن للبل��د المس��تثمر  عل��ى للمس��تثمر المع��یَّن لبل��د المقص��د مس��تحقة أج��رة النفق��ات الختامی��ة: ۱-۱۱
 ً  ؛المتسلمة الرسائل برید بعائث عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضا

المستثمر المعیَّن: كل كیان حكومي أو غیر حكومي یعیّنھ رسمیاً البلد العضو لضمان اس�تثمار الخ�دمات  ۱-۱۲
 التحاد داخل أراضیھ؛البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق ا

 ؛نظامالورزمة صغیرة: بعیثة تنقل بموجب شروط االتفاقیة  ۱-۱۳
ل المرِس�للبل�د  المس�تثمر المع�یَّن عل�ى للمستثمر المعیَّن لبلد المقصد مستحقة أجرة الحصة البریة للوارد:  ۱-۱٤

 ً  ؛المتسلمة البریدیة الطرود عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضا
 ،معیَّنمستثمر ( العبور بلد في ما ناقل یقدمھا التي الخدمات عن المستحقة األجرة الحصة البریة للعبور: ۱-۱٥

 جواً؛ أو/و براً  اإلقلیمیةبأراضیھ  بریدي طرد عبورمقابل ) االثنین من مزیج أو أخرى خدمة
مستثمر مع�یَّن أو خدم�ة أخ�رى أو الحصة البحریة: األجرة المستحقة عن الخدمات التي یقدمھا ناقل ما (  ۱-۱٦

 بریدي؛ لطردمزیج من االثنین) یشارك في النقل البحري 
یمك��ن لزب��ون م��ا أن یق��دم ش��كوى أو طل��ب تح��ر فیم��ا یتص��ل بالخدم��ة البریدی��ة المقدم��ة  -االس��تعالمات ۱-۱۷

 ً  ؛وشروط االتفاقیة واألنظمة تماشیا
مات بریدیة أساسیة ذات نوعیة في ك�ل ش�بر م�ن األراض�ي الخدمة البریدیة الشمولیة: التوفیر الدائم لخد  ۱-۱۸

 ، وذلك لجمیع الزبائن وبأسعار في المتناول؛بلداإلقلیمیة ل
 مغلق���ة بریدیة بعائث إعداد وزنھا أو عددھا یبرر ال لبعائث وسیط لبلد مفتوح عبور المكشوف:بالعبور   ۱-۱۹

 المقصد.لبلد 
 
 

 ۲المادة 
 التفاقیةیانات المسؤولة عن التقید بااللتزامات النابعة من االنضمام إلى اتحدید الكیان المسؤول أو الك

 
 الھیئ�ة اس�م الم�ؤتمر انتھ�اء م�ن أشھر ستة مھلة خالل الدولي المكتب تبلغ أن األعضاء البلدان على یجب -۱

 ال�دولي ت�بلمكا كذلك األعضاء البلدان وتبلغ .وعنوانھا البریدیة الشؤون على اإلشراف عن المسؤولة الحكومیة
 الستثمار رسمیا نالمعیَّنی المستثمرین أو المعیَّن المستثمر وعنوان اسم المؤتمر انتھاء بعد أشھر ستة مھلة خالل

 ب��ین لفاص��لةا الفت��رة خ��الل م��ا. إقل��یمھم ف��ي االتح��اد وث��ائق م��ن النابع��ة بااللتزام��ات وللتقی��د البریدی��ة الخ��دمات
 بأس�رع حكومی�ةال الھیئ�ات على تطرأ تغییرات بأي الدولي المكتب عضاءاأل البلدان تبلغ أن فیجب المؤتمرات،

 بأس�رع ل�دوليا المكت�ب إل�ى رسمیا المعیَّنین المستثمرین على تطرأ تغییرات بأي أیضا تبلغ أن ویجب .یمكن ما
 .التغییر تنفیذ من األقل على أشھر ثالثة قبل ذلك یكون أن ویفضل یمكن، ما
 
 ھ�ذا س�یوفرھا الت�ي البریدی�ة الخدمات نطاق تحدید فیجب جدیدا، مستثمرا رسمیا عضو بلد یعین عندما -۲

 .لیمھإق في المستثمر بھا یقوم التي الجغرافیة التغطیة عن فضال االتحاد، وثائق بموجب األخیر
 
 

 ۳المادة 
 الشمولیة البریدیة الخدمة

 
 جمی�ع یتمت�ع عل�ى أن األعض�اء دانالبل� تح�رص ،لالتح�اد البری�دي اإلقل�یم وح�دة مفھ�وم دع�م ف�ي رغب�ة -۱

 ا بص�فةی�تم توفیرھ� ،جی�دة أساس�یة بریدی�ة خدمات عرض تقابل شمولیة بریدیة خدمة في بالحق الزبائن/المرتفقین
 معقولة. وبأسعار أراضیھا من نقطة كل في دائمة

 



 االتفاقیة
 

۱٤٥ 

 الخدمات مدى ،ادة أخرىالوطني أو بوسائل معت البریدي تشریعھا إطار في األعضاء البلدان تحدد ،الغایة ولھذه -۲
 لوطنیة.ا وظروفھا السكان احتیاجات من كل مراعاة مع ،المعقولة واألسعار النوعیة شروط وكذا المعنیة البریدیة

 
 م�ن ك�الً  ،الش�مولیة البریدی�ة الخدم�ة ب�أداء المكلف�ون المس�تثمرون یراعي أن على األعضاء البلدان تحرص -۳

 وعیة.الن ومعاییر البریدیة الخدمات عروض
 
ج��ٍد بحی��ث تك��ون تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یض��من ت��وفیر الخدم��ة البریدی��ة الش��مولیة بش��كل مُ  -٤

 دیمومتھا مضمونة.
 
 

 ٤المادة 
 حریة العبور

 
بل�د عض�و أن یض�من قی�ام م�ن الدس�تور، وھ�و یف�رض عل�ى ك�ل  الم�ادة األول�ىیوضح مبدأ حریة العب�ور ف�ي  -۱

ي تس�لم إل�یاإلمستثمریھ المعیَّنین بتوجیھ  س�تثمر قب�ل مم�ن  مھرس�الیات المغلق�ة وبعائ�ث بری�د الرس�ائل المكش�وفة التـــ�
ثھم لمغلق�ة وبع�ائاإرس�الیاتھم ف�ي نق�ل  یس�تخدمونھابأسرع الطرق وبالوسائل األكثر أمانا التي بشكل دائم و، معیَّن آخر

 ة خطأ.خطأ واإلرسالیات الموجھ وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث المرسلة .الخاصة ببرید الرســــائل
 
المحتویة على مواد ُمعدیة قابلة للتلف أو مواد  البعائث البریدیةللبلدان األعضاء التي ال تشترك في تبادل  -۲

طبوع�ات على الم نفس الشيءوینطبق . ر المكشوف عبر أراضیھامشعة الخیار في أال تقبل ھذه البعائث بالعبو
لت�ي ت�نظم الت�ي ال تس�تجیب محتویاتھ�ا لألحك�ام القانونی�ة ا Mالصغیرة واألكی�اس  والدوریات والمجالت والرزم

 شروط نشرھا أو تداولھا في بلد العبور.
 
 مكفولة في كل إقلیم االتحاد. الطرودور ـحریة عب -۳
 
یم تق�دنھ یحق للبلدان األعضاء األخرى أن تلغ�ي إإذا لم یراع بلد عضو األحكام الخاصة بحریة العبور، ف -٤

 العضو. مع ھذا البلد الخدمات البریدیة
 
 

 ٥المادة 
لی��ھ أو اس��مھ إو/أو االس��م الع��ائلي للمرس��ل تع��دیل أو تص��حیح العن��ـوان  -االس��ترداد  -تبعی��ة البعائ��ث البریدی��ة 

 المرِسل إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا إلى -استئناف اإلرسال  .الشخصي أو اسم أبیھ، إن ُوجد
 
لك��ا للمرس��ل طالم��ا أنھ��ا ل��م تس��لم لص��احب الح��ق، إالّ إذا كان��ت البعیث��ة الم��ذكورة ق��د بعیث��ة بریدی��ة مُ  تظ��ل ك��ل -۱

 ۳-۱۹ أو الم�ادة ۱-۱-۲-۱۹المص�در أو المقص�د، وف�ي حال�ة تطبی�ق الم�ادة بل�د ل ال�وطني لتش�ریعلصودرت تطبیق�ا 
 بلد العبور.ل الوطني تشریعالنص علیھ یوفقا لما 

 
أو یع��ّدل أو یص��حح و/ریدی��ة أن یس��تردھا م��ن الخدم��ة أو یع��دل عنوانھ��ا أو یص��ححھ، لمرِس��ل أي بعیث��ة ب -۲

ص ألخرى فمنصواأما األجور والشروط  إن ُوجد.، االسم العائلي للمرسل إلیھ أو اسمھ الشخصي أو اسم أبیھ
 .النظامعلیھا في 

 
البریدیة في حالة تغییر عن�وان أن یستأنف المستثمرون المعیَّنون إرسال البعائث تضمن البلدان األعضاء  -۳

ا منصوص علیھالمرسل إلیھ وإعادة البعائث التي ال یمكن توزیعھا إلى الُمرِسل. أما األجور والشروط األخرى ف
 .النظام في
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 ٦المادة 
 طوابع البرید

 
ً " بری�د طابع" مصطلح یكون -۱  م�ع تتط�ابق الت�ي للطواب�ع فق�ط ویخص�ص االتفاقی�ة ھ�ذه بموج�ب محمی�ا

 .النظاموالشروط الواردة في  المادة ذهھ شروط
 
 طابع البرید: -۲
ً  البلد العضو أو اإلقلیم یُصدر ویُطرح للتداول بصفة حصریة تحت سلطة ۲-۱  االتحاد؛ لوثائق طبقا
عل�ى توض�ع عن�دما الحقیقی�ة لقیمتھ�ا المقابل�ة األج�رة دف�ع عل�ى دلیالً یكون من مظاھر السیادة ویشكل  ۲-۲

ً  البریدیة، البعائث   االتحاد؛ لوثائق وفقا
البل��د  ف��ي البریدی��ة الطواب��ع جم��ع ھوای��ة أو البری��دي المس��بق ال��دفع ألغ��راضیك��ون مت��داوالً  أن یج��ب  ۲-۳

 ؛تبعاً للتشریع الوطني اإلصدار إلدارة األصلي اإلقلیم العضو أو 
 ار.یجب أن تتیسر الطوابع البریدیة لكل المواطنین في البلد العضو أو إقلیم اإلصد  ٤-۲
 
 تتضمن طوابع البرید ما یلي:  -۳
أو إقلیم اإلصدار إلى  العضو بلدالأو إذا طلب  ۱اسم البلد العضو أو اإلقلیم المصدر، بالحروف الالتینیة ۳-۱

الل�ذین الرم�ز أو الح�روف األول�ى  أن یتض�من ط�ابع البری�د المكتب الدولي لالتح�اد البری�دي الع�المي،
 م االتفاقیة؛افي نظ ةط المحددورسمیا تماشیاً والشربلد أو إقلیم اإلصدار  یمثالن

 القیمة االسمیة المعبر عنھا:  ۳-۲
 بالعملة الرسمیة للبلد العضو أو إقلیم اإلصدار أو المبیَّنة على شكل حرف أو رمز؛ مبدئیاً، ۳-۲-۱
 بعالمات أخرى نوعیة تحّددھا ماھیتھا. ۳-۲-۲
 
 تظھ�ر الت�ي الدولی�ة الحكومی�ة لمنظم�اتوش�عارات ا الرسمیة المراقبة وعالمات الدولة شعارات تكون -٤

 .الصناعیة الملكیة لحمایة باریس اتفاقیةبموجب  محمیة البرید طوابع على
 
 أما مواضیع وتصامیم طوابع البرید فیجب أن: -٥
 االتحاد؛ أجھزة قبل من المتخذة القرارات ومع االتحاد دستور دیباجة روح مع متماشیة تكون ۱-٥
 أو اإلص��دار، إدارة ل��ھ تخض��ع ال��ذي اإلقل��یم أو العض��و للبل��د الثقافی��ة بالھوی��ة وثیق��ة ص��لة عل��ى تك��ون ۲-٥

 السالم؛ على الحفاظ أو الثقافة نشر في تساھم 
 ل��ھ تخض��ع ال��ذي اإلقل��یم أو العض��و البل��د غریب��ة ع��ن أح��داث أوب��ارزة  شخص��یات ذك��رى تخل��د عن��دما ۳-٥

 المعني؛ اإلقلیم أو العضو بالبلد وثیقة القةع لھا تكون أن یجب اإلصدار، إدارة 
دة من أي طابع سیاسي أو أي موضوع یخدش شعور ٤-٥  ما؛ بلد أو شخص تكون مجرَّ
 للبلد العضو أو اإلقلیم. كبرى داللةب تتسم ٥-٥
 
 أو أو بص�مات الطابع�ات التخل�یص أو بص�مات آالت البری�دي عالمات التخلیص تستعمل أن یجوز ال -٦

ً  وضع بصمة الختم أو الطباعة وسائل من غیرھا  .و اإلقلیمالبلد العضو أ من بترخیص إال االتحاد لوثائق وفقا

 
 باعتبارھا البلد الذي اخترع طابع البرید. ىیُمنح إعفاء من ھذا الحكم لبریطانیا العظم ۱



 االتفاقیة
 

۱٤۷ 

 ال�دولي المكت�ب األعض�اء البل�دان ت�زود جدی�دة، تقنی�ات أو م�واد باس�تخدام بریدی�ة طواب�ع إص�دار قب�ل -۷
 م�ن ك�ال ال�دولي المكت�ب ویبل�غ. البری�د معالج�ة آالت عم�ل لطریق�ة مواءمتھ�اع�ن م�دى  الض�روریة بالمعلومات

 .بذلك اآلخرین المعیَّنین والمستثمرین األعضاء البلدان
 
 

 ۷المادة 
 التنمیة المستدامة

 
تبادر البلدان األعض�اء و/أو مس�تثمروھا المعیَّن�ون ب�إقرار وتنفی�ذ اس�تراتیجیة فعال�ة للتنمی�ة المس�تدامة  -۱

ض�افة لى جمیع مستویات العملی�ات البریدی�ة باإلتنصب بصفة خاصة على أنشطة بیئیة واجتماعیة واقتصادیة ع
 .المستدامةإلى تشجیع أنشطة التوعیة بمسائل مسائل التنمیة 

 
 

 ۸المادة 
 األمن البریدي

 
ف��ة ن بالمتطلب��ات األمنی��ة یھا المعیَّن��یك��ل م��ن البل��دان األعض��اء ومس��تثمریلت��زم  -۱ ف��ي المع��اییر األمنی��ة المعرَّ

دي ثمار البرین وینفذون استراتیجیة عمل في مجال األمن على جمیع مستویات االستلالتحاد البریدي العالمي ویقرو
 ك الثق�ة، وذل�كتل�وتعزی�ز  التي یقدمھا المستثمرون المعیَّن�ون الخدمات البریدیة فيللحفاظ على ثقة عامة الجمھور 

مب��دأ  تتض��من ظ��ام، كم��االناألھ��داف المح��ددة ف��ي تتض��من ھ��ذه االس��تراتیجیة  و ف��ي ص��الح ك��ل الم��وظفین المعنی��ین.
حك�ام التنفی�ذ ألمحددة ف�ي ااالمتثال للمتطلبات القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مسبقة بشأن البعائث البریدیة 

فق�ا وس اإلدارة (بما في ذلك نوع البعائث البریدیة ومعاییرھا) التي اعتمدھا كل من مجلس االستثمار البری�دي ومجل�
تعلق�ة لمعلوم�ات المعل�ى أن تش�مل ھ�ذه االس�تراتیجیة أیض�ا تب�ادل ا التقنیة لالتحاد البریدي العالمي.لمعاییر الترسیل 

 المعیَّنین.بالحفاظ على أمن وسالمة نقل وعبور اإلرسالیات فیما بین البلدان األعضاء ومستثمریھا 
 
 اً م�ع الخط�ر أو التھدی�د،یجب أن یكون أي تدبیر أمني یتخذ ضمن سلسلة النقل البریدي الدولي متناسب -۲

بكة كما یجب فرضھ دون إعاقة تدفق البرید أو التجارة على المستوى العالمي م�ن خ�الل مراع�اة خصوص�یة ش�
ی�اً منس�قة دول البرید. ویجب فرض التدابیر األمنیة التي قد یكون لھا أثر ع�المي عل�ى العملی�ات البریدی�ة بطریق�ة

 لحة ذات الصلة.ومتوازنة مع مشاركة الجھات صاحبة المص
 
 

 ۹المادة 
 المخالفات

 
 البعائث البریدیة -۱
 ومقاض�اتھیل�ي أُدی�ن بارتك�اب م�ا لمن�ع أي ش�خص  تتعھد البلدان األعضاء باتخاذ الت�دابیر الض�روریة  ۱-۱

 ومعاقبتھ: 
الت��ي ال ، خط��رةال البض��ائعف��ي البعائ��ث البریدی��ة، فض��ال ع��ن  العقلی��ةوض��ع المخ��درات والم��ؤثرات  ۱-۱-۱

 ؛صراحة بوضعھا والنظامص االتفاقیة ترخِّ 
ص��لة باالس��تغالل الجنس��ي لألطف��ال أو ذات ط��ابع إب��احي  لھ��ا ف��ي البعائ��ث البریدی��ة ووض��ع أش��یاء ۱-۱-۲

 .األطفال تستخدم 
 
 أجَرة التخلیص ووسائل التخلیص بوجھ خاص. -۲



 االتفاقیة
 

۱٤۸ 

ل���ق بوس���ائل التخل���یص انتھاك���ات تتعلمن���ع أي  باتخ���اذ الت���دابیر الض���روریة تتعھ���د البل���دان األعض���اء  ۲-۱
 المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ومقاضاة مرتكبیھا ومعاقبتھم. 

 الطوابع البریدیة المتداولة أو المسحوبة من التداول؛ ۲-۱-۱
 بصمات التخلیص؛ ۲-۱-۲
 بصمات آالت التخلیص أو آالت الطباعة؛ ۲-۱-۳
 قسائم المجاوبة الدولیة. ٤-۲-۱
قصد بالمخالفات المتعلق�ة بوس�ائل التخل�یص أي م�ن األعم�ال الم�ذكورة أدن�اه ألغراض ھذه االتفاقیة، یُ  ۲-۲

الحصول على كسب شخصي غیر مشروع أو للحصول عل�ى كس�ب  بغیة من أي شخصالتي تُرتََكب 
 لصالح طرف ثالث. وینبغي المعاقبة على ارتكاب األعمال التالیة:

، أو أي عم��ل غی��ر ش��رعي أو غی��ر ق��انوني ل��ھ أي عم��ل تزیی��ف أو تقلی��د أو تزوی��ر لوس��ائل التخل��یص ۲-۲-۱
 صلة بصناعة غیر مرخص بھا لمثل ھذه الوسائل؛ 

أو اس�تعمالھا أو أي وس�یلة م�ن وس�ائل ال�دفع البری�دي المس�بق الم�زورة أو المقل�دة أو المزیف�ة  تصنیع ۲-۲-۲
ھا (وكذلك دعایة للاإطالقھا للتداول بھا أو االتجار بھا أو توزیعھا أو نشرھا أو نقلھا أو عرضھا أو 

  على شكل مسارد ولألغراض الدعائیة).
 ؛استعمال أو تداول أي وسیلة من وسائل التخلیص كانت قد سبق استعمالھا، وذلك في أغراض بریدیة ۲-۲-۳
 المحاوالت الرامیة إلى ارتكاب أي من المخالفات المذكورة. ٤-۲-۲
 
 المعاملة بالمثل -۳
تعل�ق األم�ر بوس�ائل ، ۲بین األعمال المشار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة عدم التمییز  یجبفیما یتعلق بالعقوبات،  ۳-۱

ً ال یج�وز أن یك�ون ؛ ولل�دفع البری�دي المس�بق وطنیة أو أجنبی�ةتخلیص  ط ألي ش�ر ھ�ذا الحك�م خاض�عا
 ً ً  سواء كان قانونیا  یخص المعاملة بالمثل. أو عرفیا

 
 

 ۱۰المادة 
 معالجة البیانات الشخصیة

 
 دام البیانات الشخصیة للمستخدمین إال لألغراض التي ُجمعت من أجلھا وفقا للتشریع الوطني.ال یجوز استخ -۱
 
 .المرخص لھا بالنفاذ إلیھا بموجب التشریع الوطنيإالَّ لألجھزة البیانات الشخصیة للمستخدمین إنشاء ال یجوز  -۲
 
یة وأم��ن البیان��ات الشخص��یة ن عل��ى ض��مان س��ریھا المعیَّن��ییح��رص ك��ل م��ن البل��دان األعض��اء ومس��تثمر -۳

  للمستخدمین، وفقا لتشریعھم الوطني ووفقا للمعاییر الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال.
 
 یخطر المستثمرون المعیَّنون زبائنھم بطریقة استخدام بیاناتھم الشخصیة وال سیما الغرض من تجمیعھا. -٤
 
ین إرسال البیانات الشخصیة إلى المستثمرین المعیَّنین یجوز للمستثمرین المعیَّندون اإلخالل بما سبق،  -٥

 خدمة.في بلدان المقصد أو في بلدان العبور الذین یحتاجون إلى تلك البیانات من أجل تقدیم ال
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 ۱۱المادة 
 رسالیات المغلقة مع الوحدات العسكریةتبادل اإل

 
 :أخرى لبلدانبریة أو بحریة أو جویة تابعة خدمات بواسطة یمكن تبادل إرسالیات مغلقة لبرید الرسائل  -۱
 ؛دةاألعضاء وقادة الوحدات العسكریة الموضوعة تحت تصرف األمم المتح البلدانبین مكاتب برید أحد  ۱-۱
 ؛بین قادة تلك الوحدات العسكریة ۱-۲
ربی��ة أو الس��فن الحو البری��ة األعض��اء وق��ادة الف��رق البحری��ة أو الجوی��ة أو البل��دانب��ین مكات��ب بری��د أح��د  ۱-۳

 ؛الطائرات العسكریة التابعة لنفس ھذا البلد والراسیة في الخارج
 أو السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة التابعة لنفس البلد.أو البریة بین قادة الفرق البحریة أو الجویة  ٤-۱
 

مرس�لة فق�ط  ۱ ن�دف�ي البرسالیات المش�ار إلیھ�ا یجب أن تكون بعائث برید الرسائل التي تشتمل علیھا اإل -۲
نھا أو م التي تُرسلمن أو إلى أعضاء الوحدات العسكریة أو ھیئات أركان الحرب ومالحي السفن أو الطائرات 

كریة أو ال�ذي وض�ع تح�ت التص�رف الوح�دة العس�ویح�دد المس�تثمر المع�یَّن للبل�د العض�و رس�الیات. إلیھا ھذه اإل
 .أنظمتھ القانونیةرسال التي تطبق علیھا حسب إلالتابعة لھ السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط ا

 
ال��ذي وض��ع تح��ت التص��رف الوح��دة یُعتب��ر المس��تثمر المع��یَّن للبل��د العض��و م��ا ل��م یوج��د اتف��اق خ��اص،  -۳

بنفق�ات  ین المعنی�ینمدینا إزاء المس�تثمرین المعیَّن�العسكریة أو التابعة لھ السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة، 
 .ات وبالنفقات الختامیة وبنفقات النقل الجويرسالیعبور اإل

 
 

 ۱۲المادة 
 إیداع بعائث برید الرسائل بالخارج

 
، بعائ�ث بری�د الرس�ائل الت�ي یق�وم أو یّوزع علیھم لیھمإبأن یوجھ إلى المرسل مستثمر معیَّن لزم أي ال یُ  -۱

ادة م�ن بلد أجنبي، بقصد االس�تفبأنفسھم أو بوساطة غیرھم في  أرض بلد عضو بإیداعھامرسلون، یقیمون على 
 المطبقة في ذلك البلد.الشروط التعریفیة األفضل 

 
ف�ي بل�د  المع�دةب�ال تمیی�ز س�واء عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل  ۱ في البن�دتطبق األحكام المنصوص علیھا  -۲

 بي.في بلد أجن المھیأةإقامة المرسل والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث برید الرسائل 
 

ب�دفع التعریف�ات الداخلی�ة.  المص�درللمستثمر المعیَّن في المقصد الحق ف�ي مطالب�ة المس�تثمر المع�یَّن ف�ي  -۳
لمقص�د مع�یَّن ف�ي ادفع ھذه التعریفات خالل مھلة یح�ددھا المس�تثمر ال المصدرالمستثمر المعیَّن في  وإذا لم یقبل

ن ت�رد لمطالب�ة ب�أالمستثمر المعیَّن في المصدر مع تمتعھ بحـق فإنھ یمكن لھذا األخیر، إما أن یعید البعائث إلى ا
 لھ نفقات اإلعادة أو أن یعالجھا وفقا لتشریعھ الوطني.

 
ال یل��زم أي مس��تثمر مع��یَّن بتوجی��ھ بعائ��ث بری��د الرس��ائل الت��ي یودعھ��ا مرس��لون أو یودعونھ��ا بواس��طة  -٤

ة الواج��ب إذا اتض�ح أن مبل��غ النفق�ات الختامی� ،ی�ھغی�رھم بكمی�ات كبی�رة ف��ي بل�د آخ�ر غی��ر البل�د ال�ذي یقیم��ون ف
مس�تثمرین المرس�لین. ویح�ق لل إقام�ةمن المبلغ الذي كان سیحّصل لو أودعت البعائث في بلد أدنى تحصیلھ أقل 
وال  ،ھ�ات�ي ی�تم تحملأن یطالبوا المستثمر المعیَّن لإلیداع بدفع أجرة تتناسب م�ع التك�الیف ال المقصدالمعیَّنین في 

داخلی�ة المطبق�ة الالتعریفة في المائة من  ۸۰أن تتجاوز ھذه األجرة أعلى مبلغ من الصیغتین التالیتین: إما یمكن 
 ۹-۳۰أو  ۱٥-۲۹إل��ى  ۱۲-۲۹أو  ۱۱-۲۹ إل��ى ٥-۲۹أو األس��عار المطبق��ة وفق��اً للم��واد عل��ى بعائ��ث مماثل��ة 

المع�یَّن  ا المستثمرخالل مھلة یحددھ ،طالب بھوإذا لم یقبل المستثمر المعیَّن لإلیداع دفع المبلغ الم حسب الحالة.
مطالبة بأن تعھ بحق الفإنھ یمكن لھذا األخیر إما أن یُعید البعائث إلى المستثمر المعیَّن لإلیداع مع تم ،في المقصد

 .الوطنيترد لھ نفقات اإلعادة أو أن یُعالجھا وفقا لتشریعھ 
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  ۱۳ المادة
 لمياستعمال نماذج االتحاد البریدي العا

 
إال للمستثمرین المعیَّنین استعمال نماذج االتح�اد  یحقما لم یُنّص على خالف ذلك في وثائق االتحاد، ال  -۱

 لتبادل البعائث البریدیة وفقا لوثائق االتحاد.لتشغیل الخدمات البریدیة و ومستنداتھ
 

مس�تنداتھ لتش�غیل مكات�ب التب�ادل نماذج االتحاد البریدي الع�المي و استعمالللمستثمرین المعیَّنین  یجوز -۲
یَّن��ون تثمرون المعالت��ي یُنش��ئھا المس�� مراك��ز معالج��ة البری��د ال��دوليوك��ذلك الواقع��ة خ��ارج األراض��ي اإلقلیمی��ة 

یدی�ة الم�ذكورة آنف�ا لتس�ھیل اس�تثمار الخ�دمات البر ٦خارج أقالیمھم الوطنیة، وفقا للتعریف ال�وارد ف�ي البن�د 
 وتبادل البعائث البریدیة. 

 
للقانون الوطني أو السیاسة الوطنیة للبلد أو اإلقلیم العضو  ۲تخضع ممارسة اإلمكانیة المبینة في البند  -۳

ھ�ذا الص�دد  دولي. وف�يالذي یقام فیھ مكتب التبادل الواقع خارج األراضي اإلقلیمیة أو مركز معالجة البرید ال�
تنفی��ذ ض��ي ف��ي ن المس��تثمرون المعیَّن��ون الم، یض��م۲ودون المس��اس بالتزام��ات التعی��ین ال��واردة ف��ي الم��ادة 

وم��ع  ن اآلخ��رینبموج��ب االتفاقی��ة وتحم��ل كام��ل المس��ؤولیة ع��ن عالق��اتھم بالمس��تثمرین المعیَّن��ی التزام��اتھم
 المكتب الدولي. 

 
قب��ول فیم��ا یخ��ص  ف��ي المقص��دك��ذلك عل��ى البل��د العض��و  ۳ف��ي البن��د  المنص��وص علی��ھمتطل��ب الینطب�ق  -٤

 لدولي ھذه. اة البرید مثل مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالج البعائث البریدیة من
 
تُعلم البلدان األعضاء المكتَب الدولي بسیاساتھا المطبَّقة على البعائث البردییة الُمرَس�لة و/أو المس�تلَمة  -٥

لمعلومات اتاح ھذه تُ . ویجب رید الدوليمكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالجة البمن 
 على موقع اإلنتنرت لالتحاد.

 
ف مكات�ب التب�ادل الواقع�ة خ�ارج األراض�ي اإلقلیمی�ة بأنھ�ا مكات�ب أو  -٦ ألغراض ھ�ذه الم�ادة حص�را، تُع�رَّ

ضو بلد ع في إقلیم مرافق أُنشئت ألغراض تجاریة ویشغّلھا المستثمرون المعیَّنون أو یتولون اإلشراف علیھا
مراك�ز  رى، تع�ّرفأو إقلیم آخر غیر إقلیمھم، بھدف االتّجار في أسواق خارج أقلیمھم الوطنیة. ومن جھة أخ�

رس�الیات و اس�تالم إأبأنھ�ا مراف�ق لمعالج�ة البری�د ال�دولي المتب�اَدل، إم�ا بھ�دف تجھی�ز معالجة البری�د ال�دولي 
 ین آخرین.فیما بین مستثمرین معیَّن بریدیة وإما ألداء دور مراكز عبور للبرید الدولي المتباَدل

 
مراكز أو مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة یجب أال تُفسَّر ھذه المادة على أنھا توحي بأن  -۷

ق�الیمھم ألھا خ�ارج (بما في ذل�ك المس�تثمرین المعیَّن�ین المس�ؤولین ع�ن إنش�ائھا وتش�غی معالجة البرید الدولي
ع�المي وال لبری�دي الوضع مستثمري البلد المضیف المعیَّنین الخاضعین لوثائق االتحاد ا الوطنیة) تتمتع بنفس

رج لواقع��ة خ��اامكات��ب التب��ادل عل��ى أنھ��ا تف��رض التزام��ا قانونی��ا عل��ى البل��دان األعض��اء األخ��رى لالعت��راف ب
ق��الیم ن��ین عل��ى األھ��ذه عل��ى أنھ��ا م��ن المس��تثمرین المعیَّ  مراك��ز معالج��ة البری��د ال��دوليأو األراض��ي اإلقلیمی��ة 

 القائمة والمشغّلة فیھا.
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 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 

 ۱٤المادة 
 األھداف في مجال نوعیة الخدمةالمعاییر و

 
یتعین على البلدان األعضاء أو مستثمریھا المعیَّن�ین تحدی�د ونش�ر مع�اییرھم وأھ�دافھم ف�ي مج�ال توزی�ع  -۱

 برید الرسائل والطرود الواردة.بعائث 
ال ینبغ��ي أن تك��ون ھ��ذه المع��اییر واألھ��داف، بع��د أن یُض��اف إلیھ��ا الوق��ت المطل��وب ع��ادة للتخل��یص  -۲

 الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتھم الداخلیة.
 
المصدر تحدید ونشر معاییرھم م�ن البدای�ة یجب أیضا على البلدان األعضاء أو مستثمریھا المعیَّنین في  -۳

 یة.دیة/ السطحإلى النھایة فیما یتعلق بالبعائث والبعائث الجویة لبرید الرسائل وكذا للطرود والطرود االقتصا
 
 یُقیّم البلدان األعضاء أو مستثمروھا المعیَّنون مدى تطبیق معاییر نوعیة الخدمة. -٤
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسومو الرسوم

 
 

 ۱٥المادة 
 الرسوم

 
ف�ة ف��ي االتفاقی��ةالخاص��ة بمختل�ف الخ��دمات البریدی��ة  الرس��ومتُح�دَّد  -۱ م�ن قب��ل البل��دان األعض��اء أو  الُمعرَّ

 ویج�ب أن ،نظامھ�اومستثمریھا المعیَّنین تبعاً للتش�ریع ال�وطني وطبق�ا للمب�ادئ المنص�وص علیھ�ا ف�ي االتفاقی�ة 
 تكون مرتبطة من حیث المبدأ بالتكالیف المتعلقة بتقدیم ھذه الخدمات.

 
التخل�یص ع�ن نق�ل بعائ�ث  رس�ومیحدد البلد العضو للمصدر أو مس�تثمره المع�یَّن تبع�اً للتش�ریع ال�وطني  -۲

 كانت طالما التخلیص تسلیم البعائث في محل إقامة المرسل إلیھم رسومبرید الرسائل والطرود البریدیة. وتشمل 
 .المعنیةالمقصد بالنسبة للبعائث بلدان في خدمة التوزیع ھذه منظمة 

 
معادلة على األقل لتلك  ،المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبیل البیان في الوثائق الرسومیجب أن تكون  -۳

 لخ).إ ،المعالجةمھلة  ،الكمیة ،نفس الخصائص ( الفئة تنطوي علىالمطبقة على بعائث النظام الداخلي التي 
 
كاف�ة  أو یتج�اوزوا بأن تتجاوز للبلدان األعضاء أو لمستثمریھا المعیَّنین حسب التشریع الوطنيیرخص  -٤

 .الواردة في الوثائقاإلرشادیة  الرسوم
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ن بخی�ار أالبلدان األعض�اء أو مس�تثمروھا المعیَّن�ون تتمتع  ،۳المحددة بالبند  للرسوم الحد األدنى یتجاوزفیما  -٥
ً تمنح  داخ�ل ع�ة المود والط�رود البریدی�ة بالنس�بة لبعائ�ث بری�د الرس�ائلال�وطني مخفض�ة تس�تند إل�ى تش�ریعھا  رس�وما

 فات تفضیلیة لزبائنھا الذین لدیھم رواج بریدي ھام.یویمكنھا بوجھ خاص أن تمنح تعر أراضي بلد عضو،
 
 الف تلك المقررة في الوثائق.بریدیة من أي نوع خ رسومل من الزبائن حصَّ محظور أن تُ من ال -٦
 
لھا.التي  بالرسوممستثمر معیَّن حتفظ كل ی ،فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في الوثائق -۷  حصَّ
 
 

 ۱٦المادة 
 ةالبریدی الرسوممن  اإلعفاء

 
 المبدأ -۱
 ، منص��وص علیھ��االبری��دي م��ن دف��ع التخل��یص باعتبارھ��ا إعف��اء، ةالبریدی�� م��ن الرس��وم ح��االت اإلعف��اء  ۱-۱

 لتخل�یصااألحكام التي تنص على اإلعفاء من دف�ع  حددییمكن أن  النظامغیر أن . صراحة في االتفاقیة
الط�رود بعائ�ث بری�د الرس�ائل ول بالنس�بةوحص�ص ال�وارد  ،والنفقات الختامیة ،نفقات العبورو ،البریدي

المتعلق��ة و المح��دودة واالتح��ادات البل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المعیَّن��ینم��ن قب��ل  البریدی��ة المرس��لة
 لة من المكتببعائث برید الرسائل والطرود البریدیة المرس تعفى ،وعالوة على ذلك. بخدماتھا البریدیة

 م�ن لمعیَّن�ینوالبل�دان األعض�اء والمس�تثمرین ااالتحادات المحدودة إلى الدولي لالتحاد البریدي العالمي 
حص�ل ین الخی�ار ف�ي أأو مس�تثمره المع�یَّن  و المص�دریُت�اح للبل�د العض�البریدیة غیر أن�ھ  الرسومجمیع 

 الجویة عن ھذه البعائث األخیرة. اإلضافیة الرسوم
 
 أسرى الحرب والمعتقلون المدنیون -۲
الجوی��ة اإلض��افیة بعائ��ث بری��د الرس��ائل والط��رود  الرس��ومالبریدی��ة باس��تثناء  الرس��ومتعف��ى م��ن كاف��ة  ۲-۱

ع�ن  ة الموجھ�ة إل�ى أس�رى الح�رب أو المرس�لة م�نھم رأس�ا أوالبریدیة وبعائ�ث خ�دمات ال�دفع البریدی�
یعام��ل والبریدی��ة طری��ق المكات��ب المذكـ��ـورة بنظـ��ـام االتفـ��ـاقیة والنظ��ام الخـ��ـاص بخدمـ��ـات ال��دفع 

ا یتعل��ق المتح��اربون ال��ذین یتلق��اھم بل��د محای��د والمعتقل��ون فی��ھ معامل��ة أس��ـرى الح��ـرب الحقیقی��ین فیم��
 .الذكر السالفةبتطبیق األحكام 

ك�ذلك عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل والط�رود البریدی�ة  ۱-۲األحكام المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د  يتسر ۲-۲
لمعتقل�ین اإلى األش�خاص الم�دنیین الموّجھة أخرى أو بلدان وبعائث خدمات الدفع البریدیة الواردة من 

لق��ة بحمای��ة والمتع ۱۹٤۹ "آب" أغس��طس ۱۲المنص��وص عل��یھم ف��ي اتفاقی��ة جنی��ف المؤرخ��ة ف��ي 
م األشخاص المدنیین في وقت الحرب أو المرس�لة م�نھم رأس�ا أو ع�ن طری�ق المكات�ب الم�ذكورة بنظ�ا

 .االتفاقیة والنظام الخاص بخدمات الدفع البریدیة
االتفاقیة والنظام الخاص بخدمات ال�دفع البریدی�ة م�ن اإلعف�اء في نظام تستفید كذلك المكاتب المذكورة  ۲-۳

 ،ی��ةع��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل والط��رود البریدی��ة وبعائ��ث خ��دمات ال��دفع البرید ةدی��البریم��ن الرس��وم 
إم��ا والت��ي یرس��لونھا أو یتلقونھ��ا إم��ا رأس��ا  ۲-۲و ۱-۲الخاص��ة باألش��خاص المذكـ��ـورین ف��ي البن��دین 

 .بطریق الوساطة
 ۱۰زن إل�ى كیلوغرام�ات. ویرف�ع ح�د ال�و ٥لغای�ة م�ا زنت�ھ  ةالبریدی�معف�اة م�ن الرس�وم تقبل الط�رود  ٤-۲

أو  كیلوغرام��ات للبعائ��ث الت��ي ال یمك��ن تجزئ��ة محتویاتھ��ا وك��ذا للبعائ��ث المرس��لة ألح��د المعس��كرات
 .ألمنائھ لتوزیعھا على األسرى

أس��رى ال تعطى عن الطرود المصلحیة وطرود  المستثمرین البریدیین،في إطار تسویة الحسابات بین  ٥-۲
 یة.ناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوالحرب والمعتقلین المدنیین أي حصة باستث



 االتفاقیة
 

۱٥۳ 

 بعائث المكفوفین -۳
تُعف��ى جمی��ع البعائ��ث الخاص��ة ب��المكفوفین الت��ي تُرس��ل م��ن ط��رف منظم��ة للمكف��وفین أو إلیھ��ا أو م��ن  ۳-۱

ذه ھ�دام أن ااإلض�افیة، م� الجوی�ة الرس�ومالبریدی�ة باس�تثناء  الرس�ومشخص مكفوف أو إلیھ من جمی�ع 
 .لرسِ بولة على ھذا النحو في الخدمة الداخلیة للمستثمر المعیَّن المُ البعائث مق

 في ھذه المادة: ۳-۲
ً مكفوفُسجل رسمیا باعتباره یُقصد بالشخص المكفوف شخصا  ۳-۲-۱ ینطب�ق  أو ض�عیف البص�ر ف�ي بل�ده أو ا

 ؛علیھ تعریف منظمة الصحة العالمیة للشخص المكفوف أو الشخص الضعیف الرؤیة
 ؛رسمیا ھمتمثلتخدم المكفوفین أو بمنظمة المكفوفین مؤسسة أو جمعیة  یقصد ۳-۲-۲
 )الص�وتیة التس�جیالت ذل�ك في بما( كانت، شكل أي في والمكتوبات المراسالت تشمل بعائث المكفوفین  ۳-۲-۳

 فقدانھم لمشاك مواجھة على المكفوفین لمساعدة كیِّفت أو التي ُصنِعت أو األدوات وأي نوع من المعدات
 .نظامالللبصر، حسبما ینص علیھ 

 
 
 
 
 

 رابعالجزء ال
 الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة

 
 

 ۱۷ادة الم
 الخدمات األساسیة

 
ینبغ��ي أن تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یكف��ل مس��تثمروھا المعیَّن��ون قب��ول بعائ��ث بری��د الرس��ائل  -۱

 ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا.
 
 ھي: حتویة على مستندات فقطالمبعائث برید الرسائل  -۲
 ؛كیلوغرام ۲أولویة لغایة ذات أولویة وبعائث غیر ذات بعائث  ۲-۱
 ؛اتكیلوغرام ۲ لغایة ومطبوعاترسائل وبطاقات بریدیة  ۲-۲
 ؛اتكیلوغرام ۷المكفوفین لغایة بعائث  ۲-۳
ة مماثل���ة األكی���اس الخاص���ة الت���ي تحت���وي عل���ى جرائ���د ومكتوب���ات دوری���ة وكت���ب ومس���تندات مطبوع���  ٤-۲

 كیلوغرام. ۳۰" لغایة Mتسمى "أكیاس والتي  المقصد،المرسل إلیھ ونفس ھة لنفس موجَّ  
 
 برید الرسائل المحتویة على بضائع فقط، ھي: بعائث  -۳
 .كیلوغرام ۲الرزم الصغیرة ذات األولویة وغیر ذات األولویة، لغایة  ۳-۱
 

 .للنظاموفقا  ،محتواھاوتصنف بعائث برید الرسائل تبعا لسرعة معالجتھا  -٤
 

ً  یج�وز ،۳ البن�د ف�ي إلیھ�ا المش�ار التصنیف أنظمة إطار في  -٥  بحس�ب الرس�ائل بری�د بعائ�ث تص�نَّف أن أیض�ا
 ب�یَّنوتُ  .(E)أو رزم ص�غیرة   (E)ةُمزحم� رس�ائل أو ،(G)ة كبیر رسائل أو ،(P)ة صغیر رسائل باعتبارھا مقاسھا
 .نظامال في والوزن الحجم حدود



 االتفاقیة
 

۱٥٤ 

بص�ورة اختیاری�ة عل�ى بع�ض فئ�ات بری�د ف�ي البن�د أعل�ى م�ن تل�ك الموض�حة  أوزان ق ح�دود أبع�ادتطب -٦
 .نظامالوفقا للشروط الموضحة في  ،الرسائل

 
أیض��ا أن تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یكف��ل مس��تثمروھا المعیَّن��ون قب��ول الط��رود البریدی��ة  یج��ب -۷

 .كیلوغراما ۲۰ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا لغایة 
 
وفقا للشروط  ،الطرود البریدیة بعضكیلوغراما بصورة اختیاریة على  ۲۰تطبق حدود أوزان أعلى من  -۸

 .النظامالموضحة في 
 
 

 ۱۸المادة 
 الخدمات اإلضافیة

 
 التالیة: اإلضافیة اإللزامیةالخدمات أداء البلدان األعضاء  تضمن -۱
 د الرسائل الصادرة ذات األولویة؛خدمة التسجیل لبعائث البرید الجوي وبعائث بری ۱-۱
 .المسجلة الواردة الرسائل برید بعائث لكافة التسجیل خدمة ۱-۲
 
أداء الخ��دمات االض��افیة االختیاری��ة التالی��ة ف��ي إط��ار أو مس��تثمریھا المعیَّن��ین یج��وز للبل��دان األعض��اء  -۲

 ات:توفیر ھذه الخدم المستثمرین المعیَّنین الذین اتفقوا علىالعالقات بین 
 ؛خدمة البعائث بقیمة مصرح بھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود ۲-۱
 ؛خدمة البعائث مقابل تأدیة القیمة بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود ۲-۲
 ؛الرسائلبالنسبة لبعائث برید  التتبعبخدمة البعائث بالتوزیع  ۲-۳
لة بعائثتسلیم خدمة  ٤-۲ إل�ى  بقیم�ة مص�رح بھ�ا أو البعائ�ثالتس�لیم المثب�ت ب بعائ�ثوال برید الرسائل المسجَّ

 الطرف الموجھة إلیھ یدا بید؛
 بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود؛المعافاة من األجور والرسوم البعائث توزیع خدمة  ٥-۲
 ؛سھلة الكسر والطرود المزحمةالخدمة الطرود  ٦-۲
 ؛ائث المجمعة من مرسل واحد والموجھة للخارجبالنسبة للبع ”Consignment“خدمة التجمیع  ۲-۷
 الُمرس��ل خدم��ة إع��ادة البض��ائع، وھ��ي عب��ارة ع��ن إع��ادة البض��ائع م��ن جان��ب المرس��ل إلی��ھ إل��ى الب��ائع  ۲-۸

 األصلي بناء على تصریح من ھذا األخیر. 
 
 ة:في آن واحد على جوانب إجباریة وجوانب اختیاری ةالتالی ة الثالثاالضافی اتتشتمل الخدم -۳
البلدان  غیر أن جمیع  ،التي تعتبر اختیاریة أساسا )CCRI(خدمة المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة  ۳-۱

 ؛CCRIبأداء خدمة إعادة بعائث األعضاء أو مستثمریھا المعیَّنین ملزمون 
 ؛ختیاريغیر أن بیعھا ا ،یجوز تداول ھذه القسائم في أي بلد عضو ،الدولیة المجاوبةخدمة قسائم  ۳-۲
 جمیع وعلى. بھا المصرح القیمة ذات والبعائث والطرود المسجلة الرسائل برید بعائثباستالم  اإلشعار ۳-۳

 أن غی�ر ؛ال�واردة المتعلقة بالبعائث االستالم إشعارات یقبلوا أن المعیَّنین مستثمریھا أو األعضاء البلدان
 .تیاریااخ یظل الصادرة للبعاث باالستالم اإلشعار خدمة تقدیم

 
 .النظامیرد وصف لھذه الخدمات ولألجور المتعلقة بھا في  -٤



 االتفاقیة
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للمس�تثمرین ی�رخص  ،إذا كانت عناصر الخدمة المبینة فیما یل�ي موض�وع أج�ور خاص�ة ف�ي النظ�ام ال�داخلي -٥
 :النظاموفقا للشروط المنصوص علیھا في  ،نفس األجور بالنسبة للبعائث الدولیةیحصلّوا أن  المعیَّنین

 ؛غرام ٥۰۰توزیع الرزم الصغیرة التي تزید عن  ۱-٥
 ؛إیداع بعائث برید الرسائل في آخر وقت ۲-٥
 ؛إیداع البعائث خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیك ۳-٥
 ؛رسلالتجمیع من محل إقامة المُ  ٤-٥
 ؛برید الرسائل خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیكمن بعائث سحب بعیثة  ٥-٥
 ؛الماكثالبرید  ٦-٥
 ؛والطرود البریدیة (باستثناء بعائث المكفوفین)غرام  ٥۰۰تخزین بعائث برید الرسائل التي یتجاوز وزنھا  ۷-٥
 ؛تسلیم الطرود ردا على إشعار الورود ۸-٥
 ؛القوة القاھرةحاالت تغطیة أخطار  ۹-٥
 .خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیكتوزیع بعائث برید الرسائل ۱۰-٥
 
 
 
 
 

 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 
 ۱۹مادة ال

 بعائث غیر مقبولة. الممنوعات
 

 أحكام عامة -۱
كم���ا ال تقب���ل البعائ���ث  والنظ���امف���ي االتفاقی���ة ال تقب���ل البعائ���ث الت���ي ال تس���توفي الش���روط المق���ررة   ۱-۱

 المرسلة بقصد االحتیال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل لألجور المالئمة. 
 .التي تنص علیھا ھذه المادةمن الممنوعات  االستثناءات یتناول النظام ۱-۲
یمك��ن لك��ل البل��دان األعض��اء أو لمس��تثمریھا المعیَّن��ین أن یوسَّ��عوا نط��اق الممنوع��ات ال��واردة ف��ي ھ��ذه   ۱-۳

 المادة التي یجوز البدء في تطبیقھا فور إدراجھا في المجموعة ذات الصلة. 
 

 میع فئات البعائثممنوعات تشمل ج -۲
 :یحظر إدراج األشیاء المبینة فیما یلي في جمیع فئات البعائث ۲-۱
المخدرات المؤثرات العقلیة على نحو م�ا ح�ددتھا الھیئ�ة الدولی�ة لمراقب�ة المخ�درات أو عق�اقیر أخ�رى  ۲-۱-۱

 غیر مشروعة ومحظورة في بلد المقصد؛ 
 ؛القاألشیاء المخلة باآلداب أو المنافیة لألخ ۲-۱-۲
 األشیاء المزورة والمقلدة؛ ۲-۱-۳
 المقصد؛المحظور استیرادھا أو تداولھا في بلد األخرى األشیاء  ٤-۲-۱



 االتفاقیة
 

۱٥٦ 

 أو عام�ة الجمھ�ور المس�تخدمینبِص�دد خط�ر عل�ى بحك�م طبیعتھ�ا أو تغلیفھ�ا، قد تنطوي األشیاء التي  ٥-۲-۱
 تلكات الغیر؛أو مم أو قد تلوث أو تتلف البعائث األخرى أو المعدات البریدیة 

رس���ل المُ  غی���رالمتبادل���ة ب���ین أش���خاص  ةوالشخص���ی ةالحالی��� المراس���لةالمس���تندات الت���ي لھ���ا ص���فة  ٦-۲-۱
 .والمرسل إلیھ أو األشخاص القاطنین معھما 

 
 الخطرةالبضائع  -۳
ــرة  یحظر ۳-۱  البعائث. داخل أي فئة من فئات على النحو المنصوص علیھ في االتفاقیة والنظامإدراج البضائع الخطـ
إدراج األجھ���زة المتفج���رة والعت���اد الحرب���ي الخام���ل، بم���ا ف���ي ذل���ك القناب���ل الیدوی���ة الخامل���ة  یحظ���ر ۳-۲
 والقذائف الخاملة وما شابھھا وكذا النسخ المقلدة لھذه األجھزة والمواد في أي فئة من البعائث. 
األعضاء التي تع�رب ع�ن اس�تعدادھا في العالقات بین البلدان بصورة استثنائیة البضائع الخطرة  تُقبل ۳-۳

ی�ة ظم�ة الوطنلقبول ھذه البضائع بصورة ثنائی�ة أو ف�ي اتج�اه واح�د ش�ریطة أن تمتث�ل للقواع�د واألن
 والدولیة الخاصة بالنقل.

 
 الحیوانات الحیة -٤
 .یحظر إدراج الحیوانات الحیة في أي فئة من فئات البعائث ۱-٤
 فة استثنائیة، في بعائث برید الرسائل غیر البعائث بقیمة مصرح بھا:الحیوانات التالیة، بص قبولیجوز  ۲-٤
 ؛النحل ودود الحجامة ودود القز ۲-۱-٤
تل��ك الحش��رات والمتبادل��ة ب��ین المعاھ��د  لمكافح��ةالطفیلی��ات ومبی��دات الحش��رات الض��ارة المخصص��ة  ۲-۲-٤
 ؛المعترف بھا رسمیا 
 .وث الطب األحیائي بین المعاھد المعترف بھا رسمیاالذباب من فصیلة ذباب الخل المستخدم في بح ۲-۳-٤
 یجوز، بصفة استثنائیة، قبول الحیوانات التالیة في الطرود البریدیة: ۳-٤
 .البرید عبر بنقلھا المعنیة لبلداناألنظمة البریدیة والتشریعات الوطنیة في ا تسمح التي الحیة الحیوانات ۳-۱-٤
 

  دیةإدراج مراسالت في الطرود البری -٥
 یحظر إدراج األشیاء التالیة في الطرود البریدیة: ۱-٥
 المرس���ل والمرس���ل إلی���ھ أو األش���خاص الق���اطنین معھم���ا غی���رالمراس���الت المتبادل���ة ب���ین أش���خاص   ۱-۱-٥

 باستثناء القطع المحفوظة في أرشیف. 
 

 القطع النقدیة واألوراق المصرفیة واألشیاء الثمینة األخرى -٦
ذھب  نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق نقدیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر أو یحظر إدراج قطع ۱-٦

م�ة أو ذھب أو فضة سواء كانت ھذه المعادن مشغولة أو غی�ر مش�غولة أو أحج�ار كری )بالتین( أبیض
 :أو حلي أو أشیاء ثمینة أخرى

 المصّرح بقیمتھا؛في بعائث برید الرسائل غیر  ۱-۱-٦
ش�یاء ذا كان التشریع الوطني لبل�دي المص�در والمقص�د یس�مح ب�ذلك، ف�یمكن إرس�ال ھ�ذه األغیر أنھ إ ۱-۱-۱-٦

 داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛ 
 في الطرود بدون قیمة مصرح بھا إال إذا كان التشریع الوطني لبلدي المصدر والمقصد یسمح بذلك؛ ۱-۲-٦
 ؛بقیمة مصرح بھالة بین بلدین یقبالن الطرود البریدیة الُمتَبادَ  دون قیمة مصرح بھاالطرود البریدیة  يف ۱-۳-٦



 االتفاقیة
 

۱٥۷ 

بائك حظر وضع الذھب على ھیئة س�یالخیار في أن أو مستثمر معیَّن  لكل بلد عضوعالوة على ذلك  ۱-۳-۱-٦
ھة إلی أراضیھواردة من داخل الطرود بقیمة مصرح بھا أو غیر مصرح بھا سواء كانت  أو  ھاأو موجَّ

 حدد القیمة الفعلیة لھذه البعائث.یویجوز لھ أن  ،اضیھمنقولة بالعبور على أر
 

 المكفوفینبعائث مطبوعات و -۷
وال أن تحت�وي عل�ى  تس�جیلأي  عل�ى لمكف�وفینالبعائ�ث الموجھ�ة لالمطبوع�ات وحت�وي ال یجوز أن ت  ۷-۱

 مراسلة.أي مستند لھ صفــة  
 نم��وذج أو بری��دي ط��ابع أي عل��ىلمكف��وفین البعائ��ث الموجھ��ة للمطبوع��ات وا  تحت��وي أن یج��وز ال ۷-۲

 فیھا حتويت التي الحاالت في عدا ما ما،نقدیة  قیمة لھا ورقة أي أو مختوم غیــــر أو مختــوم تخلیص
 لدب في وكیلھ أو البعیثة مرسل عنوان علیھ مطبوع حزام أو مظروف أو بطاقة على كمظروف البعیثة
ً  مخلصة ھاإعادت تكون التيو األصلیة البعیثة وجھة أو إیداع  .سلفا

 
 كیفیة التعامل مع البعائث المقبولة خطأ -۸
كیفی��ة التعام��ل م��ع البعائ�ث المقبول��ة خط��أ. وم��ع ذل��ك ف�إن البعائ��ث الت��ي تحت��وي عل��ى األش��یاء  یُب�یِّن النظ��ام ۸-۱

��ھ ب��أي ح��ال م��ن األح��وال إل��ى جھ��ة۲-۳و ۱-۳و ۲-۱-۲و ۱-۱-۲المنص��وص علیھ��ا ف��ي البن��ود   ، ال تُوجَّ
-۲د یھا في البنتُسلَّم إلى المرَسل إلیھم وال تُعاد إلى المصدر. وفي حال األشیاء المنصوص علالمقصد وال 

ور. ي بلد العبفوالتي یُكشف عنھا خالل العبور فإنھ یتم التعامل مع ھذه األشیاء وفقا للتشریع الوطني  ۱-۱
لنق��ل، اخ��الل عملی��ة والت��ي یُكش��ف عنھ��ا  ۲-۳و ۱-۳وف��ي ح��ال األش��یاء المنص��وص علیھ��ا ف��ي البن��دین 

للمس�تثمر  ھا. ویمكنتكون للمستثمر المعیَّن صالحیة إزالة السلعة غیر المقبولة من البعیثة والتخلص من
قبول�ة. ة غی�ر المالمعیَّن أن یوّجھ بقیة الشحنة إل�ى مقص�دھا، وإرفاقھ�ا بمعلوم�ات بش�أن مص�ادرة الس�لع

 لنظام.نص علیھ العة غیر المقبولة وفقاً لما یویجب إخطار المستثمر المعیَّن في المصدر بإتالف الس
 
 

 ۲۰ المادة
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى

 
أن یعرضا البعائ�ث عل�ى المراقب�ة  المقصد لبلدوالمستثمر المعیَّن  المصدر لبلدیُرخص للمستثمر المعیَّن  -۱

 الجمركیة وفقا لتشریع ھذین البلدین.
 

خاصة بالعرض على نفقات  ،رض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركیة لصالح البــریدیجوز أن تف -۲
تخل�یص وال الجم�اركالعرض عل�ى مقابل فقط  النفقات. وتحصل ھذه النظامفي اإلرشادي یحدد مبلغھا  الجمارك

 الجمركي عن البعائث التي فرضت علیھا رسوم جمركیة أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
 

 الزب�ائن، ع�ن نیابة الجمركي التخلیص إجراء ترخیص على حصلوا الذین المعیَّنین للمستثمرین رخصی -۳
 الفعلیة لتكالیفا على تعتمد أجرة الزبائن من یحصلوا أن ،في بلد المقصد المعیَّن المستثمر أو الزبون باسم سواء

ً  ،الجم�ارك ل�دى بھ�ا مص�رحال البعائ�ث بجمی�ع یتعلق فیما األجرة، ھذه تحصل أن ویمكن. للعملیة  لتش�ریعل طبق�ا
ً  الزبائن یُعلم أن وینبغي. الجمركیة الرسوم من المعفاة البعائث فیھا بما الوطني،  المعنیة ألجرةا بخصوص مقدما

 .المرعیة األصول حسب
 

 ،تب��ـعا للحال��ة ،أو م��ن المرس��ل إل��یھم البعائ��ث ینم��ن المرس��ل یُحّص��لواأن للمس��تثمرین المعیَّن��ین ی��رخص  -٤
 الرسوم الجمركیة وجمیع الرسوم المحتملة األخرى.

 
 
 
 



 االتفاقیة
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 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 

 ۲۱المادة 
 االستعالمات

 
ك��ل مس��تثمر مع��یَّن مل��زم بقب��ول االس��تعالمات المتعلق��ة ب��أي ط��رود أو بعائ��ث مس��جلة أو بقیم��ة مص��رح بھ��ا  -۱

 زب�ائنم�ن ط�رف الاالس�تعالمات ق�د قُ�دمت  أٌودعت في خدمتھ أو في خدمة مستثمر معیَّن آخر، بشرط أن تك�ون ھ�ذه
ا ملی�ة معالجتھ�وعإرسال االس�تعالمات  وتجري عملیةأشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثة  ٦خالل مھلة 

رة األش��ھر افیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّن��ین وفق��ا للش��روط المح��ددة ف��ي النظ��ام امالت ب��ین لس��تة بالمع��. وتتعل��ق فتـ�ـ�
 یین.لمستعلمین والمستثمرین المعیَّنین وال تشمل إرسال االستعالمـات بین المستثمرین البریدالزبائن ا

 
النفق�ات تق�ع  ،تكون معالجة االستعالمات مجانیة. غیر أنھ إذا طلب استخدام خدمة البرید العاج�ل ال�دولي -۲

 من حیث المبدأ على عاتق الطالب. اإلضافیة
 
 

 ۲۲المادة 
 التعویضات المعیَّنین. المستثمرینمسؤولیة 

 
 عمومیات -۱
 :المستثمرین المعیَّنین مسؤولون فإن ۲۳ المادةفي ص علیھا  فیما عدا الحاالت المنصو ۱-۱
باس�تثناء الط�رود المندرج�ة ض�من فئ�ة بعائ�ث البرن�امج (عن فقد البعائ�ث المس�جلة والط�رود العادی�ة  ۱-۱-۱

كم�ا ھ�م مس�ؤولون ائ�ث بقیم�ة مص�رح بھ�ا، والبع ")ECOMPROالمخصص للتج�ارة اإللكترونی�ة "
 ؛عن العبث بھا أو عطبھا

إعادة البعائ�ث المس�جلة والبعائ�ث ذات قیم�ة مص�رح بھ�ا والط�رود العادی�ة الت�ي ل�م یُ�ذكر علیھ�ا س�بب  ۱-۱-۲
 عدم التسلیم. 

الم��ذكورة ف��ي تنتف��ي مس��ـؤولیة المس��ـتثمرین المعیَّنی��ـن إذا تعلـ��ـق األمــ��ـر ببعـ��ـائث أخـ��ـرى غیـ��ـر تل��ك  ۱-۲
رة وب��الطرود المندرج��ة ض��من فئ��ة خدم��ة بعائ��ث البرن��امج المخص��ص للتج��ا ۲-۱-۱و ۱-۱-۱البن��دین 

 اإللكترونیة.
في جمیع الحاالت األخرى غیر المنصوص علیھ�ا ف�ي ھ�ذه االتفاقی�ة، ال یتحم�ل المس�تثمرون المعیَّن�ون أّي   ۱-۳

 .مسؤولیة 
ب الكلي لبعیثة مسجلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مص�رح بھ�ا إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العط ٤-۱

ظی�ر األج�ور المدفوع�ة ناس�ترداد  یح�ق للمرِس�ل ،تع�ویض علیھ�اناشئا عن حالة قوة ق�اھرة ال یترت�ب 
 .باستثناء أجرة التأمین إیداع البعیثة بالبرید،

 .لنظاما ال تتجاوز مبالغ التعویض التي ینبغي دفعھا المبالغ المبینة في  ٥-۱
في حالة ثبوت مسؤولیة المس�تثمرین المعیَّن�ین، ال یؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار ض�من مبل�غ التع�ویض الواج�ب   ٦-۱

 دفعھ ال الخسائر غیر المباشرة وال األرباح غیر المحققة وال الضرر المعنوي. 
وال یتحّم��ل تُعتب��ر كاف��ة األحك��ام الخاص��ة بمس��ؤولیة المس��تثمرین المعیَّن��ین ص��ارمة وملزم��ة وش��املة.  ۱-۷

ج خ��ار -حت�ى ف�ي حال�ة الخط�أ الجس�یم  -المس�تثمرون المعیَّن�ون ب�أي ح�ال م�ن األح�وال أي مس�ؤولیة 
 .النظامنطاق الحدود المبینة في االتفاقیة 



 االتفاقیة
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 البعائث المسجلة -۲
ل الح�ق ف�ي تع�ویض یح�دد یكون للمرِس� ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیثة مسجلة ۲-۱

 لمعیَّن�یناللمس�تثمرین یك�ون  ،النظ�امل بمبل�غ أق�ل م�ن المبل�غ المح�دد ف�ي وإذا طالب المرِس� .نظامالفي 
معیَّن�ین المس�تثمرین العل�ى ھ�ذا األس�اس م�ن  وف�ي اس�ترداد م�ا دفع�وهھذا المبلغ األق�ل  دفعالخیار في 

 ،عند االقتضاء اآلخرین المعنیین
یك�ون للمرس�ل الح��ق ف�ي تع�ویض یقاب��ل  ،عیث��ة مس�جلةف�ي حال�ة العب�ث الجزئ��ي أو العط�ب الجزئ�ي لب  ۲-۲

 من حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب. 
 
 الطرود العادیة -۳
 ل الحق في تعویض یحدد فيیكون للمرسِ  ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي ۳-۱

ن ألمعیَّن�ین ، یج�وز للمس�تثمرین االنظ�ام وإذا طلب المرِسل مبلغ�اً أدن�ى م�ن المبل�غ المح�دد ف�ي .النظام
ن��ین ی��دفعوا ھ��ذا المبل��غ األدن��ى عل��ى أن یتلق��وا التع��ویض عل��ى ھ��ذا األس��اس م��ن المس��تثمرین المعیَّ 

 (المعنیین) اآلخرین عند االقتضاء.
ل الح�ق ف�ي تع�ویض یقاب�ل م�ن یك�ون للمرِس� ،اديفي حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد ع�  ۳-۲

 .حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب 
یمكن للمس�تثمرین المعیَّن�ین االتف�اق عل�ى أن یطبق�وا ف�ي عالق�اتھم المتبادل�ة المبل�غ الخ�اص بك�ل ط�رد   ۳-۳

 بغض النظر عن وزن الطرد. النظام المحدد في 
 
 البعائث بقیمة مصرح بھا -٤
 الحص�ول عل�ىل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیث�ة بقیم�ة مص�رح بھ�ا للمرسِ ق یح ۱-٤

 .تعویض یقابل من حیث المبدأ القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة
ل الح�ق ف�ي تع�ویض في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعیثة بقیمة مصرح بھا یك�ون للمرِس� ۲-٤

 ض بحال منمبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو العطب. وال یمكن مع ذلك أن یتجاوز التعوییقابل من حیث ال
 .األحوال القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة

 
ف��ي حال��ة إع��ادة بعیث��ة مس��جلة أو بقیم��ة مص��رح بھ��ا م��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل ل��م یق��دم م��ا یب��رر ع��دم  -٥

 البعیثة فقط. عوم المدفوعة إلیداتوزیعھا، فإن للُمرِسل الحق في استرداد الرس
 
في حالة إعادة طرد لم یقدم ما یبرر عدم توزیعھ، یحق للمرِسل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إیداع  -٦

 .الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة على إعادة الطرد انطالقاً من البلد المقصد
 
یحتسب التعویض طبقا للسعر الجاري لألشیاء أو البضائع  ٤و ۳و ۲ نودفي البفي الحاالت المنصوص علیھا  -۷

 ي حال�ة ع�دممن نفس النوع محوال إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزم�ان الل�ذین قبل�ت فیھم�ا البعیث�ة للنق�ل، وف�
 األسس.وجود سعر جار، یحتسب التعویض على أساس القیمة العادیة لألشیاء أو البضائع، المقدرة على نفس 

 
عندما یستحق تعویض ما عند فقد بعیثة مسجلة أو طرد عـــادي أو بعیثة بقیمـــة مصرح بھــا أو عند  -۸

األج��ور  العب�ث بھ��ا بالكام�ل أو تلفھ��ا تمام�اً، یك��ون م�ن ح��ق المرس�ل أو المرس��ل إلی�ھ، حس��ب الحال�ة، أن یس��ترد
عائ�ث ال عل�ى البلتسجیل أو التأمین. وینطبق نفس الح�والرسوم المدفوعة إلیداع البعیثة بالبرید، فیما عدا أجرة ا

ا عن�دم لتھ�ا،المسجلة أو الطرود العادیة أو البعائث بقیمة مصرح بھا التي یرفضھا المرسل إلیھم نظرا لس�وء حا
 تقع المسؤولیة على عاتق المستثمر المعیَّن.
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۱٦۰ 

اس�تالم ع�ن  الح�ق ف�ي التع�ویض ، للمرسل إلی�ھ٤و ۳و ۲ في البنودخروجا عن األحكام المنصوص علیھا  -۹
ن حقوق�ھ ع�كتابی�ا بعیثة مسجلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مصرح بھا حدث بھا عبث أو عطب إذا تنازل المرِسل 

 ل إلیھ نفسھ.بید أن ھذا التنازل لیس ضروریا في الحاالت التي یكون فیھا المرِسل ھو المرسَ  لصالح المرسل إلیھ.
 

دفع للمرسلین في بلده التعویضات المنص�وص علیھ�ا ف�ي یالخیار في أن  في المصدرللمستثمر المعیَّن  -۱۰
ت اــــعویضون ھذه التـــبالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قیمة مصرح بھا، بشرط أال تك تشریعھ الوطني

ف�ع التع�ویض دمت�ى  مقص�دالللمس�تثمر المع�یَّن ف�ي بالنس�بة وكذلك األم�ر . ۱-۳و ۱-۲ في البندینمن تلك المحددة  أقل
 تظل ساریة: ۱-۳و ۱-۲ في البندینإلیھ، غیر أن المبالغ المحددة للمرسل 

 المستثمر المعیَّن المسؤول؛ الطعن فيفي حالة  ۱۰-۱
 إذا ما تنازل المرسل عن حقوقھ لصالح المرسل إلیھ. ۱۰-۲

 
إلى المستثمرین المعیَّنین، بم�ا فیھ�ا  ال یقدم أي تحفظ فیما یتعلق تجاوز مھل االستعالمات ودفع التعویض -۱۱

 .، إال في حالة اتفاق ثنائيالنظام الفترات الزمنیة والشروط المنصوص علیھا في
 
 

 ۲۳المادة 
 البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّنینمسؤولیة  انتفاء

 
م�ة مص�رح بھ�ا الت�ي تنتھي مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین عن البعائث المسجلة والطرود والبعائث بقی -۱

 ظل قائمة: تولوا تسلیمھا بالشروط المقررة في أنظمتھم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غیر أن المسؤولیة ت

 ؛ إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسلیم أو عند تسلیم البعیثة ۱-۱

محت األنظم�ة در، مت�ى س�إل�ى المَص� اإلع�ادةل ف�ي حال�ة إذا أبدى المرسل إلیھ وعند االقتض�اء المرِس�  ۱-۲
 ؛بھا عبث أو عطبلحق بذلك، تحفظات عند استالم بعیثة  الوطنیة

ب�ذلك، وإذا ص�رح  الوطنی�ة إذا وزعت البعیث�ة المس�جلة ف�ي ص�ندوق للرس�ائل، مت�ى س�محت األنظم�ة  ۱-۳
 ؛المرسل إلیھ بأنھ لم یتسلمھا

رغ�م  للمص�در اإلع�ادةفي حالة أو بعیثة بقیمة مصرح بھا،  لطردٍ ل المرسل إلیھ أو المرسِ  عندما یعلن ٤-۱
ھ ینبغ�ي علی� الحظ تلف�ا ھأن ، وبدون تأخیر،البعیثةللمستثمر المعیَّن الذي سلمھ ، تقدیمھ لتبرئة صحیحة

وفق�ا  ویج�ب تفس�یر مص�طلح "دون ت�أخیر" الدلیل على أن العبث أو العطب لم یق�ع بع�د التس�لیم. إقامة
 للتشریع الوطني.

 
 :والمستثمرون المعیَّنون مسؤولینالبلدان األعضاء كون تال  -۲

 ؛۹-٥-۱۸في حالة القوة القاھرة، بشرط مراعاة المادة  ۲-۱
بفع�ل الق�وة الق�اھرة م�ا الرس�میة المس�تندات إت�الف في حالة عدم إمكانھا تقدیم بیان عن البعیث�ة بس�بب   ۲-۲

 ؛لم یقم الدلیل على مسؤولیتھا عن طریق آخر 

 ؛ل أو نتج عن طبیعة محتویات البعیـثةخطأ أو إھمال المرسِ  قد حدث نتیجةالضرر إذا كان  ۲-۳

 ؛۱۹ في المادةإذا تعلق األمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص علیھا  ٤-۲

البل�د العض�و أو المس�تثمر  إلخط�اروفق�ا المقص�د، بلد  الوطني تشریعالفي حالة حجز البعائث بموجب   ٥-۲
 ؛المعیَّن في ھذا البلد العضو 
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قیم�ة تزی�د ع�ن القیم�ة ببطری�ق الغ�ش  شكلت موضوع إق�رارإذا تعلق األمر ببعائث بقیمة مصرح بھا   ٦-۲
 ؛الحقیقیة للمحتویات 

 ؛ل أي استعالم في خالل ستة أشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثةإذا لم یحرر المرسِ  ۲-۷

 ؛المدنیین إذا تعلق األمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلین ۲-۸

 تعویضات. عندما یجوز الشك في أعمال یقوم بھا المرِسل وتنطوي على نوایا احتیالیة الھدف منھا تلقي  ۲-۹
 

أي مسؤولیة من جراء اإلقرارات الجمركیة مھم�ا ك�ان الش�كل البلدان األعضاء والمستثمرون المعیَّنون ال تتحمل  -۳
 .ركیةالبعائث التي تخضع للمراقبة الجم التحقق منلجمارك عند بھ والقرارات التي تتخذھا خدمات ا حررتالذي 

 
 

 ۲٤المادة 
 لمسؤولیة المرسِ 

 
یتَحمل مرِســل أي بعیثة المسؤولیة ع�ن األض�رار الجس�دیة الت�ي ُیس�ببھا للع�املین البری�دیین وع�ن أي  -۱

ة و عدم مراع�اال یقبل نقلھا أأضرار تلحق بالبعائث البریدیة األخرى والمعدات البریدیة من جراء إرسال أشیاء 
 شروط القبول.

 
عن كل بعیثة لحق بھ�ا ض�رر م�ا  ل مسؤوالفي حالة اإلضرار بالبعائث البریدیة األخرى یكون المرسِ  -۲

 المستثمرین المعیَّنین.في نفس حدود مسؤولیة 
 

 یظل المرِسل مسؤوال حتى إن قبل مكتب اإلیداع مثل ھذه البعیثة. -۳
 

أ أو إھم�ال ـلن یكون ھذا األخیر مسؤوال إذا كان ھناك خط ،ل شروط القبولراعى المرسِ إذا غیر أنھ  -٤
 قبولھا.أو الناقلین بعد المستثمرین المعیَّنین في معالجة البعیثة من قبل 

 
 

 ۲٥المادة 
 دفع التعویض

 
 لمعیَّن في المص�درالمستثمر اإما على  ، تبعاً للحالة،یقع االلتزام بدفع التعویض ورد األجور والرسوم -۱
 .شریطة حق االستئناف ضد المستثمر المعیَّن المسؤول، المستثمر المعیَّن في المقصدعلى  أو
 

ویمك�ن للمرِس�ل أو المرس�ل  یجوز للمرِسل أن یتنازل عن حقوقھ ف�ي التع�ویض لص�الح المرس�ل إلی�ھ. -۲
 ذلك.ب الوطنيإذا ما سمح التشریع  إلیھ، في حال التنازل عن الحقوق، أن یرخص لشخص ثالث بتسلم التعویض

 
 

 ۲٦المادة 
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ 

 
إذا حدث، بعد دفع التعویض، أن عثر على بعیثة مسجلة أو طرد أو بعیث�ة بقیم�ة مص�رح بھ�ا أو عل�ى  -۱

البعیث�ة  رس�ل إلی�ھ تبع�ا للحال�ة، ب�أنل، أو المجزء من المحتویات الت�ي اعتب�رت مفق�ودة م�ن قب�ل، یخط�ر المرِس�
عّمن ، مقابل رد مبلغ التعویض الذي دفع. ویسأل، في نفس الوقت أشھرموجودة تحت تصرفھ خالل فترة ثالثة 

س�ل إلی�ھ أو ل�دى المر اإلج�راءف�ي المھل�ة المح�ددة، یتخ�ذ نف�س  اإلجاب�ةم البعیثة. وفي حالة ال�رفض أو ع�دم سلّ تُ 
 مع منح ذلك الشخص نفس الفترة لإلجابة.، المرسل منھ تبعا للحالـة
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، ۱أو لم یجیبا خالل المھلة المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د  المرسل إلیھ عن استالم البعیثةول إذا تنازل المرسِ  -۲
 .التعویض للمستثمرین المعیَّنین الذین تحملواأو عند االقتضاء  للمستثمر المعیَّنفإنھا تصبح ملكا 

 
 بقیمة مصرح بھا ثب�ت أن لمحتویاتھ�ا قیم�ة أق�ل م�ن قیم�ة التع�ویض الم�دفوع، عیثةإذا اكتشفت الحقاً بَ  -۳

لمس��اس ل أو المرس��ل إلی��ھ تبع��ا للحال��ة رد قیم��ة ھ��ذا التع��ویض مقاب��ل تس��لیم البعیث��ة، دون ایج��ب عل��ى المرِس��
 الناجمة عن التصریح المزّور بالقیمة.بالعواقب 

 
 
 
 
 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 
 

 لعبورنفقات ا    -ألف
 
 

 ۲۷المادة 
 نفقات العبور

 
أو ب�ین ن ن اثن�یْ مس�تثمرین معیَّن�یْ المتبادلة ب�ین  والبعائث بالعبور المكشوف رسالیات المغلقةإلتخضع ا -۱

) ط�راف ثالث�ةأ(خدمات  لمستثمر معیَّن أو لعدة مستثمرین آخرینتابعة  مرافقبواسطة  نفسھ لبلدلن تابعین مكتبیْ 
ح�ري والعب�ور المتعلقة بالعبور البري والعبور البالخدمات كل تلك النفقات تعویضا عن لدفع نفقات العبور. وتش

 وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث المرسلة خطأ والموجھة خطأ. الجوي
 
 
 

 النفقات الختامیة    -باء
 
 

 ۲۸المادة 
 أحكام عامة -النفقات الختامیة 

 
لكل مستثمر معیَّن یتلق�ى م�ن مس�تثمر مع�یَّن آخ�ر  ،النظام مع مراعاة اإلعفاءات المنصوص علیھا في -۱

 بببس�یتحملھ�ا  ل أجرة عن النفق�ات الت�يل من المستثمر المعیَّن المرسِ حّصِ الحق في أن یُ  الرسائل،بعائث لبرید 
 .البرید الدولي الوارد

 
ی���ة، تص���نَّف البل���دان نفق���اتھم الختاملاألحك���ام المتعلق���ة ب���دفع المس���تثمرین المعیَّن���ین م���ن أج���ل تطبی���ق   -۲

 ، على النحو التالي:C 7/۲۰۱٦واألقالیم وفقاً للقوائم التي أعدھا المؤتمر لھذا الغرض في حكمھ  
 ؛(المجموعة األولى) ۲۰۱۰البلدان واألقالیم التابعة للنظام المستھدف قبل  ۲-۱
 ؛(المجموعة الثانیة) ۲۰۱۲و ۲۰۱۰ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان ۲-۲
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 ؛(المجموعة الثالثة) ۲۰۱٦ اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان  ۲-۳
 (المجموعة الرابعة). البلدان واألقالیم التابعة للنظام االنتقالي ٤-۲
 
انتقالی�ة ت�ؤدي إل�ى تشكل األحكام الواردة في ھذه االتفاقیة والتي تخص دف�ع النفق�ات الختامی�ة، ت�دابیر  -۳

 إقرار نظام للدفع یأخذ في اعتباره العناصر الخاصة بكل بلد في نھایة الفترة االنتقالیة.
 

 :النفاذ المباشر النفاذ إلى الخدمات الداخلیة. -٤
 ع�ام قب�ل المس�تھدف النظام إلى انضّمت التي البلدان من معیَّن مستثمر كلیتعیّن من حیث المبدأ على  ۱-٤

 ف�ي ایوفرھ� الت�ي والش�روط واألحك�ام األس�عار مجموع اآلخرین المعیَّنینیتیح للمستثمرین أن  ۲۰۱۰
 م�ا یق�در أن للمقص�د المعیَّن المستثمر وعلى .الوطنیین لزبائنھ مماثلة، شروط ظل في الداخلي، نظامھ

 .إجراءاتھو المباشر بالنفاذ الخاصة الشروط یستوف لم أم استوفى قد المعیَّن المصدر مستثمر كان إذا
أن یتیح�وا  ۲۰۱۰ ع�امیجب على المستثمرین المعیَّنین م�ن البل�دان الت�ي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھدف قب�ل  ۲-٤

س�عار والش�روط األ ۲۰۱۰أیضا بالنظ�ام المس�تھدف قب�ل ع�ام  تالتحق للبلدان التيلسائر المستثمرین المعیَّنین 
 .لزبائنھم الوطنیینیقدمونھ مماثلة لما  واألحكام المقدمة في إطار خدمتھم الوطنیة بشروط

 ع��امیج��وز للمس��تثمرین المعیَّن��ین م��ن البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى النظ��ام المس��تھدف الجدی��د ابت��داء م��ن  ۳-٤
لداخلی�ة، أن یتیحوا لعدد محدود من المستثمرین المعیَّنین الشروط التي یوفرونھ�ا ف�ي خ�دمتھم ا ۲۰۱۰

خت�اروا وبعد انقضاء ھذه المدة، یج�ب عل�یھم أن ی ى سبیل التجربة.على أساس متبادل، لمدة سنتین عل
واص�لة م ف�ي إط�ار خ�دمتھم الداخلی�ة أو التوقف عن إتاح�ة تطبی�ق الش�روط المتاح�ةإّما  :أحد الخیارین

ثمرون بی�د أن�ھ ف�ي ح�ال طل�ب مس�ت إتاحة الشروط المحلیة الخاص�ة بھ�م لجمی�ع المس�تثمرین المعیَّن�ین.
س�تثمرین م�ن م ۲۰۱۰من البلدان التي انضّمت إلى النظام المستھدف ابتداء من عام بریدیون معیَّنون 

ف�ي  أن تطب�ق عل�یھم الش�روط المتاح�ة ۲۰۱۰ ع�اممعیَّنین من بلدان كانت ف�ي النظ�ام المس�تھدف قب�ل 
ار والش�روط لكل المس�تثمرین المعیَّن�ین األس�عیتیحوا أن عند ذلك إطار خدمتھم الداخلیة، یتعین علیھم 

 .على زبائنھم الوطنیین األحكام المقدمة في خدمتھم الوطنیة بشروط تطابق الشروط المقدمةو
المتاحة في تطبیق الشروط إتاحة یختار المستثمرون المعیَّنون في بلدان النظام االنتقالي عدم یمكن أن  ٤-٤

المتاح�ة روط تطبی�ق الش�ا یمكن أن یختاروبید أنھم  سائر المستثمرین المعیَّنین.ل إطار خدمتھم الداخلیة
رة وخ��الل فت�� متب��ادلمح��دود م��ن المس��تثمرین المعیَّن��ین عل��ى أس��اس  لع��دد ف��ي إط��ار خ��دمتھم الداخلی��ة

كف�وا ع�ن إم�ا أن یأن یخت�اروا أح�د الخی�ارین: انقض�اء ھ�ذه الفت�رة  بعـ�ـدوعل�یھم  تجریبیة تبلغ عامین.
ي ف��المتاح��ة الش��روط ف��ي ت��وفیر تمروا أو أن یس�� المتاح��ة ف��ي خ��دمتھم الداخلی��ةتطبی��ق الش��روط ت�وفیر 

 المستثمرین المعیَّنین. لكل خدمتھم الداخلیة
 
. بن�اء عل�ى ذل�ك، س�یرخص س�تعتمد أج�رة النفق�ات الختامی�ة عل�ى أداء نوعی�ة الخدم�ة ف�ي بل�د المقص�د -٥

في نظ�ام ة لتشجیع المشارك ۳۰و ۲۹عالوات على األجرة المبینة في المادتین  بمنحاالستثمار البریدي  لمجلس
س�تثمار البری�دي ویج�وز لمجل�س اال .في مجال النوعیة بلغوا ھدفھم المستثمرین المعیَّنین الذینالمراقبة ولمكافأة 

 ألج�ورا ع�ن المس�تثمرین المعیَّن�ین ل�ن ت�نخفض أج�ور نكافی�ة ولك�عقوبات في حالة نوعیة غیر  یقررأیضاً أن 
 .۳۰و ۲۹الدنیا المبینة في المادتین 

 
 .۱في البند ھا ـوص علیـمر معیَّن أن یتنازل كلیا أو جزئیا عن األجرة المنصلكل مستث -٦
 

كیلوغرام��ات ألغ��راض دف��ع  ٥كیلوغرام��ات مس��اویاً  ٥الت��ي ت��زن أق��ل م��ن  Mیُعتب��ر وزن األكی��اس  -۷
 : Mالنفقات الختامیة. ویكون سعر النفقات الختامیة المطبق فیما یخص األكیاس 

 ؛كیلوغرام لكلوحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة  ۰٫۹۰۹: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۷-۱
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 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹۳٥: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۷-۲
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹٦۱: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۷-۳
 ؛كیلوغرام خاصة لكلوحدة من وحدات حقوق السحب ال ۰٫۹۸۸: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۷
 

لة قدرھا  ةتفرض أجر -۸ وحدة من وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل  ۱٫۱۰۰إضافیة عن البعائث المسجَّ
 ۱٫٤۰۰و ۲۰۲۰وح��دة منھ��ا لع��ام  ۱٫۳۰۰و ۲۰۱۹وح��دة م��ن ھ��ذه الوح��دات لع��ام  ۱٫۲۰۰و، ۲۰۱۸بعیث��ة لع��ام 

ن وح�دات م�وح�دة  ۱٫٤۰۰ د أجرة إضافیة تبل�غیمتھا، تُحدَّ . وفیما یخص البعائث المصرح بق۲۰۲۱وحدة منھا لعام 
 ۱٫٦۰۰و ۲۰۱۹وحدة من ھ�ذه الوح�دات لك�ل بعیث�ة لع�ام  ۱٫٥۰۰و ۲۰۱۸حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة لعام 

مار . كم�ا یُ��رخص لمجل��س االس��تث۲۰۲۱وح��دة منھ��ا لك�ل بعیث��ة لع��ام  ۱٫۷۰۰و ۲۰۲۰وح�دة منھ��ا لك��ل بعیث�ة لع��ام 
لت�ي انظی�ر ھ�ذه الخ�دمات والخ�دمات اإلض�افیة األخ�رى حینم�ا تتض�من الخ�دمات البریدي بأن یضیف أج�رة إض�افیة 

 .النظامقدمت خصائص إضافیة یتعین أن ینص علیھا 
 
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة واح��دة م��ن  ۰٫٥تُف��رض أج��رة إض��افیة ق��درھا  -۹

ف رمز ذي خط ف رم�ز ذي خط�والبعائث المسجلة والمصرح بقیمتھا التي ال تحمل معّرِ ط ال وط أو تحمل معّرِ
 ائیة.لالتحاد البریدي العالمي إال في حال االتفاق على خالف ذلك بصورة ثن S10یمتثل للمعیار التقني 

 
ألغراض دفع النفقات الختامیة یشار بعبارة "البرید بالجملة" إلى بعائث برید الرسائل المودعة بالجملة  -۱۰

ة ف�ي ة في نف�س اإلرس�الیة أو ف�ي إرس�الیات منفص�لة تماش�یا والش�روط المح�ددمن جانب نفس المرسل والمستلم
 .۳۰و ۲۹. وتدفع أجرتھا وفقا ألحكام المادتین النظام

 
 لتس�ویة أخ�رى أج�ور نظ�م األط�راف متعدد أو ثنائي اتفاق بموجب یطبق أن معیَّن مستثمر ألي یمكن -۱۱

 .الختامیة بالنفقات الخاصة الحسابات
 

یتبادل المستثمرون المعیَّن�ون البری�د غی�ر ذي األولوی�ة عل�ى أس�اس اختی�اري بتطبی�ق خص�م  یمكن أن -۱۲
 على سعر النفقات الختامیة المطبق على البرید ذي األولویة. ٪۱۰بنسبة 

 
 مس�تثمر أي عل�ى المس�تھدف النظ�ام بل�دان يف� المعیَّن�ین المس�تثمرین ب�ین فیم�ا المطبقة األحكامتسرى  -۱۳

 الس�تثمارا لمجل�س ویج�وز .المس�تھدف النظ�ام إل�ى االنض�مام ی�ود بأن�ھ یصرح االنتقالي النظام لىمنضم إ معیَّن
ح�ذافیرھا عل�ى بن تطبق جمیع أحك�ام النظ�ام المس�تھدف أویجوز . النظام في االنتقالیة التدابیر یحدد أن البریدي

الكام�ل ھ�ذه األحك�ام ب ق عل�یھمأن تطب�یصرحون بأنھم یودون  في النظام المستھدف مستثمرین بریدیین جدد أي
 نتقالیة.ابدون تدابیر 

 
 

 ۲۹المادة 
 المستھدف المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام بینتدفقات البرید أحكام تطبق على  -النفقات الختامیة 

 
وبعائ�ث المراس�الت  Mتحدَّد أجرة بعائ�ث بری�د الرس�ائل، بم�ا ف�ي ذل�ك البری�د بالجمل�ة، ع�دا األكی�اس  -۱
عكس تك�الیف تأسعار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد  على أساس تطبیق، )CCRI(لتجاریة الجوابیة الدولیة ا

من نط�اق ض�ف�ي إط�ار ت�وفیر الخ�دمات الش�املة ذات األولوی�ة المعالجة في بلد المقص�د. وتُتَّخ�ذ رس�وم البعائ�ث 
 الخدمة المحلیة أساساً لحساب أسعار النفقات الختامیة.

 
حس��ب أس��عار النفق��ات الختامی��ة ف��ي النظ��ام المس��تھَدف عل��ى نح��و یراع��ي تص��نیف البعائ��ث بحس��ب تُ  -۲

 .خدمة المحلیةمن االتفاقیة، كلما كان ذلك مناسباً في إطار ال ۱٤علیھ في المادة على النحو المنصوص المقاس، 
 



 االتفاقیة
 

۱٦٥ 

المق��اس وف��ق الش��روط  بحس��بالمفص��ول یتب��ادل المس��تثمرون المعیَّن��ون ف��ي النظ��ام المس��تھَدف البری��د  -۳
 .النظامالمبیَّنة في 

 
 .النظام یتم دفع أجرة بعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام ذات الصلة من -٤
 

 )P(بحسب بعائث برید الرسائل من المقاسات الصغیرة األسعار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد  زتُمیَّ  -٥
بعائ�ث  رس�وم٪ م�ن ۷۰عل�ى أس�اس  ھ�ذه األس�عاروتُحسب  .)E(برید الرسائل المزحمة  وبعائث )G(والكبیرة 

بی�رة م�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل الك رس�ومغرام�اً وم�ن  ۲۰الب�الغ وزنھ�ا  )P(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 
ب ض��رائغرام��اً، وذل��ك دون حس��اب ض��ریبة القیم��ة المض��افة وال غیرھ��ا م��ن ال ۱۷٥الب��الغ وزنھ��ا  )G(المق��اس 

لمطبقة عل�ى ، فتُحسب أسعارھا على أساس األسعار ا)(Eوفیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة األخرى. 
لمض�افة وال غراما، وذلك دون حساب ض�ریبة القیم�ة ا ۳۷٥الذي ال یتجاوز وزنھا  P/Gالرسائل من المقاس 

 غیرھا من الضرائب األخرى.
 

د -٦  المق�اس بحسبالمفصولة  البعائث لتبادل یلزم وما األسعار حساب شروط البریدي االستثمار مجلس یحّدِ
 .والمحاسبیة واإلحصائیة التشغیلیة اإلجراءات من

 
ال یجوز أن تؤدي األسعار المطبَّقة عل�ى اإلرس�الیات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي تطب�ق النظ�ام المس�تھَدف ف�ي س�نة  -۷

الت�ي  P/Gالمق�اس  ٪ لبعیثة بری�د الرس�ائل م�ن۱۳ختامیة بنسبة تفوق معیَّنة من السنوات إلى زیادة إیرادات النفقات ال
 .مقارنة بالسنة السابقة غراما ۳۷٥التي تزن   Eالمقاس، وبعیثة برید الرسائل من غراما ۳۷٫٦تزن 

 
ف ال یجوز أن تزید األسـعار المطبَّقــة على التدفقات فیما بین البلـدان التي انضمَّت إل�ى النظ�ام المسـ�ـتھدَ  -۸

 )G(المقاس  والرسائل الكبیرة من )P(یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ، فیما ۲۰۱۰قبل عـام 
 عما یلي:

وح�دة م�ن  ۲٫٥۸٥ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۳۳۱ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۸-۱
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وح�دة م�ن  ۲٫٦٦۳ووحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  وحدة من ۰٫۳٤۱ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۸-۲
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وح�دة م�ن  ۲٫۷٤۳وحدة من وحدات حقوق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳٥۱ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۸-۳
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وحدة من ھذه  ۲٫۸۲٥وثة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعی ۰٫۳٦۲ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۸
 الوحدات لكل كیلوغرام.

 
ال یجوز أن تزید األسعار المطبقة على التدفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف  -۹

 ، عما یلي:(E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس ۲۰۱۰قبل عام 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫٥۸٤الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و وح��دة م�ن حق�وق ۰٫۷۰٥ :۲۰۱۸بالنس�بة لع�ام  ۹-۱

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫٦۳۲وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷۲٦ :۲۰۱۹بالنس�بة لع�ام  ۹-۲

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
ح�دة م�ن حق��وق و ۱٫٦۸۱وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷٤۸ :۲۰۲۰بالنس�بة لع�ام  ۹-۳

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫۷۳۱وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنس�بة لع�ام  ٤-۹

 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
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۱٦٦ 

ال یجوز أن تقل األسعار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف قب�ل  -۱۰
عائ�ث ب، فیم�ا یخ�ص ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰وتلك التي انضمت إلی�ھ اعتب�اراً م�ن الس�نوات ، ۲۰۱۰ام ع

 عما یلي:  ،)G(والرسائل الكبیرة من المقاس  )P(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۷۷٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۲۷ :۲۰۱۸بالنسبة لعام ۱۰-۱

 لوحدات لكل كیلوغرام؛ھذه ا
وح�دة م�ن  ۱٫۸۲٤ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲۳۳ :۲۰۱۹بالنسبة لعام ۱۰-۲

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن  ۱٫۸۷٥ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲٤۰ :۲۰۲۰بالنسبة لعام ۱۰-۳

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن  ۱٫۹۲۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲٤۷ :۲۰۲۱سبة لعام بالن٤-۱۰

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.
 

یجوز أن تقل األسعار المطبقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام المستھدف قبل  ال -۱۱
عائ�ث ب، فیم�ا یخ�ص ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰، وتلك التي انضمت إلیھ اعتب�ارا م�ن الس�نوات ۲۰۱۰عام 

 عما یلي: )E(برید الرسائل المزحمة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۰۸۹وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٤۸٥ :۲۰۱۸لع�ام النسبة  ۱۱-۱

 ؛یلوغرامحقوق السحب الخاصة لكل ك
وح�دة م�ن  ۱٫۱۲۰ة ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث� ۰٫٤۹۸ :۲۰۱۹لعام  بالنسبة ۱۱-۲

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۱٥۱وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۱۲ :۲۰۲۰لعام  بالنسبة ۱۱-۳

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۱۸۳وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۲٦ :۲۰۲۱لعام  بالنسبة ٤-۱۱

 .یلوغرامكخاصة لكل حقوق السحب ال
 

ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّقة على الت�دفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف  -۱۲
َدف قب�ل ع�ام ، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظ�ام المس�تھ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتباراً من عام 

 لي:عما ی )G(والكبیرة من المقاس  )P(لصغیرة من المقاس فیما یخص بعائث برید الرسائل ا، ۲۰۱۰
وحدة م�ن ھ�ذه  ۲٫۰٦٤ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲٦٤ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱۲-۱

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
 وح�دة م�ن ھ�ذه ۲٫۱۸۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۸۰ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۱۲-۲

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن ھ�ذه  ۲٫۳۱۹ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۹۷ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۱۲-۳

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن ھ�ذه  ۲٫٤٥۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۳۱٥ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱۲

 الوحدات لكل كیلوغرام.
 

أن تزید األسعار المطبقة عل�ى الت�دفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف  یجوز ال -۱۳
لمستھَدف قب�ل ع�ام ا، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظام ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتبارا من عام 

 ، عما یلي:(E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس ۲۰۱۰
وح�دة م�ن حق�وق ۱٫۳۱۳وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۸٤ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱۳-۱

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
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۱٦۷ 

وح�دة م�ن حق�وق ۱٫٤۳۹وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٦٤۰ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۱۳-۲
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وح�دة م�ن حق�وق ۱٫٥۷۷ح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة وو ۰٫۷۰۱ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۱۳-۳
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وح�دة م�ن حق�وق  ۱٫۷۳۱وحدة من حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱۳
 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

 
ل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف ال یجوز أن تزید األسعار المطبقة على التدفقات فیم�ا ب�ین الب -۱٤

أو  ۲۰۱۰ب�ل ع�ام ق، وبین ھذه البلدان والبلدان الت�ي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف ۲۰۱٦اعتباراً من عام 
والكبی�رة  )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الص�غیرة م�ن المق�اس ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتباراً من عام 

 عما یلي: )G(من المقاس 
وحدة من حقوق  ۱٫۸۳۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲۳٤ :۲۰۱۸لنسبة لعام با ۱-۱٤

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۱٫۹٤۱وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و  ۰٫۲٤۸ :۲۰۱۹بالنس��بة لع��ام  ۲-۱٤

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۲٫۰٥۷ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و وح��دة م�� ۰٫۲٦۳ :۲۰۲۰بالنس��بة لع��ام  ۳-۱٤

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۲٫۱۸۰وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و  ۰٫۲۷۹ :۲۰۲۱بالنس��بة لع��ام  ٤-۱٤

 .یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
 

ان الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھدف أن تزی��د األس��عار المطبق��ة عل��ى الت��دفقات فیم��ا ب��ین البل��د یج��وزال  -۱٥
عتب�اراً أو ا ۲۰۱۰ل عام ، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظام المستھَدف قب۲۰۱٦اعتباراً من عام 

 عما یلي:  (E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰من عام 
وحدة من حقوق  ۱٫۱۹۸دة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة ووح ۰٫٥۳۳ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۳٥٤وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫٦۰۲ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫٥۳۰یثة ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بع ۰٫٦۸۰ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۷۳۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱٥

 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
 

النظ��ام  طنّ��ا ف��ي الس��نة فیم��ا ب��ین البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى ٥۰ف��ي م��ا یخ��ّص الت��دفّقات الت��ي ت��زن أق��ّل م��ن  -۱٦
لنظ��ام ، وأیض��ا فیم��ا ب��ین ھ��ذه البل��دان وتل��ك الت��ي انض��مت إل��ى ا۲۰۱۲وع��ام أ ۲۰۱۰المس��تھدف اعتب��اراً م��ن ع��ام 

عر إجم��الي ، تح��ّول المكّون��ات القائم��ة عل��ى الكیل��وغرام الواح��د والبعیث��ة الواح��دة إل��ى س��۲۰۱۰المس��تھدف قب��ل ع��ام 
كل�غ وتمث�ل  ۰.۳۱بعیثة ب�وزن  G ۸٫۱٦و Pث من المقاسین تُمثِّل فیھ البعائللكیلوغرام الواحد على أساس متوسط 

 كلغ. ۰٫٦۹بعثیة بوزن  E( ۲٫۷۲(فیھا البعائث من المقاس 
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 ۲۰۲۰و ۲۰۱۹و ۲۰۱۸طنَّ�اً ف�ي الس�نة بالنس�بة للس�نوات  ۷٥في ما یخّص التدفّقات التي تزن أقّل م�ن  -۱۷
ام المستھدف اعتباراً م�ن بلدان التي انضّمت إلى النظ، فیما بین ال۲۰۲۱طنَّاً في السنة بالنسبة لسنة  ٥۰وأقل من 

، ۲۰۱۰قب�ل ع�ام  أو بعد ذلك، وأیضا فیما بین ھذه البلدان وتلك الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف ۲۰۱٦عام 
الواح��دة إل��ى س��عر  ، تح��ّول المكّون��ات القائم��ة عل��ى الكیل��وغرام الواح��د والبعیث��ة۲۰۱۲و ۲۰۱۰فبالنس��بة لع��اَمْي 

 .۱٦البند  ر إلیھ فيلكیلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكیلوغرام البرید الواحد وفقاً ما أُشیإجمالي ل
 

 ۲۰۱۰تح��دَّد أج��رة البری��د بالجمل��ة ال��ذي یرس��ل إل��ى البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى النظ��ام المس��تھَدف قب��ل ع��ام  -۱۸
 .۱۱ إلى ٥ھا في البنود من بتطبیق األسعار للبعیثة الواحدة والكیلوغرام الواحد المنصوص علی

 
تح��دَّد أج��رة البری��د بالجمل��ة ال��ذي یرس��ل إل��ى البل��دان الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھَدف اعتب��اراً م��ن  -۱۹

لی�ـھا عبتطبیق األسعار للبعیثة الواح�دة والكیل�وغرام الواح�د المنص�ـوص  ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰السنوات 
 .۱٥إلى  ۱۰من والبنود  ٥في البند 

 
 ال یجوز تطبیق أي تحفظ على ھذه المادة إال في إطار اتفاق ثنائي. -۲۰

 
 

 ۳۰المادة 
 لیھم وفیما بینھمالنتقالي وإااألحكام المطبقة على تدفقات البرید من المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام  -النفقات الختامیة 

 
تطبِّق النظام االنتقالي للنفقات الختامیة إلى النظام تحضیراً النضمام المستثمرین المعیَّنین في البلدان التي  -۱

المراس�الت  وبعائ�ث Mالمستھَدف، تحدَّد أجرة بعائث برید الرسائل، بما في ذلك البری�د بالجمل�ة، ع�دا األكی�اس 
 سعر للبعیثة الواحدة وسعر للكیلوغرام الواحد. على أساسالتجاریة الجوابیة الدولیة، 

 
 .النظاملدولیة وفقاً لألحكام المالئمة من ث المراسالت التجاریة الجوابیة اتدفع األجرة عن بعائ -۲
 
فیما یخ�ص بعائ�ث بری�د الرس�ائل تطبَّق على تدفقات البرید إلى بلدان النظام االنتقالي، ومنھا وفیما بینھا،  -۳

 ألسعار التالیة:ا )G(والكبیرة من المقاس  )P(الصغیرة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۷۷٤وحدة من وحدات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۲۷: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۳-۱

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۸۲٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۳۳: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۳-۲

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۸۷٥س�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة ووحدة من وحدات حق�وق ال ۰٫۲٤۰: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-۳

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۹۲۸ت حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة ووحدة من وحدا ۰٫۲٤۷: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۳

 .كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
 
ائ�ث بری�د الرس�ائل تكون األسعار المطبقة على التدفقات فیما بین بلدان النظام االنتق�الي، فیم�ا یخ�ص بع -٤

 ، كما یلي:)(Eبالجملة من المقاس 
وحدة من حقوق  ۱٫۰۸۹وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٤۸٥ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-٤

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۱۲۰وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٤۹۸ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-٤

 ؛كیلوغرامخاصة لكل السحب ال
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حقوق وحدة من  ۱٫۱٥۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٥۱۲ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-٤
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وحدة م�ن حق�وق  ۱٫۱۸۳وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫٥۲٦ :۲۰۲۱لعام  بالنسبة ٤-٤
 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

 
ل ،۱۷-۲۹أو الم��ادة  ۱٦-۲۹العتب��ة المح��ددة ف��ي الم��ادة  ت��زن أق��ّل م��ن الت��يدفقات البری��د ح��ال ت�� ف��ي -٥  تُح��وَّ

نات تركیب�ة  أس�اس عل�ى الواح�د للكیل�وغرام إجم�الي س�عر إل�ى الواح�دة للبعیث�ة والس�عر الواحد للكیلوغرام السعر مكوَّ
 :یةالتال األسعار وتطبَّق .معّدل عالمي بالنسبة لكل كیلوغرام من البرید

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٤۷۲: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-٥
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٥۹۲: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-٥
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ٤٫۷۲٤: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-٥
 .كیلوغرامدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل وح ٤٫۸٥۸: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-٥
 
، تطبَّ�ق األس�عار الثابت�ة ۱۷-۲۹وزنھ�ا عل�ى العتب�ة المح�ددة ف�ي الم�ادة یزی�د الت�ي حال تدفقات البری�د في  -٦

ن ن ف�ي مك��اللكیل�وغرام الم�ذكورة أع�اله إن ل�م یطل�ب المس�تثمر المع��یَّن ف�ي مك�ان المص�در وال المس�تثمر المع�یَّ 
 لكیل��وغراماعم��ال آلی�ة المراجع��ة بغی��ة مراجع�ة ھ��ذه األس�عار باالس��تناد إل��ى الع�دد الفعل��ي للبعائ�ث ف��ي المقص�د إ

ة المراجع�ة وفق�اً ویطبَّ�ق إج�راء أخ�ذ العیِّن�ات إلعم�ال آلی� الواحد عوضاً عن تطبیق المع�دَّل الع�المي لھ�ذا الع�دد.
 للشروط المحدَّدة في نظام برید الرسائل.

 
ض�د  ٥بلدان النظام المستھدف أن یطالب بمراجعة لتخفیض السعر اإلجمالي الوارد في البن�د  ال یجوز لبلد من -۷

 بلد من بلدان النظام االنتقالي، ما لم یطلب ھذا األخیر مراجعة في االتجاه المعاكس.
 
بحس�ب  مفص�والً البری�د بعائ�ث  ویتلق�وایجوز للمستثمرین المعیَّنین في بل�دان النظ�ام االنتق�الي أن یرس�لوا  -۸

بحس�ب لة المفص�و. وفي ح�االت مب�ادالت البعائ�ث النظامالمقاس على أساس اختیاري، وفق الشروط المبیَّنة في 
 .أعاله ٤و ۳ البندینالمقاس تطبَّق األسعار المنصوص علیھا في 

 
تطبیق ساس على أالمستھدف النظام  بلدان في المستثمرین المعینین الموّجھ إلىبالجملة  تُحدد أجرة البرید -۹

الجمل�ة المس�تلم، أما فیما یتصل بالبری�د ب .۲۹لبعیثة الواحدة والكلغ الواحد المنصوص علیھا في المادة لاألسعار 
 أعاله. ٤و ۳ البندینلألحكام المذكورة في وفقا  األجرةللمستثمرین المعینین في النظام االنتقالي طلب  فیجوز

 
 دة إال في إطار اتفاق ثنائي.ال یمكن إبداء أي تحفظ على ھذه الما -۱۰

 
 

 ۳۱المادة 
 نوعیة الخدمةصندوق 

 
)، تخض��ع CCRIوالبعائ��ث بالجمل��ة وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة ( Mباس��تثناء األكی��اس  -۱

الُمدرجة في ا وبلدان نموالبلدان المصنّفة ضمن أقل الالنفقات الختامیة المدفوعة من قبــل كافة البلدان واألقالیم إلى 
ر التي ت�نص ٪ من األسعا۲۰، لزیادة قدرھا نوعیة الخدمةألغراض النفقات الختامیة وصندوق  المجموعة الرابعة

وال ی�تم  .ف�ي ھ�ذه البل�دانمن أجل تحسین نوعیة الخدم�ة  نوعیة الخدمةألغراض تمویل صندوق  ۳۰علیھا المادة 
 .لبلد آخر بالمجموعة نفسھا الرابعةأي دفع من ھذا النوع من أي بلد بالمجموعة 
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تخض�ع  والبعائ�ث بالجمل�ة، )CCRI(وبعائ�ث المراس�الت التجاری�ة الجوابی�ة الدولی�ة  Mباستثناء األكی�اس  -۲
ص�نفة لـ�ـدان المإل�ى الب المص�نّفة ض�من المجموع�ة األول�ىالنفقات الختامیة المدفوعة من قب�ل البل�دان واألق�الیم 

٪ ۱۰ا لزی�ادة ق�درھ ،م�ن ھ�ذه الم�ادة ۱لبلدان نموا المشار إلیھا في البن�د ضمن المجموعة الرابعة، غیر أقل ا
م��ن أج��ل تحس��ین نوعی��ة  نوعی��ة الخدم��ةألغ��راض تموی��ل ص��ندوق  ۳۰ف��ي األسـ��ـعار الت��ي ت��نص علیھ��ا الم��ادة 

 .في ھذه البلدانالخدمة 
 
تخض�ع  بعائ�ث بالجمل�ة،وال )CCRI( وبعائ�ث المراس�الت التجاری�ة الجوابی�ة الدولی�ة Mباستثناء األكی�اس  -۳

ن لمص��نفة ض��مإل��ى البل��دان االنفق��ات الختامی��ة الت��ي ت��دفعھا البل��دان واألق��الیم المص��نفة ض��من المجموع��ة الثانی��ة 
٪ م�ن ۱۰ادة نس�بتھا لزی� م�ن ھ�ذه الم�ادة، ۱المجموعة الرابعة، غیر أقل البلدان نم�وا المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�د 

 ھذه البلدان.في  نوعیة الخدمةلك ألغراض تمویل صندوق وذ ۳۰األسعار المنصوص علیھا في المادة 
 
والبعائث بالجمل�ة، تخض�ع  )CCRI( وبعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة Mباستثناء األكیاس  -٤

مص�نفة ض�من لبل�دان الالنفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم المص�نفة ض�من المجموع�ة الثالث�ة إل�ى ا
٪ م�ن ٥ادة نس�بتھا م�ن ھ�ذه الم�ادة، لزی� ۱الرابعة، غیر أق�ل البل�دان نم�وا المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�د المجموعة 

ین م��ن أج��ل تحس�� نوعی��ة الخدم��ةوذل��ك ألغ��راض تموی��ل ص��ندوق  ۳۰األس��عار المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادة 
 نوعیة الخدمة في ھذه البلدان.

 
والبعائ�ث بالجمل�ة، تُ�دفع  )CCRI( ابی�ة الدولی�ةوبعائث المراس�الت التجاری�ة الجو Mباستثناء األكیاس  -٥

مص��نفة ض��من ، تُحس��ب عل��ى أس��اس النفق��ات الختامی��ة الت��ي ت��دفعھا البل��دان واألق��الیم ال٪۱زی��ادة نس��بتھا 
مش�ترك لص�ندوق الالمجموعات األولى والثانیة والثالث�ة إل�ى البل�دان المص�نفة ض�من المجموع�ة الثالث�ة، ف�ي ا

 س��ین نوعی��ةت ذات الص��لة الت��ي یح��ددھا مجل��س االس��تثمار البری��دي م��ن أج��ل تحال��ذي س��یُدار وفق��ا لإلج��راءا
 الخدمة في البلدان المصنفة ضمن المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة.

 
ل أي مب�الغ غی�ر مس�تخَدمة  -٦ ورھنا باإلجراءات ذات الصلة التي یحددھا مجلس االستثمار البریدي، تح�وَّ

ل�ى م�دى الس�نوات عمن ھذه المادة والتي تراكمت  ٤إلى  ۱إلیھا في البنود من من األموال المدفوعة المشار 
رجعی�ة) إل�ى مأقرب س�نة  ۲۰۱۸(حیث تكون سنة  نوعیة الخدمةالمرجعیة األربع السابقة المتعلقة بصندوق 

لص�ندوق ح�ّول إل�ى اتُ ثالثا من ھذه المادة. وألغ�راض ھ�ذا البن�د، ال ۳الصندوق المشترك المشار إلیھ في البند 
نوعی�ة ق لیھ�ا ص�ندوعالمشترك المشار إلیھ آنفا إال األموال التي لم تُستخَدم في مشاریع نوعیة خدمة یواف�ق 

 عاله.أھو محدد  بعد سنتین من آخر أجل لتلقي المساھمات المتعلقة بأي فترة أربع سنوات وفقا لما الخدمة
 
من أجل تحسین نوعیة الخدم�ة  نوعیة الخدمةندوق تخضع النفقات الختامیة المتراكمة المستحقة الدفع لص -۷

س�تفید. موحدة من حقوق الس�حب الخاص�ة س�نویا لك�ل بل�د  ۲۰ ۰۰۰لحد أدنى یبلغ  المجموعة الرابعةفي بلدان 
بلدان متبادلة للوترسل فواتیر المبالغ اإلضافیة الضروریة لبلوغ ھذا المبلغ األدنى بصورة تتناسب مع الكمیات ال

  المجموعات األولى والثانیة والثالثة. المصنّفة ضمن
 
على أقص�ى تق�دیر إج�راءات لتموی�ل مش�اریع  ۲۰۱۸یعتمد مجلس االستثمار البریدي أو یحیّن في عام  -۸

 .نوعیة الخدمةصندوق 
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 حصص الطرود البریدیة -جیم
 
 

 ۳۲المادة 
 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة

 
 رجة ض�من الفئ�ة االختیاری�ة لخدم�ة بعائ�ث البرن�امج المخص�ص للتج�ارة اإللكترونی�ة،باستثناء الطرود المند -۱

ي عر اإلرش�ادتخضع الطرود المتبادلة بین مستثمرین معیَّنین اثنین للحصص البریة للوارد المحتسبة بإدماج الس
 عن كل طرد والسعر اإلرشادي عن كل كیلوغرام المحددین في النظام.

بالمطالب�����������ة  األساسیة المذكورة أعاله یجوز للمستثمرین المعیَّنین أیضا الترخیص ر مع مراعاة األسعا ۱-۱
 بحصص إضافیة لكل طرد ولكل كیلوغرام وفقا لألحكام المنصوص علیھا في النظام.

م�ا ل�م تق�رر اس�تثناءات  ۱-۱و ۱ المشار إلیھا ف�يتقع على عاتق المستثمر المعیَّن لبلد المصدر الحصص  ۱-۲
 النظام.أ في لھذا المبد

 یجب أن تكون الحصص البریة للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقلیم كل بلد. ۱-۳
 
ثنین أو مكتبین لنفس البلد بواسطة مرافق بری�ة لمس�تثمر اتخضع الطرود المتبادلة بین مستثمرین معیَّنین  -۲

ري، لحص�ص قھم ف�ي التوجی�ھ الب�معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّنین آخرین لصالح مستثمرین معیَّن�ین تس�ھم م�راف
 المسافة.لمقیاس العبور البریة المحددة في النظام، وفقا 

بعیث����ة  فیما یتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، یرخص للمستثمرین المعیَّنین الوسطاء أن یطلبوا عن كل  ۲-۱
 .المحددة في النظاماإلجمالیة الحصة 

اس�تثناءات لھ�ذا  النظ�امالمصدر، ما لم یق�رر  ثمر المعیَّن لبلدالمستتقع الحصص البریة للعبور على عاتق  ۲-۲
 .المبدأ

 
ف��ي النق��ل البح��ري للط��رود أن یطل��ب تحص��یل الحص��ص مرافق��ھ ی��رخص لك��ل مس��تثمر مع��یَّن تش��ترك  -۳

 بدأ.ت لھذا الماستثناءا النظاموتقع ھذه الحصص على عاتق المستثمر المعیَّن لبلد المصدر ما لم یقرر  ،البحریة
 .المسافةلمقیاس الحصة البحریة عن كل خدمة بحریة استعملت، وذلك وفقا  النظامتحدد في   ۳-۱
 لك�ن ۱-۳وفق�ا للبن�د  المحس�وبة٪ الحصة البحریة ٥۰ بنسبة أقصاھا یزیدواالخیار في أن  للمستثمرین المعیَّنین ۳-۲

 م.كما یتراءى لھ تخفیضھا میمكنھ
 
 
 
 

 نفقات النقل الجوي    -دال
 
 

 ۳۳دة الما
 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

 
یواف���ق مجل���س االس���تثمار البری���دي عل���ى الس���عر األساس���ي ال���ذي یطب���ق ف���ي تس���ویة الحس���ابات ب���ین  -۱

حس�ب تُ و. النظ�امف�ي  الموض�حة للص�یغة تبع�ا ال�دولي المكت�ب ویحس�بھ المس�تثمرین المعیَّن�ین ع�ن النق�ل الج�وي.
نص�وص الم األحك�ام عل�ى بن�اءً  البض�ائع إع�ادة خدم�ة عب�رالمرس�لة  لط�رودلعل�ى النق�ل الج�وي األسعار المطبقة 

 .النظام علیھا في



 االتفاقیة
 

۱۷۲ 

 البرید المغلقة والبعائث ذات األولویة وبعائث لإلرسالیاتحساب نفقات النقل الجوي  النظام یوضح في -۲
ات خط�أ وك��ذلك طرائ��ق المحاس��بة ذوالبعائ��ث المرس��لة والموجھ��ة  ب��العبور المكش�وف والط��رود الجوی��ة الج�وي
 الصلة.

 
 الجوي كلھ: المسارنفقات النقل على امتداد تكون  -۳
المستثمر المعیَّن للبلد العضو المصدر حتى لو مرت تلك مغلقة، على عاتق  بإرسالیاتعندما یتعلق األمر  ۳-۱

 اإلرسالیات عبر وسیطة مستثمر معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّنین وسطاء؛
عندما یتعلق األمر ببعائث ذات أولویة وبعائث جوی�ة ب�العبور المكش�وف، بم�ا ف�ي ذل�ك البعائ�ث الموجھ�ة  ۳-۲

 .مستثمر معیَّن آخرالبعائث إلى  المستثمر المعیَّن الذي یسلمخطأ، على عاتق 
 
 لجو.تطبق نفس ھذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجھت با -٤
 
ده، الح��ق ف��ي أن  مس��تثمر مع��یَّن ف��ي المقص��د یق��ومیك��ون لك��ل  -٥ ل بلـ�ـ� س��ترد یبالنق��ل الج��وي للبری��د ال��دولي داخـ�ـ�

 ۳۰۰لمقطوعة ا للمساھمات المرجحةھذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة على المترتبة  اإلضافیةالتكالیف 
ل�م یوج�د  وم�ا ا آخر مالئم�ا مح�ل المس�افة المتوس�طة المرجح�ة.ویجوز لمجلس االستثمار البریدي أن یحل معیار كم.

رس��الیات ذات األولوی��ة واإل اإلرس��الیاتیج��ب أن تك��ون النفق��ات واح��دة بالنس��بة لجمی��ع  ،اتف��اق ی��نص عل��ى المجانی��ة
 .الجویة الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم یستأنف توجیھ ھذا البرید بالطریق الجوي

 
إل�ى  خاص�ة، المس�تثمر المع�یَّن ف�ي المقص�دحصلھ یا یستند تعویض النفقات الختامیة الذي غیــر أنھ عندم -٦

 لداخلي.انفقات النقل الجوي  في نطاقإضافي أي مبلغ الداخلیة، ال یتم تسدید التعریفات التكالیف أو على 
 
وزن جمی���ع  المرّجح���ة،، م���ن أج���ل حس���اب المس���افة المتوس���طة المس���تثمر المع���یَّن ف���ي المقص���دس���تبعد ی -۷

لتعریف�ات إل�ى االتك�الیف أو إل�ى  خاص�ة، المتعلق�ة بھ�ا اإلرسالیات التي یستند حس�اب تع�ویض النفق�ات الختامی�ة
 .للمستثمر المعیَّن في المقصدالداخلیة 

 
 
 
 

 تسویة الحسابات    -ھاء
 

 ۳٤ المادة
 يالدول البرید بتبادل المتصلة المدفوعاتوتسدید  الحسابات بتسویة خاصة أحكام

 
ً  تُنَج�ز التي بالعملیاتتسویة الحسابات المتعلقة  تقوم -۱  التس�ویات ذل�ك ف�ي بم�ا( وتُج�رىلھ�ذه االتفاقی�ة  وفق�ا

 المقصد، لدانب من بلد في البریدیة البعائث بمعالجة الخاصة والتسویات البریدیة، البعائث )توجیھ( بنقل الخاصة
 عل�ى) یدیةالبر بالبعائث عطب أو سرقة أو فقدانه الوثائق وتُجرى وفقاً لھذ تعویضات بدفع الخاصة والتسویات

 ف�ي ع�دا م�ا ن،المع�یَّ  المس�تثمر من مستندات أیة إعداد تتطلب وال األخرى االتحاد ووثائق االتفاقیة أحكام أساس
 .االتحاد وثائق علیھا تنص التي الحاالت

 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة
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 والحصص النفقات مبلغ تحدید    -واو
 
 

 ۳٥المادة 
 النفقات والحصص مبلغاالستثمار البریدي في تحدید  سلطة مجلس

 
المس�تثمرین یتمتع مجل�س االس�تثمار البری�دي بس�لطة تحدی�د النفق�ات والحص�ص التالی�ة الت�ي یتع�ین عل�ى  -۱

 :النظاموفقا للشروط الموضحة في  یدفعوھاأن المعیَّنین 

 ونقلھا؛ على األقلإرسالیات برید الرسائل من بلد ثالث عن معالجة  عبورالنفقات  ۱-۱

 ؛األسعار األساسیة ونفقات النقل الجوي المطبقة على البرید الجوي ۱-۲

باستثناء تلك المندرجة ضمن فئ�ة خدم�ة بعائ�ث البرن�امج ، الحصص البریة للوارد لمعالجة الطرود الواردة ۱-۳
 المخصص للتجارة اإللكترونیة؛

 ونقلھا؛ بلد ثالثحصص العبور البریة لمعالجة الطرود من قبل ال ٤-۱

 ؛الحصص البحریة للنقل البحري للطرود ٥-۱

 .الخاصة بالطرود إعادة البضائعمقابل تقدیم خدمة الحصص البریة للبرید الصادر  ٦-۱
 
 إل��ىبفض��ل منھجی��ة عملی��ة تض��من دف��ع أج��ور عادل��ة  إجراؤھ��ا،یتع��ین أن تس��تند المراجع��ة الت��ي یمك��ن  -۲

یبدأ للواق�ع. وس� إلى معطیات اقتصادیة ومالیة جدیرة بالثق�ة وممثل�ة ،الخدمات المستثمرین المعیَّنین الذین یؤدون
 العمل بالتعدیل المحتمل الذي سیقرر في تاریخ یحدده مجلس االستثمار البریدي.

 
 
 
 
 
 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 

 ۳٦دة الما
 البرید العاجل الدولي واللوازمیات المتكاملة

 
ألعضاء أو مس�تثمریھا المعیَّن�ین أن یتفق�وا فیم�ا بی�نھم عل�ى االش�تراك ف�ي الخ�دمات التالی�ة یجوز للبلدان ا -۱

 :النظامالوارد وصفھا في 
وتك�ون ق�در المس�تطاع  للمس�تندات والبض�ائع ة مخصص�ةس�ریع ی�ةالبرید العاج�ل ال�دولي ھ�و خدم�ة برید ۱-۱

متع�دد  دالمّوح�خدم�ة عل�ى أس�اس االتف�اق ھ�ذه الأسرع الخدمات البریدی�ة بالوس�یلة المادی�ة، ویمك�ن تق�دیم 
 ة؛ثنائی اتاألطراف الخاص بالبرید العاجل الدولي أو على أساس اتفاق

 وتش��ملم��ن حی��ث اللوجس��تیات  الزب��ائن لمس��تلزمات كلی��ا تس��تجیب خدم��ة وھ��ي المتكامل��ة، اللوازمی��ات ۱-۲
 .والمستندات للبعائث المادي اإلرسال لعملیة والتالیة السابقة المراحل

 



 االتفاقیة
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 ۳۷المادة 
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة

 
یجوز للبلدان األعضاء أو للمستثمرین المعیَّنین أن یتفقوا فیم�ا بی�نھم عل�ى االش�تراك ف�ي الخ�دمات التالی�ة  -۱

 :النظامالوارد وصفھا في 
نون وتنطوي ، وھي عبارة عن خدمة بریدیة إلكترونیة یؤدیھا مستثمرون معیَّ االلكترونیةالبعائث البریدیة  ۱-۱

 ؛توجیھ رسائل إلكترونیة ومعلومات ىعل
البعائ��ث البریدی��ة االلكترونی��ة المس��جلة، وھ��ي عب��ارة ع��ن خدم��ة بریدی��ة إلكترونی��ة آمن��ة تق��دم دل��یال عل��ي  ۱-۲

 بین مستخدمین موثقین؛قناة اتصال آمنة  تمر عبررسالة إلكترونیة، كما أنھا وتسلیم إرسال 
الت�ي تمث�ل دل�یال دامغ�ا عل�ى ) electronic postal certification mark(لكترون�ي اإلختم التصدیق البری�دي  ۱-۳

 ؛إلكتروني في شكل معیَّن وفي وقت معیَّن، یخص طرفا أو عدة أطراف وقوع حدث
، فضال عن تسلیم موثِّقصندوق البرید اإللكتروني الذي یتیح إرسال خطابات إلكترونیة من جانب مرسل  ٤-۱

 موثِّق.المعلومات اإللكترونیة من أجل مرسل إلیھ وتخزین الرسائل و
 
 
 
 
 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 ۳۸المادة 

 النظامشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة 
 
لكي تصبح االقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بھ�ذه االتفاقی�ة ناف�ذة، فان�ھ یج�ب أن تواف�ق  -۱

 یق�ل الم�ا . وال ب�د م�ن حض�ور والتي تتمتع بح�ق التص�ویت والمقترعة ةاألعضاء الحاضر انالبلدعلیھا أغلبیة 
 عند التصویت. والتي تتمتع بحق التصویت األعضاء الممثلة في المؤتمرالبلدان نصف عن 

 
نافذة، یجب أن توافق علیھ�ا أغلبی�ة أعض�اء مجل�س االس�تثمار  بالنظام لكي تصبح االقتراحات المتعلقة -۲
 .الذین یتمتعون بحق التصویت ریديالب
 
ب��ین م��ؤتمرین والخاص��ة بھ��ذه االتفاقی��ة  الفاص��لة االقتراح��ات المقدم��ة ف��ي الفت��رة ناف��ذة لك��ي تص��بح -۳

 وبروتوكولھا الختامي، ال بد لھا من توفر:
والت�ي األعض�اء ف�ي االتح�اد البل�دان نص�ف  یكون قد اشترك ما ال یقل ع�نثلثي األصوات، بشرط أن   ۳-۱

 ؛، إذا كان األمر خاصـا بتعدیالتتمتع بحق التصویت في االقتراعت 
 أغلبیة األصوات، إذا كان األمر خاصا بتفسیر األحكام. ۳-۲
 
، یك��ون لك��ل بل��د عض��و ال ی��زال تش��ریعھ ۱-۳ ف��ي البن��داألحك��ام المنص��وص علیھ��ا بص��رف النظ��ر ع��ن  -٤

یوضح فیھ  الدوليالمدیر العام للمكتب كتوب إلى یتعارض مع التعدیل المقترح، الخیار لتقدیم تصریح م الوطني
 تعدیل.البھذا خطار إلیوما اعتبارا من تاریخ ا غضون التسعینقبول ھذا التعدیل وذلك في یتعذر علیھ أنھ 
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 ۳۹المادة 
 التحفظات المعروضة على المؤتمر

 
 ال یُسمح بإبداء أي تحفظات ال تتماشى مع ھدف االتحاد وغایتھ. -۱

 
امة، یتعین على البلدان األعضاء التي ال تستطیع أن تشاطر البلدان األخرى األعضاء الرأي أن كقاعدة ع -۲

مطلق�ة وأن تسعى، بقدر المستطاع، إلى االنضمام إلى رأي األغلبیة . ویجب إبداء التحفظ في حال�ة الض�رورة ال
 یكون مبرراً بطریقة مالئمة.

 
ی�ة عل�ى الم�ؤتمر وذل�ك عل�ى ھیئ�ة اقت�راح مكت�وب یجب عرض ال�تحفظ عل�ى بع�ض م�واد ھ�ذه االتفاق -۳

 بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً لألحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.
 
لكي یكون التحفظ المعروض على المؤتمر نافذاً، یجب الموافقة علیھ باألغلبیة المطلوبة ف�ي ك�ل حال�ة  -٤

 حفظ.من أجل تعدیل المادة التي یتعلق بھا الت
 
یطبق التحفظ، من حیث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بین العضو الذي أبدى ھذا التحفظ والبلدان  -٥

 األخرى األعضاء.
 
 .یُدرج التحفظ على ھذه االتفاقیة في البروتوكول الختامي لتلك االتفاقیة بناًء على اقتراح یوافق علیھ المؤتمر -٦
 
 

 ٤۰المادة 
 یة ومدة العمل بھااالتفاق بدء سریان

 
حت�ى تنفی�ذ  وتظ�ل س�اریة المفع�ول ۲۰۱۸ینایر "ك�انون الث�اني"  ۱َحیز التنفیذ في ھذه االتفاقیة تدخل  -۱

 وثائق المؤتمر القادم.
 
 

ة تظ�ل بمقتضى ھذا، وقّ�ع المن�دوبون المفوض�ون لحكوم�ات البل�دان األعض�اء عل�ى ھ�ذه االتفاقی�ة ف�ي نس�خة واح�د
 .طرف نھا إلى كلمللمكتب الدولي. ویُسلِّم المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي نسخة  مودعة لدى المدیر العام

 
 

ر في   .۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في ُحّرِ
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 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 
 
 

 المادة
 تعدیل أو تصحیح العنوان -تبعیة البعائث البریدیة. االسترداد األولى
  البرید طوابع الثانیة
 بالخارجإیداع بعائث برید الرسائل  الثالثة

 األجور الرابعة
 لصالح  من األجور البریدیة اإلعفاءاالستثناء من  الخامسة
  الخدمات األساسیة السادسة
 التسلم إشعار  السابعة
 الممنوعات (برید الرسائل) الثامنة

  )یةبریدالطرود الالممنوعات ( التاسعة
  األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة العاشرة

 لعرض على الجمركأجرة ا الحادیة عشرة
 االستعالمات الثانیة عشرة

 الجوي الحصص البریة االستثنائیة للوارد عشرة الثالثة المادة
  النقل بنفقات الخاصة واألحكام األساسیة الحصص الرابعة عشرة

 التعرفات الخاصة الخامسة عشرة
 والحصص النفقات مبلغ تحدید في البریدي االستثمار مجلس سلطة المادة السادسة عشرة

 
  



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي
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 االتفاقیة، البروتوكول الختامي
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 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

عند التوقیع على االتفاقیة البریدیة العالمیة المبرمة بتاریخ الیوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على 
 ما یلي:

 
 

 المادة األولى
 تعدیل أو تصحیح العنوان -االسترداد تبعیة البعائث البریدیة. 

 
على أنتیغوا وباربودا ومملكة البح�رین وبرب�ادوس وبیلی�ز وبوتسوانـ�ـا  ۲و ۱-٥ال تطبق أحكام المادة  -۱

ومصر وفیجي وغامبیا والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا  ودومینیكا ،الصین، وبروني دار السالم وكندا وھونغ كونغ
أقالیم فیما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرین�ادا وغویان�ا وإیرلن�دا وجامایك�ا الشمالیة و إیرلنداالعظمى و

وأوغن��دا ونیوزیلن��دا ونیجیری��ا وم��االوي وموریش��یوس ون��اورو ومالیزی��ا وتو س��وكینی��ا وكیریب��اتي والكوی��ت ولی
ج��زر س��لیمان وغرین��ادین ج��زر وس��انت فنس��نت و اونیف��یس وس��انت لوس��ی كی��تسوب��ابوا غینی��ا الجدی��دة وس��انت 

المتح�ـدة) وترینی�ـداد وتوباغـ�ـو  - جمھوری�ةوساموا وسـ�ـیشیل وس�یرالیون وسنغافـ�ـورة وس�وازیالند وتنزانی�ا (
 وتوفالو وفانواتو وزامبیا.

 
على النمسا وعلى الدانمارك وجمھوری�ة إی�ران اإلس�المیة الت�ي ال  ۲و ۱-٥كما ال تسري أیضا المادة  -۲

یسمح تشریعھا باسترداد بعائث برید الرسائل أو تعدیل عنوانھا بناء على طلب المرس�ل من�ھ، اعتب�ارا م�ن وق�ت 
 إخطار المرسل إلیھ بوصول البعیثة بعنوانھ.

 
 على أسترالیا وغانا وزیمبابوي. ۱-٥ال تطبق المادة  -۳
 
میانم�ار و العراقوالشعبیة  جمھوریة كوریا الدیمقراطیةوبلجیكا و على باھاماس ۲-٥ال تسري المادة  -٤

 ل.التي ال یسمح تشریعھا باسترداد أو تعدیل عنوان بعائث برید الرسائل بناء على طلب المرسِ 
 
 على الوالیات المتحدة األمریكیة. ۲-٥ال تطبق المادة  -٥
 
 سترالیا طالما كانت متماشیة مع التشریع الداخلي لھذا البلد.ألى ع ۲-٥تسري المادة  -٦
 
قراطیة موجمھوریة الكونغو الدی والفلبین، یرخص للسلفادور وجمھوریة بنما ۲-٥خروجا على المادة  -۷

بأال تعید الطرود البریدیة بعد أن یكون المرسل إلیھ قد طلب التخلیص علیھا  البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال
 جمركیا نظرا ألن تشریعھا الجمركي یتعارض مع ذلك.

 
 

 المادة الثانیة
 البرید طوابع

 
ى ـ، لن یعالج المستثمر المعیَّن في كل من أسترالیا وبریطانیا العظم�٦المادة من  ۷البند بصرف النظر عن  -۱

بعائث برید الرسائل أو الطرود البریدیة التي تصدر طوابع البرید باستعمال م�واد أو تكنولوجی�ات ونیوزیلندا ومالیزیا 
 .جدیدة ال توافق آلیاتھم الخاصة لمعالجة البرید إالَّ باتفاق مسبق مع المستثمر المعیَّن المعني في المصدر
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 المادة الثالثة
 لخارجإیداع بعائث برید الرسائل با

 
الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وأس��ترالیا والنمس��ا والمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى  ك��ل م��نتح��تفظ  -۱
مس�تثمر بح�ق تحص�یل أج�رة متناس�بة م�ع تكلف�ة األعم�ال الم�ؤداة م�ن ك�ل  ونیوزیلن�دایرلندا الشمالیة والیونان إو

 كبعائث بریدیة من قبل خدماتھا.، مواد لم ترسل أصال ٤-۱۲عید إلیھا بموجب المادة ی معیَّن
 

المص�در أج�رة تت�یح  المستثمر المع�یَّن، تحتفظ كندا بحقھا في أن تحصل من ٤-۱۲خروجا عن المادة  -۲
 لھا أن تسترد على األقل التكالیف التي ترتبت عن معالجة مثل ھذه البعائث.

 
توزیع  منبأجرة مناسبة المعیَّن اإلیداع  مستثمربمطالبة  للمستثمر المعیَّن في المقصد ٤-۱۲ترخص المادة  -۳

 إیرلن�دابعائث برید الرسائل المودعة بالخ�ارج بكمی�ة كبی�رة. وتح�تفظ أس�ترالیا والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا العظم�ى و
 الشمالیة بالحق في أن تقصر ھذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلیة لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

 
بأجرة مناسبة عل�ى ذم�ة  المعیَّناإلیداع  مستثمربمطالبة  للمستثمر المعیَّن في المقصد ٤-۱۲ترخص المادة  -٤

التالی�ة بحقھ�ا ف�ي أن تقص�ر ھ�ذا  البلدان األعضاءتوزیع بعائث برید الرسائل المودعة بالخارج بكمیة كبیرة. وتحتفظ 
 وج��زر البھام��ا بری��د بالجمل��ة: الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ةال��دفع عل��ى الح��دود الم��رخص بھ��ا ف��ي النظ��ام بالنس��بة لل

 الش��مالیة إیرلن��داالمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى وو جمھوری��ة الص��ین الش��عبیةو برون��ي دار الس��المو برب��ادوسو
األنتی�ل و ھولن�داونیوزیلندا و یبالون مالیزیـــاو الھندو غویاناا وغرینادو أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدةو

 .وتایلندسورینام و سریالنكاو سنغافورةو غرینادینجزر و تفنسن تسانا وسانت لوسیو الھولندیة وآروبا
 

التالی�ة بحقھ�ا ف�ي أن تطب�ق بالكام�ل  البل�دان األعض�اء، تح�تفظ ٤بالرغم من التحفظ�ات ال�واردة بالبن�د  -٥
المملك��ة العربی��ة و م��ن االتفاقی��ة عل��ى البری��د ال��وارد م��ن ال��بالد األعض��اء ف��ي االتح��اد : ألمانی��ا ۱۲أحك��ام الم��ادة 

 قب�رصوكندا و الكامیرونو وسبوركینا فاو البرازیلو ننبو ذربیجانوأ النمساو وأسترالیا األرجنتینو السعودیة
 إسرائیل(الجمھوریة اإلسالمیة) ووإیران  غینیاو الیونانو  فرنساو مصرو الدانماركو جمھوریة كـوت دیفوارو
 وباكس��تان الن��رویجو مون��اكوو موریتانی��او المغ��ربو م��اليو لوكس��مبورغو لبن��انو األردنو الیاب��انو إیطالی��او
 .وتركیا الجمھوریة العربیة السوریة وتوغووسویسرا و السنغالو واالتحاد الروسي البرتغالو
 

 أن تطلب من بلد إیداع البعائث أجرة تع�ادل المبل�غ ال�ذي تحتفظ ألمانیا بالحق في، ٤-۱۲لمادة لتطبیقا  -٦
 .المرِسلتتلقاه من البلد الذي یقیم بھ  قد
 

، تحتفظ جمھوریة الصین الشعبیة بحقھا في حصر الثالثةخروجاً على التحفظات التي أبدیت في المادة  -۷
دود الت�ي ترخص�ھا اتفاقی�ة ـ�ـالحأي دفع خاص بتوزی�ع بعائ�ث بری�د الرس�ائل المودع�ة ف�ي الخ�ارج بالجمل�ة ف�ي 

 للبرید بالجملة. والنظاماالتحاد البریدي العالمي 
 

بریطانی�ا العظم�ى كل م�ن ألمانی�ا والنمس�ا والمملك�ة المتح�دة ل، تحتفظ ۳-۱۲خروجا عن أحكام المادة  -۸
ب��الحق ف��ي مطالب��ة الُمرِس��ل أو، إذا تع��ذر ذل��ك، المس��تثمَر المع��یَّن وسویس��را لیختنش��تاین الش��مالیة و إیرلن��داو

 المعیَّن لإلیداع، بدفع تعریفات داخلیة.
 
 

 الرابعةالمادة 
 األجور

 
أن تحص�ل أج�ورا بریدی�ة  ونیوزیلن�داوكن�دا  وب�الروس أس�ترالیا لكل من، یرخص ۱٥خروجا على المادة  -۱

 تكون األجور المشار إلیھا مقبولة وفقا للتشریع القومي لبالدھا. ، عندماالنظامخالف تلك المنصوص علیھا في 
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ص للبرازی��ل تحص��یل رس��م إض��افي م��ن المرس��ل إل��یھم ال��ذین ۱٥خروج��ا ع��ن أحك��ام الم��ادة  -۲ ، ُی��رخَّ
یس��تلمون بعائ��ث عادی��ة تحت��وي عل��ى بض��ائع ووج��ب تحویلھ��ا إل��ى بعائ��ث خاض��عة للتتب��ع بس��بب المتطلب��ات 

 الجمركیة واألمنیة. 
 
 

 الخامسةالمادة 
 االستثناء من اإلعفاء من األجور البریدیة لصالح بعائث المكفوفین

 
 ال الت�ي وھ�ي وتركیا غرینادینجزر و تفنسن توسان إندونیسیا من لكل فإن ،۱٦ المادة على خروجا -۱

 وأج�ور التخل�یص أج�ور تحص�یل ف�ي الخیار المكفوفین بعائث لصالح البریدي اإلعفاء الداخلیة خدمتھا في تمنح
 .الداخلیة خدمتھا في المقررة األجور ذلك مع تتجاوز أن یمكن ال التي الخاصة الخدمات

 
 المكفوفین على أن یتطابق ذلك مع تشریعھا الوطني. بعائثبشأن  ۱٦المادة ستطبق فرنسا أحكام  -۲
 

أال ت�دخل وتماشیا والتشریع الوطني في البرازیل، یحتفظ ھذا البلد بحقھ في  ۳-۱٦خروجا عن المادة  -۳
 ومستلمھا مكفوفا أو منظمة من منظمات المكف�وفین. ھابعائث للمكفوفین إال في حال كان مرسلالبعائث في عداد 
 .جور البریدیة البعئاث التي ال تلبي ھذه الشروطاألوتخضع لتسدید 

 
، لن تقبل نیوزیلن�دا توزی�ع البعائ�ث للمكف�وفین إال ف�ي ح�ال كان�ت ھ�ذه ۱٦خالفا لما تنص علیھ المادة  -٤

 .البعائث المرسلة معفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة
 

ال��ذي ال یس��مح بإعف��اء بعائ��ث  ،ف��ي فنلن��دا ، یج��وز للمس��تثمر المع��یَّن۱٦بص��رف النظ��ر ع��ن الم��ادة  -٥
حسبما اعتمدھا المؤتمر،  ۱٦لرسوم البریدیة في خدمتھ الداخلیة وفقا للتعاریف الواردة في المادة المكفوفین من ا

ل رسوماً داخلیة على بعائث المكفوفین الموجھة إلى الخارج  .أن یحصِّ
 

ال��دانمرك والس��وید اإلعف��اء م��ن األج��ور كن��دا و، ال یم��نح ك��ل م��ن ۱٦ب��الرغم مم��ا ت��نص علی��ھ الم��ادة  -٦
 التشریع الوطني في ھذین البلدین.لبعائث المكفوفین إال عمال بما ینص علیھ ة ــالبریدی

 
یسلندا اإلعفاء من األج�ور البریدی�ة لبعائ�ث المكف�وفین إال آ، ال تمنح ۱٦بالرغم مما تنص علیھ المادة  -۷

 .عمال بما ینص علیھ تشریعھا الوطني
 

، ال تقب�ل أس�ترالیا أن ُت�وّزع ف�ي بالدھ�ا كبعائ�ث للمكف�وفین إال البعائ�ث ۱٦بصرف النظر ع�ن الم�ادة  -۸
 المعفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة.

 
، وأمریك���ا ( الوالی���ات المتح���دة ) وأس���ترالیا والنمس���ا ألمانی���ا، ف���إن لك���ل م���ن ۱٦خروج��ا عل���ى الم���ادة  -۹
یرلن�دا الش�مالیة والیاب�ان وسویس�را الخی�ار ف�ي تحص�یل إو وكندا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظم�ى ذربیجانوأ

 أجور الخدمات الخاصة المقررة على بعائث المكفوفین في خدمتھا الداخلیة.
 
 

 السادسةالمادة 
 الخدمات األساسیة

 
 ال توافق استرالیا على تعمیم الخدمات األساسیة على الطرود البریدیة. ،۱۷بالرغم من أحكام المادة  -۱
 
على بریطانیا العظمى التي یتطلب تشریعھا الداخلي حدا أدنى من ھذا الوزن،  ٤-۲-۱۷ال تطبق أحكام المادة  -۲

 كیلو غراما. ۲۰إذ أن التشریع الخاص بالصحة والسالمة في بریطانیا العظمى یحد من وزن األكیاس البریدیة إلى 
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أن بوأوزبكستان  وقیرغیزستانكازاخستان و ذربیجانأ یصرح لكل من ٤-۲-۱۷خروجاً على المادة  -۳
 كغ. ۲۰الواردة والصادرة بمقدار  «M»یحد من الوزن األقصى لألكیاس 

 
 
 السابعةلمادة ا

 إشعار التسلم
 

خدم�ة  ال تق�دمفیم�ا یتعل�ق ب�الطرود، نظ�را ألنھ�ا  ۳-۳-۱۸بعدم تطبی�ق الم�ادة  والسوید یرخص لكندا -۱
 إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامھا الداخلي.

 
 إیرلن��داوالمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى وال��دانمرك ك��ل م��ن ، تح��تفظ ۳-۳-۱۸خروج��اً ع��ن الم��ادة  -۲

 ا الداخلي.مھیخدمة إشعار التسلم في نظام انا ال تقدممبحق عدم قبول إشعارات التسلم الواردة نظراً ألنھالشمالیة 
 

ص للبرازی��ل ب��أال تقب��ل إش��عارات التس��لم ال��واردة إال عن��دما ۳-۳-۱۸خروج��ا ع��ن أحك��ام الم��ادة  -۳ ، ُی��رخَّ
 یمكن إعادتھا إلكترونیا.

 
 

 الثامنةالمادة 
 الممنوعات (برید الرسائل)

 
لبن�ان وجمھوری�ة كوری�ا الدیمقراطی�ة الش�عبیة البعائ�ث المس�جلة الت�ي  ك�ل م�نقب�ل یبصفة استثنائیة ال  -۱

تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو ش�یكات س�فر أو بالت�ین أو ذھ�ب أو فض�ة س�واء 
 مل�زمینحلـ�ـى وغی�ـر ذل�ك م�ن األش�یاء الثمین�ة. وھم�ا غی�ر  أحجار كریمة أو كانت مصّنعة أو غیر مصّنعة أو

مراعاة تامة فیما یتعلق بمسؤولیتھما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبھا وكذا فیما  النظاممراعاة أحكام ب
 یتعلق بالبعائث المحتویة على أشیاء زجاجیة أو سھلة الكسر.

 
المملكة العربیة السعودیة وبولیفیا وجمھوریة الصین الش�عبیة باس�تثناء  كل منقبل یبصفة استثنائیة ال  -۲

البعائ�ث المس�جلة الت�ي  وفیی�ت ن�امداری�ة الخاص�ة والع�راق ونیب�ال والباكس�تان والس�ودان اإلھونغ كون�غ منطقة 
أو ذھب تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین 

 أو فضة سواء كانت مصّنعة أو غیر مصّنعة وأحجار كریمة وحلى وأشیاء ثمینة أخرى.
 

تحتفظ میانمار بحق عدم قبول البعائث بقیمة مصرح بھا المحتویة على األش�یاء ذات القیم�ة الم�ذكورة  -۳
 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یتعارض مع قبول ھذا النوع من البعائث. ٦-۱۹بالمادة 

 
ال تقبل نیبال البعائث المسجلة أو بقیمة مصرح بھا والمحتویة على أوراق أو قطع نقدیة، م�ا ل�م یوج�د  -٤

 اتفاق خاص مبرم في ھذا الشأن.
 
أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقیم�ة مص�رح بھ�ا والمحتوی�ة عل�ى قط�ع نقدی�ة أو أوراق مص�رفیة أو  تقبلال  -٥

 وھي تتخلى عن أي مسؤولیة في حالة فقد ھذا النوع من البعائث أو عطبھا. شیكات أو طوابع برید أو عمالت أجنبیة
 
جمھوریة إیران اإلسالمیة بعائث بری�د الرس�ائل الت�ي تحت�وي عل�ى م�واد منافی�ة لمب�ادئ ال�دین  تقبلال  -٦

بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو المص�رح بقیمتھ�ا)  ثاإلسالمي الحنیف وتحتفظ بحقھا في عدم قبول بعائ
المحتویة على القطع النقدیة أو األوراق المصرفیة أو شیكات السیاحة أو البالتینیوم أو ال�ذھب أو الفض�ة، س�واء 
في شكل مصنع أو غیر مصنع، واألحجار الكریمة، والمج�وھرات أو أی�ة أش�یاء أخ�رى ثمین�ة، ول�ن تتحم�ل أی�ة 

 في حاالت فقدان ھذه البعائث أو تضررھا. مسؤولیة
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الفلبین لنفسھا بحق عدم قبول أي نوع م�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو بقیم�ة  تحتفظ -۷
مصرح بھا) المحتویة على القط�ع النقدی�ة أو األوراق المالی�ة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو ش�یكات س�فر أو بالت�ین أو 

 مصنعة أو غیر مصنعة أو األحجار الكریمة أو مواد ثمینة أخرى.ذھب أو فضة سواء كانت 
 
أسترالیا أي نوع من المواد المحتویة على السبائك أو األوراق المصرفیة. وع�الوة عل�ى ذل�ك،  تقبلال  -۸

ة فإنھا ال تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أسترالیا أو البعائث الع�ابرة المكش�وفة، المحتوی�ة عل�ى م�واد ذات قیم�
مثل الحلي والمعادن النفیسة واألحجار الكریمة أو ش�بھ الكریم�ة، أو الس�ندات أو القط�ع النقدی�ة أو أي ش�كل م�ن 

 أشكال السندات المالیة. وھي ترفض أي مسؤولیة عن البعائث المرسلة المتعارضة مع ھذا التحفظ.
 
ة لھون��غ كون��غ، الم��واد بقیم��ة داری��ة الخاص��ال تقب��ل جمھوری��ة الص��ین الش��عبیة، باس��تثناء المنطق��ة اإل -۹

مصرح بھا التي تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات السفر، 
 وذلك وفقا ألنظمتھا الداخلیة.

 
التفیا بحق عدم قبول البعائث العادیة والمسجلة أو بقیمة مصرح بھا المشتملة عل�ى ومنغولیا  كل من تحتفظ -۱۰

 .قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو سندات لحاملھا أو شیكات سفر, نظرا ألن تشریعھما القومي یتعارض مع ذلك
 

البرازیل بحق عدم قبول البرید العادي المسجل أو بقیمة مصرح بھا المش�تمل عل�ى قط�ع نقدی�ة  تحتفظ -۱۱
 أو أوراق مصرفیة جاریة أو أي قیم لحاملھا .

 
 عدم قبول الرسائل المشتملة على أشیاء وبضائع. نام بحق تیحتفظ فیت -۱۲

 
ال تقبل إندونیسیا أي بعائث مسجلة أو بقیمة مصرح بھا لتوزیعھا في إندونیسیا تحتوي على قطع نقدیة  -۱۳

وأوراق مصرفیة وشیكات وطوابع بریدیة وعملة أجنبیة وأي ن�وع آخ�ر م�ن األوراق المالی�ة المدفوع�ة لحاملھ�ا 
 سؤولیة في حال فقدان مثل ھذه البعائث أو تلفھا.وھي لن تتحمل أي م

 
بحق عدم قبول أي نوع م�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو  ارغیزستان لنفسھیقتحتفظ  -۱٤

) المحتوی�ة عل�ى القط�ع النقدی�ة أو األوراق المالی�ة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو أو ال�رزم الص�غیرة بقیمة مصرح بھ�ا
أو أو الحل�ي شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غی�ر مص�نعة أو األحج�ار الكریم�ة 

 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي تحمل رفضی أنھ كما ثمینة أخرى أي أشیاء
 

وكازاخستان  البعائث المسجلة أو البعائث بقیمة مصرح بھا التي تحتوي عل�ى قط�ع  ال تقبل أذربیجان -۱٥
نقدیة وأوراق مصرفیة وأوراق ائتمان وال أي قیمة بحاملھا وال شیكات ومعادن ثمین�ة مص�نعة أم غی�ر مص�نعة 

تحمالن أي مس�ؤولیة ف�ي حال�ة وأحجار كریمة وحلى وال أي أشیاء أخرى ثمینة وعمالت أجنبیة كم�ا أنھم�ا ال ت�
 فقد مثل ھذه البعائث أو تلفھا.

 
تش�تمل  الت�ي بھا مصرح بقیمة البعائثوال  المسجلة البعائث كل من االتحاد الروسي ومولدوفا قبلی ال -۱٦

 حال�ة في مسؤولیةال ویرفض تحمل أجنبیة عمالت ومتداولة أو سندات (شیكات) لحاملھا أ مصرفیة أوراقعلى 
 .عطبھا أو البعائث ھذه مثل فقد

 
، تحتفظ فرنسا لنفسھا بحق عدم قبول البعائث التي تحتوي على س�لع ۳-۱۹على الرغم مما تنص علیھ المادة  -۱۷

 ال تتقید بتشریعاتھا الوطنیة أو بالتشریعات الدولیة أو بالتعلیمات التقنیة أو بتعلیمات التغلیف الخاصة بالنقل الجوي.
 

تحتفظ كوبا لنفسھا بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجیھ، أو توزیع بعائ�ث بری�د الرس�ائل الت�ي  -۱۸
تحتوي على قطع نقدیة، أو أوراق مصرفیة، أو أوراق مالیة أو أي قیم لحاملھا، أو شیكات، أو أحجار كریمة 



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي
 

۱۸٤ 

ن�واع المس�تندات، أو البض�ائع ومعادن نفیسة، أو حلي أو أي أشیاء ثمینة أخرى فضالً عن أي نوع آخر م�ن أ
أو األش��یاء، إن ل��م تتقی��د ھ��ذه البعائ��ث بتش��ریعاتھا الوطنی��ة، أو بالتش��ریعات الدولی��ة، أو بالتعلیم��ات التقنی��ة 
وتعلیمات التغلیف المتعلقة بالنقل الج�وي، وال تتحم�ل أي مس�ؤولیة ف�ي ح�ال تعرض�ت ھ�ذه البعائ�ث للتل�ف أو 

سھا بالحق في عدم قبول بعائث برید الرسائل التي تخضع لرسوم جمركیة الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنف
 وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا الوطنیة.

 
 

 التاسعةالمادة 
 الممنوعات (الطرود البریدیة)

 
میانم�ار وزامبی�ا بع�دم قب�ول ط�رود بقیم�ة مص�رح بھ�ا تحت�وي عل�ى األش�یاء الثمین�ة  لكل منیرّخص  -۱

 ا الداخلیة تعترض على ذلك.منظرا ألن أنظمتھ ۱-۳-۱-٦-۱۹الواردة في المادة 
 

لبنان والسودان الطرود المحتویة عل�ى قط�ع نقدی�ة أو أوراق نقدی�ة أو  كل منقبل یبصفة استثنائیة، ال  -۲
أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غیر مص�نعة، أحج�ار كریم�ة أي قیم لحاملھا 

وأشیاء ثمینة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سھلة الذوبان وأشیاء زجاجیة ومواد من نف�س الن�وع أو 
 .النظاملتزمان بمراعاة األحكام المتعلقة بذلك من یسھلة الكسر. وھما ال 

 
قبل أي طرود بقیمة مصرح بھا محتویة على قطع نقدیة وأوراق نقدیة متداولة یبأال  برازیلللیرخص  -۳

 وأي قیمة لحاملھا حیث إن تشریعھ الداخلي یتعارض مع ذلك.
 

بأال تقبل طرودا بقیمة مصرح بھ�ا تحت�وي عل�ى قط�ع نقدی�ة وأوراق مص�رفیة متداول�ة،  لغانایرخص  -٤
 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یحظر ذلك.

 
الط��رود ع��دم قب��ول لمملك��ة العربی��ة الس��عودیة ُی��رخص ل ۱۹ع��الوة عل��ى األش��یاء الم��ذكورة بالم��ادة  -٥

أو شیكات سفر أو بالت�ین أو ذھ�ب أو فض�ة س�واء المحتویة على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیمة لحاملھا 
كانت مصنعة أو غیر مصنعة أو أحجار كریمة وغیر ذل�ك م�ن األش�یاء الثمین�ة. كم�ا ال تقب�ل الط�رود المحتوی�ة 
على جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبیة معتمدة من جھة رس�میة مختص�ة، ومس�احیق إطف�اء 

 ، واألشیاء المنافیة لمبادئ الدین اإلسالمي الحنیف.الحریق والسوائل الكیمیائیة
 

 مان الطرود المحتویة على:، ال تقبل عُ ۱۹ضافة إلى ما ورد بالمادة باإل -٦
 ؛جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبیة معتمدة من جھة رسمیة مختصة ۱-٦
 ؛مساحیق إطفاء الحریق والسوائل الكیمیائیة ۲-٦
 سالمي الحنیف. الدین اإل لمبادئالمنافیة األشیاء  ۳-٦
 

ع�دم قب�ول الط�رود  )س�المیةاإل -(جمھوری�ة یران إل، یرخص ۱۹عالوة على األشیاء الواردة بالمادة  -۷
العادیة أو المسجلة  الطرودوتحتفظ بحقھا في عدم قبول  سالمي الحنیف.المحتویة على مواد تتنافى مع الدین اإل

أو المص��رح بقیمتھ��ا المحتوی��ة عل��ى القط��ع النقدی��ة أو األوراق المص��رفیة أو ش��یكات الس��یاحة أو البالتینی��وم أو 
الذھب أو الفضة، سواء في شكل مصنع أو غیر مصنع، واألحجار الكریمة، والمجوھرات أو أی�ة أش�یاء أخ�رى 

 ھذه البعائث أو تضررھا. ثمینة، ولن تتحمل أیة مسؤولیة في حاالت فقدان
 

ب��أال تقب��ل أي ن��وع م��ن الط��رود المحتوی��ة عل��ى قط��ع نقدی��ة أو أوراق نقدی��ة متداول��ة أو أي  للفلب��ینی��رخص  -۸
سندات لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غیر مصنعة، أو أحجار كریم�ة أو 

 مواد مشابھة أو سھلة الكسر. مواد ثمینة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سریعة التسّیل أو مواد زجاجیة أو
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 ال تقبل أسترالیا بعائث بریدیة من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفیة. -۹
 

ال تقبل جمھوریة الصین الشعبیة طرودا عادیة مشتملة على قطع نقدیة أو أوراق مص�رفیة أو أي ق�یم  -۱۰
نعة أو غیر مصنعة، أحجار كریمة أو أشیاء لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مص

تقبل ط�رودا بقیم�ة مص�رح  المنطقة االداریة الخاصة، ال -ثمینة أخرى. وعالوة على ذلك، باستثناء ھونغ كونغ
 بھا مشتملة على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر.

 
بح�ق ع�دم قب�ول ط�رود مش�تملة عل�ى قط�ع نق�ود أو أوراق  -وفق�ا لتش�ریعھا الق�ومي  -تحتفظ منغولی�ا  -۱۱

 مصرفیة أو سندات لحاملھا أو شیكات سفر.
 

ال تقبل التفیا طرودا عادیة أو بقیمة مصرح بھا تشتمل على قطع نقدی�ة ، أو أوراق مص�رفیة، أو ق�یم  -۱۲
 ثل ھذه البعائث أو عطبھا .(شیكات) من أي نوع لحاملھا أو ُعملة أجنبیة وال تقبل المسؤولیة في حالة فقد م

 
االتحاد الروسي وأوكرانی�ا الط�رود العادی�ة وال الط�رود بقیم�ة مص�رح و مولدوفا وأوزبكستانال یقبل  -۱۳

بھا التي تش�تمل عل�ى أوراق مص�رفیة متداول�ة أو س�ندات (ش�یكات) لحاملھ�ا أو ُعم�الت أجنبی�ة وت�رفض تحّم�ل 
 عطبھا.المسؤولیة في حالة فقد مثل ھذه البعائث أو 

 
 قط�ع عل�ى تحت�وي الت�ي بھ�ا مصرح بقیمة الطرود وال العادیة الطرود وكازاخستان أذربیجان تقبل ال -۱٤

 غی��ر أم المص��نعة الثمین��ة والمع��ادن الش��یكات وال لحاملھ��ا قیم��ة أي وال ائتم��ان وأوراق مص��رفیة وأوراق نقدی��ة
 تحم�ل ترفض�ان نھماإ كما األجنبیة العمالت وال ثمینة أخرى أشـیاء أي وال والحلي الكریمة واألحجار المصنعة

 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي
 

تح�تفظ كوب��ا لنفس��ھا ب��الحق ف��ي ع��دم قب�ول، أو معالج��ة، أو توجی��ھ، أو توزی��ع الط��رود البریدی��ة الت��ي  -۱٥
أو شیكات، أو أحجار كریمة  تحتوي على قطع نقدیة، أو أوراق مصرفیة، أو أوراق مالیة أو أي قیم لحاملھا،

فضالً عن أي نوع آخر م�ن أن�واع المس�تندات، أو البض�ائع  أخرى ثمینة أشیاء أي ومعادن نفیسة، أو حلي أو
 التقنی��ة بالتعلیم��ات أو الدولی��ة، بالتش��ریعات أو الوطنی��ة، بتش��ریعاتھا البعائ��ث ھ��ذه تتقی��د ل��م أو األش��یاء، إن

الج�وي، وال تتحم�ل أي مس�ؤولیة ف�ي ح�ال تعرض�ت ھ�ذه البعائ�ث للتل�ف أو  بالنقل المتعلقة التغلیف وتعلیمات
الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسھا بالحق ف�ي ع�دم قب�ول الط�رود البریدی�ة الت�ي تخض�ع لرس�وم جمركی�ة 

 وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا الوطنیة.
 
 

 العاشرةالمادة 
 األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة

 
البعائث بقیمة مصرح بھا المحتویة عل�ى أش�یاء  بنغالدیش والسلفادور تقبل، ال ۱۹لى المادة إحالة باإل -۱

 خاضعة للرسوم الجمركیة. 
 

 اآلتیة الرسائل العادیة والمسجلة المحتویة على أشیاء البلدان األعضاء تقبل، ال ۱۹حالة إلى المادة باإل -۲
 كوب���او كولومبی��اوش���یلي و كمبودی��اوب��یالروس و أذربیج���انوألبانی��ا و خاض��عة للرس��وم الجمركی���ة: أفغانس��تان

جمھوری��ة كوری��ا الش��عبیة و بی��روو أوزبكست��ـانو نیب��الومول��دوفا و والتفی��اوكازاخس��تان  س��تونیاوإ السـلف��ـادورو
 .البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال أوكرانیاو تركمانستانینو وسـان مارواالتحاد الروسي و الدیمقراطیة

 
اآلتیة الرسائل العادیة المحتویة على أش�یاء خاض�عة  البلدان األعضاء، ال تقبل ۱۹باإلحالة إلى المادة  -۳

 مالي وموریتانیا.و جیبوتيو كوت دیفوار (جمھوریة)و بوركینا فاسوو ننللرسوم الجمركیة: ب
 

، تقبل في جمیع الحاالت بعائث المصل واللق�اح ۳لى إ ۱بالرغم من األحكام المنصوص علیھا بالبنود  -٤
 وكذا بعائث األدویة ذات الضرورة العاجلة التي یصعب الحصول علیھا.
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۱۸٦ 

 عشرة حادیةالمادة ال
 ركاأجرة العرض على الجم

 
 .احتفظ غابون بحق تحصیل أجرة للعرض على الجمرك من زبائنھت -۱
 
 لنفسھ وقبرص واالتحاد الروسي نداوكالبرازیل أسترالیا و كل من حتفظی، ۲-۲۰خروجا عن المادة  -۲

 .بحق فرض أجرة العرض على الجمارك على زبائنھا مقابل كل بعیثة بریدیة تخضع للمراقبة الجمركیة
 
بح�ق تحص�یل  وتركی�اوباكس�تان الیون�ان و كل م�ن أذربیج�ان ، تحتفظ۲-۲۰خروجا عن أحكام المادة  -۳

 أجرة العرض على الجمارك من زبائنھا عن كل البعائث المعروضة على السلطات الجمركیة.
 
تحتفظ كل من جمھوریة الكونغو وزامبیا بحق تحصیل أجرة عن العرض على الجم�رك م�ن زبائنھم�ا  -٤

 بالنسبة للطرود
 
 

 الثانیة عشرةالمادة 
 االستعالمات

 
ومص�ر وغ�ابون  ديفی�ر وك�ابوالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة  ك�ل م�نتح�تفظ  ،۲-۲۱خروجا عن المادة  -۱
وقیرغیزستان ومنغولی�ا اإلسالمیة)  - والیونان وإیران (جمھوریة أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدةو

لعربی�ة الس�وریة والجمھوریة ا والسودانوجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة   الفلبینو ومیانمار وأوزبكستان
 وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل. وأوكرانیا وتركمانستانوتشاد 

 
 ولیتوانی�ا ومول�دوفا وھنغاری�ا األرجنتین والنمسا وأذربیجان كل منحتفظ ، ی۲-۲۱خروجا عن المادة  -۲

یتضح بعد المساعي الت�ي تج�ري عل�ى أث�ر االس�تعالم أن وسلوفاكیا بحق تحصیل أجرة خاصة عندما  والنرویج
 ھذا األخیر لیس لھ ما یبرره.

 
وجمھوریة الكونغو ومصر وغابون  ديفیر وكابو أفغانستان والمملكة العربیة السعودیة كل منحتفظ ی -۳

والجمھوریة  والسودان وسورینام وقیرغیزستان ومنغولیا ومیانمار وأوزبكستان )اإلسالمیة - جمھوریة(وإیران 
 العربیة السوریة وتركمانستان وأوكرانیا وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة للطرود.

 
البرازیل وجمھوریة بنما بح�ق ومریكیة األالوالیات المتحدة  كل منحتفظ ی، ۲-۲۱ة دخروجا عن الما -٤

الرسائل والطرود البریدی�ة المودع�ة ف�ي البل�دان  تحصیل أجرة من الزبائن مقابل االستعالمات بشأن بعائث برید
 .۳إلى  ۱من  البنود التي تطبق ھذا النوع من األجرة بمقتضى أحكام

 
 

 الثالثة عشرةالمادة 
 الحصص البریة االستثنائیة للوارد

 
 ۷٫٥۰، تحتفظ أفغانستان بحق تحصیل حصة بریة اس�تثنائیة اض�افیة لل�وارد ق�درھا ۳۲خروجا عن المادة  -۱

 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
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۱۸۷ 

 عشرة الرابعة المادة
 الجوي النقل بنفقات الخاصة واألحكام األساسیة الحصص

 
، تحتفظ أسترالیا بح�ق تطبی�ق أس�عار النق�ل الج�وي فیم�ا یخ�ص الط�رود ۳۳بصرف النظر عن المادة  -۱

التي ُترَسل من خالل خدمة إعادة البضائع على النحو المنصوص علیھ في نظ�ام الط�رود البریدی�ة أو وفق�اً ألی�ة 
 وسائل أخرى، بما فیھا االتفاقات الثنائیة. 

 
 

 المادة الخامسة عشرة
 التعرفات الخاصة

 
الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وبلجیك��ا والن��رویج الخی��ار ف��ي أن تحص��ل ع��ن الط��رود الجوی��ة لك��ل م��ن  -۱

 حصصا بریة أعلى مما ھو مقرر بالنسبة للطرود السطحیة.
 
ك�غ األج�رة المطبق�ة عل�ى الط�رود الت�ي یك�ون وزنھ�ا  ۱یرخص للبنان بأن تحّصل عن الطرود لغای�ة  -۲

 كغ. ۳لغایة  ۱أكثر من 
 
وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة ع��ن كـ��ـل كیل��وغرام  ۰٫۲۰أن تحص��ل ب��ی��ة بنم��ا ی��رخص لجمھور -۳

 بالعبور. )S.A.L(بالنسبة للطرود السطحیة المنقولة بالطریق الجوي 
 
 

 المادة السادسة عشرة
 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص

 
الص�ادر  للبرید البریة بحقھا في تطبیق الحصص، تحتفظ أسترالیا ٦-۱-۳٥بصرف النظر عن المادة  -۱

أو بأی�ة وس�یلة  النظ�امعلى تقدیم خدمة إعادة البضائع عن طریق الطرود، إما على النحو المنص�وص علی�ھ ف�ي 
 أخرى، بما في ذلك االتفاقات الثنائیة.

 
 

لذي تكون لھ نفس بمقتضى ھذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاء البروتوكول اإلضافي ا
القوة ونفس القیمة كما لو كانت أحكامھ مدرجة ف�ي ن�ص االتفاقی�ة نفس�ھا، ووقع�وا علی�ھ م�ن نس�خة واح�دة تظ�ل 

 مودعة لدى مدیر عام المكتب الدولي وُیسلم المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي نسخة منھ إلى كل طرف.
 
 

ر في   ۲۰۱٦" أكتوبر "تشرین األول ٦إسطنبول، في ُحرِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي
 

۱۸۸ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 الدفع البریدیة بخدمات الخاصالتفاق ا
 
 
 
 

 بخدمات الدفع البریدیة الخاصالتفاق ا
 البروتوكول الختامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 





 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹۱ 

 
 
 

 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 
 
 

 المحتویات جدول
 
 

 الجزء األول
 المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 

 لالفصل األو
 عامةأحكام 

 
 االتفاق مضمون -۱
 تعاریف -۲
الكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن الوفاء بااللتزامات المترتبة على االنضمام إلى ھذا ن تعیی -۳

 االتفاق
 اختصاصات البلدان األعضاء -٤
 االختصاصات التشغیلیة -٥
 تبعیة أموال خدمات الدفع البریدیة -٦
 موال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیةمكافحة غسل رؤوس األ -۷
 السریة واستخدام البیانات الشخصیة -۸
 الحیاد التقنیائي -۹
 
 

 الفصل الثاني
 المبادئ العامة ونوعیة الخدمة

 
 المبادئ العامة -۱۰
 نوعیة الخدمة -۱۱

 
 

 الفصل الثالث
 المحوسبة بیاناتالمبادئ المرتبطة بتبادل ال

 
 ادلقابلیة التشغیل المتب -۱۲
 لكترونیةإضفاء األمن على المبادالت اإل -۱۳
 التتبع وتحدید الموقع -۱٤

 



 دمات الدفع البریدیةاالتفاق الخاص بخ
 

۱۹۲ 

 
 الجزء الثاني

 القواعد المطبقة على خدمات الدفع البریدیة
 

 األولالفصل 
 معاجلة أذون الدفع البریدیة

 
 إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة -۱٥
 المراجعة ووضع األموال تحت التصرف  -۱٦
 لغ األقصىالمب -۱۷
 رد القیمة ۱۸

 
 

 الثانيالفصل 
 االستعالمات والمسؤولیات

 
 االستعالمات -۱۹
نین إزاء المرتفقین -۲۰  مسؤولیة المستثمرین المعیَّ
نین فیما بینھم -۲۱  التزامات ومسؤولیات المستثمرین المعیَّ
 انتفاء مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین -۲۲
 یةالتحفظات فیما یتصل بالمسؤول -۲۳

 
 

 الثالثالفصل 
 العالقات المالیة

 
 القواعد المحاسبیة والمالیة -۲٤
 التسویة والمقاصة -۲٥

 
 

 الجزء الثالث
 أحكام انتقالیة ونھائیة

 
 التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر -۲٦
 األحكام الختامیة -۲۷
 بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البریدیة ومدتھ -۲۸



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹۳ 

 
 
 

 الدفع البریدیةاالتفاق الخاص بخدمات 
 
 

د الموقعون أدناه، المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاء في االتحاد البری�دي الع�المي، ف�ي ض�وء  حدَّ
، بناًء على اتفاق ۱۹٦٤یولیو "تموز"  ۱۰من دستور االتحاد البریدي العالمي المبرم في فیینا في  ٤-۲۲المادة 

دس�تور الم�ذكور، ن�صَّ االتف�اق الت�الي، ال�ذي یتماش�ى م�ع مب�ادئ م�ن ال ٤-۲٥مشترك، وش�ریطة تطبی�ق الم�ادة 
وتنفی�ذ خ�دمات دف�ع بریدی�ة مأمون�ة،  وذلك بغیة تعزی�ز اإلدم�اج الم�الي بص�فة خاص�ة،الدستور المعني بالذكر، 

وُمتاح��ة ومتكیف��ة م��ع احتیاج��ات أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن المس��تخدمین، باالس��تناد إل��ى ُنظ��م ُتت��یح تش��غیل ش��بكات 
نین تشغیالً بینیاً.المستثمر  ین المعیَّ

 
 

 الجزء األول
 المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 

 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 

 ۱المادة 
 نطاق االتفاق

 
خدمة واحدة على األقل من خدمات الدفع البریدیة  لتوفیر أو قبولیبذل كل بلد عضو كل ما في وسعھ  -۱

 أراضیھ اإلقلیمیة:التالیة على امتداد 
الحوالة النقدیة: یسلم المرِسل األموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعیَّن ویطلب دفع المبلغ نق�داً  ۱-۱

 وبالكامل دون أي استقطاع إلى المرسل إلیھ.
 حوالة الدفع: ی�أمر المرِس�ل بخص�م مبل�غ م�ن حس�ابھ ال�ذي ی�دیره المس�تثمر المع�یَّن أو أي ش�ریك آخ�ر ۱-۲

 ویطلب دفع المبلغ بالكامل، نقدا، دون أي استقطاع، للمرسل إلیھ.
حوالة التورید: یسلم المرِسل األموال في نقطة نفاذ إل�ى خدم�ة المس�تثمر المع�یَّن ویطل�ب توری�دھا إل�ى  ۱-۳

 حساب المرسل إلیھ دون أي استقطاع.
المستثمر المعیَّن ویطل�ب قی�د مبل�ـغ  التحویل البریدي: یأمر المرِسل بخصم مبلغ من حسابھ الذي یدیره ٤-۱

 .مقابل في الجانب الدائن لحساب المرسل إلیھ الذي یمسكھ المستثمر المعیَّن الدافع، دون أي استقطاع كان
 ةـ�ـخدمنقط�ة النف�اذ إل�ى  یدفع الشخص الذي ُترسل إلیھ البعیثة مقابل تأدیة القیم�ة ف�ي حوالة رد القیمة: ٥-۱

ل البعیث��ة ـی��أمر ب��أن ُیخص��م م��ن حس��ابھ، ویطل��ب دف��ع المبل��غ ال��ذي ح��دده مرس�� أو مع��یَّن،ال المس��تثمر
 .بالكامل، دون أي استقطاع، لمرسل البعیثة مقابل تأدیة القیمة

 ف�ي ھفي نقطة النفاذ إلى خدمة المستثمر المعیَّن ویطلب نقل إذن الدفع البریدي الحوالة العاجلة: یسلم المرِسل ٦-۱
 أول طل�بإلی�ھ عن�د تلقی�ھ  للمرس�ل اع،ـــ�استقط أي ودون بالكامل، دفع المبلغو، قیقةثالثین د مھلة ال تتجاوز

 .إلى خدمة بلد المقصد) نقاط النفاذوفقا لقائمة ( نقطة نفاذ إلى خدمة بلد المقصد في أي، وذلك منھ
 
 یحدد النظام التدابیر الضروریة لتنفیذ ھذا االتفاق. -۲



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۱۹٤ 

 ۲المادة 
 تعاریف

 
تصة: أي سلطة وطنیة لبلد عضو ما تراقب، بمقتضى الس�لطات الممنوح�ة بموج�ب الق�انون السلطة المخ -۱

أو التنظیم، نشاط المستثمر المعیَّن أو األشخاص المنوه عنھم في ھذه المادة. ویجوز للس�لطة المختص�ة أن تع�رض 
اب، وعل��ى األخ��ص عل��ى الس��لطات اإلداری��ة أو القض��ائیة المعنی��ة بمكافح��ة غس��ل رؤوس األم��وال وتموی��ل اإلرھ��

 الخلیة الوطنیة لالستخبارات المالیة والسلطات الرقابیة.
 
قسط: مبلغ جزئي یورده مقدماً المستثمر المعیَّن المصِدر لصالح المستثمر المعیَّن الدافع لتس�ھیل إدارة  -۲

 سیولة خدمات الدفع البریدیة للمستثمر المعیَّن الدافع.
 
تحوی�ل عم�الت یجری�ھ كی�ان أو ف�رد، م�ع العل�م ب�أن ھ�ذه العم�الت  غسل رؤوس األموال: اس�تبدال أو -۳

ناشئة عن نشاط إجرامي أو عن عمل ینم عن مشاركة في مثل ھذا النشاط. بھدف إخف�اء أو إنك�ار األص�ل غی�ر 
المشروع للعمالت أو مساعدة أي شخص شارك في تتبع ھذا النشاط عل�ى ال�تملص م�ن النت�ائج القانونی�ة لعمل�ھ، 

تبار غسل رؤوس األموال على ھذا النحو حتى ولو كانت األنشطة التي تنتج أمواال یتم غسلھا تستمر وینبغي اع
 في األراضي اإلقلیمیة لبلد عضو آخر أو في بلد ثالث.

 
عزل األموال: الفصل اإللزامي ألموال المرتفقین عن أم�وال المس�تثمر المع�یَّن، بحی�ث یمن�ع اس�تخدام  -٤

 ض أخرى خالف تنفیذ عملیات خدمات الدفع البریدیة.أموال المرتفقین ألغرا
 
غرف�ة المقاص�ة: تع�الج غرف��ة المقاص�ة، ف�ي إط�ار المب��ادالت متع�ددة األط�راف، ال�دیون والم��دیونیات  -٥

المتبادل��ة الناجم��ة ع��ن األداءات الت��ي یق��دمھا مس��تثمر لص��الح مس��تثمر آخ��ر. وتنحص��ر مھمتھ��ا ف��ي احتس��اب 
ین، التي تتم تسویتھا ع�ن طری�ق مص�رف للتس�ویة واتخ�اذ الت�دابیر الض�روریة ف�ي المبادالت فیما بین المستثمر

 حالة وقوع أحداث تتعلق بالدفع.
 
المقاصة: نظام یتیح التقلیل إلى الحد األدنى من عدد المدفوعات التي ینبغي أن ُتدفع عن طریق رصید  -٦

ن: تحدی��د األرص��دة الثنائی��ة ث��م جم��ع دوري ل��دیون واعتم��ادات األط��راف المعنی��ة. وتتض��من المقاص��ة م��رحلتی
األرص��دة الثنائی��ة وحس��اب المرك��ز الش��امل لك��ل ط��رف إزاء المجموع��ة لك��ي ال تج��ري إال تس��ویة واح��دة تبع��اً 

 للمركز المدین أو الدائن للمنشأة المعنیة.
 
 الحساب المركزي: تجمیع أموال واردة من مصادر مختلفة. -۷
 
نان فتحھ في إطار عالق�ات ثنائی�ة، لتس�وى حساب االتصال: حساب جار بریدي ی -۸ تبادل مستثمران معیَّ

 عن طریقھ الدیون والمدیونیات المتبادلة.
 
 اإلجرام: أي نوع من المشاركة في ارتكاب جریمة أو جنحة، بمفھوم التشریع الوطني.  -۹
 

ن المس�تثمرین إیداع ضمان: مبلغ یودع على شكل مبلغ نق�دي أو س�ندات، لض�مان الم�دفوعات فیم�ا ب�ی -۱۰
نین.  المعیَّ

 
 المرسل إلیھ: شخص مادي أو اعتباري یحدده المرِسل كمستفید من الحوالة أو من التحویل البریدي. -۱۱

 
عمل���ة أخ���رى: عمل���ة وس���یطة ُتس���تخدم ف���ي حال���ة ع���دم إمكانی���ة التحوی���ل ب���ین عملت���ین أو ألغ���راض  -۱۲

 المقاصة/تسویة الحسابات.



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹٥ 

نین، یتضمن الواجبات التالیة: واجب الحذر الخاص بالمرتفق -۱۳  ین: واجب عام للمستثمرین المعیَّ
 المرتفقین؛ تمییز ۱۳-۱
 االستخبار حول موضوع إذن الدفع البریدي؛ ۱۳-۲
 مراقبة أذون الدفع البریدیة؛ ۱۳-۳
 تدقیق الطابع الحالي للبیانات الخاصة بالمرتفقین؛ ٤-۱۳
 بوھة.إبالغ السلطات المختصة عن العملیات المش ٥-۱۳

 
یرس���لھا مس���تثمر مع���یَّن آلخ���ر، بالطریق���ة  بیان���اتإلكترونی���ة متعلق���ة ب���أذون ال���دفع البریدی���ة:  بیان���ات -۱٤

اإللكترونیة، تتعلق بتنفیذ أذون الدفع البریدیة أو استعالم أو تعدیل عنوان أو تص�میمھ أو ب�رد قیم�ة أذن. ُیجّم�ـع 
ئیاً نظامھم اإلعالمي وتؤكد تغییر وضع أذن ال�دفع البری�دي أو المستثمرون المعیَّنون أو ینتجھا تلقا بیاناتھذه ال

 طلب یتعلق باألذون.
 

 المرِسل أو المرسل إلیھ. المعلومات الالزمة لتحدید ھویة شخصیة: بیانات -۱٥
 

الضروریة لتوجیھ ومتابع�ة أذن ال�دفع البری�دي وألغ�راض إحص�ائیة ولخدم�ة  بیاناتبریدیة: ال بیانات -۱٦
 المركزیة. نظام المقاصة

 
، م�ن ح�ـاسوب آلخ�ر، تتعل�ق بالمع�امالت، بواس�طة بیان�ات: تب�ادل  (EDI)بیان�اتلكتروني للالتبادل اإل -۱۷

 شبكات ونسق موحدة قیاسیا تتوافق مع نظام االتحاد البریدي العالمي.
 

وفق��ا المرِس��ل: ش��خص م��ادي أو اعتب��اري یص��در أم��راً إل��ى مس��تثمر مع��یَّن م��ا ألداء أذن دف��ع بری��دي  -۱۸
 لوثائق االتحاد.

 
 .تمویل اإلرھاب: یشمل مفھوم تمویل اإلرھاب تمویل أعمال اإلرھاب واإلرھابیین والمنظمات اإلرھابیة -۱۹

 
أموال المرتفقین: مبالغ یسلمھا المرِسل إلى المستثمر المعیَّن المصِدر على شكل مبالغ نقدیة أو ُتخصم  -۲۰

الت المستثمر المعیَّن الُمص�در أو ع�ن طری�ق أي وس�یلة دف�ع مالی�ة مباشرة من حساب المرِسل المسجل في سج
إلكترونی��ة مؤمن��ة أخ��رى یوفرھ��ا المرِس��ل للمس��تثمر البری��دي المع��یَّن المص��در أو أي مس��تثمر م��الي آخ��ر لدفع��ھ 

 للمرسل إلیھ الذي یحدده المرِسل تماشیاً وھذا االتفاق ونظامھ.
 

إذن دف�ع بری�دي مع�یَّن نظی�ر توزی�ع یلي ُیستخدم لإلشارة إل�ى مصطلح ذو طابع تشغ حوالة رد القیمة: -۲۱
 .بعیثة مقابل تأدیة القیمة

 
عملة اإلصدار: عملة بل�د المقص�د أو عمل�ة أخ�رى م�رخص بھ�ا م�ن قب�ل بل�د المقص�د یص�در إذن ال�دفع  -۲۲

 البریدي بھا.
 

 .تثمر المعیَّن الدافع، طبقاً لوثائق االتحادالمستثمر المعیَّن المصِدر: مستثمر معیَّن یرسل إذن دفع بریدیاً للمس -۲۳
 

 .المستثمر المعیَّن الدافع: مستثمر معیَّن، مكلف بتنفیذ إذن الدفع البریدي في بلد المقصد، طبقا لوثائق االتحاد -۲٤
 

 فترة الصالحیة: فترة من الزمن یمكن خاللھا أن ینفذ أو ینقض إذن الدفع البریدي بكل صالحیة. -۲٥
 

 .ة النفاذ إلى الخدمة: مكان مادي أو افتراضي یمكن فیھ للمرتفق أن یودع أو یتلقى إذن دفع بریدينقط -۲٦
 



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۱۹٦ 

: أج��رة مس��تحقة عل��ى المس��تثمر المع��یَّن المص��ِدر ی��دفعھا للمس��تثمر المع��یَّن ال��دافع نظی��ر ال��دفع األج��رة -۲۷
 للمرسل إلیھ.

 
والة أو تحویل) حتى وقت الدفع أو عند نھایة فترة قابلیة العدول: إمكانیة تتوفر للمرِسل لسحب إذن (ح -۲۸

 الصالحیة إذا لم یتم الدفع.
 

مخ��اطر الط��رف المقاب��ل: مخ��اطر مرتبط��ة بتقص��یر أح��د األط��راف ف��ي تنفی��ذ عق��د. ویت��رجم بمخ��اطر  -۲۹
 خسارة أو انعدام للسیولة.

 
وض�ع یس�تحیل علی�ھ  مخاطر السیولة: مخاطر أن یوجد طرف مقابل أو مشارك في نظام التسویة ف�ي -۳۰

 فیھ مؤقتاً أن یوفي بالكامل بالتزام في موعد استحقاقھ.
 

اإلبالغ عن المعامالت المشبوھة: التزام المستثمر المع�یَّن، اس�تنادا إل�ى التش�ریع ال�وطني وإل�ى أحك�ام  -۳۱
 االتحاد، بإبالغ سلطاتھ الوطنیة المختصة بمعلومات حول المعامالت المشبوھة.

 
ع تنفی��ذه ف��ي أي وق��ت. المتابع��ة  -۳۲ وتحدی��د الموق��ع: نظ��ام یت��یح متابع��ة مس��یر إذن دف��ع وتحدی��د موقع��ھ ووضـ�ـ�

 وحیثما یوجد.
 

 التعریفة: مبلغ یدفعھ ُمرِسل ما إلى المستثمر المعیَّن المصِدر نظیر أداء خدمة دفع بریدیة. -۳۳
 

دي، من�تظم أو متك�رر م�رتبط معاملة مشبوھة: إذن دفع بریدي أو طلب رد قیمة یتعل�ق ب�إذن دف�ع بری� -۳٤
 بارتكاب مخالفة تتعلق بغسل رؤوس أموال أو تمویل إرھاب.

 
 المرتفق: شخص مادي أو اعتباري، مرِسل أو مرسل إلیھ، یستخدم خدمات الدفع البریدیة، طبقا لھذا االتفاق. -۳٥

 
 

 ۳المادة 
 المترتبة على االنضمام إلى ھذا االتفاقالكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن الوفاء بااللتزامات ن تعیی

 
البلدان األعضاء المكتب الدولي، خالل األشھر الستة التالیة على اختت�ام الم�ؤتمر، باس�م وعن�وان  ُتعلم -۱

 . بالتنظیم الحكومي واإلشراف على المسائل المتصلة بتقدیم خدمات الدفع البریدیةف الجھاز الحكومي المكلَّ 
 
ختت��ام الغ البل��دان األعض��اء المكت��ب ال��دولي، خ��الل األش��ھر الس��تة التالی��ة بل��وم��ن جھ��ة أخ��رى، تُ  -۲

ن�ین) رس�میاً  )المستثمرین(المؤتمر، باسم وعنوان المستثمر  ال�دفع ة خدم�ر لالض�طالع باس�تثما المعیَّن (المعیَّ
االلتزام�ات خدمة دفع بریدیة واح�دة عل�ى األق�ل واس�تیفاء  قبولأو  تقدیمب(شبكاتھم)  تھالبریدیة بواسطة شبك

 إقلیمھ (أقالیمھم). النابعة من وثائق االتحاد على
 
دة،  -۳ وإذا لم یرد إلى المكتب الدولي أي إشعار من ھذا القبیل بعد انقض�اء مھل�ة الس�تة األش�ھر المح�دَّ

 فإنھ ُیرسل إلى البلد العضو تذكیرا.
 
ي ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن ب�أي تغیی�ر ن إبالغ المكتب الدولین، یتعیَّ وخالل الفترة الفاصلة بین مؤتمرَ  -٤

نین رسمیاً.  یشمل األجھزة الحكومیة والمستثمرین المعیَّ
 
 االتفاق. لھذا وفقاً  البریدیة الدفع خدمات المعیَّنون المستثمرون یقدم -٥



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹۷ 

 ٤المادة 
 اختصاصات البلدان األعضاء

 
مات ال�دفع البریدی�ة، ف�ي حال�ة تبذل البلدان األعضاء كل الجھود الممكنة لضمان استمراریة  تقدیم خ�د -۱

نین)، دون المساس بمسؤولیة ھ�ذا المس�تثمر (ھ�ؤالء المس�تثمرین)  تقصیر مستثمرھا (مستثمریھا) المعیَّن (المعیَّ
نین اآلخرین طبقاً لوثائق االتحاد.  إزاء المستثمرین المعیَّ

 
وقع�ة عل�ى ھ�ذا االتف�اق ف�ي یبلغ البلد العضو عن طریق المكتب الدولي البل�دان األعض�اء األخ�رى الم -۲

نین:  حالة عجز مستثمره المعیَّن أو مستثمریھ المعیَّ
 بتعلیق خدمات الدفع البریدیة الـدولیة اعتبـارا من التـاریخ الموضح وإلـى حین إشعار آخر؛ ۲-۱
 بالتدابیر المتخذة بغیة إعادة إرساء خدماتھ برعایة مستثمر معیَّن محتمل جدید. ۲-۲
 
 

 ٥المادة 
 ختصاصات التشغیلیةاال
 
تثمرین اآلخ�رین ـة إزاء المس�ـؤولیة تنفیذ خ�دمات ال�دفع البریدی�ـیضطلع المستثمرون المعیَّنون وحدھم بمس -۱

 .والمرتفقین
 
التش�غیلیة ومخ�اطر الس�یولة  المخ�اطر مث�ـلار ـل األخطــن كـــؤولین عـیكون المستثمرون المعیَّنون مس -۲

 ا والتشریع الوطني.ومخاطر الطرف المقابل تماشی
 
ن���ین یقوم���ون  -۳ ن���ون اتفاق���ات ثنائی���ة أو متع���ددة األط���راف م���ع مس���تثمرین معیَّ یب���رم المس���تثمرون المعیَّ

 باختیارھم لتنفیذ خدمات الدفع البریدیة التي أوكلھم بھا بلدھم العضو.
 
الب�اطن جزئی�ا فیم�ا دون المساس بااللتزامات الواردة أعاله، یمكن لمستثمر معیَّن ما أن یتعاق�د م�ن  -٤

لف بھ، لصالح كیانات أخ�رى یتصل بالتوصیل واستثمار خدمات الدفع البریدیة التي یعتبر أن بلده العضو قد كٌ 
لمستثمر المعیَّن عق�د ویض�من المس�تثمر المع�یَّن ف�ي ھ�ذا الص�دد تنفی�ذ التزامات�ھ اداخلیة ودولیة یربطھا بھذا 

ن�ین للبل�دان دونما انقطاع تماشیا وھذا االتفاق كما ی ضطلع بكام�ل مس�ؤولیتھ ع�ن عالقات�ھ بالمس�تثمرین المعیَّ
 .األعضاء اآلخرین والمكتب الدولي

 
 

 ٦المادة 
 تبعیة أموال خدمات الدفع البریدیة

 
یظل أي مبلغ مالي، ُس�لم نق�داً أو ُخص�م م�ن حس�اب، بغی�ة تنفی�ذ إذن دف�ع بری�دي، ملك�اً للمرس�ل حت�ى  -۱

 إال في حالة حواالت رد القیمة. ھ،قیده في الجانب الدائن من حسابلحظة دفعھ للمرسل إلیھ أو 
 
یمكن للمرِسل، طیلة فترة صالحیة خدمة الدفع البریدی�ة، أن ی�نقض أم�ره إل�ى أن ُی�دفع المبل�غ المقاب�ل  -۲

 للمرسل إلیھ أو قیده في الجانب الدائن من حسابھ، إال في حالة حواالت رد القیمة.
 
لم نقدا أو ُخصم من حساب، بغیة صرف حوالة رد القیمة، ملكا لمرِسل البعیث�ة یظل أي مبلغ مالي، سُ  -۳

 واعتبارا من تلك اللحظة تصبح حوالة الدفع غیر قابلة لإللغاء. مقابل تأدیة القیمة منذ لحظة إصدار الحوالة.
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۱۹۸ 

 ۷المادة 
 مكافحة غسل رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیة

 
رون المعیَّنون جمیع الوسائل الضروریة للوف�اء بالتزام�اتھم النابع�ة م�ن التش�ریع الق�ومي یبذل المستثم -۱

 والدولي، بما فیھا تلك المتعلقة بمكافحة تبییض رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب و الجرائم المالیة.
 
 انین واألحكام القومیة.وینبغي علیھم أن یبلغوا سلطات بلدھم المختصة بالمعامالت المشتبھ فیھا، طبقاً للقو -۲
 
ن�ین فیم�ا یتعل�ق بتمیی�ز المرتف�ق والح�ذر ال�الزم  -۳ ُیحصي النظام االلتزامات التفصیلیة للمستثمرین المعیَّ

 وإجراءات تنفیذ القواعد في مجال مكافحة تبییض رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیة.
 
 

 ۸المادة 
 السریة واستخدام البیانات الشخصیة

 
ن��ون س��ریة وأم��ن البیان��ات الشخص��یة ف��ي إط��ار التش��ریع  -۱ تض��من البل��دان األعض��اء ومس��تثمروھا المعیَّ

 .الوطني، وعند االقتضاء، االلتزامات الدولیة والنظام
 
لألغ�راض الت�ي ُجمع�ت م�ن أجلھ�ا طبق�اً للتش�ریع ال�وطني  إالال یمكن أن ُتستخدم البیان�ات الشخص�یة  -۲

 لساریة المفعول.وااللتزامات الدولیة ا
 
وفق�اً للتش�ریع  بیان�اتھ�ذه ال ىلألطراف المرخص لھا بالنف�اذ إل� إالال یمكن إرسال البیانات الشخصیة  -۳

 الوطني الساري المفعول.
 
 یخطر المستثمرون المعیَّنون مرتفقیھم باستخدام بیاناتھم الشخصیة والغرض من تجمیعھا. -٤
 
 ن الدفع البریدي سریة.إن المعلومات الضروریة لتنفیذ أذ -٥
 
نین تبلیغ المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي بال -٦ البریدیة مرة  بیاناتیتوجب على المستثمرین المعیَّ

واحدة في السنة بأق�ل تق�دیر ألغ�راض اإلحص�اءات وربم�ا لتقی�یم نوعی�ة الخدم�ة والتع�ویض المرك�زي. ویع�الج 
 .ریة بصورة سریةالبریدیة الضرو بیاناتالمكتب الدولي ال

 
 

 ۹المادة 
 الحیاد التقنیائي

 
الض��روریة لت��وفیر الخ��دمات المنص��وص علیھ��ا ف��ي ھ��ذا  بیان��اتیحك��م مب��دأ الحی��اد التقنی��ائي تب��ادل ال -۱

 االتفاق، ویعني ذلك أن توفیر ھذه الخدمات ال یتوقف على استخدام أي تقنیاء محددة.
 
یمك�ن أن تختل��ف طرائ��ق تنفی��ذ أذون ال��دفع البریدی��ة، مث��ل ش��روط اإلی��داع ومعالج��ة ونق��ل أذون ال��دفع  -۲

البریدیة ودفعھا ورد مبالغھا ومعالجة االستعالمات أو مھل�ة وض�ع األم�وال تح�ت تص�رف المرس�ل إل�یھم، تبع�ا 
 للتقنیاء المستخدمة في نقل إذن الدفع البریدي.

 
 ع البریدیة بالجمع بین تقنیاءات مختلفة. یمكن أن تقدم خدمات الدف -۳
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۱۹۹ 

 الفصل الثاني
 المبادئ العامة ونوعیة الخدمة

 
 

 ۱۰المادة 
 المبادئ العامة

 
 واإلدماج الماليالنفاذ عن طریق الشبكة  -۱
المستثمرون المعیَّنون خدمات الدفع البریدیة في نطاق شبكتھم (ش�بكاتھم) أو ف�ي نط�اق أي ش�بكة  یقدم ۱-۱

وبغیة ت�وفیر ة بطریقة تكفل ضمان نفاذ أكبر عدد ممكن من المرتفقین إلى ھذه الخدمات أخرى شریك
 .میسورةالنفاذ إلى مجموعة واسعة من خدمات الدفع البریدیة، فضال عن استخدامھا بأسعار 

ة ینَفذ جمیع المرتفقین إلى خدمات الدفع البریدیة بصرف النظر عن وجود أیة عالقة تعاقدیة أو تجاری ۱-۲
 مع المستثمر المعیَّن.

 
 الفصل بین األموال -۲
ُتعزل أموال المرتفقین وتفصل ھذه األموال والتدفقات الناجمة عن أموال وتدفقات المستثمرین الس�یما  ۲-۱

 عن أموالھم الخاصة.
ن�ین منفصــ�ـالتي تخضع لھا األجرة الت�ي ت�دفع ب�ین المس األحكامتكون  ۲-۲  ك�اماألحلة ع�ن ــ�ـتثمرین المعیَّ

 .المرتفقینالمتصلة بأموال 
 

 عملة إصدار وعملة دفع خدمات الدفع البریدیة. -۳
یع��رب م��ن حی��ث المب��دأ ع��ن مبل��غ إذن ال��دفع البری��دي وُی��دفع بعمل��ة بل��د المقص��د أو ب��أي عمل��ة أخ��رى  ۳-۱

 یصرح بھا بلد المقصد.
 

 انتفاء الرفض -٤
لمبدأ انتفاء الرفض، بمعنى أن المس�تثمر المع�یَّن  لكترونيیخضع نقل أذون الدفع البریدیة بالطریق اإل ۱-٤

المصِدر ال یحق لھ الطعن في وجود األذون المذكورة كم�ا ال یمك�ن للمس�تثمر المع�یَّن ال�دافع أن ینك�ر 
 أنھ تسلمھا بالفعل طالما توافقت الرسالة مع المعاییر التقنیة المطبقة.

لمرسلة بالطریق اإللكتروني عن طریق وسائل تقنیة، ینبغي ضمان انتفاء رفض أذون الدفع البریدیة ا ۲-٤
 مھما كان النظام الذي یستخدمھ المستثمرون المعیَّنون.

 
 تنفیذ أذون الدفع البریدیة ٥
ن�ین ش�ریطة تنفی�ذ أحك�ام ھ�ذا  ۱-٥ ینبغي أن تنفذ أذون ال�دفع البریدی�ة الموجھ�ة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین المعیَّ

 االتفاق والتشریع القومي.
ن�ین ھ�و  المبلغ ۲-٥ الذي یسلمھ المرِسل إل�ى المس�تثمر المع�یَّن المص�در ف�ي نط�اق ش�بكة المس�تثمرین المعیَّ

إن ك�ان ِك�ال البل�دین یس�تخدم العمل�ة نفس المبلغ الذي یدفعھ المستثمر المعیَّن الدافع إلى المرسل إلی�ھ، 
ل المبل د عند ذاتھا. وإن لم یكن ِكال البلدین یستخدم العملة ذاتھا، ُیحوَّ غ على أساس سعر صرف ُیحدَّ

  اإلصدار و/أو الدفع، حسب االقتضاء.
للمرسل إلیھ باستالم المستثمر المعیَّن الدافع لألموال المقابلة من المرِسل. إذ ینبغي  نقداً الدفع  یرتبطال  ۳-٥

ل�دافع، المتعلق�ة أن یجرى، شریطة التزام المستثمر المعیَّن المصدر بالتزامات�ھ إزاء المس�تثمر المع�یَّن ا
أو التسویة عبر نظام التعویض أو بتمویل حساب االتصال  تسویة الحسابات بصورة منتظمةبأقساط 

 والتسویة المركزیة.
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۲۰۰ 

ل التي یجب أن ییسرھا للمستثمر المعیَّن الدافع كش�رط قب�ل ال بد من استالم األموال المقابلة من المرسِ  ٤-٥
یمك�ن أن تص�در ھ�ذه وعملی�ة ال�دفع لحس�اب الط�رف مس�تلم ال�دفع. أن یجري المس�تثمر المع�یَّن ال�دافع 

 .األموال من حساب االتصال الخاص بالمستثمر المعیَّن المصدر أو من نظام مقاصة وتسویة مركزي
 
 تحدید التعریفات -٦
 یحدد المستثمر المعیَّن المصِدر تعریفة خدمات الدفع البریدیة. ۱-٦
 عریفة نظیر أداء أي خدمة اختیاریة أو إضافیة یطلبھا المرسل.یمكن أن تضاف نفقات إلى الت ۲-٦
 
 اإلعفاء من التعریفات -۷
البعائ�ث البریدی�ة الموجھ�ة إل�ى أس�رى الح�رب  بإعف�اءأحكام االتفاقیة البریدیة العالمیة المتعلق�ة  تطبَّق ۷-۱

یة الموجھة إل�ى ھ�ذا الن�وع قة على بعائث خدمات الدفع البریدطبَّ والمعتقلین المدنیین من التعریفات المُ 
 .من المرسل إلیھم

 
 دفع أجرة المستثمر المعیَّن الدافع -۸
 المستثمر المعیَّن الدافع من المستثمر المعیَّن المصِدر أجرة نظیر تنفیذه أذون الدفع البریدیة. ُیحّصل ۸-۱
 
 دوریة التسویات فیما بین المستثمرین المعیَّنین -۹
التس��ویة فیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّن��ین لألم��وال المدفوع��ة أو المقی��دة ف��ي حس��اب  یمك��ن أن تختل��ف وتی��رة ۹-۱

المرسل إلیھم لحساب مرِسل ما، عن الوتیرة التي اعتمدت لتسویة األج�رة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین المعیَّن�ین. 
 وتسدد المبالغ المدفوعة أو المقیدة في حساب المرسل إلیھم مرة واحدة شھریاً على األقل.

 
 االلتزام بإعالم المرتفقین -۱۰
یحق للمرتفقین الحصول على المعلومات التالیة التي تنشر وتبلغ إلى أي مرِسل: شروط تقدیم خدمات  ۱۰-۱

ال��دفع البریدی��ة والتعریف��ات والنفق��ات وأس��عار وطرائ��ق الص��رف وش��روط إل��زام المس��ؤولیة وعن��اوین 
 خدمات البیانات واالستعالمات.

 ھذه المعلومات مجاني. النفاذ إلى ۱۰-۲
 
 

 ۱۱المادة 
 نوعیة الخدمة

 
 یمكن أن یقرر المستثمرون المعیَّنون تمییز خدمات الدفع البریدیة بواسطة عالمة جماعیة. -۱
 
ة ـ��ـمجل��س االس��تثمار البری��دي أھ��داف وخص��ائص ومع��اییر نوعی��ة الخدم��ة ألذون ال��دفع البریدی یح��دد -۲

 المرسلة إلكترونیا.
 
ن�ین أن یطبق�وا ع�ددا أدن�ى م�ن خص�ائص ومع�اییر نوعی�ة الخدم�ة ألذون على المستثمر یجب -۳ ین المعیَّ

 الدفع البریدیة المرسلة إلكترونیا.
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۲۰۱ 

 الفصل الثالث
 المحوسبة بیاناتالمبادئ المرتبطة بتبادل ال

 
 

 ۱۲المادة 
 قابلیة التشغیل المتبادل

 
 الشبكات -۱
خ��دمات ال��دفع البریدی��ة فیم��ا ب��ین جمی��ع المس��تثمرین  الض��روریة لتنفی��ذ بیان��اتض��مان تب��ادل ال أج��لم��ن  ۱-۱

اإللكترونی�ة لالتح�اد أو أي  بیان�اتالمعیَّنین واإلشراف على نوعیة الخدمة، یستخدم ھؤالء نظ�ام تب�ادل ال
 نظام آخر یتیح ضمان الترابط بین خدمات الدفع البریدیة، وفقاً لھذا االتفاق.

 
 

 ۱۳المادة 
 إللكترونیةإضفاء األمن على المبادالت ا

 
 یضطلع المستثمرون المعیَّنون بمسؤولیة التشغیل السدید لمعداتھم. -۱
 
 المنقولة وسالمتھا. بیاناتلضمان صحة ال بیاناتلكتروني للینبغي ضمان أمن النقل اإل -۲
 
نین إضفاء األمن على المعامالت طبقا للمعاییر الدولیة. -۳  ینبغي على المستثمرین المعیَّ
 
 

 ۱٤المادة 
 التتبع وتحدید الموقع

 
ینبغي أن تتیح النظم التي یستخدمھا المستثمرون المعیَّنون متابعة معالجة إذن الدفع وكذا إمكانیة نقض  -۱

المرِسل إذن دفعھ، حتى یتم دفع المبلغ المقابل إلى المرسل إلیھ أو یقید في حساب ھذا األخیر أو ترد قیمت�ھ إل�ى 
 المرِسل، عند االقتضاء.
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۲۰۲ 

 جزء الثانيال
 القواعد المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 
 

 الفصل األول
 معالجة أذون الدفع البریدیة

 
 

 ۱٥المادة 
 إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة

 
 تعّرف بالنظام شروط إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة. -۱
 
 دد بالنظام التنفیذي.ال یمكن مد مدة صالحیة أذون الدفع البریدیة. إذ ُتح -۲
 
 

 ۱٦المادة 
 المراجعة ووضع األموال تحت التصرف 

 
بعد تدقیق ھویة المرسل إلیھ طبقاً للتشریع القومي وبعد مراجع�ة تط�ابق البیان�ات الت�ي ق�دمھا المرس�ل إلی�ھ، ی�دفع  -۱

 مبلغ بالجانب الدائن من حساب المرسل إلیھ.المستثمر المعیَّن الدافع المبلغ نقداً. أما في حالة حوالة تورید أو تحویل، یقیّد ال
 
تحدد مھل وضع األموال تحت تصرف المستفیدین باالتفاقات متعددة األطراف أو الثنائیة المبرمة بین  -۲

نین.  المستثمرین المعیَّ
 
 

 ۱۷المادة 
 المبلغ األقصى

 
ن�ون المكت��ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع��المي ب -۱ المب�الغ القص�وى المح�ددة عن��د یبلّ�غ المس�تثمرون المعیَّ

 إرسال أذون الدفع واستالمھا تبعاً لتشریعھم القومي.
 
 

 ۱۸المادة 
 رد القیمة

 
 نطاق رد القیمة -۱
ینص��ب رد القیم��ة ف��ي إط��ار خ��دمات ال��دفع البریدی��ة عل��ى إجم��الي مبل��غ إذن ال��دفع البری��دي بعمل��ة بل��د  ۱-۱

وّرده المرِس��ل أو ال��ذي خص��م م��ن حس��ابھ وتض��اف اإلص��دار. ویع��ادل المبل��غ الواج��ب رده المبل��غ ال��ذي 
 تعریفة خدمة الدفع البریدیة إلى المبلغ المردود في حالة وقوع خطأ ارتكبھ مستثمر معیَّن.

 قیمة حواالت رد القیمة. رد یستحیل ۱-۲
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۲۰۳ 

 الفصل الثاني
 االستعالمات والمسؤولیة

 
 

 ۱۹المادة 
 االستعالمات

 
 .ستة أشھر اعتباراً من الیوم التالي على الیوم الذي قُبل فیھ إذن الدفع البریدي یتم النظر في االستعالمات خالل -۱
 
نین قبض نفقات من الزبن عن االستعالمات المقدمة بشأن أذون ال�دفع البریدی�ة  -۲ یحق للمستثمرین المعیَّ

 شریطة ما یسوغھ لھم تشریعھم الوطني.
 
 

 ۲۰المادة 
نین إزاء  المرتفقین مسؤولیة المستثمرین المعیَّ

 
 معالجة األموال -۱
ع�ن المب�الغ الت�ي  یكون المستثمر المع�یَّن المص�در مس�ؤوالً أم�ام المرِس�لباستثناء حواالت رد القیمة،  ۱-۱

 ُسلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرِسل حتى:
  حوالة الدفع البریدي حسب األصول؛ ُتدفع ۱-۱-۱
 یقّید المبلغ في حساب المستفید؛ ۱-۱-۲
 األموال إلى المرِسل نقدا أو ُتقیَّد في حسابھ. ُترد ۱-۱-۳
فیما یخص حواالت رد القیمة، یكون المستثمر المعیَّن الُمصدر مسؤوالً أمام المستفید عن المبالغ التي  ۱-۲

ُسلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرِسل حتى ت�دفع ح�واالت رد القیم�ة حس�ب األص�ول أو ُیقی�د 
 ستفید حسب األصول.المبلغ في حساب الم

 
 

 ۲۱المادة 
نین فیما بینھم  التزامات ومسؤولیات المستثمرین المعیَّ

 
 یكون كل مستثمر معیَّن مسؤوالً عن أي أخطاء یرتكبھا. -۱
 
 تحدد في النظام أوجھ المسؤولیة ومداھا. -۲
 
 

 ۲۲المادة 
 انتفاء مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین

 
نین: تنتفي مسؤولیة المستثمرین -۱  المعیَّ
 ؛حالة التأخیر في تنفیذ الخدمة في ۱-۱
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۲۰٤ 

المتعلق�ة بخ�دمات ال�دفع البریدی�ة نتیج�ة ق�وة ق�اھرة، التص�ریح  بیان�اتال یمكنھم، بسبب إع�دام ال حینما ۱-۲
 ؛بتنفیذ إذن دفع بریدي، إال إذا لم تثبت مسؤولیتھم بشكل آخر

، السیما فیما یتعل�ق بواجب�ھ ف�ي تق�دیم بیان�ات ص�حیحة یحدث الضرر نتیجة خطأ أو إھمال من المرِسل حینما ۱-۳
 ؛دعماً إلذن الدفع البریدي، ویشمل ذلك شرعیة مصدر األموال المسلّمة فضالً عن أسباب إذن الدفع البریدي

 ؛في حالة الحجز على األموال المسلّمة ٤-۱
 ؛یتعلق األمر بأموال تخص أسرى حرب أو معتقلین مدنیین حینما ٥-۱
 ؛ال یقدم المرتفق أي استعالم خالل المھلة المحددة في ھذا االتفاق احینم ٦-۱
 حینما تنقضي مھلة تقادم خدمات الدفع البریدیة في بلد اإلصدار. ۱-۷
 
 

 ۲۳المادة 
 التحفظات فیما یتصل بالمسؤولیة

 
ف�ي ح�ال  إال ۲۲إل�ى  ۲۰ال یمكن التحفظ على األحكام المتصلة بالمسؤولیة الت�ي ت�نص علیھ�ا الم�واد  -۱

 التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأنھا.
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 العالقات المالیة

 
 

 ۲٤المادة 
 القواعد المحاسبیة والمالیة

 
 القواعد المحاسبیة -۱
 یحترم المستثمرون المعیَّنون القواعد المحاسبیة المحددة بالنظام. ۱-۱
 
 إرساء حسابات شھریة وعامة  -۲
ن الدافع، لكل مستثمر معیَّن مصدر، حساباً شھریا یتضمن المب�الغ المدفوع�ة نظی�ر ُیعد المستثمر المعیَّ  ۲-۱

أداء خدمات الدفع البریدیة. وتدرج الحسابات الشھریة، بنفس ال�وتیرة، بحس�اب ع�ام یتض�من األقس�اط 
 والتي تفضي إلى رصید.

 
 قسط -۳
ن�ین، یص�رف المس�تثمر المع�یَّن المص�در اختالل التوازن في المبادالت بین المستثمرین المعیَّ  لةحافي  ۳-۱

للمستثمر المعیَّن الدافع قسطاً واحداً على األقل مرة واحدة شھریاً عند بدای�ة فت�رة التس�ویة. وف�ي ح�ال 
أدت زی��ادة وتی��رة تس��ویة التب��ادالت إل��ى تخف��یض المھ��ل إل��ى فت��رة تق��ل ع��ن أس��بوع واح��د، یج��وز 

 ط.للمستثمرین أن یتفقوا على التخلي عن ھذا القس
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۲۰٥ 

 
 الحساب المركزي -٤
یتوفر من حیث المبدأ لكل مستثمر معیَّن حساب مركزي مخص�ص ألم�وال الم�رتفقین. وتس�تخدم ھ�ذه  ۱-٤

األموال بشكل حصري في التسویة التي ُیجریھا المستثمر المع�یَّن ألذون ال�دفع البریدی�ة الت�ي ص�رفت 
 نفذ إلى المرِسلین.للمرسل إلیھم أو لرد مبالغ أذون الدفع البریدیة التي لم ت

وحینما ی�دفع المس�تثمر المع�یَّن أقس�اط، تح�ول ھ�ذه األم�وال إل�ى حس�اب مرك�زي مخص�ص للمس�تثمر  ۲-٤
 المعیَّن الدافع. وتستخدم ھذه األقساط حصریاً المدفوعات التي تسدد للمستفیدین.

 
 إیداع ضمان -٥
 لنظام.یمكن أن یستلزم إیداع ضمان طبقاً للشروط المنصوص علیھا با ۱-٥
 
 

 ۲٥المادة 
 التسویة والمقاصة

 
 التسویة المركزیة -۱
ن��ین ع��ن طری��ق غرف��ة مقاص��ة مركزی��ة، طبق��اً  ۱-۱ یمك��ن أن تم��ر التس��ویات فیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّ

نین.  للطرائق المنصوص علیھا بالنظام. وتتم انطالقاً من الحسابات المركزیة للمستثمرین المعیَّ
 
 التسویة الثنائیة -۲
 الفوترة على أساس رصید الحساب العام ۲-۱
یسوي بصفة عامة المستثمرون المعیَّنون غیر األعضاء بنظام مركزي للمقاصة حساباتھم على أساس  ۲-۱-۱

 رصید الحساب العام.
 حساب االتصال ۲-۲
نین منشآت للشیكات البریدیة، یمكنھم تبادل فتح حساب ات حینما ۲-۲-۱ ص�ال ُیص�ّفون تتوفر للمستثمرین المعیَّ

 عن طریقھ دیونھم ومدیونیاتھم المتبادلة المتعلقة بخدمات الدفع البریدیة.
ال تتوفر للمستثمر المعیَّن الدافع منشأة للشیكات البریدی�ة، یمك�ن أن یف�تح حس�اب االتص�ال ل�دى  حینما ۲-۲-۲

 منشأة مالیة أخرى.
 عملة التسویة ۲-۳
 بعملة ثالثة یتفق علیھا المستثمرون المعیَّنون.تجري التسویة بعملة بلد المقصد أو  ۲-۳-۱
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۲۰٦ 

 الجزء الثالث
 أحكام انتقالیة ونھائیة

 
 

 ۲٦المادة 
 التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر

 
 لن یصرح بأي تحفظ ال یتوافق مع أھداف وغایات االتحاد. -۱
 
األعض�اء األخ�رى بوجھ�ة ینبغي بصفة عامة أن تسعى البلدان األعضاء التي ال تستطیع إقناع البلدان  -۲

نظرھا، بقدر اإلمكان، إلى أن تؤید رأي األغلبیة. ینبغي أن تقدم التحفظات في حالة الضرورة القص�وى وُت�دّعم 
 باألسباب بشكل مالئم. 

 
ینبغي تقدیم أي تحفظ على مواد ھذا االتفاق إلى المؤتمر على شكل اقتراح كتابي ُیحّرر بإحدى لغ�ات  -۳

 ي، طبقا لألحكام وثیقة الصلة الواردة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.عمل المكتب الدول
 
لك�ي یص�بح  یتعین أن تواف�ق عل�ى ال�تحفظ المع�روض عل�ى الم�ؤتمر األغلبی�ة المطلوب�ة ف�ي ك�ل حال�ة -٤

 ساري المفعول بغیة تعدیل المادة التي یستھدفھا ھذا التحفظ. 
 
 ین البلد العضو الذي أصدره والبلدان األخرى األعضاء.یطبق التحفظ من حیث المبدأ على أساس متبادل ب -٥
 
عل�ى أس�اس االقتراح�ات الت�ي واف�ق علیھ�ا  الخت�اميُتدرج التحفظات على ھذا االتفاق في بروتوكول�ھ  -٦

 المؤتمر.
 
 

 ۲۷المادة 
 حكام ختامیةأ
 
 صراحة. االتفاق ھذا یتناولھا، في جمیع الحاالت التي ال بالقیاس، االقتضاءتطبق االتفاقیة، عند  -۱
 
 من الدستور على ھذا االتفاق. ٤طبق المادة نال ت -۲
 
 شروط الموافقة على االقتراحات الخاصة بھذا االتفاق وبنظامھ. -۳
أن  یتعیناریة المفعول، ـــلكي تصبح االقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بھذا االتفاق س ۳-۱

ح�ق التص�ویت والت�ي ب تتمت�عالت�ي التي تدلي بصوتھا واء الحاضرة توافق علیھا أغلبیة البلدان األعض
نص��ف ع��دد البل��دان  یحض��ر بالجلس��ة وق��ت التص��ویتویج��ب أن  االتف��اق. ھ��ذا ف��ي ك��أطراف وقع��ت

 .، على األقل، والمتمتعة بحق التصویتالممثلة في المؤتمر األعضاء
 أعضاء أغلبیة علیھا توافق مفعول، یتعین أنھذا االتفاق ساریة ال بنظام المتعلقة االقتراحات تصبح لكي ۳-۲

الم�وقعین عل�ى ھ�ذا  والمص�وتین ال�ذین یتمتع�ون بح�ق التص�ویت البریدي الحاضرین االستثمار مجلس
 .أو المنضّمین إلیھ االتفاق

أن  ینبغ�يس�اریة المفع�ول،  ب�ین م�ؤتمرین والمتعلق�ة بھ�ذا االتف�اق المعروض�ةاالقتراحات  تصبحلكي  ۳-۳
 تحصل على:
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۲۰۷ 

 تتمت�ع بح�قعن نصف عدد البل�دان األعض�اء األط�راف ف�ي االتف�اق، الت�ي  وما ال یقلاألصوات ثلثي  ۳-۳-۱
 ؛ضافة أحكام جدیدةبإ ما تعلق األمرإذا  االقتراع،التصویت والتي اشتركت في 

ق حتتمتع ب يما ال یقل عن نصف عدد البلدان األعضاء األطراف في االتفاق، والتوأغلبیة األصوات  ۳-۳-۲
 ؛تعدیالت على أحكام ھذا االتفاقب ما تعلق األمرإذا  االقتراع،التصویت والتي اشتركت في 

 .تفسیر أحكام ھذا االتفاقب ما تعلق األمرإذا  ،أغلبیة األصوات ۳-۳-۳
تشریعھ الوطني بع�د م�ع   یتفقألي بلد عضو ال فإن، ۱-۳-۳على الرغم من األحكام الواردة في البند  ٤-۳

یوماً من تاریخ اإلشعار بھذه اإلضافة، إعالن�اً  ۹۰أن یوجھ، في غضون  في ، الخیارمقترحةاإلضافة ال
 اإلضافة. ھذه خطیاً إلى المدیر العام للمكتب الدولي یذكر فیھ أنھ ال یمكنھ الموافقة على

 
 

 ۲۸المادة 
  بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البریدیة ومدتھ

 
ویبق�ى س�اریاً حت�ى دخ�ول وث�ائق الم�ؤتمر  ۲۰۱۸ینایر "كانون الثاني"  ۱یبدأ العمل بھذا االتفاق في  -۱

 المقبل حیز التنفیذ.
 

نسخة واحدة تودع ل�دى  فيع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على ھذا االتفاق بمقتضى ھذا وقَّ 
 منھ إلى كل طرف. نسخةي المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالم یرسلو .لمكتب الدوليلعام المدیر ال
 
 
 

 ۲۰۱٦" تشرین األول" أكتوبر ٦في  إسطنبول،ر في ُحرِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۲۰۸ 

 



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة، البروتوكول الختامي
 

۲۰۹ 

 
 

  الختامي لالتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیةالبروتوكول 
 
 

بت��اریخ الی��وم اتف��ق المن��دوبون المفوض��ون االتف��اق الخ��اص بخ��دمات ال��دفع البریدی��ة المب��رم عن��د التوقی��ع عل��ى 
 الموقعون أدناه على ما یلي:

 
 

 المادة األولى
 االختصاصات التشغیلیة

 
ال یمك�ن من االتفـاق الخــاص بخدمـات الدفع البریدی�ة،  ٤و ۳المادتین وعمالً ب ٤-٥استناداً إلى المادة  -۱

نین في فرنسا  نین للبل�دان األعض�اء للمستثمرین المعیَّ تأدیة خدمـات الدفــــع البریدیة إال مع المستثمرین المعیَّ
 الموقعة على االتفاق.  

 
ناً  أحد ھؤالء المستثمرین مستثمراً  وإذا لم یكن -۲  م�ن یك�ون بوس�عھ إال دف�ع األذون الت�ي یتلقاھ�ا، ل�ن معیَّ

عل�ى ھ�ذا المس�تثمر أن یج�ب المستثمر المعّین الفرنسي. وبغیة إبرام عق�د تب�ادل م�ع مس�تثمر مع�یَّن فرنس�ي، 
ال�ذي في التنفیذ الحص�ري ألذون خدم�ـات الدفـــ�ـع البریدی�ة  شاركتھیقدم مسبقاً نسخة عن اإلعالن الخاص بم

 .الترخیص لھ إن شاءفي البلد العضو المعني الذي بإمكانھ  للسلطات المختصة قدمھ
 

ف�ي فرنس�ا ستطبق ھذه األحكام ذاتھا على نحو متبادل في األراضي الوطنیة الفرنسیة على كل مستثمر  -۳
ن�ین للبل�دان األعض�اء األخ�رى الموقع�ة عل�ى االتف�اق  إقامةیود  شراكة حصریة في فرنس�ا م�ع مس�تثمرین معیَّ

 الخاص بخدمات الدفع البریدیة.
 
 

رإثباتا لما تقدم،  نفس�ھا ال�ذي تك�ون ل�ھ الق�وة  ھ�ذا البروتوك�ول ال�واردة أس�ماؤھم أدن�اهالمن�دوبون المفوض�ون  َحرَّ
 ووقع�وا علی�ھ ف�ينفس�ھ،  االتفاق الخاص بخ�دمات ال�دفع البریدی�ةص درجة في نَ كما لو كانت أحكامھ منفسھا القیمة و

نس�خة  المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع�المي وُیرس�للمكت�ب ال�دولي. لع�ام المدیر اللدى  تودعواحدة أصلیة نسخة 
 منھ إلى كل طرف.

 
 
 

ر في  ۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦ إسطنبول، في ُحرِّ
 
 
 
 
 

 قیعات التالیة:انظر التو
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 ۲۰۱٦ لعام مؤتمر إسطنبولقرارات 
ل الوثائق  غیر تلك التي ُتعدِّ

 (األحكام، والقرارات، والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)
 
 
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤٥ 

 
ل الوثائق ۲۰۱٦ لعام إسطنبولقرارات مؤتمر   غیر تلك التي ُتعدِّ

 (األحكام، والقرارات، والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)
 
 

 مفتاح التصنیف
 

 -۱ عمومیات تخص االتحاد
 ۱-۱ المسائل السیاسیة

 ۲-۱ االستراتیجیة البریدیة

 -۲ وثائق االتحاد
 ۱-۲ عمومیات
 ۲-۲ الدستور

 ۳-۲ النظام العام
 ٤-۲ االتفاقیة

 ۱-٤-۲ مسائل مشتركة تنطبق على الخدمة البریدیة الدولیة
 ۱-۱-٤-۲ المحاسبة

 ۲-۱-٤-۲ البیئة
 ۳-۱-٤-۲ األمن

 ٤-۱-٤-۲ النماذج
 ٥-۱-٤-۲ سواق والعالقات مع الزبائناأل

 ٦-۱-٤-۲ الطوابع البریدیة وھوایة جمع طوابع البرید
 ۲-٤-۲ الرسائل وعلى الطرود البریدیةمسائل مشتركة تنطبق على برید 

 ۱-۲-٤-۲ البرید الجوي
 ۲-۲-٤-۲ المراقبة الجمركیة

 ۳-۲-٤-۲ والتعویضات والمسؤولیةاالستعالمات 
 ٤-۲-٤-۲ دفع األجور

 ٥-۲-٤-۲ نوعیة الخدمة
 ٦-۲-٤-۲ خدمة البرید العاجل الدولي

 ۳-٤-۲ مسائل خاصة ببرید الرسائل
 ٤-٤-۲ مسائل خاصة بالطرود البریدیة 

 ٥-۲ الخدمات المالیة البریدیة

 -۳ أجھزة االتحاد
 ۱-۳ عمومیات

 ۲-۳ المؤتمر



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤٦ 

 ۳-۳ /مجلس اإلدارةيالمجلس التنفیذ
 ٤-۳ يللدراسات البریدیة/مجلس االستثمار البرید يالمجلس االستشار
 ٥-۳ اللجنة االستشاریة

 ٦-۳ يالمكتب الدول
 ۱-٦-۳ الموظفون

 ۲-٦-۳ المستندات والنشرات

 -٤ الشؤون المالیة

 -٥ التعاون من أجل التنمیة

 -٦ العالقات الخارجیة
 ۱-٦ االتحادات المحدودة
 ۲-٦ منظمة األمم المتحدة

 ۳-٦ المؤسسات المتخصصة
 ٤-٦ المنظمات األخرى

 ٥-٦ اإلعالم العام

 
  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤۷ 

 
 

  وما إلى ذلك، ،وأماني ،وتوصیات ،وقرارات ،جدول المحتویات من أحكام
 ۲۰۱٦ لعام الصادرة عن مؤتمر إسطنبول

 
ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف

 القرار
 الصفحة

عمومی������ات تخ������ص  ۱
 االتحاد

خدمات التجارة اإللكترونیة كعام�ل رئیس�ي 
 لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة

 C 6 ۲٦۷ حكمال

    المسائل السیاسیة ۱-۱
 C 23 ۳۰٥ حكمال استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة االستراتیجیة البریدیة ۱-۲
 C 24 ۳۰۷ حكمال مشروع خطة أعمال إسطنبول  
    وثائق االتحاد ۲
    عمومیات ۲-۱
    الدستور ۲-۲
    النظام العام ۲-۳
 C 3 ۲٦۲قرار ال مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة االتفاقیة ٤-۲
مس��������ائل مش��������تركة  ۱-٤-۲

تنطب��ق عل��ى الخدم��ة 
 البریدیة الدولیة

 C 15 ۲۹٥ حكمال تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة

اس���تخدام نظ���م المعلوم���ات الجغرافی���ة ف���ي   
 البریدیة تطویر العنونة

 C 16 ۲۹۸ حكمال

مواص��لة تعزی��ز أنش��طة االتح��اد ف��ي مج��ال   
 التنظیم البریدي

 C 21 ۳۰۳ حكمال

    المحاسبة ۱-۱-٤-۲
دم��ج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل  البیئة ۱-۲-٤-۲

 االتحاد البریدي العالمي
 C 12 ۲۸۸ حكمال

تعزی���ز الت���دابیر المتعلق���ة ب���إدارة مخ���اطر   
 الكوارث في مجال التعاون من أجل التنمیة

 C 14 ۲۹۳ توصیةال

 C 17 ۳۰۰ حكمال تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات األمن ۱-۳-٤-۲
    النماذج ٤-۱-٤-۲
س���واق والعالق���ات األ ٥-۱-٤-۲

 مع الزبائن
   

الطواب�������ع البریدی�������ة  ٦-۱-٤-۲
وھوای��ة جم��ع طواب��ع 

 البرید

مدون����ة أخالقی����ات ھوای����ة جم����ع الطواب����ع 
بل�دان األعض�اء ف�ي الالبریدیة الموجھة إلى 

 االتحاد

 C 13 ۲۹۰ توصیةال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤۸ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

مس��������ائل مش��������تركة  ۲-٤-۲
تنطب����ق عل����ى بری����د 
الرس���������ائل وعل���������ى 

 الطرود البریدیة

   

    البرید الجوي ۲-۱-٤-۲
    المراقبة الجمركیة ۲-۲-٤-۲
االس����������������������تعالمات  ۲-۳-٤-۲

 والمس�������������������������ؤولیة
 والتعویضات

   

تصنیف البلدان واألقالیم ألغ�راض النفق�ات  دفع األجور ٤-۲-٤-۲
الختامی��ة وص��ندوق نوعی��ة الخدم��ة للفت��رة 

۲۰۱۸-۲۰۲۱ 

 C 7 حكمال
 

۲٦۸ 

نت���ائج الدراس���ة بش���أن إنش���اء آلی���ة لتحدی���د   
العقوبات في حال التخلف عن سداد ال�دیون 
الدائم���ة وطویل���ة األم���د الناجم���ة ع���ن ع���دم 

فیم�ا ب�ین  )CN 52( تسویة الحسابات العامة
نالمستثمرین ال  ینمعیَّ

 C 25 حكمال
 

۳۰۸ 

 C 9 ۲۸۲ حكمال صندوق نوعیة الخدمة نوعیة الخدمة ٥-۲-٤-۲
البری��د العاج��ل  خدم��ة ٦-۲-٤-۲

 الدولي
   

مس��ائل خاص��ة ببری��د  ۳-٤-۲
 الرسائل

   

مس����������ائل خاص����������ة  ٤-٤-۲
 بالطرود البریدیة

   

الخ�������دمات المالی��������ة  ٥-۲
 البریدیة

تنمی���ة خ���دمات ال���دفع البریدی���ة (وخ���دمات 
مالی���ة بریدی���ة محتمل���ة أخ���رى)، واإلدم���اج 

 المالي

 C 8 ۲۸۰ حكمال

    أجھزة االتحاد ۳
 C 4 ۲٦۳ حكمال تعاونیة البرید العاجل الدولي عمومیات ۳-۱
االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت   

 المعلوماتیة وتمویل أنشطتھا
 C 5 ۲٦٤ حكمال

سیاسة وصول األطراف الفاعلة في القطاع   
البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد 

 البریدي العالمي وخدماتھ
 

 C 10 ۲۸٤ حكمال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤۹ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

اإلدارة ومجل������س جلس������ات مجل������س ب�����ث   
االس���تثمار البری���دي عل���ى موق���ع االتح���اد 
البری��دي الع��المي عل��ى اإلنترن��ت لیش��اھدھا 

 المستخدمون المسجلون بالكامل

 C 18 حكمال
 

۳۰۱ 

إص����الح االتح����اد  -إدارة أعم����ال االتح����اد   
 البریدي العالمي

 C 27 ۳۱۰ حكمال

المس��تعدة لت��ولّي اختی��ار البل��دان األعض��اء  المؤتمر ۳-۲
نیابة رئاسة المؤتمر ورئاسة ونیاب�ة رئاس�ة 

 اللجان

 C 1 ۲٦۱ قرارال

تعیین البلدان األعضاء المستعدة ألن تك�ون   
 في اللجان المحدودة طرفاً 

 C 2 ۲٦۲ قرارال

تنظیم مؤتمر منتصف م�دة غی�ر ع�ادي ف�ي   
 ۲۰۱۸عام 

 C 28 ۳۱۱ حكمال

الع����المي مك����ان انعق����اد الم����ؤتمر البری����دي   
 السابع والعشرین

 C 30 ۳۱٤ قرارال

المجل���������������������������������س  ۳-۳
/مجلس يالتنفی����������������ذ

 اإلدارة

   

 يالمجل��س االستش��ار ٤-۳
للدراس�����������������������������ات 
البریدی����������������ة/مجلس 

 ياالستثمار البرید

   

    اللجنة االستشاریة ٥-۳
    يالمكتب الدول ٦-۳
    الموظفون ۱-٦-۳
    المستندات والنشرات ۲-٦-۳
إق��رار الحس��ابات الموح��دة لالتح��اد البری��دي  الشؤون المالیة ٤

 ۲۰۱٥-۲۰۱۲العالمي لفترة 
 C 19 ۳۰۲ حكمال

ال������دعم ال������ذي تقدم������ھ حكوم������ة االتح������اد   
السویس����ري ف����ي مج����ال الش����ؤون المالی����ة 

 لالتحاد

 C 20 ۳۰۲ حكمال

نإدماج المستثمرین ال   ین في نظام تسویة معیَّ
 الحسابات الذي یدیره المكتب الدولي

 C 22 ۳۰٤ حكمال

لمالی��ة الت��ي االفت��رة الت��ي تش��ملھا الق��رارات   
 یتخذھا المؤتمر السادس والعشرون

 C 26 ۳۰۹ حكمال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٥۰ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

���ق عل���ى مس���اھمات    إص���الح النظ���ام المطبَّ
 البلدان األعضاء في االتحاد

 C 29 ۳۱۲ حكمال

استدامة ص�ندوق االتح�اد لت�أمین المعاش�ات   
 مستقبالً 

 C 31 ۳۱٤ حكمال

أج�����ل التع�����اون م�����ن  ٥
 التنمیة

   

    العالقات الخارجیة ٦
    االتحادات المحدودة ۱-٦
    منظمة األمم المتحدة ۲-٦
المؤسس��������������������������ات  ۳-٦

 المتخصصة
   

    المنظمات األخرى ٤-٦
إدراج االتجاھ�����ات والتط�����ورات البریدی�����ة  اإلعالم العام ٥-٦

ض�����من االحص�����ائیات البریدی�����ة الخاص�����ة 
 باالتحاد البریدي العالمي

 C 11 ۲۸۳الحكم 

 
  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٥۱ 

 
 
 
 
 
 

 .وما إلى ذلكاألماني، و ،التوصیاتو ،القراراتو ،األحكام
 (بالترتیب العددي)

 
 
 

 الصفحة العنوان الرقم ة القرارطبیع
اختیار البل�دان األعض�اء المس�تعدة لت�ولّي نیاب�ة رئاس�ة الم�ؤتمر  C 1 قرار

 ورئاسة ونیابة رئاسة اللجان
۲٦۱ 

ف��ي اللج��ان  البل��دان األعض��اء المس��تعدة ألن تك��ون طرف��اً تعی��ین  C 2 قرار
 المحدودة

۲٦۲ 

 ۲٦۲ مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة C 3 قرار
 ۲٦۳ تعاونیة البرید العاجل الدولي C 4 حكم
االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتمویل  C 5 حكم

 أنشطتھا
۲٦٤ 

التج���ارة اإللكترونی���ة كعام���ل رئیس���ي لض���مان خدم���ة  خ���دمات C 6 حكم
 بریدیة حیویة وفعالة

۲٦۷ 

تصنیف البلدان واألقالیم ألغ�راض النفق�ات الختامی�ة وص�ندوق  C 7 حكم
 ۲۰۲۱-۲۰۱۸نوعیة الخدمة للفترة 

۲٦۸ 

تنمی��ة خ��دمات ال��دفع البریدی��ة (وخ��دمات مالی��ة بریدی��ة محتمل��ة  C 8 حكم
 أخرى)، واإلدماج المالي

۲۸۰ 

 ۲۸۲ صندوق نوعیة الخدمة C 9 حكم
سیاس��ة وص��ول األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری��دي بنطاق��ھ  C 10 حكم

 الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ
۲۸٤ 

االتجاھ���ات والتط���ورات البریدی���ة ض���من اإلحص���ائیات  إدراج C 11 حكم
 البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي

۲۸۳ 

دم��ج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل االتح��اد البری��دي  C 12 حكم
 العالمي

۲۸۸ 

مدون��ة أخالقی��ات ھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة الموجھ��ة إل��ى  C 13 توصیة
 بلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالميال

۲۹۰ 

تعزی��ز الت��دابیر المتعلق��ة ب��إدارة مخ��اطر الك��وارث ف��ي مج��ال  C 14 توصیة
 من أجل التنمیة التعاون

۲۹۳ 
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۲٥۲ 

 الصفحة العنوان الرقم ة القرارطبیع
 ۲۹٥ تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة C 15 حكم
 ۲۹۸ البریدیة تطویر العنونةاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في  C 16 حكم
 ۳۰۰ تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات C 17 حكم
اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي عل��ى جلس��ات مجل��س ب��ث  C 18 حكم

البری����دي الع����المي عل����ى اإلنترن����ت لیش����اھدھا موق����ع االتح����اد 
 المستخدمون المسجلون بالكامل

۳۰۱ 

إق���رار الحس���ابات الموح���دة لالتح���اد البری���دي الع���المي لفت���رة  C 19 حكم
۲۰۱۲-۲۰۱٥ 

۳۰۲ 

الدعم الذي تقدمھ حكومة االتحاد السویسري في مجال الش�ؤون  C 20 حكم
 المالیة لالتحاد

۳۰۲ 

 ۳۰۳ أنشطة االتحاد في مجال التنظیم البریديمواصلة تعزیز  C 21 حكم
ن��إدم��اج المس��تثمرین ال C 22 حكم ین ف��ي نظ��ام تس��ویة الحس��ابات ال��ذي معیَّ

 یدیره المكتب الدولي
۳۰٤ 

 ۳۰٥ استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة C 23 حكم
 ۳۰۷ مشروع خطة أعمال إسطنبول C 24 حكم
آلیة لتحدید العقوبات في حال التخلف نتائج الدراسة بشأن إنشاء  C 25 حكم

عن سداد الدیون الدائمة وطویلة األمد الناجمة ع�ن ع�دم تس�ویة 
نفیما بین المستثمرین ال )CN 52( الحسابات العامة  ینمعیَّ

۳۰۸ 

لمالی���ة الت���ي یتخ���ذھا الم���ؤتمر االفت���رة الت���ي تش���ملھا الق���رارات  C 26 حكم
 السادس والعشرون

۳۰۹ 

 ۳۱۰ إصالح االتحاد البریدي العالمي -أعمال االتحاد إدارة  C 27 حكم
 ۳۱۱ ۲۰۱۸تنظیم مؤتمر منتصف مدة غیر عادي في عام  C 28 حكم
��ق عل��ى مس��اھمات البل��دان األعض��اء ف��ي  C 29 حكم إص��الح النظ��ام المطبَّ

 االتحاد
۳۱۲ 

 ۳۱٤ مكان انعقاد المؤتمر البریدي العالمي السابع والعشرین C 30 قرار
 ۳۱٤ استدامة صندوق االتحاد لتأمین المعاشات مستقبالً  C 31 حكم
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۲٥۳ 

ل الوثائقغیر تلك التي تُ  ۲۰۱٦ لعام قرارات مؤتمر إسطنبول  عدِّ
 واألماني، وما إلى ذلك) ،والتوصیات ،والقرارات ،(األحكام

 
 
 C 1/۲۰۱٦قرار ال
 

 ورئاسة ونیابة رئاسة اللجاناختیار البلدان األعضاء المستعدة لتولّي نیابة رئاسة المؤتمر 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 یقرر
 

الموافقة على قائم�ة البل�دان األعض�اء التالی�ة الت�ي عینھ�ا مجل�س اإلدارة والمس�تعدة لت�ولّي نیاب�ة رئاس�ة الم�ؤتمر 
 :ورئاسة ونیابة رئاسة اللجان

 

 نیابة رئاسة المؤتمر أ )
 ).۱كوبا ( -
 ).۲بیالروس ( -
 ).٤( جمھوریة الصین الشعبیة -
 ).٥كینیا ( -
 

 رئاسة ونیابة رئاسة لجان المؤتمر ۱ب)
 
 نواب الرئیس الرئیس 

 )٤الھند ( )۱الوالیات المتحدة األمریكیة ( ۲(وثائق التفویض) ۱اللجنة 

 )۱كوستاریكا ( )٤الیابان ( (الشؤون المالیة) ۲اللجنة 
 )۳بلجیكا ( )٥جنوب أفریقیا ( (لجنة الشؤون العامة والسیاسیة) ۳اللجنة 

 )٥جمھوریة الكونغو ( )٤أسترالیا ( (االتفاقیة) ٤اللجنة 

 )۳إسبانیا ( )۲االتحاد الروسي ( )الخدمات المالیة البریدیة( ٥اللجنة 
 )٤المملكة العربیة السعودیة ( )۳فرنسا ( (التعاون والتنمیة) ٦اللجنة 

 )۳سویسرا ( )٥المغرب ( ۲( الصیاغة) ۷اللجنة 
 
 من الجلسة العامة) ىول، الجلسة األ18االقتراح (
  

                                                      
 بلدان عضوان؛ - ۱المجموعة  ۱

 بلد عضو واحد؛ - ۲المجموعة 
 بلدان أعضاء؛ ٤ - ۳المجموعة 
 بلدان أعضاء؛ ٤ - ٤المجموعة 
 بلدان أعضاء. ۳ - ٥المجموعة 

 لجنة محدودة. ۲
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۲٥٤ 

 C 2/۲۰۱٦قرار ال
 

 في اللجان المحدودة تعیین البلدان األعضاء المستعدة ألن تكون طرفاً 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 ریقرِّ 
 

 الموافقة على القائمة التالیة للبلدان األعضاء المستعدة ألن تكون طرفا في اللجان المحدودة:
 
وإندونیس�یا وباكس�تان  والھند (نیابة الرئاسة): الكامیرون والجمھوریة التشیكیة (وثائق التفویض) ۱اللجنة  )أ 

 .وفییت ناموسلوفاكیا وأوكرانیا والوالیات المتحدة األمریكیة (الرئاسة) 
 

ی�ات : الكامیرون وفرنسا والمغرب (الرئاسة) وبولندا وسویسرا (نیابة الرئاسة) والوال(الصیاغة) ۷اللجنة  ب)
 المتحدة األمریكیة.

 
 من الجلسة العامة)ولى ، الجلسة األRev 1.19(االقتراح 

 
 
 C 3/۲۰۱٦قرار ال
 

 مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 على طالعالا بعد
 ،بإجراء مراجعة عامة لالتفاقیة ونظامیھا المتعلق مؤتمر الدوحةالصادر عن  C 24/۲۰۱۲الحكم 

 
 بارتیاح لعاطَّ  وإذ

 عل�ى المطبق�ة القواع�د وع�رض ،المراجعة العامة لالتفاقی�ة حول اإلدارة مجلس أجراھا التي الدراسة نتائج على
 واحد، مجلد في البریدیة والطرود الرسائل برید

 
 یراعي وإذ

 فرصة إلبداء تعلیقاتھا بشأن مشروع الص�یغة المراجع�ة لالتفاقی�ة لھا أن كل البلدان األعضاء في االتحاد أُتیحت
 ،اإلدارة مجلس بھا أمر التي المشاورات ونظامیھا خالل

 
 أن الحظ وإذ

 النص الجدید یأخذ التعلیقات التي أبدتھا البلدان األعضاء بعین االعتبار،
 

 ریقرِّ 
 إسطنبول؛ مؤتمر إلى المقدمة التعدیالت اقتراحات إلعداد أساسا بوصفھا صیاغتھا، المعاد االتفاقیة اعتماد -
أساس��ا ُیس��تند إلی��ھ خ��الل  لیص��بحالمع��روض ف��ي مجل��د واح��د  المع��اد ص��یاغتھاالتفاقی��ة  ماعتم��اد نظ��ا -

 المداوالت التي ستدور في الدورة األولى لمجلس االستثمار البریدي بعد المؤتمر.
 

 ، الجلسة األولى)۳، اللجنة Rev 1.01(االقتراح 
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۲٥٥ 

 C 4/۲۰۱٦حكم ال
 

 تعاونیة البرید العاجل الدولي
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرُّ 
ى، استناداً  - م�ن االتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة وبمقتض�ى  ۱٦إلى الم�ادة  بأن خدمة البرید العاجل الدولي تؤدَّ

ن�االتفاق المعیاري للبرید العاجل ال�دولي م�ن قب�ل الغالبی�ة العظم�ى م�ن المس�تثمرین ال ف�ي البل�دان ین معیَّ
واألقالیم األعضاء، كجزء ال یتجزأ من الخدمات البریدیة القائمة، ومن ثم فھ�ي تكّم�ل التش�كیلة التقلیدی�ة 

 لخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة؛
 وبأن خدمة البرید العاجل الدولي تمتاز بأھمیة تجاریة واستراتیجیة كبیرة بالنسبة للخدمات البریدیة ولزبائنھا؛ -
وبأن خدمة البرید العاجل الدولي تمثل في معظم البلدان األعضاء واألقالیم الوسیلة العملیة الوحیدة الت�ي  -

تكون في المتناول والتي تسمح بتوفیر خدمات دولیة للتوزیع السریع لفائدة الزبائن الخواص والعدید من 
 المنشآت الصغیرة على الصعید العالمي، 

 
 وإذ یحیط علماً 

االنجازات التي أحرزتھا تعاونیة البرید العاجل الدولي بصفتھا ھ�یكالً تابع�ا لمجل�س االس�تثمار البری�دي بالتقدم و
وقُطبا عالمیاً یسمح لشبكة البرید العاجل الدولي العالمیة بتلبی�ة حاج�ات الزب�ائن البری�دیین عل�ى نح�و أفض�ل ف�ي 

 ،۱۰ المستند -جمیع أنحاء العالم، وفقا لما ورد في مستند المؤتمر
 

د  وإذ یؤكِّ
بضرورة استمرار االتحاد في مساندة أنشطة البرید العاجل ال�دولي الجاری�ة وخاص�ة بالنس�بة إل�ى األعض�اء ف�ي 

 االتحاد البریدي العالمي الذین ھم لیسوا أعضاء في تعاونیة البرید العاجل الدولي،
 

 وإذ یقرُّ 
ك�ل الب�رامج  م�ن میزانیتھ�ا الخاص�ة وأنھ�ا ھ�ي م�ن یم�ّول بأن تعاونیة البرید العاجل ال�دولي ُممولَّ�ة م�ن أعض�ائھا

مھا لفائدة األعضاء وغیر األعضاء، بما في ذلك كل التكالیف المباشرة للموظفین،   واألنشطة التي تنظِّ
 

 وإذ یقرُّ كذلك
تقاس�م  بأن أنشطة وبرامج تعاونیة البرید العاجل الدولي تع�ود بالفائ�دة عل�ى االتح�اد البری�دي الع�المي م�ن خ�الل

المعلومات والخبرات ومن خالل بذل جھ�ود جدی�دة تحاكیھ�ا مجموع�ات أخ�رى ف�ي مج�ال قی�اس نوعی�ة الخدم�ة 
 ونھج خدمة الزبائن واستخدام التكنولوجیا والتدریب،

 
ر  یقرِّ

 
مواصلة تموی�ل النفق�ات المؤسس�یة ونفق�ات ال�دعم األخ�رى المترتب�ة عل�ى بق�اء وح�دة البری�د العاج�ل ال�دولي ج�زءاً ال 
یتجزأ من المكتب الدولي، وذلك من میزانیة االتحاد البریدي الع�المي. وتش�مل النفق�ات الواج�ب تحملھ�ا، نفق�ات المق�ر 

مة لھا، والدعم اللوازمي لوحدة البرید العاجل الدولي، ومكاتبھا وخدمات تكن بم�ا فی�ھ إص�دار  -ولوجیا المعلومات المقدَّ
المستندات وتوزیعھ�ا والترجم�ة التحریری�ة والفوری�ة خ�الل اجتماع�ات االتح�اد البری�دي الع�المي، وال�دعم فیم�ا یتعل�ق 

المكت�ب ال�دولي  بإدارة شؤون الموظفین والشؤون المالی�ة، وتق�دیم المش�ورة القانونی�ة وأي نفق�ات أخ�رى مترتب�ة عل�ى
فیما خص وحدة البرید العاجل الدولي والتي ال تكون مخصص�ة حالی�اً ألي بن�د م�ن البن�ود الخاص�ة بالبری�دي العاج�ل 
الدولي في برنامج ومیزانیة االتحاد البریدي العالمي. وأما التكالیف الفعلیة للمكاتب (ص�یانة المبن�ى والكھرب�اء والم�اء 

 فوترھا االتحاد لمیزانیة تعاونیة البرید العاجل الدولي. سیب والمنشورات) فيواالتصاالت والطابعات والحوا
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 یكلِّف
 
 تعاونیة البرید العاجل الدولي بإشراف مجلس االستثمار البریدي: -

بأن تواصل، في إطار استراتیجیة االتحاد اض�طالعھا بمس�ؤولیاتھا ع�ن جمی�ع المس�ائل التش�غیلیة  •
صادیة المتعلقة بخدمة البرید العاجل الدولي وبأن تكون لھا سلطة إص�دار والتجاریة والتقنیة واالقت

وتعدیل التوصیات المتعلقة بخدمة البرید العاجل الدولي ووضع معاییر البری�د العاج�ل ال�دولي ف�ي 
 جمیع ھذه المجاالت مع مراعاة التوجیھات الصادرة عن أجھزة االتحاد البریدي العالمي؛

 یا على مجلس االستثمار البریدي وعلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء؛بأن تعرض تقریرا سنو •
مجلس االستثمار البریدي بأن یعرض تقریرا على المؤتمر القادم بخصوص حالة تقدم األنشطة الخاصة  -

 بالبرید العاجل الدولي وتمویلھا،
 

 ویوِعز
 

 إلى المكتب الدولي:
العاج��ل ال��دولي بتحم��ل كاف��ة نفقاتھ��ا المؤسس��یة ونفق��ات ال��دعم بمواص��لة ت��وفیر ال��دعم لتعاونی��ة البری��د  -

دت في ھذا الحكم ودون أیة كلفة للتعاونیة؛  األخرى كما ُحدِّ
ن��بالعم��ل عل��ى أن یس��تمر المس��تثمرون ال - ون غی��ر األعض��اء ف��ي التعاونی��ة ف��ي االس��تفادة م��ن ب��رامج معیَّ

 العاجل الدولي؛ونشرات االتحاد البریدي العالمي المتعلقة بخدمة البرید 
نبمواصلة الترویج ألنشطة البرید العاجل الدولي لدى المستثمرین ال -  ین غیر األعضـاء في التعاونیة،معیَّ
 

 ویدعو
 

ن�البلدان األعضاء واألقالیم التي لم یكن مستثمروھا ال ون أعض�اء ف�ي تعاونی�ة البری�د العاج�ل ال�دولي إل�ى أن معیَّ
 ن نتائج ممتازة.ینضموا إلیھا مراعاة لما تحقق م

 
 ولى)، الجلسة األ٤، اللجنة 06(االقتراح 

 
 
 C 5/۲۰۱٦حكم ال
 

 االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتمویل أنشطتھا
 

 إنَّ المؤتمر،
 

رإذ   یذكِّ
الص�ادر  C 52/۱۹۹۹الص�ادر ع�ن م�ؤتمر سـ�ـیول والحك�م  C 27/۱۹۹٤بما ینص علیھ كل من الحكم  -

الصادر عن  C 53/۲۰۰۸الصادر عن مؤتمر بوخارست والحكم  C 66 /۲۰۰٤عن مؤتمر بكین والحكم
الصادر عن مؤتمر الدوحة فیما یتعلق  C 59/۲۰۱۲المؤتمر الرابع والعشرین الذي ُعقد بجنیف والحكم 

إل�ى ع�ام  ۱۹۹٥ام بأنشطة االتح�اد ف�ي مج�ال التب�ادل اإللكترون�ي للبیان�ات خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�
 ؛۲۰۱٦

، والس��یما الع��دد الكبی��ر والمتزای��د باض��طراد ۱۹۹٤وبنج��اح أنش��طة االتص��االت المعلوماتی��ة من��ذ ع��ام  -
نللمستثمرین ال  ین الذین انضموا طوعاً إلى تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛معیَّ

ریدي الع�المي، م�ن أق�ل البل�دان باالنتشار الواسع النطاق الستخدام جمیع األعضاء لبرمجیات االتحاد الب -
 نمواً إلى البلدان الصناعیة،
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۲٥۷ 

 وإذ یدرك
األھمیة االستراتیجیة ألنشطة االتحاد البریدي العالمي في مج�ال االتص�االت المعلوماتی�ة لجمی�ع البل�دان  -

 األعضاء في االتحاد؛
تحسین المنتج�ات والخ�دمات أن البنیة التحتیة لشبكة االتصاالت المعلوماتیة وأنشطتھا عنصر حاسم في  -

البریدیة وفي االستمرار بااللتزام بتقدیم خدمة عالمیة جیدة النوعیة وفي إدخال تحسینات بریدی�ة أخ�رى 
في إطار مجتمع المعلومات وفي الحد من الھوة الرقمی�ة الت�ي تفص�ل ب�ین البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد 

بل الخدم�ة العالمی�ة ومس�ألة الح�واالت المالی�ة وفي اإلسھام ف�ي ح�ل بع�ض المش�كالت الھام�ة مث�ل مس�تق
 للعاملین المغتربین محلیاً ودولیاً،

 
 وإذ یحیط علماً 

بإنشاء شبكة عالمیة مترابطة بفضل جھود تعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة، ت�ربط ب�ین جمی�ع األط�راف  -
نالفاعلة في سلسلة اإلمدادات من مستثمرین   نظمات دولیة أخرى؛ین وجمارك وشركات طیران وممعیَّ

بأن البنیة األساسیة للشبكة اإللكترونیة وحلول تكنولوجیا المعلومات الحدیثة التي یملكھا االتحاد البریدي  -
العالمي، والمتــاحة لجمیع البلدان األعضاء في االتحاد بأس�عار مناس�بة، تض�من ق�درة ھ�ذه البل�دان عل�ى 

تة العملیات التشغیلیة البریدیة الھامة، بغض النظر عن تطورھ�ا؛ تبادل البیانات إلكترونیاً فیما بینھا وأتم
وبذلك تتیح إمكانیة إدخال المزید من التحسینات على النوعیة والخدمة في مجال الخدمات البریدیة الت�ي 

 لم یكن من الممكن تقدیمھا لوال توفر ھذه اإلمكانیات؛
م�ن العم�ل م�ن أج�ل دع�م البل�دان األعض�اء ف�ي باضطالع تعاونیة االتص�االت المعلوماتی�ة بج�زء كبی�ر  -

االتحاد في مجاالت وثیقة الصلة باعتماد حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونشرھا، وك�ذلك ف�ي 
مجال أنشطة االستشارة والرصد التش�غیلیین، بغی�ة تش�جیعھم عل�ى اعتم�اد أفض�ل الممارس�ات م�ن أج�ل 

ة األساس��یة اإللكترونی��ة المرتبط�ة بھ��ا، وال س�یما ف��ي البل��دان تحس�ین العملی��ات التش�غیلیة البریدی��ة والبنی�
 النامیة وأقل البلدان نمواً؛

بالعم��ل المنج��ز ف��ي مج��ال الخ��دمات اإللكترونی��ة المتقدم��ة والموج��ھ نح��و تط��ویر و/أو إی��واء نظ��م تكنولوجی��ا  -
ریدیة اآلمنة القائمة على المعلومات واالتصاالت الخاصة باالتحاد البریدي العالمي من أجل دعم الخدمات الب

اإلنترن��ت مث��ل البری��د اإللكترون��ي المس��جل بری��دیاً وال��نظم األخ��رى المرتبط��ة بمع��اییر التع��رف بواس��طة 
 "؛.postالترددات الالسلكیة والتسوق اإللكتروني والتعریف البریدي وصندوق البرید اإللكتروني ومنصة "

اتیة إلى أجھزة االتحاد األخرى ف�ي المج�ال االس�تراتیجي بالدعم الذي تقدمھ تعاونیة االتصاالت المعلوم -
لمع��اییر التب��ادل اإللكترون��ي للبیان��ات، وم��ن خ��الل مش��اركتھا الفعال��ة ف��ي المش��روعات األخ��رى غی��ر 
المرتبطة ارتباطاً مباشراً بحلول تكنولوجیا المعلوم�ات واالتص�االت الت�ي یملكھ�ا االتح�اد والت�ي تس�تفید 

 عضاء فیھ،منھا جمیع البلدان األ
 

 وإذ یحیط علماً أیضاً 
بعج��ز تعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة ع��ن تموی��ل مھ��ام ال ت��رتبط مباش��رة بتنمی��ة حل��ول تكنولوجی��ا  -

المعلومات واالتصاالت الت�ي یملكھ�ا االتح�اد البری�دي الع�المي ونش�رھا وتنفی�ذھا ودعمھ�ا، م�ن الرس�وم 
الشبكة أو بعث�ات ال�دعم أو تنمی�ة المنتج�ات أو مس�اھمات التي تتلقاھا نظیر صیانة المنتجات أو خدمات 

 األعضاء؛
وبأنھ قد یلزم جلب األموال المطلوبة إلجراء بحوث في مجال المنتجات والخدمات البریدیة الجدیدة التي  -

 تكتنز إمكانیات كبیرة وتنمیتھا وتسویقھا، من مصادر خارجیة،
 

 وإذ یضع في اعتباره
 التنمیة التشغیلیة والتفاوت في مستویات التنمیة بین األعضاء، الھوة الرقمیة من ناحیة
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۲٥۸ 

 وإذ یقر
بإنج��ازات التعاونی��ة حت��ى اآلن وبجھودھ��ا الرامی��ة إل��ى تط��ویر وتنمی��ة حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات  -

 )؛۱۰المستند  -واالتصاالت دعماً للخدمات البریدیة (المؤتمر
 -ج۱۹المستند  -۱-۲۰۱٦ -لوماتیة (مجلس االستثمار البریديوبأن استراتیجیة تعاونیة االتصاالت المع -

) وأنشطتھا یجب أال تقتصر على دعم استراتیجیة اسطنبول البریدیة العالمیة ولكن یجب أن ۱المراجعة 
 تكون أیضاً أساسیة في تنفیذھا؛

تح�اد البری�دي وبالحاجة المستمرة إلى تطویر حلول تكنولوجی�ا المعلوم�ات واالتص�االت الت�ي یملكھ�ا اال -
 العالمي وتلبیة متطلبات الزبائن من ناحیة الصیانة والدعم خالل وقت معقول؛

وبالقیم��ة المض��افة الكبی��رة الت��ي تق��دمھا تعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة ف��ي الحف��اظ عل��ى ت��وفیر خدم��ة  -
 مات بریدیة حدیثة،ین تزوید زبائنھم بخدمعیَّنعالمیة بأحدث التقنیات، مما یتیح لجمیع المستثمرین ال

 
 واقتناعاً منھ

 بإمكانیة تقلیص التفاوت في التنمیة من خالل أنشطة التعاون التقني الرامیة إلى ما یلي:
إتاح��ة اس��تخدام حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت الحدیث��ة وبنیتھ��ا األساس��یة لجمی��ع البل��دان  -

 األعضاء في االتحاد وبأسعار مناسبة؛
 وإسداء المشورة باستمرار بشأن األعمال والمسائل التشغیلیة؛ وتقدیم الدعم -
"؛ بغی�ة إعط�اء الفرص�ة لك�ل م�واطن وك�ل .postودعم توفیر بنیة إلكترونیة أساسیة عالمیة مثل نطاق " -

مؤسسة إن كانت صغیرة أو متوسطة أو كبیرة الحجم للمشاركة في مبادالت التجارة العالمیة وفى إطار 
نلثقة لدى المستثمرین البیئة تبعث على ا  ین في البلدان األعضاء في االتحاد،معیَّ

 
 وإذ یالحظ بارتیاح

-۲۰۱۷االستراتیجیة التي أقرتھا تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة ووافق علیھا مجلس االستثمار البریدي للفت�رة 
 )،۱المراجعة  -ج۱۹المستند  -۱-۲۰۱٦ -(مجلس االستثمار البریدي ۲۰۲۰

 
 یكلف

 
 لس اإلدارة بالقیام بما یلي:مج

البریدیة (أو على بنیة  أن یواصل تغطیة نفقات الدعم المؤسسي المرتبطة باإلبقاء على مركز التقنیاءات -
معادلة لھ) كوحدة من وحدات المكتب الدولي من خالل المیزانی�ة العادی�ة لالتح�اد، ھ�ذه النفق�ات الت�ي ال 
تظھر في المیزانی�ة الداخلی�ة لألخی�ر الت�ي تغطیھ�ا تعاونی�ة االتص�االت المعلوماتی�ة، وال س�یما م�ن أج�ل 

ت واالتص��االت الت��ي یق��دمھا االتح��اد البری��دي الحف��اظ عل��ى س��عر مناس��ب لحل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ا
العالمي، بالنسبة إلى البلدان النامی�ة وأق�ل البل�دان نم�واً األعض�اء ف�ي االتح�اد؛ ولك�ن یجب�ي االتح�اد م�ن 
میزانیة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة تكالیف صیانة المكتب المستھلكة (مثل صیانة المبنى والكھرب�اء 

 ت الطباعة والمنشورات)؛والمیاه واالتصاالت وآال
واإلبقاء على أموال من المیزانی�ة العادی�ة لالتح�اد م�ن أج�ل تغطی�ة نفق�ات أنش�طة ال�دعم المتك�ررة الت�ي  -

یض��طلع بھ��ا مرك��ز التقنی��اءات البریدی��ة م��ن ناحی��ة تق��دیم المس��اعدة ف��ي إط��ار التع��اون التقن��ي و/أو دع��م 
ا أن ھ�ذه األخی�رة لیس�ت عل�ى ص�لة وثیق�ة بتط�ویر المدیریات والبرامج األخرى في المكتب الدولي، بم�

واس��تخدام حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت الموح��دة الت��ي یملكھ��ا االتح��اد البری��دي الع��المي، 
وبالقدر الذي ُیسمح فیھ رسمیاً باتخاذ مثل ھذه اإلجراءات التي تتوافق مع اختصاصات وأھداف كل من 

 مشروعات االتحاد البریدي العالمي كما حددتھا أجھزة االتحاد الدائمة؛تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة و
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۲٥۹ 

واإلش��راف عل��ى الش��ؤون المالی��ة لتعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة م��ن خ��الل دراس��ة میزانی��ة المكت��ب  -
الدولي وحساباتھ السنویة وإقرارھا (وھي تتضمن أیضاً معلومات مالیة مفصلة عن إیرادات ونفقات كل 

كنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي یقدمھا االتحاد البریدي العالمي)، وتقدیم تقریر مفصل من حلول ت
 إلى المؤتمر القادم بشأن تمویل تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛

واالستمرار في ممارسة المھام في جمیع القضایا المبدئیة ومسائل اإلدارة الرشیدة المتعلقة بعمل تعاونیة  -
المعلوماتیة، بم�ا فیھ�ا اإلش�راف عل�ى جمی�ع الجوان�ب المتص�لة بتنفی�ذ اس�تراتیجیة اس�طنبول  االتصاالت

 البریدیة العالمیة، في حدود ارتباطھا المحدد بأنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة،
 

 ویكلف أیضا
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
س�تراتیجیة المتعلق�ة بأنش�طة تعاونی�ة االتص�االت االستمرار في ممارسة صالحیتھ في جمیع المس�ائل اال -

 المعلوماتیة؛
 وتقدیم تقریر إلى المؤتمر القادم بشأن التقدم المحرز في أنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛ -
واالستمرار في اإلشراف على القواعد الخاصة بتسییر أعمال تعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة وإقرارھ�ا م�ن  -

 ن اتساقھا مع القضایا المبدئیة ومسائل اإلدارة الرشیدة ذات الصلة التي اعتمدھا مجلس اإلدارة،أجل ضما
 

 كذلكویكلف 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
البریدی�ة أو أي ھیئ�ة معادل�ة ل�ھ) إذا كان�ت  توفیر أي بنیة داخلیة والحفاظ علیھا (مث�ل مرك�ز التقنی�اءات -

ضروریة لتنفیذ االستراتیجیات التي أقرتھا تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة مع مراع�اة، إل�ى أقص�ى ح�د 
ممكن، الحاجة إلى وجود مرونة تنظیمیة لمثل ھذه البنى في ضوء ظروف سوق تكنولوجی�ا المعلوم�ات 

مجل��س إدارة المكت��ب ال��دولي وم��دیره الع��ام ذات الص��لة  واالتص��االت، وذل��ك دون اإلض��رار بوظ��ائف
 والمتعلقة بالمسائل اإلداریة وإدارة الموارد البشریة؛

ین ف�ي البل�دان معیَّنواالستمرار في ترویج أنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتشجیع المستثمرین ال -
 أنشطتھا. األعضاء في االتحاد على االنضمام إلیھا واإلسھام بفعالیة في

 
 ، الجلسة األولى)٤، اللجنة Rev 1.17(االقتراح 

 
 
 C 6/۲۰۱٦حكم ال
 

 خدمات التجارة اإللكترونیة كعامل رئیسي لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یحیط علماً 
البل�دان النامی�ة وأق�ل باألنشطة المنف�ذة ف�ي الس�نوات األخی�رة والت�ي تھ�دف إل�ى تط�ویر التج�ارة اإللكترونی�ة ف�ي 

 البلدان نمواً،
 

 وإذ یضع في اعتباره
أن القرن الحالي ھو عصر مجتمع المعلومات الذي یشھد تطور أشكال متنوعة من األنشطة االقتص�ادیة القائم�ة 

 على أساس اإلنترنت بسرعة غیر مسبوقة،
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۲٦۰ 

 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 
 ،السكانغیِّر نمط عیش أن تطور التجارة اإللكترونیة یُ 

 
 وإذ یقرّ 

 أن التجارة اإللكترونیة، بوصفھا محفزاً، أتاحت فرصاً للشركات لتطویر أسواقھا،
 

 وإذ یدرك
 بأن المؤسسات البریدیة تستكشف بفعالیة حلوالً جدیدة وُمبتَكرة فیما یخص التجارة اإللكترونیة،

 
 یقّرر

 
تح�ت ش�عار  ۲۰۲۰بانعقاد مؤتمر االتحاد البریدي العالمي ف�ي ع�ام وضع دورة األربــع السنوات التي ستنتھي 

 "خدمات التجارة اإللكترونیة كعامل رئیسي لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة"،
 

 ویدعو
 

 البلدان األعضاء إلى القیام بما یلي:
 
 توقعات الزبائن؛مواصلة أنشطتھا التي تھدف إلى إدخال خدمات إلكترونیة جدیدة وُمبتَكرة ترتكز على  -
 تعزیز ثقافة استخدام حلول التجارة اإللكترونیة في جمیع عملیاتھا البریدیة. -
 

 الجلسة األولى) ،٤، اللجنة 23(االقتراح 
 
 
 C 7/۲۰۱٦حكم ال
 

 ۲۰۲۱-۲۰۱۸تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وصندوق نوعیة الخدمة للفترة 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ اعتمد
 أحكام نظام النفقات الختامیة الجدید لالتحاد،

 
 وإذ یضع في اعتباره

على منھجیة تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وص�ندوق  C 18/۲۰۰۸أن المؤتمر وافق في حكمھ 
 ،۲۰۱۳-۲۰۱۰نوعیة الخدمة للفترة 

 
 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك

شدد من جدید على موقف المؤتمر السابق بأن الحاجة إلى اللجوء إلى أسعار  )۱ أن المؤتمر الخامس والعشرین
أن یمول التنمیة البریدیة تمویال ذاتیا، وأن ھذه الحاجة  معیَّنتفضیلیة للنفقات الختامیة تكون أقل حین یمكن لبلد 

وأحاط  )۲دمة المطلوب؛ تظھر بدرجة أكبر حین یواجھ بلد ما مشاكل لتغطیة اإلقلیم البریدي وتقدیم مستوى الخ
علما بأن الدخل الوطني اإلجمالي للفرد یعكس القدرة الكامنة المتاحة لبلد ما لتمویل التنمیة البریدیة تمویال ذاتیا؛ 

 وأحاط علما بأن التكلفة المتوسطة للرسالة تعطي فكرة عن صعوبة تقدیم الخدمة البریدیة لإلقلیم البریدي، )۳
 

 وإذ یقرّ 
 ،۲۰۱۷-۲۰۱٤نة المذكورة آنفا وتطبیقھا خالل الفترة على المنھجیة المحیَّ C 77/۲۰۱۲بأن المؤتمر وافق في حكمھ 
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۲٦۱ 

 وإذ یضع في اعتباره
مجلس اإلدارة بمواصلة عملیة التطبیق بالت�دریج وعل�ى الص�عید الع�المي  C 57/۲۰۱۲أن المؤتمر كلّف في حكمھ 

القائم�ة عل�ى التكلف�ة بالنس�بة لتب�ادالت بری�د الرس�ائل، فض�ال ع�ن اقت�راح مبادئ دفع األج�ور الخاص�ة ببل�د بعین�ھ و
جدول زمني أو مبدأ انتقالي خاص بالتطبیق الكامل ألحكام النظام المستھدف م�ن قب�ل جمی�ع البل�دان واألق�الیم، م�ع 

 األخذ في االعتبار اآلثار المحتمل ترتبھا على االنتقال إلى النظام المستھدف،
 

 اً وإذ یحیط علم
لإلم��ارات العربی��ة المتح��دة بتطبی��ق أس��عار النفق��ات الختامی��ة ذاتھ��ا  C 77/۲۰۱۲ب��أن الم��ؤتمر س��مح ف��ي حكم��ھ 
، مع تطبیق ھذا البلد األحكام الواجبة التطبیق على بلدان ۲۰۱۷-۲۰۱٤للدورة  ۳المطبَّقة على بلدان المجموعة 

 لخدمة بالنفقات الختامیة،ألغراض صندوق نوعیة الخدمة ونظام صلة نوعیة ا ۲-۱المجموعة 
 

 وإذ یحیط علما أیضا
بقرارات مجلس اإلدارة الخاصة بالطلبات التي قدمتھا مل�دیف وت�ونس ولیبی�ا إلع�ادة تص�نیفھا مؤقت�ا إل�ى مرتب�ة 

، وكذلك القرارات الخاصة بطلب ھولن�دا تص�نیف الج�زء الك�اریبي الخاض�ع إلدارتھ�ا ۲۰۱۷-۲۰۱٤دنیا للفترة 
 تصنیفا منفصال،

 
 ذ یأخذ في االعتباروإ

أن أربع مجموعات من األحكام الخاص�ة بالنفق�ات الختامی�ة تطب�ق عل�ى مجموع�ات البل�دان واألق�الیم الس�ت (أي 
)، باستثناء واح�د ھ�و اخ�تالف ٥و ٤، والمجموعتین ۳، والمجموعة ۲و ۲-۱، والمجموعتین ۱على المجموعة 

دوق نوعی�ة الخدم�ة ع�ن المس�اھمات الت�ي ُت�دفع إل�ى م�ن ص�ن ٤مستوى المساھمات التي تدفع لبلدان المجموع�ة 
 ، مع اإلقرار بالحاجات الخاصة ألقل البلدان نموا فیما یتصل بالمعاملة التفضیلیة،٥المجموعة 

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 

أن طلب بلد ما لتطبیق أحكام تختلف عن األحكام التي تتعلق بالمجموعة الت�ي ص�نف فیھ�ا یق�ع ف�ي إط�ار أحك�ام 
 المتعلق بالطعون، ۱الملحق 

 
 یقّرر

 
عن طریق خفض عددھا من ست مجموع�ات إل�ى أرب�ع  ۲۰۲۱-۲۰۱۸تحیین مجموعات البلدان للفترة  -

مجموعات، لمواءمة عددھا مع األحكام الخاصة بالنفقات الختامیة المطبقة على كل مجموعة منھا، ع�دا 
 ٤كان�ت ُت�دفع أص�ال لبل�دان المجم�وعتین  ما یخص مستوى المساھمات في صندوق نوعیة الخدمة الت�ي

 ؛۲۰۱۷-۲۰۱٤في الفترة  ٥و
ألغراض النفق�ات الختامی�ة  ۲الموافقة على تصنیف البلدان واألقالیم في المجموعات المبینة في الملحق  -

 ، وذلك تماشیا مع األحكام المعنیة المحددة في االتفاقیة؛۲۰۲۱-۲۰۱۸وصندوق نوعیة الخدمة للفترة 
 ۲و ۲-۱الجزء الھولندي الواقع في إقلیم الكاریبي في المجموع�ة الثانی�ة الجدی�دة (المجموعت�ان تصنیف  -

 السابقتان)، نظرا ألن المؤتمر الخامس والعشرین لم یصنفھا؛
 ٥استمرار البلدان التي صنفھا المؤتمر الخامس والعشرون على أنھا من البلدان األقل نموا في المجموع�ة  -

) في االنتفاع بمساھمات من صندوق نوعی�ة الخدم�ة C 77/۲۰۱۲یخ اعتماد حكم المؤتمر السابقة (في تار
بقدر أعلى من المساھمات الت�ي تحص�ل علیھ�ا البل�دان واألق�الیم األخ�رى المص�نفة ف�ي المجموع�ة الرابع�ة 

 الجدیدة،
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 صیرخِّ 
 

 لمجلس اإلدارة القیام بما یلي:
ن واألقالیم المعرضة للحروب أو الت�ي تجت�از أزم�ة اقتص�ادیة البت في التخفیض المؤقت لتصنیف البلدا -

 حادة؛
 البت في تصنیف البلدان واألقالیم األخرى التي لم یصنفھا المؤتمر أصال؛ -
 ،۱اإلصغاء ألي طعون وإصدار قرار بشأنھا عمال باإلجراء الوارد وصفھ في الملحق  -
 

 یكلّف
 

 المكتب الدولي بما یلي:
تقنیة للطعون التي تقدمھا البلدان واألقالیم إلعادة تص�نیفھا إل�ى مرتب�ة أدن�ى مؤقت�ا نظ�را إجراء تقییمات  -

لتعرض��ھا لح��رب أو اجتیازھ��ا ألزم��ة اقتص��ادیة ح��ادة، أو لتص��نیف البل��دان واألق��الیم الت��ي ل��م یص��نفھا 
 المؤتمر، ورفع تقریر في ھذا الصدد إلى مجلس اإلدارة؛

 دارة المتصلة بمسائل تصنیف البلدان؛تنفیذ قرارات المؤتمر ومجلس اإل -
 جمع البیانات الوجیھة من البلدان واألقالیم المعنیة إلجراء التقییم التقني للطعون، -
 

 ویحثّ 
 

 البلدان األعضاء على القیام بما یلي:
 التقید باألحكام المتصلة بمجموعات تصنفیھا؛  -
 إجراء التقییمات التقنیة لطعون البلدان األعضاء.تقدیم البیانات الوجیھة إلى المكتب الدولي إلتاحة  -
 

 ، الجلسة الثانیة)٤، اللجنة 21(االقتراح 
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Annexe 1 
۱الملحق   

 
 ۲۰۲۱-۲۰۱۸الطعون في تصنیف البلدان ألغراض نظام النفقات الختامیة للدورة 

 
 طلبات إعادة التصنیف بسبب التعرض للحرب أو ألزمة اقتصادیة حادة جدا أ )
 
، وإنم�ا ل�م ی�درج C 77/۲۰۱۲یمكن لبلد صنف في المجموعة الرابعة، في تاریخ اعتم�اد حك�م الم�ؤتمر  -۱

في قائمة أقل البلدان نموا الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، أن یطلب أعادة تص�نیفھ 
ة ج��دا بغی��ة االس��تفادة م��ن إل��ى فئ��ة أدن��ى بص��ورة مؤقت��ة م��ن ج��راء التع��رض للح��رب أو ألزم��ة اقتص��ادیة ح��اد

المساھمات األعلى في إطار صندوق نوعیة الخدمة التي تطب�ق عل�ى أق�ل البل�دان نم�وا ھ�ذه. ویج�ب أن ینط�وي 
 الطلب على تعلیل طلب إعادة التصنیف، كما یجب أن یوثق الطلب ببیانات ومعلومات داعمة یمكن التدقیق فیھا.

 
س اإلدارة أي طلب من ھذه الطلبات والنظر فی�ھ، كم�ا یج�ب ویجوز أن تتلقى أي دورة من دورات مجل -۲

 أن توجھ تلك الطلبات إلى المكتب الدولي خالل فترة شھرین قبل بدایة دورة مجلس اإلدارة المعنیة.
 
ومن ثم، یجري المكتب الدولي تحلیال فنیا للطلبات المستلمة ویوزعھ على أعضاء مجلس اإلدارة خالل  -۳

 وعین قبل بدء الدورة المعنیة لمجلس اإلدارة.مھلة ال تتجاوز أسب
 
وإذا قرر مجلس اإلدارة قبول طلب تخفیض مؤقت في فئة التصنیف، فإن ھذا القرار یطبَّق لم�دة س�نتین  -٤

في ھ�ذا الش�أن، عل�ى أال یتج�اوز ھ�ذا  جدیداً  على أقصى تقدیر؛ مع إمكانیة التمدید إذا اتخذ مجلس اإلدارة قراراً 
 .۲۰۲۱-۲۰۱۸الفترة التمدید نھایة 

 
 طلبات إعادة التصنیف ب)

 
، إمكانی��ة طل��ب ۲تت��اح ألي بل��د أو إقل��یم ل��م یج��ر الم��ؤتمر تص��نیفھ، وال ی��رد اس��مھ بالت��الي ف��ي الملح��ق  -٥

 تصنیفھ لدى انعقاد أي من دورات مجلس اإلدارة.
 
ب�ات والنظ�ر فی�ھ. ومن ثم، یجوز أن تتلقى أي دورة من دورات مجل�س اإلدارة أي طل�ب م�ن ھ�ذه الطلل -٦

 .۲وتطبق على النسق ذاتھ مھلة الشھرین المحددة أعاله في البند 
 
ویوزع التحلیل التقني الذي أجراه المكت�ب ال�دولي للطلب�ات عل�ى أعض�اء مجل�س اإلدارة خ�الل مھل�ة ال  -۷

 تتجاوز أسبوعین قبل بدء الدورة المعنیة لمجلس اإلدارة.
 
) وإنما لیس لم�دة ۲۰۲۱-۲۰۱۸اإلدارة صالحا خالل كامل الفترة (ویكون التصنیف الذي قرره مجلس  -۸

 تتجاوز نھایة تلك الدورة.
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 تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وصندوق نوعیة الخدمة

 
النظ���ام المس���تھدف قب���ل قائم���ة البل���دان واألق���الیم الت���ي كان���ت ف���ي  - س���ابقا) ۱-۱(المجموع���ة األول���ىالمجموع���ة 

والت�ي  ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸لنظام المستھدف خالل الفترة الممت�دة م�ن ع�ام اتطبق  ي یجب أنوالت ۲۰۱۰ عام
 من االتفاقیة ۲۸تساھم في صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 

 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۱-۱ ألمانیا

 ۱-۱ األمریكیةالوالیات المتحدة 
 ۱-۱ أسترالیا

 ۱-۱ جزیرة نورفولك -
 ۱-۱ النمسا
 ۱-۱ بلجیكا

 ۱-۱ كندا
 ۱-۱ الدانمرك

 ۱-۱ جزر فروي -
 ۱-۱ غرینالند -

 ۱-۱ إسبانیا
 ۱-۱ فنلندا (بما فیھا جزر آلند)

 ۱-۱ فرنسا
  :من الدستور ۲۳ لیم الفرنسیة لما وراء البحار الداخلة في نطاق االتحاد بموجب المادةااألق

 ۱-۱ )كلیبرتون جزیرة ذلك في بما( الفرنسیة بولینیزیا -
 ۱-۱ الجدیدة كالیدونیا -
 ۱-۱ وفوتونا والیس جزر -

  بریطانیا العظمى
 ۱-۱ وإیرلندا الشمالیة لبریطانیا العظمىالمملكة المتحدة  -
 ۱-۱ غرنسي -
 ۱-۱ جزیرة مان -
 ۱-۱ جرسي -

  وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة)قالیم فیما األ
 ۱-۱ فولكلند (مالفیناس) -
 ۱-۱ جبل طارق -
 ۱-۱ جزر بیتكارین وھندرسون ودوسي وأوینو -
 ۱-۱ تریستان داكونھا -

 ۱-۱ الیونان
 ۱-۱ إیرلندا
 ۱-۱ آیسلندا

 ۱-۱ إسرائیل
 ۱-۱ إیطالیا

Annexe 2 
۲الملحق   
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 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۱-۱ الیابان

 ۱-۱ لیختنشتاین
 ۱-۱ لكسمبرغ

 ۱-۱ موناكو
 ۱-۱ نیوزیلندا (بما في ذلك إقلیم الروس)

 ۱-۱ النرویج
 ۱-۱ ھولندا

 ۱-۱ البرتغال
 ۱-۱ سان مارینو

 ۱-۱ السوید
 ۱-۱ سویسرا
 ۱-۱ الفاتیكان

 
 

إلى النظام المس�تھدف  قائمة البلدان واألقالیم التي انضمت - سابقا) ۲و ۲-۱(المجموعتان  الثانیةالمجموعة 
تطب�ق  یج�ب أن س�ابقا) والت�ي ۲ المجموع�ة( ۲۰۱۲س�ابقا ) وف�ي الع�ام  ۲ -۱ المجموع�ة( ۲۰۱۰في العام 

والت�ي تس�اھم ف�ي  ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸النفق�ات الختامی�ة المس�تھدف خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�ام نظام 
 اقیةمن االتف ۲۸صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 

 
 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۲ أنتیغوا وباربودا

 ۲ المملكة العربیة السعودیة
 ۲(آروب���������������������ا)، و ۲-۱ آروبا وكوراساو وسانت مارتن

(كوراساو وسانت مارتن)، 
كانتا في الس�ابق ج�زءا م�ن 
"ج����زر األنتی����ل الھولندی����ة 

 "وآروبا
 ۲-۱ جزر البھاما

 ۲ مملكة البحرین
 ۲ بربادوس

 ۲ بروني دار السالم
 ۲-۱ ھونغ كونغ، الصین

 ۲ ماكاو، الصین
 ۲ قبرص

 ۲ جمھوریة كوریا
 ۲ كرواتیا

 ۲ دومینیكا
 ۲ إستونیا

  األقالیم فیما وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي وإیرلندا الشمالیة)
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 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۲-۱ أنغیال -
 ۲-۱ برمودا -
 ۲-۱ جزر كایمان -
 ۲ مونتسیرات -
 ۲-۱ جزر تورك وكایكوس -
 ۲-۱ جزر العذراء البریطانیة -

 ۲ غرینادا
 ۲ جمھوریة ھنغاریا

 ۲-۱ الكویت
 ۲ ۱التفیا
 ۲ مالطة

  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:
 ۲ كوك جزر -

 إقلیم خاضع إلدارة ھولندا:
 ۲)وسان یوستاتیوسالجزء الخاضع إلدارة ھولندا من الكاریبي (بونیر وسابا 

۱-۱ 

 ۲ بولندا
 ۲-۱ قطر

 ۲ سانت كریستوف (سانت كیتس) ونیفیس
 ۲-۱ سنغافورة
 ۲ سلوفاكیا
 ۲-۱ سلوفینیا

 ۲ الجمھوریة التشیكیة
 ۲ ترینیداد وتوباغو

 
 

 ف��يقائم��ة البل��دان واألق��الیم الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھدف  - س��ابقا) ۳(المجموع��ة  الثالث��ةالمجموع��ة 
 ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸لنظ�ام المس�تھدف خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�ام اتطب�ق  یجب أن والتي ۲۰۱٦ عام

 من االتفاقیة ۲۸والتي تساھم في صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 
 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۳ جنوب أفریقیا

 ۳ األرجنتین
 ۳ بیالروس

 ۳ البوسنة والھرسك
 ۳ بوتسوانا
 ۳ البرازیل

                                                      
رق�م منش�ور المكت�ب ال�دولي انظ�ر ( ۳صنفت أصالً ف�ي المجموع�ة  بعد أن كانت قد ۲المجموعة  ىبصورة طوعیة إل ۲۰۱٤في العام  التفیا انتقلت ۱

 ).۲۰۱۳یونیو "حزیران"  ۲٤المؤرخ في  ۱۰٥
 .۲۰۱٥ في عام بھ مجلس اإلدارة التصنیف الذي أوصى ۲
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 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۳ جمھوریة بلغاریا

 ۳ شیلي
 ۳ جمھوریة الصین الشعبیة

 ۳ كوستاریكا
 ۳ كوبا

 ۲-۱ ۱اإلمارات العربیة المتحدة
 ۳ فیجي

 ۳ غابون
 ۳ جامایكا

 ۳ كازاخستان
 ۳ سابقاً جمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة 

 ۳ لبنان
 ۳ لیتوانیا
 ۳ مالیزیا

 ۳ موریشیوس
 ۳ المكسیك

 ۳ األسود الجبل
 ۳ ناورو

  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:
 ۳ نیو -

 ۳ سلطنة عمان
 ۳ جمھوریة بنما

 ۳ رومانیا
 ۳ االتحاد الروسي

 ۳ سانت لوسیا
 ۳ غرینادینجزر سانت فنسنت و

 ۳ صربیا
 ۳ سیشیل

 ۳ سورینام
 ۳ تایلند
 ۳ تركیا

 ۳ أوكرانیا
 ۳ غوايوأور

 ۳ البولیفاریةجمھوریة فنزویال 
 
 

                                                      
ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة وص�لة النفق�ات الختامی�ة بنوعی�ة  ألغ�راض ۲-۱لقد صنف مؤتمر الدوحة اإلمارات العربیة المتحدة ف�ي المجموع�ة  ۱

 .۲۰۱۷-۲۰۱٤خالل الدورة  ۳تطبیق نفس أسعار النفقات الختامیة كالبلدان المصنفة في المجموعة بالخدمة وإنما سمح لھذا البلد 
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للنفقات لنظام االنتقالي اقائمة البلدان واألقالیم التي تطبق  - سابقا) ٥و ٤(المجموعتان  الرابعةالمجموعة 
والتي تستفید من صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما  ۲۰۲۱إلى عام  ۲۰۱۸خالل الفترة الممتدة من عام الختامیة 

 من االتفاقیة ۲۸تنص علیھ المادة 
 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٤ ألبانیا

 ٤ الجزائر
 ٥ ۱أفغانستان

 ٥ ۱أنغوال
  من الدستور: ۲۳األمریكیة وتابع لالتحاد بموجب المادة  إقلیم خاضع إلدارة الوالیات المتحدة

 ٤ ساموا -
 ٤ أرمینیا

 ٤ أذربیجان
 ٥ ۱بنغالدیش

 ٤ بلیز
 ٥ ۱بنن

 ٥ بوتان
 ٤ بولیفیا

 ٥ ۱بوركینا فاسو
 ٥ ۱بورندي
 ٥ ۱كمبودیا

 ٤ الكامیرون
 ٤ كابو فیردي

 ٥ ۱جمھوریة أفریقیا الوسطى
 ٤ كولومبیا

 ٥ ۱جزر القمر
 ٤ جمھوریة الكونغو

 ٤ جمھوریة كوت دیفوار
 ٥ ۱جیبوتي

 ٤ الجمھوریة الدومینیكیة
 ٤ رصم

 ٤ السلفادور
 ٤ روداوكإ
 ٥ ۱إریتریا
 ٥ ۱إثیوبیا

                                                      
تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن  یج�ب أن C 77/۲۰۱۲ف�ي ت�اریخ اعتم�اد ق�رار الم�ؤتمر  س�ابقاً  ٥إن أقل البلدان نموا التي صنفت ف�ي المجموع�ة  ۱

 الرابعةالبلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة  تحصل علیھامساھمات أعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
 .الجدیدة



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٦۹ 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱غامبیا

 ٤ جورجیا
 ٤ غانا

  األقالیم فیما وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي وإیرلندا الشمالیة)
 ٤ ھیالنة سانت -
 ٤ أسنسیون -

 ٤ غواتیماال
 ٥ ۱غینیا

 ٥ ۱غینیا بیساو
 ٥ ۱غینیا االستوائیة

 ٤ غیانا
 ٥ ۱ھایتي

 ٤ جمھوریة ھندوراس
 ٤ الھند

 ٤ إندونیسیا
 ٤ جمھوریة إیران اإلسالمیة

 ٤ العراق
 ٤ األردن

 ٤ كینیا
 ٤ قیرغیزستان

 ٥ ۱كیریباتي
 ٥ ٥یمقراطیة الشعبیةدجمھوریة الو ال

 ٥ ۱لیسوتو
 ٥ ۱لیبریا
 ۳ ۲۲لیبیا

 ٥ ۱مدغشقر
 ٥ ۱ماالوي
 ۳ ۲ملدیف
 ٥ ۱مالي

 ٤ المغرب
 ٥ ۱موریتانیا
 ٤ مولدوفا
 ٤ منغولیا

                                                                                                                                                                                
تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن  یج�ب أن C 77/۲۰۱۲ف�ي ت�اریخ اعتم�اد ق�رار الم�ؤتمر  س�ابقاً  ٥إن أقل البلدان نموا الت�ي ص�نفت ف�ي المجموع�ة  ۱

البل�دان واألق�الیم األخ�رى المص�نفة ف�ي المجموع�ة  تحص�ل علیھ�اأعل�ى ف�ي ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة بالمقارن�ة بالمس�اھمات الت�ي  مساھمات
 .الجدیدة الرابعة

 ۲۰۱۳الس�ابقة ف�ي ع�ام  ٤إل�ى المجموع�ة  ۳دارة تص�نیفھا م�ن المجموع�ة اإلھذه البلدان بطعون ضد تص�نیفھا وبالت�الي أع�اد مجل�س  تقدمت۲۲
 .۲۰۱۷(لیبیا) حتى عام  ۲۰۱٥(تونس وملدیف) وفي عام 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۷۰ 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱مبیقاموز

 ٥ ۱۱میانمار
 ٤ نامیبیا
 ٥ ۱نیبال

 ٤ نیكاراغوا
 ٥ ۱النیجر

 ٤ نیجیریا
  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:

 ٤ توكیالو -
 ٥ ۱أوغندا

 ٤ أوزبكستان
 ٤ باكستان
 ٥ ۱فلسطین

 ٤ بابوا غینیا الجدیدة
 ٤ باراغواي

 ٤ بیرو
 ٤ الفلبین

 ٥ ۱جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
 ٤ كوریا الشعبیة الدیمقراطیةجمھوریة 

 ٥ ۱رواندا
 ٥ ۱سان تومي وبرینسیبي

 ٥ ۱ساموا
 ٥ ۱السنغال

 ٥ ۱سیرالیون
 ٥ ۱جزر سلیمان

 ٥ ۱الصومال
 ٥ ۱السودان

 ٥ ۱جنوب السودان
 ٤ سریالنكا
 ٤ سوازیلند

 ٤ الجمھوریة العربیة السوریة
 ٤ طاجیكستان

 ٥ ۱جمھوریة تنزانیا المتحدة
 ٥ تشاد

 ٥ ۱۲لیشتي الدیمقراطیة -جمھوریة تیمور

                                                      
یجب أن تستمر في االستفادة من مساھمات  C 77/۲۰۱۲في تاریخ اعتماد قرار المؤتمر سابقا  ٥التي صنفت في المجموعة  إن أقل البلدان نمواً  ۱

 .البلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة الرابعة الجدیدة تحصل علیھاأعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۷۱ 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱توغو

 ٤ تونغا (بما في ذلك نیوافو)
 ۳ ۲۱تونس

 ٤ تركمانستان
 ٥ ۱۲توفالو
 ٥ ۱فانواتو

 ٤ فییت نام
 ٥ ۱الیمن
 ٥ ۱زامبیا

 ٤ زمبابوي
 

  

                                                      
یج�ب أن تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن مس�اھمات  C 77/۲۰۱۲في تاریخ اعتماد قرار المؤتمر سابقا  ٥نموا التي صنفت في المجموعة  البلدانإن أقل ۱1

 .البلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة الرابعة الجدیدة تحصل علیھاأعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
 ۲۰۱۳الس�ابقة ف�ي ع�ام  ٤إل�ى المجموع�ة  ۳دارة تص�نیفھا م�ن المجموع�ة اإلھذه البلدان بطعون ضد تصنیفھا وبالتالي أعاد مجلس  دمتتق  ۲

 .۲۰۱۷(لیبیا) حتى عام  ۲۰۱٥(تونس وملدیف) وفي عام 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۷۲ 

 C 8/۲۰۱٦حكم ال
 

 واإلدماج الماليتنمیة خدمات الدفع البریدیة (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى)، 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یأخذ في االعتبار
بشـأن تنمیة الخدمات المالیة البریدیة الذي یحدد الخطوط التوجیھی�ة العریض�ة الت�ي رس�مھا  C 23/۲۰۱۲الحكم 

 وھي: ۲۰۱٦-۲۰۱۳مؤتمر الدوحة للدورة 
نتشجیع البلدان األعضاء والمستثمرین ال - البریدی�ة اإللكترونی�ة المتمی�زة، ین على تنمیة خدمات ال�دفع معیَّ

 والفعالة، والموثوق بھا، واآلمنة والمعقولة؛
 مواصلة تنمیة اإلطار المتعدد األطراف لخدمات الدفع البریدیة؛ -
تعزیز وتشجیع التعاون مع شركاء من القط�اعین الع�ام والخ�اص بقص�د تنمی�ة الش�بكة العالمی�ة لخ�دمات  -

 تحاد وتشجیع ترابطھا مع شبكات أخرى؛الدفع البریدیة اإللكترونیة لال
ن��تش��جیع تق��دیم خ��دمات مالی��ة، مباش��رة بواس��طة المس��تثمرین ال - ین أو بالش��راكة م��ع مص��ارف، أو معیَّ

مؤسس��ات تموی��ل المش��اریع الص��غیرة أو مس��تثمري الھوات��ف المحمول��ة بھ��دف تش��جیع اإلدم��اج الم��الي 
 للسكان،

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضا

ح إجراؤھا على خدمات الدفع البریدیة والرؤی�ة الجدی�دة لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة الت�ي تس�تھدف التعدیالت المقتر
تطویر الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة ف�ي س�یاق العم�ل ال�ذي أنج�زه ك�ل م�ن مجل�س اإلدارة 

 ؤتمر الدوحة،الصادر عن م C 23/۲۰۱۲ومجلس االستثمار البریدي استجابة لما نص علیھ الحكم 
 

 وإذ ُیالَحظ
أن توفیر خدمات دفع بریدیة أساسیة (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى)، من خ�الل ش�بكات مكات�ب  -

البرید العالمیة، یمكن أن ُیسھم في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة عالمیا ویؤدي دورا ھاما في مستوى 
 المعیشة واإلدماج المالي في المناطق الریفیة؛

وأنھ بإمكان الشبكات البریدیة، بفضل تغطیتھا العالمیة وتض�افر أبعادھ�ا اإللكترونی�ة والمالی�ة والمادی�ة،  -
أن تیّسر لسكان العالم أجمع سبل النفاذ إلى خدمات دف�ع إلكترونی�ة وخ�دمات مالی�ة فعال�ة وج�دیرة بالثق�ة 

 ومأمونة ومیسورة التكلفة؛
إطارا تنظیمیاً فریداً لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة عل�ى النح�و المنص�وص وأن االتحاد البریدي العالمي یوفر  -

علیھ في االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة؛ وأنھ ینبغي المضي قُدما في تطویر شبكة خدمات الدفع 
 البریدیة اإللكترونیة العالمیة؛

ملة أخرى) ینبغي أن تجري في وأن تنمیة خدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة (وخدمات مالیة بریدیة محت -
 سیاق التعاون مع المنظمات الدولیة واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا؛

وأن الخدمات المالیة البریدیة تساھم مساھمة فعالة ف�ي تحقی�ق أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة لألم�م المتح�دة،  -
 رھا في المناطق الریفیة؛وعلى وجھ التحدید مكافحة الفقر، والسیما بفضل انتشا

أعاد التأكید عل�ى  ۲۰۰٥الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام  )A/RES/60/1(وأن القرار  -
"الحاجة إلى اتباع سیاسات، والتعّھد باتخاذ تدابیر، من أجل الحد من تكالیف نقل التحویالت المالی�ة م�ن 

ھود التي یبذلھا كل من الحكوم�ات وأص�حاب المص�لحة ف�ي المھاجرین إلى البلدان النامیة، ونرحب بالج
 ھذا الصدد"؛



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۷۳ 

وأن الحكومات في عدد من البلدان بادرت بالفعل بوضع إطار قانوني أو إب�رام اتف�اق خدم�ة وطنی�ة م�ع  -
ین في سیاق الجھود التي تبذلھا للت�رویج لتط�ویر الخ�دمات العمومی�ة م�ن غی�ر الخ�دمات معیَّنمستثمرین 
ضل كثافة الشبكة البریدیة الوطنیة، الت�ي تغط�ي المن�اطق الریفی�ة والمن�اطق المحروم�ة، وأن البریدیة بف

نالعدید من المستثمرین ال ین عمدوا، بناء على ذلك، إلى إحداث مجموعة كاملة م�ن الخ�دمات المالی�ة معیَّ
 البریدیة كمساھمة منھم في تحقیق ھدف اإلدماج االجتماعي؛

وى من االستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي في عام وأن الجزء الرفیع المست -
أصدر تصریحا وزاریا نص على م�ا یل�ي: "نس�لّم أیض�ا بض�رورة أن تواص�ل ال�دول األعض�اء  ۲۰۱۲

النظر في الجوانب المتعددة األبعاد للھجرة الدولیة والتنمیة لتحدید السبل والوسائل المالئمة لتعظیم فوائد 
والحد من اآلثار السلبیة، بوسائل منھا بحث السبل الرامیة إلى خفض تكالیف إرس�ال التح�ویالت  التنمیة

وكفال��ة المش��اركة النش��طة للمغت��ربین وتعزی��ز مش��اركتھم ف��ي الت��رویج لالس��تثمار ف��ي البل��دان األص��لیة 
 ومباشرة األعمال الحرة بین غیر المھاجرین وتعزیز تلك المشاركة"؛

ویر وتنفی��ذ الرؤی��ة الجدی��دة الخاص��ة بخ��دمات ال��دفع البریدی��ة تح��ت إش��راف االتح��اد وبأن��ھ الب��د م��ن تط�� -
البریدي العالمي بغی�ة الوص�ول إل�ى األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي األوس�ع نطاق�ا ف�ي مع�رض 
الجھد المبذول إلنجاز اإلدماج االجتماعي وبأن الرؤی�ة الجدی�دة ینبغ�ي أن تض�من المس�توى الحالی�ة م�ن 

نایة للمستثمرین الالحم  ین على صعید أمن الشبكة والعالقات التعاقدیة مع االطراف األخرى،معیَّ
 

 وإذ یقر
ن�بأن اآلثار اإلیجابیة للخ�دمات المالی�ة البریدی�ة عل�ى تنمی�ة األعم�ال التجاری�ة للمس�تثمرین ال - ین، وال معیَّ

 الشبكة البریدیة؛سیما من خالل زیادة اإلیرادات، تسھم إسھاما كبیرا في استدامة 
بضرورة حرص االتحاد البریدي العالمي عل�ى مواص�لة أعمال�ھ المتعلق�ة بتنمی�ة خ�دمات ال�دفع البریدی�ة  -

 وتعزیزھا (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى) على الصعید العالمي؛
یعة وآمن�ة بأن السوق العالمیة تشھد الیوم تحوال سریعاً وعمیق�ا وأن المس�تخدمین یط�البون بخ�دمات س�ر -

 وذات نوعیة جیدة،
 

 یكلّف
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
 دعم تنمیة الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة والترویج لإلدماج المالي؛ -
توطید التعاون م�ع األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي األوس�ع نطاق�ا والت�رویج ل�ھ، م�ن أج�ل تنمی�ة  -

 ات الدفع البریدیة اإللكترونیة وتعزیز ترابطھا مع شبكات أخرى؛الشبكة العالمیة لخدم
دعم تطویر وتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة من خالل تیسیر وضع اإلطار التنظیمي الالزم  -

لف��تح الش��بكة العالمی��ة لخ��دمات ال��دفع البریدی��ة اإللكترونی��ة أم��ام األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری��دي 
 ع نطاقا؛األوس

 ضمان توافر الموارد المالیة الكافیة لتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة، -
 

 ویكلف أیضاً 
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
نتشجیع المستثمرین ال -  ین على بذل الجھود للتسویق لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة وللترویج لھا؛معیَّ
االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة من أجل تسھیل تنفیذ الرؤی�ة الجدی�دة لخ�دمات ال�دفع اعتماد نظام  -

 البریدیة؛



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۷٤ 

تط��ویر الرؤی��ة الجدی��دة لخ��دمات ال��دفع البریدی��ة وتنفی��ذھا م��ن أج��ل ف��تح الش��بكة العالمی��ة لخ��دمات ال��دفع  -
 البریدیة اإللكترونیة عن طریق ما یلي:

 ة في القطاع البریدي األوسع نطاقا؛اختیار األطراف الفاعلة المحتمل •
ترابط تبادالت خدمات الدفع البریدیة وفتحھا أمام األطراف الفاعلة في القطاع البری�دي األوس�ع  •

 ؛نطاقاً 
توسیع نطاق الشبكة العالمی�ة لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة اإللكترونی�ة لتش�مل األط�راف الفاعل�ة ف�ي  •

 القطاع البریدي األوسع نطاقا،
 

 أیضاً ویكلف 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
ن�تطویر منصة الترابط في إطار الجھود المبذولة لضمان التش�غیل البین�ي فیم�ا ب�ین المس�تثمرین ال - ین معیَّ

واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا من أجل تیسیر اإلدم�اج الم�الي ع�ن طری�ق الش�بكة 
 جات الزبائن الناشئة؛البریدیة واالستجابة استجابة مالئمة لحا

تطویر وتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة من أجل فتح الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة  -
 اإللكترونیة أمام األطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا،

 
 ویدعو

 
 البلدان األعضاء في االتحاد إلى القیام بما یلي:

 المزایا الممكن جنیھا من تنویع أنشطة المستثمرین إلدراج خدمات الدفع البریدیة؛التفكیر في  -
اتخاذ التدابیر الالزمة من أج�ل ض�مان فعالی�ة المع�امالت المالی�ة الدولی�ة الجاری�ة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین  -

نال تابع�ة لالتح�اد ین واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا عن طریق منصة الترابط المعیَّ
 البریدي العالمي.

 
 ، الجلسة الثانیة)٥، اللجنة 09(االقتراح 

 
 
 C 9/۲۰۱٦حكم ال
 

 صندوق نوعیة الخدمة
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ درس
 -۱۷المس�تند  -المستند الذي عرضھ مجلس االستثمار البریدي عن حالة تق�دم ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة (الم�ؤتمر

 )،۱المراجعة 
 

 وإذ یحیط علماً 
مشروع كان أثرھا بالغاً في  ۸۰۰أن صندوق نوعیة الخدمة أطلق خالل سنوات نشاطھ الخمسة عشرة أكثر من 

 اً استفادوا منھ،معیَّنمستثمراً  ۲۰۰نوعیة الخدمة البریدیة التي یقدمھا أكثر من 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۷٥ 

 وإذ یالحظ
باالتح�اد م�ن خ�الل الم�وارد أن الصندوق بات یشكل مكونة حیوی�ة ف�ي نظ�ام التع�اون م�ن أج�ل التنمی�ة الخ�اص 

 المالیة التي ییسرھا،
 

 وإذ یدرك
ن�ت المجل�س االئتم�اني ب�دعم م�ن المكت�ب ال�دولي وبالتع�اون م�ع االتح�ادات  أن بنى الصندوق وقواعد تشغیلھ مكَّ
المحدودة م�ن إدارة م�وارد الص�ندوق المالی�ة إدارة فعال�ة ووط�د التع�اون اإلقلیم�ي كم�ا تب�ین المش�اریع اإلقلیمی�ة 

 والعالمیة ذلك،
 

 ر عن قلقھوإذ یعبِّ 
إذ عل��ى ال��رغم م��ن إج��راء تع��دیالت عل��ى طریق��ة حس��اب المس��اھمات ف��ي ص��ندوق نوعی��ة الخدم��ة ف��ي الم��ؤتمر 

نوعی�ة  تحس�ین الخامس والعشرین، فإنھ یبدو أن الموارد المولدة ال تتكیف كما ینبغي م�ع تك�الیف االس�تثمار ف�ي
 لبلدان التي تمّر بأوضاع خاصة،الخدمة في أقل البلدان نموا وبعض ا

 
 وإذ یضع في اعتباره

الحاجة إلى ترش�ید وتس�ریع اس�تخدام ك�ل الم�وارد المتیس�رة والقل�ق الح�الي إزاء ض�مان ت�وفیر تماس�ك ع�ام ف�ي 
أنشطة االتحاد وخاصة في میدان تط�ویر نوعی�ة الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة م�ع التركی�ز عل�ى قی�اس األداء وتقی�یم 

 ة وتعزیزھا،عملیات الشبك
 

 وإذ أنھ على یقین
بوجوب مواصلة الجھود التي یب�ذلھا ك�ل م�ن المجل�س االئتم�اني ومجل�س االس�تثمار البری�دي ب�دعم م�ن المكت�ب 
الدولي الستمثال وتبسیط قواع�د الص�ندوق، ووج�وب مواص�لة الجھ�ود لتنس�یق ص�وغ مش�اریع ص�ندوق نوعی�ة 

 الخدمة ومراقبتھا وتقییمھا،
 

 إذ یؤمن 
 ۱سیتوافق كل الموافقة مع الھدف  ۲۰۲۱إلى  ۲۰۱۸ید مدة المجلس االئتماني وضمان تمویل أنشطتھ من بأن تمد

م�ن اس��تراتیجیة إس�طنبول البریدی��ة العالمی��ة، كم�ا یش��كل م��ورد تموی�ل أساس��یاً لألنش��طة المتص�لة بالمی��ادین ال��وارد 
 من وثیقة ائتمان صندوق نوعیة الخدمة، ۱-۲-۷وصفھا في المادة 

 
 ناعاً منھواقت

أن�ھ، وقف��ا للق��رارات المتخ��ذة بش��أن النفق�ات الختامی��ة وب��افتراض أن ت��دفقات البری��د ال�دولي تظ��ل ثابت��ة، ف��إن م��ن 
عل�ى مس�توى التموی�ل الس�نوي ال�ذي بلغ�ھ الص�ندوق ب�ین  ۲۰۲۱إل�ى  ۲۰۱۸األجدر الحفاظ قدر اإلمكان لفت�رة 

 ،۲۰۱۷و  ۲۰۱٤
 

 یقّرر
 

 ۳۱لغای�ة ت�اریخ  ۲۰۲۰دیس�مبر "ك�انون األول"  ۳۱المجل�س المح�دد ف�ي  أنھ ینبغ�ي بالت�الي تأجی�ل ت�اریخ ح�ل
دون المساس بالقرارات وثیقة الصلة المتصلة بالصندوق التي یمكن أن تعتمدھا  ،۲۰۲۸دیسمبر "كانون األول" 

 المؤتمرات المقبلة.
 

 ، الجلسة الثانیة)٦، اللجنة 32(االقتراح 
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۲۷٦ 

 C 10/۲۰۱٦حكم ال
 

 األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھسیاسة وصول 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرُّ 
بأن وصول األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدمات�ھ، 

متھ، والسیما في مجال التعاون والتفاعل فیما ب�ین أص�حاب المص�لحة قد یساعد االتحاد على التقدم في إنجاز مھ
 ومن خالل ضمان تلبیة حاجات الزبائن المتغیرة،

 
 وإذ یسلِّم

بأن أصحاب المصلحة البریدیین األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواس�ع ق�د تض�ّم الزب�ائن ومق�دمي 
دادات (مث��ل الجم��ارك وش��ركات الطی��ران والن��اقلین اآلخ��رین)، الخ��دمات البریدی��ة ومق��دمي خ��دمات سلس��لة اإلم��

نوالمستثمرین غیر ال ین الذین یستخدمون منتجات االتح�اد البری�دي الع�المي وخدمات�ھ وش�بكاتھ وفق�ا لش�روط معیَّ
 محددة سلفاً أو قد یرغبون في ذلك،

 
 وإذ یدرك

ید الرسائل والزیادة السریعة في كمیات طرود أن العالم البریدي الیوم، یواجھ تحدیات انخفاض كمیات بعائث بر
ین التعاون مع األطراف الفاعلة في القطاع معیَّنورزم التجارة اإللكترونیة، األمر الذي یقتضي من المستثمرین ال

 البریدي بنطاقھ الواسع من أجل تلبیة طلبات الزبائن،
 

 یذكِّروإذ 
ى فی�ھ ب�إجراء دراس�ة م�ن أج�ل وض�ع سیاس�ة نھائی�ة الصادر عن مؤتمر الدوحة والذي قض C 6/۲۰۱۲بالحكم 

ن�ُتحدد شروط نفاذ المستثمرین غیر ال ین إل�ى رم�وز مراك�ز معالج�ة البری�د ال�دولي ومنتج�ات االتح�اد البری�د معیَّ
م ھذه الشروط POST*Netو )IPS, IPS Light(العالمي األخرى مثل تطبیقات النظم البریدیة الدولیــة  ، حتى تنظَّ

 النفاذ تنظیماً مالئماً ضماناً للشفافیة والنجاعة،المتعلقة ب
 

 أیضا یذكِّروإذ 
الصادر عن مؤتمر الدوحة والذي قضى فیھ بإجراء عملیة تدقیق كامل�ة لع�روض المنتج�ات  C 7/۲۰۱۲بالحكم 

والخدمات التي یقدمھا االتحاد وبتقییم األخطار والفوائد الناجمة عن السماح للجھات الفاعلة في القطاع البری�دي 
رة الرش�یدة الت�ي س�ُتطبق بنطاقھ الواسع باالستفادة م�ن منتج�ات وخ�دمات مح�ددة، وبوض�ع مب�ادئ وقواع�د اإلدا

 على كل منتج أو خدمة یرغب االتحاد في إتاحتھا لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع،
 

 ویأخذ في االعتبار
عل��ى منتج��ات وخ��دمات  ۲۰۱٤نت��ائج علمی��ة الت��دقیق الت��ي أجراھ��ا مجل��س اإلدارة ف��ي أكت��وبر "تش��رین األول" 

س��محت بتحدی��د منتج��ات وخ��دمات االتح��اد البری��دي الع��المي والجھ��ات الفاعل��ة  االتح��اد البری��دي الع��المي والت��ي
المحتملة، وبتقییم األخطار والفوائد الناجم�ة ع�ن الس�ماح لألط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي بنطاق�ھ الواس�ع 

من�تج أو  باالستفادة من منتجات وخدمات محددة، وبوضع مبادئ وقواعد اإلدارة الرشیدة التي س�ُتطبق عل�ى ك�ل
 خدمة یرغب االتحاد في إتاحتھا لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع،

 
ر  یقرِّ

 
المتعلق��ة بوص�ول األط�راف الفاعل��ة ف�ي القط��اع البری�دي بنطاق��ھ  ۱اعتم�اد السیاس�ة العام��ة ال�واردة ف��ي الملح�ق 

 الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ، 
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۲۷۷ 

 ویكلِّف
 
 جلس اإلدارة بالموافقة على تنفیذ سیاسة الوصول واإلشراف على تنفیذھا.م
 

 ، الجلسة الثانیة)۳، اللجنة 20(االقتراح 
 
 
 
 
 

سیاس�ة وص��ول األط��راف الفاعل�ة ف��ي القط��اع البری��دي بنطاق�ھ الواس��ع إل��ى منتج�ات االتح��اد البری��دي الع��المي 
 وخدماتھ

 
البری��دي الع��المي المنظم��ة الرئیس��یة للبری��د، ذات طبیع��ة دولی��ة حكومی��ة، بمفھ��وم انخ��راط ُیَع��د االتح��اد  -۱

القط�اع عل�ى اتس�اعھ بص�ورة ُكلّی��ة ف�ي المھم�ة الت�ي یض�طلع بھ��ا االتح�اد وف�ي اس�تراتیجیتھ. إن نف�اذ األط��راف 
لنھ�وض بالمھم�ة الفاعلة ف�ي القط�اع البری�دي عل�ى اتس�اعھ إل�ى منتج�ات االتح�اد وخدمات�ھ س�وف ُیس�اعد عل�ى ا

المنوطة باالتحاد البریدي العالمي والمنصوص علیھا بدستور االتحاد. وعلى وجھ الخصوص، ف�إن ذل�ك س�وف 
ُیساعد على االرتقاء بالمھمة التي یضطلع بھا االتحاد في مجاالت التعاون والتفاعل فیم�ا ب�ین األط�راف الفاعل�ة 

. وعلینا اإلقرار بأن البرید في حالتھ الراھنة التي تتناقص فیھ�ا وكذلك ضمان تلبیة االحتیاجات المتغیِّرة للزبائن
كمیة بعائث برید الرسائل وترتفع فیھ�ا س�ریعاً كمی�ة ال�رزم والط�رود الناتج�ة ع�ن التج�ارة اإللكترونی�ة، یختل�ف 
 تمام��اً عم��ا ك��ان علی��ھ قب��ل خمس��ة أو عش��رة أع��وام. وحت��ى یس��تمر البری��د ف��ي تلبی��ة طلب��ات الزب��ائن الی��وم وف��ي

ن�المستقبل، ویبق�ى ذا فائ�دة لھ�م، س�یتعین عل�ى المس�تثمرین ال ین أن یزی�دوا م�ن حج�م تع�اونھم م�ع األط�راف معیَّ
الفاعلة في القطاع البریدي بنطاق�ھ الواس�ع. وق�د تتض�من األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي بنطاق�ھ الواس�ع 

اإلم�داد (مث�ل الجم�ارك، والن�اقلین والخط�وط  منظمات الزبائن، والموّردین البریدیین، وم�وّردي خ�دمات سلس�لة
نلك المستثمرین غیر الالجویة)، وكذ  ین.معیَّ

 
 مبادئ عامة أ )
 
 ینبغي أن تستند سیاسة النفاذ إلى عدة مبادئ ھامة: -۲
 الحفاظ على نزاھة االتحاد البریدي العالمي واستقاللیتھ؛ -
 ال میزة غیر عادلة ألي فریق أو طرف فاعل فردي؛ -
 توصیف دقیق وواضح للمسؤولیات واألدوار التي تّضطلع بھا الكیانات المعنّیة كافة؛ -
 إدارة شفافة، ومراقبة لسلسلة اإلمداد البریدي وتكاملھا؛ -
 تبادلیة التواصل مع شبكات األطراف الفاعلة األخرى كلما أمكن ذلك؛ -
 االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ؛ الدفع للقطاع البریدي على اتساعھ ُمقابل النفاذ إلى منتجات -
الض��رورة البّین��ة للقط��اع البری��دي عل��ى اتس��اعھ للنف��اذ إل��ى منتج��ات االتح��اد البری��دي الع��المي وخدمات��ھ  -

 المحّددة؛
 وضع آلیات أمنّیة خاصة لضمان حمایة البیانات وخصوصیتھا. -
 
دي بنطاق��ھ الواس��ع إل��ى منتج��ات وتس��تھدف السیاس��ة إتاح��ة وص��ول األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری�� -۳

االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ وشبكاتھ وفقا لشروط محددة سلفاً والذین یشاركون األطراف الفاعلة الخارجیة 
في األعمال البریدیة الدولیة القطاع البریدي الدولي وتس�تخدم أو ترغ�ب ف�ي اس�تخدام منتج�ات االتح�اد البری�دي 

 ن في ذلك. وسیقتصر بالطبع عمل ھذه األطراف الفاعلة على مجال مشاركتھا.العالمي أو شبكتھ أو یرغبو

Annexe 1 
۱الملحق   
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۲۷۸ 

ومن أجل جعل منتجات االتحاد وخدماتھ ُمتاحة لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي واسع النطاق، من  -٤
بالع�دل  الضروري أن یقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على االنفتاح التدریجي والمنھجي للنفاذ وفقاً لسیاس�ة تتس�م

. وفي نفس الوقت، یتعین الحفاظ على المس�ؤولیات ۲والمساواة وتتناغم مع المبادئ العامة السالف ذكرھا بالبند 
 وااللتزامات التي تّضطلع بھا البلدان األعضاء في االتحاد.

 
 مھمة االتحاد البریدي العالمي وزبائنھ ب)

 
طراف الفاعلة التي یتعین على االتح�اد أخ�ذھا بع�ین حفاظاً على مھمة االتحاد، فإن إحدى مجموعات األ -٥

، من أجل ضمان تلبیة االحتیاجات المتغّیرة للزبائن. وربما یكون باإلمك�ان معیَّناالعتبار ھي زبائن المستثمر ال
جعل بعض المنتجات ُمتاحة لھؤالء الزبائن مباشرة، سواًء من خالل االتحاد البریدي العالمي ذاتھ، أو من خالل 

 ضاء االتحاد. ویتعین دراسة منح التراخیص أو الشروط بعنایة.أع
 
وتتضمن األطراف الفاعلة األخرى موّردي خدمات سلسلة اإلم�داد، وعل�ى وج�ھ الخص�وص الجم�ارك،  -٦

نالخطوط الجویة، والناقلین والسلطات األمنیة وكذلك المستثمرین غیر ال  ین.معیَّ
 

 المنتجات والخدمات المستھدفة ج)
 
راعاة لمدى المصالح فیما بین األطراف الفاعلة المختلفة، یمكن أن ُیتیح االتحاد البریدي العالمي النفاذ م -۷

إلى جزء (أجزاء) من الوظائفّیات الخاصة بتقنّیاء المعلومات المتصلة بالمنتجات والخدمات التي یق�وم بإع�دادھا 
ییر التقنّی�ة الخاص�ة باالتح�اد (مث�ل رس�ائل التب�ادل المكتب الدولي لالتحاد البریدي الع�المي وك�ذلك، بع�ض المع�ا

االلكتروني للمعطیات). وھذه المعاییر التقنّیة ُیمكن إتاحتھا استناداً إلى الضرورات البینة لألطراف الفاعلة التي 
 ُیمكن أن ُتسھم في تعزیز نوعیة الخدمات البریدیة.

 
باالتح��اد البری��دي الع��المي والمتعلق��ة ب��بعض وع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��إن بع��ض تقنّی��ات االتص��ال الخاص��ة  -۸

نالمنتجات أو حتى ُكلّھا، المعّدة من أجل دعم سیر العملیات البریدیة فیما بین المستثمرین ال ین، یمكن إتاحتھا معیَّ
المعني والطرف الثالث (وھ�ذا  معیَّنللبیع أو من خالل ترخیص، مع مراعاة عالقات العمل فیما بین المستثمر ال

نأن یتضمن المستثمرین غیر الیمكن   ین).معیَّ
 
إن منتج��ات االتح��اد البری��دي الع��المي وخدمات��ھ ُتمث��ل بوض��وح قیم��ة بالنس��بة لألط��راف الفاعل��ة خ��الف  -۹

نالبلدان األعضاء في االتحاد والمستثمرین ال ین. وخالل الدورة القادمة، یتعیَّن على االتحاد أن یق�وم ت�دریجیاً معیَّ
تجات والخدمات التي تمثل على األرج�ح غالب�اً أھمی�ة بالنس�بة لألط�راف الفاعل�ة عل�ى اتس�اع بمراجعة فئات المن

 القطاع واالنفتاح فیما یخص تلك الفئات. ویمكن أن تكون المعاییر في المقام األول.
 

اص�ل وبناء على ذلك، یتعیَّن على االتحاد البریدي الع�المي الب�دء بدراس�ة ش�روط النف�اذ إل�ى مع�اییر التو -۱۰
 فیما یتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطیات وتقنّیاء االتصال المتعلقة بالمنتجات، وفقاً للشروط اآلتي بیانھا بعد.

 
 الشروط العامة د)
 
 األھلیة لالنتخاب وتحدید األسعار -۱
 

ي مراجعة ُیمكن أن تتطلب نماذج مختلفة من المنتجات والخدمات معاییر مختلفة ألھلیة االنتخاب. وینبغ -۱۱
كل منتج وخدمة من حیث الفائدة التي تعود على أعضاء االتحاد البریدي الع�المي واألط�راف الفاعل�ة األخ�رى، 

 ومزایا ومساوئ اإلتاحة.
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۲۷۹ 

ینبغي تحدید األسعار تبعاً لتكالیف المنتجات والخدمات، بحی�ث یتس�نى لالتح�اد اس�ترداد التك�الیف، الت�ي  -۱۲
نمی��ة. إن األس��اس المنطق��ي لتق��دیم ُمن��تج أو خدم��ة بأق��ل م��ن التكلف��ة ینبغ��ي أن ی��تم ُیحتم��ل أن تتض��من تك��الیف الت

 اإلبالغ عنھ بوضوح في ظل ھذه السیاسة.
 

ومن ناحیة المبدأ، ینبغي أن تكون عناصر السیاسة فیما یتعلق بأھلیة االنتخاب، وكذلك ھیك�ل األس�عار،  -۱۳
��دة بالنس��بة لجمی��ع األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط�� اع البری��دي عل��ى اتس��اعھ. ویتع��ین مراجع��ة جمی��ع المنتج��ات ُموحَّ

 والخدمات المتاحة حالیاً.
 
 عقود من أجل البیع، منح التراخیص، إلخ. -۲
 

ثمة منتجات وخدمات كثی�رة لالتح�اد البری�دي الع�المي ُمتاح�ة حالی�اً م�ن خ�الل عق�ود تتض�من نصوص�اً  -۱٤
ی�اً بحی�ث تتواف�ق الش�روط م�ع السیاس�ة الجدی�دة، وبحی�ث ی�تم وشروطاً عامة. ویتعین مراجعة ھذه المس�تندات ُكلّ 

ضمان شروط استخدام متناسقة، وتوض�یح األم�ور، إل�خ. ویتع�ین أیض�اً مراجع�ة الت�راخیص الخاص�ة باس�تخدام 
 المنتجات والخدمات وذلك ضماناً لكي تكون الشروط ُموحدة وُمتساوقة مع سیاسة االتحاد.

 
روط وتنس�یقھا، یتع�ین إع�داد مجموع�ة م�ن اإلرش�ادات فیم�ا یخ�ص البی�ع، وبمجرد أن ت�تم مراجع�ة الش� -۱٥

ومنح التراخیص، إلخ، بالنسبة للمنتجات والخدمات الجدیدة. وثمة ممارسة فضلى تتمثل في إعداد نموذج عق�ود 
 من أجل المنتجات والخدمات الجدیدة. 

 
 التنفیذ ھـ)

 
لخ�دمات المح�ددة بع�د عملی�ة الت�دقیق الت�ي س�تجریھا وسیتیح المكت�ب ال�دولي الوص�ول إل�ى المنتج�ات وا -۱٦

بتحدی��د األولوی��ات وفق��اً للمص��لحة المنتظ��رة م��ن قب��ل األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع  Hill+Knowltonمؤسس��ة 
البریدي بنطاقھ الواسع. وخضعت كل فئة لعملیة مراجعة وتم تحدید األطراف الفاعلة المحتملة وستجري دراسة 

 نصاف واالنفتاح.تغطیة التكالیف والشفافیة واإل الشروط المعمول بھا حالیاً وسیجري توحیدھا وفقاً لمبادئ.
 

 المراقبة ورفع التقاریر و)
 

بمجرد أن یتم إعداد برنامج للنفاذ، سیقوم المكتب الدولي بمراقبة االنفتاح الت�دریجي عل�ى النف�اذ، ورف�ع  -۱۷
 التقاریر إلى كل دور انعقاد لمجلس اإلدارة وإلى أفرقة المشاریع خالل الدورة القادمة.

 
 
 C 11/۲۰۱٦حكم ال
 

 االتجاھات والتطورات البریدیة ضمن اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي إدراج
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یدرك
إقرار األمم المتحدة بالتجارة اإللكترونیة البریدیة في خطة التجارة والتنمیة الخاصة بھا بوص�فھا فرص�ة متاح�ة 

 للبلدان النامیة،
 

 موإذ یسلِّ 
البریدیة مطلوبة لتغطیة جمی�ع المؤش�رات المتعلق�ة بالخ�دمات البریدی�ة الرئیس�یة، بم�ا فیھ�ا الخ�دمات  بأن اإلحصائیات

 ،اإللكترونیة الجدیدة المنصوص علیھا في نظام االتحاد البریدي العالمي، وذلك تماشیاً مع التكنولوجیات الحدیثة



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۸۰ 

 وإذ یعتبر
ن��ة ف��ي اإلحص��ائیات البریدی��ة الخا ص��ة باالتح��اد البری��دي الع��المي ُتَع��د مص��دراً موثوق��اً للبل��دان أن البیان��ات المبیَّ

ناألعضاء ولمستثمریھا ال  ین في دراساتھم وبحوثھم،معیَّ
 

 وإذ یأخذ في االعتبار
تطور الخدمات اإللكترونیة في القطاع البریدي، فضال عن ضرورة إدراك توافر بیانات وإحص�ائیات الخ�دمات 

 اإللكترونیة ذات الصلة،
 

 یقرّ وإذ 
التابعة لمجلس االستثمار البریدي بغیة  ۲بجھود وإنجازات فریق االقتصاد التطبیقي وأبحاث السوق التابع للجنة 

 ضمان تجلي التطورات األخیرة للخدمات البریدیة في اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي، 
 

 یكلّف
ب ال��دولي، ب��إجراء دراس��ة بش��أن احتمالی��ة توس��یع محتوی��ات مجل��س االس��تثمار البری��دي، م��دعوماً م��ن المكت��

 اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي كي تشمل تطور الخدمات اإللكترونیة البریدیة.
 

 ، الجلسة الثانیة)۳، اللجنة 29(االقتراح 
 
 
 C 12/۲۰۱٦حكم ال
 

 العالميدمج صندوق الكربون البریدي في ھیكل االتحاد البریدي 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ یقّر 
ش�كل أح�د األھ�داف الرئیس�یة الت�ي وافق�ت األم�م المتح�دة علیھ�ا ف�ي إط�ار أھ�داف التنمی�ة تبأن مكافحة تغیر المناخ 

 ،۲۰۱٥المستدامة وخطة األمم المتحدة للتنمیة لما بعد عام 
 

  وإذ یأخذ في االعتبار
ول الذي اعتم�د خ�الل م�ؤتمر سیما االتفاق العالمي األتغیر المناخ والأھمیة اتفاقیة األمم المتحدة االطاریة بشأن 

COP21  ال�ذي و(مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بش�أن تغی�ر المن�اخ) ال�ذي عق�د ف�ي ب�اریس
 العالمي إلى أق�ل م�ن درجت�ین مئ�ویتین بكثی�ر حترارالعزز ضرورة تمویل تحویل االقتصاد بغیة الحد من أثر ا

 درجة مئویة،  ۱٫٥فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي والمضي في بذل الجھود للحد من زیادة الحرارة إلى 
 

 وإذ یضع في اعتباره أیضا
ات أن اتفاقیة باریس أقرت بأھمیة تسعیر الكربون بغیة تشجیع وضع التكنولوجیات والممارسات منخفضة انبعاث

 الكربون موضع التنفیذ،
 
 إذ یقرّ و

بواب�ة  بأن اإلطار سابق الذكر یشجع اإلجراءات الطوعیة األخ�رى الت�ي تنف�ذ تنفی�ذا متوازی�ا والس�یما م�ن خ�الل
 باریس، -الجھات من غیر الدول الخاصة بالعمل المناخي وبرنامج عمل لیما 
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۲۸۱ 

 یذكِّروإذ 
(األعم�ال ذات الص�لة بالتنمی�ة  C/۲۰۱۲ 66 ف�ي الدوح�ة الحك�مباعتماد الم�ؤتمر الخ�امس والعش�رین ال�ذي عق�د 

ن�(وضع آلیة طوعیة لتعویض الكربون خاصة بالمستثمرین الC/۲۰۱۲ 76 المستدامة) والحكم ین ف�ي البل�دان معیَّ
 ،األعضاء في االتحاد البریدي العالمي)

 
 أیضا یذكِّروإذ 

كجمعی��ة تخض��ع للق��انون السویس��ري وخ��ارج نط��اق  ۲۰۱٤بإنش��اء ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي أبری��ل "نیس��ان" 
ین ف�ي ك�ل م�ن كوس�تاریكا وإك�وادور وفنلن�دا معیَّن�أجھزة االتحاد البریدي العالمي م�ن جان�ب المس�تثمرین البری�دیین ال

وفرنسا وإیرلندا والس�نغال وسویس�را وتایلن�د وتوغ�و بغی�ة م�د القط�اع البری�دي ب�أداة للتع�ویض بص�ورة طوعی�ة ع�ن 
 زات الدفیئة المرتبطة باألنشطة البریدیة.انبعاثات غا

 
 یذكِّرو

نشئ لیعود بالفائدة على كل المستثمرین البریدیین سواء رغبوا في التعویض عن بأن صندوق الكربون البریدي أُ 
انبعاثاتھم أو رغبوا في إعداد مشاریع منخفضة انبعاثات الكربون وتعوض عنھا كما تتیح التكیف وتغیر المن�اخ 

تمویل مشاریع متصلة بالح�د م�ن االنبع�اث م�ن خ�الل اس�تخدام الطاق�ة اس�تخداما فع�اال واللج�وء إل�ى  عن طریق
 ،الطاقة المتجددة والنقل البدیل والتي لما كانت قد أنجزت لوال ھذا الصندوق

 
 أیضا یذكِّرو

بأن المزایا التي تعود على القطاع البریدي من جراء توسیع مجال المشاركة ف�ي ص�ندوق الكرب�ون البری�دي ق�د 
تكون متعددة وال سیما فیما یتصل بوضع القطاع البریدي ف�ي موق�ع الط�رف المتعھ�د إزاء مكافح�ة تغی�ر المن�اخ 

دة بش�أن أداء الكرب��ون والح��د م��ن آث��ار ألنظم��ة الجدی��اوالمس�تجیب للحاج��ة إل��ى تكیی��ف نم�وه والمس��تبق العتم��اد 
 المناخ والتكیف معھ،

 
 بوإذ یرحِّ 

ین ف�ي البل�دان األعض�اء ف�ي معیَّن�بالجھود التي یبذلھا المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي لقیاس أثر المستثمرین ال
 الخاصة بھ، OSCARلتقاریر االتحاد في البیئة وفي تغیر المناخ وقیاسھ والسیما من خالل أداة الحساب وإعداد ا

 
 إذ یأخذ في االعتبارو

تعری��ف  األنش��طة التجریبی��ة الت��ي أطلقھ��ا ص��ندوق الكرب��ون البری��دي لت��دریب المس��تثمرین البری��دیین ف��ي مج��ال
 إجراءات وأنشطة التعویض الكربوني في خمسة بلدان، مشاریع

 
 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك

ص�ندوق كرب�وني ف�ي الع�الم یس�تھدف ت�وفیر نظ�ام تموی�ل فع�ال للنم�و  لأن صندوق الكربون البری�دي یش�كل أو
 منخفض انبعاثات الكربون والتضامن البیئي على الصعید البریدي،

 
 واقتناعاً منھ

بأنھ ینبغي لالتحاد البریدي أن یضطلع بدور أكثر نشاطا في مجال إدارة صندوق الكربون البریدي إدارة رشیدة 
 ،لمتحدة المكلفة بالقطاع البریديكونھ یشكل وكالة األمم ا

 
 وإذ یالحظ

لالتحاد البریدي العالمي إزاء صندوق الكربون البریدي مح�دود للت�رویج ل�ھ ل�دى البل�دان  أُسند حالیاً أن الدور الذي 
األعضاء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي وأن دمج�ھ ف�ي بن�ى االتح�اد البری�دي الع�المي س�یتیح تعزی�ز س�معة ورؤی�ة 

المؤسسیة والسیما في مجتمع األمم المتحدة مما یعود بالفائدة على البلدان االعضاء ف�ي االتح�اد البری�دي الصندوق 
 من خالل اعتماد آلیة تمویل مجددة من أجل المشاریع البریدیة منخفضة انبعاثات الكربون في البلدان النامیة.
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۲۸۲ 

 فیكلِّ 
 

الت�ي القانونی�ة والمالی�ة والھیكلی�ة  الش�روط ت�درس نألالتحاد البری�دي الع�المي ب� ةالصلة التابع ةوثیق األجھزة -
 ؛صندوق الكربون البریدي في إطار أنشطة االتحاد البریدي العالمي ادرج فیھییمكن أن 

مجل��س (مجلس��ا) االتح��اد البری��دي الع��المي المعن��ي (المعنی��ین) ب��دمج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل  -
حال بینت الدراسة جدوى ھذه الخطوة والسیما ع�دم تع�رض  البریدي العالمي خالل دورة إسطنبول،االتحاد 

 .ین انضماما طوعیاً معیَّنالبلدان األعضاء ألي أثر مالي وحمایة مبدأ انضمام المستثمرین ال
 

 عیشجِّ 
 

والمش�اركة ف�ي الدراس�ات ذات أعضاء االتحاد البریدي العالمي على االنضمام إل�ى ص�ندوق الكرب�ون البری�دي 
 الصلة مشاركة طوعیة.

 
 ، الجلسة الثالثة)٦، اللجنة Rev 2.10(االقتراح 

 
 
 C 13/۲۰۱٦ توصیةال
 

 بلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالميالمدونة أخالقیات ھوایة جمع الطوابع البریدیة الموجھة إلى 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یحیل
 ) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البریدیة؛۲۰۰٤االتفاقیة البریدیة العالمیة (بوخارست من  ۸إلى المادة  -
 من نظام برید الرسائل التي توضح خصائص الطوابع البریدیة وعالمات التخلیص البریدي؛ ۱۱٥وإلى المادة  -
في إطار  ۲۰۰۸لعام اوإلى مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع البریدیة الذي أقرھا مؤتمر  -

 ،C 26/۲۰۰۸لتوصیة ا
 

 وإذ یقرّ 
 بأن الطوابع البریدیة مازالت تنطوي علـى قیمة تجـاریة متى استخــدمت ألغراض ھــوایة جمــع الطوابع البریدیة،

 
 وإذ یقرّ 

آراء بأن مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع البریدی�ة مثلم�ا أقرھ�ا م�ؤتمر بوخارس�ت ك�ان مص�در 
قّیمة بالنسبة لسلطات اإلصدار البریدیة للبلدان األعضاء في االتحاد حول مسألة معرفة كیفیة التوسع إلى أقصى 

 حد في نوعیة الطوابع البریدیة بالنسبة لھواة جمع الطوابع البریدیة وسلطات اإلصدار البریدیة،
 

 وإذ یؤكد من جدید
الی�ة تراع�ي مدون�ة األخالقی�ات وس�وق نش�طة لھوای�ة جم�ع على التزامھ بخصوص إنت�اج طواب�ع ذات نوعی�ة ع

 الطوابع البریدیة،
 

 یوصي
 

كافة سلطات اإلصدار البریدیة بمراعاة اإلجراءات المبینة في مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جم�ع الطواب�ع البریدی�ة 
 تعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.بالملحق عندما تقوم بإصدار وتورید طوابع بریدیة ومنتجات ت ةوالمعروض ةالمنقح

 
 ، الجلسة الثالثة)٤، اللجنة 07(االقتراح 
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۲۸۳ 

Annexe 1 
۱الملحق   

 
 مدونة أخالقیات ھوایة جمع الطوابع البریدیة التي ینبغي أن تستخدمھا البلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي

 
 البریدیة من أجل البلدان األعضاء التوصیات التالیة:تتضمن مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع 

 
یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة التي تعد منتجات تتعلق بھوایة جمع الطواب�ع البریدی�ة أن تح�رص  -۱

على أال ینجم عن استخدام الطوابع البریدیة ووسائل التخلیص األخرى ابتكار منتج�ات بریدی�ة غی�ر ناجم�ة ع�ن 
 لبریدیة المناسبة.تطبیق اإلجراءات ا

فیما یلي منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة المتعارف على أنھا تدخل في مجال ھ�ذه المدون�ة دون ان  ۱-۱
 تكون محدودة بھا: 

 )؛۲۰۰٤من االتفاقیة البریدیة العالمیة (بوخارست  ۸الطوابع البریدیة، كما ھي تعرف بالمادة  -
 .بطاقات ومظاریف "الیوم األول" لإلصدار -
 .یبات وألبومات العرضجب -
 .كتاب طوابع السنة -
 .مظاریف بطوابع بریدیة بارزة أو وحدات بریدیة أو سابقة التخلیص أو سابقة الطبع -
 .أختام للمناسبات واألحداث الخاصة والمنتجات المتعلقة بھا -
  .طوابع مع أجرة إضافیة -

الوسائل األخرى لبیان سداد رسم التخلیص (مثل عالمات التخلیص، بص�مات آالت التخل�یص والس�مات  ۱-۲
، لكنھا ال تعتبر بمثاب�ة طواب�ع البریدیة العالمیةتفاقیة االمن  ۸األخرى) مرخص بھا طبقا ألحكام المادة 

 بریدیة.
 
الطواب��ع مث��ل العالم��ات ال ینبغ��ي لس��لطات اإلص��دار البریدی��ة أن ت��رخص باس��تخدام وس��ائل إلبط��ال  -۲

الصناعیة واألختام والعالمات الرسمیة األخرى اإلعالمیة أو التشغیلیة وھي وسائل ال تنجم عن تطبی�ق 
 اإلجراءات البریدیة العادیة.

ال ینبغي على سلطات اإلصدار البریدیة أن تسمح باس�تخدام وس�ائل إبط�ال الطواب�ع أو وض�ع العالم�ات  ۲-۱
 یر الموظفین التابعین لھا.ھذه مـن قبل أشخاص آخرین غ

یجوز لسلطات اإلصدار البریدیة في بعض الحاالت االستثنائیة وشریطة إج�راء رقاب�ة مباش�رة م�ن قب�ل  ۲-۲
موظفیھ��ا، أن تعھ��د باس��تخدام وس��ائل إبط��ال الطواب��ع ھ��ذه أو وض��ع العالم��ات ألش��خاص آخ��رین غی��ر 

 الموظفین التابعین لھا.
معالجة جزء من أنشطتھا االستثماریة من الباطن وبالذات إبط�ال عندما تقوم سلطات اإلصدار البریدیة ب ۲-۳

الطواب��ع، ینبغ��ي أن یوض��ح العق��د أن أدوات إبط��ال الطواب��ع ووض��ع العالم��ات س��وف تس��تخدم فق��ط 
ألغراض استثماریة وبطریقة مطابقة بدقة لإلجراءات البریدیة العادیة لسلطة اإلصدار البریدیة المعنی�ة 

 د من مراعاة ھذه القاعدة بصرامة.التي یتعین علیھا التأك
 
في حالة بیع منتجات مخصصة لھوایة جمع الطواب�ع البریدی�ة تش�تمل عل�ى طواب�ع بریدی�ة، یتع�ین عل�ى  -۳

س��لطات اإلص��دار البریدی��ة التأك��د م��ن أن معالج��ة ط��ابع البری��د ذات��ھ وك��ذلك اس��تخدام عالم��ات ص��ناعیة وأخت��ام 
 طوابع یتم طبقا لإلجراءات البریدیة الخاصة بكل منھا.شمعیة وسمات خاصة وغیرھا من وسائل إبطال ال
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۲۸٤ 

بالنسبة لكل إصدار یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة التأكد من طب�ع كمی�ة كافی�ة م�ن طواب�ع البری�د  -٤
من أجل االستجابة للطلب المحتمل للخدمات واحتیاجات ھوایة جمع الطوابع المتوقع�ة. وعن�د اس�تخدام عالم�ات 

ن عل�ى الس�لطات البریدی�ة صناعیة وأختام شمعیة وس�مات خاص�ة ترم�ز إل�ى مناس�بات أو أح�داث خاص�ة، یتع�ی
 وب�الرغم م�ن أن�ھمن أجل الوفاء بالطلب.  ٤التأكد من توفر عدد كاف من منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة 

قـد ال یتأتى لسلطات اإلصدار البریدیة قسرا القیام ببیع كل إصدار م�ن الطواب�ع ف�ي ك�ل نقط�ة بی�ع، فان�ھ ینبغ�ي 
ن وھواة جمع الطوابع في ك�ل لحظ�ة بالجھ�ة الت�ي یمك�ن أن یعث�روا فیھ�ا ائزبعلیھا، مع ذلك، التأكد من إعالم ال

 على كل من ھذه اإلصدارات، ألغراض بریدیة وأخرى تتعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.
یمكن إنتاج إصدارات طوابع بریدیة تمثل مناطق خاصة لبلد أو إقلیم ما، بحیث تراعي ھذه اإلصدارات  ۱-٤

ن وھواة جم�ع الطواب�ع البریدی�ة ف�ي ك�ل لحظ�ة ائمدونة األخالقیة وبحیث یتم إعالم الزبمقتضیات ھذه ال
 بتوفر ھذه اإلصدارات ألغراض بریدیة وأخرى تتعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.

تولي سلطات اإلصدار البریدیة عنایة بإصدار طوابع بریدیة تسھم في تلبیة متطلبات السوق. وعلیھا أن  ۲-٤
من أن عدد الطوابع الصادرة كل عام مح�دود تبع�ا لق�درات س�وقھا. وإذا ل�م یك�ن ق�د ت�م بع�د تحدی�د تتأكد 

سیاسات في ھذا الشأن، یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة االستجابة لطلب السوق بحذر بغیة تالف�ي 
وھ��واة أي ع��رض زائ��د. وال تق��وم ب��إغراق الس��وق األم��ر ال��ذي ی��دفع بھ��واة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة  
 المجموعات إلى التخلي عن شغل أوقات فراغھم. 

 
یتعین على س�لطات اإلص�دار البریدی�ة عن�د اختی�ار المواض�یع والرم�وز الحرفی�ة والش�عارات وعناص�ر  -٥

 الرسومات البیانیة األخرى أن تراعي دائما حقوق الملكیة الفكریة.
 
إنھ یتعین علیھا بالتوازي وضع إطار نھا، فائإذا عرضت سلطات اإلَصدار البریدیة طوابع مشخصنة لزب -٦

 قانوني لحمایة حالة ھذه الطوابع طبقا لألحكام الوطنیة المعمول بھا.
 
إذا لم تتمكن سلطات اإلصدار البریدی�ة م�ن ممارس�ة أي رقاب�ة ح�ول اس�تخدام طواب�ع البری�د أو األِش�یاء  -۷

 م بیعھا، إال أنھ یتعین علیھا:المعھود بھا إلى الخدمة البریدیة ألغراض بریدیة بمجرد أن یكون قد ت
االمتناع عن دعم أو إقرار استخدام أي حیلة مقصود بھا زیادة بیع طوابعھا البریدیة أو منتجات تتضمن  ۷-۱

 ؛طوابع بریدیة تؤدي إلى افتراض ندرة محتملة لمنتجاتھا المذكورة
تجنب أي عمل یمكن اعتباره بمثابة موافقة على منتجات مصدرھا غیر رسمي وتتضمن طوابع بریدیة   ۷-۲

 ؛أو إضفاء حالة رسمیة على مثل ھذه المنتجات
ف��ي حال��ة م��رور س��لطات اإلص��دار البریدی��ة عب��ر وس��طاء لتس��ویق منتجاتھ��ا الخاص��ة بھوای��ة جم��ع الطواب��ع  ۷-۳

ب�االلتزام ب�نفس اإلج�راءات والممارس�ات ش�أنھا ش�أن س�لطات اإلص�دار البریدیة، ومطالبتھا ھؤالء الوس�طاء 
البریدی��ة نفس��ھا، ومراعاتھ��ا ألحك��ام مدون��ة األخالقی��ات ف��ي مج��ال ھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة ولتش��ریعھا 
البریدي الوطني لن تسمح سلطات اإلص�دار البریدی�ة للوس�طاء بالعم�ل ب�اإلجراءات البریدی�ة الخاص�ة بھ�ا أو 

 ؛ییرھا، كما لن تسمح لھذه األطراف بمراقبة اإلجراءات الخاصة بھوایة جمع الطوابع البریدیةبتغ
أن تمنع وسطائھا بالتحدید من بیع أو إتالف طوابعھا البریدیة أو المنتجات التي تشمل طوابع بریدیة تقل ع�ن  ٤-۷

دف�ع أج�ور الوس�طاء الحاج�ة ألن القیمة االسمیة و یجب على سلطات اإلصدار أن تتفادى بقدر اإلمك�ان عن�د 
یبیع الوسطاء الطوابع البریدیة أو منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة التي تحتوي على طوابع بریدیة تفوق 
القیمة االسمیة. و م�ن الممك�ن مراع�اة التقلب�ات الوطنی�ة أو المحلی�ة ف�ي المبیع�ات والرس�وم األخ�رى الت�ي ق�د 

 ؛لمعارض الدولیة المخصصة لھوایة جمع الطوابع البریدیةتكون وثیقة الصلة، بما في ذلك ا
االحتفاظ بكامل مسؤولیة طبع ونشر الطوابع البریدیة ومنتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة المتعلقة بھا  ٥-۷

، وذلك من أجل تجن�ب واستوفیاھا التعاقدیةإما مباشرة أو بالتأكد من أن وسیطھا راعى كافة االلتزامات 
 ؛ھم بین الشركاءأي سوء ف



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۸٥ 

وضع أحكام تعاقدیة منفصلة بین الطب�اعین ال�ذین ُیعھ�د إل�یھم بص�ناعة اإلص�دارات والوس�طاء المكلف�ین  ٦-۷
 ؛بالتسویق لتلك اإلصدارات

أن یُعھد بطباعة اإلصدارات فقط إلى طباعین یضمنون أمن الطوابع البریدیة ویكونوا ملتزمین بالق�انون األدب�ي  ۷-۷
م��ع الطواب��ع المع��د ألجلھ��م وال��ذین ووف��ق عل��یھم بوص��فھم طب��اعین یض��منون أم��ن الطواب��ع ف��ي مج��ال ھوای��ة ج

 (عند االقتضاء). ، مع احترام الممارسات المعمول بھا في مجال المشتریات العامةالبریدیة أو التزموا بذلك
 
ة جمع الطواب�ع ال ینبغي لسلطات اإلصدار البریدیة أن تقوم إعداد طوابع بریدیة أو منتجات تتعلق بھوای -۸

 البریدیة مخصصة الستغالل الزبائن.
وفي ھ�ذا الص�دد، ال ینبغ�ي لس�لطات اإلص�دار البریدی�ة أن تن�تج أي إص�دارات مس�یئة م�ن الطواب�ع البریدی�ة أو  ۸-۱

 منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة. ویعتبر مسیئا أي إصدار تتوفر فیھ خاصیة واحدة أو أكثر مما یرد أدناه: 
م��ن  ٥خ��الف موض��وع اإلص��دار المتص��ل بھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة م��ا ی��نص علی��ھ البن��د أن ی -

مخالفة كاملة، أي أن یكون الموضوع غریبا ع�ن ثقاف�ة البل�د  ۸تعریف طابع البرید الوارد في المادة 
 .الم"أو اإلقلیم العضو المصدر والذي ال یمكن اعتبار أنھ یساھم في "نشر الثقافة أو الحفاظ على الس

حین تتخطى كمیة برنامج ما أو إصدار م�ا بكثی�ر الح�دود المقب�ول بھ�ا إلص�دارات ھوای�ة جم�ع  -
. أي ۲-٤م�ن مدون�ة األخالقی�ات ھ�ذه، وال س�یما البن�د  ٤ الطوابع البریدیة كما تع�رف ف�ي البن�د

حین ال یكون ھن�اك ص�لة ب�ین ع�دد اإلص�دارات الس�نویة وق�درة الس�وق الفعلی�ة، أك�ان الغ�رض 
  .التخلیص البریدي أو جمع الطوابع البریدیة للبلد أو اإلقلیم المعني

تق�دم یویمكن اإلخطار باإلصدارات المسیئة على الموقع الشبكي لنظام الترقیم العالمي بناء عل�ى اقت�راح  ۸-۲
وینبغ�ي التبلی�غ بمث�ل ھ�ذه الح�وادث ع�ن طری�ق  جھاز االتحاد وثی�ق الص�لةبھ المكتب الدولي وبموافقة ا

بمناس�بة عق�د الجمعی�ة العام��ة جھ�از االتح�اد وثی�ق الص�لة نم�وذج یقترح�ھ المكت�ب ال�دولي ویواف�ق علی�ھ 
 سطنبول. إاألولى المزمع تنظیمھا بعد مؤتمر 

 
ة أن�ھ سوف تعترف سلطات اإلصدار البریدی�ة ف�ي كاف�ة أنش�طتھا الخاص�ة بھوای�ة جم�ع الطواب�ع البریدی� -۹

طالما أن طوابعھا تعكس الھویة والثقافة الوطنیتین، فإن لھا قیمة ثانویة فضال عن قیمتھا االسمیة فقط ألن ھواة 
جمع الطوابع البریدیة یختارون اقتناءھا. وتلتزم سلطات اإلصدار البریدیة بمراعاة ھذا القانون السلوكي ضمانا 

 .ید الحیاة على المدى البعید في كل بلدلبقاء سوق ھوایة جمع الطوابع البریدیة على ق
 
 
 C 14/۲۰۱٦توصیة ال
 

 تعزیز التدابیر المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث في مجال التعاون من أجل التنمیة
 

 إّن المؤتمر،
 

 یذكِّرإذ 
" البیئ�ةم�ن اآلث�ار الس�لبیة للقط�اع البری�دي عل�ى  الحد المس�تداممبادرات من أجل " بعنوان C/۲۰۰۸ 27 بالتوصیة
 ، ۲۰۰۸اللذین اعتمدھما مؤتمر جنیف لعام  "،أعمال تتعلق بالتنمیة المستدامة"بعنوان  C/۲۰۰۸ 34والحكم 

 
 أیضا  یذكِّروإذ 

بعنوان "مبادرات لدراسة تدابیر في مجال التنمیة المس�تدامة والتع�اون م�ن أج�ل التنمی�ة  C 64/۲۰۱۲بالتوصیة 
، وبتأكید االتحاد ۲۰۱۲للكوارث الكبرى"، التي اعتمدھا مؤتمر الدوحة لعام لتعزیز مقاومة المؤسسات البریدیة 

 البریدي العالمي على أھمیة تمتین التدابیر الكفیلة بتعزیز قدرة القطاع البریدي على مقاومة الكوارث،
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۲۸٦ 

 وإذ یعترف
ن ف�ي منظوم�ة األم�م المتح�دة بخطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدھا مجلس الرؤساء التنفی�ذیی

 لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا، ، والذي التزم بجْعل الحد من مخاطر الكوارث أولویةً ۲۰۱۳في عام 
 

 وإذ یأخذ بعین االعتبار
التوصیة التي اعتمدھا الم�ؤتمر الع�المي الثال�ث لألم�م المتح�دة المعن�ي بالح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث الت�ي قض�ت 
باتخ�اذ الت�دابیر الالزم��ة م�ن أج��ل الح�ّد بدرج��ة كبی�رة م��ن الوفی�ت والخس��ائر االقتص�ادیة الناجم��ة ع�ن الك��وارث 

ولي مع البلدان النامیة تحقیقا لھذا الغ�رض وتعزیز التعاون الد ۲۰۳۰الطبیعیة على الصعید العالمي بحلول عام 
 ،۲۰۳۰-۲۰۱٥نداي للحّد من مخاطر الكوارث للفترة یوفقا لما جاء في إطار سِ 

 
 وإذ یؤكد

على النتائج اإلیجابیة التي حققھا الفریق المخصص إلدارة مخاطر الكوارث المنبثق عن فریق مشروع "التنمی�ة 
التوعی��ة بش��أن إدارة  اون والتنمی��ة) التابع��ة لمجل��س اإلدارة، ف��ي تعزی��ز(التع�� ٤المس��تدامة" المنبث��ق ع��ن اللجن��ة 

مخ��اطر الك��وارث ف��ي القط��اع البری��دي وتقاس��م أفض��ل الممارس��ات م��ن خ��الل قن��وات متع��ددة بم��ا فیھ��ا مختل��ف 
مت َطوال الدورة   ،۲۰۱٦-۲۰۱۳الحلقات الدراسیة اإلقلیمیة التي ُنظِّ

 
 وإذ یعرب عن بالغ تقدیره 

ب�ذلھا المكت�ب ال�دولي م�ن أج�ل إح�داث وتنفی�ذ مش�اریع وأدوات لفائ�دة البل�دان األعض�اء م�ن خ�الل  للجھود التي
 صیاغة إطار لالتحاد البریدي العالمي خاص بإدارة الكوارث ودلیل إلدارة الكوارث وأعمال أخرى،

 
 وإذ یؤكد 

على أن عملیة إحداث خدمات بریدیة قادرة على مقاومة الكوارث على الصعید العالمي ھي عملی�ة تعك�س غای�ة 
االتحاد البریدي العالمي المتمثلة ف�ي تعزی�ز االتص�ال ب�ین الش�عوب وم�ن ث�م المس�اھمة ف�ي التع�اون ال�دولي ف�ي 

 المجال الثقافي والمجال المجتمعي والمجال االقتصادي، 
 

 عین االعتبار أیضا وإذ یأخذ ب
م�ن أج�ل البل�دان الت�ي والتض�امن إنش�اء ص�ندوق للط�وارئ " بعنوان CA 2/۲۰۱۰مجلس اإلدارة الحكم اعتماد 

بعن��وان  CA/۲۰۱۱-۱ 1 والحك��م "تض��ار م��ن ج��راء الك��وارث الطبیعی��ة و/أو الت��ي تتواج��د ف��ي أوض��اع خاص��ة
 ،والتضامن"االتحاد البریدي العالمي للدعم العاجل  إدارة صندوق طرائق"
 

 وإذ یعتقد اعتقاداً راسخاً 
بأنھ یجدر بسیاسة إدارة المخاطر لالتحاد البریدي العالمي أن تستفید من الدروس القیِّمة المستخلصة مما ش�ھدتھ 

 بلدان أعضاء من أضرار فادحة من جراء الكوارث الطبیعیة،
 

 وإذ یشّدد 
على أھمیة أنشطة إدارة مخاطر الكوارث بالنسبة للبلدان النامیة كم�ا یش�ّدد عل�ى ض�رورة اتخ�اذ ت�دابیر لض�مان 

 استمرار الخدمات البریدیة إّبان الكوارث، 
 

 ُیوصي
 

 أجھزة االتحاد البریدي العالمي المعنیة بما یلي:
وعلى وج�ھ الخص�وص أق�ل البل�دان نم�واً، لض�مان إحداث وتنفیذ نھج للمساعدة التقنیة لفائدة البلدان النامیة،  -

نتقدیم أفضل مساعدة یمكن تقدیمھا للمستثمرین ال ین والسلطات المعنیة في تنفیذ أو تحسین سیاسات إدارة معیَّ
مخ��اطر الك��وارث وخط��ط اس��تمراریة األعم��ال. وینبغ��ي أن ُی��دِمج ھ��ذا ال��نھج دمج��اً فع��االً العناص��ر الثالث��ة 

 یة (المساعدة التي یوفرھا الخبراء، التدریب، توفیر المعدات/المواد)؛للتعاون من أجل التنم
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۲۸۷ 

دراسة إمكانیة إحداث عملیة اعتماد محددة تكفل للمستثمرین البریدیین تحس�ین ُنھ�ج إدارة مخ�اطر الك�وارث  -
ة الخاصة بھم وقیاس درجة التنفیذ التي حققوھا في ضوء ما نص علیھ دلی�ل االتح�اد البری�دي الع�المي إلدار

 مخاطر الكوارث؛
دة ووضع خطط تخصیص الم�وارد كج�زء م�ن سیاس�ة التع�اون م�ن  - رسم استراتیجیات لقھر التحدیات المحدَّ

 أجل التنمیة، مع تعزیز معارف وتجارب البلدان األعضاء إلى أقصى حد؛
وإقلیمی�اً  تعزیز التعاون والشراكة مع المنظمات ذات الصلة المعنی�ة ب�إدارة مخ�اطر الك�وارث دولی�اً ووطنی�اً  -

ومحلیاً ضماناً لالتساق مع أُط�ر إدارة مخ�اطر الك�وارث كإط�ار س�ینداي للح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث للفت�رة 
 ؛۲۰۳۰-۲۰۱٥

التشجیع على دمج الجھود التي یبذلھا القطاع البریدي في مجال إدارة مخ�اطر الك�وارث لتتجس�د ف�ي مجم�ل  -
 األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة على كل األصعدة،

 
 ویوصي أیضاً 

 
من أجل تنفیذ التدابیر الم�ذكورة آنف�ا تنفی�ذاً سلس�اً  بالتنسیق مع االتحادات المحدودة، المكتَب الدولي بتوفیر الدعم

 وملموساً والتعاون لتحقیق ذلك.
 

 ، الجلسة الثالثة)٦، اللجنة Rev 1.08(االقتراح 
 
 

 C 15/۲۰۱٦ الحكم
 

 تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 إذ یحیط علماً 
 ۲۰۱٦و ۲۰۱٥ف�ي ع�امي التابعة لمجلس االستثمار البریدي (الخ�دمات المادی�ة)  ۳باألعمال التي نّفذتھا اللجنة 

من خالل مختل�ف األحك�ام  ۲۰۱۲إلعداد خطة المنتجات المتكاملة اّتباعا للتوجیھات التي أسدى بھا مؤتمر عام 
(تس�ریع  ۱-CEP 3/۲۰۱٥لما نص علیھ حكم مجل�س االس�تثمار البری�دي  استجابة مباشرةالتي أصدرھا وكذلك 

 ،تكاملھا)واإلجراءات الرامیة إلى تحدیث الشبكة البریدیة الدولیة لالتحاد البریدي العالمي 
 

 كل التأییدوإذ یؤید 
 ،۳۹المستند  - تنفیذ كل التوصیات الواردة في خطة المنتجات المتكاملة المعروضة في مستند المؤتمر

 
 وإذ یأخذ في االعتبار

٪ سنویا، إمكانی�ات غی�ر ۱۰بنسبة النمو العالمي المتوقع أن تزید عن  ُتمثَّل، أن التجارة اإللكترونیة عبر الحدود
 مستغلّة ویمكن للقطاع البریدي استغاللھا،

 
 وإذ یأخذ في االعتبار أیضا

مكانیات التجارة اإللكترونیة، ولكن یتعین علیھا أن المؤسسات البریدیة بفضل مكانتھا ھي األقدر على استغالل إ
أن تق��ّدم خ��دمات ج��دیرة بالثق��ة وأن تواص��ل االبتك��ار م��ن أج��ل تلبی��ة الحاج��ات المتغی��رة للزب��ائن وباع��ة التج��ارة 

 اإللكترونیة لكي تتمّكن من مواجھة المنافسة في السوق،
 

 وإذ یحیط علماً 
ی�ع منتج�ات التج�ارة اإللكترونی�ة بالتحدی�د، ھ�ي منافس�ة شرس�ة بأن المنافسة في السوق البریدیة، وفي سوق توز

 وسریعة التطور
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۲۸۸ 

 واقتناعاً منھ 
 بفضل األعمال التجاریة التي تنشأ من التجارة اإللكترونیة، البریدیینبفرص النمو المتاحة للمستثمرین 

 
 وإذ یقرّ 

 بأن النمو وفرص النمو متاحة في جمیع أنحاء العالم،
 

 وإذ یقّر مع ذلك أیضا 
بأن تواصل تطور الشبكات البدیلة ونموھا ُیمّثل إشارة واضحة عل�ى أن ش�بكة االتح�اد البری�دي الع�المي ل�م تُع�د 

ن��تلب��ي الحاج��ات وأن االتح��اد إذا ل��م یتكّی��ف م��ع التط��ورات، فس��یزداد ع��دد المس��تثمرین ال ین ال��ذین یحّول��ون معیَّ
 دي العالمي،تبادالتھم خارج شبكة االتحاد البری

 
 وإذ یسلّم

التي یواجھھا االتحاد البریدي العالمي فیما یخص حاجات الزبائن وخص�ائص المنتج�ات، ھ�و التح�دي  بأن أحد التحدیات
 المتمّثل في تحدید طریقة لتلبیة متطلبات السوق من خالل ترشید إطار الخدمات القائم وتعصیره وتحقیق تكاملھ،

 
 یكلّف

 
ضمان مواكبة االتح�اد البری�دي الع�المي التغیی�رات الحاص�لة بتعص�یر منتج�ات بری�د بیدي مجلس االستثمار البر

الرس��ائل والط��رود البریدی��ة والبری��د العاج��ل ال��دولي بانتھ��اج نھ��ج متكام��ل (ف��ي مج��ال تط��ویر المنتج��ات وُنظ��م 
تنفیذ كل التوصیات الواردة ف�ي  األجور) وضمان تسریع عملیة اتخاذ القرارات تلبیًة لحاجات السوق من خالل

 :، أال وھي۳۹ المستند -خطة المنتجات المتكاملة المعروضة في مستند المؤتمر 
م�ع تحدی�د ، ۲۰۱۸ین�ایر "ك�انون الث�اني"  ۱عقب المؤتمر السادس والعشرین، اعتباراً م�ن  ۱تنفیذ الخطوة  -

 ؛۲۰۲۰لثاني" ینایر "كانون ا ۱اعتباراً من  ۲إلى تنفیذ الخطوة موعد لالنتقال 
مراجعة شاملة بشأن الخدمات اإلضافیة االختیاریة واإللزامیة، م�ع إص�دار توص�یات لم�ؤتمر ع�ام إجراء  -

تل��ك الخ��دمات تلبی��ًة لمتطلب��ات  م��ن أج��ل تعص��یرذل��ك  ُبعی��دوتنفی��ذھا  مع��یَّنالمص��ّغر أو للجھ��از ال ۲۰۱۸
 السوق وأھداف خطة المنتجات المتكاملة؛

 ؛۲أثٍر تشغیلیة ومحاسبیة شاملة ُتستكمل قبل تنفیذ الخطوة  دراسةِ إجراء  -
م��ن مس��تند  ۲۸الج��داول الزمنی��ة (المبین��ة ف��ي الج��دول ال��وارد ف��ي الفق��رة احت��رام و تنفی��ذ أنش��طة اإلع��داد -

) لضمان تماش�ي تنفی�ذ خط�ة المنتج�ات المتكامل�ة م�ع رغب�ات البل�دان األعض�اء ف�ي ۳۹المستند  -المؤتمر
 لعالمي،االتحاد البریدي ا

 
 ویكلف أیضاً 

 
 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:

(بما في ذلك تلك المتعلقة باألجور وقیاس النوعیة في إطار مجلس االستثمار البریدي  وتنفیذ أنشطة إعداد -
مع المنتجات المحددة والمطّورة مع مراعاة حاجات الزبائن تكون ُمكّیفة  والمعاییر والمحاسبة والعملیات)

 ؛وسلسلة اإلمداداتوالسوق 
ضمان مواصلة التنسیق الوثیق ب�ین جھ�از االتح�اد البری�دي الع�المي المس�ؤول ع�ن رس�م خارط�ة طری�ق  -

 لتنفیذ إرسال البیانات اإللكترونیة المسبقة وھیئة االتحاد المسؤولة عن تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة؛
 منتجات المتكاملة؛ضمان استحداث نظام أجور متكامل یتماشى مع متطلبات خطة ال -
ن��ة منھ��ا عل��ى ض��مان مراجع��ة خط��ة المنتج��ات المتكامل��ة مراجع��ة مس��تمرة م��ن أج��ل ع��رض ص��یغة محیَّ  -

 ،۲۰۲۰المؤتمر السابع والعشرین في عام 
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 ویكلف أیضاً 
 
 مجلس االستثمار البریدي بما یلي: - -
م�ن أج�ل ض�مان اس�تفادة جمی�ع أعض�اء  ۲۰۲۰-۲۰۱۷إدراج مجموعة من األنش�طة ف�ي برامج�ھ للفت�رة  -

االتحاد البریدي العالمي من الفرص التي تتیحھا عملیة تطویر المنتجات المادیة، مع تركیز األنشطة على 
 توفیر خدمات بریدیة دولیة بسیطة وبسعر معقول وجدیرة بالثقة؛

مج�ال تنمی�ة المنتج�ات یش�مل الجوان�ب المتص�لة ب�األجور وأنش�طة البح�وث فیم�ا  اعتماد نھج متكام�ل ف�ي -
والبری��د العاج��ل البریدی��ة یخ��ص المجموع��ة الكامل��ة للخ��دمات المادی��ة (منتج��ات بری��د الرس��ائل والط��رود 

دة؛ تحدیثالدولي) من أجل   خدمات االتحاد البریدي العالمي ھذه وتلبیة حاجات وتوقعات الزبائن المحدَّ
واألسعار وم�ا إل�ى ذل�ك، بغی�ة  داث خدمات تلبي حاجات الزبائن من حیث السرعة واألبعاد والموثوقیةإح -

 تعصیر مجموعة خدمات االتحاد المادیة وتلبیة مختلف حاجات كل شریحة من الزبائن؛
اییر اعتماد نھج متكامل في المسائل المتصلة بسلسلة اإلمدادات، بما في ذلك الجمارك واألمن والنقل ومع� -

التشغیل بالنظر إلى أن شبكة االتحاد عرضة لألخطار الخارجیة في ھذا المجال وتتطل�ب اس�تجابة منس�قة 
 ،من االتحاد على الصعید العالمي

 
 یدعو

 
المتص�لة ع�ن تنس�یق جمی�ع الجوان�ب  التام�ة مجلس االستثمار البریدي إلى إنش�اء جھ�از واح�د یت�ولى المس�ؤولیة

بلیة لخ�دمات بری�د الرس�ائل والط�رود البریدی�ة والبری�د العاج�ل ال�دولي، والس�ّیما: تنمی�ة بالتنمیة المتكاملة المستق
 المنتجات، واألجور، وسلسلة اإلمدادات، ونوعیة الخدمة، وما إلى ذلك،

 
 ویدعو أیضا

 
نالبلدان األعضاء ومستثمریھا ال  ین إلى ما یلي:معیَّ

ن��اتخ��اذ ت��دابیر لتمك��ین المس��تثمرین ال - جی��دة النوعی��ة كج��زء م��ن الخدم��ة  تق��دیم منتج��ات مادی��ةین م��ن معیَّ
 الشمولیة، وذلك لتحفیز االقتصاد وتعزیز الوئام االجتماعي؛

االعتراف بالدور الذي تؤدیھ أنشطة االتحاد البریدي العالمي في مجال تطویر المنتجات المادیة ف�ي تحس�ین  -
 الصغیرة والمتوسطة منھا؛نوعیة الخدمات لصالح مواطنیھا ومنشآتھا التجاریة، والسیما 

ن�اتخاذ التدابیر من أج�ل ض�مان ح�رص مس�تثمریھا ال - ین عل�ى حس�ن إدارة عالق�اتھم م�ع زب�ائنھم لك�ي معیَّ
 یصبحوا في معامالتھم تجاریین وتنافسیین وفّعالین؛

ى ین على التحدیات الناجمة عن تطویر المنتجات المادیة الدولیة، بل وعل�معیَّنضمان تركیز مستثمریھا ال -
 االستراتیجیات الضروریة لقھر ھذه التحدیات أیضا؛

 ؛المشاركة مشاركة فعالة في عملیة تطویر المنتجات المادیة لالتحاد البریدي العالمي -
 فرص التجارة اإللكترونیة، استغاللاالضطالع بأنشطة ترمي إلى زیادة األعمال عن طریق  -
 

 ویدعو كذلك
 

 .لتطویر التجارة اإللكترونیة في مناطقھااالتحادات المحدودة إلى تقدیم دعمھا 
 

 ، الجلسة الثالثة)۳، اللجنة 13(االقتراح 
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 C 16/۲۰۱٦حكم ال
 

 البریدیة تطویر العنونةاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یضع في اعتباره
تستخدمھا كل الخدمات الحكومیة والعمومی�ة، أن األبحاث والتجارب أثبتت أن نظم العنونة أدوات أساسیة وضروریة 

 وكل الشركات والكیانات االجتماعیة واالقتصادیة على الصعید العالمي، وتشكل عنصرا أساسیا للتنمیة االقتصادیة،
 

 وبالنظر إلى
اإلقرار المتزاید بأن توافر معلومات العناوین واستخدامھا استخداما فعاال من شأنھما أن یساعدا ف�ي رف�ع العدی�د 
من التحدیات اإلنمائیة التي تواجھھا البلدان، على غرار التنمیة الحضریة واإلدماج االجتماعي وتوفیر الخدمات 

 ة وتشرید السكان،والتأھب لمواجھة الكوارث الطبیعیة واألوبئ األساسیة
 

 وإذ یقرّ 
غیر مخطط لھا أو مناطق سكن غیر نظامی�ة أو  موائلمن السكان في العدید من البلدان یعیش في  كبیراً  بأن جزءاً 

 مناطق ریفیة تفتقر إلى عنونة منتظمة،
 

 وإذ یقّر أیضاً 
، وأن�ھ ال البریدی�ة والط�رودتوزی�ع بری�د الرس�ائل لأن العناوین تشكل عنصرا حیویا من عناصر البنی�ة التحتی�ة ب

یمكن تحقیق التنمیة الكاملة لھذه األنشطة، بما فیھا التجارة اإللكترونیة، على نحو فعال ما لم تتوافر نظم عنون�ة 
 محكمة وبیانات العناوین،

 
 وإذ یقّر كذلك 

 اھظ�ة التك�الیفوببأن الوسائل التقلیدیة المستخدمة ف�ي إع�داد العن�اوین وتخصیص�ھا تنط�وي عل�ى عملی�ة معق�دة 
 ،مھارة تقنیةو وقتا طویالتتطلب و
 

 وإذ یحیط علماً 
أن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونظم المعلومات الجغرافیة قد شھدت تطورا كبیرا ومتزایدا في الس�نوات 

جغرافیا على األخیرة، مما أدى إلى ابتكار العدید من األدوات التي تتیح تحدید مواقع الشركات والمساكن تحدیدا 
 نحو أسرع وبتكلفة أقل بكثیر من ذي قبل،

 
 وإذ یضع في اعتباره 

التدابیر التي اعتمدتھا المؤتمرات السابقة والجھود الكبیرة التي ُبذلت على المستوى ال�دولي واإلقلیم�ي وال�وطني 
تل�ف البل�دان باس�تخدام للتأكید على أھمیة العنونة ذات النوعیة الجیدة ووضع نظ�م عنون�ة فعال�ة وتنفی�ذھا ف�ي مخ

 التكنولوجیا بصفة عامة ونظم المعلومات الجغرافیة بصفة خاصة،أحدث 
 

 یكلّف
 

 مجلس اإلدارة، بالتشاور مع مجلس االستثمار البریدي، وبدعم من المكتب الدولي بالقیام بما یلي:
خاص��ة الرم��وز إج��راء دراس��ة بھ��دف إع��داد مب��ادئ توجیھی��ة ل��دمج نظ��م المعلوم��ات الجغرافی��ة، وبص��فة  -

الجغرافیة ورسم الخرائط، ف�ي نظ�م العنون�ة الحالی�ة والت�ي یج�ري إع�دادھا بھ�دف تحدی�د التطبیق�ات البریدی�ة 
المحتمل��ة الت��ي یمك��ن أن تع��الج االفتق��ار إل��ى نظ��ام عنون��ة ش��امل، وتعزی��ز الكف��اءة التش��غیلیة وتحفی��ز النش��اط 

 الطرود؛ التجاري، وعلى وجھ الخصوص التجارة اإللكترونیة وتوزیع



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۹۱ 

تنظیم أنشطة الدعوة بشأن أھمیة وضع نظم خاصة بالعنونة، باستخدام أحدث التكنولوجی�ا لتنفی�ذ ج�دول  -
وأھ��داف التنمی��ة المس��تدامة الخاص��ة بھ��ا تنفی��ذا فع��اال، بم��ا ف��ي ذل��ك  ۲۰۳۰أعم��ال األم��م المتح��دة لع��ام 

 المؤتمرات واالجتماعات؛
البل�دان األعض�اء ف�ي مج�ال العنون�ة الت�ي ُتس�تخدم فیھ�ا نظ�م اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان بناء قدرات  -

المعلوم��ات الجغرافی��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك جم��ع الم��واد والم��وارد الخاص��ة بالمس��ائل المتص��لة بالعنون��ة، مث��ل 
تطویر البنیة التحتیة للعنونة، وأفضل الممارسات واألمثلة عن التجارب الناجحة، والدراسات المقاِرن�ة، 

ومبادئھا التوجیھیة، في منصة فریدة على شبكة اإلنترنت (مكتبة)، فض�ال ع�ن ض�مان ومعاییر العنونة 
 اإلدماج التكنولوجي، إلخ؛

 تحدید مصادر التمویل الفعلیة والمحتملة لألنشطة الرامیة إلى وضع نظم العنونة، بما في ذلك المصادر غیر التقلیدیة، -
 

 ویكلف أیضاً 
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
 دعم مجلس اإلدارة والمكتب الدولي في إعداد الدراسة والترویج لھا؛ -
النظر في جمیع التوصیات ذات الطابع التشغیلي الناتجة عن الدراسة بشأن اآلثار المترتبة عل�ى اعتم�اد  -

نالمستثمرین ال ین نظم المعلومات الجغرافی�ة، مث�ل الرم�وز الجغرافی�ة أو رس�م الخ�رائط أو التس�ویق معیَّ
 م على نظم المعلومات الجغرافیة، وإعداد تحلیل لألثر في ھذا الشأن؛القائ

ین من تنفیذ التوص�یات معیَّنوضع وتنفیذ خطة عمل ملموسة ونشر خارطة طریق لتمكین المستثمرین ال -
العملی�ة الناجم��ة ع�ن الدراس��ة تنفی�ذا فع��اال، الس��یما م�ع البل��دان الراغب�ة ف��ي النھ�وض بأس��واقھا البریدی��ة 

 لتسویق الجغرافي التنُبؤي؛وإرساء ا
والت�رویج لھ�ا بھ�دف ض�مان   S42مواصلة تط�ویر المراج�ع والمع�اییر الدولی�ة المتص�لة بالعنون�ة مث�ل المعی�ار  -

 تكامل تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة بصفة عامة، والرموز الجغرافیة ورسم الخرائط بصفة خاصة،
 

 ویكلف أیضاً 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
البل�دان األعض�اء ف�ي جھودھ�ا الرامی�ة إل�ى ت�وفیر عن�وان للجمی�ع باس�تخدام تكنولوجی�ا المعلوم�ات دعم  -

واالتصاالت األكثر تطورا، وتقدیم المشورة لھ�ا ف�ي ھ�ذا المج�ال، م�ع التركی�ز بش�كل خ�اص عل�ى أش�د 
 فئات السكان ضعفا؛

 في ھذا المجال وإدارتھا، تنسیق أنشطة المساعدة التقنیَّة المتصلة بالعنونة وتكوین شبكة خبراء -
 

 ویحثّ 
 

غیر المخطط لھا، عنصرا أساسیا من  الموائلالبلدان األعضاء في االتحاد على جعل تطویر العنونة، السیما في 
سیاستھا وخططھا اإلنمائیة الوطنیة خالل الدورة المقبلة، وأحد أسس االتصال (الرسائل) والتجارة (السلع) على 

 المستویین الوطني والدولي،
 

 ویحث أیضا
 

اللجنة االستشاریة على مساعدة مجلس اإلدارة والمكتب الدولي في إعداد قائمة تفاعلیة تض�ّم مھنی�ین وجامع�ات 
من ذوي الخب�رة ف�ي مج�ال خ�دمات ومنتج�ات العنون�ة الت�ي ُتس�تخدم فیھ�ا  ومنظمات ال تستھدف الربحوشركات 

 نظم المعلومات الجغرافیة، السیما الرموز الجغرافیة ورسم الخرائط.
 

 ، الجلسة الخامسة)٤، اللجنة 27(االقتراح 
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۲۹۲ 

 C 17/۲۰۱٦الحكم 
 

 تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یسلِّم
نبأن المستثمرین ال على نظم تكنولوجیا المعلومات في دعم سیر العملیات س�یراً  على نحو متزایدین یعتمدون معیَّ

 خدمات مناسبة إلى زبائنھم، وتقدیم معلومات مھمة إلى المستثمرین اآلخرین، وفي تقدیمفعاالً، 
 

 وإذ یالحظ
أن اعتم��اد العملی��ات البریدی��ة وأتمت��ة البری��د عل��ى تكنولوجی��ا المعلوم��ات ق��د زاد وسیس��تمر ف��ي الزی��ادة ب��وتیرة 

 متسارعة،
 

 وإذ یقرّ 
األعضاء في تقدیم البیان�ات عب�ر الح�دود وف�ي  البلدان بتزاید اعتماد نظم تكنولوجیا المعلومات على بعضھا لدى

 شتى ربوع العالم،
 

 وإذ یدرك
م�ن أھ�داف اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة یش�دد عل�ى جمل�ة أم�ور منھ�ا األم�ن واس�تخدام  ۱أن الھدف 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،
 

 وإذ یعي
 األعضاء والزبائن، البلدان وما لھا من وقع على السالمةالتي تحیط باألمن و طبیعة التھدیدات العالمیة

 
 وإذ یحیط علماً 

تكنولوجیا المعلومات لم یفتأ یعتبر حاسما أكثر وأكثر في ظ�ل م�ا بذلت�ھ لج�ان االتح�اد البری�دي  وسالمة بأن أمن
 العالمي ومشاریعھ من جھود في اآلونة األخیرة لتطویر تكنولوجیا المعلومات،

 
 وإذ یقر أیضاً 

األعض�اء م�ن أج�ل ص�ون  البل�دان بضرورة تقدیم توجیھات تناسب اإلدارات المعنیة بتكنولوجیا المعلومات لدى
 البیانات والنفاذ إلى النظام،

 
 وإذ یدرك كذلك

ھ��ذه  تتط��ور ب�نفس وتی��رة یج�ب أن ت��دابیر األم�ن والس��المةأن تكنولوجی�ا المعلوم��ات ال تفت�أ تتغی��ر، وعلی�ھ ف��إن 
 التغیرات،

 
 یكلِّف

 
 مجلس االستثمار البریدي

بإجراء دراسة لتحدید أفضل الممارسات واالستراتیجیات وغیر ذلك من التدابیر الوجیھ�ة ف�ي مج�ال أم�ن  -
 البل�دان األعض�اء ف�ي تكنولوجی�ا المعلوم�ات، لتعزی�ز بیئ�ة آمن�ة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات م�ن أج�لوسالمة 

 االتحاد البریدي العالمي؛
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۲۹۳ 

تكنولوجی�ا المعلوم�ات یك�ون ھدف�ھ الرئیس�ي مراقب�ة توجھ�ات أم�ن  وسالمة عن أمنباستحداث بند أعمال  -
االتحاد البریدي  في البلدان األعضاء تكنولوجیا المعلومات إلتاحة تطویر المتطلبات المستقبلیة، وإلطالع

عمال ھذا بند األ بإسنادالعالمي على مستجدات مشھد أمن اإلنترنت الذي ال یفتأ یتغیر، كما یكلف المجلس 
 إلى الفریق المسؤول عن األمن في االتحاد البریدي العالمي.

 
 ، الجلسة الخامسة)٤، اللجنة 31(االقتراح 

 
 

 C 18/۲۰۱٦الحكم 
 

اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي عل��ى موق��ع االتح��اد البری��دي الع��المي عل��ى اإلنترن��ت جلس��ات مجل��س ب��ث 
 لیشاھدھا المستخدمون المسجلون بالكامل

 
 إّن المؤتمر،

 
 إذ یضع في اعتباره

أن اس��تخدام التكنولوجی��ات الجدی��دة ف��ي ب��ث اجتماع��ات المنظم��ات الدولی��ة یش��جع البل��دان األعض��اء عل��ى  -
 الشفافیة والمساھمة ویوّفر الموارد البشریة واللوازمیة والمالیة؛

لالجتماعات تتضمن الجلسات التي ُعِقَدت وأن األمم المتحدة أنشأت مسبقاً نظام بث مباشر وقاعدة بیانات  -
 ،۲۰۱۲لعام  في مؤتمر الدوحة

 
 وإذ یقرّ 

ب��الجھود الت��ي ب��ذلھا المكت��ب ال��دولي ف��ي إع��داد قن��اة للب��ث المتواص��ل عب��ر اإلنترن��ت أُدِرج��ت فیھ��ا من��ذ م��دة  -
 ؛۲۰۱٥االجتماعات التي ُعِقدت خالل مؤتمر جنیف االستراتیجي لعام 

البری�دي الع�المي نظ�ام تش�غیلي لب�ث االجتماع�ات الت�ي ُتعَق�د ف�ي ب�رن، وأن بإمك�ان موق�ع بأن ل�دى االتح�اد  -
 ،)Web TV( االتحاد الشبكي بث مثل ھذه الدورات من خالل قسم "تلفاز الویب"

 
 وإذ یدرك

الجھ�ود المتواص��لة الت��ي یب�ذلھا المكت��ب ال��دولي ف��ي س�بیل التحل��ي بالش��فافیة ف��ي كاف�ة أنش��طتھ، وخاص��ًة ف��ي  -
 الجتماعات التي ُتعقد في مقر االتحاد البریدي العالمي في برن؛ا

وأن القدرة التقنیة موجودة أصالً من أجل تسھیل بث االجتماعات، التي لن یترتب على تطبیق ھذا االقتراح  -
 المتعلق بھا أي تكالیف إضافیة؛

الح البل�دان األعض�اء واالتح�اد وأن بث جلسات االجتماعات قد یؤدي إلى وفورات مالیة ولوازمیة ھامة لص -
 البریدي العالمي بحد ذاتھ،

 
 یكلّف

 
 المكتب الدولي بما یلي:

تمكین البث المباشر للجلسات العامة للجان مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي والجتماعاتھ�ا (أو  -
اجتماعات األجھزة المقابلة الجدیدة التي قد ُتنشأ إذا ما اعتِمدت عملی�ة إص�الح االتح�اد البری�دي الع�المي) 

ین�ایر "ك�انون  ۱ل�دورة الجدی�دة (ف�ي وذلك لفائدة البلدان األعضاء والم�راقبین المص�رح لھ�م، ابت�داء م�ن ا
 )؛۲۰۱۷الثاني" 

 إعداد مكتبة افتراضیة یمكن االطالع فیھا على فیدیوھات االجتماعات بناء على الطلب؛ -
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۲۹٤ 

وضع قواعد واضحة للغایة للمجلس أو المجلسْین فیما یخص ھذه المسألة، مع األخذ في االعتبار إمكانی�ة  -
الحاجة إلى الح�ّد م�ن النف�اذ إل�ى بع�ض المناقش�ات ألس�باب الس�ریة، (ف�ي ض�وء األحك�ام ذات الص�لة م�ن 

ن�ة عل�ى ھ�ذه النظام العام وف�ي ض�وء األنظم�ة الداخلی�ة لألجھ�زة الس�ابقة ال�ذكر)، وع�رض القواع� د الُمحیَّ
 للموافقة علیھا؛ ۲۰۱٦األجھزة في دورتھا األولى في عام 

دراسة جدوى البث المباشر من النواحي المالیة والقانونیة والتقنیة لتوسیع نطاق ھذه المرافق لتش�مل المش�اركة  -
 د البریدي العالمي؛التفاعلیة والترجمة الشفویة والتصویت، بغیة إمكانیة العمل بھا مستقبالً في االتحا

 .۲۰۱۸عرض نتائج ھذه الدراسة على أجھزة االتحاد المعنیة التخاذ قرار بھذا الشأن بحلول نھایة عام  -
 

 ، الجلسة الثالثة)۳، اللجنة Rev 2.26(االقتراح 
 
 

 C 19/۲۰۱٦الحكم 
 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۲إقرار الحسابات الموحدة لالتحاد البریدي العالمي لفترة 
 

 إن المؤتمر،
 

 وبعد االطالع
 )؛۲٦المستند  -على التقریر الخاص بالشؤون المالیة لالتحاد (المؤتمر أ )
 )،۲۹المستند  -على تقریر لجنتھ المالیة (المؤتمر ب)

 
 یحیط علماً 

 
 ویعفي األجھزة من مسؤولیاتھا إعفاء نھائیاً. ۲۰۱٥-۲۰۱۲بالحسابات الموحدة لالتحاد البریدي العالمي لفترة 

 
 ، الجلسة الرابعة)۲اللجنة  ،۳المرفق  -۱الملحق  -۲٦المستند  -(المؤتمر

 
 

 C 20/۲۰۱٦الحكم 
 

 الدعم الذي تقدمھ حكومة االتحاد السویسري في مجال الشؤون المالیة لالتحاد
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ نظر في
 )،۲٦المستند  -التقریر الخاص بالشؤون المالیة لالتحاد (المؤتمر

 یعرب عن
 

 لحكومة االتحاد السویسري على:امتنانھ 
المساعدة السخیة التي تقدمھا لالتحاد ف�ي مج�ال الش�ؤون المالی�ة بمراقب�ة مس�ك محاس�بة المكت�ب ال�دولي  ‘۱’

 وباالضطالع بالمراجعة الخارجیة لحسابات االتحاد؛
الم�دى استعداده لتخفیف حاالت العجز العرض�یة ف�ي الخزین�ة، وذل�ك بتق�دیم الق�روض الض�روریة عل�ى  ‘۲’

 القصیر وفقاً للشروط التي تحدد باتفاق مشترك.
 

 ، الجلسة الرابعة)۲، اللجنة ۳الملحق  -۲٦المستند  -(المؤتمر
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۲۹٥ 

 C 21/۲۰۱٦حكم ال
 

 مواصلة تعزیز أنشطة االتحاد في مجال التنظیم البریدي
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ یضع في االعتبار 
العالمي، یتمثل ھدف االتح�اد ف�ي ض�مان تنظ�یم الخ�دمات البریدی�ة  من دستور االتحاد البریدي ۱أنھ وفقا للمادة 

 وتحسینھا وتعزیز تنمیة التعاون الدولي في ھذا المضمار،
 

 وإذ یضع في االعتبار أیضا 
أنھ في ظل التغیر السریع الذي شھدتھ البیئة الداخلیة والخارجیة في السنوات األخیرة، ت�م الفص�ل بش�كل متزای�د 

ظیمیة والمھام التشغیلیة، وظھر منّظمون بریدیون جدد لیصبح التنظیم البریدي ھكذا مسألة مھم�ة بین المھام التن
 لالتحاد البریدي العالمي وللبلدان األعضاء فیھ،

 
 وإذ یقرُّ 

، C 13/۲۰۱۲و C 41/۲۰۰۸بأن المؤتمر الرابع والعشرین والمؤتمر الخامس والعشرین دعیاً من خالل الحكمین 
یات ومؤتمرات بشأن التنظیم البریدي في إطار مجلس اإلدارة بھدف تشجیع أفضل الممارسات فیما إلى إنشاء منتد

یتعل��ق بت��وفیر الخدم��ة الش��مولیة وتنظ��یم األس��واق البریدی��ة ف��ي البل��دان األعض��اء ومناقش��ة القض��ایا ذات االھتم��ام 
 المشترك المتعلقة بالتنظیم البریدي وتبادل وجھات النظر بشأنھا،

 
 كذلك وإذ یقرُّ 

بأنھ ثبت على مدى السنوات القلیلة الماضیة في نطاق االتح�اد البری�دي الع�المي أن الخط�ط المتكامل�ة لإلص�الح 
والتنمیة البریدیة وخطط التنمیة اإلقلیمیة في حال تركیزھا على تعزیز التنظیم البریدي وتحس�ینھ، تش�كل أدوات 

 فعالة في معالجة مسألة إصالح القطاع البریدي، 
 

 واقتناعاً منھ
بأن المبادرات القّیمة المذكورة آنفا التي اتخذھا االتحاد في مجال التنظیم البریدي لقت اھتمام�ا كبی�را م�ن جان�ب 

 البلدان األعضاء، ویمكن أن تكون مرجعا مفیدا لھا لتطویر أنشطتھا المتعلقة بالتنظیم البریدي، 
 

 وإذ یسلِّم
مختلفة فیما یتعلق بالتنظیم البریدي في عصر البدائل اإللكترونی�ة وتحری�ر  بأن البلدان األعضاء لدیھا احتیاجات

 األسواق، 
 

 وإذ یسلِّم كذلك
بأنھ ال یمكن للبل�دان األعض�اء أن تض�ع سیاس�اتھا وتح�دد ھیاكلھ�ا المؤسس�یة وكیفی�ة اس�تخدام الم�وارد وفق�ا لم�ا 

ی�ة واالقتص�ادیة إال ف�ي إط�ار الممارس�ة الكامل�ة تعتبره كأفضل نموذج لبل�وغ أھ�دافھا المتعلق�ة بالتنمی�ة االجتماع
 لسیادتھا الوطنیة،

 
 واقتناعا منھ أیضا

بأن�ھ ك��ي یتس��نى لالتح��اد تلبی�ة احتیاج��ات البل��دان األعض��اء م��ن حی�ث المعرف��ة وال��وعي بمجموع��ة اإلص��الحات 
م�ن الض�روري ل�ھ الجاریة في القطاع البریدي وأفضل الممارسات المعتمدة وتطور األسواق والجھات الفاعلة، 

 أن یواصل أنشطتھ في ھذا المجال،
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۹٦ 

 یكلِّف
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
تحدید الجوانب الرئیسیة للتنظیم البریدي ووصفھا بغیة استخدامھا كمرج�ع م�ن جان�ب البل�دان األعض�اء  -

 عند إجرائھا عملیات اإلصالح، والعمل مع االتحادات المحدودة بما یتماشى مع ھذه األھداف؛ 
مواصلة تنظیم مؤتمر االتحاد المعن�ي ب�التنظیم البری�دي خ�الل دورات مجل�س اإلدارة الس�نویة باعتب�اره  -

 منتدى لتبادل الخبرات ونشر المعلومات وأفضل الممارسات في ھذا المجال؛ 
 دعم عملیات اإلصالح والتنظیم في البلدان األعضاء. -
 

 یكلِّف أیضا
 

 المكتب الدولي بما یلي: 
المعلومات عن التنظیم البریدي من البلدان األعضاء ونشرھا في قاعدة بیانات على الموقع الشبكي جمع  -

 لالتحاد؛ 
 تحلیل الھیاكل والنماذج وأفضل الممارسات ودراسات الحالة؛  -
 إطالع األطراف المعنیة على نتائج البحوث عن طریق المطبوعات وحلقات العمل والمؤتمرات. -
 

 ، الجلسة السادسة)۳اللجنة ، 05(االقتراح 
 
 
 C 22/۲۰۱٦حكم ال
 

نإدماج المستثمرین ال  ین في نظام تسویة الحسابات الذي یدیره المكتب الدوليمعیَّ
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ أحاط علماً 
ب��أن س��بل االس��ترداد الرس��میة لیس��ت فعال��ة ف��ي البل��دان المدین��ة، ف��ي بع��ض الح��االت، حت��ى عن��دما یقب��ل  -

نالمستثمرون ال  ون الحسابات العامة أو الحسابات الخاصة على النحو الواجب؛معیَّ
نبأن وثائق االتحاد وأنظمتھا ال تحتوي على أي آلیات  -  ة لتسویة ھذه األوضاع،معیَّ
 

 وإذ یقرّ 
بالتفص��یل بغی��ة إیج��اد طریق��ة بھ��دف تض��مین أحكامھ��ا آلی��ة  وث��ائق االتح��ادب��أن مجل��س اإلدارة درس  -

 للعقوبات؛
ھذه الدراسة كشفت أن أي آلیة عقوبة لن تتوافق برمتھا مع مبادئ االتحاد المتعلقة باإلقلیم البری�دي بأن  -

 مكرراً من الدستور،۱و ۱الواحد وحریة العبور المنصوص علیھما في المادتین 
 

 وإذ یدرك
ن��وج��ود ممارس��ات فض��لى ثنائی��ة متاح��ة للمس��تثمرین ال - تس��ویة ھ��ذه ین أو الحكوم��ات الراغب��ة ف��ي معیَّ

ناألوضاع بین المستثمرین ال  ین، وتشمل ھذه الممارسات:معیَّ
التشجیع على إبرام اتفاقات استرداد ال�دیون، ع�ن طری�ق اقت�راح خط�ط دف�ع طویل�ة األج�ل عل�ى  •

 البلدان المدینة؛
 عن طریق بلد طرف ثالث، على أن تتفق األطراف الثالثة على اإلجراءات؛ تعزیز االسترداد •



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۹۷ 

 مع�یَّنالم�دین والمس�تثمر ال مع�یَّنس المساعدة من المكتب الدولي إلیجاد حل بین المستثمر الالتما •
ال��دائن، م��ع اإلق��رار ب��أن المكت��ب ال��دولي ال یمك��ن أن ی��ؤدي دوراً تنظیمی��اً أو تنفی��ذیاً ف��ي تل��ك 

 الحاالت؛
 إحالة المسألة إلى السلطات الحكومیة؛ •
نتثمرین التأكید المعلومات المحاسبیة بین المس •  ین؛معیَّ

 
 لكنھ یدرك

ن�أن ھذه الممارس�ات الفض�لى ال تض�من إیج�اد ح�ل لمس�ألة ال�دیون المعدوم�ة، وأن المس�تثمرین ال - ین معیَّ
 یلزمھم بذل جھود ھائلة لتسویة ھذه األوضاع،

 
 یكلّف

 
مجل���س االس���تثمار البری���دي بتحدی���د آلی���ة تجع���ل م���ن نظ���ام المقاص���ة الخ���اص باالتح���اد البری���دي الع����المي 

"UPU*Clearing"  الطریقة المفّضلة لتسویة الحسابات الدولیة، ویدعو فریق مس�تخدمي نظ�ام المقاص�ة الخ�اص
 ۲۰۱۸البریدي في ع�ام إلى عرض اقتراح على مجلس االستثمار  "UPU*Clearing"باالتحاد البریدي العالمي 

نلحث المستثمرین ال  ین غیر األعضاء في الفریق على االنضمام إلى نظام المقاصة المتعدد األطراف ھذا.معیَّ
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة Rev 1.12(االقتراح 
 
 
 C 23/۲۰۱٦حكم ال
 

 استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 االعتبارإذ یأخذ في 
المناقشات المثمرة والمكثف�ة الت�ي دارت خ�الل الم�ؤتمر االس�تراتیجي الع�المي لالتح�اد البری�دي الع�المي  -

 ؛ ۲۰۱٥الذي ُعقد في جنیف في أبریل "نیسان" 
 العمل الذي أنجزه كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي في مجال التخطیط االستراتیجي؛ -
م�ت االستنتاجات واآل - الع�ام ف�ي راء المعّبر عنھا في مجموعة المؤتمرات االستراتیجیة اإلقلیمیة التي ُنظِّ

بلداً فرصة مناقشة مشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة  ۱٥۰والتي أتاحت ألكثر من  ۲۰۱٥
 مع بیان األولویات اإلقلیمیة لكل بلد من ھذه البلدان؛

بمشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة وتحدید أولویات أنشطة االتح�اد نتائج االستبیان المتعلق  -
 البریدي العالمي؛

 الدروس المستفادة من تنفیذ استراتیجیة الدوحة البریدیة؛ -
 نتائج أعمال المؤتمر ككل، -
 

 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك
) ال�ذي أُِع�دَّ بالتع�اون ب�ین ك�ل م�ن مجل�س ۱۳المستند  -مشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة (المؤتمر

اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي والذي یراعي اآلراء المعبَّر عنھا خالل عملیة تشاور عام�ة 
مع رؤساء لجان مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي واللجن�ة االستش�اریة وأفرق�ة المش�اریع فض�ال ع�ن 

 ن األعضاء في االتحاد واالتحادات المحدودة،جمیع البلدا



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۹۸ 

 وإذ یدرك
ضرورة مواصلة تكییف سبل توفیر الخ�دمات البریدی�ة م�ع التط�ورات الت�ي تش�ھدھا البیئ�ة البریدی�ة واحتیاج�ات 

 الزبائن المتغیرة،
 

 یوافق على
 

 استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة،
 

 ویدعو
 

ف�ي  ذات الصلة من استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة ف�ي أولویاتھ�ا و البلدان األعضاء إلى إدراج العناصر
 برامج عملھا،

 
 ویدعو أیضا

 
االتحادات المحدودة إل�ى إدراج العناص�ر ذات الص�لة م�ن اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة ف�ي أولویاتھ�ا 

 وبرامج عملھا،
 

 ویكلِّف
 

 وفقا لألحكام المنصوص علیھا في النظام العام: أجھزة االتحاد الدائمة بالقیام بما یلي
 تنفیذ األھداف والبرامج المحددة في استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة؛ -
اإلس�راع ف�ي اتخ�اذ ك�ل الت�دابیر المناس�بة، ف�ي إط�ار اختصاص�ات ك�ل منھ�ا، لتحقی�ق األھ�داف المح��ددة  -

 النتائج المتوقعة في ھذا المجال؛وتحدید سبل تنفیذ االستراتیجیة من أجل تحقیق 
اس��تعراض حال��ة تنفی��ذ اس��تراتیجیة إس��طنبول البریدی��ة العالمی��ة بانتظ��ام م��ن خ��الل إج��راء قی��اس وتقی��یم  -

ْین، والقیام بالخطوات التالیة عقب االنتھاء من عملیة االستعراض:  نِشَطْین ومستمرَّ
 لتكییف؛إجراء كل ما ھو ضروري من تعدیالت فیما یخص التوجھ وا •
إعادة تخصیص الموارد المتاح�ة علم�ا ب�أن درج�ة تنفی�ذ اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة  •

س��تتوقف عل��ى المس��توى األقص��ى المح��دد م��ن النفق��ات ال��ذي واف��ق علی��ھ الم��ؤتمر، فض��ال ع��ن 
 ؛المیزانیة التي یضعھا ویعتمدھا مجلس اإلدارة المنتخب حدیثا

 تظام على البلدان األعضاء في االتحاد؛تعمیم النتائج المحققة بان -
 رفع تقریر إلى المؤتمر المقبل عن النتائج المحققة والخبرات المسجلة؛ -
 ۲۰۲٤-۲۰۲۱المشاركة في عملیة تشاوریة مع البلدان األعضاء بغیة إع�داد االس�تراتیجیة المس�تقبلیة للفت�رة  -

 لیوافق علیھا. ۲۰۲۰وعرضھا على مؤتمر عام 
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة 24(االقتراح 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۹۹ 

 C 24/۲۰۱٦حكم ال
 

 مشروع خطة أعمال إسطنبول 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یحیط علماً 
من النظام العام لالتحاد، ینظر مجلس اإلدارة في مش�روع خط�ة أعم�ال االتح�اد  ۳-۱-۱۰۷بأنھ، بموجب المادة 

ویضع اللمسات األخیرة علیھ بحیث تتوافق األنشطة الواردة البریدي العالمي الرباعیة الذي وافق علیھ المؤتمر، 
 في مشروع الخطة لفترة األربع سنوات مع الموارد الفعلیة المتاحة.

 
 وإذ یقرّ 

بأّن النسخة النھائیة لخطة األعمال الرباعیة التي أتّم مجلس اإلدارة وضعھا ووافق علیھا ستشكل األساس إلعداد 
التي سیتولى كل من مجل�س اإلدارة  العملعن خطط  بریدي العالمي السنویین، فضالً برنامج ومیزانیة االتحاد ال

 ومجلس االستثمار البریدي إعدادھا وتنفیذھا.
 

 وإذ یحیط علماً أیضاً 
بأن اقتراحات المؤتمر ذات الطابع العام التي لھا تداعیات مالیة وتحتوي على تعلیمات لألجھزة الدائم�ة لالتح�اد 

 طة األعمال الرباعیة لالتحاد البریدي العالمي التي سیعتمدھا المؤتمر السادس والعشرون،ترد في مشروع خ
 

 یوافق على
 

 مشروع خطة أعمال إسطنبول، بما في ذلك جمیع اقتراحات العمل الواردة فیھا،
 

 ویكلٍّف
 

عم�الً بق�رارات  ۲۰۲۰-۲۰۱۷مجلس اإلدارة بأن یحّین مش�روع خط�ة أعم�ال إس�طنبول بانتظ�ام خ�الل ال�دورة 
 المؤتمر،

 
 ویكلِّف أیضاً 

 
ویعرض�ھا عل�ى  ۲۰۲٤-۲۰۲۱مجلس اإلدارة بأن یعد، بدعم من المكتب الدولي، مشروع خطة األعمال للفترة 

 .۲۰۲۰مؤتمر عام 
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة 28(االقتراح 
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۳۰۰ 

 C 25 /۲۰۱٦حكمال
 

العقوب�ات ف�ي ح�ال التخل�ف ع�ن س�داد ال�دیون الدائم�ة وطویل�ة األم�د نتائج الدراسة بش�أن إنش�اء آلی�ة لتحدی�د 
نفیما بین المستثمرین ال )CN 52(الناجمة عن عدم تسویة الحسابات العامة  ینمعیَّ

 
 إن المؤتمر،

 
 إذ یقرُّ 

بأن أسالیب التحصیل الرسمیة ال تحقق بالضرورة النتائج المرجو تحقیقھا مع البلدان المتخلفة عن سداد  -
ن��دیونھ��ا من��ذ فت��رة طویل��ة عل��ى ال��رغم م��ن قب��ول المس��تثمرین ال وفق��ا لألص��ول  CN 52ین الحس��اباتمعیَّ

 المرعیة؛ 
نوبأن بعض المستثمرین ال - ین تراكمت علیھم دیون متأخرة متعلقة بالحسابات الدولیة تعود مّدتھا إلى معیَّ

 عاما، ۲٥ما یزید عن 
 

 وإذ یضع في اعتباره
 وال أنظمتھ نّصت على آلیة محددة لمعالجة ھذا الوضع، أن ال وثائق االتحاد

 
 وإذ یالحظ

ن، بإجراء دراسة بشأن المستثمرین الC 58/۲۰۱۲أن مؤتمر الدوحة قضى في الحكم  ین المتخلفین عن س�داد معیَّ
دیونھم منذ فترة طویلة من أجل إدراج آلیة عقوبات ف�ي األنظم�ة لمعالج�ة ھ�ذا الوض�ع وعرض�ھا خ�الل ال�دورة 

 ) بغیة وضعھا موضع التنفیذ بأسرع وقت ممكن،۲۰۱٦-۲۰۱۳المقبلة (
 

 یذكِّروإذ 
إمكانیة تسویة مثل ھذه األوض�اع ع�ن طری�ق  ۲۰۱۲-۲۰۰۹بأن مجلس االستثمار البریدي درس خالل الدورة 

 فرض عقوبات،
 

 أیضاً  یذكِّروإذ 
د خالل دورة  دی�د م�ن ھ�ذه األوض�اع المالی�ة تتعل�ق على أن الع ۲۰۱۲-۲۰۰۹بأن مجلس االستثمار البریدي شدَّ

 ببلدان ال تقیم عالقات سیاسیة فیما بینھا، ومن ثّم، فھي ال ُتجري معامالت مالیة فیما بینھا،
 

 وإذ یعترف أیضا
دراس�ة معّمق�ة م�ن أج��ل إیج�اد ُس�ُبل إلدراج آلی��ة  وث�ائق االتح��ادب�أن مجل�س اإلدارة عك�ف عل��ى دراس�ة  -

 مناسبة في األنظمة؛ 
ف�ي دراس�تھ إل�ى أن اعتم�اد أي آلی�ة عقوب�ات یتع�ارض تعارض�ا تام�ا م�ع مب�دأ االتح�اد المتعل�ق وخلص  -

 مكرراً من الدستور،۱و ۱باإلقلیم البریدي الواحد وحریة العبور المنصوص علیھما في المادتین 
 

 واقتناعا منھ
نبوجود ممارسات ثنائیة فضلى یمكن أن یطبِّقھا المستثمرون ال والحكومات لتسویة ھذه األوضاع بما فیھا ون معیَّ

 ما یلي:
 الترویج آللیات اتفاقات الدفع لتسویة الدیون الطویلة األمد الواقعة على عاتق البلدان المدینة؛ -
تحص�یل ال�دیون م�ن خ�الل بل�د ثال�ث عل�ى أن یتف�ق األط�راف  -التشجیع على عملیات التس�ویة الثالثی�ة  -

 التطبیق؛  الثالثة على الطریقة الواجبة



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰۱ 

الدائن،  معیَّنالمدین والمستثمر ال معیَّناستشارة المكتب الدولي لتسھیل التوصل إلى حل بین المستثمر ال -
 علما بأن المكتب الدولي ال یمارس في ھذا المضمار أیة وظیفة تنظیمیة؛

 إحالة المسألة إلى حكومات الجھات المعنیة؛ -
نین المستثمرین التسھیل تبادل المعلومات المحاسبیة ب -  ین،معیَّ
 

 لِّفیك
 
 المكتب الدولي بإبالغ البلدان األعضاء بالممارسات الفضلى السترداد الدیون المتأخرة؛  -
مجلس االستثمار البریدي بمواص�لة البح�ث ع�ن آلی�ة تش�ّجع البل�دان عل�ى االنض�مام إل�ى نظ�ام المقاص�ة  -

آلی��ة یمك��ن بالتع��اون م��ع فری��ق مس��تخدمي نظ��ام ، وھ��ي )UPU*Clearing(لالتح��اد البری��دي الع��المي 
 المقاصة تحدیدھا ومراجعتھا.

 
 یدعو

 
نال االبلدان األعضاء، عبر مستثمریھ ین، إل�ى النظ�ر ف�ي اعتم�اد ھ�ذه الممارس�ات الفض�لى لتس�ویة األوض�اع معیَّ

 المالیة مع البلدان المتخلفة عن سداد دیونھا منذ فترة طویلة.
 

 الجلسة السادسة) ،۳، اللجنة 04(االقتراح 
 
 
 C 26 /۲۰۱٦حكمال
 

 لمالیة التي یتخذھا المؤتمر السادس والعشروناالفترة التي تشملھا القرارات 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 وقد درس
) وتقری�ر المكت�ب ال�دولي ح�ول ۱٤المستند  -(المؤتمر ۲۰۲۰-۲۰۱۷مشروع خطة أعمال إسطنبول للفترة من 

 )،۱المراجعة  -۳۰المستند  -(مستند المؤتمر ۲۰۲۰-۲۰۱۷تحدید سقف المصاریف للفترة من 
 

 ونظرا إلى
ع�ن اس�تراتیجیة  نالمت�أتییأن تخصیص الموارد المالیة مس�تقبال ینبغ�ي أن ی�تم عل�ى أس�اس البرن�امج والمیزانی�ة 

 ،۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷إسطنبول البریدیة العالمیة، التي تشمل الفترة من 
 

 یقّرر
 

 ،۲۰۲۰-۲۰۱۷ أي خالل الفترة من فترة تنفیذ االستراتیجیةأن النظام المالي سیشمل 
 

 ویقرر كذلك
 

م��ن دس��تور االتح��اد البری��دي الع��المي  ۳-۲۱أن��ھ بغی��ة التقی��د المطل��ق بقاع��دة التض��امن الت��ي ت��نص علیھ��ا الم��ادة 
ي (وبمراع��اة س��قف المص��اریف ال��ذي یح��دده الم��ؤتمر والص��یغة النھائی��ة لخط��ة أعم��ال االتح��اد البری��دي الع��الم

الرباعیة) سیتم حساب مبلغ وحدة المساھمة حصرا على أساس البرنامج والمیزانیة السنویین اللذین وافق علیھما 
مجل��س اإلدارة فض��ال ع��ن ع��دد وح��دات المس��اھمة المعل��ن عنھ��ا إب��ان موافق��ة مجل��س اإلدارة عل��ى البرن��امج 

 والمیزانیة آنفي الذكر.



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰۲ 

 ویقرر عالوة على ذلك
 

مد بأي حال من األحوال مبلغ وحدة المساھمة خالل كام�ل الفت�رة الت�ي تش�ملھا جَ أعاله، لن یُ أنھ تماشیا وما ورد 
 ) فضال عن دورات المؤتمر المقبلة.۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷(من بكاملھا دورة مؤتمر إسطنبول 

 
 )، الجلسة الرابعة۲، اللجنة ۱الملحق  -۱المراجعة  -۳۰المستند  -(المؤتمر

 
 
 C 27 /۲۰۱٦حكمال
 

 إصالح االتحاد البریدي العالمي -أعمال االتحاد  إدارة
 

 إن المؤتمر،
 

 وإذ یدرك ویقّدر تماما األعمال المتعلقة بإصالح االتحاد التي اضطلع بھا كل من: 
 بتغیی�رات تتعل�ق اقتراحات - االتحاد ("إصالح "۳۸ المستند -"المؤتمر في ُتعرض التيو ،اإلدارة مجلس -

  القرارات")؛ اتخاذ وتیرة وبتسریع لالتحاد ھیكلیة
 االتح��اد إص��الح - االتح��اد أعم��ال "إدارة نیْ المعن��ونَ  ۲٥و ۱۱ االقت��راحین أع��ّدتا اللت��ین وفرنس��ا ألمانی��ا -

 لدا،ب ۲۱ تأیید على حصال واللذین العالمي" البریدي
 

 وإذ یقرّ 
ب��أن البیئ��ة البریدی��ة تش��ھد تغّی��رات عمیق��ة وس��ریعة، مم��ا یتطل��ب م��ن االتح��اد البری��دي الع��المي تكیی��ف عملیات��ھ 

 وعملیات اتخاذ القرارات فیھ وأسالیب عملھ وأنشطتھ،
 

 وإذ یؤّكد
أن ثمة توافقا في اآلراء في المؤتمر بخص�وص الحاج�ة الملح�ة لالتح�اد لتعزی�ز أھمیت�ھ وتس�ریع عملی�ات اتخ�اذ 

 المتزایدة للبلدان األعضاء، وتوقعاتھاالقرارات فیھ وضمان الفعالیة من حیث التكلفة في ظل القیود المالیة 
 

 وإذ یضع في اعتباره
حكومیة دولیة ووكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تتمثل مھمتھا في تحفیز أن االتحاد البریدي العالمي منظمة 

التنمیة المستدامة للخدمات البریدیة الشمولیة ذات نوعیة جیدة وفعالة وسھلة المنال، بغیـ�ـة تسھیـ�ـل االتص�االت 
 بین سكان العالم،

 
 وإذ یأخذ في االعتبار

مج��دداً االعتب��ارات الس��الفة ال��ذكر فض��ال ع��ن "الحاج��ة إل��ى  یؤك��د ال��ذي C 26/۲۰۱۲ المھم��ة المس��ندة ف��ي إط��ار الحك��م
 مواصلة تقییم تنظیم مختلف أجھزة االتحاد وھیاكلھا وطریقة عملھا بغیة التمییز بشكل أوضح بین دور كل واحد منھا"،

 
 وإذ یشدد على 

عن مبادئ التضامن فیم�ا  ضرورة تأمین مستقبل االتحاد بتعزیز النھج التوافقي الخاص باتخاذ القرارات، فضال
 بین البلدان األعضاء، 

 
 وإذ یحیط علماً 

 بالرغبة في ضمان تمثیل جغرافي عادل وتوسیع نطاق المشاركة في أعمال االتحاد،
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰۳ 

 یقّرر:
  ،۲۰۱۸ عام في عقده المقرر االستثنائي المؤتمر غایة إلى باإلصالح المتعلقة المسائل في النظر تأجیل -
 اتخاذ ولعملیات لھیاكلھما كأساس التالیة المبادئ بتطبیق البریدي االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس تكلیف -

 فیھما: القرارات
س�ُینّفذ مفھ�وم األفرق�ة الدائم�ة ولك�ن س�یكون ع��دد ھ�ذه األفرق�ة مح�دودا وسُتنش�أ بھ�دف االض��طالع  ‘۱’

 باألنشطة الجاریة واألعمال التي تمتد على مدى الدورة؛
ن�سُینّفذ أیضا مفھوم فرق العمل التي سُتكلف بمھ�ام  ‘۲’ د لھ�ا أھ�داف ونت�ائج منش�ودة ومھ�ل معیَّ ة وُتح�دَّ

 زمنیة تماشیا مع استراتیجیة االتحاد وخطة أعمالھ وأحكام المؤتمر ذات الصلة؛
 فرق العمل بعد أن تنتھي مھمتھا أو یعلقھا المجلسان؛ُتحل  ‘۳’
 مفتوحة أمام جمیع البلدان األعضاء في االتحاد؛تكون المشاركة في فرق العمل  ‘٤’
یمك��ن، مب��دئیا، الس��ماح بمش��اركة م��راقبین، وذل��ك رھن��ا باألحك��ام ذات الص��لة م��ن النظ��ام ال��داخلي  ‘٥’

 للمجلس المعني؛ 
م أعمالھا على الموقع قدّ ُتتاح المعلومات عن أنشطة فرق العمل وقدرتھا على االستجابة ومھامھا وتَ  ‘٦’

 لالتحاد البریدي العالمي.الشبكي 
 یمك��ن أن ُتنّف��ذ أعم��ال ف��رق العم��ل واألفرق��ة الدائم��ة مب��دئیا باالس��تعانة بوس��ائط إلكترونی��ة (مث��ل ‘۷’

المؤتمرات ع�ن بع�د والبری�د اإللكترون�ي) ب�ین دورات المجل�س. وعن�د الض�رورة، یج�وز أن تعق�د 
أن ُتع�رض النت�ائج النھائی�ة عل�ى  اجتماعات عادیة في مقر االتحاد البریدي العالمي في برن، عل�ى

 المجلس المعني خالل اإلطار الزمني المحدد؛ 
 أیام عمل كل مرة، وأن یجتمعا الواحد تلو اآلخر، ۱۰لمدة إجمالیة ال تتجاوز  في السنةأن یجتمع كل مجلس مرتین  -
 

 ویقرر كذلك
 

تق�دیم وبإنشاء فری�ق مخص�ص ُیكلّ�ف ب�إجراء دراس�ة بش�أن إص�الح االتح�اد وتق�دیم المش�ورة بھ�ذا الخص�وص، 
 النظر فیھا. ۲۰۱۸استنتاجاتھ إلى مجلس اإلدارة لیتولى بعد ذلك المؤتمر االستثنائي لعام 

 
 ، الجلسة الثانیة من الجلسة العامة)36(االقتراح 

 
 
 C 28 /۲۰۱٦حكمال
 

 ۲۰۱۸منتصف مدة غیر عادي في عام تنظیم مؤتمر 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرَّ 
ة من عملیة اإلص�الح ھ�ي الس�عي إل�ى أن ُتّتخ�ذ الق�رارات عل�ى مس�توى االتح�اد  بأن من بین أھم النتائج المرجوَّ

 بسرعة وفي الوقت المناسب من أجل التكّیف مع حاجات البیئة البریدیة السریعة التغّیر، 
 

 هوإذ یضع في اعتبار
على عقد مؤتمرات استراتیجیة في منتصف المدة الفاص�لة ب�ین م�ؤتمرین، م�ن  ۲۰۰۱أن االتحاد َدرج منذ عام 

أجل تقییم التقدم الُمحرز في تنفی�ذ االس�تراتیجیة البریدی�ة العالمی�ة الحالی�ة وف�ي العم�ل عل�ى قھ�ر التح�دیات الت�ي 
 ة أكثر حیویة وتنافسیة وأكثر تركیزاً على الزبائن، تواجھ القطاع البریدي وفي مناقشة مسألة إقامة شبكة بریدی



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰٤ 

ر   یقرَّ
 

تنظیم مؤتمر غیر عادي (مؤتمر منتصف مدة) في منتصف الم�دة الفاص�لة ب�ین م�ؤتمر إس�طنبول وم�ؤتمر ع�ام 
، لمعالجة مختلف المسائل المتعلق�ة باالس�تراتیجیة البریدی�ة ۲۰۱۸۱، وھذا یعني عقد مؤتمر عاٍم في سنة ۲۰۲۰

العالمیة الحالیة والمس�تقبلیة وأي مس�ائل عاجل�ة ذات ص�لة بالقط�اع البری�دي خ�الل اجتماع�ات ت�دور عل�ى م�دى 
 خمسة أیام عمل على أقصى تقدیر، 

 
 یكلَّف 

 
الض�روریة لتنظ�یم م�ؤتمر منتص�ف الم�دة  المجلَس بأن یقوم، بدعم كلي من المكتب الدولي، باتخ�اذ ك�ل الت�دابیر

 (مثالً إعداد الجدول الزمني، وجدول األعمال، وتحدید البلد المضّیف وتعیین الرئیس عند االقتضاء)، 
 

 ویكلَّف أیضاً 
 

بأن یقوم، بدعم كلي من المكتب الدولي، بتقییم مدى الحاجة إلى عقد مؤتمر منتصف المدة ھذا بص�فة دائم�ة،  المجلس
 عند االقتضاء. ۲۰۲۰ومن ثم، وجوب تحدید ذلك في وثائق االتحاد وعرض اقتراحات بھذا الشأن على مؤتمر عام 

 
 ، الجلسة الثانیة من الجلسة العامة)16(االقتراح 

 
 
 C 29 /۲۰۱٦حكمال
 

 إصالح النظام المطبَّق على مساھمات البلدان األعضاء في االتحاد
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 وإذ یضع في اعتباره 
من دستور االتحاد البری�دي الع�المي،  ۲۱أن البلدان األعضاء في االتحاد تتحمل معاً مصاریف االتحاد وفقاً للمادة 

مساھمة التي یرغ�ب ف�ي أن یوض�ع فیھ�ا وفق�اً للنظ�ام الع�ام وأن كل بلد عضو یختار، على أساٍس طوعي، مرتبة ال
 ،لالتحاد البریدي العالمي

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 

أن عدد الوحدات التي ُتسِھم فیھا البلدان األعض�اء ف�ي االتح�اد ق�د ق�لَّ ج�داً من�ذ م�ؤتمر الدوح�ة ال�ذي ُعِق�َد ف�ي ع�ام 
 ،على ضمان االستقرار المالي لالتحاد وأن نموذج المساھمة الحالي لم یُعد قادراً  ۲۰۱۲

 
 إذ یقرّ و

أن المكتب الدولي قد اتخذ من خالل مدیره العام عدداً من الخطوات خالل السنوات القلیل�ة الماض�یة م�ن أج�ل تش�جیع 
)، بغ�ض ۲۰۱٦-۲۰۱۳دورة الدوح�ة ( خ�اللالبلدان األعضاء تشجیعاً فعاالً على المساھمة بعدٍد أكب�ر م�ن الوح�دات 

ا إذا كان ھناك بلدان عضوان فقط النظر   ،ھمات إضافیة في میزانیة االتحاداسم تقدیموافقا على قد عمَّ
 

 وإذ یقّر أیضاً 
أن��ھ باإلض��افة إل��ى الت��دابیر الس��ابقة، ك��ان المكت��ب ال��دولي، م��ن خ��الل م��دیره الع��ام، ُملَزم��اً بتنفی��ذ الت��دابیر العدی��دة 

االتحاد قصیر األمد، بما في ذلك تجمید عملیات توظیف الم�وظفین المخصصة بھدف التوصل إلى استقرار تمویل 
 وأعمال عامة للحد من النفقات رداً على القیود المالیة الموجودة،

                                                      
 األعضاء في االتحاد على األقل. البلدانفقة ثلثي من دستور االتحاد البریدي العالمي، یجب أن ُیتخذ قرار عقد مؤتمر غیر عادي بموا ۱٥للمادة  وفقاً  ۱



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰٥ 

 إذ یحیط علماً و
 ،أن مجلس اإلدارة قرر إلغاء وظائف عدیدة في المكتب الدولي نظراً للقیود المالیة المذكورة آنفاً 

 
 أیضاً  وإذ یحیط علماً 

من أجلھ  ئل أولویًة وركیزًة معاً ضمن سیاق إصالح االتحاد، الذي أُنشِ یر نموذج المساھمة المستدامة یشكِّ أن تطو
مصادر تمویل مبتكرة  البحث عن، بھدف ۲۰۱٤فریق عمٍل مخصص بموجب قراٍر اتخذه مجلس اإلدارة في عام 

مین والمستثمری موضوع المقاصة  ین، بما في ذلكمعیَّنن المن خالل الحوار مع حكومات البلدان األعضاء، والمنظِّ
 ،على سبیل المثال ال الحصر العادلة الستخدام الحلول واألدوات المتنوعة التي قام االتحاد بابتكارھا وإدارتھا

 
 موإذ یسلِّ 

 أن المبادرات اآلنفة الذكر المتََّخذة في مجال التمویل المستدام لالتحاد لم تتوصل إلى النتائج الالزمة،
 

 وإذ یدرك
 بحس��ب األص��ولاحتیاج��ات االتح��اد األساس��یة بخص��وص االس��تقرار الم��الي، وأن إع��ادة تنظ��یم نم��وذج المس��اھمة 

بتقسیمھ إلى عنصر ثابت إلزامي وعنصر متغیر قائم عل�ى االس�تعمال أص�بحت ض�رورًة بھ�دف ت�أمین االس�تقرار 
 المالي لالتحاد،

 
 وإذ یدرك كذلك

ستھا الكاملة لسیادتھا، خصوص�اً م�ن خ�الل مجل�س اإلدارة، إنش�اء نم�وذج تموی�ل أن على البلدان األعضاء، بممار
 عادل ومستدام ھدفھ ضمان تحقیق مھمة االتحاد الدستوریة ونطاقھ وأھدافھ،

 
 واقتناعاً منھ

ا یتعل�ق بأنھ ینبغي استخدام الممارسة السائدة الُمعَتَمدة في منظومة األمم المتحدة بھدف تلبیة احتیاج�ات االتح�اد فیم�
رة على أساس القدرة النس�بیة لك�ل بل�د عض�و  باستدامتھ المالیة طویلة األمد والمرتكزة أساساً على المساھمات المَقدَّ

) التنمی��ةعل��ى ال��دفع (ال��دخل ال��وطني اإلجم��الي م��ع مراع��اة العناص��ر األخ��رى مث��ل ال��دیون الخارجی��ة ومس��تویات 
 بوصفھا قاعدة ألي مقترح مستقبلي للمؤتمر،

 
 فیكلِّ 
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
بھ��دف ض��مان  )االس��تثنائيالمقب��ل (الع��ادي أو اقت��راح نم��وذج مس��اھمة ب��دیل لعرض��ھ عل��ى الم��ؤتمر  إع��داد -

 التحاد المالیة طویلة األمد،ااستدامة 
 

 ف أیضاً ویكلِّ 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
التح�اد المالی�ة طویل�ة األم�د (بم�ا ف�ي ذل�ك تحلی�ل نم�اذج اتحدید ووصف المسائل الرئیسیة المتعلقة باستدامة  -

المساھمة المتنوعة المطبَّقة ف�ي المنظم�ات األخ�رى التابع�ة لمنظوم�ة األم�م المتح�دة ووكاالتھ�ا المتخصص�ة 
 اقتراح المؤتمر آنف الذكر. إعدادعلى سبیل المثال ال الحصر) بھدف مساعدة مجلس اإلدارة في 

 الجلسة الرابعة) ،۲، اللجنة 22(االقتراح 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰٦ 

 C 30 /۲۰۱٦القرار
 

 مكان انعقاد المؤتمر البریدي العالمي السابع والعشرین
 

 إّن المؤتمر،
 

 یقّرر
 

قبول دعوة حكومة جمھوریة كوت دیفوار إلى استضافة مؤتمر االتحاد البریدي العالمي السابع والعشرین في 
 . ۲۰۲۰ھذا البلد في عام 

 
 العامة) الثانیة من الجلسة الجلسة، ۳۱المستند  -(المؤتمر

 
 

 C 31 /۲۰۱٦الحكم
 

 استدامة صندوق االتحاد لتأمین المعاشات مستقبالً 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یضع في اعتباره
على إثر اقتراح قدمتھ  ۲۰۱٦األعمال التي أنجزتھا فرقة العمل التي أنشأھا مجلس اإلدارة في فبرایر "شباط" 

المعاشات لدراسة وصیاغة أي حلول ممكنة كفیلة بتغطی�ة العج�ز ال�ذي یع�اني من�ھ مع�دل أمانة صندوق تأمین 
 التمویل القانوني للصندوق، لینظر فیھا مؤتمر إسطنبول،

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضا

المعنون "تدابیر من أجل حمایة قدرة صندوق معاشات االتحاد البریدي العالمي  C 81/۲۰۰٤أن حكم المؤتمر 
أن یق�وم بتنفی�ذ  -في حالة الضرورة القصـ�ـوى  -فاء بالتزاماتھ المستقبلیة"، قد رّخص لمجلس اإلدارة على الو

تدابیر تستھدف المساھمة بصورة مؤقتة في فھرسة الخدمات الدوریة لصندوق المعاشات التي أُنش�ئت اعتب�اراً 
 یزانیة العادیة لالتحاد.وإدراج المبالغ المتعلقة بھا في الم ۱۹۹۲ینایر "كانون الثاني"  ۱من 

 
 وبالنظر إلى

تدابیر االستقرار الھیكل�ي الت�ي اتخ�ذھا المجل�س اإلداري لص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات 
 -(مجل�س اإلدارة ۲۰۱۰دیس�مبر "ك�انون األول"  ۳۱ال�ذي أُج�ري للوض�ع ف�ي  على أساس التقی�یم اإلكت�واري

). وتمّث�ل الھ�دف م�ن ھ�ذه الت�دابیر، الت�ي ك�ان م�ن المنتظ�ر أن یك�ون وقعھ�ا ۱٦المستند  -۲-۲۰۱۳ -۲اللجنة 
طویل األمد، في معالجة اخ�تالل الت�وازن الن�اجم ع�ن ارتف�اع متوس�ط أعم�ار المش�اركین ف�ي ص�ندوق االتح�اد 

 ریدي العالمي لتأمین المعاشات.الب
 

 وإذ یأخذ في االعتبار
، اس�تنادا إل�ى التوص�یات الت�ي أس�دى بھ�ا الخبی�ر االستش�اري ۲۰۱۲القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في عام 

اإلكتواري لصندوق االتحاد البریدي العالمي لت�أمین المعاش�ات، بتوزی�ع المبل�غ المتطلَّ�ب ف�ي إط�ار الض�مانات 
سنوات، وأن یجري وقف المدفوعات في الصندوق حالما تبلغ التغطیة الح�د األدن�ى المح�دد ف�ي  ۱۰على فترة 

، حت��ى وإن ۲۰۱۳، وأن ھ��ذه الت��دابیر حّس��نت الوض��ع الم��الي لص��ندوق ت��أمین المعاش��ات ف��ي ع��ام ٪۸٥نس��بة 
 استمرت حساباتھ تعاني من عجز طفیف،



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰۷ 

 وإذ یقرّ 
جمل�ة م�ن الت�دابیر  ۲۰۱٤دي العالمي لتأمین المعاشات قد اتخذ في ع�ام بأن المجلس اإلداري لصندوق االتحاد البری

لتحقیق االستقرار الھیكلي للص�ندوق عل�ى أس�اس الفرض�یات اإلكتواری�ة المحیَّن�ة، وب�النظر إل�ى االس�تنتاج ال�ذي ت�م 
 ، ب��أن۲۰۱٥الخل��وص إلی��ھ ف��ي التقری��ر ال��ذي عرض��ھ المجل��س اإلداري للص��ندوق عل��ى مجل��س اإلدارة ف��ي ع��ام 

 ،نة لم تعد تنطبق على البیئة االقتصادیة الحالیة، وإلى جملة من التدابیر المؤقتة األخرىالفرضیات المحیَّ 
 

 وإذ یقّر أیضاً 
من نظام صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات تنص صراحة على أن المدفوعات  ۲-۸بأن المادة 

استقرار نس�بة تغطیت�ھ عل�ى الم�دى المتوس�ط (ف�ي المس�توى المناسبة من أجل تكملة أصول الصندوق وتحقیق 
 ٪)، یمكن أن ُتجرى إما دفعة واحدة أو دوریا،۸٥األدنى المحدد في نسبة 

 
 وإذ یقّر كذلك

دت ۲۰۱٥بأنھ كان بإمكان البلدان األعضاء أن تقرر في ع�ام  ، م�ا إذا كان�ت ترغ�ب ف�ي دف�ع دفع�ة واح�دة ُح�دِّ
أو م�ا إذا كان�ت  ۲۰۱٥فرنكا سویسریا لتغطیة العجز م�رة واح�دة ف�ي ع�ام  ٤ ۷۸۱ ۳٤۳٫٦۹قیمتھا في مبلغ 

 تخّیر جدولة مدفوعاتھا،
 

 مإذ یسلِّ 
أنھ بالنظر إلى اس�تفحال خط�ر ت�دھور الوض�ع الم�الي للص�ندوق (ال�ذي یمك�ن أن ُیع�زى إل�ى تقل�ص التوقع�ات 
بشأن األداء، والتخف�یض ف�ي مع�دل الفائ�دة التقن�ي لغ�رض المیزانی�ة العام�ة اإلكتواری�ة وط�ول العم�ر والنس�ب 

بأن ُتدَفع المدفوعات المناسبة  ۲۰۱٥الدیمغرافیة غیر المواتیة)، أوصى الخبیر االستشاري اإلكتواري في عام 
٪، على المدى القصیر، خ�الل فت�رة ال تتج�اوز الس�نوات ۸٥المتطلبة لتحقیق استقرار درجة التغطیة في نسبة 

الخمس المقبلة عل�ى أقص�ى تق�دیر (عوض�ا ع�ن فت�رة العش�ر س�نوات المش�ار إلیھ�ا س�ابقا ف�ي المس�تند "مجل�س 
 )،۱٤المستند  -۱-۲۰۱٤ -۲اللجنة  -اإلدارة

 
 واقتناعاً منھ

 بإمكانیة وضع تدابیر إصالح لتفادي الحاجة إلى تفعیل الضمانات في المستقبل القریب،
 

 وإذ یحیط علماً 
بأن قدرة صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاش�ات عل�ى الوف�اء بالتزامات�ھ المس�تقبلیة ق�د ت�دّنت نظ�را 

تحت عتبة  ۲۰۱٤ذلك، وأن دوالیب الصندوق كانت تدور منذ عام وبعد  ۲۰۰۷لتراجع السوق المالیة في عام 
 ٪ المشار إلیھا آنفا،۸٥الـ 

 
 وإذ یحیط علما أیضا

بأنھ قد سبق لالتحاد البریدي العالمي أن أدخل إصالحات على إدارة صندوقھ عندما أوصد باب ص�ندوق المعاش�ات 
 ."اء الجدد إلى صندوق تأمین المعاشاتأمام المشاركین الجدد ومن ثم، انضم كل األعض ۱۹٦۳في عام 

 
 وإذ یقّر،

بأن صندوق االتحاد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات ق�د وص�ل إل�ى أدن�ى مس�توى تقتض�ي عن�ده الض�رورة إل�ى 
الص�ادر ع�ن م�ؤتمر فیین�ا، وال�ذي كل�ف الم�دیر الع�ام  C 9/۱۹٦٤تفعیل الضمانات القانونیة التي نص علیھا الحك�م 

بأن یعتمد في المیزانیة العادیة لالتحاد، بعد استطالع رأي المجلس التنفی�ذي (مجل�س اإلدارة حالی�ا)، للمكتب الدولي 
 المبالغ التي قد یستلزمھا األمر لتغطیة أي عجز تقني لصندوق تأمین المعاشات، على النحو المالئم،

 
 وإذ یقر أیضاً 

مین المعاشات تنص على أن ُتدفع مب�الغ مناس�بة إذ ب من نظام صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأ٤بأن المادة 
 ،٪۸٥انخفضت درجة التغطیة إلى ما دون المعدل األدنى ونسبتھ 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰۸ 

 وإذ یضع في اعتباره
أن القرار الخاص بضمان تغطیة العج�ز ف�ي ص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات م�ن المیزانی�ة 

األجھ�زة الفرعی�ة الت�ي ت�دیر األنش�طة الممول�ة ب�أموال خارج�ة ع�ن المیزانی�ة العادیة لالتحاد قد اتخذ قبل إنش�اء 
العادیة (مثل صندوق نوعیة الخدمة وتعاونیة البرید العاجل الدولي وتعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة)، وأن ھ�ذه 

 األجھزة لھا میزانیتھا الخاصة التي تغطي الرواتب ولكن ال تغطي تكالیف المعاشات،
 

 یكلف
 
 جلس اإلدارة بالقیام بما یلي، بدعم من المكتب الدولي:م
دراسة كیفیة ضمان استمرار استقرار صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات واس�تدامتھ للحیلول�ة  -

دون تكرر الوضع ال�راھن م�رة أخ�رى، عل�ى أن ترم�ي ھ�ذه الدراس�ة ف�ي المق�ام األول إل�ى بح�ث الخی�ارات 
صندوق االتحاد البریدي العالمي لت�أمین المعاش�ات ف�ي المس�تقبل، بحی�ث تض�حى ص�یانتھ المحتملة إلصالح 

 ؛أقل تكلفة في المستقبل
مراعاة التدابیر الھیكلیة المحتملة في ھذه الدراس�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك التغیی�رات المحتم�ل إدخالھ�ا عل�ى اإلط�ارین  -

ین المعاشات؛ واحتمال تحویل ص�ندوق االتح�اد القانوني و/أو اإلداري لصندوق االتحاد البریدي العالمي لتأم
المتح��دة؛  األم��م لم��وظفي التقاعدی��ة للمعاش��ات المش��ترك البری��دي الع��المي لت��أمین المعاش��ات إل��ى الص��ندوق

وج��دوى اقت��راض األم��وال م��ن المص��ارف إلع��ادة رس��ملة الص��ندوق وس��داد ال��دین عن��دما یحّص��ل االتح��اد 
م��ن المس��ؤولیات، مث��ل ترش��ید تقی��یم الت��أمین الص��حي تماش��یا م��ع المت��أخرات؛ وتنفی��ذ ت��دابیر إض��افیة للح��د 

الممارسات الشائعة؛ ورفع سن التقاعد؛ والربط بین إسھامات أي موظف ومستحقاتھ، عن طری�ق تحدی�د ح�د 
أدن��ى لفت��رة المس��اھمة؛ وزی��ادة مس��اھمات ص��احب العم��ل والم��وظفین عل��ى س��واء ف��ي الص��ندوق، رھن��اً 

المس�تفیدین م��ن ص�ندوق االتح�اد البری�دي الع��المي لت�أمین المعاش�ات وم�ن ین��وب  بااللتزام�ات القانونی�ة تج�اه
عنھم وبمراعاة المدخالت التي تقدمھا طائفة من أصحاب المصلحة في نظ�ام ت�أمین المعاش�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك 

 ؛المجلس اإلداري لصندوق تأمین المعاشات ورابطة موظفي المكتب الدولي
عل�ى الجھ�از المعن�ي ف�ي االتح�اد، وھ�و إم�ا م�ؤتمر ۲۰۱۸نفاً ف�ي ع�ام عرض نتائج الدراسة المذكورة آ -

 استثنائي (إذا تقرر ذلك) أم مجلس اإلدارة؛
اإلحاطة علماً بآخر تقاریر مراجعة الحسابات المتعلق�ة بص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات  -

 ).(دون المساس بمدفوعات المجلس اإلداري والسلطة اإلشرافیة
 

 یكلف أیضاً 
 

المكتب الدولي بمواصلة توفیر المبالغ الضروریة والتي ستكون الزمة لسد أي عجز تقني في ص�ندوق االتح�اد البری�دي 
 ،العالمي لتأمین المعاشات، منفذاً تدابیر ھیكلیة ومؤقتة تحقق االستقرار في الصندوق إلى أن تُعرض نتائج الدراسة

 
 یقرر

 
، وك�ذلك ب�رفض البل�دان األعض�اء لخی�ارات ۲۸المس�تند  -لواردة في مستند الم�ؤتمراإلحاطة علماً بالمعلومات ا

الدفع وبطلب إجراء الدراسة الوافیة المذكورة في المستند، بغیة اتخاذ قرار مستنیر في مسألة الخیارات المحتملة 
 الستدامة صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات في المستقبل.
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 إسطنبولعة في للوثائق الموقَّ  ةالنھائی وصالنص
 لوثائقا لعدِّ التي تُ  تلكغیر  والقرارات

 
 
 
 
 

 ۲۰۱۷برن 

 المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .والواردة في ھذا المجلد ۲۰۱٦ لعام إسطنبول مؤتمرالتي اعتمدھا  النصوص طبع بشأن مالحظة
 
 
 ،الع�ام النظ�ام، ووالبروتوك�ول اإلض�افي التاس�ع ،الدس�تور نص�وص ف�ي داك�ن أس�ود بخ�ط المطبوع�ة األحرف نبیِّ تُ 

 ال�دفع بخ�دمات الخاص واالتفاق ،واالتفاقیة ،راتللمؤتم الداخلي والنظام ،والبروتوكول اإلضافي األول للنظام العام
 .۲۰۱۲عام الدوحة ل مؤتمرالتي اعتمدھا  الوثائق إلى بالنسبة جریتأُ  التي التعدیالت البریدیة

 
 في فیینا فيالذي اعتمد ودستوره  ،العالمي البریدي االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دليَ أُ  التي اتالتصریح تردو

 لع��ام ول��وزان ،۱۹٦۹لع��ام  طوكی��و م��ؤتمرات البروتوك��والت اإلض��افیة الص��ادرة ع��ن لت��ھعدَّ ي وال��ذ ۱۹٦٤ ع��ام
 وبوخارس�ت ،۱۹۹۹ لع�ام ینیج�وب ،۱۹۹٤ لع�ام وس�یول، ۱۹۸۹ لع�ام وواشنطن ،۱۹۸٤ لعام مبورغاوھ ،۱۹۷٤

اعتم�ده م�ؤتمر و عیدت ص�یاغتھالذي أُ فضال عن النظام الداخلي ، ۲۰۰۸ نیوالعشر عـالراب رــالمؤتمو ۲۰۰٤ لعام
 .إسطنبول في علیھا عالموقَّ  الوثائق من جزءاً  لیست أنھا إال ،في ھذا المجلد للعلم بھا ۲۰۱۲الدوحة لعام 

 



 جدول المحتویات

 

۳ 
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 ،الق��راراتو ،(األحك��ام ل الوث��ائقع��دِّ الت��ي تُ  غی��ر تل��ك ۲۰۱٦ لع��ام إس��طنبولق��رارات م��ؤتمر 
  ............................................................... ) وما إلى ذلك ،واألماني ،التوصیاتو

 
۲٤٥ 

 

                                                           
والنظام العام الذي اعتمده مؤتمر  ،ةعالتس ةاإلضافی تالبروتوكوالل بموجب عدَّ والمُ  ۱۹٦٤في عام فینیا  فيیرد نص دستور االتحاد البریدي العالمي المعتمد  ۱

ع إال أنھا لیست جزءا من الوثائق الموقَّ للعلم بھا، في ھذا المجلد  والنظام الداخلي للمؤتمرات ،والُمعّدل بموجب البروتوكول اإلضافي األول ۲۰۱۲الدوحة لعام 
 .علیھا في إسطنبول



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 البروتوكول اإلضافي التاسع 
 دستور االتحاد البریدي العالميل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 الدستور، البروتوكول اإلضافي
 

۷ 

 
 البروتوكول اإلضافي التاسع

 لدستور االتحاد البریدي العالمي
 
 
 

  جدول المحتویات
 

   المادة

لة) ۱(المادة  -األولى  االتحاد وھدفھ نطاق المعدَّ
 تعاریف لة)المعدَّ  مكرراً ۱(المادة  -الثانیة
لة) ۲۲(المادة  -الثالثة  وثائق االتحاد المعدَّ

البروتوك�ول اإلض�افي لدس�تور االتح�اد البری�دي  دخول  -الرابعة
 ومدة العمل بھز التنفیذ حیِّ العالمي 
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۹ 

 
 

 التاسعالبروتوكول اإلضافي 
 دستور االتحاد البریدي العالميل
 
 

یولی��و  ۱۰ف��ي فیین��ا بت��اریخ م��ن دس��تور االتح��اد البری��دي الع��المي المب��رم  ۳۰م��ن الم��ادة  ۲عل��ى البن��د  االط��العبع��د 
مطلق�و الص�الحیة  ن، أقر مندوبو حكوم�ات البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي المفوض�و۱۹٦٤ "تموز"

 المجتمعون في إسطنبول خالل المؤتمر، التعدیالت اآلتیة على الدستور المذكور شریطة التصدیق علیھا.
 
 

 المادة األولى
لة) ۱(المادة    المعدَّ

 االتحاد وھدفھ نطاق
 

 االتحاد اسم تحت بینھا فیما البریدیة البعائث لتبادل واحداً  بریدیاً  إقلیماً  الدستور ھذا تقر التي البلدان تكِّون -۱
 .االتحاد ئقوثا في المحددة بالشروط رھنا االتحاد، إقلیم كل في العبور حریة وُتكفل. العالمي البریدي

 
 .المضمار ھذا في الدولي بالتعاون والنھوض وتحسینھا البریدیة الخدمات تنظیم ضمان ھو االتحاد ھدف -۲
 

 .األعضاء البلدان منھ تطلبھا التي البریدیة التقنیة المعونة فـي إمكانیاتھ، حدود في االتحاد، یسھم -۳
 
 

 الثانیةالمادة 
لة)۱(المادة    مكرراً المعدَّ

 یفتعار
 

 لغرض وثائق االتحاد البریدي العالمي، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني المعرفة أدناه: -۱
وتتمث��ل  .وث��ائق االتح��اد وتنظمھ��االت��ي تح��دد نطاقھ��ا  الدولی��ةك��ل الخ��دمات البریدی��ة الخدم��ة البریدی��ة:  ۱-۱

واالقتص��ادیة للبل��دان  االلتزام��ات الرئیس��یة للخ��دمات البریدی��ة ف��ي اس��تیفاء بع��ض األھ��داف االجتماعی��ة
 .وإرسالھا وتوزیعھا ومعالجتھابضمان جمع البعائث البریدیة  األعضاء

 .من الدستور ۲بلد یستوفي شروط المادة البلد العضو:  ۱-۲
التزام األط�راف المتعاق�دة ف�ي وث�ائق االتح�اد البری�دي واحد): البریدي القلیم نفس اإلإقلیم بریدي واحد ( ۱-۳

 وب�أن تعام�ل، بما في ذلك حری�ة العب�ور، فیما بینھا البریدیة البعائثالظروف لتبادل  أن تھیئبالعالمي 
رھن�ا بالش�روط ، البعائث البریدیة العابرة من بلدان أخرى وكأنھا بعائثھا البریدیة الخاصة، دون تمیی�ز

 .المحددة في وثائق االتحاد
تس�لم إلی�ھ ب�العبور ن نقل البعائث البریدیة الت�ي أحد البلدان األعضاء الوسیطة بضما التزام حریة العبور: ٤-۱

 .رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، بعائثھ الداخلیةمعاملتھا كما یعامل ، مع إلى بلد عضو آخر
 یرد وصفھا في االتفاقیة. البعائث التيبعائث برید الرسائل:  ٥-۱
 )(حذف ٦-۱
 رس�الة( عض�و بل�دف�ي  مع�یَّن مس�تثمر ُیرسلھ شيء أي إلى ریشی عام مصطلح ھو: البریدیة البعیثة مكرراً ٦-۱

 االتفاقی�ة ف�ي علیھ المنصوص النحو على) أو ما إلى ذلك ،أو حوالة بریدیة بریدي، طردأو  بریدیة،
 .ونظامیھما البریدیة الدفع بخدمات الخاص واالتفاق العالمیة البریدیة



 الدستور، البروتوكول اإلضافي
 

۱۰ 

 ك�ل كی�ان حك�ومي أو غی�ر حك�ومي ُیعین�ھ رس�میاً البل�د العض�و الس�تثمار الخ�دمات :معیَّنال المستثمر ۱-۷

 ۲االتحاد داخل أراضیھ. البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة التي تنص علیھا وثائق
 أو وثیق�ة م�ا بن�ود ألح�د الق�انوني األث�ر اس�تبعاد خالل�ھ م�ن عضو بلد یستھدف بند إعفاء ھو :التحفظ ۱-۸

 أن ویج�ب .العض�و البل�د عل�ى ھ�ذا تطبی�ق ذل�ك البن�د ل�دى الع�ام، والنظ�ام الدس�تور س�تثناءبا تعدیل�ھ،
 .األول�ى ومادت�ھ الدس�تور دیباج�ة في المحدد النحو وغرضھ على االتحاد ھدف مع تحفظ أي یتالءم

 المعنی�ة الوثیق�ة العتم�اد المطلوب�ة األغلبی�ة األصول وفق علیھ یكون ُمَبررا وأن توافق أن یجب كما
 الختامي بروتوكولھا في وأن یدرج

 
 

 الثالثةالمادة 
لة) ۲۲(المادة    المعدَّ

 وثائق االتحاد
 

 .یخضع ألي تحفظاتالدستور ھو الوثیقة األساسیة لالتحاد. وھو یشمل القواعد التنظیمیة لالتحاد وال  -۱
 

 األعض�اء البل�دانلجمیع  زمةمل وھي .یضم النظام العام األحكام التي تضمن تنفیذ الدستور وعمل االتحاد -۲
 .خضع ألي تحفظاتتوال 

 
القواع�د المش�تركة الت�ي تس�ري عل�ى الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة  ونظامھا العالمیةتتضمن االتفاقیة البریدیة  -۳

 األعض�اء. البل�دانلجمی�ع ملزم�ة الوث�ائق وھ�ذه وكذا األحكام الخاصة بخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة. 
نبلدان األعضاء على أن یفي مستثمروھا الوتحرص ال  .ونظامھاون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقیة معیَّ

 
الخدمات األخرى خالف خدمات برید الرسائل والطرود البریدیة فیما ب�ین  وأنظمتھاتنظم اتفاقات االتحاد  -٤

وتح��رص البل��دان األعض��اء  .ءالبل��دان األعض��اإالّ لھ��ذه  ملزم��ةاألعض��اء األط��راف فیھ��ا. وھ��ي لیس��ت  البل��دان
نالموقعة على أن یفي مستثمروھا ال  ون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقات وأنظمتھا.معیَّ

 
التي تتضمن إجراءات التطبیق الالزمة لتنفیذ االتفاقی�ة واالتفاق�ات،  النظممجلس االستثمار البریدي  یضع -٥

 .وذلك مع مراعاة القرارات التي یتخذھا المؤتمر
 

التحفظ�ات  ٥و ٤و ۳ا ف�ي البن�ود المش�ار إلیھ�تتضمن البروتوكوالت الختامیة التي تلح�ق بوث�ائق االتح�اد  -٦
 الخاصة بھذه الوثائق.

 
 

 الرابعةالمادة 
 دخول البروتوكول اإلضافي لدستور االتحاد البریدي العالمي حیز ومدة العمل بھ

 
ویظ�ل معم�وال ب�ھ  ،۲۰۱۸ر "ك�انون الث�اني" ین�ای ۱التنفی�ذ ف�ي  حی�زھذا البروتوكول اإلض�افي  یدخل -۱

 .لفترة غیر محددة
 

األعض�اء ھ�ذا البروتوك�ول اإلض�افي ال�ذي تك�ون ل�ھ  البلدانحكومات من ر المندوبون المفوضون رَّ ، حَ إثباتا لما تقدم
واح�دة یة أص�لنس�خة  ووقعوا علیھ فيص الدستور نفسھ، كما لو كانت أحكامھ مدرجة في نَ نفسھا القیمة نفسھا والقوة 
 نسخة منھ إلى كل طرف. المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي وُیرسللمكتب الدولي. لعام المدیر اللدى  تودع

 
 

ر   .۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في  فيُحرِّ
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۱۱۹ 

 
 
 
 
 

 دستور االتحاد البریدي العالمي
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۱۲۰ 
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۱۳ 

 
 
 

 دستور االتحاد البریدي العالمي
 
 

 ۱۹۷٤لع��ام ول��وزان  ۱۹٦۹ لع��ام طوكی��وم��ؤتمرات الص��ادرة ع��ن  ض��افیةالبروتوك��والت اإلل بموج��ب ع��دَّ (مُ 
 ۲۰۰٤ ست لعاموبوخار ۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤ لعام وسیول ۱۹۸۹ لعام وواشنطن ۱۹۸٤ لعام وھامبورغ

 )۱۲۰۱٦وإسطنبول لعام  ۲۰۰۸ -والمؤتمر الرابع والعشرین 
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 دیباجة
 
 

 الباب األول
 أحكام تنظیمیة

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 المادة

 نطاق االتحاد وھدفھ -۱
 تعاریف  -مكرراً ۱
 أعضاء االتحاد -۲
 االتحاد اختصاص -۳
 العالقات االستثنائیة -٤
 االتحادمقر  -٥
 اللغة الرسمیة لالتحاد -٦
 الوحدة النقدیة -۷
 االتفاقات الخاصة -االتحادات المحدودة  -۸
 العالقات مـع منظمـة األمـم المتحدة -۹

 العالقات مع المنظمات الدولیة -۱۰
 
 
 

 
وبالنس�بة  ۱۲إل�ى  ۹ م�ن الص�فحات ،الثال�ث المجل�د ،نظ�ر مس�تندات ھ�ذا الم�ؤتمرتُ  ،۱۹٦۹لع�ام طوكی�و الص�ادر ع�ن م�ؤتمر بالنسبة للبروتوكول اإلضافي  ۱

. وبالنسبة للبروتوك�ول اإلض�افي الثال�ث ۲٥إلى  ۲۳ من الصفحات ،الثالث لمجلدا ،نظر مستندات ھذا المؤتمرتُ ، )۱۹۷٤للبروتوكول اإلضافي الثاني (لوزان 
نظ�ر ) تُ ۱۹۸۹. وبالنس�بة للبروتوك�ول اإلض�افي الراب�ع (واش�نطن ۲۸إل�ى  ۲٥ من الصفحات ،الثالث المجلد ،نظر مستندات ھذا المؤتمر) تُ ۱۹۸٤(ھامبورغ 

نظ�ر مس�تندات ھ�ذا ) تُ ۱۹۹٤. وبالنسبة للبروتوكول اإلضافي الخامس (سیول ۳۲إلى  ۲۷ من صفحاتال ،األول الجزء ،الثالث المجلد ،مستندات ھذا المؤتمر
الكراس�ة م�ن  ٦أ  إل�ى ۳أ  م�ن الص�فحاتنظ�ر تُ ) ۱۹۹۹ بیج�ین. وبالنسبة للبروتوكول اإلضافي الس�ادس (۲۹إلى  ۲٥ من الصفحات ،الثالث المجلد ،المؤتمر

م�ن الكراس�ة الص�ادرة ف�ي ب�رن  ۷إل�ى  ۳الص�فحات م�ن نظر تُ ) ۲۰۰٤(بوخارست  السابعللبروتوكول اإلضافي وبالنسبة  .۱۹۹۹الصادرة في برن في عام 
من الكراسة الصادرة ف�ي ب�رن ف�ي  ۷ إلى ۳الصفحات من نظر تُ ) ۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون ( الثامنوبالنسبة للبروتوكول اإلضافي  ۲۰۰٤في عام 

)، ُتنظ��ر ۲۰۱٦. وبالنس��بة للبروتوك��ول اإلض��افي التاس��ع (إس��طنبول ۲۰۱۲عل��ى الدس��تور أثن��اء م��ؤتمر الدوح��ة لع��ام  . ول��م ت��دخل أی��ة تغیی��رات۲۰۰۸ع��ام 
 من ھذه الكراسة. ۱۰إلى  ۷الصفحات من 
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۱٤ 

 
 الفصل الثاني

 من االتحاد االنسحاب -التحاد أو القبول فیھ ى الإاالنضمام 
 

 جراءاتاإل -التحاد أو القبول فیھ ى الإاالنضمام  -۱۱
 جراءاتاإل -من االتحاد  االنسحاب -۱۲

 
 
 

 الفصل الثالث
 تنظیم االتحاد

 
 أجھزة االتحاد -۱۳
 المؤتمر -۱٤
 المؤتمرات غیر العادیة -۱٥
 )حذفتداریة (االجتماعات اإل -۱٦
 دارةمجلس اإل -۱۷
 مجلس االستثمار البریدي -۱۸
 )حذفتاللجان الخاصة ( -۱۹
 المكتب الدولي -۲۰

 
 
 

 الفصل الرابع
 التحادل الجوانب التمویلیة

 
 األعضاء البلدانمساھمات  -مصاریف االتحاد  -۲۱

 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 وثائق االتحاد

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 وثائق االتحاد -۲۲
 تطبیق وثائق االتحاد على األقالیم التي یتولى بلد عضو عالقاتھا الدولیة -۲۳
 الوطنیةالتشریعات  -۲٤
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۱٥ 

 
 الفصل الثاني

 قبول وثائق االتحاد ونقضھا
 

 الموافقة األخرى علیھا وأشكالالتوقیع على وثائق االتحاد وتوثیقھا والتصدیق علیھا  -۲٥
 علیھا الموافقة األخرى وأشكال التصدیق على وثائق االتحادبخطار اإل -۲٦
 التفاقاتإلى ااالنضمام  -۲۷
 نقض اتفاق ما -۲۸

 
 
 

 الفصل الثالث
 تعدیل وثائق االتحاد

 
 تقدیم االقتراحات -۲۹
 تعدیل الدستور -۳۰
 تعدیل النظام العام واالتفاقیة واالتفاقات -۳۱

 
 
 

 الفصل الرابع
 تسویة الخالفات

 
 التحكیم -۳۲

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 أحكام ختامیة

 
 تنفیذ الدستور ومدة العمل بھ -۳۳
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 دستور االتحاد البریدي العالمي
 

 ۱۹۷٤ لع��امول��وزان  ۱۹٦۹ لع��ام طوكی��والص��ادرة ع��ن م��ؤتمرات ض��افیة ل بموج��ب البروتوك��والت اإلع��دَّ (مُ 
 ۲۰۰٤ وبوخارست لعام ۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤ لعام وسیول ۱۹۸۹ لعام وواشنطن ۱۹۸٤ لعام وھامبورغ

 )۲۰۱٦وإسطنبول لعام  ۲۰۰۸ - والمؤتمر الرابع والعشرین
 
 
 

 ۱دیباجة
 

ف�ي ورغب�ة ف�ي المس�اھمة  ،بین الشعوب بفضل سیر الخدمات البریدیة بطریقة فعالة االتصاالترغبة في تنمیة 
أق���ر المن���دوبون  بل���وغ األھ���داف الس���امیة للتع���اون ال���دولي ف���ي المج���االت الثقافی���ة واالجتماعی���ة واالقتص���ادیة،

 التصدیق علیھ.رھنا ب ،رالمتعاقدة ھذا الدستو البلدانحكومات من المفوضون 
 

والفعالة وس�ھلة المن�ال، بغی�ة  الجیدةتكمن رسالة االتحاد في تحفیز التنمیة المستدامة للخدمات البریدیة الشمولیة 
 وذلك عن طریق:  ،االتصاالت بین سكان العالم تیسیر

 ؛مترابطةضمان حریة تنقل البعائث البریدیة في إقلیم بریدي واحد مؤلف من شبكات  -
 ؛التكنولوجیاالتشجیع على اعتماد معاییر مشتركة عادلة وعلى استخدام  -
 ؛أصحاب المصالحضمان التعاون والتفاعل بین  -
 التعاون التقني الفعال؛ب النھوض -
 .تلبیة احتیاجات الزبائن المتغیرةالحرص على  -
 

 
لھ ۱  .۲۰۰٤ا مؤتمر بوخارست لعام عدَّ
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 الباب األول
 أحكام تنظیمیة

 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 

 ۱المادة 
 تحاد وھدفھنطاق اال

 
فیم�ا بینھ�ا تح�ت اس�م االتح�اد  البریدی�ة البعائ�ثلتب�ادل  واح�داً  بریدیاً  التي تقر ھذا الدستور إقلیماً  البلدان تكون -۱

 .۱رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، قلیم االتحادإحریة العبور في كل ُتكفل البریدي العالمي. و
 
 ات البریدیة وتحسینھا والنھوض بالتعاون الدولي في ھذا المضمار.ھدف االتحاد ھو ضمان تنظیم الخدم -۲
 
 األعضاء. البلدانیسھم االتحاد، في حدود إمكانیاتھ، فـي المعونة التقنیة البریدیة التي تطلبھا منھ  -۳
 
 

 ۲مكرراً ۱المادة 
 تعاریف

 
 المعرفة أدناه: وثائق االتحاد البریدي العالمي، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني لغرض -۱
وتتمث�ل االلتزام�ات  .وتنظمھا وثائق االتح�ادالتي تحدد نطاقھا  الدولیةكل الخدمات البریدیة الخدمة البریدیة:  ۱-۱

بضمان جمع  الرئیسیة للخدمات البریدیة في استیفاء بعض األھداف االجتماعیة واالقتصادیة للبلدان األعضاء
 .ا وتوزیعھاوإرسالھ ۱ومعالجتھاالبعائث البریدیة 

 .من الدستور ۲بلد یستوفي شروط المادة البلد العضو:  ۱-۲
أن ب�التزام األطراف المتعاقدة ف�ي وث�ائق االتح�اد البری�دي الع�المي إقلیم بریدي واحد (نفس اإلقلیم البریدي الواحد):  ۱-۳

البعائ�ث البریدی�ة الع�ابرة  تعام�لوب�أن ، بما في ذلك حریة العب�ور، فیما بینھاالبریدیة  البعائثتھیئ الظروف لتبادل 
 .رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد، من بلدان أخرى وكأنھا بعائثھا البریدیة الخاصة، دون تمییز

أحد البلدان األعضاء الوسیطة بضمان نقل البعائث البریدیة الت�ي تس�لم إلی�ھ ب�العبور إل�ى  التزام حریة العبور: ٤-۱
 .۱رھنا بالشروط المحددة في وثائق االتحاد ۳،بعائثھ الداخلیةا كما یعامل معاملتھبلد عضو آخر، مع 

 برید الرسائل: البعائث التي یرد وصفھا في االتفاقیة. بعائث ٥-۱
 ٤)فَ ذِ (حُ  ٦-۱
 رس��الة( عض�و بل�دف�ي  مع�یَّن مس��تثمر ُیرس�لھ ش�يء أي إل�ى یش�یر ع��ام مص�طلح ھ�و: البریدی�ة البعیث�ة مكرراً ٦-۱

 االتفاقی�ة ف�ي علی�ھ المنص�وص النح�و عل�ى) أو م�ا إل�ى ذل�ك ،أو حوالة بریدی�ة بریدي، طردأو  بریدیة،
 ٥.ونظامیھما البریدیة الدفع بخدمات الخاص واالتفاق العالمیة البریدیة

البریدی�ة  ن�ھ رس�میاً البل�د العض�و الس�تثمار الخ�دماتكل كیان حك�ومي أو غی�ر حك�ومي ُیعیِّ  المعیَّن: المستثمر ۱-۷
 ۳.االتحاد داخل أراضیھ اللتزامات ذات الصلة التي تنص علیھا وثائقوالوفاء با

 
 .۲۰۱٦عدَّلھ مؤتمر إسطنبول لعام  ۱
 .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  اأدخلھ ۲
 .۲۰۰۸ -الرابع والعشرون عدَّلھ المؤتمر  ۳
 .۲۰۱٦حذفھ مؤتمر إسطنبول لعام  ٤
 .۲۰۱٦أدخلھ مؤتمر إسطنبول لعام  ٥
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 تعدیل�ھ، أو وثیق�ة م�ا بن�ود ألح�د الق�انوني األث�ر اس�تبعاد خالل�ھ م�ن عض�و بل�د یس�تھدف بن�د إعف�اء ھو :التحفظ ۱-۸
 م�ع تحف�ظ أي ی�تالءم أن ویج�ب .العض�و البل�د عل�ى ھ�ذا تطبیق ذلك البن�د لدى العام، والنظام الدستور باستثناء

وأن  راً رَّ یك�ون ُمب� أن یج�ب كم�ا .األول�ى ومادتھ الدستور دیباجة في المحدد النحو وغرضھ على االتحاد ھدف
 .۱الختامي بروتوكولھا في المعنیة وأن یدرج الوثیقة العتماد المطلوبة األغلبیة األصول وفق علیھ توافق

 
 

 ۲المادة 
 أعضاء االتحاد

 

 اد ھي:األعضاء في االتح البلدان -۱
 ؛ز التنفیذحیِّ  ھذا الدستور لدخولالتاریخ المحدد  فيالتي لھا صفة العضو  البلدان ۱-۱
 .۱۱وفقا للمادة  قُبلت عضویتھاالتي  البلدان ۱-۲
 
 

 ۳المادة 
 االتحاد اختصاص

 

 االتحاد: اختصاصیشمل  -۱
 ؛األعضاء البلدانأقالیم  ۱-۱
 ؛في أقالیم غیر داخلة في االتحادأعضاء  بلدانمكاتب البرید التي تنشئھا  ۱-۲
 تتب�ع البری�دي المنظور من ألنھا، فیھ أعضاء دون أن تكون ،االتحاد اختصاص ضمن تدخل التي األقالیم ۱-۳

 .فیھ أعضاء بلداناً 
 
 

 ٤المادة 
 العالقات االستثنائیة

 

اختص�اص االتح�اد ب�أن تك�ون  تلتزم البلدان األعضاء التي یخدم مستثمروھا المعیَّنون أقالیم غیر داخل�ة ض�من -۱
 . وتطبق على ھذه العالقات االستثنائیة أحكام االتفاقیة ونظامھا.۱وسیطة عنھا لدى البلدان األعضاء األخرى

 
 

 ٥المادة 
 مقر االتحاد

 

 برن. ھومقر االتحاد وأجھزتھ الدائمة  -۱
 
 

 ٦المادة 
 اللغة الرسمیة لالتحاد

 

 .رنسیةالف اللغة ھي لالتحاد الرسمیة اللغة -۱
 
 

  ۷۲المادة 
 الوحدة النقدیة

 

 وحدة حساب صندوق النقد الدولي. يالوحدة النقدیة المستخدمة في وثائق االتحاد ھ -۱
 

لھ ۱  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ ۲  .۱۹۸۹مؤتمر واشنطن لعام  عدَّ
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 ۸المادة 
 االتفاقات الخاصة -االتحادات المحدودة 

 
نین، إنشاء اتحادات محدودة، وإب�رام اتفاق�ات خاص�ة ۱یجوز للبلدان األعضاء -۱ تتعل�ق ، أو لمستثمریھا المعیَّ

أق�ل موات�اة  بالخدمة البریدیة الدولیة، إذا سمح بذلك تشریع ھذه البلدان األعضاء، ویشترط دائماً أال تعتمد أحكاماً 
 للجمھور من األحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان األعضاء المعنیة أطرافاً فیھا.

 
دارة وك�ذا مجلس اإل لىإاالتحاد واجتماعاتھ و لى مؤتمراتإ مراقبینلالتحادات المحدودة أن ترسل  یجوز -۲
 ۲لى مجلس االستثمار البریدي.إ
 

 لى مؤتمرات االتحادات المحدودة واجتماعاتھا.إ مراقبینلالتحاد أن یرسل  یجوز -۳
 
 

 ۹المادة 
 العالقات مع منظمة األمم المتحدة

 
 ن االتحاد ومنظمة األمم المتحدة.العالقات بی نصوصھا بھذا الدستور قةُ رفَ ـم االتفاقات المُ نظّ تُ  -۱
 
 

 ۱۰المادة 
 العالقات مع المنظمات الدولیة

 
المشتركة من أجل ض�مان تع�اون  واألنشطةأن یتعاون االتحاد مع المنظمات الدولیة ذات المصالح  یجوز -۱

 وثیق في المجال البریدي الدولي.
 
 
 

 الفصل الثاني
 من االتحادسحاب االن -التحاد أو القبول فیھ إلى ااالنضمام 

 
 

 ۱۱۳المادة 
 جراءاتاإل -التحاد أو القبول فیھ إلى ااالنضمام 

 
 التحاد.إلى اكل عضو في منظمة األمم المتحدة أن ینضم ل یجوز -۱

 
 لكل بلد ذي سیادة لیس عضوا في منظمة األمم المتحدة أن یطلب قبولھ بصفة بلد عضو في االتحاد.یجوز  -۲
 

االنض�مام إل�ى الدس�تور وإل�ى وث�ائق بالتحاد أو طلب القب�ول فی�ھ بیان�ا رس�میا یفی�د إلى ااالنضمام  یستلزم -۳
ھھاالتحاد  خط�ار باإل ،تبعا للحالة ،لمكتب الدولي الذي یقوملعام المدیر الحكومة البلد المعني إلى  اإللزامیة، ُتَوجِّ

 األعضاء بخصوص طلب القبول. البلدانرأي استطالع االنضمام أو ب
 

بلد لیس عضوا في منظمة األمم المتح�دة إذا ح�از طلب�ھ موافق�ة ثلث�ي  مقبولة أليصفة البلد العضو  ُتعتبر -٤
من  األعضاء التي لم تجب في خالل أربعة أشھر البلداناألعضاء في االتحاد على األقل. وتعتبر ممتنعة  البلدان

 ٤.ةتاریخ االستشار
 

لھ ۱  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤سیول لعام و ۱۹٦۹طوكیو لعام  امؤتمر عدَّ
لھع ۳  .۱۹۸۹واشنطن لعام و ۱۹٦۹طوكیو لعام  امؤتمر دَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
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األعضاء باالنضمام أو بالقبول بصفة عضو. ویصبح  انالبلدلمكتب الدولي حكومات لعام المدیر الیخطر  -٥
 خطار.ذلك نافذا اعتبارا من تاریخ ھذا اإل

 
 

 ۱۲۱المادة 
 جراءاتاإل -من االتحاد  االنسحاب

 
نقض الدس�تور إش�عارا ب�حكومة البل�د المعن�ي من خالل إرسال لكل بلد عضو االنسحاب من االتحاد یحق  -۱

 األعضاء. البلدانحكومات  بدوره إرسالھ إلىالذي یتولى  لمكتب الدوليلعام المدیر الإلى 
 

لمكت�ب لع�ام الم�دیر المن االتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء م�ن الی�وم ال�ذي یتلق�ى فی�ھ  االنسحابیصبح  -۲
 .۱النقض المنصوص علیھ في البند  إشعارالدولي 

 
 
 

 الفصل الثالث
 تنظیم االتحاد

 
 

 ۱۳۲المادة 
 أجھزة االتحاد

 
 دارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي.أجھزة االتحاد ھي المؤتمر ومجلس اإل -۱
 

 دارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي.أجھزة االتحاد الدائمة ھي مجلس اإل -۲
 
 

 ۱٤المادة 
 المؤتمر

 
 .المؤتمر ھو الجھاز األعلى لالتحاد -۱
 

 األعضاء. البلدانیتكون المؤتمر من ممثلي  -۲
 
 

 ۱٥المادة 
 المؤتمرات غیر العادیة

 
 األعضاء في االتحاد على األقل. البلدانیجوز عقد مؤتمر غیر عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي  -۱
 
 

 ۱٦المادة 
 اإلداریةاالجتماعات 

 
 ۳)فت.ذِ حُ (

 
لھا  ۱  .۱۹۸۹مؤتمر واشنطن لعام عدَّ
 .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸٤لعام غ وھامبور ۱۹٦۹لتھا مؤتمرات طوكیو لعام عدَّ  ۲
 .۱۹۸٤لعام  غحذفھا مؤتمر ھامبور  ۳
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 ۱۷۱المادة 
 دارةمجلس اإل

 
 مال االتحاد وفقا ألحكام وثائق االتحاد.دارة فیما بین مؤتمرین استمرار أعیضمن مجلس اإل -۱
 

 .ولصالحھ دارة وظائفھم باسم االتحادیباشر أعضاء مجلس اإل -۲
 
 

 ۱۸۲المادة 
 مجلس االستثمار البریدي

 
واالقتص�ادیة الت�ي تھ�م  والتقنی�ةوالتجاری�ة  التش�غیلیةالمس�ائل المس�ؤولیة ع�ن مجلس االستثمار البری�دي یتولى  -۱

 .الخدمة البریدیة
 
 

 ۱۹المادة 
 اللجان الخاصة

 
 ۳)فت.ذِ حُ (
 
 

 ۲۰٤المادة 
 المكتب الدولي

 
 ع�امُ  دارت�ھ م�دیرُ إیعمل في مقر االتحاد مكتب مرك�زي باس�م المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع�المي ویت�ولى 

 عالم واستشارة.إدارة ویقوم بوظیفة جھاز تنفیذ ودعم واتصال ومجلس اإل رقابةتحت ویوضع 
 
 
 
 

 الرابعالفصل 
 التحادل الجوانب التمویلیة

 
 

 ۲۱٥المادة 
 األعضاء ات البلدانمساھم -مصاریف االتحاد 

 
 أن تبلغھا: یجوزكل مؤتمر القیمة القصوى التي  یحدد -۱
 ؛مصاریف االتحاد سنویا ۱-۱
 .التالي المؤتمرتنظیم مصاریف  ۱-۲
 

مت��ى حتم��ت الظ��روف ذل��ك  ۱بن��د تج��اوز القیم��ة القص��وى للمص��اریف المنص��وص علیھ��ا ف��ي ال یج��وز -۲
 الواردة في النظام العام.ووبشرط مراعاة األحكام الخاصة بذلك 

 
لھ ۱  .۱۹۹٤ا مؤتمر سیول لعام عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹٦۹ا مؤتمرا طوكیو لعام عدَّ
 .۱۹۸٤لعام  غحذفھا مؤتمر ھامبور ۳
لھ ٤  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸٤لعام  غا مؤتمرا ھامبورعدَّ
 .۱۹۸۹وواشنطن لعام  ۱۹۷٤ولوزان لعام  ۱۹٦۹لتھا مؤتمرات طوكیو لعام عدَّ  ٥
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بم��ا ف�ي ذل��ك عن��د االقتض��اء المص��اریف  ،األعض��اء ف��ي االتح�اد مع��ا مص��اریف االتح��اد البل��دانتتحم�ل  -۳
أن یوض�ع فیھ�ا.  یعت�زمیختار كل بلد عضو مرتبة المساھمة التي  ولھذا الغرض، .۲المنصوص علیھا في البند 

 مراتب المساھمة في النظام العام. وُتحدد
 
یخت��ار البل��د المعن��ي بحری��ة مرتب��ة  ،۱۱بموج��ب الم��ادة فی��ھ أو القب��ول  إل��ى االتح��اد ف��ي حال��ة االنض��مام -٤

 توزیع مصاریف االتحاد.ألغراض المساھمة التي یرغب في أن یوضع فیھا 
 
 
 

 الباب الثاني
 وثائق االتحاد

 
 
 

 الفصل األول
 عمومیات

 
 

 ۲۲المادة 
 وثائق االتحاد

 
 .۱الدستور ھو الوثیقة األساسیة لالتحاد. وھو یشمل القواعد التنظیمیة لالتحاد وال یخضع ألي تحفظات -۱
 
 األعض�اء البل�دانلجمیع  وھي ملزمة .یضم النظام العام األحكام التي تضمن تنفیذ الدستور وعمل االتحاد -۲

 ۱وال تخضع ألي تحفظات.
 
القواعد المشتركة التي تس�ري عل�ى الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة  ۲ونظامھا العالمیةتتضمن االتفاقیة البریدیة  -۳

 .۳األعض�اء البل�دانلجمی�ع ملزمة الوثائق وھذه وكذا األحكام الخاصة بخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة. 
 .۲ونظامھاااللتزامات الناجمة عن االتفاقیة وتحرص البلدان األعضاء على أن یفي مستثمروھا المعیَّنون ب

 
الخدمات األخرى خالف خدمات برید الرسائل والطرود البریدیة فیما ب�ین  وأنظمتھاتنظم اتفاقات االتحاد  -٤

وتح��رص البل��دان األعض��اء  .البل��دان األعض��اءإالّ لھ��ذه  ملزم��ةاألعض��اء األط��راف فیھ��ا. وھ��ي لیس��ت  البل��دان
 .٤مستثمروھا المعیَّنون بااللتزامات الناجمة عن االتفاقات وأنظمتھاعة على أن یفي الموقِّ 

 
مجلس االستثمار البریدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبیق الالزمة لتنفیذ االتفاقی�ة واالتفاق�ات،  یضع -٥

 .٥وذلك مع مراعاة القرارات التي یتخذھا المؤتمر
 
التحفظ�ات  ٥و ٤و ۳ا ف�ي البن�ود المش�ار إلیھ�ث�ائق االتح�اد تتضمن البروتوكوالت الختامیة التي تلح�ق بو -٦

 الخاصة بھذه الوثائق.
 

لھ ۱  .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ
لھ ۲  .۲۰۱٦مر إسطنبول لعام مؤت عدَّ
لھ ۳  .۱۹۹۹ا مؤتمر بیجین لعام عدَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -ا المؤتمر الرابع والعشرون عدَّ
 .۱۹۹۹وبیجین لعام  ۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸۹عدلتھ مؤتمرات واشنطن لعام  ٥
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۲۳۱المادة 
  

 تطبیق وثائق االتحاد على األقالیم التي یتولى بلد عضو عالقاتھا الدولیة
 

بل�د أن یعل�ن ف�ي أي وق�ت أن قبول�ھ وث�ائق االتح�اد یش�مل جمی�ع األق�الیم الت�ي یت�ولى عالقاتھ�ا  یجوز ألي -۱
 لیة أو بعض ھذه األقالیم فقط.الدو

 
 لمكتب الدولي.لعام المدیر اللى إ ۱عالن المنصوص علیھ في البند ھ اإلجّ وَ یُ  -۲
 

نق�ض تطبی�ق نیت�ھ لمكت�ـب الدول�ـي بلع�ـام المدی�ـر البلـد عضـو أن یخطـر فـي أي وقــت شـاء  یجوز ألي -۳
خطار نافذا بع�د ع�ام م�ن . ویصبح ھذا اإل۱ ي البندعالنھ المنصوص علیھ فإوثائق االتحاد التي أصدر بشــأنھا 

 لمكتب الدولي.لعام المدیر ال إلىتاریخ وصولھ 
 

المنص�ـوص علیھ�ا ف�ي  واإلخط�اراتعالنـ�ـات اإلب األعضاء البلدانلمكتب الـــدولي لعــام المدیر ال ویبلغ -٤
 .۳و ۱البندین 

 
الت�ي لھ�ا ص�فة العض�و ف�ي االتح�اد والت�ي یت�ولى بل�د عل�ى األقالی�ـم  ٤ل�ى إ ۱ من ال تسري أحكام البنــود -٥

 عضو عالقاتھا الدولیة.
 
 

 ۲٤المادة 
 الوطنیةالتشریعات 

 
 ال تمس أحكام وثائق االتحاد تشریع كل بلد عضو في كل ما لم ینص علیھ صراحة في ھذه الوثائق. -۱
 
 
 

 الفصل الثاني
 قبول وثائق االتحاد ونقضھا

 
 

  ۲٥۲المادة 
 الموافقة األخرى علیھا وأشكالوثائق االتحاد وتوثیقھا والتصدیق علیھا  التوقیع على

 
 لبلدان األعضاء على وثائق االتحاد المنبثقة عن المؤتمر.من اع المندوبون المفوضون یوقِّ  -۱
 

 .األنظمة وأمینھ العام ۳رئیس مجلس االستثمار البریدي یوّثق -۲
 

 سرع ما یمكن.ة علیھ بأعوقِّ الم ق على الدستور البلدانتصدِّ  -۳
 

 .علیھا عوقِّ الموافقة على وثائق االتحاد األخرى خالف الدستور وفقا للقواعد الدستوریة لكل بلد م تتم -٤
 
ن ھ�ذا ال یح�ول إع علیھا فیوافق على الوثائق األخرى التي وقَّ  العلى الدستور أو  ٤بلد عضو قیصدِّ  ال عندما -٥

 قت أو وافقت علیھا.األخرى التي صدَّ  ٤ى البلدان األعضاءإل دون سریان الدستور والوثائق األخرى بالنسبة

 
لھ ۱  .۱۹۸۹ا مؤتمر واشنطن لعام عدَّ
لھ ۲  .۱۹۹٤وسیول لعام  ۱۹۸۹ا مؤتمرا واشنطن لعام عدَّ
ل ۳  .۱۹۹۹مؤتمر بیجین لعام  ھعدَّ
لھ ٤  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ



 الدستور
 

۲٥ 

 ۲٦۱المادة 
 علیھا الموافقة األخرى وأشكال التصدیق على وثائق االتحادبخطار اإل

 

الموافق�ة  ص�كوكوعن�د االقتض�اء  ،ض�افیةاإل بروتوكوالت�ھالتص�دیق عل�ى الدس�تور وعل�ى  صكوكتودع  -۱
 البل�دانحكوم�ات  یخط�رلمكت�ب ال�دولي ال�ذي لع�ام الم�دیر الن ل�دى بأسرع م�ا یمك� ،على وثائق االتحاد األخرى

 .بإیداع تلك الصكوك األعضاء
 
 

 ۲۷المادة 
 التفاقاتى الإاالنضمام 

 

ن االتفاق�ات المنص�وص علیھ�ا ـ�ـدد مــاق أو عــلى اتفإفي أي وقت  اء أن تنضمَّ ــاألعض دانــللبل وزــیج -۱
 .۲۲مادة من ال ٤في البند 

 

 لى االتفاقات.إاألعضاء  البلدانانضمام ، إخطار ب۱۱من المادة  ۳وفقا للبند  ُیرسل، -۲
 
 

 ۲۸دة االم
 نقض اتفاق ما

 

ف�ي اتف�اق  أن یك�ون طرف�اأن یك�ف ع�ن  ،۱۲بالشروط المنصوص علیھا في الم�ادة  ،لكل بلد عضویحق  -۱
 أو أكثر.واحد 

 
 
 

 الفصل الثالث
 تعدیل وثائق االتحاد

 
 

 ۲۹المادة 
 القتراحاتتقدیم ا

 

اقتراحـ��ـات تتعل��ـق بوث��ائق  ،ل��ى الم��ؤتمر أو فیم��ا ب��ین م��ؤتمرینإس��واء  أن یق��دم، ۲بل��د عض��و ألي یح��ق -۱
 االتحاد التي یكون طرفا فیھا.

 
 ال على المؤتمر.إاالقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام  ال یجوز عرض ،ومع ذلك -۲

 

أن�ھ مباشرة على مجلس االستثمار البریدي، غیر  باألنظمةاصة عرض االقتراحات الختُ  ،فضال عن ذلك  -۳
 .۲،۳وجمیع المستثمرین المعیَّنین عضاءإلى جمیع البلدان األ أوال یرسلھا المكتب الدوليیجب أن 

 
 

 ۳۰المادة 
 تعدیل الدستور

 

 العتم�اد ٤توالت�ي لھ�ا ح�ق التص�ویاألعض�اء ف�ـي االتح�اد عل�ى األق�ل  البل�دانال بد م�ن موافقـ�ـة ثلث�ي  -۱
 االقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بھذا الدستور.

 

م�ع الوث�ائق  ھضافي ویب�دأ تطبیقھ�ا ف�ي الوق�ت نفس�إتوضع التعدیالت التـي یقرھا المؤتمر في بروتوكول  -۲
ا األعض�اء بأس�رع م� البل�دانق علیھ�ا وتص�دِّ  .الم�ؤتمر خ�الف ذل�ك م�ا ل�م یق�رر، ھد خالل المؤتمر نفسجدَّ التي تُ 

 .۲٦یمكن وتعامل مستندات ھذا التصدیق وفقا للقاعدة المنصوص علیھا في المادة 
 

لھ ۱  .۱۹۸۹وواشنطن لعام  ۱۹٦۹ا مؤتمرا طوكیو لعام عدَّ
لھ ۲  .۲۰۰۸ -المؤتمر الرابع والعشرون  عدَّ
لھ مؤتمر ۳  .۲۰۰۸ -والمؤتمر الرابع والعشرون  ۱۹۹۹بیجین لعام  عدَّ
لھ ٤  .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ



 الدستور
 

۲٦ 

  ۳۱۱المادة 
 تعدیل النظام العام واالتفاقیة واالتفاقات

 
 لموافقـة على االقتراحات الخاصة بھا.ل لالزم استیفاؤھااة واالتفاقات الشروط ید النظام العام واالتفاقیحدِّ  -۱
 
�� ۱التفاق��ات المش��ار إلیھ��ا ف��ي البن��د ت��دخل االتفاقی��ة وا -۲  .ز التنفی��ذ ف��ي الوق��ت نفس��ھ وت��دوم الم��دة نفس��ھاحیِّ

 .۲ده المؤتمر لتنفیذ ھذه الوثائقوتلغى، وثائق المؤتمر السابق المقابلة، في الیوم الذي یحدِّ 
 
 
 

 الفصل الرابع
 تسویة الخالفات

 
 

 ۳۲المادة 
 التحكیم

 
أو أكثر على تفسیر وثائق االتحاد أو على المسؤولیة التي تقع على  ۳في حالة الخالف بین بلدین عضوین -۱

 من جراء تطبیق ھذه الوثائق، ُتسّوى المسألة المتنازع علیھا بالتحكیم. ۳بلد عضو
 
 
 

 الباب الثالث
 أحكام ختامیة

 
 

 ۳۳المادة 
 تنفیذ الدستور ومدة العمل بھ

 
 لى أجل غیر مسمى.إویظل معموال بھ  ۱۹٦٦"كانون الثاني"  ینایر ۱ینفذ ھذا الدستور في  -۱
 
 

المندوبون المفوض�ون م�ن حكوم�ات البل�دان المتعاق�دة عل�ى ھ�ذا الدس�تور ف�ي نس�خة أص�لیة  وقَّعإثباتا لما تقدم، 
ل المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي ع في محفوظات حكومة البلد الذي یستضیف مقر االتحاد. ویرِس�ودَ واحدة، تُ 

 .۲ى كل طرفالعالمي نسخة منھ إل
 
 

ر  .۱۹٦٤یولیو "تموز"  ۱۰في  ،في فیینا ُحرِّ

 
لھ ۱  .۱۹۸٤لعام  غا مؤتمر ھامبورعدَّ
لھ ۲   .۲۰۰٤مؤتمر بوخارست لعام  عدَّ
لھ المؤتمر الرابع والعشر ۳  .۲۰۰۸ -ن وعدَّ



 
 
 
 
 
 

 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل
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 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل
 
 
 

 جدول المحتویات
 

 المادة
 

لة ۱۰۳(المادة  األولى  المؤتمر اختصاصات )المعدَّ
لة) ۱۰٦(المادة  الثانیة  وسیر عملھ  اإلدارة مجلس تكوین المعدَّ
لة) ۱۱۲(المادة  الثالثة  وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین المعدَّ

لة) ۱۱۳(المادة  الرابعة  البریدي االستثمار مجلس اختصاصات المعدَّ
لة) ۱۱۹(المادة  الخامسة  االستشاریة اللجنة تكوین المعدَّ
لة)ال ۱۲۷(المادة  السادسة  العام المدیر مھام معدَّ
لة) ۱۳۰(المادة  السابعة  إعداد مستندات أجھزة االتحاد وتوزیعھا المعدَّ
لة) ۱۳۸ (المادة الثامنة   لمؤتمرى الإ االقتراحات تقدیم إجراءات المعدَّ

 ۱۳۸للمادة  إجراءات تعدیل االقتراحات المقدمة طبقاً  )الُمضافةمكرراً ۱۳۸(المادة  التاسعة
لة) ۱٤۰(المادة  عاشرةال  ف��ي االتفاق��ات أو االتفاقی��ة ُتع��دل الت��ي االقتراح��ات بح��ث المعدَّ

 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة
لة) ۱٤۲(المادة  الحادیة عشرة  تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي المعدَّ
لة) ۱٤٥(المادة  الثانیة عشرة  االتحاد مصاریف تحدید المعدَّ

لة) ۱٤٦(المادة  عشرةالثالثة   األعضاء البلدان مساھمات تسویة المعدَّ
لة) ۱٤۹(المادة  عشرة الرابعة  التلقائیة العقوبات المعدَّ
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 لالتحاد البریدي العالمي العام نظامالبروتوكول اإلضافي األول لل

 
 یولی�و ۱۰ ف�ي فیین�ا ف�ي المب�رم الع�المي البریـ�ـدي االتح�اد دس�تور م�ن ۲۲ م�ادةال م�ن ۲ البند على االطالع بعد

 باالتف�اق أدن�اه، والموقعون االتحاد في األعضاء البلدان لحكومات المفوضون المندوبون ، اعتمد۱۹٦٤" تموز"
 .امالتعدیالت اآلتیة على النظام الع الدستور، من ۲٥من المادة  ٤البند  مراعاة ومع بینھم فیما

 
 

 المادة األولى
لة) ۱۰۳ المادة(  المعدَّ

 المؤتمر اختصاصات
 
 یتولى البریدي، االستثمار ومجلس اإلدارة ومجلس عضاءاأل بلدانال تقدمھا التي االقتراحات على بناء -۱

 :المؤتمر
 الدستور؛ من األولى المادة وفي دستورهدیباجة  في المبینین االتحاد وغایة ھدف إلنجاز العامة المبادئ تحدید ۱-۱
 األعض�اء البل�دان تق�دمھا الت�يواألنظم�ة  واالتفاقی�ة الع�ام والنظ�ام الدس�تور تعدیل اقتراحات في النظر ۱-۲

 عن�د االقتراح�ات، ھذه واعتماد العام النظام من ۱۳۸ والمادة الدستور من ۲۹ للمادة طبقاً  والمجلسان،
 االقتضاء؛

 التنفیذ؛ حیز الوثائق دخول تاریخ تحدید ۱-۳
 علیھا؛ المقترحة والتعدیالت نظامھ الداخلي واعدق اعتماد ٤-۱
 واللجن��ة البری��دي االس��تثمار ومجل��س اإلدارة مجل��سع��ن أعم��ال ك��ل م��ن  الش��املة التق��اریر ف��ي النظ��ر ٥-۱

 والتي یقدمھا كل جھاز من ھذه األجھ�زة السابق، المؤتمر منذ الممتدة الفترة تغطي والتي االستشاریة،
 العام؛ النظام من ۱۲٥و ۱۱۷و ۱۱۱ المواد مع تمشیاً 

 االتحاد؛ ستراتیجیةا اعتماد ٦-۱
 ؛البریدي العالميالتحاد ل األعمال الرباعیةالموافقة على مشروع خطة  مكرراً ٦-۱
 الدستور؛ من ۲۱ للمادة طبقاً  االتحاد، لمصاریف األقصى دالح تحدید ۱-۷
 البریدي؛ االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس في األعضاء البلدان انتخاب ۱-۸
 ونائبھ؛ الدوليمدیر العام للمكتب ال انتخاب ۱-۹
 والبرتغالی��ة واأللمانی��ة بالص��ینیة المس��تنداتإلص��دار  االتح��اد یتحملھ��ا الت��ي س��قف التك��الیف تحدی��د ۱-۱۰

 .في حكم یصدره المؤتمر ،والروسیة
 

 .البریدیة بالخدمات تتعلق أخرى مسائل أي ،لالتحاد الجھاز األعلى بصفتھ المؤتمر، ُیعالج -۲
 
 

 یةالثانالمادة 
لة) ۱۰٦ المادة(  المعدَّ

 )۱۷الدستور، المادة ( وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین
 

 ب��ین تفص��ل الت��ي الم��دة خ��الل وظ��ائفھم یزاول��ون عض��وا وأربع��ین واح��د م��ن اإلدارة مجل��س یتك��ون -۱
 .متتابعین مؤتمرین
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۳۲ 

 ،ع�ن ھ�ذا الح�ق العض�و البل�د ھ�ذا تن�ازل ف�إذا ،للم�ؤتمر المض�یف العض�و البل�د حق من الرئاسة تكون -۲
 قیود علیھ تطبق ال إضافي بمقعد إلیھا ینتمي التي الجغرافیة المجموعة تتمتع وعلیھ ،بحكم القانون عضوا یصبح

ینتس�ب  التي الجغرافیة للمجموعة المنتمین األعضاء أحد للرئاسة اإلدارة مجلس ینتخب الحالة ھذه وفي. ۳ البند
 .المضیف العضو البلد إلیھا

 
د .ع�ادل جغراف�ي توزی�ع أس�اس عل�ى اآلخ�رین األربعین اإلدارة مجلس أعضاء ؤتمرالم ینتخب -۳  وُیج�دَّ

 .متتابعة مؤتمرات ثالثة قبل من عضو بلد أيیجوز اختیار  وال ؛مؤتمر كل في األقل على األعضاء نصف
 
 في أعمالھ. بفعالیةویشارك أعضاء مجلس اإلدارة  .ممثلھ اإلدارة مجلس في عضو كل یعین -٤
 
 .المجلس ھذال ویتحمل االتحاد النفقات التشغیلیة .مجانیة اإلدارة مجلس عضو وظائف -٥
 
 

 الثالثةالمادة 
لة) ۱۱۲ المادة(  المعدَّ

 وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین
 
 ب�ین الفاص�لة الفت�رة خالل اختصاصاتھم یزاولون عضوا أربعین من البریدي االستثمار مجلس یتكون -۱

 .متتالیین مؤتمرین
 
 صخّص��ویُ  ،ی��ؤھلھم ل��ذلك جغراف��ي لتوزی��ع وفق��ا البری��دي االس��تثمار مجل��س أعض��اء الم��ؤتمر ینتخ��ب -۲

 ثل��ث وُیج��ّدد. المتقدم��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا س��تة عش��رو النامی��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا وعش��رون أربع��ة
 .مؤتمر كل في األقل على األعضاء

 
یضطلع أعضاء مجلس االس�تثمار البری�دي ب�دور و .ممثلھ البریدي اراالستثم مجلس في عضو كل یعین -۳

 .في عملھ فّعال
 
 االتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس االستثمار البریدي وال یتقاضى أعضاؤه أي أجر. یتحمل -٤
 
 

 الرابعةالمادة 
لة) ۱۱۳ المادة(  المعدَّ

 اختصاصات مجلس االستثمار البریدي
 
 :االختصاصات التالیة ر البریدياالستثما لمجلس -۱
 ؛ھاوتحسین الدولیة البریدیة الخدماتالرامیة إلى تنمیة  العملیة التدابیر تنسیق ۱-۱
 ھ�ذه وتح�دیث وت�دعیمھا الدولی�ة البریدی�ة الخدم�ة نوعی�ة عل�ى للمحافظة الزماإجراء یعتبر  بأي القیام ۱-۲

 ؛اختصاصاتھ نطاق في اإلدارة مجلس موافقة بشرط الخدمة،
 ؛باختصاصاتھ للقیام ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان معإجراؤھا  الواجب االتصاالت البت في ۱-۳
 البل�دان بع�ض حققتھ�ا الت�ي التق�دموأوج�ھ  الخب�رات ونش�ر دراس�ة أج�ل م�ن الض�روریة الت�دابیر اتخ�اذ ٤-۱

ن��ال ومس��تثمریھا األعض��اء  بالتأھی��ل والمتعلق��ة قتص��ادیةواال واالس��تثماریة التقنی��ة المج��االت ف��ي ینمعیَّ
نبلداناً أخرى من البلدان األعضاء ومستثمریھا ال تھم التي المھني  ؛ینمعیَّ
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 ینمعیَّنال ومستثمریھا االتحاد في األعضاء البلدان جمیع مع التقني التعاون مجال في المناسبة التدابیر اتخاذ ٥-۱
 ؛اإلدارة مجلس مع التشاور بعد ین،معیَّنال مستثمریھا ومع والنامیة الفتیة البلدان مع وخاصة

 اإلدارة مجل�س أو البری�دي االس�تثمار مجل�س أعضاء أحد علیھ یعرضھا التي األخرى المسائل جمیع بحث ٦-۱
 ؛معیَّن مستثمر أو عضو بلد أي أو

تثمار ، وفیما یخص المسائل التي تھم مجلس االستھاتسلم تقاریر اللجنة االستشاریة وتوصیاتھا ومناقش ۱-۷
 ر؛المؤتم لتقدیمھا إلىتوصیات اللجنة االستشاریة وإبداء مالحظات بشأنھا  بحثالبریدي، 

 ؛االستشاریة اللجنة في أعضاء سیكونون الذین أعضائھ تعیین ۱-۸
 والمفی�دة التقن�ي بالتع�اون المتعلقةتلك و واالقتصادیة التقنیة والتجاریة االستثماریة لمسائلأھم ا دراسة ۱-۹

ن�ال امسـ�ـتثمریھ أو االتحـ�ـاد ف�ي األعض�اء البلدان لجمیع  مالی�ة آث�ار لھ�ا الت�ي المس�ائل س�یما ال ین،معیَّ
 حص�صو للبری�د، الج�وي للنقل األساسیة األجورو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو األجور،( ھامة

 والتوص�یة بش�أنھا ءواآلرا البیان�ات وإع�داد) بالخ�ارج الرس�ائل بری�د بعائ�ث وإی�داع ،البریدی�ة الطرود
 ؛بخصوصھا اتخاذھا الواجب بالتدابیر

اس��تراتیجیة االتح��اد ومش��روع خط��ة  مش��روع إلع��داد الض��روریة بالعناص��ر اإلدارة مجل��س تزوی��د ۱-۱۰
 ر؛المؤتم إلى تقدیمھما المطلوب األعمال الرباعیة لالتحاد

ن�ال ومس�تثمریھا ءاألعض�ا البل�دان تھ�م الت�ي المھن�ي والتأھی�ل التعل�یم مشاكل دراسة ۱-۱۱  ع�ن فض�الً ، ینمعیَّ
 ؛والنامیة الفتیة البلدان

الفتیة والنامیة وإعداد توص�یات مواتی�ة ع�ن ط�رق  للبلدانالحالي واالحتیاجات الحالیة  الوضعدراسة  ۱-۱۲
 ؛خدماتھا البریدیةووسائل تحسین 

 خ�الف األخی�ر ھ�ذا ق�رر إذا الإ الم�ؤتمر، اختت�ام تل�ي التي الستة األشھر خالل االتحاد أنظمة مراجعة ۱-۱۳
 وف�ي ؛أخ�رى دورات خ�الل الم�ذكورةاألنظم�ة  تع�دیل البری�دي االس�تثمار لمجلس أیضا ؛ ویجوزذلك
 بالسیاس�ات یتعل�ق فیما اإلدارة مجلس لتوجیھات خاضعا البریدي االستثمار مجلس یظل الحالتین، كلتا

 ؛الجوھریة والمبادئ
ویل�زم الحص�ول  ؛۱٤۰للم�ادة  طبق�ا علیھ�ا للموافق�ة األعض�اء البل�دان أو تمرالمؤ ُتقّدم إلى اقتراحات إعداد ۱-۱٤

 ؛األخیر ھذا اختصاص في تدخل مسائل االقتراحات ھذه تتناول عندما اإلدارة مجلس موافقة على
 ،۱۳۹للم�ادة  وفق�ا طلب�ھ عل�ى بن�اء ال�دولي المكت�ب إل�ى األعض�اء البل�دان أح�د یقدم�ھ اقتراح كل بحث ۱-۱٥

 تقدیم��ھ إل��ى قب��ل الم��ذكور ب��االقتراح التعلیق��ات ھ��ذه بإرف��اق المكت��ب وتكلی��ف علی��ھ، تعلیق��اتال وإع��داد
 ؛علیھ للموافقة األعضاء البلدان

 كاف�ة رأي اس�تطالع وبع�د اإلدارة مجل�س موافق�ة بع�دوعندما یك�ون مناس�باً و االقتضاء عند ،التوصیة ۱-۱٦
 ؛الشأن ھذا في قرارا المؤتمر یتخذ ا، ریثمجدید إجراء أو أنظمة بإقرار ،األعضاء البلدان

ن��ین،مع��اییر وإص��دار إع��داد ۱-۱۷  الـالمج�� ف��ي توص��یات ھیئ��ة عل��ى ، للبل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المعیَّ
 ا؛ضروری الممارسةتوحید  یكونحیث  اختصاصھ في تدخل أخرى مجاالت وفي يواالستثمار التقني
 ؛قبل من وضعھا التي ییرالمعا على التعدیالتالضرورة،  عند ل،ُیدخِ  كمـا

وضع إطار لتنظیم األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمین والموافقة على تنظیم ھ�ذه األجھ�زة وفق�اً  ۱-۱۸
 ؛۱٥۲ألحكام المادة 

 .ومناقشتھالة من المستخدمین الواردة سنویا من األجھزة الفرعیة المموَّ  التقاریرتلّقي  ۱-۱۹
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۳٤ 

 المادة الخامسة
لة) ۱۱۹المادة (  المعدَّ

 تكوین اللجنة االستشاریة
 

 :تضم اللجنة االستشاریة -۱
منظم��ات غی��ر حكومی��ة تمث��ل الزب��ائن وم��وردي خ��دمات التوزی��ع، ومنظم��ات العم��ال وم��وردي الس��لع  ۱-۱

فضال  األفرادالمشابھة التي تضم  والمنظمات قطاع الخدمات البریدیةلصالح والخدمات الذین یعملون 
 ؛تحقیق مھمة االتحاد وأھدافھ أن تساھم فيلحة في التي لھا مصعن المؤسسات 

بم�ا ف�ي المعنی�ة تح�اد جھ�زة االي بھا البلدان األعضاء أو أشخصیات بارزة من القطاع البریدي توص مكرراً ۱-۱
 ذلك اللجنة االستشاریة؛

ومی��ة منظم��ات المجتم��ع الم��دني: المنظم��ات البریدی��ة اإلقلیمی��ة وغیرھ��ا م��ن المنظم��ات غی��ر الحك ثالثاً ۱-۱
البریدی���ة الدولی���ة، ومنظم���ات توحی���د المق���اییس والمنظم���ات المالی���ة وتل���ك المعنی���ة بالتنمی���ة غی���ر 

 ؛۱-۱المنصوص علیھا في المادة 
 األعضاء الذین یعینھم مجلس اإلدارة ممن یختارھم من بین أعضائھ؛ ۱-۲
 األعضاء اللذین یعینھم مجلس االستثمار البریدي ممن یختارھم من بین أعضائھ. ۱-۳

 ل في أحد البلدان األعضاء في االتحاد.سجَّ إذا كانت أیة منظمة مسجلة وجب أن تُ  مكرراً ۱
 

النفقات المترتبة على عمل اللجنة االستشاریة بین االتحاد وأعضاء اللجنة وفق�ا لإلج�راءات الت�ي  ُتقسم -۲
 حددھا مجلس اإلدارة.

 
 .أخرى كافأةال یتقاضى األعضاء في اللجنة االستشاریة أي أجر أو م -۳
 
 

 المادة السادسة
لة) ۱۲۷المادة (  المعدَّ

 المدیر العام مھام
 
 .المدیر العام المكتب الدولي ویدیره ویوجھھ وھو ممثلھ القانوني ینظم -۱
 

 بتصنیف الوظائف وبالتعیینات والترقیات: یتعلقفیما  -۲
وتعی�ین وترقی�ة  )D 2( ۲-م�دإل�ى  )G 1( ۱-الرت�ب م�ن خ عبتص�نیف وظ�ائف  مخ�تص الم�دیر الع�ام ۲-۱

 ه الرتب؛الموظفین في ھذ
في االعتبار المؤھالت المدیر العام یأخذ ،)D 2( ۲-مد ىــإل )P 1(۱-الرتب من فلتعیینات في إلى ابالنسبة  ۲-۲

المھنیة للمرشحین الذین توصي بھم البلدان األعضاء التي یحمل المرشحون جنسیتھا أو التي یمارسون فیھا 
وظ��ائف  وَیش�غل .واللغ�ات مب�دأ التوزی�ع الجغراف�ي الع�ادل م�ن حی�ث الق�اراتي م�ع مراع�اة نش�اطھم المھن�

ینتمي بقدر اإلمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خالف تلك التي  )D 2( ۲-مد الرتب
. وف�ي حال�ة م األولف�ي المق�ا لفعالیة المكتب الدوليإیالء االعتبار المدیر العام ونائب المدیر العام، مع  إلیھا

 ؛للمدیر العام أن ُیوظف أشخاصاً من الخارج یجوزالوظائف التي تقتضي مؤھالت خاصة 
 م�ن الرت�بوظائف األشخــــاص الذین یشغلــون  أن یكونعند تعیین موظــف جدیــــد،  ،یراعى كذلك ۲-۳

 ؛لفة أعضاء في االتحادرعایا بلدان مخت ، منمن حیث المبدأ ،)P 5( ٥-فو )D 1( ۱-مدو )D 2( ۲-مد
یلت�زم ال ، )P 5( ٥-فو) D 1( ۱-م�دو )D 2( ۲-م�د الرت�بعند ترقی�ة أح�د م�وظفي المكت�ب ال�دولي إل�ى  ٤-۲

 ؛۳-۲في البند نفسھ المذكور  المبدأتطبیق ب المدیر العام
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 ؛التعیینفي عملیة مبدأ االستحقاق التوزیع الجغرافي العادل واللغات بعد ضرورة مراعاة مبدأي  تأتي ٥-۲
) P 4( ٤-ف م�ن الرت�بالتعیین�ات والترقی�ات إل�ى  عل�ى اإلدارة مرة كل ع�ام المدیر العام مجلسَ یطلع  ٦-۲

 .)D 2( ۲-مد إلى
 
 :اآلتیةبالمھام  العام لمدیرا یضطلع وعالوة على ذلك، -۳
 والقب�ول تح�اداال إل�ى باالنض�مام الخاص�ة اإلج�راءات في والوسیط االتحاد وثائقودیع  بوظیفتي القیام ۳-۱

 ؛منھاالنسحاب  وكذا فیھ
 ؛المؤتمر یتخذھا التي القراراتباألعضاء  البلدان حكومات جمیع رإخطا ۳-۲
 ؛البریدي االستثمار مجلس یراجعھا أو یضعھا التيباألنظمة  ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان جمیع إخطار ۳-۳
 ف��ي وتقدیم��ھ ،االتح�اد ومتطلب��ات یتف��ق ممك�ن مس��توى بأق�ل لالتح��اد الس��نویة المیزانی�ة مش��روع إع�داد ٤-۳

 بع�د االتح�اد ف�ي األعضاء البلدان إلى المیزانیة وإرسال للنظر فیھ؛ اإلدارة مجلسإلى  المناسب الوقت
 ؛بتنفیذھا والقیامعلیھا  اإلدارة مجلس موافقة

دة  األنشطة تنفیذ ٥-۳  ند إلیھ بموجب وثائق االتحاد؛ُتس التي وتلك ،االتحاد أجھزة تطلبھا التيالمحدُّ
 المطبق�ة السیاس�ة إط�ار ف�ي االتح�اد، أجھ�زة تحددھا التي األھدافإلى تحقیق  الرامیة المبادرات اتخاذ ٦-۳

 ؛المتوفرة واألموال
 ؛البریدي االستثمار مجلس أو اإلدارة مجلس إلى واقتراحات مقترحات تقدیم ۳-۷
 الم�ؤتمر ق�رارات على المترتبة النظام على التعدیالت تخص البریدي االستثمار مجلس إلى اقتراحات تقدیم ۳-۸

 ؛المؤتمر اختتامبعد  وذلك ،البریدي االستثمار لمجلس الداخلي النظام مع تماشیا
 عل�ى عرض�انالل�ذین سیُ التح�اد ل األعم�ال الرباعی�ةاالتحاد ومشروع خط�ة  استراتیجیة مشروع إعداد ۳-۹

 ؛المجلسان یصدرھا التي التوجیھات ضوء وعلى دارةاإل مجلس أجل من وذلك المؤتمر،
 واف�ق الت�ي الع�المي البری�دي االتح�اد س�تراتیجیةا تنفی�ذف�ي  األعض�اء البلدان أداء حول رباعي تقریر إعداد ۳-۱۰

 ؛علیھ للموافقة اإلدارة مجلس وتقدیمھ إلى التالي، المؤتمر إلى لتقدیمھ السابق المؤتمر علیھا
 ؛تحاداال تمثیلضمان  ۳-۱۱
 :بین العالقات في كوسیط العمل ۳-۱۲
 ؛المحدودة واالتحادات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۱
 ؛المتحدة األممو العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۲
 ؛لالتحاد بالنسبة فائدةتنطوي أنشطتھا على  التي الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۳
 أجھ�زة ترغ�ب الت�يالتجاری�ة  المؤسس�ات أو الجمعیاتأو  الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ٤-۳-۱۲

 أعمالھا؛ في إشراكھا في أو رأیھا استطالع في االتحاد
 م�ع ،عل�ى م�ا یل�ي بوج�ھ خ�اص الصفة بھذه واإلشراف االتحاداألمین العام ألجھزة  بمھام االضطالع ۳-۱۳

 :من ھذا النظام الخاصة األحكام مراعاة
 االتحاد؛ أجھزة أعمال وتنظیم إعداد ۳-۱۳-۱
 ؛وإصدارھا وتوزیعھا والمحاضر والتقاریر المستندات إعداد ۳-۱۳-۲
 االتحاد؛ أجھزة اجتماعات خالل األمانةعمل  اإلشراف على ۳-۱۳-۳
 .ھلیمثِّ  من إیفاد إمكانیة مع التصویت حق دون المداوالت في واالشتراك االتحاد أجھزة جلسات حضور ۳-۱٤
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 المادة السابعة
لة) ۱۳۰المادة (  المعدَّ

 ھاوتوزیع أجھزة االتحاد إعداد مستندات
 

ف�ي المكتب الدولي ویتیح عبر الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي كافة المستندات الت�ي تنش�ر  دُّ ُیعِ  -۱
أیضا المكتب الدولي م ُیعلِ و .كل دورة قبل شھرین على األقل من بدایة ۱٥٥الصیغ اللغویة المحددة في المادة 

المستندات اإللكترونیة الصادرة حدیثا في الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي عن طریق نظام إخطار بنشر 
 رض.غلھذا ال دعَ مُ  شبكي فعال

 
م�ن قبی�ل مناش�یر المكت�ب ال�دولي  ،ع المكتب الدولي منشورات االتح�اد مادی�اً یوزِّ  إلى ذلك، ال إضافة -۲

 إّال بطلب كل بلد على حدة. ،مجلس االستثمار البریديمجلس اإلدارة واریر التحلیلیة لوالتق
 
 

 المادة الثامنة
لة) ۱۳۸المادة (  المعدَّ

 )۲۹ المادة ،الدستور(إلى المؤتمر  االقتراحات تقدیم إجراءات
 

 م�ن االقتراح�ات یمتق�د اآلتیة اإلجراءات تنظم ،٥و ۲ البندینفي  علیھا المنصوص االستثناءاتب رھنا -۱
 :المؤتمرإلى  األعضاء البلدان

 ؛األقل على أشھر بستة للمؤتمر المحدد التاریخ قبل الدولي إلى المكتب تصل التي االقتراحات تقبل ۱-۱
 ؛للمؤتمر المحدد التاریخ تسبق التي األشھر الستة مدة خالل ذي طابع صیاغي اقتراح أي یقبل ال ۱-۲
 قبلأشھر  أربعةو ستةخالل فترة ما بین  الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ۱-۳

 ؛األقل على عضوان بلدان أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ
 وش�ھرینأش�ھر  أربع�ة بینما فترة  خالل الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ٤-۱

 بعد ترد التي االقتراحات أما األقل، على أعضاء بلدان ثمانیة أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ قبل
 ؛تقبل فال ذلك

 .بھا المتعلقة لالقتراحات المقررةنفسھا  المدة خالل الدولي المكتب إلى التأیید إقرارات تصل أن یجب ٥-۱
 
 بس�تة الم�ؤتمر افتت�اح قب�ل دوليال� المكت�ب إل�ى العام النظام أو بالدستور المتعلقة االقتراحات تصل أن یجب -۲

 ق�رر إذا إال ، ال تؤخ�ذ ف�ي االعتب�ارالمؤتمر افتتاح قبل ولكن ،التاریخ ھذا بعد وأیة اقتراحات تصل ؛األقل علىأشھر 
 .۱ البند في علیھا المنصوص الشروط مراعاة تمت وإذا المؤتمر، في لةمثّ المُ  البلدان ثلثي بأغلبیة ذلك المؤتمر

 
غرض واحد وأال یحتوي إال على التعدیالت التي یبررھا ھذا إالَّ أال یكون ألي اقتراح ، كقاعدة ،یجب -۳

الم�الي ال�ذي ُیع�ده مش�فوعا ببی�ان أث�ره لالتح�اد  تكالیف كبیرةعلیھ تترتب ، یكون كل اقتراح قد وكذلكالغرض. 
 لمالیة الالزمة لتنفیذه.بغیة تحدید الموارد ا ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،البلد العضو صاحب االقتراح

 
ف�ي أعالھ�ا اقتراح�ات ذات ط�ابع ص�یاغي عب�ارة "اقت�راح ذو ط�ابع ص�یاغي"  البلدان التي تقدم تضع -٤

ف�ي  ،ھ�ذه العب�ارة ولكنھ�االتي ال تحمل . وتنشر االقتراحات Rوینشرھا المكتب الدولـي تحت رقــم یعقبھ حرف 
د المكت�ب ال�دولي ِع�ویُ  ؛ش�رح مناس�بابع ص�یاغي مش�فوعة بنقاط�ا ذات ط�سوى  تتناولال  ،رأي المكتب الدولي

 على المؤتمر.لعرضھا قائمة بھذه االقتراحات 
 
ام ـة بالنظ��ـات المتعلق��ـى االقتراح��ـعل�� ٤و ۱ن ـي البندی��ـوص علیھ��ا ف��ـراءات المنص��ـاإلج�� ريـتس�� ال -٥

 .للمؤتمراتالداخلي 
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 التاسعةالمادة 
 مكرراً المضافة)۱۳۸(المادة 

 ۱۳۸للمادة  طبقاً  المقدمةاالقتراحات  دیلإجراءات تع
 

َمت قتراح�ات یجوز االستمرار في ع�رض التع�دیالت ال -۱  الت�ي یق�دمھا االقتراح�اتبالفع�ل، باس�تثناء قُ�دِّ
 النظام الداخلي للمؤتمرات. ألحكاممجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي، على المكتب الدولي وفقا 

 
مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، إل��ى المكت��ب الت��ي یق��دمھا ت قتراح��ااالتع��دیالت  تص��ل -۲

للبل��دان األعض��اء ع��رض  یج��وزال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. وبع��د انقض��اء ھ��ذه الم��دة، 
 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر.

 
 

 المادة العاشرة
لة) ۱٤۰المادة (  المعدَّ

 ینمؤتمرَ  بین الفاصلة الفترة في واالتفاقات التفاقیةا لُتعدِّ  التي االقتراحات بحث
 
 بل�د یرس�ل ح�ین :التالیة لإلجراءات الختامیة وببروتوكوالتھا وباالتفاقات باالتفاقیة یتعلق اقتراح كل یخضع -۱

 البلدان لھذهوتتاح . للنظر فیھ األعضاء البلدان جمیع إلى فإن المكتب الدولي یرسلھ الدولي، المكتب إلى اقتراحا عضو
 وعن�د .التعدیالت تقبل وال. االقتضاء عند بشأنھ مالحظات بأیة الدولي المكتب وموافاة االقتراح لبحث یوما ٤٥ مھلة

 ك�ل وی�دعو وص�لتھ التي المالحظات بكافة األعضاء البلدان الدولي المكتب یبلغ ،یوماً  ٤٥ومدتھا  مھلةال ھذه انقضاء
 یوماً  ٤٥ مھلة في بصوتھا تبعث ال التي األعضاء البلدانوتعتبر . رفضھ أو االقتراح بقبول التصویت إلى عضو بلد

 .الدولي المكتب مناشیر إرسال تاریخ من اعتبارا الذكر سالفةال المھل وتحسب ممتنعًة عن التصویت.
 

 ھ��ذا ف��ي األط��راف األعض��اء البل��دان ف��إن الخت��امي ببروتوكول��ھ أو م��ا باتف��اق متعلق��ا االقت��راح ك��ان إذا -۲
 .۱ البند في علیھا المنصوصاإلجراءات  في المشاركة في الحق لھا التي وحدھا ھي االتفاق

 
 

 المادة الحادیة عشرة
لة) ۱٤۲المادة (  المعدَّ

 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي
 

 األنظمة.القتراحات الرامیة إلى تعدیل ا یعالج مجلس االستثمار البریدي -۱
 

 اقتراح یستھدف تعدیل األنظمة. لتقدیم أي على تأیید بلد عضو واحد على األقل الحصول یجب -۲
 

 ).فذِ (حُ  -۳
 
 

 المادة الثانیة عشرة
لة) ۱٤٥المادة (  المعدَّ

 )۲۱(الدستور، المادة  االتحاد مصاریف تحدید
 

 أجھ�زة طةبأنش� المتعلق�ة الس�نویةالمص�اریف  تتج�اوز ال یج�وز أن ،٦ إل�ى ۲ م�ن البن�ودرھنا بأحك�ام  -۱
وتنطبق ھذه الحدود أیضا على  .۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷ للسنوات من سویسري فرنك ۳۷ ۲۳٥ ۰۰۰مبلغ  االتحاد

  .۲۰۲۰الفترة التالیة في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في 
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 بتركی�تك�الیف و النق�ل،تك�الیف و مان�ة،األ انتق�ال( الق�ادم الم�ؤتمر باجتم�اع المتعلق�ة المص�اریف تتجاوز ال -۲
 فرن�ك ۲ ۹۰۰ ۰۰۰ ح�د) وم�ا إل�ى ذل�ك الم�ؤتمر، خ�الل المس�تندات طبعتكالیف و ،الفوریة للترجمـةالتقنیة  األجھزة

 .سویسري
 

ج��دول  ف��ي الزی��ادات لمراع��اة ۲و ۱ البن��دین ف��ي المق��ررة الح��دود بتج��اوز اإلدارة لمجل��س صرخَّ ُی�� -۳
 األمم تقبل التيتسویات مقر العمل  ذلك في بما ،تبدالال أو بالمعاشات التقاعدیةالخاصة  والمساھمات المرتبات
 .جنیف في العاملین موظفیھا على تطبیقھا المتحدة

 
 وفق�ا ب�الموظفین المتعلق�ة تل�ك خالف المصاریفمبلغ  عام كلل ُیعدِّ  بأن أیضاً  اإلدارة لمجلس صرخَّ یُ  -٤
 .السویسري مؤشر أسعار االستھالكل
 

 القص��وى، الض��رورة حال��ة ف��ي الع��ام للم��دیر أو ،اإلدارة جل��سلم یج��وز ،۱ البن��د بغ��ض النظ��ر ع��ن -٥
 الدولي المكتب مبنى في المتوقعة وغیر الھامة اإلصالحات تكالیف لمواجھة المقــررة الحدود بتجاوز الترخیص
 .السنة في سویسري فرنك ۱۲٥ ۰۰۰ التجاوز مبلغ یتعدىعلى أالَّ 

 
 االتح��اد عم��ل س��یر لض��مان كافی��ة غی��ر ۲و ۱ ن��دینالب ف��ي الم��رخص بھ��ا االعتم��ادات أن اتض��ح إذا -٦

 أي یتض�من أن ویج�ب. االتح�اد ف�ي األعض�اء دانالبل� أغلبی�ة بموافق�ة إال الح�دود ھذه تجاوز یجوز فال ،بسالسة
 .الطلب ھذا تبرر التي بالوقائع كامال بیانا للرأي استطالع

 
 

 المادة الثالثة عشرة
لة) ۱٤٦ المادة(  المعدَّ

 لبلدان األعضاءمساھمات ا تسویة
 
 تنس�حب الت�ي دانالبل� وكذا االتحاد في أعضاء بصفة قبلتُ  التي أو التحادإلى ا تنضم التي دانالبل تسدد -۱

 .نافذا انسحابھا أو قبولھافیھا  یصبح التي كلھا السنة عن حصتھا االتحاد من
 

 المیزانی�ة أس�اس عل�ى امق�دم لالتح�اد الس�نویة المص�اریف ف�ي مساھمتھا حصة األعضاء دانالبل تسدد -۲
 على المیزانیة بھا تتعلق التي المالیة السنة من األول الیوم في الحصص ھذه وُتسدد. اإلدارة مجلس یقررھا التي

 المائ�ة ف�ي ٦ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائدة المستحقة المبالغترتبت على  األجل، ھذا انقضى ما فإذا. تقدیر أقصى
 .ابعالر الشھر من اعتبارا السنة في

 
 المس��تحقة الفوائ��دع��دا  اإلجباری��ة، المس��اھمات م��نعل��ى بل��د عض��و  المت��أخرة المب��الغ تس��اوي عن��دما -۳

 العض�و للبل�د یج�وز ،تتجاوزھ�ا أو الس�ابقتین الم�الیتینع�ن الس�نتین  العضو البلد ھذا مساھمات مجموع، لالتحاد
أو عن ج�زء م�ن تل�ك  أخرى أعضاء بلدان قبل من لھ المستحقة المبالغكامل  عن لالتحاد نھائیا یتنازل أن المذكور

 البل�د ب�ین ُیب�رم التفاق وفقا االستحقاقات عن التنازل شروط وُتحدد اإلدارة، مجلس یحددھا التي للطرائق وفقا ،المبالغ
 .واالتحاد لھ الدائنین/والمدینین العضو

 
 المب�الغ، تل�ك ع�ن التن�ازل غیرھا وأ قانونیة ألسباب علیھا یتعذر التي األعضاء البلدان تتعھدیجب أن  -٤

 .المتأخرة حساباتھا الستھالك خطة بإبرام
 

 اإلجباری��ة لمس��اھماتم��ن ا المت��أخرة المب��الغ تحص��یل یمت��د أن یج��وز ال اس��تثنائیة، ظ��روف ع��دا فیم��ا -٥
 .سنوات عشر من ألكثر لالتحاد، المستحقة

 
 أو المستحقة الفوائد كل من األعضاء بلدانال أحد یعفي أن اإلدارة لمجلس یجوز استثنائیة، ظروف في -٦

 .علیھ المتأخرة الدیون وبالكامل نقدا سدد قد األخیر ھذا كان إذا منھا جزء
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 اإلدارة، مجل�س علیھا وافقی المتأخرة حساباتھ الستھالك خطة إطار في عضو، بلد إعفاءأیضا  یجوز -۷
خط�ة االس�تھالك لتنفی�ذ  خض�عی اإلعف�اء ھ�ذا أن غی�ر .منھ�ا ج�زء م�ن أو ،المرتقب�ة أو المتراكم�ة الفوائد كل من

 .سنوات عشرال تتجاوز  علیھا متفق مھلة في ،تنفیذاً كامالً مع احترام المواعید المقررة
 

فواتیرھ�ا للبل�دان المكتب الدولي ُیعد الترجمة التي  تكالیفقیاساً على  ۷إلى  ۳من أحكام البنود  تنطبق -۸
 وعات اللغویة.األعضاء المنتمیة إلى المجم

 
 عل�ى أقص�ىثالث�ة أش�ھر بالبل�دان األعض�اء قب�ل موع�د تس�ویتھا  إل�ىالمكتب الدولي الف�واتیر  یرسل -۹

. وترس��ل الف��واتیر األص��لیة إل��ى العن��وان الص��حیح ال��ذي قدم��ھ البل��د العض��و المعن��ي. وترس��ل النس��خ تق��دیر
 كتنبیھ.الفواتیر عبر البرید اإللكتروني كإخطار مسبق أو  من اإللكترونیة

 
لق�اء كلم�ا ف�وتر فوائ�د  إل�ى البل�دان األعض�اء إلى ذلك، یقدم المكتب الدولي معلومات واض�حة إضافة -۱۰

ن�ة ، بحی�ث یمك�ن للبل�دان األعض�اء أن تتحق�ق بس�ھولة م�ن الف�واتیر الت�ي تقابلھ�ا التأخر ف�ي س�داد ف�واتیر معیَّ
 .الفائدة

 
 

 عشرة الرابعةالمادة 
لة) ۱٤۹المادة (  المعدَّ
 عقوبات التلقائیةال
 
وال یقب�ل الخض�وع لخط�ة  ۱٤٦ م�ن الم�ادة ۳ ف�ي البن�دتع�ّذر علی�ھ التن�ازل المنص�وص  عضوبلد  كل -۱

ف�ي التص�ویت أو ال یراعیھا، یفقد تلقائی�ا حق�ھ ف�ي  ۱٤٦لمادة من ا ٤لبند یقترحھا المكتب الدولي وفقا لاستھالك 
 .في ھذین المجلسینوال یعود مؤھال لُینتخب لبریدي وفي اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار االمؤتمر 

 
بمج�رد أن ی�دفع البل�د العض�و المعن�ي بالكام�ل المب�الغ المت�أخرة علی�ھ م�ن  فوراالعقوبات التلقائیة  ترفع -۲

 استھالكخطة لالخضوع  اتفق مع االتحاد علىأو إذا  ،األصل والفوائد ،المساھمات اإلجباریة المستحقة لالتحاد
 متأخرة.لحساباتھ ال

 
 

 المادة الخامسة عشرة
 دخول البروتوكول اإلضافي للنظام العام حیز التنفیذ ومدة العمل بھ

 
لفت�رة غی�ر ، ویظل معم�وال ب�ھ ۲۰۱۸ینایر "كانون الثاني"  ۱یدخل ھذا البروتوكول اإلضافي حیز التنفیذ في 

 .محددة
 

الذي تكون البروتوكول اإلضافي  ھذا األعضاء دانالبل حكوماتمن  ضونفوَّ المُ  المندوبون وضع إثباتا لما تقدم،
 نس�خة ووقع�وا علی�ھ ف�يالنظام العام نفس�ھ، ص كما لو كانت أحكامھ مدرجة في نَ نفسھا القیمة و ھالھ القوة نفــس

نس�خة من�ھ  المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي وُیرسللمكتب الدولي. لعام المدیر اللدى  تودع واحدةأصلیة 
 .طرف إلى كل

 
ر في   ۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في ُحرِّ

 





 النظام العام
 

٤۱ 

 
 
 
 
 

 النظام العام لالتحاد البریدي العالمي
 

 
 



 النظام العام
 

٤۲ 



 النظام العام
 

٤۳ 

 
 
 

 العالمي البریدي لالتحاد العام النظام
 

ل بموجب البروتوكول اإلضافي(  )۲۰۱٦الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام  األول ُمعدَّ
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 األول الفصل
 االستش���اریة واللجن���ة ری���ديالب االس���تثمار ومجل���س اإلدارة ومجل���س الم���ؤتمرات م���ن ك���ل تنظ���یم

 وسیر عملھا األجھزة ھذه من كل واختصاصات
 
 

 ۱ الباب
 المؤتمرات

 

 المادة
 وعقدھا االستثنائیة والمؤتمرات العادیة المؤتمرات تنظیم ۱۰۱
 المؤتمرات في التصویت حق ۱۰۲
 المؤتمر اختصاصات ۱۰۳
 للمؤتمرات الداخلي النظام ۱۰٤
 دالمراقبون في أجھزة االتحا ۱۰٥

 
 

 ۲ الباب
 اإلدارة مجلس

 
 وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین ۱۰٦
 اإلدارة مجلس اختصاصات ۱۰۷
 اإلدارة مجلس دورات تنظیم ۱۰۸
 اإلدارة مجلس في المراقبون ۱۰۹
 السفر نفقات استرداد ۱۱۰
 اإلدارة مجلس معلومات عن أنشطة ۱۱۱

 
 

 ۳ الباب
 البریدي االستثمار مجلس

 

 وسیر عملھ البریدي ثماراالست مجلس تكوین ۱۱۲
 البریدي االستثمار مجلس اختصاصات ۱۱۳
 البریدي االستثمار مجلس دورات تنظیم ۱۱٤
 في مجلس االستثمار البریدي مراقبونال ۱۱٥
 السفر نفقات استرداد ۱۱٦
 ریديالب االستثمار مجلس معلومات عن أنشطة ۱۱۷



 النظام العام
 

٤٤ 

 ٤ الباب
 االستشاریة اللجنة

 
 یةاالستشار اللجنة ھدف ۱۱۸
 االستشاریة اللجنة تكوین ۱۱۹
 االستشاریة اللجنة في العضویة ۱۲۰
 االستشاریة اللجنة اختصاصات ۱۲۱
 االستشاریة اللجنة تنظیم ۱۲۲
 والمؤتمر البریدي االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس من كل في االستشاریة اللجنة ممثلو ۱۲۳
 االستشاریة اللجنة في المراقبون ۱۲٤
 االستشاریة اللجنة أنشطةمعلومات عن  ۱۲٥

 
 
 

 الثاني الفصل
 الدولي المكتب

 

 ۱ الباب
 ومھامھما ونائبھ الدوليالمدیر العام للمكتب  انتخاب

 
 ونائبھ الدولي المدیر العام للمكتب انتخاب ۱۲٦
 العام المدیر مھام ۱۲۷
 العام المدیر نائب مھام ۱۲۸

 
 

 ۲ الباب
 االستشاریة واللجنة االتحاد أجھزة أمانة

 
 مالحظات عامة ۱۲۹
 ھاوتوزیع االتحاد أجھزة مستنداتإعداد  ۱۳۰
 األعضاء انالبلد قائمة ۱۳۱
  الحسابات تصفیة في الدور -االستعالمات  -ھا وتعدیل الوثائقشرح  طلبات - اآلراء -المعلومات  ۱۳۲
 التقني التعاون ۱۳۳
مھا  التي النماذج ۱۳٤  الدولي المكتبیقدَّ
 الخاصة واالتفاقات المحدودة تاالتحادا وثائق ۱۳٥
 االتحاد مجلة ۱۳٦
 االتحاد أعمال عنالسنوي  التقریر ۱۳۷

 
 
 

 الثالث الفصل
 األخ�رى والق�راراتاألنظم�ة  ودخ�ول المعتمدة القراراتب واإلخطار والنظر فیھا االقتراحات تقدیم

 التنفیذ حیز المعتمدة
 

 لمؤتمرى الإ االقتراحات تقدیم إجراءات ۱۳۸
 ۱۳۸طبقا للمادة  المقدمةاالقتراحات  إجراءات تعدیل اً مكرر۱۳۸



 النظام العام
 

٤٥ 

 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة تعدل التي االقتراحات تقدیم إجراءات  ۱۳۹
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة ُتعدل التي االقتراحات بحث ۱٤۰
 عل�ى الجدی�دةاألنظم�ة  إع�داد یخ�ص فیما البریدي االستثمار مجلس إلى تاالقتراحا تقدیم إجراءات  ۱٤۱

 المؤتمر یتخذھا التي القرارات ضوء 
 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي  ۱٤۲
 مؤتمرین بین تتخذ التي القراراتب اإلخطار ۱٤۳
 یذحیز التنف مؤتمرین بین تتخذ التي األخرى والقراراتاألنظمة  دخول ۱٤٤

 
 
 

 الرابع الفصل
 التمویلیة الجوانب

 
 االتحاد مصاریف تحدید ۱٤٥
 األعضاء البلدان مساھمات تسویة ۱٤٦
 التمویل في العجز ۱٤۷
 المالیة والمحاسبة الحسابات مسك مراقبة ۱٤۸
 التلقائیة العقوبات ۱٤۹
 المساھمة مراتب ۱٥۰
 الدولي المكتب توریدات قیمة دفع ۱٥۱
 التي یمولھا المستخدمون لفرعیةا تنظیم األجھزة ۱٥۲

 
 

 الخامس الفصل
 التحكیم

 
 التحكیم إجراءات ۱٥۳

 
 
 

 السادس الفصل
 االتحاد في اللغات استخدام

 
 الدولي المكتبفي  عملال لغتا ۱٥٤
 الرسمیة والمراسالت والمداوالت المستندات في المستخدمة اللغات ۱٥٥

 
 
 

 السابع الفصل
 ختامیة أحكام

 
 العام بالنظام المتعلقة االقتراحات على افقةالمو شروط ۱٥٦
 المتحدة األمم مع المبرمة باالتفاقات المتعلقة االقتراحات ۱٥۷
 بھ العمل ومدة ودخولھ حیز التنفیذ العام النظام تعدیل ۱٥۸
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 النظام العام لالتحاد البریدي العالمي
 
ل بموجب (  )۲۰۱٦۱الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام  األول البروتوكول اإلضافيُمعدَّ
 

 یولی�و ۱۰ ف�ي فیین�ا ف�ي المب�رم الع�المي البریـ�ـدي االتح�اد دس�تور م�ن ۲۲ الم�ادة م�ن ۲ البند على االطالع بعد
 قباالتف�ا أدن�اه، والموقع�ون االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان لحكوم�ات المفوضون المندوبون قرر ۱۹٦٤" تموز"

 تض�من والت�ي الع�ام النظ�ام ھ�ذا ف�ي اآلتی�ة األحك�ام الدس�تور، م�ن ۲٥من الم�ادة  ٤البند  مراعاة ومع بینھم فیما
 .االتحادوسیر عمل  الدستور تطبیق

 
 
 

 األول الفصل
 االستش���اریة واللجن���ة البری���دي االس���تثمار ومجل���س اإلدارة ومجل���س الم���ؤتمرات م���ن ك���ل تنظ���یم

 وسیر عملھا األجھزة ھذه من كل واختصاصات
 
 

 ۱ الباب
 المؤتمرات

 
 ۱۰۱ المادة
 )۱٥و ۱٤ المادتان الدستور،(وعقدھا االستثنائیة  والمؤتمرات العادیة المؤتمرات تنظیم

 
 خاللھا انعقد التي السنة انتھاء من األكثر على سنوات ٤ بعد مؤتمر في األعضاء البلدان ممثلو یجتمع -۱

 .السابق المؤتمر
 
 تزودھـ���ـم أكث��ـر أو مف���ـوض من��دوب الم���ؤتمر ف��يالترتیب���ات الالزم��ة لیمثل���ھ  ض��وع بل���د ك��ل یتخ��ذ -۲

 عض�و بل�د وف�دلیمثل�ھ  یتخذ الترتیبات الالزمة أن ،االقتضاء عند ویجوز، .الالزمة التفویض بوثائق حكوماتھــم
 .بلده غیر واحد عضو بلد سوى یمثل أن ما لوفد یجوز ال أنھ المفھوم فمن ذلك ومع. آخر

 
 ھذا تنفیذ إمكان عدم اتضح فإذا ،التالي المؤتمر فیھ سیعقد الذي البلد المبدأ، حیث من، مؤتمر كل ینیع -۳

 .البلد ھذا مع االتفاق بعد المؤتمر فیھ سیعقد الذي البلد یعین أن اإلدارة لمجلس یرخص التعیین،
 
 .بالض�بط ومكان�ھ للم�ؤتمر نھ�ائيال التاریـ�ـخ الدولي، المكتب مع التشاور بعد الداعیــة، الحكومة تحدد -٤

. االتح�ادف�ي  عض�و بل�د ك�ل حكوم�ة إل�ى بعام التاریخ ھذا قبل ،المبدأ حیث من ،الدعوة الداعیة الحكومة وترسل
 .الدولي المدیر العام للمكتب بواسطة وإما أخرى حكومة طریق عن وإما مباشرة إما الدعوة ھذه توجیھ ویجوز

 
 وبع�د اإلدارة مجل�س مع باالتفاق الدولي، المكتب یتخذ داعیة حكومة وجود دون مؤتمر عقد وجب إذا -٥

. االتح�اد مق�ر بل�د ف�ي وتنظیم�ھ للدعوة إل�ى الم�ؤتمر الالزمـة اإلجراءات السویسري، االتحاد حكومة مع التفاھم
 .الداعیة الحكومة وظائف الدولي المكتب یمارس ،الحالة ھذه وفي

                                                           
 من ھذه الكراسة. ۳۹ إلى ۲۹ ) انظر الصفحات من۲۰۱٦بالنسبة إلى البروتوكول اإلضافي األول (مؤتمر إسطنبول لعام  ۱
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 .الدولي المكتب مع التشاور بعد ،انعقاده مكان عادي غیر مؤتمر الجتماع دعت التي األعضاء البلدان تحدد -٦
 

 .العادیة غیر المؤتمرات على۱۰۲من ھذه المادة ومن المادة  ٥ إلى ۲ من البنود القیاس بطریق تطبق -۷
 
 

 ۱۰۲المادة 
 حق التصویت في المؤتمرات

 
 .۱٤۹ المادة في یھاعل المنصوص العقوبات مراعاة بشرط ،واحد صوت عضو بلد لكل -۱
 
 

 ۱۰۳ المادة
 المؤتمر اختصاصات

 
 البری�دي، االس�تثمار ومجل�س اإلدارة ومجل�س عض�اءاأل بل�دانال تق�دمھا الت�ي االقتراحات على بناء -۱

 :المؤتمر یتولى
 ؛الدستور من األولى المادة وفي دستورهدیباجة  في المبینین االتحاد وغایة ھدف إلنجاز العامة المبادئ تحدید ۱-۱
 البل���دان تق���دمھا الت���يواألنظم���ة  واالتفاقی���ة الع���ام والنظ���ام الدس���تور تع���دیل اقتراح���ات ف���ي النظ���ر ۱-۲

 ھ��ذه واعتم��اد الع��ام النظ��ام م��ن ۱۳۸ والم��ادة الدس��تور م��ن ۲۹ للم��ادة طبق��اً  والمجلس��ان، األعض��اء 
 االقتضاء؛ عند االقتراحات، 

 التنفیذ؛ حیز الوثائق دخول تاریخ تحدید ۱-۳
 علیھا؛ المقترحة والتعدیالت ھ الداخلينظام قواعد اعتماد ٤-۱
 واللجن�ة البری�دي االس�تثمار ومجل�س اإلدارة مجل�سعن أعمال ك�ل م�ن  الشاملة التقاریر في النظر ٥-۱

والت��ي یق��دمھا ك��ل جھ��از م��ن ھ��ذه  الس��ابق، الم��ؤتمر من��ذ الممت��دة الفت��رة تغط��ي والت��ي االستش��اریة،
 العام؛ لنظاما من ۱۲٥و ۱۱۷و ۱۱۱ المواد مع تمشیاً  األجھزة

 االتحاد؛ ستراتیجیةا اعتماد ٦-۱
 ؛البریدي العالميالتحاد ل األعمال الرباعیةالموافقة على مشروع خطة  مكرراً ٦-۱
 الدستور؛ من ۲۱ للمادة طبقاً  االتحاد، لمصاریف األقصى دالح تحدید ۱-۷
 البریدي؛ االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس في األعضاء البلدان انتخاب ۱-۸
 ونائبھ؛ الدوليالعام للمكتب المدیر  انتخاب ۱-۹
 والبرتغالی��ة واأللمانی��ة بالص��ینیة المس��تنداتإلص��دار  االتح��اد یتحملھ��ا الت��ي س��قف التك��الیف تحدی��د ۱-۱۰

 .في حكم یصدره المؤتمر ،والروسیة
 

 .البریدیة بالخدمات تتعلق أخرى مسائل أي ،لالتحاد الجھاز األعلى بصفتھ المؤتمر، ُیعالج -۲
 
 

 ۱۰٤ المادة
 )۱٤ المادة الدستور،( للمؤتمرات الداخلي النظام

 
 یطبق المؤتمر لتنظیم أعمالھ وتوجیھ مداوالتھ، نظامھ الداخلي. -۱
 

 لكل مؤتمر أن یعدل نظامھ الداخلي بالشروط المحددة في ھذا النظام الداخلي.یجوز  -۲
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 ۱۰٥المادة 
 المراقبون في أجھزة االتحاد

 
اركة ف�ي الجلس�ات العام�ة واجتماع�ات لج�ان الم�ؤتمر ومجل�س اإلدارة ُتدعى الكیانات التالیة إلى المش� -۱

 :ومجلس االستثمار البریدي بصفة مراقب
 ممثلو األمم المتحدة؛ ۱-۱
 االتحادات المحدودة؛ ۱-۲
 أعضاء اللجنة االستشاریة؛ ۱-۳
 .عن المؤتمر الكیانات المسموح لھا بحضور اجتماعات االتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر  ٤-۱
 

إل�ى  ،۱۰۷لم�ادة من ا ۱۲-۱لبند إذا عینھا مجلس اإلدارة حسب األصول وفقاً ل ،الكیانات التالیةُتدعى  -۲
 :مؤقت حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب

 الدولیة؛الحكومیة وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وغیرھا من المنظمات  ۲-۱
 ة دولیة أخرى أو أیة جمعیة أو شركة أو أي شخص مؤھل.ھیئأیة ممثلو  ۲-۲
 

لمجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار  یج�وزم�ن ھ�ذه الم�ادة،  ۱إضافة إلى المراقبین المحددین في البن�د  -۳
ذل�ك ف�ي خدم�ة ، عن�دما یك�ون لنظامیھم�ا ال�داخلیینالبریدي أن یعینا مراقبین مؤقتین لحضور اجتماعاتھم�ا وفق�اً 

 د وأجھزتھ.مصلحة االتحا
 
 
 

 ۲ الباب
 اإلدارة مجلس

 
 

 ۱۰٦ المادة
 )۱۷ المادة الدستور،( وسیر عملھ اإلدارة مجلس تكوین

 
 ب��ین تفص��ل الت��ي الم��دة خ��الل وظ��ائفھم یزاول��ون عض��وا وأربع��ین واح��د م��ن اإلدارة مجل��س یتك��ون -۱

 .متتابعین مؤتمرین
 

 ،ع�ن ھ�ذا الح�ق العض�و البل�د ھ�ذا تن�ازل ف�إذا ،للم�ؤتمر المض�یف العض�و البل�د حق من الرئاسة تكون -۲
 علی�ھ تطب�ق ال إض�افي بمقع�د إلیھ�ا ینتم�ي الت�ي الجغرافی�ة المجموع�ة تتمت�ع وعلیھ ،بحكم القانون عضوا یصبح

 الت�ي الجغرافی�ة للمجموع�ة المنتم�ین األعض�اء أح�د للرئاسة اإلدارة مجلس ینتخب الحالة ھذه وفي. ۳ البند قیود
 .المضیف والعض البلد ینتسب إلیھا

 
د .ع�ادل جغراف�ي توزی�ع أس�اس عل�ى اآلخ�رین األربعین اإلدارة مجلس أعضاء المؤتمر ینتخب -۳  وُیج�دَّ

 .متتابعة مؤتمرات ثالثة قبل من عضو بلد أيیجوز اختیار  وال ؛مؤتمر كل في األقل على األعضاء نصف
 

 في أعمالھ. بفعالیةة ویشارك أعضاء مجلس اإلدار .ممثلھ اإلدارة مجلس في عضو كل یعین -٤
 

 .المجلس ھذال ویتحمل االتحاد النفقات التشغیلیة .مجانیة اإلدارة مجلس عضو وظائف -٥
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 ۱۰۷ المادة
 اإلدارة مجلس اختصاصات

 
 لمجلس اإلدارة االختصاصات التالیة: -۱
 تق��رارال ض��امنا االمتث��ال ،م��ؤتمرین ب��ین الفاص��لة الفت��رة ف��ي االتح��اد أنش��طة كاف��ة عل��ى اإلش��راف ۱-۱

 السیاس�ات، ومراعی�ا البری�دي المج�ال ف�ي الحكومی�ة بالسیاس�ات تتعل�ق التي لمسائلودارسا ل ،المؤتمر
 ؛وبالمنافسة الخدمات بتجارة المتعلقة تلك مثل الدولیة التنظیمیة

 ؛علیھا واإلشراف وتنسیقھا الدولي التقني التعاون إطار في البریدیة التقنیة المساعدة أنواع كافة تشجیع ۱-۲
ووض�عھ ف�ي علیھ الم�ؤتمر  یوافقالتحاد البریدي العالمي الذي ل األعمال الرباعیةخطة  مشروع بحث ۱-۳

لألع�وام  المتاح�ةالفعلی�ة بحیث تتوافق األنشطة المقترحة ف�ي ھ�ذه الخط�ة م�ع الم�وارد  صیغتھ النھائیة
ی��ات الت��ي نت��ائج عملی��ة تحدی��د األولو الخط��ة، عن��د االقتض��اء، م��عتتماش��ى أن  أیض��اً  وینبغ��ي .األربع��ة

الت��ي النھائی��ة التح��اد البری��دي الع��المي ل األعم��ال الرباعی��ةستش��كل خط��ة م��ن ث��م و .یجریھ��ا الم��ؤتمر
 البری��دي الع��المي برن��امج ومیزانی��ة االتح��ادإلع��داد واف��ق علیھ��ا أساس��ا یومجل��س اإلدارة  یس��تكملھا
جل��س اإلدارة ، فض��ال ع��ن خط��ط االس��تثمار الس��نویة الواج��ب أن یض��عھا وینف��ذھا ك��ل م��ن مالس��نویین

 ؛ومجلس االستثمار البریدي
عل�ى البرن�امج والمیزانی�ة وعل�ى حساباتھ والموافق�ة في ومیزانیة االتحاد السنویین و برنامج النظر في ٤-۱

التح�اد البری�دي الع�المي، عل�ى ل األعم�ال الرباعی�ةلخط�ة  النھائی�ة، مع مراع�اة النس�خة ھذه الحسابات
 ؛۱۰۷ المادةمن  ۳-۱البند النحو المبین في 

 ؛۱٤٥ لمادةمن ا ٥إلى  ۳لبنود من ل وفقا ،ذلك الظروفاقتضت  ما إذا سقف المصاریف، بتجـاوز الترخیص ٥-۱
 ٦البن�د  ف�ي علیھ�ا المنص�وص للشروط طبقا أقل مساھمة مرتبة باختیار ،بناًء على الطلب الترخیص، ٦-۱

 ؛۱٥۰ المادة من
 الت�ي اآلراء مراع�اة م�ع ،األعض�اء البل�دان أح�د ذل�ك طلب إن الجغرافیة، المجموعة بتغییر الترخیص ۱-۷

 ؛المعنیة الجغرافیة المجموعات في األعضاء البلدان عنھا تعرب
 .بسقف المصاریف المحدد المرتبطة القیود مراعاة مع الدولي المكتبفي  وظائفال إلغاء أو إنشاء ۱-۸
 ؛باختصاصاتھ یامللق األعضاء البلدان معإجراؤھا  الواجب االتصاالت البت في ۱-۹
 لیس�ت الت�ي المنظم�ات م�ع إقامتھ�ا الواج�ب العالق�ات ف�ي البریدي، االستثمار مجلسالتشاور مع  بعد ،البت ۱-۱۰

 ؛۱۰٥ المادةمن  ۱البند  معنى إطار في القانون بحكم مراقب صفة لھا
 الموافق�ةو األخ�رى الدولی�ة بالھیئ�ات الع�المي البری�دي االتح�اد عالق�ات ح�ول الدولي المكتب تقاریرالنظر في  ۱-۱۱

 ؛بشأنھا تتخذ التي واإلجراءات العالقات ھذه إقامة حول مالئمة یراھا التي القرارات واتخاذ علیھا
 الوك�االت ، بتعی�ینالع�ام واألم�ین البری�دي االس�تثمار مجل�س استش�ارة وبع�د المناسب، الوقت في القیام ۱-۱۲

 واألش��خاص والمؤسس��ات والجمعی��ات الدولی��ة تالمنظم��او المتح��دة ألم��مف��ي منظوم��ة ا المتخصص��ة
 ذل�ك یخ�دم ح�ین ولجان�ھ، الم�ؤتمر جلسات من محددة جلسات إلىمؤقتین  كمراقبینلدعوتھم  المؤھلین
 ؛الالزمة الدعوات بإرسالللمكتب الدولي  العام المدیروتكلیف  المؤتمر، أعمال أو االتحاد مصلحة

 ؛۱۰۱ المادة من ۳ البند في علیھا المنصوص الحالة فيالتالي  المؤتمر الذي یعقد فیھ العضو البلد تعیین ۱-۱۳
 الالزم�ة اللج�ان ع�ددبتحدی�د  البری�ـدي، االس�تثمار مجل�س م�ع التشاور وبعد المناسب الوقت في ،القیام ۱-۱٤

 ؛اختصاصاتھا وتحدید وجھ أكمل على المؤتمر أعمال إلنجاز
 التي األعضاء دانالبلبتعیین  المؤتمر، موافقةب ناورھ البریدي االستثمار مجلس مع التشاور بعد ،القیام ۱-۱٥

 :یمكنھا
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 التوزی��ع مراع��اة م��ع اللج��ان، رئاس��ة ونیاب��ات رئاس��ات وك��ذلك الم��ؤتمر رئاس��ة نیاب��ات تت��ولى أن ۱-۱-۱٥
 ؛اإلمكان بقدر األعضاء للبلدان العادل الجغرافي

 ؛ةالمحدود المؤتمر لجان في أطرافا تكون أن ۲-۱-۱٥
 ؛في اللجنة االستشاریة أعضاءھ الذین سیكونون تعیین أعضائ ۱-۱٦
الزما للمحافظ�ة عل�ى نوعی�ة الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة وت�دعیمھا وتح�دیث  دعإجراء یأي  النظر في ۱-۱۷

 ؛خدمة والموافقة علیھ في نطاق اختصاصاتھھذه ال
 بن�اء ،ة البریدی�ة الدولی�ةدراسة المشاكل اإلداریة والتشریعیة والقانونیة الت�ي تھ�م االتح�اد أو الخدم� ۱-۱۸

اإلدارة  لمجل�س ویرج�ع ؛على طلب من المؤتمر أو مجلس االستثمار البریدي أو البل�دان األعض�اء
ال��ذكر م��ا إذا ك��ان م��ن المالئ��م أم ال إج��راء الدراس��ات الت��ي تطلبھ��ا الس��الفة ف��ي المج��االت  أن یق��رر

 ؛مؤتمرینالبلدان األعضاء في الفترة الفاصلة بین 
 ؛۱٤۰للمادة المؤتمر أو البلدان األعضاء للموافقة علیھا طبقا تقدم إلى اقتراحات  إعداد ۱-۱۹
 ؛۱۱۳ لمادةمن ا ٦-۱لبند مجلس االستثمار البریدي من أجل بحثھا طبقا ل عرض مواضیع دراسة على ۱-۲۰
لس بالتشاور مع مج على المؤتمر، والموافقة علیھ الواجب عرضھ مشروع االستراتیجیة استعراض ۱-۲۱

 .االستثمار البریدي
 لتق�دیمھا إل�ى اللجن�ة ھ�ذه توص�یات والنظر ف�ي ومناقشتھا االستشاریة اللجنة وتوصیات تقاریر تلقي ۱-۲۲

 .المؤتمر
 ؛الدولي المكتب أنشطة على اإلشراف تولي ۱-۲۳
ي وتق�دیم الت�ي یع�دھا المكت�ب ال�دول التقریر السنوي عن عم�ل االتح�اد واإلدارة المالی�ةالموافقة على  ۱-۲٤

 ؛إن دعت الحاجة إلى ذلك ،المالحظات بشأنھا
 ھام�ة مالی�ة آث�ار لھ�ا مس�ائل یدرس عندما البریدي االستثمار مجلس یراعیھا أن یجب التي المبادئ إقرار ۱-۲٥

 بری�د بعائ�ث وإی�داع للبری�د الجوي للنقل األساسیة األسعارو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو األجور،(
 اقتراح�ات وبح�ث كث�ب ع�ن المس�ائل ھ�ذه دراس�ة ومتابع�ة ، إذا اعتب�ر ذل�ك ض�روریا،)الخارجب الرسائل
 المب�ادئ م�ع مطابقتھ�ا لض�مان علیھ�ا والموافق�ة ھانفس� المواض�یع تتن�اول الت�ي البری�دي االس�تثمار مجلس
 ر؛الذك السالفة

 أنظم�ة إق�رار وصبخص� البری�دي االستثمار مجلس توصیاتعلى  ،اختصاصاتھ نطاق في الموافقة، ۱-۲٦
 ؛المجال ھذا في قرارا المؤتمر یتخذریثما  ،عند الضرورة ،جدید إجراء أو

 ھ��ذا یق��دمھا اقتراح��اتوف��ي أی��ة  البری��دي االس��تثمار مجل��س یع��ده ال��ذي الس��نوي التقری��ر النظ��ر ف��ي ۱-۲۷
 ؛المجلس

 البری�دي، االس�تثمار مجل�س م�ع بالتش�اور ،ال�دولي المكت�ب یعده الذي الرباعي التقریر على الموافقة ۱-۲۸
 علیھ�ا واف�ق الت�ي الع�المي البری�دي االتح�اد اس�تراتیجیة تنفی�ذ بخص�وص األعضاء البلدان أداء حول

 ؛التالي المؤتمر لتقدیمھ إلى السابق، المؤتمر
 ؛۱۲۲ لمادةحكام ا، وفقا ألھاعلى تنظیم طار لتنظیم اللجنة االستشاریة والموافقةاإلوضع  ۱-۲۹
 ھذهل وفقا ،رفضھا أو االنضمام طلبات على والموافقة االستشاریة اللجنة إلى النضماما معاییر وضع ۱-۳۰

 ؛اإلدارة مجلس دورتي بین فیما ،وفق إجراءات سریعة الطلبات ضمان معالجة تلك مع المعاییر،
 ؛لالتحاد المالي النظام وضع ۱-۳۱
 ؛االحتیاطي صندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳۲
 ؛الخاص الصندوق تنظم التي دالقواع وضع ۱-۳۳
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 ؛الخاصة األنشطة صندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳٤
 الطوعي؛ الصندوق تنظم التي القواعد وضع ۱-۳٥
 ؛المنتخبین الموظفین خدمة وشروط لموظفینل النظام األساسي وضع ۱-۳٦
 ؛االجتماعي الصندوق نظام وضع ۱-۳۷
، على إنشاء األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمیـن ۱٥۲ة ممارسة اإلشراف العام، في نطاق الماد ۱-۳۸

 وعلى أنشطتھا.
 
 

 ۱۰۸ المادة
 اإلدارة مجلس دورات تنظیم

 
في االجتماع التأسیسي الذي یدعو إلى عقده ویفتتحھ رئ�یس الم�ؤتمر، ینتخ�ب مجل�س اإلدارة م�ن ب�ین  -۱

 نواب للرئیس ویضع نظامھ الداخلي. أعضائھ أربعةَ 
 

 .االتحاد مقر في عام كل مرة رئیسھ دعوة على بناء المبدأ، حیث من اإلدارة، مجلس یجتمع -۲
 

. وتت�ولى ھ�ذه اللجن�ة ھمتتألف اللجنة اإلداریة م�ن رئ�یس مجل�س اإلدارة ونواب�ھ ورؤس�اء لجان�ھ ون�واب -۳
الس�نوي ی�ر عل�ى التقر ،باسم مجل�س اإلدارة ،وتوافقإعداد وتوجیھ أعمال كل دورة من دورات مجلس اإلدارة. 

وتضطلع بأي مھمة أخرى یقرر مجلس اإلدارة أن یعھد بھ�ا إلیھ�ا  ،االتحاد أعمالالمكتب الدولي عن  یعدهالذي 
 أو تتضح ضرورتھا خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.

 
ج�دول أعمال�ھ  مت�ى انط�وىفي جلسات مجل�س اإلدارة المجلس یمثل رئیس مجلس االستثمار البریدي  -٤

 ھم مجلس االستثمار البریدي.مسائل تعلى 
 

في جلسات مجلس اإلدارة مت�ى انط�وى ج�دول أعمال�ھ عل�ى  اللجنةیمثل رئیس اللجنة االستشاریة ھذه  -٥
 مسائل تھم اللجنة االستشاریة.

 
 

 ۱۰۹ المادة
 المراقبون

 
 المراقبون -۱
 م�راقبین بص�فة اإلدارة مجل�س اجتماع�ات لحض�ور ممثل�ین یع�ّین أن البریدي االستثمار لمجلسیجوز  ۱-۱

 .الجھازین أعمال بین فعال ربطلضمان  وذلك
 في المؤقتین المشار إلیھم والمراقبین مراقبینللو المجلس في عضاءغیر األ االتحاد في األعضاء للبلدان یجوز ۱-۲

 .اإلدارة مجلس لجان اجتماعات وفي العامة الجلسات في التصویت، حق دون ،االشتراك ،۱۰٥ المادة
 

 المبادئ -۲
مراقب ومراقب عن كل یجوز لمجلس اإلدارة أن یحد من عدد المشتركین  یات،ألسباب تتعلق باللوازم ۲-۱

 ویجوز لھ أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.. مؤقت
ف�ي الدراس�ات الت�ي  ،بن�اء عل�ى طل�بھم ،ب�أن یس�اھمواالم�ؤقتین الترخیص للمراقبین والمراقبین  یجوز ۲-۲

أیض�ا  دعوتھم ویجوز بالشروط التي قد یضعھا المجلس لضمان مردودیة وفعالیة عملھ. رھنا ،تجرى
وال یتحمل االتحاد  أو خبرتھم ذلك. تجربتھمتولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر إلى 

 .المؤقتینمشاركة المراقبین والمراقبین جراء  نفقات إضافیة من
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م�ن اجتم�اع أو  الم�ؤقتینوالم�راقبین أعض�اء اللجن�ة االستش�اریة  اس�تبعاد یجوزفي ظروف استثنائیة،  ۲-۳
تقیید حقھم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك س�ریة موض�وع  یجوزجزء من اجتماع. كما 

ویجوز لكل جھاز معني أو رئیسھ أن یتخذ القرار الخاص بوضع ھ�ذا القی�د تبع�ا  االجتماع أو المستند.
ـغ الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االس�تثمار البری�دي إذا تعل�ق األم�ر وتبل لكل حالة.

بالتشاور م�ع  ،أن یعید النظر في تلك القیود ذلك لمجلس اإلدارةبعد یجوز و. ینالجھاز ینبمسائل تھم ھذ
 .عندما یكون ذلك مالئماولذلك إذا رأى ضرورة  ،مجلس االستثمار البریدي

 
 

 ۱۱۰ المادة
 السفر نفقات ستردادا
 
 عاتق على الجھاز ھذا اجتماع دورات في یشترك اإلدارة مجلس في عضو بلد كل ممثل سفر نفقات تقع -۱

 لتص�نیف وفق�اً  نم�واً  البل�دان أق�ل أو النامی�ة البل�دان قائم�ة ف�ي وارد عض�و بل�د كل لممثلغیر أنھ یحقُّ . العضو بلده
 أو األول�ى، الدرج�ة ف�ي قط�ار تذكرة أو السیاحیة الدرجةفي  وإیاباً  ذھاباً  طائرة تذكرة ثمنأن یسترد  المتحدة األمم
 ،الس�یاحیة الدرج�ةف�ي  وإیاب�اً  ذھاب�اً  ط�ائرة ت�ذكرة ثم�ن المبل�غ ھذا یتجاوز أال بشرط أخرى وسیلة بأي السفر تكلفة
مجل�س  لج�ان أعض�اء من عضو كل لممثل ھنفس الحقیمنح و. المؤتمر خالل تعقد التي االجتماعات باستثناء وذلك

 .المجلس ودورات المؤتمر خارج األخیرة ھذه تجتمع عندما األخرى أجھزتھ أو عملھ فرق أو اإلدارة
 
 

 ۱۱۱ المادة
 مجلس اإلدارة أنشطةمعلومات عن 

 
ن�ال ومس�تثمریھا االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان اإلدارة مجل�س ُی�وافي دورة، كل بعد -۱  واالتح�ادات ینمعیَّ

 اً تقری�ر، ف�ي جمل�ة أم�ور، إلیھ�ا، وذل�ك ب�أن یرس�ل أنش�طتھ عن بمعلومات االستشاریة اللجنة عضاءوأ المحدودة
 .عنھ الصادرة والقرارات األحكام وكذلك تحلیلیاً 

 
 االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان إل�ى وُیرس�لھ أعمالھ عن شامالً  تقریراً  المؤتمر إلى اإلدارة مجلس یرفع -۲

نال مستثمریھا وإلى  .األقل على بشھرین المؤتمر افتتاح قبل االستشاریة اللجنة أعضاءإلى و ینمعیَّ
 
 
 
 
 

 ۳ الباب
 مجلس االستثمار البریدي

 
 

 ۱۱۲المادة 
 وسیر عملھ البریدي االستثمار مجلس تكوین

 
 ب�ین الفاص�لة الفت�رة خالل اختصاصاتھم یزاولون عضوا أربعین من البریدي االستثمار مجلس یتكون -۱

 .ینمتتالی مؤتمرین
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 صخّص��ویُ  ،ی��ؤھلھم ل��ذلك جغراف��ي لتوزی��ع وفق��ا البری��دي االس��تثمار مجل��س أعض��اء الم��ؤتمر ینتخ��ب -۲
 ثل��ث وُیج��ّدد. المتقدم��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا س��تة عش��رو النامی��ة األعض��اء للبل��دان مقع��دا وعش��رون أربع��ة

 .مؤتمر كل في األقل على األعضاء
 
یضطلع أعضاء مجلس االس�تثمار البری�دي ب�دور و .ممثلھ البریدي االستثمار مجلس في عضو كل یعین -۳

 .في عملھ فّعال
 
 یتحمل االتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس االستثمار البریدي وال یتقاضى أعضاؤه أي أجر. -٤
 
 

 ۱۱۳المادة 
 اختصاصات مجلس االستثمار البریدي

 
 :االختصاصات التالیة مجلس االستثمار البریديل -۱
 ؛ھاوتحسین الدولیة البریدیة الخدماتالرامیة إلى تنمیة  العملیة التدابیر یقتنس ۱-۱
 ھ�ذه وتح�دیث وت�دعیمھا الدولی�ة البریدی�ة الخدم�ة نوعی�ة عل�ى للمحافظ�ة الزماإجراء یعتبر  بأي القیام ۱-۲

 ؛اختصاصاتھ نطاق في اإلدارة مجلس موافقة بشرط الخدمة،
 ؛باختصاصاتھ للقیام ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان معا إجراؤھ الواجب االتصاالت البت في ۱-۳
 البل��دان بع�ض حققتھ�ا الت�ي التق�دموأوج�ھ  الخب�رات ونش�ر دراس�ة أج�ل م�ن الض�روریة الت�دابیر اتخ�اذ ٤-۱

ن��ال ومس��تثمریھا األعض��اء  بالتأھی��ل والمتعلق��ة واالقتص��ادیة واالس��تثماریة التقنی��ة المج��االت ف��ي ینمعیَّ
نبلداناً أخرى من البلدان األعضاء ومستثمریھا ال تھم تيال المھني  ؛ینمعیَّ

 ینمعیَّن�ال ومستثمریھا االتحاد في األعضاء البلدان جمیع مع التقني التعاون مجال في المناسبة التدابیر اتخاذ ٥-۱
 ؛اإلدارة مجلس مع التشاور بعد ین،معیَّنال مستثمریھا ومع والنامیة الفتیة البلدان مع وخاصة

 اإلدارة مجل�س أو البری�دي االس�تثمار مجل�س أعضاء أحد علیھ یعرضھا التي األخرى المسائل جمیع بحث ٦-۱
 ؛معیَّن مستثمر أو عضو بلد أي أو

االس�تثمار ، وفیم�ا یخ�ص المس�ائل الت�ي تھ�م مجل�س تھاومناقش� تسلم تق�اریر اللجن�ة االستش�اریة وتوص�یاتھا ۱-۷
 ؛رالمؤتم لتقدیمھا إلىتشاریة وإبداء مالحظات بشأنھا توصیات اللجنة االس بحثالبریدي، 

 ؛االستشاریة اللجنة في أعضاء سیكونون الذین أعضائھ تعیین ۱-۸
 لجمی�ع والمفی�دة التقن�ي بالتع�اون المتعلق�ةتل�ك و واالقتص�ادیة التقنیة والتجاریة االستثماریة لمسائلأھم ا دراسة ۱-۹

 األج�ور،( ھام�ة مالی�ة آث�ار لھ�ا الت�ي المس�ائل س�یما ال ین،معیَّن�ال اثمریھمســت أو االتحــاد في األعضاء البلدان
 وإیداع ،البریدیة الطرود حصصو للبرید، الجوي للنقل األساسیة األجورو العبور، نفقاتو الختامیة، النفقاتو

 ؛بخصوصھا خاذھاات الواجب بالتدابیر والتوصیة بشأنھا واآلراء البیانات وإعداد) بالخارج الرسائل برید بعائث
األعم��ال اس��تراتیجیة االتح��اد ومش��روع خط��ة  مش��روع إلع��داد الض��روریة بالعناص��ر اإلدارة مجل��س تزوی��د ۱-۱۰

 ؛رالمؤتم إلى تقدیمھما المطلوب التحادل الرباعیة
ن�ال ومس�تثمریھا األعض�اء البل�دان تھ�م الت�ي المھن�ي والتأھی�ل التعل�یم مشاكل دراسة ۱-۱۱  ع�ن فض�الً ، ینمعیَّ

 ؛والنامیة الفتیة لدانالب
الفتیة والنامیة وإعداد توص�یات مواتی�ة ع�ن ط�رق  للبلداندراسة الوضع الحالي واالحتیاجات الحالیة  ۱-۱۲

 ؛خدماتھا البریدیةووسائل تحسین 



 النظام العام
 

٥٥ 

؛ ذل�ك خ�الف األخی�ر ھ�ذا ق�رر إذا إال الم�ؤتمر، اختت�ام تل�ي الت�ي الس�تة األش�ھر خ�الل االتحادأنظمة  مراجعة ۱-۱۳
 الح�التین، كلت�ا وف�ي ؛أخ�رى دورات خ�الل الم�ذكورةاألنظم�ة  تعدیل البریدي االستثمار لمجلس أیضا ویجوز

 ؛الجوھریة والمبادئ بالسیاسات یتعلق فیما اإلدارة مجلس لتوجیھات خاضعا البریدي االستثمار مجلس یظل
ویل�زم الحص�ول  ؛۱٤۰للم�ادة  طبق�ا علیھ�ا للموافق�ة األعض�اء البل�دان أو الم�ؤتمر ُتقّدم إلى اقتراحات إعداد ۱-۱٤

 ؛األخیر ھذا اختصاص في تدخل مسائل االقتراحات ھذه تتناول عندما اإلدارة مجلس موافقة على
 ،۱۳۹للم�ادة  وفق�ا طلب�ھ عل�ى بن�اء ال�دولي المكت�ب إل�ى األعض�اء البل�دان أح�د یقدم�ھ اقتراح كل بحث ۱-۱٥

 تقدیم��ھ إل��ى قب��ل الم��ذكور ب��االقتراح التعلیق��ات هھ��ذ بإرف��اق المكت��ب وتكلی��ف علی��ھ، التعلیق��ات وإع��داد
 ؛علیھ للموافقة األعضاء البلدان

 كاف�ة رأي اس�تطالع وبع�د اإلدارة مجل�س موافق�ة بع�دوعندما یك�ون مناس�باً و االقتضاء عند ،التوصیة ۱-۱٦
 ؛الشأن ھذا في قرارا المؤتمر یتخذ ، ریثماجدید إجراء أو أنظمة بإقرار ،األعضاء البلدان

ن��، للبل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المع��اییروإص��دار  إع��داد ۱-۱۷  الـالمج�� ف��ي توص��یات ھیئ��ة عل��ى ین،معیَّ
 ا؛ضروری الممارسةتوحید  یكونحیث  اختصاصھ في تدخل أخرى مجاالت وفي يواالستثمار التقني
 ؛قبل من وضعھا التي المعاییر على التعدیالتالضرورة،  عند ُیدخل، كمـا

تنظیم األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمین والموافقة على تنظ�یم ھ�ذه األجھ�زة وفق�اً وضع إطار ل ۱-۱۸
 ؛۱٥۲ألحكام المادة 

 .ومناقشتھاتلّقي التقاریر الواردة سنویا من األجھزة الفرعیة الممّولة من المستخدمین  ۱-۱۹
 
 

 ۱۱٤المادة 
 تنظیم دورات مجلس االستثمار البریدي

 
ی�دعو إلی�ھ ویفتتح�ھ رئ�یس الم�ؤتمر، ال�ذي  ،مجل�س االس�تثمار البری�ديل األول سیس�يتأال االجتماعفي  -۱

 ، كما یعد نظامھ الداخلي.ورؤساء اللجان للرئیس اً ونائب اً یختار المجلس من بین أعضائھ رئیس
 
ویح�دد رئیس�ھ ت�اریخ  .م�ن حی�ث المب�دأ، ك�ل س�نة ف�ي مق�ر االتح�اد ،یجتمع مجلس االس�تثمار البری�دي -۲

 الدولي. المدیر العام للمكتبواالجتماع بعد االتفاق مع رئیس مجلس اإلدارة ومكان 
 
. وتتولى ھذه ھمونوابھ ورؤساء لجانھ ونواب االستثمار البریديتتألف اللجنة اإلداریة من رئیس مجلس  -۳

یق�رر لت�ي ا بجمیع المھ�ام. وتضطلع االستثمار البریدياللجنة إعداد وتوجیھ أعمال كل دورة من دورات مجلس 
 أن یعھد بھا إلیھا أو التي تتضح ضرورتھا خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.ھذا األخیر 

االتحاد التي یقرھا المؤتمر، وال س�یما الجان�ب المتعل�ق باس�تراتیجیات األجھ�زة الدائم�ة  استراتیجیةإلى  استناداً  -٤
یشمل ع�ددا م�ن الخط�ط  عمل أساسيیة للمؤتمر برنامج لالتحاد، یضع مجلس االستثمار البریدي في دورة اجتماعھ التال

ح�ول األنش�طة عددا محدودا من  ھذا، الذي یتضمن األساسيالعمل برنامج وستراتیجیات. نجاز االإالمیدانیة الرامیة إلى 
 واألولویات الجدیدة. للوقائع كل عام وفقاً ، یُراجع وذات فائدة مشتركةمستجدة مواضیع 

 
انطوى ج�دول  متىاالستشاریة ھذه اللجنة في اجتماعات مجلس االستثمار البریدي  یمثل رئیس اللجنة -٥

 على مسائل تھم اللجنة االستشاریة. أعمالھ
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 ۱۱٥المادة 
 المراقبون

 
 المراقبون -۱
 مراقبینأن یعین ممثلین لحضور اجتماعات مجلس االستثمار البریدي بصفة  اإلدارةلمجلس  یجوز ۱-۱

 .فعال بین أعمال الجھازین تنسیقلضمان وذلك 
 ش�ارالم الم�ؤقتینلم�راقبین والم�راقبین لف�ي المجل�س وعضاء األ غیرللبلدان األعضاء في االتحاد  یجوز ۱-۲

 دون حق التصویت، في الجلسات العامة وفي اجتماع�ات لج�ان مجل�س، المشاركة ۱۰٥ إلیھم في المادة
 االستثمار البریدي.

 
 المبادئ -۲
، یجوز لمجلس االستثمار البریدي أن یحد من عدد المش�اركین ع�ن ك�ل یاتباللوازمألسباب تتعلق  ۲-۱

 ویجوز لھ أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات. .مؤقتومراقب مراقب 
في الدراس�ات الت�ي  ،بناء على طلبھم ،بأن یساھموا ؤقتینوالمراقبین الم الترخیص للمراقبین یجوز ۲-۲

 ویج�وز دع�وتھم الشروط التي قد یض�عھا المجل�س لض�مان مردودی�ة وفعالی�ة عمل�ھ.ب رھنا ،تجرى
وال  أو خب�رتھم ذل��ك. تج�ربتھمت��ولي رئاس�ة ف��رق العم�ل وف�رق المش��روع عن�دما تب��رر إل�ى أیض�ا 

 ؤقتین.والمراقبین الم مشاركة المراقبین یتحمل االتحاد نفقات إضافیة من جراء
من اجتماع أو  المؤقتینالمراقبین أعضاء اللجنة االستشاریة واد استبع یجوزفي ظروف استثنائیة،  ۲-۳

تقیی��د حقھ��م ف��ي تلق��ي بع��ض المس��تندات إذا م��ا اقتض��ت ذل��ك س��ریة  یج��وزج��زء م��ن اجتم��اع. كم��ا 
ویجوز لكل جھاز معني أو رئیس�ھ أن یتخ�ذ الق�رار الخ�اص بوض�ع  موضوع االجتماع أو المستند.

 الت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستثمار البری�ديوتبلغ الحا ھذا القید تبعا لكل حالة.
اإلدارة أن یعی�د النظ�ر ف�ي تل�ك لمجلس بعد ذلك ویجوز  .إذا تعلق األمر بمسائل تھم ھذین الجھازین

 .، إذا رأي ضرورة لذلك وعندما یكون ذلك مالئماً القیود، بالتشاور مع مجلس االستثمار البریدي
 
 

 ۱۱٦المادة 
 نفقات السفر استرداد

 
تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان األعضاء المشاركین في مجلس االستثمار البریدي على عاتق  -۱

،ھذه البلدان األعضاء.  ، وفق�ا للق�وائم الت�ي بلد من البلدان األعضاء التي تعتبر محرومةلممثل كل  غیر أنھ یحقُّ
الدرج�ة ف�ي قط�ار أو ت�ذكرة الس�یاحیة الدرج�ة ف�ي  وإیاباً  ذھاباً ثمن تذكرة طائرة  أن یستردتعدھا األمم المتحدة، 

الدرج�ة ف�ي  وإیاب�اً  ھذا المبلغ ثمن ت�ذكرة ط�ائرة ذھاب�اً بشرط أال یتجاوز  ،األولى أو تكلفة السفر بأي وسیلة أخرى
  .، وذلك باستثناء االجتماعات التي ُتعقد خالل المؤتمرالسیاحیة

 
 

 ۱۱۷المادة 
 جلس االستثمار البریديأنشطة م عن معلومات

 
ن�ال ومس�تثمریھا االتح�اد ف�ي األعض�اء البل�دان البری�دي االس�تثمار مجل�س ُیوافي دورة، كل بعد -۱  ینمعیَّ

 ،في جمل�ة أم�ور إلیھا،وذلك بأن یرسل  ،أنشطتھ عن بمعلومات االستشاریة اللجنة وأعضـاء المحدودة واالتحادات
 .ھالصادرة عن راتقراالو حكاماأل وكذلك تحلیلیاً  تقریراً 

 
 لعرضھ على مجلس اإلدارة. أعمالھمجلس االستثمار البریدي تقریرا سنویا عن  ُیعد -۲
 

 األجھ�زةیتض�من التق�اریر ع�ن   أعمال�ھ،ع�ن ش�امالً  تقری�راً  إل�ى الم�ؤتمر مجلس االستثمار البری�دي یرفع -۳
األعض�اء ف�ي االتح�اد وإل�ى مس�تثمریھا  ، ویرسلھ إل�ى البل�دان۱٥۲للمادة  ن وفقاً یالمستخدم الممولة من الفرعیة

نال  ین وإلى أعضاء اللجنة االستشاریة قبل افتتاح المؤتمر بشھرین على األقل.معیَّ
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 ٤ الباب
 اللجنة االستشاریة

 
 

 ۱۱۸المادة 
 اللجنة االستشاریة ھدف

 
 الفعال للحوار إطار وإتاحة الواسع بنطاقھ البریدي القطاع مصالح تمثیل إلى االستشاریة اللجنةتھدف  -۱

 .المعنیة األطراف بین
 
 

 ۱۱۹المادة 
 تكوین اللجنة االستشاریة

 
 :تضم اللجنة االستشاریة -۱
منظم��ات غی��ر حكومی��ة تمث��ل الزب��ائن وم��وردي خ��دمات التوزی��ع، ومنظم��ات العم��ال وم��وردي الس��لع  ۱-۱

فضال  األفرادضم المشابھة التي ت والمنظمات قطاع الخدمات البریدیةلصالح والخدمات الذین یعملون 
 ؛تحقیق مھمة االتحاد وأھدافھ أن تساھم فيالتي لھا مصلحة في عن المؤسسات 

تح��اد جھ��زة االي بھ��ا البل��دان األعض��اء أو أم��ن القط��اع البری��دي توص�� رفیع��ة المس��توىشخص��یات  مكرراً ۱-۱
 بما في ذلك اللجنة االستشاریة؛المعنیة 

البریدی��ة اإلقلیمی��ة وغیرھ��ا م��ن المنظم��ات غی��ر الحكومی��ة  منظم��ات المجتم��ع الم��دني: المنظم��ات ثالثاً ۱-۱
البریدی���ة الدولی���ة، ومنظم���ات توحی���د المق���اییس والمنظم���ات المالی���ة وتل���ك المعنی���ة بالتنمی���ة غی���ر 

 ؛۱-۱المنصوص علیھا في المادة 
 األعضاء الذین یعینھم مجلس اإلدارة ممن یختارھم من بین أعضائھ؛ ۱-۲
 س االستثمار البریدي ممن یختارھم من بین أعضائھ.األعضاء اللذین یعینھم مجل ۱-۲
 ل في أحد البلدان األعضاء في االتحاد.سجَّ إذا كانت أیة منظمة مسجلة وجب أن تُ  مكرراً ۱
 
ُتقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة االستشاریة بین االتحاد وأعضاء اللجنة وفق�ا لإلج�راءات الت�ي  -۲

 حددھا مجلس اإلدارة.
 
 .أخرى یتقاضى األعضاء في اللجنة االستشاریة أي أجر أو مكافأةال  -۳
 
 

 ۱۲۰المادة 
 اللجنة االستشاریة العضویة في

 
د البریدي، االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس الذین یعّینھم األعضاء باستثناء -۱  إلى األعضاء انضمام ُیحدَّ

 وفق�ا وینج�ز اإلدارة مجل�س یض�عھ الطل�ب، ذاھ� وقب�ول طل�ب إی�داع یقتضي إجراء خالل من االستشاریة اللجنة
 .۱۰۷ مادةمن ال ۳۰-۱بند لل
 
 یعین كل عضو في اللجنة االستشاریة ممثلھ الخاص. -۲
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 ۱۲۱المادة 
 اختصاصات اللجنة االستشاریة

 
 االستشاریة االختصاصات التالیة: للجنة -۱
 یج�وزي ظ�روف اس�تثنائیة، ـوف� مس�تندات وتق�اریر مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي. بحث ۱-۱

تقیید الح�ق ف�ي تلق�ي بع�ض النص�وص والمس�تندات إذا م�ا اقتض�ت ذل�ك س�ریة موض�وع االجتم�اع أو 
 الخ�اص بوض�ع ھ�ذا القی�د تبع�ا لك�ل حال�ة. أن یتخذ القرارَ ویجوز لكل جھاز معني أو رئیسھ  المستند.

لبریدي إذا تعلق األمر بمس�ائل تھ�م وتبلغ الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستثمار ا
أن یعی�د النظ�ر ف�ي تل�ك القی�ود، بالتش�اور م�ع مجل�س  لمجل�س اإلدارةذل�ك بع�د یج�وز و. ھذین الجھ�ازین

 .عندما یكون ذلك مالئماو لذلكإذا رأى ضرورة  ،االستثمار البریدي
ـة  بشأن دراساتإجراء  ۱-۲ ـاء اللجـن ى أعضـ  واإلسھام في تلك الدراسات. االستشاریةالقضایا ذات األھمیة بالنسبة إـل
 .عنھاالقضایا المؤثرة في قطاع الخدمات البریدیة وإصدار تقاریر  النظر في ۱-۳
المس��اھمة ف��ي أعم��ال مجل��س اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي، بم��ا فیھ��ا تق��دیم تق��اریر وتوص��یات  ٤-۱

 وعرض آراء بناء على طلب المجلسین.
س ـ�ـوإذا تعلق األمر بالمسائل التي تھم مجل ،موافقة مجلس اإلدارةب رھنا ،لمؤتمرإلى اتقدیم توصیات  ٥-۱

 االستثمار البریدي، بعد فحص ھذا األخیر لھا وتعلیقھ علیھا.
 
 

 ۱۲۲ المادة
 اللجنة االستشاریة تنظیم

 
أس رئ�یس یعاد تنظیم اللجنة االستش�اریة بع�د ك�ل م�ؤتمر وفق�ا لإلط�ار ال�ذي یح�دده مجل�س اإلدارة. وی�ر -۱

 مجلس اإلدارة االجتماع التنظیمي للجنة االستشاریة الذي یجري خاللھ انتخاب رئیس اللجنة المذكورة.
 
تحدد اللجنة االستشاریة تنظیمھا الداخلي وتضع النظام ال�داخلي الخ�اص بھ�ا م�ع مراع�اة المب�ادئ العام�ة  -۲

 تثمار البریدي.بعد استشارة مجلس االسوموافقة مجلس اإلدارة ب ورھنالالتحاد 
 
تجتمع اللجنة االستشاریة مرة واحدة في السنة. وتعقد االجتماعات من حیث المبدأ في مقر االتح�اد وق�ت  -۳

ك��ل اجتم��اع ومك��ان انعق��اده ت��اریخ  انعق��اد اجتماع��ات مجل��س االس��تثمار البری��دي. ویح��دد رئ��یس اللجن��ة االستش��اریة
 .ار البریدي والمدیر العــام للمكتب الدوليباالتفاق مع رئیسي مجلس اإلدارة ومجلس االستثم

 
 

 ۱۲۳المادة 
 والمؤتمر ممثلو اللجنة االستشاریة في كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي

 
 لحض�وریج�وز للجن�ة االستش�اریة أن تع�ین ممثل�ین ، فع�ال م�ع أجھ�زة االتح�اد تواص�ل ض�مان من أج�ل -۱

 .لس االستثمار البریدي ولجان كل منھا بصفة مراقبین دون حق التصویتاجتماعات المؤتمر ومجلس اإلدارة ومج
 
 ومجل�س اإلدارة مجل�س لج�ان واجتماعات العامة الجلسات حضور إلى االستشاریة اللجنة أعضاء ُیدعى -۲

 ق�اً وف والف�رق العامل�ة المش�اریع أفرق�ة أعم�ال ف�ي االش�تراك كذلك ویجوز لھم .۱۰٥ للمادة وفقا البریدي االستثمار
 .۱۱٥ من المادة ۲-۲البند و۱۰۹ من المادة ۲-۲البند  في علیھا المنصوص للشروط

 
یمثل كل م�ن رئ�یس مجل�س اإلدارة ورئ�یس مجل�س االس�تثمار البری�دي ھ�ذین الجھ�ازین ف�ي اجتماع�ات  -۳

 الجھازین.ھذین انطوى جدول أعمال ھذه االجتماعات على مسائل تھم  متىاللجنة االستشاریة 
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 ۱۲٤المادة 
 المراقبون في اللجنة االستشاریة

 
 ۱۰٥ ادةـالم يـف إلیھم شارالم ؤقتینالم والمراقبین لمراقبینلو االتحاد األعضاء في األخرى للبلدان یجوز -۱

 .دون حق التصویت، في دورات اللجنة االستشاریة ،المشاركة
 
المش��اركین ع��ن ك��ل مراق��ب  یج��وز للجن��ة االستش��اریة أن تح��د م��ن ع��دد ی��ات،ألس��باب تتعل��ق باللوازم -۲

 . ویجوز لھا أیضا الحد من حقھم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.مؤقتومراقب 
 
من اجتماع أو جزء من اجتماع. كم�ا  ؤقتیناستبعاد المراقبین والمراقبین الم یجوزفي ظروف استثنائیة،  -۳

ویج�وز لك�ل  وض�وع االجتم�اع أو المس�تند.تقیید حقھم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سریة م یجوز
وتبلـغ الحاالت المختلف�ة إل�ى مجل�س  جھاز معني أو رئیسھ أن یتخذ القرار الخاص بوضع ھذا القید تبعا لكل حالة.

 بع�د ذل�كیج�وز و .مجل�س االس�تثمار البری�ديتھ�م إذا تعل�ق األم�ر بمس�ائل اإلدارة وإلى مجلس االستثمار البری�دي 
إذا رأى ض��رورة ل��ذلك  ،بالتش��اور م��ع مجل��س االس��تثمار البری��دي د،یعی��د النظ��ر ف��ي تل��ك القی��وأن  لمجل��س اإلدارة

 عندما یكون ذلك مالئما.و
 
 

 ۱۲٥المادة 
 اللجنة االستشاریة أنشطة عن معلومات

 
، أنش�طتھا بمعلوم�ات ع�ناالس�تثمار البری�دي  اإلدارة ومجل�سَ  اللجنة االستشاریة مجلسَ ُتوافي بعد كل دورة،  -۱
 .وآرائھا ، تقریراً تحلیلیاً عن اجتماعاتھا وتوصیاتھا، في جملة أمورإلى رئیسي ھذین الجھازین ذلك بأن ترسلو
 
ترفع اللجنة االستشاریة إلى مجلس اإلدارة تقریرا ع�ن نش�اطھا الس�نوي وترس�ل نس�خة من�ھ إل�ى مجل�س  -۲

لبلدان األعضاء ف�ي االتح�اد وإل�ى إلى المقدمة ویدرج ھذا التقریر في مستندات مجلس اإلدارة ا االستثمار البریدي.
 .۱۱۱ین واالتحادات المحدودة وفقا للمادة معیَّنمستثمریھا ال

 
 األعضاء البلدان إلى منھ نسخة وترسل ،أنشطتھا عنشامالً  المؤتمر تقریراً  إلى االستشاریة اللجنة ترفع -۳

نال مستثمریھا وإلى االتحاد في  .األقل على بشھرین رالمؤتم افتتاح قبل ینمعیَّ
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 الفصل الثاني
 المكتب الدولي

 
 ۱ الباب

 ومھامھمالمكتب الدولي ونائبھ لعام المدیر الانتخاب 
 
 

 ۱۲٦المادة 
 المدیر العام للمكتب الدولي ونائبھانتخاب 

 
ؤتمرین متت�الیین لمكتب الدولي للفت�رة الفاص�لة ب�ین م�لعام المدیر العام ونائب المدیر الالمؤتمر  ینتخب -۱

ینایر من ول األوال تقل مدة تفویضھما عن أربع سنوات. قابلة للتجدید مرة واحدة. ویحدد تاریخ بدء عملھما في 
 یقرر المؤتمر خالَف ذلك.ما لم  ،"كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر

 
ض�اء، قب�ل افتت�اح الم�ؤتمر بس�بعة األعدان لمكتب الدولي مذكرة إلى حكوم�ات البل�لعام المدیر ال یوجـھ -۲

أن  ى، عل�المدیر العام ونائب المدیر العاملوظیفتي  ، إن وجدت،الترشیحات إلى تقدیمأشھر على األقل، لدعوتھا 
ما إذا كان المدیر العام أو نائب المدیر العام اللذان یباش�ران وظائفھم�ا یب�دیان اھتمامھم�ا نفسھ یوضح في الوقت 

مش�فوعًة بنس�خة م�ن الس�یرة األص�لیة عن�د االقتضـ�ـاء. ویجــ�ـب أن تص�ل الترشـ�ـیحات  بتجدید م�دة تفویض�ھما
إل��ى المكت��ب ال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. ویج��ب أن یك��ون الذاتی��ة المھنی��ة للمرش��حین 

 وُینتخ�بؤتمر. األعضاء التي تقدمھم. ویعد المكتب الدولي المس�تندات الالزم�ة للم� دانالمرشحون من رعایا البل
 المدیر العام ونائب المدیر العام باالقتراع السري ویتناول االنتخاب األول وظیفة المدیر العام.

 
ھ�اء م�دة وظیفة المدیر العام، یتولى نائب الم�دیر الع�ام وظ�ائف الم�دیر الع�ام لح�ین انت شغورفي حـالة  -۳

التفویض المقررة لھذا األخیر، ویمكن انتخابھ لھذه الوظیفة وقبولھ تلقائیا كمرشح، بشرط أال تكون مدة تفویضھ 
األصلیة بوصفھ نائب المدیر العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن یعل�ن ع�ن رغبت�ھ ف�ي أن 

 یتم اعتباره مرشحا لوظیفة المدیر العام.
 
وظیفت�ي الم�دیر الع�ام ونائ�ب الم�دیر الع�ام ف�ي آن واح�د، ینتخ�ب مجل�س اإلدارة نائ�ب  شغورلة في حا -٤

ع�ن مسـ�ـابقة.  لإلع�النعل�ى أس�اس الترش�یحات الت�ي تق�دم نتیج�ة  ،مدیر عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر الق�ادم
 بطریق القیاس. ۲وبالنسبة لتقدیم الترشیحات یطبق البند 

 
فة نائب المدیر العام، یكلف مجلس اإلدارة، بناء على اقت�راح م�ن الم�دیر الع�ام، م�دیراً وظی شغورحالة  في -٥

 .باالضطالع بوظائف نائب المدیر العام لغایة المؤتمر القادم في المكتب الدولي )D 2( ۲-من رتبة مدمن المدیرین 
 
 

 ۱۲۷المادة 
 المدیر العام مھام

 
 .یره ویوجھھ وھو ممثلھ القانونيالمدیر العام المكتب الدولي وید ینظم -۱
 

 فیما یتعلق بتصنیف الوظائف وبالتعیینات والترقیات: -۲
وتعی�ین وترقی�ة  )D 2( ۲-م�دإل�ى  )G 1( ۱-الرت�ب م�ن خ عبتص�نیف وظ�ائف  مخ�تص الم�دیر الع�ام ۲-۱

 ه الرتب؛الموظفین في ھذ
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ف�ي االعتب�ار الم�دیر الع�ام أخ�ذ ی ،)D 2( ۲-م�د إل�ى )P 1(۱-الرت�ب م�ن فلتعیین�ات ف�ي إل�ى ابالنس�بة  ۲-۲
المؤھالت المھنیة للمرشحین الذین توص�ي بھ�م البل�دان األعض�اء الت�ي یحم�ل المرش�حون جنس�یتھا أو 

 مب��دأ التوزی��ع الجغراف��ي الع��ادل م��ن حی��ث الق��اراتالت��ي یمارس��ون فیھ��ا نش��اطھم المھن��ي م��ع مراع��اة 
رشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن بقدر اإلمكان، م )D 2( ۲-مد الرتبوظائف  وَیشغل .واللغات

لفعالیة المكت�ب إیالء االعتبار المدیر العام ونائب المدیر العام، مع  ینتمي إلیھامناطق خالف تلك التي 
للم��دیر الع��ام أن  یج��وز. وف��ي حال��ة الوظ��ائف الت��ي تقتض��ي م��ؤھالت خاص��ة ف��ي المق��ام األول ال��دولي

 ؛ُیوظف أشخاصاً من الخارج
 ۲-م�د من الرتبوظائف خاص الذین یشغلــون ـاألش أن یكـونعند تعیین موظف جدید،  ،یراعى كذلك ۲-۳

)D 2( ۱-مدو )D 1( ٥-فو )P 5(، ؛رعایا بلدان مختلفة أعضاء في االتحاد ، منمن حیث المبدأ 
یلت�زم ال ، )P 5( ٥-فو )D 1( ۱-م�دو )D 2( ۲-م�د الرت�بعند ترقی�ة أح�د م�وظفي المكت�ب ال�دولي إل�ى  ٤-۲

 ؛۳-۲في البند نفسھ المذكور  المبدأتطبیق ب یر العامالمد
 ؛في عملیة التعیینمبدأ االستحقاق التوزیع الجغرافي العادل واللغات بعد تأتي ضرورة مراعاة مبدأي  ٥-۲
) P 4( ٤-ف م�ن الرت�بالتعیین�ات والترقی�ات إل�ى  عل�ى المدیر العام مجلس اإلدارة مرة كل ع�امطلع یُ  ٦-۲

 .)D 2( ۲-مد إلى
 
 :اآلتیةبالمھام  العام لمدیرا یضطلع وعالوة على ذلك، -۳
 والقب�ول االتح�اد إل�ى باالنض�مام الخاص�ة اإلج�راءات في والوسیط االتحاد وثائقودیع  بوظیفتي القیام ۳-۱

 ؛منھاالنسحاب  وكذا فیھ
 ؛المؤتمر یتخذھا التي القراراتباألعضاء  البلدان حكومات جمیع إخطار ۳-۲
 ؛البریدي االستثمار مجلس یراجعھا أو یضعھا التيباألنظمة  ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء البلدان یعإخطار جم ۳-۳
 ف��ي وتقدیم��ھ ،االتح��اد ومتطلب�ات یتف��ق ممك��ن مس�توى بأق��ل لالتح��اد الس�نویة المیزانی��ة مش��روع إع�داد ٤-۳

 بع�د االتح�اد ف�ي األعضاء انالبلد إلى المیزانیة وإرسال للنظر فیھ؛ اإلدارة مجلسإلى  المناسب الوقت
 ؛بتنفیذھا والقیامعلیھا  اإلدارة مجلس موافقة

دة  األنشطة تنفیذ ٥-۳  ُتسند إلیھ بموجب وثائق االتحاد؛ التي وتلك ،االتحاد أجھزة تطلبھا التيالمحدُّ
 المطبق�ة السیاس�ة إط�ار ف�ي االتح�اد، أجھ�زة تح�ددھا التي األھدافإلى تحقیق  الرامیة المبادرات اتخاذ ٦-۳

 ؛المتوفرة واألموال
 ؛البریدي االستثمار مجلس أو اإلدارة مجلس إلى واقتراحات مقترحات تقدیم ۳-۷
 الم�ؤتمر ق�رارات على المترتبة النظام على التعدیالت تخص البریدي االستثمار مجلس إلى اقتراحات تقدیم ۳-۸

 ؛المؤتمر اختتام بعد وذلك ،البریدي االستثمار لمجلس الداخلي النظام مع تماشیا
 عل�ى عرض�انالل�ذین سیُ التح�اد ل األعم�ال الرباعی�ةاالتحاد ومشروع خط�ة  استراتیجیة مشروع إعداد ۳-۹

 ؛المجلسان یصدرھا التي التوجیھات ضوء وعلى اإلدارة مجلس أجل من وذلك المؤتمر،
 الت�ي الع�المي البری�دي اداالتح� س�تراتیجیةا تنفی�ذف�ي  األعض�اء البل�دان أداء ح�ول رب�اعي تقریر إعداد ۳-۱۰

 ؛علیھ للموافقة اإلدارة مجلس وتقدیمھ إلى التالي، المؤتمر إلى لتقدیمھ السابق المؤتمر علیھا وافق
 ؛االتحاد تمثیلضمان  ۳-۱۱
 :بین العالقات في كوسیط العمل ۳-۱۲
 ؛المحدودة واالتحادات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۱
 ؛المتحدة األممو لميالعا البریدي االتحاد ۳-۱۲-۲
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 ؛لالتحاد بالنسبة فائدةتنطوي أنشطتھا على  التي الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ۳-۱۲-۳
 أجھ�زة ترغ�ب الت�يالتجاری�ة  المؤسس�ات أو الجمعیاتأو  الدولیة والمنظمات العالمي البریدي االتحاد ٤-۳-۱۲

 عمالھا؛أ في إشراكھا في أو رأیھا استطالع في االتحاد
 م�ع ،عل�ى م�ا یل�ي بوج�ھ خ�اص الصفة بھذه واإلشراف االتحاداألمین العام ألجھزة  بمھام االضطالع ۳-۱۳

 :من ھذا النظام الخاصة األحكام مراعاة
 االتحاد؛ أجھزة أعمال وتنظیم إعداد ۳-۱۳-۱
 ؛وإصدارھا وتوزیعھا والمحاضر والتقاریر المستندات إعداد ۳-۱۳-۲
 االتحاد؛ أجھزة اجتماعات خالل األمانةعمل  ىاإلشراف عل ۳-۱۳-۳
 .یمثلھ من إیفاد إمكانیة مع التصویت حق دون المداوالت في واالشتراك االتحاد أجھزة جلسات حضور ۳-۱٤
 
 

 ۱۲۸المادة 
 نائب المدیر العام مھام

 
 أمامھ. مسؤولوھو ، ھو المساعد للمدیر العامالمدیر العام  نائب -۱
 
ك�ذلك وف�إن نائ�ب الم�دیر الع�ام یم�ارس س�لطات ھ�ذا األخی�ر. بمھام�ھ  الم�دیر الع�ام قیامتعّذر في حالة  -۲

 .۱۲٦المادة  من ۳البند  في على النحو المذكوروظیفة المدیر العام  شغورفي حالة األمر 
 
 
 

 ۲الباب 
 أمانة أجھزة االتحاد واللجنة االستشاریة

 
 

 ۱۲۹المادة 
 مالحظات عامة

 
 .العام المدیر مسؤولیة تحت االستشاریة واللجنة االتحاد أجھزة أمانة بمھام ليالدو المكتب یضطلع -۱
 
 

 ۱۳۰المادة 
 ھاوتوزیع أجھزة االتحاد إعداد مستندات

 
ف�ي ُیعد المكتب الدولي ویتیح عبر الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي كافة المستندات الت�ي تنش�ر  -۱

أیضا المكتب الدولي وُیعلم  .كل دورة قبل شھرین على األقل من بدایة ۱٥٥الصیغ اللغویة المحددة في المادة 
المستندات اإللكترونیة الصادرة حدیثا في الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي عن طریق نظام إخطار بنشر 

 رض.غلھذا ال ُمَعد شبكي فعال
 
م�ن قبی�ل مناش�یر المكت�ب ال�دولي  ،ی�اً یوزع المكتب الدولي منشورات االتح�اد ماد إلى ذلك، ال إضافة -۲

 إّال بطلب كل بلد على حدة. ،مجلس االستثمار البریديمجلس اإلدارة ووالتقاریر التحلیلیة ل
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 ۱۳۱المادة 
 )۲األعضاء (الدستور، المادة  لدانقائمة الب

 
ین فیھ�ا مرتب�ة یبَّ بأن األعضاء في االتحاد ویقوم بتحیینھا أوال بأول  البلدانیضع المكتب الدولي قائمة  -۱

 وثائق االتحاد.إلى بالنسبة وضعھا ومساھمتھا، ومجموعتھا الجغرافیة 
 
 

 ۱۳۲المادة 
 الحس���ابات تص���فیة ف���ي ال���دور -تعالمات ـ���ـاالس - ھادیلـ���ـوتع قـ���ـالوثائرح ـ���ـش طلب���ات - اآلراء -المعلوم���ات 

 )۱٤۳و ۱٤۰و۱۳۹ المواد - العام النظام ؛۲۰ المادة -الدستور(
 

 والبل�دان البری�دي االس�تثمار ومجل�س اإلدارة مجل�سإش�ارة  رھ�ن وق�ت ك�ل في نفسھ الدولي المكتب یضع -۱
 .بالخدمة الخاصة المسائل عن المعلومات الضروریة بجمیع لیمدھم ینمعیَّنال ومستثمریھا األعضاء

 
 ھاوُینس��ق، ی��ةالت��ي تھ��م الخدم��ة البریدی��ة الدول ك��ل أن��واع المعلوم��اتبص��فة خاص��ة المكت��ب ال��دولي  یجم��ع -۲

 وُیلب�ي طلب�ات ؛عل�ى طل�ب األط�راف المتنازع�ة رأی�ھ ف�ي المس�ائل المتن�ازع علیھ�ا یصدر بن�اءً و ؛ھاویوزع ھاوینشر
المس�تندات الت�ي  إع�دادالص�یاغة أو ویق�وم بأعم�ال بص�فة عام�ة، الدراس�ات  ،ُیجريوھا، وثائق االتحاد وتعدیل شــرح

 .لصالح االتحاد تحال إلیھ الوثائق المذكورة أو التيُیكلف بھا بموجب 
 

نال ومستثمروھا األعضاء البلدان تطلبھا التي بالتحریات أیضا یقوم -۳  البلدان رأي معرفة أجل من ونمعیَّ
نال ومستثمریھا األخرى األعضاء ن مسألة في ینمعیَّ بمثابة تصویت كم�ا ال تك�ون  التحري نتیجةتكون  وال. ةمعیَّ

 .رسمیة بصفةملزمًة 
 

 .البریدیة بالخدمة المتعلقة الحسابات جمیع أنواع تصفیة في مقاصةبوصفھ مكتب  یتدخل نأ یجوز -٤
 

التجاری��ة الت��ي ُیق��دمھا البل��دان األعض��اء ومس��تثمروھا  البیان��اتالمكت��ب ال��دولي س��ّریة وأم��ن  یض��من -٥
نال  .وثائق االتحاد أو قراراتھالنابعة من ون من أجل تنفیذ مھامھ معیَّ
 
 

 ۱۳۳ المادة
 )۱ المادة -الدستور( التقني عاونالت
 

 .أشكالھا بجمیع البریدیة التقنیة المساعدة ةالدولی ةالتقنی المساعدة إطار في الدولي المكتب یطّور -۱
 
 

 ۱۳٤ المادة
 )۲۰ المادة -الدستور( الدولي المكتب یقدمھا التي النماذج

 
 األعضاء البلدان بھا ویزود الدولیة، وبةالمجا قسائم صنعالمسؤولیة عن ترتیب  الدولي المكتب یتولى -۱
نال مستثمریھا أو  .التكلفة بسعر یطلبونھا الذین ینمعیَّ
 
 

 ۱۳٥ المادة
 )۸ المادة -الدستور( الخاصة واالتفاقات المحدودة االتحادات وثائق

 
 االتفاق�اتو المحدودة االتحادات وثائق من نینسخت الدولي المكتب إلى مكاتب االتحادات المحدودة ترسل -۱

 .المتعاقدة األطراف أحدیرسلھا  ،وفي حال تعذر ذلك ،الدستور من ۸ للمادة تطبیقا ُتبرم التي الخاصة
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 أق�ل ش�روطا الخاص�ة واالتفاق�ات المح�دودة االتح�ادات وثائق تتضمن أال على الدولي المكتب یحرص -۲
 بك�ل اإلدارة مجل�سالمكت�ب ال�دولي  ویخط�ر .االتح�اد وث�ائق في علیھا المنصوص الشروط من للجمھور مواتاة
 .الحكم ھذا عند تطبیق اكتشافھا یتم مخالفة

 
نال االبلدان األعضاء ومستثمریھ ر المكتب الدوليُیخط -۳ االتفاق�ات بو المح�دودة ین بوج�ود االتح�اداتمعیَّ

 الخاصة المشار إلیھا أعاله.
 
 

 ۱۳٦ المادة
 االتحاد مجلة

 
العربی�ة  باللغ�ات تص�در مجلة تصرفھ، تحت توضع التي بالمستندات باالستعانة الدولي، المكتب ینشر -۱

 والصینیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة واإلسبانیة.
 
 

 ۱۳۷ المادة
 )۲٤-۱-۱۰۷ المادة العام، النظام؛ ۲۰ المادة الدستور،(االتحاد  أعمالالتقریر السنوي عن 

 
االتح�اد ویرس�لھ، بع�د موافق�ة اللجن�ة اإلداری�ة لمجل�س اإلدارة أعم�ال المكتب الدولي تقریرا س�نویا ع�ن  یعد -۱

 .ین، وإلى االتحادات المحدودة وإلى األمم المتحدةمعیَّنعلیھ، إلى البلدان األعضاء ومستثمریھا ال
 
 
 
 

 الفصل الثالث
األنظم���ة  ودخ���ولالقرارات المعتم���دة ب��� واإلخط���ار والنظ���ر فیھ���ااالقتراح���ات  تق���دیم

 التنفیذ حیزخرى المعتمدة والقرارات األ
 
 

 ۱۳۸المادة 
 )۲۹ المادة -الدستور(إلى المؤتمر  االقتراحات تقدیم إجراءات

 
 م�ن االقتراح�ات تق�دیم اآلتیة اإلجراءات تنظم ،٥و ۲ البندینفي  علیھا المنصوص االستثناءاتب رھنا -۱

 :المؤتمرإلى  األعضاء البلدان
 ؛األقل على أشھر بستة للمؤتمر المحدد التاریخ قبل الدولي مكتبإلى ال تصل التي االقتراحات تقبل ۱-۱
 ؛للمؤتمر المحدد التاریخ تسبق التي األشھر الستة مدة خالل ذي طابع صیاغي اقتراح أي یقبل ال ۱-۲
 قب�لأشھر  أربعةو ستةخالل فترة ما بین  الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ۱-۳

 ؛األقل على عضوان بلدان أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ
 وش�ھرینأش�ھر  أربع�ة بینما فترة  خالل الدولي المكتب إلى تصل التيالجوھریة  االقتراحات تقبل ال ٤-۱

 بعد ترد التي االقتراحات أما األقل، على أعضاء بلدان ثمانیة أیدھا إذا إال للمؤتمر المحدد التاریخ قبل
 ؛لتقب فال ذلك

 .بھا المتعلقة لالقتراحات المقررةنفسھا  المدة خالل الدولي المكتب إلى التأیید إقرارات تصل أن یجب ٥-۱
 

 بس�تة الم�ؤتمر افتت�اح قب�ل ال�دولي المكت�ب إل�ى العام النظام أو بالدستور المتعلقة االقتراحات تصل أن یجب -۲
 ق�رر إذا إال ، ال تؤخ�ذ ف�ي االعتب�ارالمؤتمر افتتاح قبل ولكن ،التاریخ ھذا بعد وأیة اقتراحات تصل ؛األقل علىأشھر 

 .۱ البند في علیھا المنصوص الشروط مراعاة تمت وإذا المؤتمر، في لةمثّ المُ  البلدان ثلثي بأغلبیة ذلك المؤتمر
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غرض واحد وأال یحتوي إال على التعدیالت التي یبررھا ھذا إالَّ أال یكون ألي اقتراح كقاعدة،  ،یجب -۳
المالي الذي یُعده البلد مشفوعا ببیان أثره لالتحاد  تكالیف كبیرةعلیھ تترتب ، یكون كل اقتراح قد وكذلكض. الغر

 .بغیة تحدید الموارد المالیة الالزمة لتنفیذه ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،العضو صاحب االقتراح
 

ف�ي أعالھ�ا ح ذو ط�ابع ص�یاغي" اقتراح�ات ذات ط�ابع ص�یاغي عب�ارة "اقت�را تضع البلدان التي تقدم -٤
ف�ي  ،ھذه العبارة ولكنھاالتي ال تحمل . وتنشر االقتراحات Rوینشــرھا المكتب الدولـي تحت رقــم یعقبھ حرف 

ویع�د المكت�ب ال�دولي  ؛ش�رح مناس�بنقاط�ا ذات ط�ابع ص�یاغي مش�فوعة بسوى  تتناولال  ،رأي المكتب الدولي
 ؤتمر.على الملعرضھا قائمة بھذه االقتراحات 

 
عل�ى االقتراح�ات المتعلق�ة بالنظ�ام ال�داخلي  ٤و ۱تسري اإلجراءات المنصوص علیھ�ا ف�ي البن�دین  ال -٥

 .للمؤتمرات
 
 

 مكرراً ۱۳۸المادة 
 ۱۳۸طبقا للمادة  المقدمةاالقتراحات  إجراءات تعدیل

 
َمت قتراح�ات یجوز االستمرار ف�ي ع�رض التع�دیالت ال -۱  الت�ي یق�دمھا االقتراح�اتبالفع�ل، باس�تثناء قُ�دِّ

 النظام الداخلي للمؤتمرات. ألحكاممجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي، على المكتب الدولي وفقا 
 

مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، إل��ى المكت��ب الت��ي یق��دمھا قتراح��ات االتع��دیالت تص��ل  -۲
للبل��دان األعض��اء ع��رض  یج��وزالم��دة، ال��دولي قب��ل افتت��اح الم��ؤتمر بش��ھرین عل��ى األق��ل. وبع��د انقض��اء ھ��ذه 

 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر.
 
 

 ۱۳۹ المادة
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقات أو االتفاقیة ُتعّدل التي االقتراحات تقدیم إجراءات

 
 أو تفاقیةباال ویتعلق مؤتمرین بین في الفترة الفاصلة األعضاء البلدان أحد ُیقدمھ اقتراح كلیكون  لكي -۱

 لم ما االقتراحات ھذه في ُیبت ولن. األقل على آخران عضوان بلدان یؤیده أن یجبمؤھالً للنظر فیھ،  االتفاقات
 .ھنفس الوقت في الالزمة التأیید إقرارات الدولي المكتب یتلق

 
 .الدولي المكتب طریق عن األخرى األعضاء البلدان إلى االقتراحات ھذه ترسل -۲
 
 

 ۱٤۰المادة 
 مؤتمرین بین الفاصلة الفترة في االتفاقاتأو  االتفاقیة ُتعّدل التي االقتراحات بحث

 
 بل�د یرس�ل ح�ین :التالیة لإلجراءات الختامیة وببروتوكوالتھا وباالتفاقات باالتفاقیة یتعلق اقتراح كل یخضع -۱

 البلدان لھذهوتتاح . للنظر فیھ ألعضاءا البلدان جمیع إلى فإن المكتب الدولي یرسلھ الدولي، المكتب إلى اقتراحا عضو
 وعن�د .التعدیالت تقبل وال. االقتضاء عند بشأنھ مالحظات بأیة الدولي المكتب وموافاة االقتراح لبحث یوماً  ٤٥ مھلة

 ك�ل وی�دعو وص�لتھ التي المالحظات بكافة األعضاء البلدان الدولي المكتب یبلغ ،یوماً  ٤٥ومدتھا  مھلةال ھذه انقضاء
 یوماً  ٤٥ مھلة في بصوتھا تبعث ال التي األعضاء البلدانوتعتبر . رفضھ أو االقتراح بقبول التصویت إلى ضوع بلد

 .الدولي المكتب مناشیر إرسال تاریخ من اعتبارا الذكر سالفةال المھل وتحسب ممتنعًة عن التصویت.
 

 ھ��ذا ف��ي األط��راف األعض��اء بل��دانال ف��إن الخت��امي ببروتوكول��ھ أو م��ا باتف��اق متعلق��ا االقت��راح ك��ان إذا -۲
 .۱ البند في علیھا المنصوصاإلجراءات  في المشاركة في الحق لھا التي وحدھا ھي االتفاق
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 ۱٤۱ المادة
عل�ى ض�وء الق�رارات األنظم�ة الجدی�دة مجلس االس�تثمار البری�دي فیم�ا یخ�ص إع�داد  إلىاالقتراحات  تقدیمإجراءات 

 التي یتخذھا المؤتمر
 
االتفاقی��ة البریدی��ة العالمی��ة واالتف��اق الخ��اص بخ��دمات ال��دفع  نظ��اميالس��تثمار البری��دي یض��ع مجل��س ا -۱

 البریدیة على ضوء القرارات التي یتخذھا المؤتمر.
 
 الخ�اص االتف�اق عل�ى أو االتفاقی�ة عل�ى إدخالھ�ا اقت�رح الت�ي التع�دیالت عن الناتجةفیما یتعلق باالقتراحات  -۲

 المتص�لةالم�ؤتمر  اقتراح�ات فی�ھتق�دم  الذي ھنفس الوقت في الدولي المكتب إلى تقدم أن ینبغي ،البریدیة الدفع بخدمات
 البل�دان جمی�ع إلى االقتراحات ھذه وُترسل .أخرى أعضاء بلدان منتأیید  دون واحد عضو بلد یقدمھا أن ویجوز. بھا

 .تقدیر أقصى علىبشھر  المؤتمر انعقادقبل  األعضاء
 
عن�د والمفت�رض أن ینظ�ر فیھ�ا مجل�س االس�تثمار البری�دي  باألنظم�ةى الخاصة االقتراحات األخر أما -۳

م إل�ىالتالیة للم�ؤتمر،  األشھر الستةالجدیدة في غضون  إعداد األنظمة  المكت�ب ال�دولي قب�ل انعق�اد الم�ؤتمر فُتَق�دَّ
 .بشھرین على األقل

 
 والت��ي الم��ؤتمر لق��رارات یج��ةنتاألنظم��ة  عل��ى تغیی��رات بإدخ��ال المتعلق��ة االقتراح��ات یج��ب أن تص��ل -٤

 االس�تثمار مجل�س دورة افتت�اح قب�ل ش�ھرین تتج�اوز ال مھل�ة ف�ي ال�دولي المكت�بإل�ى  ،األعض�اء البل�دان تق�دمھا
ن�ال ومس�تثمریھا األعض�اء البل�دان جمی�ع عل�ى االقتراحات ھذه عوزّ تُ و .ديـالبری  مجل�س دورة انعق�اد قب�ل ینمعیَّ

 .تقدیر أقصى علىبشھر  البریدي االستثمار
 
 

 ۱٤۲المادة 
 تعدیل األنظمة من قبل مجلس االستثمار البریدي

 
 األنظمة.القتراحات الرامیة إلى تعدیل ا یعالج مجلس االستثمار البریدي -۱
 
 اقتراح یستھدف تعدیل األنظمة. لتقدیم أي یجب الحصول على تأیید بلد عضو واحد على األقل -۲
 
 ف)ذِ (حُ  -۳
 
 

 ۱٤۳المادة 
 )۱٤۲و ۱٤۰و ۱۳۹المواد  - العام النظام ؛۲۹ المادة -الدستور( مؤتمرین بینتعتمد  التي القراراتب اإلخطار

 
 إخطار في الوثائق لھذه الختامیة والبروتوكوالت واالتفاقات االتفاقیة على تدخل التي التعدیالت ُتكّرس -۱

 . األعضاء دانالبل حكومات إلى الدوليالمدیر العام للمكتب  یوجھھ
 
نال ومستثمریھا األعضاء البلدان الدولي المكتب لغیب -۲  االس�تثمار مجل�س أدخلھـ�ـا الت�ي بالتعدیالت ینمعیَّ

البن�د  ف�ي إلیھـا المشار بالتفسیرات یتعلق فیما األمر وكذلك .الختامیة بروتوكوالتھا وعلىاألنظمة  على البریدي
 تفاقات.من اال المقابلة األحكام وفي االتفاقیة من ۳۸ المادةمن  ۳-۲
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 ۱٤٤ المادة
 حیز التنفیذ مؤتمرین بین تتخذ التي األخرى والقراراتاألنظمة دخول 

 
حی�ز التنفی�ذ،  الم�ؤتمر ع�ن المنبثق�ة الوثائقتدخل فیھ  الذي ھنفس التاریخ فيحیز التنفیذ األنظمة تدخل  -۱
 .نفسھا الوثائق ھذهسریانھا ھي مدة سریان  مدةو
 

 م�ؤتمرین، ب�ین ُتعتم�د والت�ي االتح�اد وث�ائق بتع�دیل الخاص�ة القرارات تصبح ال ،۱ البند رھنا بأحكام -۲
 .اإلخطار بھا من األقل على أشھر ثالثة بعد إال نافذة

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 التمویلیة الجوانب

 
 

 ۱٤٥ المادة
 )۲۱ المادة الدستور،( االتحاد مصاریف تحدید

 
 أجھ�زة بأنش�طة المتعلق�ة الس�نویةالمص�اریف  تتج�اوز أنال یج�وز  ،٦ إل�ى ۲ م�ن البن�ودرھنا بأحك�ام  -۱

وتنطبق ھذه الحدود أیضا على . ۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷ للسنوات من سویسري فرنك ۳۷ ۲۳٥ ۰۰۰مبلغ  االتحاد
 .۲۰۲۰الفترة التالیة في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في 

 
 تركیبوتكالیف  النقل،وتكالیف  مانة،األ الانتق( القادم المؤتمر باجتماع المتعلقةالمصاریف  تتجاوز ال -۲

 ۲ ۹۰۰ ۰۰۰ ح�د) وم�ا إل�ى ذل�ك الم�ؤتمر، خ�الل المس�تندات طب�عتك�الیف و ،الفوری�ة للترجمـةالتقنیة  األجھزة
 .سویسري فرنك

 
ج��دول  ف��ي الزی��ادات لمراع��اة ۲و ۱ البن��دین ف��ي المق��ررة الح��دود بتج��اوز اإلدارة لمجل��س ی��رخص -۳

 األمم تقبل التيتسویات مقر العمل  ذلك في بما ،بدالتال أو بالمعاشات التقاعدیةالخاصة  والمساھمات المرتبات
 .جنیف في العاملین موظفیھا على تطبیقھا المتحدة

 
 وفق�ا ب�الموظفین المتعلق�ة تلك خالف المصاریفمبلغ  عام كلُیعدل  بأن أیضاً  اإلدارة لمجلس یرخص -٤
 .السویسري االستھالكمؤشر أسعار ل
 
 القص��وى، الض��رورة حال��ة ف��ي الع��ام للم��دیر أو ،اإلدارة لمجل��س یج��وز ،۱ البن��د بغ��ض النظ��ر ع��ن -٥

 الدولي المكتب مبنى في المتوقعة وغیر الھامة اإلصالحات تكالیف لمواجھة المقــررة الحدود بتجاوز الترخیص
 .السنة في سویسري فرنك ۱۲٥ ۰۰۰ التجاوز مبلغ یتعدىعلى أالَّ 

 
 االتح��اد عم��ل س��یر لض��مان كافی��ة غی��ر ۲و ۱ البن��دین ف��ي الم��رخص بھ��ا االعتم��ادات أن اتض��ح إذا -٦

 أي یتض�من أن ویج�ب. االتح�اد ف�ي األعض�اء دانالبل� أغلبی�ة بموافق�ة إال الحدود ھذه تجاوز یجوز فال ،بسالسة
 .الطلب ھذا تبرر التي بالوقائع كامال بیانا للرأي استطالع
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 ۱٤٦ المادة
 بلدان األعضاءمساھمات ال تسویة

 
 تنس�حب الت�ي دانالبل� وكذا االتحاد في أعضاء بصفة قبلتُ  التي أو التحادإلى ا تنضم التي دانالبل تسدد -۱

 .نافذا انسحابھا أو قبولھافیھا  یصبح التي كلھا السنة عن حصتھا االتحاد من
 
 المیزانی�ة أس�اس ىعل� مق�دما لالتح�اد الس�نویةالمص�اریف  ف�ي مساھمتھا حصة األعضاء دانالبل تسدد -۲

 على المیزانیة بھا تتعلق التي المالیة السنة من األول الیوم في الحصص ھذه وُتسدد. اإلدارة مجلس یقررھا التي
 المائ�ة ف�ي ٦ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائدة ةالمستحق المبالغترتبت على  األجل، ھذا انقضى ما فإذا. تقدیر أقصى

 .الرابع الشھر من اعتبارا السنة في
 

 المس��تحقة الفوائ��دع��دا  اإلجباری��ة، المس��اھمات م��نعل��ى بل��د عض��و  المت��أخرة المب��الغ تس��اوي عن��دما -۳
 العض�و للبل�د یج�وز ،تتجاوزھ�ا أو الس�ابقتین الم�الیتینع�ن الس�نتین  العضو البلد ھذا مساھمات مجموع، لالتحاد

أو عن ج�زء م�ن تل�ك  أخرى أعضاء بلدان بلق من لھ المستحقة المبالغكامل  عن لالتحاد نھائیا یتنازل أن المذكور
 البل�د ب�ین ُیب�رم التفاق وفقا االستحقاقات عن التنازل شروط وُتحدد اإلدارة، مجلس یحددھا التي للطرائق وفقا ،المبالغ
 .واالتحاد لھ الدائنین/والمدینین العضو

 

 المب�الغ، تل�ك ع�ن التن�ازل رھاغی أو قانونیة ألسباب علیھا یتعذر التي األعضاء البلدان تتعھدیجب أن  -٤
 .المتأخرة حساباتھا الستھالك خطة بإبرام

 
 اإلجباری��ة لمس��اھماتم��ن ا المت��أخرة المب��الغ تحص��یل یمت��د أن یج��وز ال اس��تثنائیة، ظ��روف ع��دا فیم��ا -٥

 .سنوات عشر من ألكثر لالتحاد، المستحقة
 
 أو المستحقة الفوائد كل من األعضاء نالبلدا أحد یعفي أن اإلدارة لمجلس یجوز استثنائیة، ظروف في -٦

 .علیھ المتأخرة الدیون وبالكامل نقدا سدد قد األخیر ھذا كان إذا منھا جزء
 
 اإلدارة، مجل�س علیھا وافقی المتأخرة حساباتھ الستھالك خطة إطار في عضو، بلد إعفاءأیضا  یجوز -۷

خط�ة االس�تھالك لتنفی�ذ  خض�عی اإلعف�اء ھ�ذا أن غی�ر. منھ�ا ج�زء م�ن أو ،المرتقب�ة أو المتراكم�ة الفوائد كل من
 .سنوات عشرال تتجاوز  علیھا متفق مھلة في ،تنفیذاً كامالً مع احترام المواعید المقررة

 
فواتیرھ�ا للبل�دان المكتب الدولي ُیعد الترجمة التي  تكالیفقیاساً على  ۷إلى  ۳من تنطبق أحكام البنود  -۸

 اللغویة. األعضاء المنتمیة إلى المجموعات
 
 على أقصىثالثة أشھر بالبلدان األعضاء قبل موعد تسویتھا  إلىیرسل المكتب الدولي الفواتیر  -۹

. وترسل الفواتیر األصلیة إلى العنوان الصحیح الذي قدمھ البلد العضو المعني. وترسل النسخ تقدیر
 یھ.الفواتیر عبر البرید اإللكتروني كإخطار مسبق أو كتنب من اإللكترونیة

 
لقاء كلما فوتر فوائد  إلى البلدان األعضاء إضافة إلى ذلك، یقدم المكتب الدولي معلومات واضحة -۱۰

 .، بحیث یمكن للبلدان األعضاء أن تتحقق بسھولة من الفواتیر التي تقابلھا الفائدةةمعیَّنالتأخر في سداد فواتیر 
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٦۹ 

 ۱٤۷المادة 
 التمویلالعجز في 

 
مبل�غ  . ویح�دد مجل�س اإلدارةالتموی�لف�ي  العج�زأوج�ھ س�ّد حتیاطي لدى االتحاد بغیة اللصندوق ُینشأ  -۱

تحقی�ق أن ُیس�تخدم ك�ذلك ف�ي  ویجوزھذا الصندوق في المقام األول من فائض المیزانیة.  ویزود. ھذه الصندوق
 المیزانیة أو في تخفیض قیمة مساھمات البلدان األعضاء.في توازن ال
 
، تقدم حكومة االتحاد السویسري ألجل قصیر السلفیات االتحاد مؤقت في تمویل حال حدوث عجزفي  -۲

 الالزمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. 
 
 

 ۱٤۸المادة 
 والمحاسبة مراقبة مسك الحسابات المالیة

 
عل�ى مس�ك الحس�ابات المالی�ة وك�ذلك عل�ى حس�ابات  ،مقاب�لدون  ،تشرف حكوم�ة االتح�اد السویس�ري -۱

 دولي في حدود االعتمادات التي یقررھا المؤتمر.المكتب ال
 
 

 ۱٤۹المادة 
 العقوبات التلقائیة

 
وال یقب��ل الخض��وع لخط��ة  ۱٤٦ م��ن الم��ادة ۳ ف��ي البن��دتع��ّذر علی��ھ التن��ازل المنص��وص ك��ل بل��د عض��و  -۱

ف�ي تص�ویت الأو ال یراعیھا، یفق�د تلقائی�ا حق�ھ ف�ي  ۱٤٦لمادة من ا ٤لبند یقترحھا المكتب الدولي وفقا لاستھالك 
 .في ھذین المجلسینوال یعود مؤھال لُینتخب وفي اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي المؤتمر 

 
بمج�رد أن ی�دفع البل�د العض�و المعن�ي بالكام�ل المب�الغ المت�أخرة علی�ھ م�ن  ف�وراترفع العقوب�ات التلقائی�ة  -۲

 استھالكخطة لالخضوع  اتفق مع االتحاد علىأو إذا  ،ائداألصل والفو ،المساھمات اإلجباریة المستحقة لالتحاد
 لحساباتھ المتأخرة.

 
 

 ۱٥۰المادة 
 )۱٤۸و ۱٤۷و ۱٤٦و ۱٤٥و ۱۳۱ المواد -النظام العام ؛۲۱المادة  -مراتب المساھمة (الدستور

 
ذه المراتب وھ .االتحاد وفقا لمرتبة المساھمة التي تنتمي إلیھانفقات تساھم البلدان األعضاء في تغطیة  -۱

 :التالیةھي 
 وحدة؛ ٥۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ٤٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ٤۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۳٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۳۰مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۲٥مرتبة مكونة من  -
 وحدة؛ ۲۰مرتبة مكونة من  -
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۷۰ 

 وحدة؛ ۱٥مرتبة مكونة من  -
 ؛وحدات ۱۰مرتبة مكونة من  -
 وحدات؛ ٥مرتبة مكونة من  -
 وحدات؛ ۳مرتبة مكونة من  -
 ؛مرتبة مكونة من وحدة واحدة -
أخ�رى  داناألم�م المتح�دة ولبل�تح�ددھا الت�ي نم�وا  ألق�ل البل�دانوح�دة مخصص�ة  ۰٫٥مرتبة مكون�ة م�ن  -

 یعینھا مجلس اإلدارة.
 

 م�ن ع�دد دف�ع یخت�ار أن عض�و دبل� ألي یج�وز ،۱ البن�د ف�ي ال�واردة المس�اھمة مراتب بغض النظر عن -۲
. م�ؤتمرین ب�ین الواقع�ة الفت�رة ُتعادل ُدنیا فترة خالل إلیھا ینتمي التي المساھمة مرتبة یتجاوز المساھمة وحدات
 البل�د یع�ود م�ؤتمرین، بین الواقعة الفترة نھایة وفي. المؤتمر انعقادفترة  أقصاه موعد في التغییر ھذا عن وُیعلن
. الوح�دات م�نأكب�ر  ع�دد دف�ع في االستمرار قرر إذا إال مساھمتھ لوحدات األصلي العدد فعد إلى تلقائیا العضو

 .المصاریفبمقدار الزیادة في  اإلضافیة وتزید المساھمات
 
 انض�مامھا أو التح�ادف�ي ا قبولھ�ا وق�ت الذكر سالفةال المساھمة مراتب إحدى في األعضاء البلدان درجتُ  -۳

 .الدستور من ۲۱ المادةمن  ٤البند لمذكور في ا لإلجراء وفقا وذلك ،إلیھ
 
 الفاص�لة الفت�رة تع�ادل فت�رة خ�الل أدن�ى مساھمة مرتبة في الحقاً  نفسھا تصنف أن األعضاء للبلدان یجوز -٤

 ویصدر. على األقل بشھرین المؤتمر افتتاح قبل الدولي المكتب إلى التغییر طلب یرسل أن شریطة مؤتمرین، بین
. الم�ؤتمر رأي إتب�اع ف�ي الخی�ار وللبل�د. ھ�ذه المس�اھمة مرات�ب تغیی�ر طلب�ات بخص�وص مل�زم ی�رغ رأی�اً  المؤتمر
 ف�ي ھذا، التغییر بطلب العمل ویبدأ. المؤتمر نھایة قبل الدولي المكتب أمانة إلى العضو للبلد النھائي القرار وُیرسل
 ف�ي رغبتھ�ا ع�ن تفص�ح ل�م الت�ي األعض�اء انالبل�د وتبق�ى. الم�ؤتمر یض�عھا الت�ي المالیة باألحكام العمل بدء تاریخ
 .الحین ذلك حتى إلیھا تنتمي التينفسھا  المساھمة مرتبة في المقررة المھل خالل المساھمة مرتبة تغییر

 
 .واحد آن في واحدة مرتبة من بأكثر نزولھا تطلب أن األعضاء للبلدان یجوز ال -٥
 

 یج��وز الدولی��ة، للمس�اعدة ب��رامج تتطل��ب الت�ي یعی��ةالطب الك��وارث مث�ل اس��تثنائیة، ظ��روف ف�ي ن��ھأ غی�ر -٦
 م�ؤتمرین، ب�ین فیم�ا واح�دة مرة واحدة، مرتبة بواقع لمرتبة المساھمة مؤقت بتخفیض یسمح أن اإلدارة لمجلس

 مس�اھمتھ عل�ى اإلبقاء باستطاعتھ یعد لم أنھ على الدلیل األخیر ھذا قدم إذا األعضاء دانالبل أحد طلب على بناء
بتخف�یض مؤق�ت ف�ي  ی�رخص أن اإلدارة لمجلس أیضا یجوز ھا،نفس الظروف وفي. أصال اختارھا التي ةالمرتب حسب
 ب�أن الواح�دة الوح�دة مرتب�ة ف�ي والت�ي ص�ّنفت م�ن قب�ل  نم�وا البل�دانأق�ل  فئ�ة إل�ى تنتمي ال التي األعضاء لبلدانا مرتبة
 .الوحدة نصف مرتبة إلى تنتقل

 
 أقص�اھا لفت�رة المس�اھمة مرتبة من المؤقت بالتخفیض یرخص أن دارةاإل لمجلس یجوز ،٦ للبند تطبیقا -۷

 المعن�ي البل�د یع�ود المح�ددة، الفت�رة انقض�اء وعن�د. أیھم�ا أق�رب ،الت�الي المؤتمر انعقاد حین إلى أو اثنان عامان
 .األصلیة مرتبتھ إلى تلقائیا

 
 ى أي قید.، ال یخضع االنتقال الى فئة أعلى إل٥و ٤عن البندین  بغض النظر -۸
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 ۱٥۱المادة 
 )۱۳٤المادة  -العام النظام( الدولي المكتب توریدات قیمة دفع

 
نال ومستثمریھا األعضاء البلدان إلى الدولي المكتب بھا یبعث التي التوریداتتسدد قیمة  -۱  دف�ع لق�اء ینمعیَّ

 إرسال لشھر التالي الشھر من لاألو الیوم من تبدأ التي الستة األشھر غضون فيو ممكن، وقت أسرع في الثمن
 ٪٥ بنس�بة االتح�اد لص�الح فائ�دة المس�تحقة المب�الغ عل�ى وتترت�ب. عل�ى أقص�ى تق�دیر المكت�ب قب�ل م�ن الحس�اب
 .المذكورة المھلة انتھاء یوم من اعتباراُتحسب  سنویا،

 
 

 ۱٥۲المادة 
 التي یمولھا المستخدمون الفرعیة تنظیم األجھزة

 
الت�ي فرعی�ة ال ع�دداً م�ن األجھ�زة أن ینش�ئلمجل�س االس�تثمار البری�دي  یج�وز ،اإلدارةموافق�ة مجل�س ب رھناً  -۱

اري والتقن�ي واالقتص�ادي ـبھدف تنظیم األنشطة ذات الطابع التشغیلي والتج� یمولھا المستخدمون على أساس طوعي
 .انیة العادیةمن المیز إال أنھ یتعذر تمویلھامن الدستور،  ۱۸اختصاصھ وفقاً للمادة ضمن التي تدخل 

 
للنظ�ام المرجع�ي المجل�س ف�ي اإلط�ار ھ�ذا  مجلس االستثمار البریدي، یب�تّ التابع ل الجھاز ابعد إنشاء مثل ھذ -۲

 بص�فتھ البری�دي الع�المي لالتح�اداألساس�یة القواع�د والمب�ادئ  على أن یراع�َي عل�ى النح�و الواج�ب ،األساسي للجھاز
 العناصر التالیة: المرجعيیتضمن اإلطار علیھ. و إلدارة للموافقةعرضھ على مجلس ایو ،منظمة حكومیة دولیة

 .الوالیة ۲-۱
 في الجھاز المعني. المشاركین، بما في ذلك فئات األعضاء التكوین ۲-۲
 .االتحاد األخرى بأجھزة، بما في ذلك ھیكلھ الداخلي وعالقتھ اتقواعد اتخاذ القرار ۲-۳
 مبادئ التصویت والتمثیل. ٤-۲
 .)وما إلى ذلكرسوم االستخدام، ومویل (االشتراك، الت ٥-۲
 أعضاء األمانة والھیكل اإلداري. ٦-۲
 

ال��ذي  المرجع�يمس�تقل ض�من اإلط�ار  عل�ى نح��و أنش�طتھی�نظم ك�ل جھ�از فرع�ي مم��ول م�ن المس�تخدمین  -۳
لیواف�ق علی�ھ مجل�س یعد تقریراً سنویاً عن أنش�طتھ كما  ،مجلس اإلدارة وافق علیھیومجلس االستثمار البریدي قرره ی

 .االستثمار البریدي
 
األجھ�زة الممول�ة م�ن  بھ�ا أن تس�اھم ینبغ�يالت�ي تك�الیف ال�دعم ب الخاصة القواعدیضع مجلس اإلدارة  -٤

 .في النظام المالي لالتحاد البریدي العالمي القواعدي المیزانیة العادیة، وینشر تلك ـف المستخدمین
 

للنظ�امین من المستخدمین وفق�اً  ةـــالممّول الفرعیة األجھزة أمانة إدارة وليالد مكتبلل عامال مدیرال یتولى -٥
 ُیعین�ونعل�ى الم�وظفین ال�ذین  والل�ذین یس�ریانمجلس اإلدارة  اللذین وافق علیھما اإلداري واألساسي للموظفین

ال  ج�زء المس�تخدمینأمانة األجھزة الفرعی�ة الممّول�ة م�ن و .المستخدمینفي األجھزة الفرعیة الممولة من للعمل 
 یتجزأ من المكتب الدولي.

 
 وفقا لھذه المادة. المنشأة الفرعیة الممولة من المستخدمینغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة باألجھزة ُیبلَ  -٦
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 الفصل الخامس
 التحكیم

 
 
 

 ۱٥۳ المادة
 )۳۲ المادة -الدستور( التحكیم إجراءات

 
إلى التحكیم، یجب على كل بلد عض�و تستدعي تسویتھ اللجوء  األعضاء في حال نشوب نزاع بین البلدان -۱

برغبت��ھ ف��ي مباش��رة التحك��یم، ع��ن طری��ق إش��عار  ،وأن یعلم��ھالن��زاع بموض��وع خطی��ا  أن یبل��غ الط��رف اآلخ��ر
 رة التحكیم.ــمباش

 
 مع�یَّنه المس�تثمر م�نلكل بلد عض�و أن یطل�ب  یجوزبمسائل ذات طابع تشغیلي أو تقني،  النزاعإذا تعلق  -۲

البل�د  طل�عویُ  مس�تثمره.ل التف�ویض ام�نح ھ�ذأن یو ،وفق�اً لإلج�راء المنص�وص علی�ھ ف�ي البن�ود التالی�ة یتدخلبأن 
ن��ویش��ار إل��ى البل��دان األعض��اء أو المس��تثمرین ال. عل��ى نتیجتھ��اس��یر اإلج��راءات وعل��ى العض��و المعن��ي  ین معیَّ

 التحكیم". طرفيعبارة "بالمعنیین فیما یلي 
 
مالتحكیم تعیین  ر طرفایختا -۳ مینواحد أو ثالثة  ُمحكَّ  .ُمحكَّ
 
مینالتحكیم تعیین ثالثة  طرفاختار یعندما  -٤ بل�دا عض�وا  ،۲وفقا ألحكام البن�د  ،، فإن كل طرف یختارُمحكَّ

ن��أو مس��تثمرا  ��مُ مباش��رة للعم��ل ك الن��زاعا، ال یعنی��ھ معیَّ  أو مس��تثمرینو/وعن��دما تتخ��ذ ع��دة بل��دان أعض��اء  م.َحكَّ
ن  طرفاً واحداً ألغراض ھذه األحكام. ونیعتبرفإنھم  ،النزاعین موقفا مشتركا في معیَّ

 
م��ینعل��ى تعی��ین ثالث��ة  الطرف��انواف��ق یعن��دما  -٥ ��حَ معل��ى الالطرف��ان  یواف��ق، ُمحكَّ م الثال��ث، ول��یس م��ن كِّ

ن ام من بلد عضو أو مستثمرحكّ مالضروري أن یكون ھذا ال  .امعیَّ
 
م��ین تعی�ین  یج��وز، ف��ال باتف�اق م��اعلق��ا مت الن��زاعإذا ك�ان  -٦ ف ف��ي االتف��اق اط��راألإال م��ن ب��ین البل�دان الُمحكَّ

 المعني.
 
�معل�ى تعی�ین  یتفقاالتحكیم أن  لطرفي یجوز -۷ م واح�د ول�یس م�ن الض�روري أن یك�ون م�ن أح�د البل�دان حكَّ

 .معیَّناألعضاء أو من جھة مستثمر 
 
ف�ي غض�ون ثالث�ة أش�ھر اعتب�اراً م�ن ت�اریخ واح�دا أو أكث�ر  م�اً محكّ  ھم�اأو كال ینط�رفأح�د الإذا لم یعین  -۸

ر  إلى ،إذا ما طلب منھ ذلك ،المكتب الدوليیوعز التحكیم، مباشرة إشعار  أو ، بتعی�ین محك�مَّ البلد العضو المقصِّ
كلیھم�ا ن یرفطل�ب الط�إذا المكتب الدولي في المداوالت إال  وال یتدخل یعین المكتب الدولي بنفسھ محّكماً تلقائیاً.

 .ذلك
 
م أو َحّك�مرار الـ�ـا على تسویة النزاع في أي وق�ت قب�ل ص�دور قمفیما بینھ یتفقاأن  التحكیم لطرفيیجوز  -۹
مینال م إشعار خطي باالنسحاب إلى المكتب الدولي في غضون  .ُمحكَّ الط�رفین  اتف�اقأی�ام م�ن  ۱۰ویجب أن ُیقدَّ

�م ال، تسقط س�لطة ى االنسحاب من عملیة التحكیمالطرفان علوعندما یتفق . على ذلك المعنیین م�ینأو الُمحكَّ  ُمحكَّ
 لبت في القضیة.في ا

 



 النظام العام
 

۷۳ 

م الُیطلب من  -۱۰ مینأو الُمحكَّ على أساس الوقائع واألدلة المعروض�ة عل�یھم. ویج�ب أن النزاع  البّت في ُمحكَّ
م الُیبلغ الطرفان المعنیان إضافة إلى  مینأو الُمحكَّ  بالنزاع.ومات المتعلقة بكافة المعل ُمحكَّ

 
��م الُیتخ��ذ ق��رار  -۱۱ م��ینأو الُمحكَّ بأغلبی��ة األص��وات، وُیبل��غ المكت��ب ال��دولي واألط��راف المعنی��ة ب��ھ ف��ي  ُمحكَّ

 .التحكیمبمباشرة غضون ستة أشھر من تاریخ اإلشعار 
 

المتخ�ذ ق�رار وال للنزاعتكون إجراءات التحكیم سریة، وال ُیرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز  -۱۲
 .ف المعنیة بالقرارأیام من تاریخ إبالغ األطرا ۱۰في غضون خطیا 

 
م القرار  -۱۳ مینأو الُمحكَّ  وغیر قابل لالستئناف. للطرفین وملزمقرار نھائي  ُمحكَّ

 
م الالتحكیم بتنفیذ قرار  یتعھد طرفا -۱٤ مینأو الُمحكَّ  وف�ي الح�االت الت�ي یف�وض فیھ�ا بل�د .دون تأخیر ُمحكَّ

التحكیم والمشاركة فیھ، یك�ون البل�د العض�و مس�ؤوالً ع�ن ض�مان أن ینف�ذ  مباشرةة سلط معیَّنمستثمَره اللعضو 
م القرار  معیَّنالمستثمر ال مینأو الُمحكَّ  .ُمحكَّ

 
 
 
 
 لفصل السادسا

 االتحاد داخلاستخدام اللغات 
 

 ۱٥٤المادة 
 المكتب الدوليفي لغتا العمل 

 
 تب الدولي ھما الفرنسیة واإلنجلیزیة.المكفي لغتا العمل  -۱
 

 ۱٥٥المادة 
 المراسالت الرسمیةو والمداوالتالمستندات  في المستخدمةاللغات 

 
ف�ي المس�تندات الت�ي ینش�رھا االتح�اد. كم�ا  الفرنس�یة واإلنجلیزی�ة والعربی�ة واإلس�بانیة تستخدم اللغ�ات -۱

 بھ�ذه اللغ�ات األخی�رة عل�ى اإلص�داربشرط أن یقتص�ر  یةالصینیة واأللمانیة والبرتغالیة والروستستخدم اللغات 
 لغ�ات أخ�رى بش�رط أن تتحم�ل البل�دان األعض�اء الت�ي تطل�ب ویج�وز أیض�ا اس�تخدامالمس�تندات األساس�یة.  أّھم

 كافة التكالیف الناجمة عن ذلك. استخدامھا
 
 رسمیة مجموعة لغویة.یشكل البلد أو البلدان األعضاء التي طلبت استخدام لغة أخرى غیر اللغة ال -۲
 
عل��ى النح��و  ینش��ر المكت��ب ال��دولي المس��تندات باللغ��ة الرس��میة وبلغ��ات المجموع��ات اللغوی��ة المش��ّكلة -۳

س��واء مباش��رة أو ع��ن طری��ق المكات��ب اإلقلیمی��ة لھ��ذه المجموع��ات، طبق��ا لألس��الیب المتف��ق علیھ��ا م��ع  الواج��ب،
 .نفسھ لنموذجلفقا باللغات المختلفة و وتنشر المستنداتالمكتب الدولي. 

 
 توزع المستندات التي ینشرھا المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة بقدر المستطاع. -٤
 



 النظام العام
 

۷٤ 

نتبادل المراسالت بین البلدان األعضاء أو مستثمریھا ال یجوز -٥ ین والمكتب الدولي وبین ھذا األخیر معیَّ
 المكتب الدولي خدمة ترجمة لھا.بأي لغة تتوفر لدى  وكیانات خارجیة

 
، ٥البن�د ف�ي ع�ن تطبی�ق األحك�ام المق�ررة  الناجمةبما في ذلك النفقات  ،الترجمة إلى أي لغة كانتتكالیف تقع  -٦

عل��ى ع��اتق المجموع��ة اللغوی��ة الت��ي طلب��ت ھ��ذه اللغ��ة. وت��دفع البل��دان األعض��اء الت��ي تس��تخدم اللغ��ة الرس��میة، 
یكون مبلغ وحدة المساھمة فیھا مساویا للمبلغ ال�ذي إجمالیة الرسمیة، مساھمة  ترجمة المستندات غیرألغراض 

 التك�الیفالمكت�ب ال�دولي. ویتحم�ل االتح�اد كاف�ة ف�ي لغ�ة العم�ل األخ�رى  تس�تخدمتتحملھ البلدان األعضاء الت�ي 
المس��تندات ار إلص��دالواج��ب عل��ى االتح��اد تحملھ��ا  س��قف التك�الیفالمس��تندات. وُیح��دد بت��وفیر األخ�رى المتعلق��ة 

 والبرتغالیة والروسیة، بموجب حكم صادر عن المؤتمر. بالصینیة واأللمانیة
 
ھذه المجموعة اللغویة بنسبة مساھمتھم  أعضاءالتي یجب أن تتحملھا مجموعة لغویة ما بین التكالیف ُتوزع  -۷

بشرط أن تتفق البلدان  لنظام آخر،ا بین أعضاء المجموعة اللغویة طبقالتكالیف توزیع ھذه  ویجوزاالتحاد. نفقات في 
 عن طریق المتحدث باسم المجموعة.بقرارھا ھذا الموضوع وأن ُتبلّغ المكتب الدولي  علىاألعضاء المعنیة 

 
 المكتب الدولي كل طلب لتغییر اللغة التي یختارھا بلد عضو، وذلك بعد مدة ال تتجاوز عامین. ینفذ -۸
 
والروسیة  جھزة االتحاد، ُتقبل اللغات الفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیةاجتماعات أ مناقشاتفیما یخص  -۹

ُیترك اختیاره لتقدیر منظم�ي  -ھبواسطة جھاز إلكتروني أو بدون -تباع نظام للترجمة الفوریة اوذلك ب ،والعربیة
 لمكتب الدولي والبلدان األعضاء المعنیة.لعام المدیر الاالجتماع بعد استشارة 

 
 .۹في البند  المذكورةواالجتماعات في المناقشات لغات أخرى استخدام  لى النسق ذاتھیقبل ع -۱۰

 
الترجمة الفوریة بإحدى اللغات المذكورة  خدمةالترتیبات لتقدیم  الوفود التي تستخدم لغات أخرى تتخذ -۱۱

الزم�ة ذات الط�ابع التقن�ي ، إذا أمك�ن إدخ�ال التع�دیالت الالبن�د نفس�ھ، إم�ا بواس�طة النظ�ام المب�ین ف�ي ۹في البند 
 خصوصیین. فوریین علیھ، أو بواسطة مترجمین

 
بنسبة مس�اھمتھا  ھاخدمات الترجمة الفوریة بین البلدان األعضاء التي تستخدم اللغة نفستكالیف توزع  -۱۲
 .تھاوصیان تركیب األجھزة التقنیة تكالیفاالتحاد. ومع ذلك، یتحمل االتحاد  نفقاتفي 

 
ندان األعضاء و/أو مستثمریھا الللبل یجوز -۱۳  المراسالتاللغة المطلوب استخدامھا في  التفاھم علىین معیَّ

 .، ُتستخدم اللغة الفرنسیةالتوصل إلى ھذا التفاھم. وفي حالة عدم ببعضھم في عالقاتھمالمتبادلة الرسمیة 
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۷٥ 

 
 الفصل السابع
 أحكام ختامیة

 
 

 ۱٥٦المادة 
 االقتراحات المتعلقة بالنظام العام شروط الموافقة على

 
المؤتمر والمتعلقة بھذا النظام العام نافذة، یجب أن توافق علیھا أغلبیة  المقدمة إلىلكي تصبح االقتراحات  -۱

البل�دان  اثلث� أن یحضر، عند التصویتالتصویت. ویجب  تتمتع بحقالبلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي 
 حق التصویت، على األقل عند التصویت.لھا التي ، داألعضاء في االتحا

 
 

 ۱٥۷ المادة
 )۹المادة  -مع األمم المتحدة (الدستور المبرمة االقتراحات المتعلقة باالتفاقات

 
 تع�دیل ل�ىإ ترم�ي الت�ي االقتراح�ات عل�ى ۱٥٦ الم�ادة في علیھا المنصوص الموافقة شروط أیضا تسري -۱

 االتفاق�ات ھ�ذه فی�ھ تتض�من ال ال�ذي بالق�در وذل�ك المتح�دة األممو العالمي البریدي االتحاد بین المبرمة االتفاقات
 .الواردة فیھا األحكام تعدیلل اشروط

 
 

 ۱٥۸المادة 
 ومدة العمل بھ ودخولھ حیز التنفیذتعدیل النظام العام 

 
 ف�ي اآلن نفس�ھ ال�ذي وتدخل حیز التنفیذ ،تشكل التعدیالت التي یعتمدھا المؤتمر موضوع بروتوكول إضافي -۱

 .خالف ذلك المؤتمریقّرر ما لم ، حیز التنفیذ الوثائق المجددة خالل المؤتمر عینھتدخل فیھ 
 
 ویظل معموال بھ لفترة غیر محددة. ۲۰۱٤ینایر "كانون الثاني"  ۱التنفیذ في حیز ھذا النظام العام  یدخل -۲
 
 

أص�لیة  نس�خة في العام النظام ھذا على األعضاء البلدان تحكومامن  المفوضون المندوبون وّقع إثباتا لما تقدم،
 كل إلى منھ نسخة العالمي البریدي لالتحاد الدولي المكتب ویرسل .الدولي لمكتبل عامال مدیرال لدى تودع واحدة
 .طرف

 
 

ر في الدوحة، في   ۲۰۱۲أكتوبر "نشرین األول"  ۱۱ُحرِّ
 
 
 
 

 انظر التوقیعات التالیة:
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۷۸ 
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۷۹ 

 
 



 النظام العام
 

۸۰ 

 



 النظام العام
 

۸۱ 
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۸۲ 

 



 النظام العام
 

۸۳ 
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۱۰۱ 

 



 النظام العام
 

۱۰۲ 
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۱۰٤ 
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 االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دلىالمُ  التصریحات
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۱۱۱ 

 
 
 

 االتحاد وثائق على التوقیع لدى بھا دلىالمُ  التصریحات
 
 
 

 أوالً 
 

 االشتراكیة فییت نامباسم جمھوریة 
 

 االشتراكیة بما یلي: فییت نام یصرح وفد جمھوریة
بحقھ�ا ف�ي اتخ�اذ أي إج�راءات أو ت�دابیر عن�د الض�رورة للحف�اظ عل�ى الحق�وق والمص�الح  فییت ن�امتحتفظ  -

الوطنیة في حال ما إذا لم یمتثل بلد عضو آخر في االتحاد، بأي شكل م�ن األش�كال، ألحك�ام وث�ائق م�ؤتمر 
حات أو تحفظ�ات البل�دان األعض�اء األخ�رى ف�ي االتح�اد تھ�دد االتحاد البریدي الع�المي أو إذا كان�ت تص�ری

 االشتراكیة وخدماتھا البریدیة. فییت نامسیادة وحقوق ومصالح جمھوریة 
بحقھـا في إبداء تحفظات عند الضرورة لدى التصدیق/الموافقة على وثائق م�ؤتمر االتح�اد  فییت نامتحتفظ  -

 البریدي العالمي.
 

 )۱اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثانیاً 
 

 باسم جمھوریة تركیا
 

ُیدلي وفد جمھوریة تركیا بالبیان الت�الي فیم�ا یتص�ل بمش�اركة اإلدارة القبرص�یة الیونانی�ة لقب�رص الجنوبی�ة ف�ي 
عیھ.  المؤتمر السادس والعشرین لالتحاد البریدي العالمي بالنیابة عن "جمھوریة قبرص" بحسب ما تدَّ

 
مختص�ة بحك��م الق�انون أو بحك��م األم�ر الواق�ع لتمث��ل الش�عب القبرص��ي الترك�ي والش��عب ال توج�د س�لطة واح��دة 

القبرصي الیوناني في آن واحد، ومن ثم لتمثل قبرص برمتھا. وترى تركیا أن السلطات القبرصیة الیونانیة التي 
، كما ھو الحال ف�ي تمارس سلطتھا وسیطرتھا واختصاصھا القانوني على اإلقلیم الواقع جنوب المنطقة المحایدة

الوق��ت ال��راھن، وأنھ��ا ال تمث��ل الش��عب القبرص��ي الترك��ي، وس��تتعامل تركی��ا م��ع أفع��ال تل��ك الس��لطات م��ن ھ��ذا 
 المنطلق.

 
وتعلن تركیا في ضوء ما تقدم أن مشاركتھا في أعمال االتحاد البریدي العالمي وتوقیعھا على الوثائق الختامیة، 

البریدی��ة ال ترتق��ي إل��ى أي ش��كل م��ن أش��كال االعت��راف بادع��اء اإلدارة  وموافقتھ��ا عل��ى اس��تراتیجیة إس��طنبول
القبرصیة الیونانیة تمثیل ما یطلق علیھا اسم "جمھوریة قبرص"، وال تترتب علیھا أیة التزامات تقع على عاتق 

اد الجانب التركي بالدخول في أیة معامالت مع ما یطلق علیھا اسم "جمھوری�ة قب�رص" ف�ي إط�ار أنش�طة االتح�
 البریدي العالمي.

 
 )۲اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱۲ 

 ثالثاً 
 

 باسم جمھوریة جورجیا
 

 ) بالتصریح التالي:۲۰۱٦یدلي وفد جورجیا في المؤتمر البریدي العالمي السادس والعشرین (إسطنبول، تركیا 
وتمثل ج�زءا ال یتج�زأ  جورجیةأوسیتیا الجنوبیة التابعتین لھا، مناطق /ومنطقة تسخینفالي أبخازیا منطقة تعتبر -

وك��ان مجل��س األم��ن الت��ابع لألم��م المتح��دة ق��د أص��در ق��رارات دع��م فیھ��ا الس��المة اإلقلیمی��ة  .إقل��یم جورجی��ام��ن 
. وال یمكن القیام بأي عمل من األعمال، مھما كان سببھ، في قط�اع البری�د ف�ي ھ�ذه لجورجیا واعترف فیھا بھا

شریعات جورجیا، ووثائق االتحاد البریدي الع�المي ومقتض�یات الق�انون الجورجیة إال وفقا لدستور وت المناطق
 .وسالمتھا اإلقلیمیةالدولي. وتعتبر جمیع الحاالت األخرى أعماال غیر قانونیة وانتھاكا لسیادة جورجیا 

 ، وفي اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب إذاوسالمتھا اإلقلیمیةتحتفظ جورجیا بحقھا في حمایة سیادة الدولة  -
لم یمتثل بلد عضو في االتحاد البریدي العالمي لاللتزامات النابعة من وثائق االتحاد البریدي الع�المي، أو 

أو غیر مباشر الس�یر الع�ادي ألعم�ال القط�اع البری�دي  امباشر تھدیداإذا كانت تصریحاتھ أو أعمالھ تھدد 
 جورجیا وتقوض مصالحھا وسیادتھا الوطنیة. إقلیمفي كامل 

الوث�ائق المعتم�دة  بخص�وصورجیا، في حالة الضرورة، بحقھا في اإلدالء بتص�ریحات إض�افیة تحتفظ ج -
في مؤتمر االتحاد البریدي العالمي ھ�ذا ف�ي حال�ة وج�ود أحك�ام تتع�ارض م�ع الق�انون ال�دولي وك�ذلك م�ع  

 مباشر أو غیر مباشر. بوجھدستور جورجیا وقوانینھا سواء 
 

 )۳اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 رابعاً 
 

 باسم جمھوریة قبرص
 

یكرر وفد جمھوریة قبرص لدى المؤتمر السادس والعشرین لالتحاد البریدي العالمي التصریح الذي أدلى بھ في 
الم��ؤتمرات الس��ابقة لالتح��اد البری��دي الع��المي وی��رفض ب��دون تحف��ظ التص��ریح ال��ذي أدل��ت ب��ھ جمھوری��ة تركی��ا 

) خ�الل الم�ؤتمر ۲اإلض�افة  -۳٤المس�تند  -(الم�ؤتمر ۲۰۱٦بر "أیل�ول" س�بتم ۲۰والتحفظ ال�ذي قدمت�ھ بت�اریخ 
السادس والعشرین في إسطنبول، وذلك بخصوص مشاركة وحق�وق ووض�ع جمھوری�ة قب�رص بص�فتھا عض�واً 

 في االتحاد البریدي العالمي.
 

م المح��ددة م��ن م��ع أحك��ام الق��انون ال��دولي ذات الص��لة وم��ع األحك��ا قف التركی��ة تتع��ارض تعارض��اً تام��اً ف��الموا
القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن قبرص. وتج�در اإلش�ارة إل�ى أن مجل�س 

) االنفص�ال ۱۹۸٤( ٥٥۰) و۱۹۸۳( ٥٤۱األمن التابع لألمم المتحدة أدان، من ب�ین أم�ور أخ�رى، ف�ي قراری�ھ 
من جانب واحد" إعالناً "باطالً قانوناً" ودعا إلى المزعوم لجزء من جمھوریة قبرص واعتبر "إعالن االستقالل 

سحبھ. وعالوة على ذلك، دعا جمیع الدول إلى عدم االعتراف بأي دولة قبرصیة غی�ر جمھوری�ة قب�رص و"أال 
تقدم أیة تسھیالت إلى الكیان االنفص�الي الس�الف ال�ذكر أو تم�د ل�ھ ی�د المس�اعدة ب�أي ح�ال م�ن األح�وال". ودع�ا 

 ل إلى احترام سیادة جمھوریة قبرص واستقاللھا وسالمة أراضیھا ووحدتھا.أخیراً جمیع الدو
 

ودول�ة عض�و ف�ي االتح�اد األوروب�ي  ۱۹٦۰وجمھوریة قبرص دولة عضو في األمم المتحدة منذ اس�تقاللھا ف�ي ع�ام 
، ۱۹٦۱ثاني" . وھي عضو كذلك في االتحاد البریدي العالمي منذ نوفمبر "تشرین ال۲۰۰٤مایو "أیار"  ۱اعتباراً من 

وبصفتھا ھذه تشارك في جمیع أنشطة ھذه المنظم�ة. وحكوم�ة جمھوری�ة قب�رص ھ�ي الحكوم�ة المعت�رف بھ�ا دولی�اً، 
 .۱۹۷٤وتتمتع بالصالحیة والسلطة لتمثیل الدولة، بالرغم من االنقسام الفعلي للجزیرة من جراء الغزو التركي عام 



 التصریحات
 

 

۱۱۳ 

عضواً كامالً في االتحاد األوروبي، وھو ما یدل  ۲۰۰٤ر" مایو "أیا ۱وأصبحت جمھوریة قبرص اعتباراً من 
على وجود دولة واحدة في قبرص. وإدراكاً لما أدى إلی�ھ اح�تالل ج�زء م�ن أراض�یھا م�ن مش�اكل لتنفی�ذ ق�وانین 
االتحاد األوروبي، ینص البروتوكول العاشر لوثیقة انض�مام جمھوری�ة قب�رص إل�ى االتح�اد األوروب�ي عل�ى أن 

ت االتحاد األوروبي معل�ق ف�ي منطق�ة جمھوری�ة قب�رص الت�ي ال تم�ارس علیھ�ا حكوم�ة جمھوری�ة تنفیذ تشریعا
 قبرص مراقبة فعلیة.

 
وبناًء على ما تقدم، فإن تصریح وتحفظ جمھوریة تركیا یتعارضان مع كل من ن�ص وروح الدس�تور واالتفاقی�ة 

عتبر وفد جمھوریة قبرص أي تصریح أو تحفظ واالتفاقات الخاصة باالتحاد البریدي العالمي. وبناًء على ذلك، ی
 من ھذا النوع غیر مشروع وباطالً ویحتفظ بحقوقھ وفقاً لذلك.

 
 )٤اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 خامساً 
 

 باسم نیوزیالندا
 

تسقة الصادرة عنھ إال بقدر ما تكون م األخرى لن تطبق نیوزیلندا الوثائق التي اعتمدھا ھذا المؤتمر والقرارات
 مع حقوقھا والتزاماتھا الدولیة األخرى، وخاصة مع االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات.

 
 )٥اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 سادساً 
 

 باسم جمھوریة األرجنتین
 

ال�ذي ُتذكر جمھوریة األرجنتین بالتحفظ الذي تقدمت ب�ھ وق�ت التص�دیق عل�ى دس�تور االتح�اد البری�دي الع�المي 
، وتؤك�د م�ن جدی�د س�یادتھا عل�ى ج�زر مالفین�اس وجورجی�ا ۱۹٦٤یولی�و "تم�وز"  ۱۰ُوقِّع في فیینا بالنمسا ف�ي 

 الجنوبیة وجزر ساندویتش الجنوبیة والمناطق البحریة المحیطة بھا وقطاع األرجنتین القطبي الجنوبي.
 

 ۲۰٦٥رارات ـة لألم�م المتح�دة اعتم�دت الق�وتذكر أیضا، فیما یتعلق بمسألة جزر مالفیناس، ب�أن الجمعی�ة العام�
التي تقر  ٤۳/۲٥و ٤۲/۱۹و ٤۱/٤۰و ٤۰/۲۱و ۳۹/٦و ۳۸/۱۲و ۳۷/۹و ۳۱/٤۹) و۲۸-(د ۳۱٦۰) و۲۰-(د

فیھا بوجود نزاع حول السیادة وتطلب م�ن حك�ومتي جمھوری�ة األرجنت�ین والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا العظم�ى 
 .ف حل ھذا النزاعوإیرلندا الشمالیة استئناف المفاوضات بھد

 
تؤك��د جمھوری��ة األرجنت��ین أیض��ا أن لجن��ة األم��م المتح��دة المعنی��ة بإنھ��اء االس��تعمار أص��درت م��راراً وتك��راراً 

، كم�ا اعتم�دت ۲۰۱٦یونی�و "حزی�ران"  ۲۳قرارات في نفس االتج�اه، وم�ؤخراً م�ن خ�الل الق�رار المعتم�د ف�ي 
 .۲۰۱٦یونیو "حزیران"  ۱٥اً مشابھاً بشأن ھذه المسألة في الجمعیة العامة لمنظمة الدول األمریكیة قراراً جدید

 
 )۱المراجعة  -٦اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٤ 

 سابعاً 
 

 باسم جمھوریة آیسلندا، وإمارة لیختنشتاین ومملكة النرویج
 

ت�ي اعتم�دھا ومملكة النرویج أن بلدانھا س�وف تطب�ق الوث�ائق ال لیختنشتاینتعلن وفود جمھوریة آیسلندا، وإمارة 
لتزامات التي تتقید بھا بموجب االتفاق الذي أنشأ المنطقة االقتص�ادیة األوروبی�ة واالتف�اق ھذا المؤتمر عمالً باال

 العام المتعلق بالتجارة في الخدمات الموقع علیھ في إطار منظمة التجارة العالمیة.
 

 )۷اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثامناً 
 

 دونیسیاباسم جمھوریة إن
 

تقب��ل إندونیس��یا االلت��زام بوث��ائق االتح��اد البری��دي الع��المي الموقَّ��ع علیھ��ا خ��الل م��ؤتمر االتح��اد البری��دي الع��المي 
 ) و:۲۰۱٦السادس والعشرین (إسطنبول، 

تحتفظ بحق حكومتھا في اتخاذ أي إجراء وأیة تدابیر وقائیة تعتبرھا ضروریة لحمایة مصالحھا الوطنیة،  -
أثّر أي حكم من أحكام االتفاقیة أو البروتوكول الختامي أو االتفاق الخ�اص بخ�دمات ال�دفع  في حال ما إذا

)، ۲۰۱٦البریدی��ة أو أي ق��رار یتخ��ذه م��ؤتمر االتح��اد البری��دي الع��المي الس��ادس والعش��رین (إس��طنبول، 
نظمتھ��ا، ت��أثیرا مباش��را أو غی��ر مباش��ر ف��ي س��یادتھا أو خ��الَف دس��تور جمھوری��ة إندونیس��یا وقوانینھ��ا وأ

والحقوق القائمة التي اكتسبتھا جمھوریة إندونیسیا بوصفھا طرفا في معاھدات واتفاقات أخرى وأي مب�دأ 
 من مبادئ القانون الدولي؛

كما تحتفظ بحق حكومتھ�ا ف�ي اتخ�اذ أي إج�راء وأی�ة ت�دابیر وقائی�ة تعتبرھ�ا ض�روریة لحمای�ة مص�الحھا  -
، بطریق�ة أو ب�أخرى، بأحك�ام وث�ائق االتح�اد البری�دي الع�المي الوطنیة، في حال ما إذا لم یلتزم بلٌد عضوٌ 

)، أو إذا عّرضت نتائج التحفظات التي یبدیھا أي بلد عض�و خ�دماتھا البریدی�ة للخط�ر ۲۰۱٦ ،(إسطنبول
 أو تسببت في زیادة غیر مقبولة في حصة مساھمتھا في نفقات االتحاد.

 
 )۸اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 تاسعاً 
 

 باسم أسترالیا
 

ال تطبق أسترالیا وثائق االتحاد التي اعتمدھا ھذا المؤتمر والقرارات الصادرة عنھ إال بقدر ما تكون متسقة م�ع 
 حقوقھا والتزاماتھا الدولیة األخرى بصفة عامة ومع االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات بصفة خاصة.

 
 )۹اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٥ 

 اشراً ع
 

 باسم جمھوریة أوروغواي الشرقیة
 

)، یعل�ن ۲۰۱٦بمناسبة التوقیع على الوثائق الختامی�ة للم�ؤتمر البری�دي الع�المي الس�ادس والعش�رین (إس�طنبول، ع�ام 
 وفد جمھوریة أوروغواي الشرقیة أن حكومة بلده تحتفظ بحقھا في:

ا إذا لم یمتثل أعضاء آخ�رون ف�ي االتح�اد اتخاذ التدابیر التي تراھا ضروریة لحمایة مصالحھا في حال م -
البریدي العالمي للوث�ائق الختامی�ة ومالحقھ�ا وبروتوكوالتھ�ا أو إذا كان�ت التحفظ�ات الت�ي أب�داھا أعض�اء 

 آخرون تعرقل حسن سیر عمل خدماتھا البریدیة أو ممارسة حقوقھا السیادیة.
ي العالمي السادس والعشرین (إسطنبول، عام إبداء تحفظات إضافیة على الوثائق الختامیة للمؤتمر البرید -

، عند االقتضاء بین تاریخ التوقی�ع عل�ى الوث�ائق ۱۹٦۹) وفقا التفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ۲۰۱٦
 الختامیة وتاریخ التصدیق.

 
 )۱۰اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر

 
 
 

 عشر حادي
 

لغاری��ا، والجمھوری��ة التش��یكیة، وجمھوری��ة كرواتی��ا، باس��م جمھوری��ة النمس��ا، ومملك��ة بلجیك��ا، وجمھوری��ة ب
وجمھوری���ة قب���رص، و مملك���ة ال���دانمارك، وجمھوری���ة إس���تونیا، وجمھوری���ة فنلن���دا، والجمھوری���ة الفرنس���یة 

، والجمھوریة اإلیطالیة، وجمھوریة التفی�ا، وإیرلنداجمھوریة ألمانیا االتحادیة، وجمھوریة الیونان، وھنغاریا، و
ودوقیة لكسمبرغ الكبرى، ومملكة ھولندا، وجمھوری�ة بولن�دا، والجمھوری�ة البرتغالی�ة، ورومانی�ا، والجمھوری�ة 
السلوفاكیة، والجمھوریة الس�لوفاكیة، وجمھوری�ة س�لوفینیا، ومملك�ة إس�بانیا، ومملك�ة الس�وید، والمملك�ة المتح�دة 

 الشمالیة وإیرلندامى لبریطانیا العظ
 

"تعلن وفود البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي أن بل�دانھا س�تطبق الوث�ائق الت�ي اعتم�دھا ھ�ذا الم�ؤتمر وفق�اً 
مة لعمل االتحاد األوروبي . واالتف�اق لاللتزامات المنوطة بھا بموجب معاھدة االتحاد األوروبي والمعاھدة المنظِّ

 الموقع علیھ في إطار منظمة التجارة العالمیة". الخدماتبالتجارة في العام المتعلق 
 

 )۱۱اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثاني عشر
 

 باسم كندا
 

)، ۲۰۱٦ُتعلن كندا، أثناء توقیع الوثائق الختامیة لمؤتمر االتحاد البریدي العالمي السادس والعشرین (إس�طنبول 
ت�ي یعتم�دھا الم�ؤتمر تطبیق�اً یتماش�ى م�ع جمی�ع الق�وانین المطبق�ة أنھا س�تطبق الوث�ائق وغیرھ�ا م�ن الق�رارات ال

 واالتفاقات الدولیة التي وقعت علیھا.
 

 )۱۲اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر



 التصریحات
 

 

۱۱٦ 

 عشر ثالث
 

 باسم جمھوریة أذربیجان
 

دیم الخ�دمات كم�ا خول�ت بتق� ك�امالً  اعتم�اداً  أح�د أعض�اء االتح�اد البری�دي الع�المي المعتم�دین ھي جمھوریة أذربیجان
باالتفاقیة البریدی�ة العالمی�ة والص�كوك القانونی�ة الدولی�ة األخ�رى.  لھذا البلد عمالً  البریدیة في اإلقلیم المعترف بھ دولیاً 

كاراب��اخ والمن��اطق  وم��ا ف��ي ذل��ك إقل��یم ن��اغورنب، ٪ م��ن إقل��یم اذربیج��ان المعت��رف ب��ھ دولی��اً ۲۰بی��د أن��ھ تخض��ع نس��بة 
 لالحتالل األرمیني وھي منطقة تواجھ عقبات فیما یتصل بتوفیر الخدمات البریدیة فیھا. اإلداریة السبع المحیطة بھ

 
 ۸۷٤) و۱۹۹۳یونیو "حزیران"  ۲۹( ۸٥۳) و۱۹۹۳أبریل "نیسان"  ۳۰( ۸۲۲م ــرارات رقــذ القولم تنفَّ 

األمن  ) الصادرة عن مجلس۱۹۹۳نوفمبر "تشرین الثاني"  ۱۲( ۸۸٤) و۱۹۹۳أكتوبر "تشرین األول"  ۱٤(
ا إلى تحریر یھعن منظمات دولیة أخرى دعت ف ةالتابع لألمم المتحدة حالھا حال المقررات والقرارات الصادر

 . بصورة فوریة وكاملة وغیر مشروطة األراضي األذربیجانیة من المحتل األرمیني
 

الفری�ق العام�ل ال�ذي  یق�وم، كم�ا وتسبب ھذا االحتالل بأضرار بالغة لحقت باقتصاد أذربیجان، بما في ذل�ك قط�اع البری�د
 بغیة تقییم الخسائر واألضرار التي لحقت بجمھوریة أذربیجان حالیا بإنجاز أعمالھ التقییمیة في ھذا المجال. ثاستحد

 
من االتفاقیة البریدیة العالمیة بشأن تداول الطوابع البریدیة  ٦ویتعذر على جمھوریة أذربیجان تنفیذ أحكام المادة 

وم�ازال یس�تمر إص�دار الطواب�ع البریدی�ة  .یم الت�ي احتلتھ�ا جمھوری�ة أرمینی�ا م�ن جمھوری�ة أذربیج�انفي األق�ال
كاراب�اخ" م�ن جان�ب ھ�ذا  و"جمھوری�ة ن�اغورن والعملیات البریدیة غیر الشرعیة على أراضي إقلیم ما یسمى ب�ـ

 مي من دستور االتحاد البریدي العال ۲۳النظام غیر الشرعي وھو ما یخالف المادة 
 

بالقواعد وثیقة الصلة الخاصة باالتحاد  عمالً  ھوبالنظر إلى ما ورد أعاله تعلن جمھوریة أذربیجان مرة أخرى أن
أذربیجان ھي الھیئة الشرعیة الوحیدة المخولة إلصدار الطوابع البریدی�ة  جمھوریة البریدي العالمي فإن حكومة

بم�ا ف�ي  ،كام�ل أراض�ي أذربیج�ان المعت�رف بھ�ا دولی�اً  عل�ى عن تنفیذ العملیات البریدیة وطرحھا للتداول فضالً 
ذل��ك األق��الیم المحتل��ة. وال یمك��ن تنفی��ذ أي عملی��ات بریدی��ة عل��ى األراض��ي المحتل��ة دون أن تص��رح حكوم��ة 
جمھوریة أذربیجان بذلك. وال تتمتع ھذه العملیات بأي سلطة قانونیة كما تتعارض والتشریع الوطني لجمھوریة 

 عن المعاییر القانونیة الدولیة المتوفرة في ھذا المجال. أذربیجان فضالً 
 

أن��ھ س��یتعذر علین��ا التقی��د بأحك��ام االتفاقی��ة البریدی��ة العالمی��ة وبروتوكولھ��ا الخت��امي لغای��ة بویؤس��فنا أن نخط��ركم 
 تحریر أراضینا من جمھوریة أرمینیا والقضاء على آثار ھذه االحتالل.

 
ا بحق عدم تطبیق حق�وق وواجب�ات االتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة وبروتوكولھ�ا وإن حكومة أذربیجان تحتفظ لنفسھ

 الختامي إزاء جمھوریة أرمینیا.
 

 )۱۳اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 رابع عشر
 

 باسم جمھوریة جنوب أفریقیا
 

تحاد البریدي العالمي ُیعلن وفد جمھوریة جنوب أفریقیا أن جنوب أفریقیا ستطبق الوثائق التي یعتمدھا مؤتمر اال
السادس والعشرون وفقاً لدستور جمھوریة جنوب أفریقی�ا وتش�ریعاتھا الوطنی�ة وعم�الً بم�ا علیھ�ا م�ن التزام�ات 
بموجب سائر المعاھدات واالتفاقیات ومبادئ القانون الدولي، ورھناً بالتصدیق عل�ى الوث�ائق الختامی�ة. وتح�تفظ 

ء بتصریحات إضافیة، إذا ل�زم األم�ر، عن�د التص�دیق عل�ى وث�ائق االتح�اد جنوب أفریقیا لنفسھا بالحق في اإلدال
 البریدي العالمي.



 التصریحات
 

 

۱۱۷ 

ویحتفظ وفد جمھوریة جنوب أفریقیا بحق حكومتھ في اتخاذ أیة إج�راءات أو ت�دابیر تعتبرھ�ا ض�روریة لص�ون 
ي الع��المي أو مص��الحھا الوطنی��ة ف��ي ح��ال م��ا ل��م یلت��زم أي عض��و، بطریق��ة أو ب��أخرى، بدس��تور االتح��اد البری��د

 اتفاقیتھ أو وثائقھ، أو إذا أّثرت نتائج التحفظات التي یبدیھا أي عضو في خدماتھا البریدیة تأثیراً سلبیاً.
 

 )۱٤اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 خامس عشر
 

 باسم مالیزیا 
 

 والعش�رون الس�ادس الع�المي البری�دي االتح�اد م�ؤتمر اعتم�دھا التي الوثائق ستطبق مالیزیا أن مالیزیا وفد یعلن
 الق�انون ومب�ادئ واالتفاقی�ات المعاھ�دات ع�ن الناش�ئة بالتزاماتھا وعمال لمالیزیا الوطني والتشریع للدستور وفقا

 عند تحفظات إبداء بحق لحكومتھا مالیزیا وتحتفظ. الختامیة الوثائق على بالتصدیق رھنا وذلك األخرى، الدولي
 .العالمي البریدي االتحاد مؤتمر ثائقو على التصدیق أثناء الضرورة

 
ویحتفظ وفد مالیزیا لحكومة بلده بحق اتخاذ أي إجراءات أو ت�دابیر تراھ�ا ض�روریة لحمای�ة مص�الحھا الوطنی�ة 
في حالة ما إذا لم یمتثل بلد عض�و م�ا، ب�أي ش�كل م�ن األش�كال، ألحك�ام الدس�تور أو االتفاقی�ة أو وث�ائق االتح�اد 

 إذا كان للتحفظات التي أبداھا بلد من البلدان األعضاء أثر سلبي على خدماتھا البریدیة.البریدي العالمي، أو 
 

 )۱٥اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 سادس عشر
 

 باسم جمھوریة كوبا
 

)، ُیعلن وفد جمھوریة كوبا ۲۰۱٦عند التوقیع على الوثائق النھائیة لمؤتمر االتحاد البریدي العالمي (إسطنبول، 
حكومت��ھ تح��تفظ ب��الحق ف��ي اعتم��اد أي ت��دابیر أو أعم��ال تعتبرھ��ا ض��روریة وفق��ا لقانونھ��ا ال��وطني وللق��انون  أن

الدولي، لحمایة مصالحھا الوطنیة أو صونھا، في حال ما إذا لم یحترم األعضاء اآلخ�رون ف�ي االتح�اد البری�دي 
صرحوا تصریحات أو تحفظوا تحفظات تشكل  العالمي، بأي حال من األِحوال، الوثائق النھائیة وأنظمتھا، أو إذا

 تھدیدا لسیادتھا أو أمنھا أو حقوقھا أو مصالحھا أو لسیر خدماتھا البریدیة الوطنیة السیر المالئم.
 

 )۱٦اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 سابع عشر
 

 باسم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 

لدیمقراطیة الشعبیة عن احتفاظھ بحق بلده في تطبیق الوثائق التي یعتم�دھا ھ�ذا یعلن وفد الجمھوریة الجزائریة ا
 المؤتمر بقدر ما تتماشى مع التشریعات والنظم الوطنیة، ومع السیاسة الخارجیة للحكومة الجزائریة.

 



 التصریحات
 

 

۱۱۸ 

قد یطالب بھ عمالً  وُیعلن الوفد أیضاً أن توقیع الوثائق المذكورة ال یعتبر تخلیاً من البلد عن أي حق یتمتع بھ أو
 باالتفاقیات والمعاھدات التي ھو طرف فیھا.

 
ویحتفظ وفد الجزائر أیض�اً بح�ق حكومت�ھ ف�ي اإلدالء بتص�ریحات أخ�رى تتعل�ق بالتص�دیق عل�ى وث�ائق م�ؤتمر 

 االتحاد البریدي العالمي، عند االقتضاء.
 

 )۱۷اإلضافة  -۳٤المستند  -(المؤتمر
 
 
 

 ثامن عشر
 

 ینیاباسم جمھوریة أرم
 

شھد المجتمع الدولي أخیرا انتشارا واسع النطاق إلشاعات كاذب�ة مغرض�ة وحم�الت مناھض�ة ألرمینی�ا رّوج�ت 
كاراب�اخ والتط�ورات الت�ي -لھ�ا الس�لطات األذربیجانی�ة، تعك�س ص�ورة مش�وھة ألس�باب ودواف�ع ن�زاع ن�اغورنو

ھو تصّرٌف غیر مقبول وأنھ یقّوض جھود  عاشھا ھذا اإلقلیم جراء ھذا النزاع. وتعتبر أرمینیا أن ھذا التصّرف
 المجتمع الدولي الرامیة إلى تعزیز التعاون المتبادل.

 
وبما أن المؤتمر البریدي العالمي لیس المنتدى المناسب لمناقش�ة المس�ائل المتص�لة بتس�ویة النزاع�ات، فس�یكتفي 

 وفد أرمینیا باإلدالء بالبیان التالي:
 

كاراباخ، بعد إجراء استفتاء، اس�تقالل جمھوری�ة  -، أعلن سكان ناغورنو۱۹۹۱دیسمبر "كانون األول"  ۱۰في 
كاراباخ، وذلك في تطابق تام مع أحكام القانون ال�دولي وم�ع ن�ص وروح ق�وانین اتح�اد الجمھوری�ات  -ناغورنو

جمھوری�ة كاراباخ ھ�ي  -االشتراكیة السوفیاتیة السابق التي كانت ساریة آنذاك. ومن ثم، فإن جمھوریة ناغورنو
 من نظام برید الرسائل. ۱۱٦ذات سیادة بمقتضى المادة 

 
وقد درجت السلطات األذربیجانیة على تعّمد إساءة تأویل ق�رارات مجل�س األم�ن الت�ابع لألم�م المتح�دة، وتوجی�ھ 
اتھامات باطلة ال أساس لھا إلى جمھوری�ة أرمینی�ا، وذل�ك بھ�دف طم�س الحقیق�ة لتغط�ي عل�ى الج�رائم الخطی�رة 

ي ارتكبتھا ف�ي الماض�ي. وم�ا انفك�ت الس�لطات األذربیجانی�ة توّظ�ف ك�ل منت�دى م�ن المنت�دیات الدولی�ة لبس�ط الت
سیاستھا المدّمرة عوضا عن المشاركة في الجھود الت�ي یب�ذلھا المجتم�ع ال�دولي لنش�ر الس�الم. ولألس�ف، ل�م یُع�د 

 المؤتمر البریدي العالمي في ھذا الصدد استثناًء.
 

التي أُدلي بھا باسم جمھوریة أذربیجان مغالطات فاض�حة، وال غ�رض منھ�ا إال نش�ر األكاذی�ب  تتضمن البیانات
 وتشویش برنامج عمل مؤتمر االتحاد البریدي العالمي السادس والعشرین.

 
وتمثل ھذه البیانات براھین واض�حة عل�ى أن أذربیج�ان مس�تمرة ف�ي ممارس�ة سیاس�تھا الت�ي مارس�تھا عل�ى م�ر 

كاراباخ حقوقھم األساسیة كبش�ٍر، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�ق ف�ي  -والتي سلبت بموجبھا سّكان ناغورنو العقود الماضیة
االتصال الذي ُیعتبر وس�یلة لتحقی�ق ك�ل الحق�وق األخ�رى. الك�ل یعل�م أن أھ�م الص�كوك الدولی�ة المتعلق�ة بحق�وق 

خ�اص، ارتباط�ا مباش�را اإلنسان قد ح�ّددت جوان�ب عدی�دة للح�ق ف�ي االتص�ال، إذ إن ھ�ذا الح�ق م�رتبط، بوج�ھ 
بحریة التعبیر التي تكفلھا كل الصكوك الدولیة الھامة الرامیة إلى حمایة حق�وق اإلنس�ان، مث�ل اإلع�الن الع�المي 

 لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وصكوك عدیدة أخرى.
 



 التصریحات
 

 

۱۱۹ 

م��ن  ۲۳تقلة. وإن إش��ارة أذربیج��ان إل��ى الم��ادة كاراب��اخ یوم��ا ق��ّط ج��زءا م��ن أذربیج��ان المس�� -ل��م تك��ن ن��اغورنو
كاراباخ على أنھا "جزء ال یتج�زأ م�ن إقل�یم جمھوری�ة أذربیج�ان"، لھ�ي  -الدستور ومحاوالتھا تصویر ناغورنو

 أعمال لیس لھا أي سند قانوني وال ھي شرعیة.
 

د ع��ن طری��ق مفاوض��ات س��لم -ث��م إن الوض��ع المس��تقبلي لن��اغورنو یة ف��ي إط��ار عملی��ة كاراب��اخ یج��ب أن ُیح��دَّ
مجموعة مینسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا استنادا إلى المبادئ األساسیة لمنظمة األمن والتعاون 

كاراباخ بعُد باالعتراف الرسمي من المجتمع الدولي، فإن ذل�ك ال  -في أوروبا. ولئن لم تحَظ جمھوریة ناغورنو
 ریة، بما في ذلك عن طریق الخدمات البریدیة.ینبغي أن یحرم سكانھا من االتصال بح

 
والبیان الذي أدلت بھ أذربیجان یتعارض مع األحكام األساسیة للدستور ومع المبادئ األساسیة لالتح�اد البری�دي 

 العالمي.
 

یؤدي وُتعلن أرمینیا، باعتبارھا بلدا عضوا في االتحاد البریدي العالمي، أن المستثمر البریدي لجمھوریة أرمینیا 
من اتفاقیة  ٤و ۳كاراباخ، في إطار ما نصت علیھ المادتین  -دور الوسیط للمستثمر البریدي لجمھوریة ناغورنو

االتحاد البریدي العالمي، وأنھا ستمضي في الوفاء بالتزاماتھا النابع�ة م�ن الم�ادتین المش�ار إلیھم�ا آنف�ا، وتتحم�ل 
 المسؤولیة التامة عن كل ذلك.

 
 )۱۸اإلضافة  -۳٤د المستن -(المؤتمر

 
 
 





 

  

 
 
 
 
 

 للمؤتمرات النظام الداخلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲۳ 

 
 

 النظام الداخلي للمؤتمرات
 
 
 

 جدول المحتویات
 
 

 المادة
 أحكام عامة -۱
 الوفود  -۲
 وثائق تفویض المندوبین -۳
 ترتیب األماكن -٤
 والمراقبون المؤقتونالمراقبون  -٥
 رئاسة المؤتمر واللجان ةونیاب ةرئاس -٦
 كتب المؤتمرم -۷
 أعضاء اللجان -۸
 فرق العمل -۹

 أمانة المؤتمر واللجان -۱۰
 لغات المداوالت -۱۱
 لغات تحریر مستندات المؤتمر -۱۲
 االقتراحات -۱۳
 االقتراحات في المؤتمر واللجان النظر في -۱٤
 المداوالت -۱٥
 جرائیةاإلقتراحات االنظامیة والقتراحات اال -۱٦
 النصاب القانوني -۱۷
 ھوإجراءات التصویتمبدأ  -۱۸
 شروط الموافقة على االقتراحات -۱۹
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي -۲۰
 لمكتب الدوليلعام المدیر العام ونائب المدیر الانتخاب  -۲۱
 التقاریر -۲۲
 اللجان والمؤتمر تتخذھاالتي االستئناف ضد القرارات  -۲۳
 )وما إلى ذلكاألحكام، وعلى مشاریع القرارات (الوثائق، موافقة المؤتمر  -۲٤
 لى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریديإالدراسات  إسناد -۲٥
 التحفظات على الوثائق  -۲٦
 التوقیع على الوثائق -۲۷
 التعدیالت على النظام -۲۸



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲٥ 

 

 
 
 

 الداخلي للمؤتمرات مالنظا
 
 

 ۱المادة 
 أحكام عامة

 
وج�ود یخض�ع لھ�ا. وف�ي حال�ة  وھ�و"النظام" تطبیقا لوثائق االتح�اد  یليیوضع ھذا النظام الداخلي المسمى فیما 

 أحكام الوثائق، یؤخذ بھذا األخیر. حكم منبین أحد أحكامھ و تضارب
 
 

 ۲المادة 
 الوفود

 
ف�ي مش�اركة ی�نھم أح�د البل�دان األعض�اء لل"وفد" الشخص أو مجموع األشخاص ال�ذین یعبمصطلح  ُیقصد -۱

نائب لرئیس الوفد ومندوب أو عدة مندوبین، من عند االقتضاء،  ،لكالمؤتمر. ویتكون الوفد من رئیس للوفد وكذ
 ).وما إلى ذلكمناء، واألوعند اللزوم، موظف أو عـدة موظفین ملحقین (بما في ذلك الخبراء، 

 
من الدس�تور،  ۱٤لمادة من ا ۲بند لللین للبلدان األعضاء وفقا ممثِّ  ا المندوبونوكذّوابھم یكون رؤساء الوفود ون -۲

 من ھذا النظام. ۳المادة في إذا كانوا مزودین بوثائق تفویض تستوفي الشروط المحددة 
 
تمّتع�ون ولك�ن ال ی ،ف�ي الم�داوالت ف�ي االش�تراكللموظفین الملحقین بحضور الجلسات ولھم الح�ق  یسمح -۳

ص لھ�م بالتص�ویت باس�م بل�دھم ف�ي جلس�ات اللج�ان. نھ یمكن لرئیس وفدھم أن یرخّ أالتصویت، غیر  حقب عادة
 ویجب أن تسلم مثل ھذه التراخیص، كتابة، قبل بدء الجلسة، إلى رئیس اللجنة المعنیة.

 
 

 ۳المادة 
 وثائق تفویض المندوبین

 
وم�ة أو وزی�ر الخارجی�ة للبل�د المعن�ي. وث�ائق تف�ویض المن�دوبین رئ�یس الدول�ة أو رئ�یس الحكعل�ى  یوقع -۱
لتوقی�ع عل�ى الوث�ائق (المن�دوبین ا الذین یحق لھ�موثائق تفویض المندوبین  وتبینطبقا لألصول.  الوثائق حررتو

أو لسلطات المختص�ة، ا تأكیدتوقیع بشرط أو بالتصدیق أو الموافقة،  رھناھذا التوقیع (توقیع نطاق المفوضین) 
لموافق��ة. التص��دیق أو با مرھون��ا، یعتب��ر التوقی��ع ھ��ذه المعلوم��ة المح��ددةل��ة ع��دم وج��ود توقی��ع نھ��ائي). وف��ي حا

 ش�اركة ف�ي الم�داوالتعل�ى ح�ق المض�مناً بالتوقیع عل�ى الوث�ائق  لحاملھا التفویض التي ترخص وثائقُ تشتمُل و
ھ��ذا  ط��اقندون توض��یح  ك��امالً  للمن��دوبین ال��ذین منح��تھم الس��لطات المختص��ة تفویض��اً  رّخصوی�� .والتص��ویت

ذل�ك ص�راحة م�ن  خ�الفوالتصویت والتوقی�ـع عل�ى الوث�ائق، م�ا ل�م یتض�ح  شاركة في المداوالتالتفویض بالم
وتش��تمل وث��ائق التف��ویض الت��ي ت�رخص لحاملھ��ا المش��اركة باس��م البل��د المعن��ي أو تمثیل��ھ،  ن�ص وث��ائق التف��ویض.

 ضمناً على حق المشاركة في المداوالت والتصویت فحسب.
 
 افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعینة لھذا الغرض. عندائق التفویض تودع وث -۲



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۲٦ 

ف�ي الم�داوالت  المش�اركةللمندوبین غیر المزودین بوثائق التفویض أو الذین لم یودعوا وثائق تفویض�ھم  یجوز -۳
لمكت�ب ا تأبلغ� حكوم�اتھم ق�د بشرط أن تكون ،ي یبدؤون فیھا االشتراك في أعمال المؤتمرتوالتصویت منذ اللحظة ال

. وال ی�رخص لھ�ؤالء س�لیمةلمندوبین الذین اعتبرت وثائق تفویضھم غیر ا على أیضاً ذلك نطبق . ویبأسمائھم الدولي
من الوق�ت ال�ذي یواف�ق فی�ھ الم�ؤتمر عل�ى آخ�ر تقری�ر للجن�ة وث�ائق التف�ویض  المندوبین بعد ذلك بالتصویت، اعتباراً 

أي الموقف. ویجب أن یوافق الم�ؤتمر عل�ى آخ�ر تقری�ر قب�ل  سوَ یُ لى أن غیر سلیمة إأو  أن وثائقھم لم تردیالحظ فیھ 
 انتخاب رئیس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاریع الوثائق. غیرانتخابات 

 
ال�ذي تتخ�ذه  ھوثائـق تفویض بلد عضو، یمثلھ في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، (توكی�ل) الش�كل نفس� تتخذ -٤

 .۱ البندفي وثائق التفویض المذكورة 
 

البرقی�ات الت�ي تجی�ب عل�ى طل�ب لك�ن ُتقب�ل ال تقبل وثائق التفویض والتوكیالت المرسلة بطری�ق الب�رق.  -٥
 معلومات خاص بمسألة وثائق التفویض.

 
ی�داع وث�ائق تفویض�ھ، الح�ق ف�ي أن یمثل�ھ إللوفد الذي یمنع من حضور جلسة أو عدة جلس�ات، بع�د  یكون -٦

لوف�د واح�د أن یمث�ل  یج�وزن�ھ ال أغیر  .ذلك كتابة رئیس االجتماع المعنيوفد بلد عضو آخر بشرط أن یخطر ب
 بلده. غیرسوى بلد عضو واحد 

 
في أح�د االتفاق�ات أن یش�تركوا ف�ي م�داوالت الم�ؤتمر  أطرافاً  لیست يلمندوبي البلدان األعضاء الت یجوز -۷

 الخاصة بھذا االتفاق، دون أن یكون لھم حق التصویت.
 
 

 ٤المادة 
 األماكن ترتیب

 
 للترتیب األبجدي الفرنسي للبلدان األعضاء الممثلة. في جلسات المؤتمر واللجان تبعاً  الوفودترتب  -۱
 

مكانھ في المقدمة  أخذالبلد الذي سی سحب رئیس مجلس اإلدارة بطریق القرعة، في الوقت المناسب، اسمَ یَ  -۲
 أمام منصة الرئاسة خالل جلسات المؤتمر واللجان.

 
 

 ٥دة الما
 المراقبون والمراقبون المؤقتون

 
م�ن النظ�ام الع�ام إل�ى المش�اركة ف�ي الجلس�ات  ۱۰٥الم�ادة  م�ن ۱البن�د  المراقبون المشار إل�یھم ف�ي ُیدعى -۱

 العامة واجتماعات لجان المؤتمر.
 

ض�ور م�ن النظ�ام الع�ام إل�ى ح ۱۰٥الم�ادة  م�ن ۲البن�د  دعوة المراقبین الم�ؤقتین المش�ار إل�یھم ف�ي یجوز -۲
 اجتماعات معینة من اجتماعات المؤتمر ولجانھ، عندما یخدم ذلك مصلحة االتحاد أو أعمال المؤتمر.

 
یجوز لھم تناول الكلمة بعد الحص�ول عل�ى  لكن ،المراقبون والمراقبون المؤقتون بحق التصویت یتمتعال  -۳

 من رئیس الجلسة. بذلكإذن 
 

راقبین والمراقبین المؤقتین ف�ي المش�اركة ف�ي بع�ض االجتماع�ات أو حق الم تقییدفي ظروف استثنائیة، یجوز  -٤
ویجب في ھذه الحالة إعالمھم بذلك بأسرع ما  سریة الموضوع.ذلك اقتضت  إذا مافي أجزاء معینة من االجتماعات، 

مكت�ب  نظ�روی ك�ل حال�ة.ل تبع�ا الخ�اص بوض�ع ھ�ذا القی�دق�راٍر أن یتخ�ذ الویجوز لك�ل جھ�از مع�ین أو لرئیس�ھ  یمكن.
 أو نقضھا بإجراء اقتراع بأغلبیة األصوات. ھاسلطة تأكید لھھذه القرارات، وفي المؤتمر 
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 ٦المادة 

 رئاسة ونیابة رئاسة المؤتمر واللجان 
 
على اقتراح البلد العضو المستضیف للمؤتمر، رئیس المؤتمر ث�م  المؤتمر في أولى جلساتھ العامة، بناءً  ینتخب -۱

رئاس�ة الم�ؤتمر وك�ذا رئاس�ة  نیاب�ة س�تولىجل�س اإلدارة عل�ى تعی�ین البل�دان األعض�اء الت�ي یوافق بناء على اقتراح م
 مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل للبلدان األعضاء بقدر اإلمكان.مھام ونیابة رئاسة اللجان. وتسند ھذه ال

 
وإعط�اء الكلم�ة  م�داوالتالویتول�ون إدارة  ،الرؤساء الجلسات التي یرأسونھا كم�ا یختتم�ون أعمالھ�ا یفتتح -۲

وإع�الن الق�رارات وإعط�اء تفس�یر  العتمادھاللمتحدثین وطرح االقتراحات للتصویت وإیضاح األغلبیة الالزمة 
 لھا عند االقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر. 

 
 والمحافظة على النظام خالل الجلسات. الداخلي یعمل الرؤساء على احترام ھذا النظام  -۳
 
النظام أو حكم في استنادا إلى رئیس وذلك الفد أن یستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة قرارا اتخذه و ألي یجوز -٤

 .صّوتین، غیر أن قرار الرئیس یظل معموال بھ إذا لم تلغھ أغلبیة األعضاء الحاضرین والمللقواعدتفسیر 
 
ن الم�ؤتمر أو اللجن�ة أح�د ن�واب یع�ی ،وظیفت�ھ أن ی�ؤدي البلد العضو المعھ�ود إلی�ھ بالرئاس�ة تعّذر علىإذا  -٥

 الرئیس بدال منھ.
 
 

 ۷المادة 
 مكتب المؤتمر

 
، وكذا ھونواب المكتب ھو الجھاز المركزي المكلّف بإدارة أعمال المؤتمر. وھو یتكون من رئیس المؤتمر -۱

ة أعم��ال الم��ؤتمر ولجان��ھ ولص��یاغف��ي  الس��تعراض التق��دم المح��رزم��ن رؤس��اء اللج��ان. ویجتم��ع بص��فة دوری��ة 
. وھ�و یس�اعد ال�رئیس ف�ي إع�داد ج�دول األعم�ال لك�ل جلس�ة عام�ة وف�ي تنس�یق التقدمھذا  تیسیر بغیةَ توصیات 

 أعمال اللجان. ویصدر توصیات خاصة باختتام المؤتمر.
 
 .۱۰المادة من  ۱البند  فيالعام للمؤتمر واألمین العام المساعد الوارد ذكرھما  اجتماعات المكتب األمینُ  یحضر -۲
 
 
 ۸لمادة ا

 أعضاء اللجان
 
االقتراح�ات  بدراس�ةالبلدان األعضاء الممثلة في الم�ؤتمر ھ�ي بحك�م الق�انون أعض�اء ف�ي اللج�ان المكلف�ة  -۱

 الخاصة بالدستور والنظام العام واالتفاقیة.
 
البل��دان األعض��اء الممثل��ة ف��ي الم��ؤتمر والت��ي تك��ون أطراف��ا ف��ي اتف��اق أو ع��دة اتفاق��ات م��ن االتفاق��ات  -۲
حق التصویت یكون ختیاریة ھي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة ھذه االتفاقات. واال

 على االتفاق أو االتفاقات التي تكون أطرافا فیھا.  مقصوراألعضاء ھذه اللجنة أو اللجان المخّول 
 
لس�ات ھ�ذه اللج�ان واالش�تراك الحق ف�ي حض�ور جبلوفود غیر األعضاء في لجان تعالج االتفاقات ا تتمتع -۳

 في المداوالت دون أن یكون لھا حق التصویت.
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 ۹المادة 
 فرق العمل

 
 یجوز للمؤتمر ولكل لجنة تشكیل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة. -۱
 
 

 ۱۰المادة 
 أمانة المؤتمر واللجان

 
األم�ین الع�ام واألم�ین الع�ام یتولى المدیر العام ونائب المدیر الع�ام للمكت�ب ال�دولي عل�ى الت�والي وظیفت�ي  -۱

 المساعد للمؤتمر.
 
یحض��ر األم��ین الع��ام واألم��ین الع��ام المس��اعد جلس��ات الم��ؤتمر ومكت��ب الم��ؤتمر، حی��ث یش��تركان ف��ي  -۲

أن یحض�را، ب�نفس الش�روط، جلس�ات اللج�ان أو  یج�وز لھم�االمداوالت دون أن یكون لھما حق التص�ویت. كم�ا 
 ظفي المكتب الدولي. أحد كبار موبلین فیھا یكونا ممثَّ 

 
یؤدي موظف�و المكت�ب ال�دولي أعم�ال أمان�ة الم�ؤتمر ومكت�ب الم�ؤتمر واللج�ان، وذل�ك بالتع�اون م�ع البل�د  -۳

 العضو الداعي.
 
یتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما یع�اونون ال�رئیس  -٤

 تحریر التقاریر. خالل الجلسات ویكونون مسؤولین عن
 
 مساعدون. المؤتمر واللجان أمناءُ  یعاون أمناءَ  -٥
 
 

 ۱۱المادة 
 لغات المداوالت

 
ف�ي س�بانیة والروس�یة نجلیزی�ة واإلاللغات الفرنسیة واإل یجوز استخدام، ۲البند األحكام الواردة في ب رھنا -۱
 .بعیةاالتتلمداوالت بواسطة نظام للترجمة الفوریة أو ا
 
 مداوالت لجنة الصیاغة باللغة الفرنسیة.تجري  -۲
 
، وتتمت��ع لغ��ة البل��د المض��یف بح��ق ۱البن��د ف��ي  الم��ذكورةلم��داوالت ف��ي ااس��تخدام لغ��ات أخ��رى  أیض��ا یج��وز -۳

الترجمة الفوریة إل�ى  الترتیبات الالزمة لتقدیم خدمات الوفود التي تستخدم لغات أخرى وتتخذاألولویة في ھذا الشأن. 
علی�ھ، أو  تقنی�ة، سواء بواسطة نظام الترجمة الفوریة، مت�ى أمك�ن إدخ�ال تع�دیالت ۱البند في ذكورة إحدى اللغات الم

 خصوصیین.  فوریین بواسطة مترجمین
 
 وصیانتھا. التقنیةتركیب المعدات  تكالیفتقع على عاتق االتحاد  -٤
 
بنسبة مساھمتھا في  ھاللغة نفستوزع نفقات خدمات الترجمة الفوریة على البلدان األعضاء التي تستخدم ا -٥

 مصاریف االتحاد.
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 ۱۲المادة 

 لغات تحریر مستندات المؤتمر
 
تنش��ر أمان��ة الم��ؤتمر باللغ��ة الفرنس��یة المس��تندات الت��ي ی��تم إع��دادھا خ��الل الم��ؤتمر بم��ا ف��ي ذل��ك مش��اریع  -۱

 قرارھا.المؤتمر إل تقدم إلىالقرارات التي 
 

األعض�اء بھ�ذه اللغ�ة، س�واء مباش�رة أو بواس�طة  بل�دانوفود ال لھذا الغرض تقدم المستندات الصادرة عن -۲
 خدمات الترجمة الملحقة بأمانة المؤتمر.

 
ذات الص�لة لة وفق�ا لألحك�ام كَّ َش�لھذه الخدمات، التي یتم تنظیمھا على نفق�ة المجموع�ات اللغوی�ة المُ  یجوز -۳

 . النظام العام، أن تترجم أیضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منھما من
 
 

 ۱۳المادة 
 االقتراحات

 
 ضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.تكون كافة المسائل المعرو -۱
 

 . على المؤتمر معروضةً  تعتبر كافة االقتراحات التي ینشرھا المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر -۲
 
راحات الت�ي تس�تھدف تع�دیل اقتراح، فیما عدا االقت قبل افتتاح المؤتمر بشھرین، ال یؤخذ في االعتبار أيّ  -۳

 اقتراحات سابقة.
 
مجل��س اإلدارة أو مجل��س االس��تثمار البری��دي، الت��ي یق��دمھا الحال��ة الخاص��ة المتعلق��ة باالقتراح��ات  ف��ي -٤

یتعین أن ترد التعدیالت إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشھرین على األقل. وبعد انقض�اء ھ�ذه الم�دة، 
 تعدیالتھا خالل جلسات المؤتمر. للبلدان األعضاء عرض یجوز

 
 مراجع�ةإلى جزء م�ن االقت�راح األص�لي أو  أو إضافةً  حذفااقتراح تعدیل یتضمن  تعدیل كلّ بمثابة یعتبر  -٥

إذا ك�ان مخالف�ا تع�دیل بمثاب�ة  تغیی�ر مقت�رح وال یعتب�ر أيّ  .بدون تغییر جوھر االقتراح ،لجزء من ھذا االقتراح
 المسألة.في المؤتمر أو اللجنة  یبت. وفي حاالت الشك، لقصدهأو  لمعنى االقتراح األصلي

 
، قب�ل باللغ�ة الفرنس�یة مانة كتاب�ةً األإلى  المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقدیمھا المقدمة إلىتسلم التعدیالت  -٦

طبق ھذه على المندوبین. وال تن ھنفسظھر الیوم قبل السابق لیوم طرحھا للمداولة بحیث یمكن توزیعھا في الیوم 
. وف�ي ھ�ذه الحال�ة من اللج�ان لجنةفي المھلة على التعدیالت الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو 

بأی�ة لغ�ة ف، إن لم یتیّس�ر ذل�كصاحب التعدیل، إذا كان ذلك مطلوبا، نصھ كتابة باللغة الفرنسیة أو  یقدماألخیرة، 
 ني أو یكلف شخصا آخر بقراءتھ.الرئیس المع ویقرأهلمناقشة. مستخدمة في اأخرى 

 
عل��ى تق��دیم االقتراح��ات الت��ي تس��تھدف تع��دیل ن��ص  ٦البن��د ف��ي ینطب��ق ك��ذلك اإلج��راء المنص��وص علی��ھ  -۷

) حینما تكون ھذه االقتراحات وما إلى ذلك، ومشاریع آراء رسمیةتوصیات، ومشاریع الوثائق (مشاریع أحكام، 
 ناجمة عن أعمال المؤتمر.

 
في وثائق االتحاد مع مراعاة وضعھ في  راجھإداح أو تعدیل الشكل النھائي للنص المطلوب یتخذ كل اقتر -۸

 صیغتھ النھائیة من قبل لجنة الصیاغة بطبیعة الحال. 
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 ۱٤المادة 
 االقتراحات في المؤتمر واللجان  النظر في

 
صیاغة س�واء مباش�رة، إذا ) إلى لجنة الRرقمھا حرف  یلي(التي  ذات الطابع الصیاغيتحال االقتراحات  -۱

المكتب الدولي قائمة بھا تعرض على لجنة الصیاغة)، أو ضع طبیعتھا (یفي  لم یكن لدى المكتب الدولي أدنى شك
أنھ�ا ذات ط�ابع ص�یاغي بع�د أن تؤك�د اللج�ان األخ�رى فطبیعتھ�ا،  ف�يإذا كان ھناك شك ف�ي رأي المكت�ب ال�دولي 

نھ إذا كانت ھذه االقتراحات مرتبط�ة باقتراح�ات أجان المعنیة). غیر (توضع أیضا قائمة بھا تعرض على الل بحت
إال بع�د أن یك�ون النظ�ر فیھ�ا المؤتمر أو لجان أخ�رى، ال تب�دأ لجن�ة الص�یاغة  یتعین أن ینظر فیھا جوھریةأخرى 

ال یك�ون رقمھ�ا المقابلة. أما االقتراح�ات الت�ي  الجوھریةاالقتراحات في المؤتمر أو اللجان األخرى قد أبدت رأیھا 
، فتح�ال مباش�رة إل�ى اللج�ان ذات ط�ابع ص�یاغي، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات Rمتبوعا بحرف 

المقابل�ة. وتق�رر ھ�ذه اللج�ان، ف�ور افتت�اح أعمالھ�ا، االقتراح�ات الت�ي س�تحال  الجوھری�ةاالقتراحات  بحثب المعنیة
 قائمة بھذه االقتراحات تعرض على اللجان المعنیة.المكتب الدولي  ویضعمباشرة إلى لجنة الصیاغة. 

 
، كقاع��دة، إذا كان��ت مس��ألة واح��دة موض��وع ع��دة اقتراح��ات، یق��رر ال��رئیس ترتی��ب مناقش��تھا ب��أن یب��دأ -۲

 .وضع الحاليبالمقارنًة تغییر أعمق  یؤدي إلىعن النص األساسي والذي  األبعدباالقتراح 
 
للتصویت على حدة وذلك  وطرحھكل منھا النظر فی یجوزة أجزاء، إذا أمكن تقسیم اقتراح واحد إلى عد -۳

 .المجتمعینبموافقة صاحب االقتراح أو 
 
أي اقتراح یسحبھ صاحبھ ف�ي الم�ؤتمر أو ف�ي اللجن�ة، م�ن قب�ل وف�د بل�د عض�و آخ�ر.  إعادة تقدیم یجوز -٤

 األصلي غیر المعّدل. لوفد آخر أن یستأنف االقتراحفیجوز وكذلك إذا قبل صاحب االقتراح تعدیال لھ 
 
أي تعدیل القتراح یقبلھ الوفد الذي یقدم ھذا االقتراح، یدخل في الحال على نص االقتراح. وإذا لم یقب�ل  -٥

ن ال��رئیس یق�رر م��ا إذا ك�ان یج��ب التص�ویت أوال عل��ى التع�دیل أو عل��ى إص�احب االقت��راح األص�لي التع��دیل، ف�
أعم�ق وال�ذي ی�ؤدي إل�ى  ،عن معن�ى ال�نص األساس�ي أو الغ�رض من�ھ األبعدوذلك على أساس النص  ،االقتراح

 .حاليلوضع البا مقارنةتغییر 
 
 .نفسھ عندما تقدم عـــدة تعدیالت على االقتراحأیضا  ٥البند في یطبق اإلجراء الموضح  -٦
 
أو  یسلم رئیس المؤتمر ورؤساء اللج�ان للجن�ة الص�یاغة، بع�د ك�ل جلس�ة، ال�نص المكت�وب لالقتراح�ات -۷

 التعدیالت أو القرارات التي تم إقرارھا.
 
 

 ۱٥المادة 
 المداوالت

 
 على َمَھ�لالتكلم ب وَصون، ویُ بذلك لھم رئیس االجتماعأذن الكلمة إال بعد أن ی تناولال یجوز للمندوبین  -۱

ط�روح ع�ن رأیھ�م ف�ي الموض�وع الم على نح�و ت�امیتیح الرئیس للمندوبین إمكانیة التعبیر بحریة وووبوضوح. 
 ذلك متفقا مع السیر العادي للمداوالت. بشرط أن یكونللمناقشة 

 
ص�ّوتین خ�الَف األعضاء الحاضرین والم أغلبیةُ قّررت  إذا إال ،ال یجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق -۲

أن ی��دعو  یج��وز ل��ھكم��ا  ،الم��ذكورالمص��رح ب��ھ وق��ت الأن یق��اطع أي متح��دث یتج��اوز ب��لل��رئیس  ویص��رح ذل��ك.
 إلى عدم االبتعاد عن الموضوع. المندوب
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قائمة  إغالق مناقشة ما، أن یعلن خالل صّوتینیجوز للرئیس، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضریـن والم -۳

م�نح ص�احب  إال أن�ھ یج�وز ل�ھالقائم�ة، یعل�ن انتھ�اء المناقش�ة،  تنتھ�يالمتحدثین بعد أن یق�وم بقراءتھ�ا. وعن�دما 
 القائمة.  إغالقرد على أیة كلمة ألقیت، حتى بعد االقتراح موضع المناقشة حق ال

 
وف�د أي  م�داخالتیجوز للرئیس أیضا، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین والمصّوتین، أن یحدد عدد  -٤

اقتراح�ھ  ع�رضإمكانی�ة یج�ب أن تم�نح لص�احب االقت�راح  ھغی�ر أن� ؛حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معینة
ك�ون أن ی یج�وز ل�ھالوفود األخ�رى، بحی�ث  مداخالتجدیدة على  للرد بعناصرب ذلك، لفیما بعد إذا طَ التدخل و

 ذلك. رغبالكلمة إذا آخَر من یتناول 
 
حول اقتراح أو مداخالت یجوز للرئیس، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین والمصّوتین، أن یحدد عدد ال -٥

خمس كلم�ات مؤی�دة لالقت�راح المط�روح للمناقش�ة یقل ھذا التحدید عن  وال یجوز أن ،مجموعة اقتراحات معینة
 وخمس كلمات معارضة لھ

 
 

 ۱٦المادة 
 جرائیةاإلقتراحات االنظامیة والقتراحات اال
 
لوف�د م�ن الوف�ود أن  ج�وزیباب المناقشة عن�د االقتض�اء،  إغالقبل وحتى بعد  ،خالل مناقشة أي مسألة -۱

 یطرح اقتراحا نظامیا بقصد طلب:
 ؛المداوالتسیر  إیضاحات حول ۱-۱
 مراعاة النظام الداخلي؛ ۱-۲
  تعدیل ترتیب مناقشة االقتراحات الذي اقترحھ الرئیس. ۱-۳

ورة ـ�ـة المذكـ�ـي ذل�ك االقتراح�ات اإلجرائیـ�ـائل، بم�ا فـ�ـة المسـ�ـكاف من بینلالقتراح النظامي  ةــوتولى األولوی
 . ۳ البندي ــف
 
ب��ة أو یتخ��ذ الق��رار ال��ذي ی��راه مناس��با ف��ي موض��وع االقت��راح یق��دم ال��رئیس ف��ورا اإلیض��احات المطلو -۲

 النظامي. وفي حالة االعتراض، یطرح قرار الرئیس فورا للتصویت.
 
 :بھدف ما یليلوفد من الوفود أن یطرح اقتراحا إجرائیا خالل مناقشة إحدى المسائل  یجوز ،وعالوة على ذلك -۳
 الجلسة؛ تعلیق ۳-۱
 رفع الجلسة؛ ۳-۲
 حول المسألة المطروحة؛ المداوالتل تأجی ۳-۳
 حول المسألة المطروحة. النقاشباب  إغالق ٤-۳

 ،جمی�ع االقتراح�ات األخ��رى م��ن ب�ین أع�الهالقتراح�ات اإلجرائی�ة حس��ب الترتی�ب الموض�وع وت�ولى األولوی�ة ل
 .۱البند في باستثناء االقتراحات النظامیة المبینة 

 
  .الجلسة أو رفعھا ولكن تطرح فورا للتصویت تعلیق ال تناقــش االقتراحات التي تستھدف -٤
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ح�ول مس��ألة مطروح�ة للمناقش��ة، ال تعط�ى الكلم��ة إال  النق��اش إغ��الق ب�ابأو عن�دما یقت�رح وف��د تأجی�ل  -٥
  .، وبعد ذلك یطرح االقتراح للتصویتإلغالق باب النقاشالثنین من المتحدثین المعارضین للتأجیل أو 

 
یق�دم اقتراح�ا نظامی�ا أو إجرائی�ا أن یع�الج أثن�اء تدخل�ھ ج�وھر المس�ألة المطروح�ة لوف�د ال�ذي ال یجوز ل -٦

لوفد آخ�ر م�ن الوف�ود  ویجوز .ویجوز لصاحب االقتراح اإلجرائي أن یسحبھ قبل أن یطرح للتصویت ؛للمناقشة
 أو غیر معدل. معدال ، سواء كانیتم سحبھ كل اقتراح من ھذا النوعطرح إعادة 

 
 

 ۱۷المادة 
 اب القانونيالنص

 
، یتكون النصاب القانوني الالزم الفتتاح الجلسات ولعملیات التص�ویت، ۳و ۲البندین ما ورد في ب رھنا -۱

 لھا حــق التصویت.التي من نصف البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر و
 
البل�دان  اثلث� ھ�وتعدیل الدستور والنظام الع�ام،  علىعند عملیات التصویت  ،النصاب القانوني المطلوب -۲

 حق التصویت. لھااألعضاء في االتحاد التي 
 
نص�ف  ھ�والفتت�اح الجلس�ات ولعملی�ات التص�ویت  المطلوب النصاب القانونيفعلق باالتفاقات، فیما یتأما  -۳

 البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر التي ھي أطراف في االتفاق المعنى والتي لھا حق التصویت.
 
تعل�ن ع�ن ع�دم رغبتھ�ا ف�ي الت�ي ئبة الوفود الحاضرة التي ال تشترك في تص�ویت مع�ین أو ال تعتبر غا -٤

 .۳و ۲و ۱البنود في االشتراك فیھ، وذلك من أجل تحدید النصاب القانوني المنصوص علیھ 
 
 

 ۱۸المادة 
 ھوإجراءات مبدأ التصویت

 
 .باالتفاقبالتصویت في المسائل التي ال یمكن أن تسوى  تُّ بَ یُ  -۱
 
وھي تتم، من حیث  .تجرى عملیات التصویت بواسطة النظام التقلیدي أو بالجھاز اإللكتروني للتصویت -۲

إل�ى النظ�ام التقلی�دي  اللج�وء یج�وزن�ھ أغی�ر  ؛المجتمع�ینأم�ام اح�ا بواسطة الجھاز اإللكتروني عن�دما یك�ون مت ،المبدأ
 .الطلب المقدم من أحد الوفود في ھذا الشأن صّوتةللتصویت السري إذا ما أیدت أغلبیة الوفود الحاضرة والم

 
 : على النحو التالي إجراءات التصویت تتملنظام التقلیدي، عند استعمال ا -۳
طل�ب بلل�رئیس، بن�اء عل�ى رغبت�ھ أو  یج�وزإذا كانت نتیجة ھذا التصویت موضع شك، و .برفع األیدي ۳-۱

 مناداة األسماء حول نفس المسألة؛جراء تصویت فورا بإل یتخذ الترتیباتأن أحد الوفود، من 
األبج�دي رتی�ب ال�رئیس. وت�تم المن�اداة باتب�اع الت ق�راربن�اء عل�ى طل�ب أح�د الوف�ود أو  ،بمناداة األسماء ۳-۲

وتدرج في تقاریر الجلس�ة  ؛الفرنسي للبلدان الممثلة مع االبتداء بالبلد الذي سحب الرئیس اسمھ بالقرعة
 التصویت؛طریقة  قسمة بحسبمالبلدان  قائمةنتیجة التصویت و

ف�ي ھ�ذه  ،ن رئیس االجتماعویعیّ  ،بواسطة بطاقات التصویت، بناء على طلب وفدین ،باالقتراع السري ۳-۳
لھذا االقتراع مع مراعاة التمثیل الجغرافي العادل ومستوى التنمیة لعد األصوات الحالة، ثالثة موظفین 

 . االقتراعالالزمة لضمان سریة  الترتیباتاالقتصادیة للبلدان األعضاء ویتخذ 
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 :التالي على النحوإجراءات التصویت  تتملكتروني، لجھاز اإلعند استعمال ا -٤
 تصویت غیر مسجل: یحل محل التصویت برفع األیدي؛  ۱-٤
س�ماء البل�دان إال إذا طل�ب أنھ ال تتم مناداة أتصویت مسجل: یحل محل التصویت بمناداة األسماء، غیر  ۲-٤

 ؛صّوتةأغلبیة الوفود الحاضرة والم وأیدتھالوفود ذلك أحد 
 سري: یحل محل االقتراع السري ببطاقات التصویت.  اقتراع ۳-٤
 
 فإن االقتراع السري تكون لھ األولویة على أي إجراء تصویت آخر.  ،كان النظام المستخدم اً أیّ  -٥
 

قتراح نظ�امي یتعل�ق بالطریق�ة الت�ي ی�تم ا لتقدیم، إال قاطعھألي وفد أن ی یجوزالتصویت، ال  أبدی عندما -٦
 بھا التصویت.

 
 للمندوبین بتفسیر التصویت الذي أدلوا بھ. أذن للرئیس بعد التصویت أن ی یجوز -۷
 
 

 ۱۹المادة 
 شروط الموافقة على االقتراحات 

 
 تعدیل الوثائق، یجب أن یوافق علیھا:ھدف إلى االقتراحات التي ت العتماد -۱
 حق التصویت؛لھا ثلثا البلدان األعضاء في االتحاد على األقل والتي  ،لدستوراب فیما یتعلق ۱-۱
 حق التصویت؛لھا أغلبیة البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي  ،لنظام العامبا فیما یتعلق ۱-۲
 حق التصویت؛لھا والتي  صّوتةأغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والم ،التفاقیةبا فیما یتعلق ۱-۳
الت�ي تك�ون أطراف�ا ف�ي االتفاق�ات  ص�ّوتةأغلبی�ة البل�دان األعض�اء الحاض�رة والم ،التفاقاتبا فیما یتعلق ٤-۱

 حق التصویت.لھا والتي 
 

الت�ي  ئی�ةمس�ائل اإلجراالبت أغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة والتي لھا حق التصویت ف�ي ت -۲
الوثائق، ما لم یقرر المؤتمر ذلك بالنسبة للقرارات التي ال تتعلق بتعدیل تفاق. ویكون األمر كاالب تسویتھاال یمكن 

 .التصویتحق لھا غیر ذلك بأغلبیة البلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة والتي 
 
ح�ق التص�ویت لھ�ا بالبلدان األعضاء الحاضرة والمصّوتة، البلدان األعضاء التي  یقصد، ٥البند  رھنا بنص -۳

عن�د احتس�اب األص�وات الالزم�ة  االمتن�اعح�االت لتأیید" أو "بالمعارضة"، وال تؤخذ ف�ي االعتب�ار "با صّوتوالتي ت
 لتكوین األغلبیة، كما ال تحتسب البطاقات البیضاء أو الملغاة في حالة التصویت باالقتراع السري.

 
 في حالة تعادل األصوات، یعتبر االقتراح مرفوضا.  -٤
 

االمتناع والبطاقات البیضاء أو الملغاة نصف عدد األص�وات الت�ي أدل�ى بھ�ا حاالت عندما یتجاوز عدد  -٥
االمتن�اع وال ح�االت المس�ألة إل�ى جلس�ة الحق�ة ال تحتس�ب فیھ�ا  النظ�ر ف�يیرج�أ ، امتن�اع)ومعارض�ة، و(تأیید، 

 البطاقات البیضاء أو الملغاة.
 
 

 ۲۰المادة 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي

 
ف�ي  ھب�ین البل�دان الت�ي حص�لت عل�ى ع�دد األص�وات نفس�من أج�ل الفص�ل سحب القرعة بالرئیس  یقوم -۱

  انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البریدي. 
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 ۲۱المادة 
 لمكتب الدوليلمدیر عام العام ونائب المدیر الانتخاب 

 
لدولي على التوالي باالقتراع السري ف�ي جلس�ة أو ع�دة لمكتب العام المدیر العام ونائب المدیر ال ُینتخب -۱

األعضاء البلدان دلي بھا . وینتخب المرشح الذي یحصل على أغلبیة األصوات التي تھنفس جلسات تعقد في الیوم
 . لكي یحصل المرشح على ھذه األغلبیة عَدد المّرات الالزمةقتراع الجرى االحاضرة والمصّوتة. ویُ 

 
التي تصّوت لصالح أحد المرشحین المعلن عنھم  البلدانُ  "المصّوتةحاضرة والن األعضاء البلدا"ب یقصد -۲

حس�اب  ملغاة عندالبطاقات البیضاء أو الو االمتناعحاالت وال تؤخذ في االعتبار  في الوقت وبالشكل المناسبین،
 األصوات الالزمة لتكوین األغلبیة.

 
ند  دلى بھ�انصف عدد األصوات الم ملغاةاقات البیضاء أو الاالمتناع والبطحاالت عندما یتجاوز عدد  -۳ ، ۲طبق�ا للبـ�

 في الحسبان. ملغاةاالمتناع وكذلك البطاقات البیضاء أو الحاالت ال تؤخذ خاللھا  الحقةیرجأ االنتخاب إلى جلسة 
 

 االقتراع على أقل األصوات. جوالتیستبعد المرشح الذي یحصل في إحدى  -٤
 

بین  الحسملمحاولة  ، إذا لزم األمر،األصوات یجرى اقتراع أول ثم اقتراع ثان إضافي في حالة تساوي -٥
حس��م األم��ر وی��دور التص��ویت ح��ول ھ��ؤالء المرش��حین فق��ط، وإذا كان��ت النتیج��ة س��لبیة ی ،المرش��حین المتع��ادلین

 بالقرعة ویتولى الرئیس سحب القرعة.
 
ـد عدّ  -٦  لمكتب الدولي، بناء على طلبھم.لعام المدیر العام ونائب المدیر ال منصبياألصـوات، یجوز تمثیل المرشحین ل عن
 
 

 ۲۲المادة 
 التقاریر

 
 ، وتذكر االقتراحات ونتیجة المداوالت.مداخالتتقاریر الجلسات العامة للمؤتمر سیر الجلسات وتلخص بإیجاز السّجل ت -۱
 

ف�رق العم�ل  تع�دوكقاعدة عام�ة،  تكون مداوالت جلسات اللجان موضوع تقاریر تعرض على المؤتمر. -۲
 تقریرا یعرض على الجھاز الذي أنشأھا.

 
أو  إم�ا ف�ي ش�كل م�وجز تحلیل�يتص�ریح ی�دلي ب�ھ  ن�ھ لك�ل من�دوب الح�ق ف�ي أن یطل�ب إدراج أيّ أغیر  -۳
مانة بعد انتھاء ألل لتصریحالكامل في التقاریر أو في التقریر، بشرط تسلیم النص الفرنسي أو اإلنجلیزي لنصھ ب

 الجلسة بساعتین على األكثر.
 

ساعة لتقدیم مالحظاتھم  أربع وعشرینللمندوبین مھلة  تحددّ اعتبارا من وقت توزیع مشروع التقاریر،  -٤
 مانة التي تقوم، عند االقتضاء، بدور الوسیط بین صاحب الشأن ورئیس الجلسة المعنیة.األإلى 

 
ف�ي بدای�ة جلس�ات الم�ؤتمر تقری�ر الجلس�ة الس�ابقة ، یع�رض ال�رئیس ٤البن�د  بأحك�ام ورھن�اكقاعدة عام�ة  -٥

تسن الموافقة علیھا تتقاریر الجلسات األخیرة التي لم أّما تقاریر اللجان. ذاتھ على األمر  وینطبق ،للموافقة علیھ
مالحظات في االعتبار أیة  أیضاالمكتب الدولي  ویأخذرؤساء ھذه االجتماعات.  ھاعتمدفیفي المؤتمر أو اللجنة، 

 إرسال التقاریر المذكورة. منیوما  نوأربعیرسلھا مندوبو البلدان األعضاء في مھلة مدتھا  قد
 
ل�م مادی�ة جلسات المؤتمر واللجان من أخط�اء  محاضریرخص للمكتب الدولي بأن یصحح ما یرد في  -٦

 .٥تكتشف عند الموافقة علیھا طبقا للبند 
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 ۲۳المادة 

 لجان والمؤتمرال تتخذھاالتي االستئناف ضد القرارات 
 
أق�رت أو رفض�ت ) وما إلى ذلك أحكام،ووفد أن یستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق،  أليیجوز  -۱

لة  في إحدى اللجان. ویتعین إبالغ االستئناف إلى رئیس المؤتمر كتابةً  الل مھــ�  بع�دثم�ان وأربع�ون س�اعة  م�دتھاخـــ�
 .االستئناف في الجلسة العامة التالیة وینظر فيفض. و رُ قر فیھا االقتراح أاختتام جلسة اللجنة التي أُ 

 
 أی�دتإال إذا  یمك�ن أن یعی�د الم�ؤتمر نفس�ھ النظ�ر فی�ھالمؤتمر أو ی�رفض اقتراح�ا، فإن�ھ ال  یعتمدعندما  -۲

ح�ق  مّم�ن لھ�مثلث�ي األعض�اء الحاض�رین والمص�ّوتین من علیھ أغلبیة وافقت وعلى األقل وفود  ۱۰االستئناف 
ال یمك�ن أن  ھأنب علماً صر ھذا الحق على االقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، التصویت. ویقت

 واحد تخضع مسألة واحدة ألكثر من استئناف
 
 

 ۲٤المادة 
 )وما إلى ذلكاألحكام، وموافقة المؤتمر على مشاریع القرارات (الوثائق، 

 
تلو المادة. ویجوز للرئیس، بموافقة  یاغة، المادةَ كل مشروع وثیقة تقدمھ لجنة الص ُیدرسكقاعدة عامة،  -۱

، إال عتَمدام ذلك المشروعَ  وال یمكن اعتبار ، على سبیل المثال.الفصل تلو الفصلكاألغلبیة، إتباع إجراء أسرع 
 على ھذا التصویت. ۱۹المادة من  ۱نطبق البند یتصویت شامل. وأن یؤیَده بعد 

 
 دراس�ةي الوث�ائق النھائی�ة األخط�اء المادی�ة الت�ي ل�م تكتش�ف عن�د یرخص للمكتب الدولي بأن یصحح ف� -۲

 وكذا اإلحاالت. والبنودمشاریع الوثائق وترقیم المواد 
 
القرارات غیر تلك التي تعدل الوثائق التي تق�دمھا لجن�ة الص�یاغة.  بحث إجماال مشاریعُ تُ  ،كقاعدة عامة -۳
 ارات.على مشاریع ھذه القرأیضا  ۲البند ُتطّبق أحكام و
 
 

 ۲٥المادة 
 لى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریديإالدراسات  إسناد

 
مجل��س اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي تبع��ا إل��ى الدراس��ات  ،بن��اء عل��ى توص��یة مكتب��ھ ،الم��ؤتمر یس��ند -۱

 ظام العام. من الن ۱۱۳و ۱۱۲و ۱۰۷و ۱۰٦اد والمفي  بیانھالتكوین واختصاصات كل من ھذین الجھازین كما ورد 
 
 

 ۲٦المادة 
 التحفظات على الوثائق

 
عم�ل المكت�ب ال�دولي (االقتراح�ات ت�ي بإح�دى لغ اقت�راح إل�ى األمان�ة كتاب�ةً  ف�ي ش�كلیجب تق�دیم التحفظ�ات  -۱

 .االقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ اعتمادالخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما یمكن عقب 
 
 الم���ؤتمر اعتم���ادالتحفظ���ات عل���ى كاف���ة البل��دان األعض���اء قب���ل ات زی���ع اقتراح��تو لألمان���ةت���اح یُ لك��ي  -۲
 بلغھا إلى البلدان األعضاء.د مھلة لعرض التحفظات وتُ حدِّ لبروتوكول الختامي، تُ ل
 
 بعین االعتبار التحفظات على وثائق االتحاد المقدمة بعد المھلة التي تحددھا األمانة. األمانة وال المؤتمر تأخذال  -۳



 النظام الداخلي للمؤتمرات
 

۱۳٦ 

 ۲۷المادة 
 التوقیع على الوثائق

 
 على المندوبین المفوضین للتوقیع علیھا.  ةنھائیموافقة تعرض الوثائق التي وافق علیھا المؤتمر  -۱
 
 

 ۲۸المادة 
 التعدیالت على النظام

 
، یج�ب أن للمناقشة لكل مؤتمر أن یعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح اقتراحات تعدیل ھذا النظام یجوز -۱

الت�ي لھ�ا ح�د أجھ�زة االتح�اد البری�دي الع�المي أوفود على األقل، م�ا ل�م تك�ن مقدم�ة م�ن  ۱۰دھا في المؤتمر یؤی
 تقدیم اقتراحات. صالحیة

 
إلقرار اقتراح�ات التع�دیل عل�ى ھ�ذا النظ�ام، یج�ب أن یواف�ق علیھ�ا ثلث�ا البل�دان األعض�اء الممثل�ة ف�ي  -۲

 حق التصویت.لھا المؤتمر على األقل والتي 



 
 

 
 
 
 
 
 

 التفاقیة البریدیة العالمیةا
 
 
 التفاقیة البریدیة العالمیةا

 البروتوكول الختامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 االتفاقیة
 

۱۳۸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة
 

۱۳۹ 

 
 
 

 یة البریدیة العالمیةفاقاالت
 
 

 جدول المحتویات
 
 
 

 الجزء األول
 قواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة الدولیة

 
 

 دةالما
 

 تعاریف -۱
تحدی��د الكی��ان المس��ؤول أو الكیان��ات المس��ؤولة ع���ن التقی��د بااللتزام��ات النابع��ة م��ن االنض��مام إل���ى   -۲

 االتفاقیة 
 الخدمة البریدیة الشمولیة -۳
 ریة العبورح -٤
و اس�مھ و/أو االسم الع�ائلي للمرس�ل إلی�ھ أتعدیل أو تصحیح العنـوان  -االسترداد  -تبعیة البعائث البریدیة  -٥

 إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا إلى المرِسل -استئناف اإلرسال  .دالشخصي أو اسم أبیھ، إن ُوج
 طوابع البرید -٦
 التنمیة المستدامة -۷
 األمن البریدي -۸
 المخالفات -۹

 معالجة البیانات الشخصیة -۱۰
 تبادل اإلرسالیات المغلقة مع الوحدات العسكریة -۱۱
  بالخارج الرسائل برید بعائث إیداع -۱۲
 استعمال نماذج االتحاد البریدي العالمي -۱۳

 
 
 

 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة -۱٤

 



 االتفاقیة
 

۱٤۰ 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسوم و الرسوم

 
 الرسوم -۱٥
 البریدیة الرسومفاء من اإلع -۱٦

 
 
 

 رابعالجزء ال
 الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة

 
 الخدمات األساسیة  -۱۷
 الخدمات اإلضافیة -۱۸

 
 
 

 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 الممنوعات -البعائث غیر المقبولة  -۱۹
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى -۲۰

 
 
 

 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 االستعالمات -۲۱
نین. التعویضات -۲۲  مسؤولیة المستثمرین المعیَّ
 انتفاء مسؤولیة البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّنین -۲۳
 مسؤولیة المرِسل -۲٤
 دفع التعویض -۲٥
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ  -۲٦

 
 
 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 

 نفقات العبور -ألف
 

 نفقات العبور -۲۷



 االتفاقیة
 

۱٤۱ 

 النفقات الختامیة -باء
 

 أحكام عامة .النفقات الختامیة -۲۸
 المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام المستھدف بینتدفقات البرید أحكام تطبق على  .النفقات الختامیة -۲۹
ن��ین ف��ي بل��دان النظ��ام األحك��ام المطبق��ة عل��ى ت��دفقات الب -النفق��ات الختامی��ة  -۳۰ ری��د م��ن المس��تثمرین المعیَّ

 االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم 
 نوعیة الخدمةصندوق  -۳۱

 
 

 حصص الطرود البریدیة -جیم
 

 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة -۳۲
 
 

 نفقات النقل الجوي -دال
 

 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي -۳۳
 
 

 تسویة الحسابات -ءھا
 

 أحكام خاصة بتسویة الحسابات وتسدید المدفوعات المتصلة بتبادل البرید الدولي -۳٤
 
 

 والحصص النفقات مبلغ تحدید -واو
 

 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص -۳٥
 
 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 المتكاملة ازمیاتواللو الدولي العاجل البرید -۳٦
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة -۳۷

 
 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 ونظامھاشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة  -۳۸
 التحفظات المعروضة على المؤتمر -۳۹
 تنفیذ االتفاقیة ومدة العمل بھا -٤۰



 االتفاقیة
 

۱٤۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة
 

۱٤۳ 

 
 
 
 
 

 االتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

یولیــ�ـو  ۱۰م�ن دس�تور االتح�اد البری�دي الع�المي المب�رم ف�ي فیین�ا ف�ي  ۲۲من المادة  ۳بعد االطالع على البند 
المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعض�اء ف�ي االتح�اد والموقع�ون أدن�اه، باالتف�اق  حدد، ۱۹٦٤"تموز" 

من الدستور الم�ذكور، القواع�د الت�ي تس�ري عل�ى الخدم�ة البریدی�ة  ۲٥من المادة  ٤البند فیما بینھم ومع مراعاة 
 في ھذه االتفاقیة. الدولیة

 
 

 الجزء األول
 قواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة الدولیة

 
 

 ۱المادة 
 تعاریف

 
 عرفة أدناه:لغرض االتفاقیة البریدیة العالمیة، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني الم -۱
 ؛برید الرسائل: البعائث التي ُتنقل بموجب الشروط المحددة في االتفاقیة وفي األنظمة والمعّرفة فیھا بعیثة ۱-۱
ف��ي األنظم��ة االتفاقی��ة و المح��ددة ف��ي ش��روطال بموج��ب البریدی��ة: البعائ��ث الت��ي ُتنق��ل دوالط��ربعیث��ة  ۱-۲

 ؛والمعّرفة فیھا
ف�ي األنظم�ة وف�ي االتفاقیة و المحددة في شروطال بموجب البعائث التي ُتنقل البرید العاجل الدولي: بعیثة ۱-۳

 ؛وثائق البرید العاجل الدولي ذات الصلة والمعّرفة فیھا
ن م�ن أي مقط�ع المستندات ٤-۱ : بعائث برید الرسائل أو الطرود البریدیة أو البرید العاجل ال�دولي الت�ي تتك�وَّ

رقمیة، باستثناء األشیاء الموجھة لإلتجار التي تق�ع مواص�فاتھا  مكتوب أو رسم أو مطبوع أو معلومات
 المادیة ضمن الحدود المحددة في األنظمة؛

البضائع: بعائ�ث بری�د الرس�ائل أو الط�رود البریدی�ة أو البری�د العاج�ل ال�دولي الت�ي تتك�ون م�ن أي ش�يء  ٥-۱
ج�ار والت�ي ال ینطب�ق علیھ�ا تعری�ف ملموس أو منقول خالف النقود، بما في ذل�ك األش�یاء الموجھ�ة لإلتِّ 

خامس��اً أع��اله والت��ي تق��ع مواص��فاتھا المادی��ة ض��من ۱-۱"المس��تندات" وفق��اً للتعری��ف ال��وارد ف��ي البن��د 
 ؛الحدود الُمحددة في األنظمة

 ؛، تحتوي على بعائث بریدیةمختومة برصاص أو بدون رصاصموسومة بلصیقة أو أوعیة  اإلرسالیة المغلقة: ٦-۱
 ؛)الوعاء(ذلك المبین على لصیقة خطأ: األوعیة الواردة إلى مكتب تبادل غیر  لیات الموجھةاإلرسا ۱-۷
 ة؛ ھویة مستخدم الخدمة البریدی الالزمة للتعرف علىالبیانات  البیانات الشخصیة: ۱-۸
 ؛لد عضو آخریوجد في بولكنھا كانت موجھة إلى مكتب تبادل  ،مكتب تبادل بعائث تسلمھا البعائث المرسلة خطأ: ۱-۹
 أو أخ�رى خدم�ة ن،مع�یَّ  مس�تثمر( العب�ور بل�د ف�ي ما ناقل یقدمھا التي الخدمات أجرة دفع: العبور نفقات ۱-۱۰

 جواً؛ أو/و بحراً  أو/و براً  الرسائل برید بعائث عبور إزاء) االثنین من مزیج



 االتفاقیة
 

۱٤٤ 

ل المرِس��س��تثمر المع��یَّن للبل��د الم عل��ى للمس��تثمر المع��یَّن لبل��د المقص��د مس��تحقة أج��رة النفق��ات الختامی��ة: ۱-۱۱
 ؛المتسلمة الرسائل برید بعائث عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضاً 

المستثمر المعیَّن: كل كیان حكومي أو غیر حكومي یعّینھ رسمیاً البلد العضو لضمان اس�تثمار الخ�دمات  ۱-۱۲
 ثائق االتحاد داخل أراضیھ؛البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة المترتبة على و

 ؛نظامالورزمة صغیرة: بعیثة تنقل بموجب شروط االتفاقیة  ۱-۱۳
ل المرِس�للبل�د  المس�تثمر المع�یَّن عل�ى للمستثمر المعیَّن لبلد المقصد مستحقة أجرة الحصة البریة للوارد:  ۱-۱٤

 ؛لمةالمتس البریدیة الطرود عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضاً 
 ،معیَّنمستثمر ( العبور بلد في ما ناقل یقدمھا التي الخدمات عن المستحقة األجرة الحصة البریة للعبور: ۱-۱٥

 جواً؛ أو/و براً  اإلقلیمیةبأراضیھ  بریدي طرد عبورمقابل ) االثنین من مزیج أو أخرى خدمة
ل ما (مستثمر مع�یَّن أو خدم�ة أخ�رى أو الحصة البحریة: األجرة المستحقة عن الخدمات التي یقدمھا ناق  ۱-۱٦

 بریدي؛ لطردمزیج من االثنین) یشارك في النقل البحري 
یمك��ن لزب��ون م��ا أن یق��دم ش��كوى أو طل��ب تح��ر فیم��ا یتص��ل بالخدم��ة البریدی��ة المقدم��ة  -االس��تعالمات ۱-۱۷

 ؛وشروط االتفاقیة واألنظمة تماشیاً 
ئم لخدمات بریدیة أساسیة ذات نوعیة في ك�ل ش�بر م�ن األراض�ي الخدمة البریدیة الشمولیة: التوفیر الدا  ۱-۱۸

 ، وذلك لجمیع الزبائن وبأسعار في المتناول؛بلداإلقلیمیة ل
 مغلق���ة بریدیة بعائث إعداد وزنھا أو عددھا یبرر ال لبعائث وسیط لبلد مفتوح عبور المكشوف:بالعبور   ۱-۱۹

 المقصد.لبلد 
 
 

 ۲المادة 
 أو الكیانات المسؤولة عن التقید بااللتزامات النابعة من االنضمام إلى االتفاقیةتحدید الكیان المسؤول 

 
 الھیئ�ة اس�م الم�ؤتمر انتھ�اء م�ن أشھر ستة مھلة خالل الدولي المكتب تبلغ أن األعضاء البلدان على یجب -۱

 ال�دولي المكت�ب كذلك األعضاء البلدان وتبلغ .وعنوانھا البریدیة الشؤون على اإلشراف عن المسؤولة الحكومیة
 الستثمار رسمیا المعیَّنین المستثمرین أو المعیَّن المستثمر وعنوان اسم المؤتمر انتھاء بعد أشھر ستة مھلة خالل

 ب��ین الفاص��لة الفت��رة خ��الل م��ا. إقل��یمھم ف��ي االتح��اد وث��ائق م��ن النابع��ة بااللتزام��ات وللتقی��د البریدی��ة الخ��دمات
 بأس�رع الحكومی�ة الھیئ�ات على تطرأ تغییرات بأي الدولي المكتب األعضاء انالبلد تبلغ أن فیجب المؤتمرات،

 بأس�رع ال�دولي المكت�ب إل�ى رسمیا المعیَّنین المستثمرین على تطرأ تغییرات بأي أیضا تبلغ أن ویجب .یمكن ما
 .التغییر تنفیذ من األقل على أشھر ثالثة قبل ذلك یكون أن ویفضل یمكن، ما
 
 ھ�ذا س�یوفرھا الت�ي البریدی�ة الخدمات نطاق تحدید فیجب جدیدا، مستثمرا رسمیا عضو دبل یعین عندما -۲

 .إقلیمھ في المستثمر بھا یقوم التي الجغرافیة التغطیة عن فضال االتحاد، وثائق بموجب األخیر
 
 

 ۳المادة 
 الشمولیة البریدیة الخدمة

 
 جمی�ع یتمت�ع عل�ى أن األعض�اء البل�دان صتح�ر ،لالتح�اد البری�دي اإلقل�یم وح�دة مفھ�وم دع�م ف�ي رغب�ة -۱

 ی�تم توفیرھ�ا بص�فة ،جی�دة أساس�یة بریدی�ة خدمات عرض تقابل شمولیة بریدیة خدمة في بالحق الزبائن/المرتفقین
 معقولة. وبأسعار أراضیھا من نقطة كل في دائمة

 



 االتفاقیة
 

۱٤٥ 

 الخدمات مدى ،ئل معتادة أخرىالوطني أو بوسا البریدي تشریعھا إطار في األعضاء البلدان تحدد ،الغایة ولھذه -۲
 الوطنیة. وظروفھا السكان احتیاجات من كل مراعاة مع ،المعقولة واألسعار النوعیة شروط وكذا المعنیة البریدیة

 
 م�ن ك�الً  ،الش�مولیة البریدی�ة الخدم�ة ب�أداء المكلف�ون المس�تثمرون یراعي أن على األعضاء البلدان تحرص -۳

 النوعیة. یرومعای البریدیة الخدمات عروض
 
ج��ٍد بحی��ث تك��ون تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یض��من ت��وفیر الخدم��ة البریدی��ة الش��مولیة بش��كل مُ  -٤

 دیمومتھا مضمونة.
 
 

 ٤المادة 
 حریة العبور

 
بل�د عض�و أن یض�من قی�ام م�ن الدس�تور، وھ�و یف�رض عل�ى ك�ل  الم�ادة األول�ىیوضح مبدأ حریة العب�ور ف�ي  -۱

ي تس�لم إل�یھاإلجیھ مستثمریھ المعیَّنین بتو قب�ل مس�تثمر م�ن  مرس�الیات المغلق�ة وبعائ�ث بری�د الرس�ائل المكش�وفة التـــ�
إرس�الیاتھم المغلق�ة وبع�ائثھم ف�ي نق�ل  یس�تخدمونھابأسرع الطرق وبالوسائل األكثر أمانا التي بشكل دائم و، معیَّن آخر

 لمرسلة خطأ واإلرسالیات الموجھة خطأ.وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث ا .الخاصة ببرید الرســــائل
 
المحتویة على مواد ُمعدیة قابلة للتلف أو مواد  البعائث البریدیةللبلدان األعضاء التي ال تشترك في تبادل  -۲

على المطبوع�ات  نفس الشيءوینطبق . ر المكشوف عبر أراضیھامشعة الخیار في أال تقبل ھذه البعائث بالعبو
الت�ي ال تس�تجیب محتویاتھ�ا لألحك�ام القانونی�ة الت�ي ت�نظم  Mوالرزم الصغیرة واألكی�اس والدوریات والمجالت 

 شروط نشرھا أو تداولھا في بلد العبور.
 
 مكفولة في كل إقلیم االتحاد. الطرودور ـحریة عب -۳
 
تق�دیم غ�ي نھ یحق للبلدان األعضاء األخرى أن تلإإذا لم یراع بلد عضو األحكام الخاصة بحریة العبور، ف -٤

 العضو. مع ھذا البلد الخدمات البریدیة
 
 

 ٥المادة 
و/أو االس��م الع��ائلي للمرس��ل إلی��ھ أو اس��مھ تع��دیل أو تص��حیح العن��ـوان  -االس��ترداد  -تبعی��ة البعائ��ث البریدی��ة 

 إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا إلى المرِسل -استئناف اإلرسال  .الشخصي أو اسم أبیھ، إن ُوجد
 
لك��ا للمرس��ل طالم��ا أنھ��ا ل��م تس��لم لص��احب الح��ق، إالّ إذا كان��ت البعیث��ة الم��ذكورة ق��د تظ��ل ك��ل بعیث��ة بریدی��ة مُ  -۱

 ۳-۱۹أو الم�ادة  ۱-۱-۲-۱۹المص�در أو المقص�د، وف�ي حال�ة تطبی�ق الم�ادة بل�د ل ال�وطني لتش�ریعلصودرت تطبیق�ا 
 بلد العبور.ل الوطني تشریعالنص علیھ یوفقا لما 

 
أو یع��ّدل أو یص��حح و/عیث��ة بریدی��ة أن یس��تردھا م��ن الخدم��ة أو یع��دل عنوانھ��ا أو یص��ححھ، لمرِس��ل أي ب -۲

أما األجور والشروط األخرى فمنصوص  إن ُوجد.، االسم العائلي للمرسل إلیھ أو اسمھ الشخصي أو اسم أبیھ
 .النظامعلیھا في 

 
بعائث البریدیة في حالة تغییر عن�وان أن یستأنف المستثمرون المعیَّنون إرسال التضمن البلدان األعضاء  -۳

المرسل إلیھ وإعادة البعائث التي ال یمكن توزیعھا إلى الُمرِسل. أما األجور والشروط األخرى فمنصوص علیھا 
 .النظام في



 االتفاقیة
 

۱٤٦ 

 ٦المادة 
 طوابع البرید

 
 م�ع تتط�ابق الت�ي للطواب�ع فق�ط ویخص�ص االتفاقی�ة ھ�ذه بموج�ب محمی�اً " بری�د طابع" مصطلح یكون -۱

 .النظاموالشروط الواردة في  المادة ھذه شروط
 
 طابع البرید: -۲
 االتحاد؛ لوثائق طبقاً  البلد العضو أو اإلقلیم ُیصدر وُیطرح للتداول بصفة حصریة تحت سلطة ۲-۱
عل�ى توض�ع عن�دما الحقیقی�ة لقیمتھ�ا المقابل�ة األج�رة دف�ع عل�ى دلیالً یكون من مظاھر السیادة ویشكل  ۲-۲

 االتحاد؛ لوثائق وفقاً  ریدیة،الب البعائث 
البل��د  ف��ي البریدی��ة الطواب��ع جم��ع ھوای��ة أو البری��دي المس��بق ال��دفع ألغ��راضیك��ون مت��داوالً  أن یج��ب  ۲-۳

 ؛تبعاً للتشریع الوطني اإلصدار إلدارة األصلي اإلقلیم العضو أو 
 اإلصدار. یجب أن تتیسر الطوابع البریدیة لكل المواطنین في البلد العضو أو إقلیم  ٤-۲
 
 تتضمن طوابع البرید ما یلي:  -۳
أو إقلیم اإلصدار إلى  العضو بلدالأو إذا طلب  ۱اسم البلد العضو أو اإلقلیم المصدر، بالحروف الالتینیة ۳-۱

الل�ذین الرم�ز أو الح�روف األول�ى  أن یتض�من ط�ابع البری�د المكتب الدولي لالتح�اد البری�دي الع�المي،
 م االتفاقیة؛افي نظ ةط المحددوصدار رسمیا تماشیاً والشربلد أو إقلیم اإل یمثالن

 القیمة االسمیة المعبر عنھا:  ۳-۲
نة على شكل حرف أو رمز؛ مبدئیاً، ۳-۲-۱  بالعملة الرسمیة للبلد العضو أو إقلیم اإلصدار أو المبیَّ
 بعالمات أخرى نوعیة تحّددھا ماھیتھا. ۳-۲-۲
 
 تظھ�ر الت�ي الدولی�ة الحكومی�ة لمنظم�اتوش�عارات ا الرسمیة مراقبةال وعالمات الدولة شعارات تكون -٤

 .الصناعیة الملكیة لحمایة باریس اتفاقیةبموجب  محمیة البرید طوابع على
 
 أما مواضیع وتصامیم طوابع البرید فیجب أن: -٥
 اد؛االتح أجھزة قبل من المتخذة القرارات ومع االتحاد دستور دیباجة روح مع متماشیة تكون ۱-٥
 أو اإلص��دار، إدارة ل��ھ تخض��ع ال��ذي اإلقل��یم أو العض��و للبل��د الثقافی��ة بالھوی��ة وثیق��ة ص��لة عل��ى تك��ون ۲-٥

 السالم؛ على الحفاظ أو الثقافة نشر في تساھم 
 ل��ھ تخض��ع ال��ذي اإلقل��یم أو العض��و البل��د غریب��ة ع��ن أح��داث أوب��ارزة  شخص��یات ذك��رى تخل��د عن��دما ۳-٥

 المعني؛ اإلقلیم أو العضو بالبلد وثیقة عالقة لھا تكون أن یجب اإلصدار، إدارة 
دة من أي طابع سیاسي أو أي موضوع یخدش شعور ٤-٥  ما؛ بلد أو شخص تكون مجرَّ
 للبلد العضو أو اإلقلیم. كبرى داللةب تتسم ٥-٥
 
 أو أو بص�مات الطابع�ات التخل�یص أو بص�مات آالت البری�دي عالمات التخلیص تستعمل أن یجوز ال -٦

 .البلد العضو أو اإلقلیم من بترخیص إال االتحاد لوثائق وفقاً  وضع بصمة الختم أو الطباعة وسائل من ھاغیر

 
 باعتبارھا البلد الذي اخترع طابع البرید. ىُیمنح إعفاء من ھذا الحكم لبریطانیا العظم ۱
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۱٤۷ 

 ال�دولي المكت�ب األعض�اء البل�دان ت�زود جدی�دة، تقنی�ات أو م�واد باس�تخدام بریدی�ة طواب�ع إص�دار قب�ل -۷
 م�ن ك�ال ال�دولي المكت�ب ویبل�غ. البری�د معالج�ة آالت عم�ل لطریق�ة مواءمتھ�اع�ن م�دى  الض�روریة بالمعلومات

 .بذلك اآلخرین المعیَّنین والمستثمرین األعضاء البلدان
 
 

 ۷المادة 
 التنمیة المستدامة

 
ن�ون ب�إقرار وتنفی�ذ اس�تراتیجیة فعال�ة للتنمی�ة المس�تدامة  -۱ تبادر البلدان األعض�اء و/أو مس�تثمروھا المعیَّ

ادیة على جمیع مستویات العملی�ات البریدی�ة باإلض�افة تنصب بصفة خاصة على أنشطة بیئیة واجتماعیة واقتص
 .المستدامةإلى تشجیع أنشطة التوعیة بمسائل مسائل التنمیة 

 
 

 ۸المادة 
 األمن البریدي

 
ف��ة ن بالمتطلب��ات األمنی��ة یھا المعیَّن��یك��ل م��ن البل��دان األعض��اء ومس��تثمریلت��زم  -۱ ف��ي المع��اییر األمنی��ة المعرَّ

ویقرون وینفذون استراتیجیة عمل في مجال األمن على جمیع مستویات االستثمار البریدي  لالتحاد البریدي العالمي
تل�ك الثق�ة، وذل�ك وتعزی�ز  التي یقدمھا المستثمرون المعیَّن�ون الخدمات البریدیة فيللحفاظ على ثقة عامة الجمھور 

مب��دأ تتض��من  النظ��ام، كم��اف��ي األھ��داف المح��ددة تتض��من ھ��ذه االس��تراتیجیة  و ف��ي ص��الح ك��ل الم��وظفین المعنی��ین.
االمتثال للمتطلبات القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مسبقة بشأن البعائث البریدیة المحددة ف�ي أحك�ام التنفی�ذ 
(بما في ذلك نوع البعائث البریدیة ومعاییرھا) التي اعتمدھا كل من مجلس االستثمار البری�دي ومجل�س اإلدارة وفق�ا 

عل�ى أن تش�مل ھ�ذه االس�تراتیجیة أیض�ا تب�ادل المعلوم�ات المتعلق�ة  ترسیل التقنیة لالتحاد البریدي العالمي.لمعاییر ال
نین.بالحفاظ على أمن وسالمة نقل وعبور اإلرسالیات فیما بین البلدان األعضاء ومستثمریھا   المعیَّ

 
متناسباً م�ع الخط�ر أو التھدی�د، یجب أن یكون أي تدبیر أمني یتخذ ضمن سلسلة النقل البریدي الدولي  -۲

كما یجب فرضھ دون إعاقة تدفق البرید أو التجارة على المستوى العالمي م�ن خ�الل مراع�اة خصوص�یة ش�بكة 
البرید. ویجب فرض التدابیر األمنیة التي قد یكون لھا أثر ع�المي عل�ى العملی�ات البریدی�ة بطریق�ة منس�قة دولی�اً 

 ة المصلحة ذات الصلة.ومتوازنة مع مشاركة الجھات صاحب
 
 

 ۹المادة 
 المخالفات

 
 البعائث البریدیة -۱
 ومقاض�اتھیل�ي أُدی�ن بارتك�اب م�ا لمن�ع أي ش�خص  تتعھد البلدان األعضاء باتخاذ الت�دابیر الض�روریة  ۱-۱

 ومعاقبتھ: 
 الت��ي ال، خط��رةال البض��ائعف��ي البعائ��ث البریدی��ة، فض��ال ع��ن  العقلی��ةوض��ع المخ��درات والم��ؤثرات  ۱-۱-۱

ص االتفاقیة   ؛صراحة بوضعھا والنظامترخِّ
ص��لة باالس��تغالل الجنس��ي لألطف��ال أو ذات ط��ابع إب��احي  لھ��ا ف��ي البعائ��ث البریدی��ة ووض��ع أش��یاء ۱-۱-۲

 .األطفال تستخدم 
 
 أجَرة التخلیص ووسائل التخلیص بوجھ خاص. -۲



 االتفاقیة
 

۱٤۸ 

ات تتعل���ق بوس���ائل التخل���یص انتھاك���لمن���ع أي  باتخ���اذ الت���دابیر الض���روریة تتعھ���د البل���دان األعض���اء  ۲-۱
 المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ومقاضاة مرتكبیھا ومعاقبتھم. 

 الطوابع البریدیة المتداولة أو المسحوبة من التداول؛ ۲-۱-۱
 بصمات التخلیص؛ ۲-۱-۲
 بصمات آالت التخلیص أو آالت الطباعة؛ ۲-۱-۳
 قسائم المجاوبة الدولیة. ٤-۲-۱
یة، ُیقصد بالمخالفات المتعلق�ة بوس�ائل التخل�یص أي م�ن األعم�ال الم�ذكورة أدن�اه ألغراض ھذه االتفاق ۲-۲

الحصول على كسب شخصي غیر مشروع أو للحصول عل�ى كس�ب  بغیة من أي شخصالتي ُترَتَكب 
 لصالح طرف ثالث. وینبغي المعاقبة على ارتكاب األعمال التالیة:

لتخل��یص، أو أي عم��ل غی��ر ش��رعي أو غی��ر ق��انوني ل��ھ أي عم��ل تزیی��ف أو تقلی��د أو تزوی��ر لوس��ائل ا ۲-۲-۱
 صلة بصناعة غیر مرخص بھا لمثل ھذه الوسائل؛ 

أو اس�تعمالھا أو أي وس�یلة م�ن وس�ائل ال�دفع البری�دي المس�بق الم�زورة أو المقل�دة أو المزیف�ة  تصنیع ۲-۲-۲
أو الدعایة لھا (وكذلك  إطالقھا للتداول بھا أو االتجار بھا أو توزیعھا أو نشرھا أو نقلھا أو عرضھا

  على شكل مسارد ولألغراض الدعائیة).
 ؛استعمال أو تداول أي وسیلة من وسائل التخلیص كانت قد سبق استعمالھا، وذلك في أغراض بریدیة ۲-۲-۳
 المحاوالت الرامیة إلى ارتكاب أي من المخالفات المذكورة. ٤-۲-۲
 
 المعاملة بالمثل -۳
تعل�ق األم�ر بوس�ائل ، ۲بین األعمال المشار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة یجب عدم التمییز ت، فیما یتعلق بالعقوبا ۳-۱

ألي ش�رط  ھ�ذا الحك�م خاض�عاً ال یج�وز أن یك�ون ؛ ولل�دفع البری�دي المس�بق وطنیة أو أجنبی�ةتخلیص 
 یخص المعاملة بالمثل. أو عرفیاً  سواء كان قانونیاً 

 
 

 ۱۰المادة 
 معالجة البیانات الشخصیة

 
 ز استخدام البیانات الشخصیة للمستخدمین إال لألغراض التي ُجمعت من أجلھا وفقا للتشریع الوطني.ال یجو -۱
 
 .المرخص لھا بالنفاذ إلیھا بموجب التشریع الوطنيإالَّ لألجھزة البیانات الشخصیة للمستخدمین إنشاء ال یجوز  -۲
 
ن��ییح��رص ك��ل م��ن البل��دان األعض��اء ومس��تثمر -۳ مان س��ریة وأم��ن البیان��ات الشخص��یة ن عل��ى ض��یھا المعیَّ

  للمستخدمین، وفقا لتشریعھم الوطني ووفقا للمعاییر الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال.
 
 یخطر المستثمرون المعیَّنون زبائنھم بطریقة استخدام بیاناتھم الشخصیة وال سیما الغرض من تجمیعھا. -٤
 
نین یجوز للمستثمرین الدون اإلخالل بما سبق،  -٥ نین إرسال البیانات الشخصیة إلى المستثمرین المعیَّ معیَّ

 في بلدان المقصد أو في بلدان العبور الذین یحتاجون إلى تلك البیانات من أجل تقدیم الخدمة.
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 ۱۱المادة 
 رسالیات المغلقة مع الوحدات العسكریةتبادل اإل

 
 :أخرى لبلدانخدمات بریة أو بحریة أو جویة تابعة بواسطة یمكن تبادل إرسالیات مغلقة لبرید الرسائل  -۱
 ؛األعضاء وقادة الوحدات العسكریة الموضوعة تحت تصرف األمم المتحدة البلدانبین مكاتب برید أحد  ۱-۱
 ؛بین قادة تلك الوحدات العسكریة ۱-۲
فن الحربی��ة أو الس��و البری��ة األعض��اء وق��ادة الف��رق البحری��ة أو الجوی��ة أو البل��دانب��ین مكات��ب بری��د أح��د  ۱-۳

 ؛الطائرات العسكریة التابعة لنفس ھذا البلد والراسیة في الخارج
 أو السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة التابعة لنفس البلد.أو البریة بین قادة الفرق البحریة أو الجویة  ٤-۱
 

مرس�لة فق�ط  ۱ ف�ي البن�درسالیات المش�ار إلیھ�ا یجب أن تكون بعائث برید الرسائل التي تشتمل علیھا اإل -۲
منھا أو  التي ُترسلمن أو إلى أعضاء الوحدات العسكریة أو ھیئات أركان الحرب ومالحي السفن أو الطائرات 

ال�ذي وض�ع تح�ت التص�رف الوح�دة العس�كریة أو ویح�دد المس�تثمر المع�یَّن للبل�د العض�و رس�الیات. إلیھا ھذه اإل
 أنظمتھ القانونیة.رسال التي تطبق علیھا حسب شروط اإلالتابعة لھ السفن أو الطائرات، التعرفات و

 
ال��ذي وض��ع تح��ت التص��رف الوح��دة ُیعتب��ر المس��تثمر المع��یَّن للبل��د العض��و م��ا ل��م یوج��د اتف��اق خ��اص،  -۳

ن�ین المعنی�ین العسكریة أو التابعة لھ السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة،  بنفق�ات مدینا إزاء المس�تثمرین المعیَّ
 .رسالیات وبالنفقات الختامیة وبنفقات النقل الجويعبور اإل

 
 

 ۱۲المادة 
 إیداع بعائث برید الرسائل بالخارج

 
، بعائ�ث بری�د الرس�ائل الت�ي یق�وم أو یّوزع علیھم لیھمإبأن یوجھ إلى المرسل مستثمر معیَّن لزم أي ال یُ  -۱

ھم في بلد أجنبي، بقصد االس�تفادة م�ن بأنفسھم أو بوساطة غیر أرض بلد عضو بإیداعھامرسلون، یقیمون على 
 المطبقة في ذلك البلد.الشروط التعریفیة األفضل 

 
ف�ي بل�د  المع�دةب�ال تمیی�ز س�واء عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل  ۱ في البن�دتطبق األحكام المنصوص علیھا  -۲

 لد أجنبي.في ب المھیأةإقامة المرسل والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث برید الرسائل 
 

ب�دفع التعریف�ات الداخلی�ة.  المص�درللمستثمر المعیَّن في المقصد الحق ف�ي مطالب�ة المس�تثمر المع�یَّن ف�ي  -۳
دفع ھذه التعریفات خالل مھلة یح�ددھا المس�تثمر المع�یَّن ف�ي المقص�د  المصدرالمستثمر المعیَّن في  وإذا لم یقبل

إلى المستثمر المعیَّن في المصدر مع تمتعھ بحـق المطالب�ة ب�أن ت�رد  فإنھ یمكن لھذا األخیر، إما أن یعید البعائث
 لھ نفقات اإلعادة أو أن یعالجھا وفقا لتشریعھ الوطني.

 
ال یل��زم أي مس��تثمر مع��یَّن بتوجی��ھ بعائ��ث بری��د الرس��ائل الت��ي یودعھ��ا مرس��لون أو یودعونھ��ا بواس��طة  -٤

إذا اتض�ح أن مبل��غ النفق�ات الختامی�ة الواج��ب  ،یم��ون فی�ھغی�رھم بكمی�ات كبی�رة ف��ي بل�د آخ�ر غی��ر البل�د ال�ذي یق
المرس�لین. ویح�ق للمس�تثمرین  إقام�ةمن المبلغ الذي كان سیحّصل لو أودعت البعائث في بلد أدنى تحصیلھ أقل 
نین في   وال ،أن یطالبوا المستثمر المعیَّن لإلیداع بدفع أجرة تتناسب م�ع التك�الیف الت�ي ی�تم تحملھ�ا المقصدالمعیَّ

الداخلی�ة المطبق�ة التعریفة في المائة من  ۸۰یمكن أن تتجاوز ھذه األجرة أعلى مبلغ من الصیغتین التالیتین: إما 
 ۹-۳۰أو  ۱٥-۲۹إل��ى  ۱۲-۲۹أو  ۱۱-۲۹ إل��ى ٥-۲۹أو األس��عار المطبق��ة وفق��اً للم��واد عل��ى بعائ��ث مماثل��ة 

خالل مھلة یحددھا المستثمر المع�یَّن  ،لغ المطالب بھوإذا لم یقبل المستثمر المعیَّن لإلیداع دفع المب حسب الحالة.
فإنھ یمكن لھذا األخیر إما أن ُیعید البعائث إلى المستثمر المعیَّن لإلیداع مع تمتعھ بحق المطالبة بأن  ،في المقصد

 .الوطنيترد لھ نفقات اإلعادة أو أن ُیعالجھا وفقا لتشریعھ 
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  ۱۳ المادة
 ي العالمياستعمال نماذج االتحاد البرید

 
نین استعمال نماذج االتح�اد  یحقما لم ُینّص على خالف ذلك في وثائق االتحاد، ال  -۱ إال للمستثمرین المعیَّ

 لتبادل البعائث البریدیة وفقا لوثائق االتحاد.لتشغیل الخدمات البریدیة و ومستنداتھ
 

نین  یجوز -۲ المي ومس�تنداتھ لتش�غیل مكات�ب التب�ادل نماذج االتحاد البریدي الع� استعمالللمستثمرین المعیَّ
ن��ون  مراك��ز معالج��ة البری��د ال��دوليوك��ذلك الواقع��ة خ��ارج األراض��ي اإلقلیمی��ة  الت��ي ُینش��ئھا المس��تثمرون المعیَّ

لتس�ھیل اس�تثمار الخ�دمات البریدی�ة الم�ذكورة آنف�ا  ٦خارج أقالیمھم الوطنیة، وفقا للتعریف ال�وارد ف�ي البن�د 
 یة. وتبادل البعائث البرید

 
للقانون الوطني أو السیاسة الوطنیة للبلد أو اإلقلیم العضو  ۲تخضع ممارسة اإلمكانیة المبینة في البند  -۳

الذي یقام فیھ مكتب التبادل الواقع خارج األراضي اإلقلیمیة أو مركز معالجة البرید ال�دولي. وف�ي ھ�ذا الص�دد 
ن��ون المض��ي ف��ي ۲ودون المس��اس بالتزام��ات التعی��ین ال��واردة ف��ي الم��ادة  تنفی��ذ ، یض��من المس��تثمرون المعیَّ

ن��ین اآلخ��رین وم��ع  التزام��اتھم بموج��ب االتفاقی��ة وتحم��ل كام��ل المس��ؤولیة ع��ن عالق��اتھم بالمس��تثمرین المعیَّ
 المكتب الدولي. 

 
قب��ول فیم��ا یخ��ص  ف��ي المقص��دك��ذلك عل��ى البل��د العض��و  ۳ف��ي البن��د  المنص��وص علی��ھمتطل��ب الینطب�ق  -٤

 دیة من مثل مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالجة البرید الدولي ھذه. البعائث البری
 
ُتعلم البلدان األعضاء المكتَب الدولي بسیاساتھا المطبَّقة على البعائث البردییة الُمرَس�لة و/أو المس�تلَمة  -٥

. ویجب ُتتاح ھذه المعلومات جة البرید الدوليمكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالمن 
 على موقع اإلنتنرت لالتحاد.

 
ف مكات�ب التب�ادل الواقع�ة خ�ارج األراض�ي اإلقلیمی�ة بأنھ�ا مكات�ب أو  -٦ ألغراض ھ�ذه الم�ادة حص�را، ُتع�رَّ

نون أو یتولون اإلشراف علیھا في إقلیم بلد عضو  مرافق أُنشئت ألغراض تجاریة ویشّغلھا المستثمرون المعیَّ
مراك�ز أو إقلیم آخر غیر إقلیمھم، بھدف االّتجار في أسواق خارج أقلیمھم الوطنیة. ومن جھة أخ�رى، تع�ّرف 

بأنھ�ا مراف�ق لمعالج�ة البری�د ال�دولي المتب�اَدل، إم�ا بھ�دف تجھی�ز أو اس�تالم إرس�الیات معالجة البری�د ال�دولي 
نین آخرین.بریدیة وإما ألداء دور مراكز عبور للبرید الدولي الم  تباَدل فیما بین مستثمرین معیَّ

 
ر ھذه المادة على أنھا توحي بأن  -۷ مراكز أو مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة یجب أال ُتفسَّ

ن�ین المس�ؤولین ع�ن إنش�ائھا وتش�غیلھا خ�ارج أق�الیمھم  معالجة البرید الدولي (بما في ذل�ك المس�تثمرین المعیَّ
نین الخاضعین لوثائق االتحاد البری�دي الع�المي وال الوطنیة) تتمت ع بنفس وضع مستثمري البلد المضیف المعیَّ

مكات��ب التب��ادل الواقع��ة خ��ارج عل��ى أنھ��ا تف��رض التزام��ا قانونی��ا عل��ى البل��دان األعض��اء األخ��رى لالعت��راف ب
ن��ین عل��ى األق��الیم ھ��ذه عل��ى أنھ��ا م��ن المس��تثمرین  مراك��ز معالج��ة البری��د ال��دوليأو األراض��ي اإلقلیمی��ة  المعیَّ

 القائمة والمشّغلة فیھا.
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 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 

 ۱٤المادة 
 األھداف في مجال نوعیة الخدمةالمعاییر و

 
ن�ین تحدی�د ونش�ر مع�اییرھم وأھ�دافھم ف�ي مج�ال توزی�ع  -۱ یتعین على البلدان األعضاء أو مستثمریھا المعیَّ

 بعائث برید الرسائل والطرود الواردة.
ال ینبغ��ي أن تك��ون ھ��ذه المع��اییر واألھ��داف، بع��د أن ُیض��اف إلیھ��ا الوق��ت المطل��وب ع��ادة للتخل��یص  -۲

 الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتھم الداخلیة.
 
ن -۳ ین في المصدر تحدید ونشر معاییرھم م�ن البدای�ة یجب أیضا على البلدان األعضاء أو مستثمریھا المعیَّ

 إلى النھایة فیما یتعلق بالبعائث والبعائث الجویة لبرید الرسائل وكذا للطرود والطرود االقتصادیة/ السطحیة.
 
 ُیقّیم البلدان األعضاء أو مستثمروھا المعیَّنون مدى تطبیق معاییر نوعیة الخدمة. -٤
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسومو الرسوم

 
 

 ۱٥المادة 
 الرسوم

 
د  -۱ ف�ة ف��ي االتفاقی��ةالخاص��ة بمختل�ف الخ��دمات البریدی��ة  الرس��ومُتح�دَّ م�ن قب��ل البل��دان األعض��اء أو  الُمعرَّ

نین تبعاً للتش�ریع ال�وطني وطبق�ا للمب�ادئ المنص�وص علیھ�ا ف�ي االتفاقی�ة  یج�ب أن ، ونظامھ�اومستثمریھا المعیَّ
 تكون مرتبطة من حیث المبدأ بالتكالیف المتعلقة بتقدیم ھذه الخدمات.

 
التخل�یص ع�ن نق�ل بعائ�ث  رس�ومیحدد البلد العضو للمصدر أو مس�تثمره المع�یَّن تبع�اً للتش�ریع ال�وطني  -۲

طالما كانت  التخلیص تسلیم البعائث في محل إقامة المرسل إلیھم رسومبرید الرسائل والطرود البریدیة. وتشمل 
 .المعنیةالمقصد بالنسبة للبعائث بلدان في خدمة التوزیع ھذه منظمة 

 
معادلة على األقل لتلك  ،المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبیل البیان في الوثائق الرسومیجب أن تكون  -۳

 لخ).إ ،مھلة المعالجة ،الكمیة ،نفس الخصائص ( الفئة تنطوي علىالمطبقة على بعائث النظام الداخلي التي 
 
نین حسب التشریع الوطنيیرخص  -٤ كاف�ة  أو یتج�اوزوا بأن تتجاوز للبلدان األعضاء أو لمستثمریھا المعیَّ

 .الواردة في الوثائقاإلرشادیة  الرسوم
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خی�ار أن بالبلدان األعض�اء أو مس�تثمروھا المعیَّن�ون تتمتع  ،۳المحددة بالبند  للرسوم الحد األدنى یتجاوزفیما  -٥
داخ�ل المودع�ة  والط�رود البریدی�ة بالنس�بة لبعائ�ث بری�د الرس�ائلال�وطني مخفض�ة تس�تند إل�ى تش�ریعھا  رس�وماً تمنح 

 فات تفضیلیة لزبائنھا الذین لدیھم رواج بریدي ھام.یویمكنھا بوجھ خاص أن تمنح تعر أراضي بلد عضو،
 
 نوع خالف تلك المقررة في الوثائق. بریدیة من أي رسومل من الزبائن حصَّ محظور أن تُ من ال -٦
 
لھا.التي  بالرسوممستثمر معیَّن حتفظ كل ی ،فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في الوثائق -۷  حصَّ
 
 

 ۱٦المادة 
 ةالبریدی الرسوممن  اإلعفاء

 
 المبدأ -۱
علیھ��ا  ، منص��وصالبری��دي م��ن دف��ع التخل��یص باعتبارھ��ا إعف��اء، ةالبریدی�� م��ن الرس��وم ح��االت اإلعف��اء  ۱-۱

 األحكام التي تنص على اإلعفاء من دف�ع التخل�یص حددییمكن أن  النظامغیر أن . صراحة في االتفاقیة
بعائ�ث بری�د الرس�ائل والط�رود ل بالنس�بةوحص�ص ال�وارد  ،والنفقات الختامیة ،نفقات العبورو ،البریدي

ن��ینم��ن قب��ل  البریدی��ة المرس��لة والمتعلق��ة  تح��ادات المح��دودةواال البل��دان األعض��اء والمس��تثمرین المعیَّ
بعائث برید الرسائل والطرود البریدیة المرسلة من المكتب  تعفى ،وعالوة على ذلك. بخدماتھا البریدیة

ن�یناالتحادات المحدودة إلى الدولي لالتحاد البریدي العالمي  م�ن  والبل�دان األعض�اء والمس�تثمرین المعیَّ
حص�ل یالخی�ار ف�ي أن أو مس�تثمره المع�یَّن  د العض�و المص�درُیت�اح للبل�البریدیة غیر أن�ھ  الرسومجمیع 

 الجویة عن ھذه البعائث األخیرة. اإلضافیة الرسوم
 
 أسرى الحرب والمعتقلون المدنیون -۲
الجوی��ة اإلض��افیة بعائ��ث بری��د الرس��ائل والط��رود  الرس��ومالبریدی��ة باس��تثناء  الرس��ومتعف��ى م��ن كاف��ة  ۲-۱

لبریدی�ة الموجھ�ة إل�ى أس�رى الح�رب أو المرس�لة م�نھم رأس�ا أو ع�ن البریدیة وبعائ�ث خ�دمات ال�دفع ا
ویعام��ل البریدی��ة طری��ق المكات��ب المذكـ��ـورة بنظـ��ـام االتفـ��ـاقیة والنظ��ام الخـ��ـاص بخدمـ��ـات ال��دفع 

المتح��اربون ال��ذین یتلق��اھم بل��د محای��د والمعتقل��ون فی��ھ معامل��ة أس��ـرى الح��ـرب الحقیقی��ین فیم��ا یتعل��ق 
 .الذكرلسالفة ابتطبیق األحكام 

ك�ذلك عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل والط�رود البریدی�ة  ۱-۲األحكام المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د  يتسر ۲-۲
إلى األش�خاص الم�دنیین المعتقل�ین الموّجھة أخرى أو بلدان وبعائث خدمات الدفع البریدیة الواردة من 

والمتعلق��ة بحمای��ة  ۱۹٤۹ "آب" أغس��طس ۱۲المنص��وص عل��یھم ف��ي اتفاقی��ة جنی��ف المؤرخ��ة ف��ي 
األشخاص المدنیین في وقت الحرب أو المرس�لة م�نھم رأس�ا أو ع�ن طری�ق المكات�ب الم�ذكورة بنظ�ام 

 .االتفاقیة والنظام الخاص بخدمات الدفع البریدیة
االتفاقیة والنظام الخاص بخدمات ال�دفع البریدی�ة م�ن اإلعف�اء في نظام تستفید كذلك المكاتب المذكورة  ۲-۳

 ،ع��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل والط��رود البریدی��ة وبعائ��ث خ��دمات ال��دفع البریدی��ة ةالبریدی�� م��ن الرس��وم
الت��ي یرس��لونھا أو یتلقونھ��ا إم��ا رأس��ا وإم��ا  ۲-۲و ۱-۲الخاص��ة باألش��خاص المذكـ��ـورین ف��ي البن��دین 

 .بطریق الوساطة
 ۱۰ح�د ال�وزن إل�ى كیلوغرام�ات. ویرف�ع  ٥لغای�ة م�ا زنت�ھ  ةالبریدی�معف�اة م�ن الرس�وم تقبل الط�رود  ٤-۲

كیلوغرام��ات للبعائ��ث الت��ي ال یمك��ن تجزئ��ة محتویاتھ��ا وك��ذا للبعائ��ث المرس��لة ألح��د المعس��كرات أو 
 .ألمنائھ لتوزیعھا على األسرى

أس��رى ال تعطى عن الطرود المصلحیة وطرود  المستثمرین البریدیین،في إطار تسویة الحسابات بین  ٥-۲
 باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجویة. الحرب والمعتقلین المدنیین أي حصة
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 بعائث المكفوفین -۳
ُتعف��ى جمی��ع البعائ��ث الخاص��ة ب��المكفوفین الت��ي ُترس��ل م��ن ط��رف منظم��ة للمكف��وفین أو إلیھ��ا أو م��ن  ۳-۱

دام أن ھ�ذه ااإلض�افیة، م� الجوی�ة الرس�ومالبریدی�ة باس�تثناء  الرس�ومشخص مكفوف أو إلیھ من جمی�ع 
 .لرسِ ائث مقبولة على ھذا النحو في الخدمة الداخلیة للمستثمر المعیَّن المُ البع

 في ھذه المادة: ۳-۲
ینطب�ق  أو ض�عیف البص�ر ف�ي بل�ده أو اً مكفوفُسجل رسمیا باعتباره ُیقصد بالشخص المكفوف شخصا  ۳-۲-۱

 ؛علیھ تعریف منظمة الصحة العالمیة للشخص المكفوف أو الشخص الضعیف الرؤیة
 ؛رسمیا ھمتمثلتخدم المكفوفین أو یقصد بمنظمة المكفوفین مؤسسة أو جمعیة  ۳-۲-۲
 )الص�وتیة التس�جیالت ذل�ك في بما( كانت، شكل أي في والمكتوبات المراسالت تشمل بعائث المكفوفین  ۳-۲-۳

 دانھمفق مشاكل مواجھة على المكفوفین لمساعدة كیِّفت أو التي ُصِنعت أو األدوات وأي نوع من المعدات
 .نظامالللبصر، حسبما ینص علیھ 

 
 
 
 
 

 رابعالجزء ال
 الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة

 
 

 ۱۷ادة الم
 الخدمات األساسیة

 
ن��ون قب��ول بعائ��ث بری��د الرس��ائل  -۱ ینبغ��ي أن تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یكف��ل مس��تثمروھا المعیَّ

 ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا.
 
 ھي: المحتویة على مستندات فقطئل بعائث برید الرسا -۲
 ؛كیلوغرام ۲أولویة لغایة ذات أولویة وبعائث غیر ذات بعائث  ۲-۱
 ؛اتكیلوغرام ۲ لغایة ومطبوعاترسائل وبطاقات بریدیة  ۲-۲
 ؛اتكیلوغرام ۷المكفوفین لغایة بعائث  ۲-۳
مطبوع���ة مماثل���ة  األكی���اس الخاص���ة الت���ي تحت���وي عل���ى جرائ���د ومكتوب���ات دوری���ة وكت���ب ومس���تندات  ٤-۲

 كیلوغرام. ۳۰" لغایة Mتسمى "أكیاس والتي  المقصد،المرسل إلیھ ونفس ھة لنفس موجَّ  
 
 برید الرسائل المحتویة على بضائع فقط، ھي: بعائث  -۳
 .كیلوغرام ۲الرزم الصغیرة ذات األولویة وغیر ذات األولویة، لغایة  ۳-۱
 

 .للنظاموفقا  ،محتواھاولجتھا تصنف بعائث برید الرسائل تبعا لسرعة معا -٤
 

 بحس�ب الرس�ائل بری�د بعائ�ث تص�نَّف أن أیض�اً  یج�وز ،۳ البن�د ف�ي إلیھ�ا المش�ار التصنیف أنظمة إطار في  -٥
 ب�یَّنوتُ  .(E)أو رزم ص�غیرة   (E)ةُمزحم� رس�ائل أو ،(G)ة كبیر رسائل أو ،(P)ة صغیر رسائل باعتبارھا مقاسھا
 .نظامال في والوزن الحجم حدود



 االتفاقیة
 

۱٥٤ 

بص�ورة اختیاری�ة عل�ى بع�ض فئ�ات بری�د ف�ي البن�د أعل�ى م�ن تل�ك الموض�حة  أوزان تطبق ح�دود أبع�اد -٦
 .نظامالوفقا للشروط الموضحة في  ،الرسائل

 
ن��ون قب��ول الط��رود البریدی��ة  یج��ب -۷ أیض��ا أن تح��رص البل��دان األعض��اء عل��ى أن یكف��ل مس��تثمروھا المعیَّ

 .وغراماكیل ۲۰ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا لغایة 
 
وفقا للشروط  ،الطرود البریدیة بعضكیلوغراما بصورة اختیاریة على  ۲۰تطبق حدود أوزان أعلى من  -۸

 .النظامالموضحة في 
 
 

 ۱۸المادة 
 الخدمات اإلضافیة

 
 التالیة: اإلضافیة اإللزامیةالخدمات أداء البلدان األعضاء  تضمن -۱
 ئث برید الرسائل الصادرة ذات األولویة؛خدمة التسجیل لبعائث البرید الجوي وبعا ۱-۱
 .المسجلة الواردة الرسائل برید بعائث لكافة التسجیل خدمة ۱-۲
 
ن��ین یج��وز للبل��دان األعض��اء  -۲ أداء الخ��دمات االض��افیة االختیاری��ة التالی��ة ف��ي إط��ار أو مس��تثمریھا المعیَّ

نین الذین اتفقوا علىالعالقات بین   الخدمات: توفیر ھذه المستثمرین المعیَّ
 ؛خدمة البعائث بقیمة مصرح بھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود ۲-۱
 ؛خدمة البعائث مقابل تأدیة القیمة بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود ۲-۲
 ؛الرسائلبالنسبة لبعائث برید  التتبعبخدمة البعائث بالتوزیع  ۲-۳
إل�ى  بقیم�ة مص�رح بھ�ا أو البعائ�ثالتس�لیم المثب�ت ب والبعائ�ث لةبرید الرسائل المسجَّ  بعائثتسلیم خدمة  ٤-۲

 الطرف الموجھة إلیھ یدا بید؛
 بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود؛المعافاة من األجور والرسوم البعائث توزیع خدمة  ٥-۲
 ؛سھلة الكسر والطرود المزحمةالخدمة الطرود  ٦-۲
 ؛ة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجھة للخارجبالنسب ”Consignment“خدمة التجمیع  ۲-۷
 الُمرس��ل خدم��ة إع��ادة البض��ائع، وھ��ي عب��ارة ع��ن إع��ادة البض��ائع م��ن جان��ب المرس��ل إلی��ھ إل��ى الب��ائع  ۲-۸

 األصلي بناء على تصریح من ھذا األخیر. 
 
 ختیاریة:في آن واحد على جوانب إجباریة وجوانب ا ةالتالی ة الثالثاالضافی اتتشتمل الخدم -۳
البلدان  غیر أن جمیع  ،التي تعتبر اختیاریة أساسا )CCRI(خدمة المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة  ۳-۱

نین ملزمون   ؛CCRIبأداء خدمة إعادة بعائث األعضاء أو مستثمریھا المعیَّ
 ؛یعھا اختیاريغیر أن ب ،یجوز تداول ھذه القسائم في أي بلد عضو ،الدولیة المجاوبةخدمة قسائم  ۳-۲
 جمیع وعلى. بھا المصرح القیمة ذات والبعائث والطرود المسجلة الرسائل برید بعائثباستالم  اإلشعار ۳-۳

 أن غی�ر ؛ال�واردة المتعلقة بالبعائث االستالم إشعارات یقبلوا أن المعیَّنین مستثمریھا أو األعضاء البلدان
 .اختیاریا یظل الصادرة للبعاث باالستالم اإلشعار خدمة تقدیم

 
 .النظامیرد وصف لھذه الخدمات ولألجور المتعلقة بھا في  -٤



 االتفاقیة
 

۱٥٥ 

للمس�تثمرین ی�رخص  ،إذا كانت عناصر الخدمة المبینة فیما یل�ي موض�وع أج�ور خاص�ة ف�ي النظ�ام ال�داخلي -٥
 :مالنظاوفقا للشروط المنصوص علیھا في  ،نفس األجور بالنسبة للبعائث الدولیةیحصلّوا أن  المعیَّنین

 ؛غرام ٥۰۰توزیع الرزم الصغیرة التي تزید عن  ۱-٥
 ؛إیداع بعائث برید الرسائل في آخر وقت ۲-٥
 ؛إیداع البعائث خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیك ۳-٥
 ؛رسلالتجمیع من محل إقامة المُ  ٤-٥
 ؛برید الرسائل خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیكمن بعائث سحب بعیثة  ٥-٥
 ؛لبرید الماكثا ٦-٥
 ؛والطرود البریدیة (باستثناء بعائث المكفوفین)غرام  ٥۰۰تخزین بعائث برید الرسائل التي یتجاوز وزنھا  ۷-٥
 ؛تسلیم الطرود ردا على إشعار الورود ۸-٥
 ؛القوة القاھرةحاالت تغطیة أخطار  ۹-٥
 .خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیكتوزیع بعائث برید الرسائل ۱۰-٥
 
 
 
 
 

 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 
 ۱۹مادة ال

 بعائث غیر مقبولة. الممنوعات
 

 أحكام عامة -۱
كم���ا ال تقب���ل البعائ���ث  والنظ���امف���ي االتفاقی���ة ال تقب���ل البعائ���ث الت���ي ال تس���توفي الش���روط المق���ررة   ۱-۱

 الئمة.المرسلة بقصد االحتیال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل لألجور الم 
 .التي تنص علیھا ھذه المادةمن الممنوعات  االستثناءات یتناول النظام ۱-۲
��عوا نط��اق الممنوع��ات ال��واردة ف��ي ھ��ذه   ۱-۳ ن��ین أن یوسَّ یمك��ن لك��ل البل��دان األعض��اء أو لمس��تثمریھا المعیَّ

 المادة التي یجوز البدء في تطبیقھا فور إدراجھا في المجموعة ذات الصلة. 
 

 تشمل جمیع فئات البعائثممنوعات  -۲
 :یحظر إدراج األشیاء المبینة فیما یلي في جمیع فئات البعائث ۲-۱
المخدرات المؤثرات العقلیة على نحو م�ا ح�ددتھا الھیئ�ة الدولی�ة لمراقب�ة المخ�درات أو عق�اقیر أخ�رى  ۲-۱-۱

 غیر مشروعة ومحظورة في بلد المقصد؛ 
 ؛ة لألخالقاألشیاء المخلة باآلداب أو المنافی ۲-۱-۲
 األشیاء المزورة والمقلدة؛ ۲-۱-۳
 المقصد؛المحظور استیرادھا أو تداولھا في بلد األخرى األشیاء  ٤-۲-۱



 االتفاقیة
 

۱٥٦ 

 أو عام�ة الجمھ�ور المس�تخدمینِبص�دد خط�ر عل�ى بحك�م طبیعتھ�ا أو تغلیفھ�ا، قد تنطوي األشیاء التي  ٥-۲-۱
 أو ممتلكات الغیر؛ أو قد تلوث أو تتلف البعائث األخرى أو المعدات البریدیة 

رس���ل المُ  غی���رالمتبادل���ة ب���ین أش���خاص  ةوالشخص���ی ةالحالی��� المراس���لةالمس���تندات الت���ي لھ���ا ص���فة  ٦-۲-۱
 .والمرسل إلیھ أو األشخاص القاطنین معھما 

 
 الخطرةالبضائع  -۳
ــرة  یحظر ۳-۱  ن فئات البعائث.داخل أي فئة م على النحو المنصوص علیھ في االتفاقیة والنظامإدراج البضائع الخطـ
إدراج األجھ���زة المتفج���رة والعت���اد الحرب���ي الخام���ل، بم���ا ف���ي ذل���ك القناب���ل الیدوی���ة الخامل���ة  یحظ���ر ۳-۲
 والقذائف الخاملة وما شابھھا وكذا النسخ المقلدة لھذه األجھزة والمواد في أي فئة من البعائث. 
بلدان األعضاء التي تع�رب ع�ن اس�تعدادھا في العالقات بین البصورة استثنائیة البضائع الخطرة  ُتقبل ۳-۳

لقبول ھذه البضائع بصورة ثنائی�ة أو ف�ي اتج�اه واح�د ش�ریطة أن تمتث�ل للقواع�د واألنظم�ة الوطنی�ة 
 والدولیة الخاصة بالنقل.

 
 الحیوانات الحیة -٤
 .یحظر إدراج الحیوانات الحیة في أي فئة من فئات البعائث ۱-٤
 یة، بصفة استثنائیة، في بعائث برید الرسائل غیر البعائث بقیمة مصرح بھا:الحیوانات التال قبولیجوز  ۲-٤
 ؛النحل ودود الحجامة ودود القز ۲-۱-٤
تل��ك الحش��رات والمتبادل��ة ب��ین المعاھ��د  لمكافح��ةالطفیلی��ات ومبی��دات الحش��رات الض��ارة المخصص��ة  ۲-۲-٤
 ؛المعترف بھا رسمیا 
 .في بحوث الطب األحیائي بین المعاھد المعترف بھا رسمیا الذباب من فصیلة ذباب الخل المستخدم ۲-۳-٤
 یجوز، بصفة استثنائیة، قبول الحیوانات التالیة في الطرود البریدیة: ۳-٤
 .البرید عبر بنقلھا المعنیة لبلداناألنظمة البریدیة والتشریعات الوطنیة في ا تسمح التي الحیة الحیوانات ۳-۱-٤
 

  البریدیة إدراج مراسالت في الطرود -٥
 یحظر إدراج األشیاء التالیة في الطرود البریدیة: ۱-٥
 المرس���ل والمرس���ل إلی���ھ أو األش���خاص الق���اطنین معھم���ا غی���رالمراس���الت المتبادل���ة ب���ین أش���خاص   ۱-۱-٥

 باستثناء القطع المحفوظة في أرشیف. 
 

 القطع النقدیة واألوراق المصرفیة واألشیاء الثمینة األخرى -٦
ذھب  اج قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق نقدیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر أویحظر إدر ۱-٦

أو ذھب أو فضة سواء كانت ھذه المعادن مشغولة أو غی�ر مش�غولة أو أحج�ار كریم�ة  )بالتین( أبیض
 :أو حلي أو أشیاء ثمینة أخرى

 المصّرح بقیمتھا؛في بعائث برید الرسائل غیر  ۱-۱-٦
أنھ إذا كان التشریع الوطني لبل�دي المص�در والمقص�د یس�مح ب�ذلك، ف�یمكن إرس�ال ھ�ذه األش�یاء  غیر ۱-۱-۱-٦

 داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛ 
 في الطرود بدون قیمة مصرح بھا إال إذا كان التشریع الوطني لبلدي المصدر والمقصد یسمح بذلك؛ ۱-۲-٦
 ؛بقیمة مصرح بھاَتباَدلة بین بلدین یقبالن الطرود البریدیة المُ  دون قیمة مصرح بھاالطرود البریدیة  يف ۱-۳-٦



 االتفاقیة
 

۱٥۷ 

حظر وضع الذھب على ھیئة س�بائك یالخیار في أن أو مستثمر معیَّن  لكل بلد عضوعالوة على ذلك  ۱-۳-۱-٦
ھة إلیھا أراضیھواردة من داخل الطرود بقیمة مصرح بھا أو غیر مصرح بھا سواء كانت  أو  أو موجَّ

 حدد القیمة الفعلیة لھذه البعائث.یویجوز لھ أن  ،على أراضیھمنقولة بالعبور 
 

 المكفوفینبعائث مطبوعات و -۷
وال أن تحت�وي عل�ى  تس�جیلأي  عل�ى لمكف�وفینالبعائ�ث الموجھ�ة لالمطبوع�ات وحت�وي ال یجوز أن ت  ۷-۱

 مراسلة.أي مستند لھ صفــة  
 نم��وذج أو بری��دي ط��ابع أي عل��ىف��وفین لمكالبعائ��ث الموجھ��ة للمطبوع��ات وا  تحت��وي أن یج��وز ال ۷-۲

 فیھا تحتوي التي الحاالت في عدا ما ما،نقدیة  قیمة لھا ورقة أي أو مختوم غیــــر أو مختــوم تخلیص
 بلد في وكیلھ أو البعیثة مرسل عنوان علیھ مطبوع حزام أو مظروف أو بطاقة على كمظروف البعیثة
 .سلفاً  مخلصة إعادتھا تكون التيو األصلیة البعیثة وجھة أو إیداع

 
 كیفیة التعامل مع البعائث المقبولة خطأ -۸
كیفی��ة التعام��ل م��ع البعائ�ث المقبول��ة خط��أ. وم��ع ذل��ك ف�إن البعائ��ث الت��ي تحت��وي عل��ى األش��یاء  ُیب�یِّن النظ��ام ۸-۱

��ھ ب��أي ح��ال م��ن األح��وال إل��ى جھ��ة ۲-۳و ۱-۳و ۲-۱-۲و ۱-۱-۲المنص��وص علیھ��ا ف��ي البن��ود  ، ال ُتوجَّ
-۲د وال ُتسلَّم إلى المرَسل إلیھم وال ُتعاد إلى المصدر. وفي حال األشیاء المنصوص علیھا في البند المقص

والتي ُیكشف عنھا خالل العبور فإنھ یتم التعامل مع ھذه األشیاء وفقا للتشریع الوطني في بلد العبور.  ۱-۱
عنھ��ا خ��الل عملی��ة النق��ل،  والت��ي ُیكش��ف ۲-۳و ۱-۳وف��ي ح��ال األش��یاء المنص��وص علیھ��ا ف��ي البن��دین 

تكون للمستثمر المعیَّن صالحیة إزالة السلعة غیر المقبولة من البعیثة والتخلص منھا. ویمكن للمس�تثمر 
المعیَّن أن یوّجھ بقیة الشحنة إل�ى مقص�دھا، وإرفاقھ�ا بمعلوم�ات بش�أن مص�ادرة الس�لعة غی�ر المقبول�ة. 

 ف السلعة غیر المقبولة وفقاً لما ینص علیھ النظام.ویجب إخطار المستثمر المعیَّن في المصدر بإتال
 
 

 ۲۰ المادة
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى

 
أن یعرضا البعائ�ث عل�ى المراقب�ة  المقصد لبلدوالمستثمر المعیَّن  المصدر لبلدُیرخص للمستثمر المعیَّن  -۱

 الجمركیة وفقا لتشریع ھذین البلدین.
 

خاصة بالعرض على نفقات  ،أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركیة لصالح البــرید یجوز -۲
والتخل�یص  الجم�اركالعرض عل�ى مقابل فقط  النفقات. وتحصل ھذه النظامفي اإلرشادي یحدد مبلغھا  الجمارك

 الجمركي عن البعائث التي فرضت علیھا رسوم جمركیة أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
 

 الزب�ائن، ع�ن نیابة الجمركي التخلیص إجراء ترخیص على حصلوا الذین المعیَّنین للمستثمرین یرخص -۳
 الفعلیة التكالیف على تعتمد أجرة الزبائن من یحصلوا أن ،في بلد المقصد المعیَّن المستثمر أو الزبون باسم سواء

 للتش�ریع طبق�اً  ،الجم�ارك ل�دى بھ�ا المص�رح ائ�ثالبع بجمی�ع یتعلق فیما األجرة، ھذه تحصل أن ویمكن. للعملیة
 المعنیة األجرة بخصوص مقدماً  الزبائن ُیعلم أن وینبغي. الجمركیة الرسوم من المعفاة البعائث فیھا بما الوطني،

 .المرعیة األصول حسب
 

ن��ین ی��رخص  -٤  ،للحال��ةتب��ـعا  ،أو م��ن المرس��ل إل��یھم البعائ��ث ینم��ن المرس��ل ُیحّص��لواأن للمس��تثمرین المعیَّ
 الرسوم الجمركیة وجمیع الرسوم المحتملة األخرى.

 
 
 
 



 االتفاقیة
 

۱٥۸ 

 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 

 ۲۱المادة 
 االستعالمات

 
ك��ل مس��تثمر مع��یَّن مل��زم بقب��ول االس��تعالمات المتعلق��ة ب��أي ط��رود أو بعائ��ث مس��جلة أو بقیم��ة مص��رح بھ��ا  -۱

 م�ن ط�رف الزب�ائنون ھ�ذه االس�تعالمات ق�د قُ�دمت أٌودعت في خدمتھ أو في خدمة مستثمر معیَّن آخر، بشرط أن تك�
وعملی�ة معالجتھ�ا إرسال االس�تعالمات  وتجري عملیةأشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثة  ٦خالل مھلة 

ن��ین وفق��ا للش��روط المح��ددة ف��ي النظ��ام رة األش��ھر الس��تة بالمع��امالت ب��ین فیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّ . وتتعل��ق فتـ�ـ�
 بائن المستعلمین والمستثمرین المعیَّنین وال تشمل إرسال االستعالمـات بین المستثمرین البریدیین.الز

 
النفق�ات تق�ع  ،تكون معالجة االستعالمات مجانیة. غیر أنھ إذا طلب استخدام خدمة البرید العاج�ل ال�دولي -۲

 من حیث المبدأ على عاتق الطالب. اإلضافیة
 
 

 ۲۲المادة 
نین.المسمسؤولیة   التعویضات تثمرین المعیَّ

 
 عمومیات -۱
نین مسؤولون فإن ۲۳ المادةفي ص علیھا  فیما عدا الحاالت المنصو ۱-۱  :المستثمرین المعیَّ
باس�تثناء الط�رود المندرج�ة ض�من فئ�ة بعائ�ث البرن�امج (عن فقد البعائ�ث المس�جلة والط�رود العادی�ة  ۱-۱-۱

كم�ا ھ�م مس�ؤولون والبعائ�ث بقیم�ة مص�رح بھ�ا،  ")ECOMPROالمخصص للتج�ارة اإللكترونی�ة "
 ؛عن العبث بھا أو عطبھا

إعادة البعائ�ث المس�جلة والبعائ�ث ذات قیم�ة مص�رح بھ�ا والط�رود العادی�ة الت�ي ل�م ُی�ذكر علیھ�ا س�بب  ۱-۱-۲
 عدم التسلیم. 

ر تل��ك الم��ذكورة ف��ي تنتف��ي مس��ـؤولیة المس��ـتثمرین المعیَّنی��ـن إذا تعلـ��ـق األمــ��ـر ببعـ��ـائث أخـ��ـرى غیـ��ـ ۱-۲
وب��الطرود المندرج��ة ض��من فئ��ة خدم��ة بعائ��ث البرن��امج المخص��ص للتج��ارة  ۲-۱-۱و ۱-۱-۱البن��دین 

 اإللكترونیة.
في جمیع الحاالت األخرى غیر المنصوص علیھ�ا ف�ي ھ�ذه االتفاقی�ة، ال یتحم�ل المس�تثمرون المعیَّن�ون أّي   ۱-۳

 .مسؤولیة 
و العطب الكلي لبعیثة مسجلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مص�رح بھ�ا إذا كان الفقد أو العبث الكلي أ ٤-۱

األج�ور المدفوع�ة نظی�ر اس�ترداد  یح�ق للمرِس�ل ،تع�ویض علیھ�اناشئا عن حالة قوة ق�اھرة ال یترت�ب 
 .باستثناء أجرة التأمین إیداع البعیثة بالبرید،

 .النظام ة فيال تتجاوز مبالغ التعویض التي ینبغي دفعھا المبالغ المبین  ٥-۱
ن�ین، ال یؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار ض�من مبل�غ التع�ویض الواج�ب   ٦-۱ في حالة ثبوت مسؤولیة المس�تثمرین المعیَّ

 دفعھ ال الخسائر غیر المباشرة وال األرباح غیر المحققة وال الضرر المعنوي. 
ن��ین ص��ارمة وملزم��ة وش�� ۱-۷ املة. وال یتحّم��ل ُتعتب��ر كاف��ة األحك��ام الخاص��ة بمس��ؤولیة المس��تثمرین المعیَّ

ن�ون ب�أي ح�ال م�ن األح�وال أي مس�ؤولیة  خ��ارج  -حت�ى ف�ي حال�ة الخط�أ الجس�یم  -المس�تثمرون المعیَّ
 .النظامنطاق الحدود المبینة في االتفاقیة 



 االتفاقیة
 

۱٥۹ 

 البعائث المسجلة -۲
 ل الح�ق ف�ي تع�ویض یح�ددیكون للمرِس� ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیثة مسجلة ۲-۱

ن�ینیك�ون  ،النظ�امل بمبل�غ أق�ل م�ن المبل�غ المح�دد ف�ي وإذا طالب المرِس� .النظامفي   للمس�تثمرین المعیَّ
ن�ین عل�ى ھ�ذا األس�اس م�ن  وف�ي اس�ترداد م�ا دفع�وهھذا المبلغ األق�ل  دفعالخیار في  المس�تثمرین المعیَّ

 ،عند االقتضاء اآلخرین المعنیین
یك�ون للمرس�ل الح��ق ف�ي تع�ویض یقاب��ل  ،زئ�ي لبعیث��ة مس�جلةف�ي حال�ة العب�ث الجزئ��ي أو العط�ب الج  ۲-۲

 من حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب. 
 
 الطرود العادیة -۳
 ل الحق في تعویض یحدد فيیكون للمرسِ  ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي ۳-۱

ن�ین أن النظ�ام وإذا طلب المرِسل مبلغ�اً أدن�ى م�ن المبل�غ المح�دد ف�ي .النظام ، یج�وز للمس�تثمرین المعیَّ
ن��ین  ی��دفعوا ھ��ذا المبل��غ األدن��ى عل��ى أن یتلق��وا التع��ویض عل��ى ھ��ذا األس��اس م��ن المس��تثمرین المعیَّ

 (المعنیین) اآلخرین عند االقتضاء.
ل الح�ق ف�ي تع�ویض یقاب�ل م�ن یك�ون للمرِس� ،اديفي حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد ع�  ۳-۲

 .حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب 
ن�ین االتف�اق عل�ى أن یطبق�وا ف�ي عالق�اتھم المتبادل�ة المبل�غ الخ�اص بك�ل ط�رد   ۳-۳ یمكن للمس�تثمرین المعیَّ

 بغض النظر عن وزن الطرد. النظام المحدد في 
 
 البعائث بقیمة مصرح بھا -٤
 الحص�ول عل�ىل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیث�ة بقیم�ة مص�رح بھ�ا للمرسِ ق یح ۱-٤

 .تعویض یقابل من حیث المبدأ القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة
ل الح�ق ف�ي تع�ویض في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعیثة بقیمة مصرح بھا یك�ون للمرِس� ۲-٤

مبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو العطب. وال یمكن مع ذلك أن یتجاوز التعویض بحال من یقابل من حیث ال
 .األحوال القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة

 
ف��ي حال��ة إع��ادة بعیث��ة مس��جلة أو بقیم��ة مص��رح بھ��ا م��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل ل��م یق��دم م��ا یب��رر ع��دم  -٥

 البعیثة فقط. عوم المدفوعة إلیداتوزیعھا، فإن للُمرِسل الحق في استرداد الرس
 
في حالة إعادة طرد لم یقدم ما یبرر عدم توزیعھ، یحق للمرِسل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إیداع  -٦

 الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة على إعادة الطرد انطالقاً من البلد المقصد.
 
یحتسب التعویض طبقا للسعر الجاري لألشیاء أو البضائع  ٤و ۳و ۲ نودفي البفي الحاالت المنصوص علیھا  -۷

من نفس النوع محوال إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزم�ان الل�ذین قبل�ت فیھم�ا البعیث�ة للنق�ل، وف�ي حال�ة ع�دم 
 األسس.وجود سعر جار، یحتسب التعویض على أساس القیمة العادیة لألشیاء أو البضائع، المقدرة على نفس 

 
عندما یستحق تعویض ما عند فقد بعیثة مسجلة أو طرد عـــادي أو بعیثة بقیمـــة مصرح بھــا أو عند  -۸

العب�ث بھ��ا بالكام�ل أو تلفھ��ا تمام�اً، یك��ون م�ن ح��ق المرس�ل أو المرس��ل إلی�ھ، حس��ب الحال�ة، أن یس��ترد األج��ور 
لتسجیل أو التأمین. وینطبق نفس الح�ال عل�ى البعائ�ث والرسوم المدفوعة إلیداع البعیثة بالبرید، فیما عدا أجرة ا

عن�دما  المسجلة أو الطرود العادیة أو البعائث بقیمة مصرح بھا التي یرفضھا المرسل إلیھم نظرا لس�وء حالتھ�ا،
 تقع المسؤولیة على عاتق المستثمر المعیَّن.
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۱٦۰ 

اس�تالم ع�ن  الح�ق ف�ي التع�ویض ، للمرسل إلی�ھ٤و ۳و ۲ في البنودخروجا عن األحكام المنصوص علیھا  -۹
ع�ن حقوق�ھ كتابی�ا بعیثة مسجلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مصرح بھا حدث بھا عبث أو عطب إذا تنازل المرِسل 

 بید أن ھذا التنازل لیس ضروریا في الحاالت التي یكون فیھا المرِسل ھو المرَسل إلیھ نفسھ. لصالح المرسل إلیھ.
 

دفع للمرسلین في بلده التعویضات المنص�وص علیھ�ا ف�ي یالخیار في أن  في المصدرللمستثمر المعیَّن  -۱۰
ات ــــون ھذه التعویضـــبالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قیمة مصرح بھا، بشرط أال تك تشریعھ الوطني

مت�ى دف�ع التع�ویض  مقص�دالللمس�تثمر المع�یَّن ف�ي بالنس�بة وكذلك األم�ر . ۱-۳و ۱-۲ في البندینمن تلك المحددة  أقل
 تظل ساریة: ۱-۳و ۱-۲ في البندینإلیھ، غیر أن المبالغ المحددة للمرسل 

 المستثمر المعیَّن المسؤول؛ الطعن فيفي حالة  ۱۰-۱
 إذا ما تنازل المرسل عن حقوقھ لصالح المرسل إلیھ. ۱۰-۲

 
نین، بم�ا فیھ�ا  ال یقدم أي تحفظ فیما یتعلق تجاوز مھل االستعالمات ودفع التعویض -۱۱ إلى المستثمرین المعیَّ

 .، إال في حالة اتفاق ثنائيالنظام الفترات الزمنیة والشروط المنصوص علیھا في
 
 

 ۲۳المادة 
نینمسؤولیة  انتفاء  البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّ

 
نین عن البعائث المسجلة والطرود والبعائث بقی -۱ م�ة مص�رح بھ�ا الت�ي تنتھي مسؤولیة المستثمرین المعیَّ

 تولوا تسلیمھا بالشروط المقررة في أنظمتھم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غیر أن المسؤولیة تظل قائمة: 

 ؛ إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسلیم أو عند تسلیم البعیثة ۱-۱

محت األنظم�ة در، مت�ى س�إل�ى المَص� اإلع�ادةل ف�ي حال�ة إذا أبدى المرسل إلیھ وعند االقتض�اء المرِس�  ۱-۲
 ؛بھا عبث أو عطبلحق بذلك، تحفظات عند استالم بعیثة  الوطنیة

ب�ذلك، وإذا ص�رح  الوطنی�ة إذا وزعت البعیث�ة المس�جلة ف�ي ص�ندوق للرس�ائل، مت�ى س�محت األنظم�ة  ۱-۳
 ؛المرسل إلیھ بأنھ لم یتسلمھا

رغ�م  للمص�در اإلع�ادةفي حالة أو بعیثة بقیمة مصرح بھا،  لطردٍ ل المرسل إلیھ أو المرسِ  عندما یعلن ٤-۱
ینبغ�ي علی�ھ الحظ تلف�ا  ھأن ، وبدون تأخیر،البعیثةللمستثمر المعیَّن الذي سلمھ ، تقدیمھ لتبرئة صحیحة

ویج�ب تفس�یر مص�طلح "دون ت�أخیر" وفق�ا  الدلیل على أن العبث أو العطب لم یق�ع بع�د التس�لیم. إقامة
 للتشریع الوطني.

 
 :والمستثمرون المعیَّنون مسؤولینالبلدان األعضاء كون تال  -۲

 ؛۹-٥-۱۸في حالة القوة القاھرة، بشرط مراعاة المادة  ۲-۱
بفع�ل الق�وة الق�اھرة م�ا الرس�میة المس�تندات إت�الف في حالة عدم إمكانھا تقدیم بیان عن البعیث�ة بس�بب   ۲-۲

 ؛لم یقم الدلیل على مسؤولیتھا عن طریق آخر 

 ؛ل أو نتج عن طبیعة محتویات البعیـثةخطأ أو إھمال المرسِ  قد حدث نتیجةالضرر إذا كان  ۲-۳

 ؛۱۹ في المادةإذا تعلق األمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص علیھا  ٤-۲

البل�د العض�و أو المس�تثمر  إلخط�اروفق�ا المقص�د، بلد  الوطني تشریعالفي حالة حجز البعائث بموجب   ٥-۲
 ؛المعیَّن في ھذا البلد العضو 
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۱٦۱ 

قیم�ة تزی�د ع�ن القیم�ة ببطری�ق الغ�ش  شكلت موضوع إق�رارإذا تعلق األمر ببعائث بقیمة مصرح بھا   ٦-۲
 ؛الحقیقیة للمحتویات 

 ؛ل أي استعالم في خالل ستة أشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثةإذا لم یحرر المرسِ  ۲-۷

 ؛المدنیین إذا تعلق األمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلین ۲-۸

 تعویضات. عندما یجوز الشك في أعمال یقوم بھا المرِسل وتنطوي على نوایا احتیالیة الھدف منھا تلقي  ۲-۹
 

أي مسؤولیة من جراء اإلقرارات الجمركیة مھم�ا ك�ان الش�كل البلدان األعضاء والمستثمرون المعیَّنون ال تتحمل  -۳
 .البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركیة التحقق منلجمارك عند بھ والقرارات التي تتخذھا خدمات ا حررتالذي 

 
 

 ۲٤المادة 
 لمسؤولیة المرسِ 

 
یَتحمل مرِســل أي بعیثة المسؤولیة ع�ن األض�رار الجس�دیة الت�ي ُیس�ببھا للع�املین البری�دیین وع�ن أي  -۱

ال یقبل نقلھا أو عدم مراع�اة أضرار تلحق بالبعائث البریدیة األخرى والمعدات البریدیة من جراء إرسال أشیاء 
 شروط القبول.

 
عن كل بعیثة لحق بھ�ا ض�رر م�ا  ل مسؤوالفي حالة اإلضرار بالبعائث البریدیة األخرى یكون المرسِ  -۲

نین.في نفس حدود مسؤولیة   المستثمرین المعیَّ
 

 یظل المرِسل مسؤوال حتى إن قبل مكتب اإلیداع مثل ھذه البعیثة. -۳
 

أ أو إھم�ال ـلن یكون ھذا األخیر مسؤوال إذا كان ھناك خط ،ل شروط القبولراعى المرسِ إذا غیر أنھ  -٤
نین في معالجة البعیثة من قبل   قبولھا.أو الناقلین بعد المستثمرین المعیَّ

 
 

 ۲٥المادة 
 دفع التعویض

 
 لمعیَّن في المص�درالمستثمر اإما على  ، تبعاً للحالة،یقع االلتزام بدفع التعویض ورد األجور والرسوم -۱
 .شریطة حق االستئناف ضد المستثمر المعیَّن المسؤول، المستثمر المعیَّن في المقصدعلى  أو
 

ویمك�ن للمرِس�ل أو المرس�ل  یجوز للمرِسل أن یتنازل عن حقوقھ ف�ي التع�ویض لص�الح المرس�ل إلی�ھ. -۲
 بذلك. الوطنيإذا ما سمح التشریع  إلیھ، في حال التنازل عن الحقوق، أن یرخص لشخص ثالث بتسلم التعویض

 
 

 ۲٦المادة 
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ 

 
إذا حدث، بعد دفع التعویض، أن عثر على بعیثة مسجلة أو طرد أو بعیث�ة بقیم�ة مص�رح بھ�ا أو عل�ى  -۱

رس�ل إلی�ھ تبع�ا للحال�ة، ب�أن البعیث�ة ل، أو المجزء من المحتویات الت�ي اعتب�رت مفق�ودة م�ن قب�ل، یخط�ر المرِس�
عّمن مقابل رد مبلغ التعویض الذي دفع. ویسأل، في نفس الوقت،  أشھرموجودة تحت تصرفھ خالل فترة ثالثة 

ل�دى المرس�ل إلی�ھ أو  اإلج�راءف�ي المھل�ة المح�ددة، یتخ�ذ نف�س  اإلجاب�ةم البعیثة. وفي حالة ال�رفض أو ع�دم سلّ تُ 
 مع منح ذلك الشخص نفس الفترة لإلجابة.، المرسل منھ تبعا للحالـة
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، ۱أو لم یجیبا خالل المھلة المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د  المرسل إلیھ عن استالم البعیثةول إذا تنازل المرسِ  -۲
 التعویض. للمستثمرین المعیَّنین الذین تحملواأو عند االقتضاء  للمستثمر المعیَّنفإنھا تصبح ملكا 

 
بقیمة مصرح بھا ثب�ت أن لمحتویاتھ�ا قیم�ة أق�ل م�ن قیم�ة التع�ویض الم�دفوع،  عیثةإذا اكتشفت الحقاً بَ  -۳

ل أو المرس��ل إلی��ھ تبع��ا للحال��ة رد قیم��ة ھ��ذا التع��ویض مقاب��ل تس��لیم البعیث��ة، دون المس��اس یج��ب عل��ى المرِس��
 الناجمة عن التصریح المزّور بالقیمة.بالعواقب 

 
 
 
 
 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 
 

 لعبورنفقات ا    -ألف
 
 

 ۲۷المادة 
 نفقات العبور

 
ن�یْ المتبادلة ب�ین  والبعائث بالعبور المكشوف رسالیات المغلقةإلتخضع ا -۱ أو ب�ین ن ن اثن�یْ مس�تثمرین معیَّ

) أط�راف ثالث�ة(خدمات  لمستثمر معیَّن أو لعدة مستثمرین آخرینتابعة  مرافقبواسطة  نفسھ لبلدلن تابعین مكتبیْ 
المتعلقة بالعبور البري والعبور البح�ري والعب�ور الخدمات كل تلك النفقات تعویضا عن لدفع نفقات العبور. وتش

 وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث المرسلة خطأ والموجھة خطأ. الجوي
 
 
 

 النفقات الختامیة    -باء
 
 

 ۲۸المادة 
 أحكام عامة -النفقات الختامیة 

 
لكل مستثمر معیَّن یتلق�ى م�ن مس�تثمر مع�یَّن آخ�ر  ،النظام مع مراعاة اإلعفاءات المنصوص علیھا في -۱

 بس�ببل أجرة عن النفق�ات الت�ي یتحملھ�ا ل من المستثمر المعیَّن المرسِ حصِّ الحق في أن یُ  الرسائل،بعائث لبرید 
 .البرید الدولي الوارد

 
ن���ین م���ن أج���ل تطبی���ق   -۲ ی���ة، تص���نَّف البل���دان نفق���اتھم الختاملاألحك���ام المتعلق���ة ب���دفع المس���تثمرین المعیَّ

 ، على النحو التالي:C 7/۲۰۱٦واألقالیم وفقاً للقوائم التي أعدھا المؤتمر لھذا الغرض في حكمھ  
 ؛(المجموعة األولى) ۲۰۱۰البلدان واألقالیم التابعة للنظام المستھدف قبل  ۲-۱
 ؛(المجموعة الثانیة) ۲۰۱۲و ۲۰۱۰ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان ۲-۲
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 ؛(المجموعة الثالثة) ۲۰۱٦ اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان  ۲-۳
 (المجموعة الرابعة). البلدان واألقالیم التابعة للنظام االنتقالي ٤-۲
 
انتقالی�ة ت�ؤدي إل�ى تشكل األحكام الواردة في ھذه االتفاقیة والتي تخص دف�ع النفق�ات الختامی�ة، ت�دابیر  -۳

 إقرار نظام للدفع یأخذ في اعتباره العناصر الخاصة بكل بلد في نھایة الفترة االنتقالیة.
 

 :النفاذ المباشر النفاذ إلى الخدمات الداخلیة. -٤
 ع�ام قب�ل المس�تھدف النظام إلى انضّمت التي البلدان من معیَّن مستثمر كلیتعّین من حیث المبدأ على  ۱-٤

نینیتیح للمستثمرین أن  ۲۰۱۰  ف�ي یوفرھ�ا الت�ي والش�روط واألحك�ام األس�عار مجموع اآلخرین المعیَّ
 م�ا یق�در أن للمقص�د المعیَّن المستثمر وعلى .الوطنیین لزبائنھ مماثلة، شروط ظل في الداخلي، نظامھ

 .وإجراءاتھ المباشر بالنفاذ الخاصة الشروط یستوف لم أم استوفى قد المعیَّن المصدر مستثمر كان إذا
أن یتیح�وا  ۲۰۱۰ ع�امیجب على المستثمرین المعیَّنین م�ن البل�دان الت�ي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھدف قب�ل  ۲-٤

األس�عار والش�روط  ۲۰۱۰أیضا بالنظ�ام المس�تھدف قب�ل ع�ام  تالتحق للبلدان التيلسائر المستثمرین المعیَّنین 
 .لزبائنھم الوطنیینیقدمونھ مماثلة لما  واألحكام المقدمة في إطار خدمتھم الوطنیة بشروط

ن��ین م��ن البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى النظ��ام المس��تھدف الجدی��د ابت��داء م��ن  ۳-٤  ع��امیج��وز للمس��تثمرین المعیَّ
نین الشروط التي یوفرونھ�ا ف�ي خ�دمتھم الداخلی�ة،  ۲۰۱۰ أن یتیحوا لعدد محدود من المستثمرین المعیَّ

وبعد انقضاء ھذه المدة، یج�ب عل�یھم أن یخت�اروا  ى سبیل التجربة.على أساس متبادل، لمدة سنتین عل
مواص�لة  ف�ي إط�ار خ�دمتھم الداخلی�ة أو التوقف عن إتاح�ة تطبی�ق الش�روط المتاح�ةإّما  :أحد الخیارین

ن�ین. بی�د أن�ھ ف�ي ح�ال طل�ب مس�تثمرون  إتاحة الشروط المحلیة الخاص�ة بھ�م لجمی�ع المس�تثمرین المعیَّ
م�ن مس�تثمرین  ۲۰۱۰من البلدان التي انضّمت إلى النظام المستھدف ابتداء من عام بریدیون معیَّنون 

نین من بلدان كانت ف�ي النظ�ام المس�تھدف قب�ل  أن تطب�ق عل�یھم الش�روط المتاح�ة ف�ي  ۲۰۱۰ ع�اممعیَّ
ن�ین األس�عار والش�روط یتیحوا أن عند ذلك إطار خدمتھم الداخلیة، یتعین علیھم  لكل المس�تثمرین المعیَّ

 .على زبائنھم الوطنیین األحكام المقدمة في خدمتھم الوطنیة بشروط تطابق الشروط المقدمةو
المتاحة في تطبیق الشروط إتاحة یختار المستثمرون المعیَّنون في بلدان النظام االنتقالي عدم یمكن أن  ٤-٤

نین.ل إطار خدمتھم الداخلیة المتاح�ة تطبی�ق الش�روط ا یمكن أن یختاروبید أنھم  سائر المستثمرین المعیَّ
ن��ین عل��ى أس��اس  لع��دد ف��ي إط��ار خ��دمتھم الداخلی��ة وخ��الل فت��رة  متب��ادلمح��دود م��ن المس��تثمرین المعیَّ

إم�ا أن یكف�وا ع�ن أن یخت�اروا أح�د الخی�ارین: انقض�اء ھ�ذه الفت�رة  بعـ�ـدوعل�یھم  تجریبیة تبلغ عامین.
المتاح��ة ف��ي الش��روط ف��ي ت��وفیر تمروا أو أن یس�� المتاح��ة ف��ي خ��دمتھم الداخلی��ةتطبی��ق الش��روط ت�وفیر 

نین. لكل خدمتھم الداخلیة  المستثمرین المعیَّ
 
. بن�اء عل�ى ذل�ك، س�یرخص س�تعتمد أج�رة النفق�ات الختامی�ة عل�ى أداء نوعی�ة الخدم�ة ف�ي بل�د المقص�د -٥

في نظ�ام لتشجیع المشاركة  ۳۰و ۲۹عالوات على األجرة المبینة في المادتین  بمنحاالستثمار البریدي  لمجلس
نین الذینالمراقبة ولمكافأة  ویج�وز لمجل�س االس�تثمار البری�دي  .في مجال النوعیة بلغوا ھدفھم المستثمرین المعیَّ

ن�ین ل�ن ت�نخفض أج�ور نكافی�ة ولك�عقوبات في حالة نوعیة غیر  یقررأیضاً أن   األج�ور ع�ن المس�تثمرین المعیَّ
 .۳۰و ۲۹الدنیا المبینة في المادتین 

 
 .۱في البند ھا ـوص علیـمر معیَّن أن یتنازل كلیا أو جزئیا عن األجرة المنصلكل مستث -٦
 

كیلوغرام��ات ألغ��راض دف��ع  ٥كیلوغرام��ات مس��اویاً  ٥الت��ي ت��زن أق��ل م��ن  Mُیعتب��ر وزن األكی��اس  -۷
 : Mالنفقات الختامیة. ویكون سعر النفقات الختامیة المطبق فیما یخص األكیاس 

 ؛كیلوغرام لكلوحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة  ۰٫۹۰۹: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۷-۱
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 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹۳٥: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۷-۲
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹٦۱: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۷-۳
 ؛كیلوغرام خاصة لكلوحدة من وحدات حقوق السحب ال ۰٫۹۸۸: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۷
 

لة قدرھا  ةتفرض أجر -۸ وحدة من وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل  ۱٫۱۰۰إضافیة عن البعائث المسجَّ
 ۱٫٤۰۰و ۲۰۲۰وح��دة منھ��ا لع��ام  ۱٫۳۰۰و ۲۰۱۹وح��دة م��ن ھ��ذه الوح��دات لع��ام  ۱٫۲۰۰و، ۲۰۱۸بعیث��ة لع��ام 

وح�دة م�ن وح�دات  ۱٫٤۰۰ د أجرة إضافیة تبل�غیمتھا، ُتحدَّ . وفیما یخص البعائث المصرح بق۲۰۲۱وحدة منھا لعام 
 ۱٫٦۰۰و ۲۰۱۹وحدة من ھ�ذه الوح�دات لك�ل بعیث�ة لع�ام  ۱٫٥۰۰و ۲۰۱۸حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة لعام 

. كم�ا ُی��رخص لمجل��س االس��تثمار ۲۰۲۱وح��دة منھ��ا لك�ل بعیث��ة لع��ام  ۱٫۷۰۰و ۲۰۲۰وح�دة منھ��ا لك��ل بعیث�ة لع��ام 
نظی�ر ھ�ذه الخ�دمات والخ�دمات اإلض�افیة األخ�رى حینم�ا تتض�من الخ�دمات الت�ي البریدي بأن یضیف أج�رة إض�افیة 

 .النظامقدمت خصائص إضافیة یتعین أن ینص علیھا 
 
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة واح��دة م��ن  ۰٫٥ُتف��رض أج��رة إض��افیة ق��درھا  -۹

ف رمز ذي خط ف رم�ز ذي خط�وط ال البعائث المسجلة والمصرح بقیمتھا التي ال تحمل معرِّ وط أو تحمل معرِّ
 لالتحاد البریدي العالمي إال في حال االتفاق على خالف ذلك بصورة ثنائیة. S10یمتثل للمعیار التقني 

 
ألغراض دفع النفقات الختامیة یشار بعبارة "البرید بالجملة" إلى بعائث برید الرسائل المودعة بالجملة  -۱۰

ة في نف�س اإلرس�الیة أو ف�ي إرس�الیات منفص�لة تماش�یا والش�روط المح�ددة ف�ي من جانب نفس المرسل والمستلم
 .۳۰و ۲۹. وتدفع أجرتھا وفقا ألحكام المادتین النظام

 
 لتس�ویة أخ�رى أج�ور نظ�م األط�راف متعدد أو ثنائي اتفاق بموجب یطبق أن معیَّن مستثمر ألي یمكن -۱۱

 .الختامیة بالنفقات الخاصة الحسابات
 

ن�ون البری�د غی�ر ذي األولوی�ة عل�ى أس�اس اختی�اري بتطبی�ق خص�م  یمكن أن -۱۲ یتبادل المستثمرون المعیَّ
 على سعر النفقات الختامیة المطبق على البرید ذي األولویة. ٪۱۰بنسبة 

 
ن�ین المس�تثمرین ب�ین فیم�ا المطبقة األحكامتسرى  -۱۳  مس�تثمر أي عل�ى المس�تھدف النظ�ام بل�دان يف� المعیَّ

 االس�تثمار لمجل�س ویج�وز .المس�تھدف النظ�ام إل�ى االنض�مام ی�ود بأن�ھ یصرح االنتقالي النظام لىمنضم إ معیَّن
ن تطبق جمیع أحك�ام النظ�ام المس�تھدف بح�ذافیرھا عل�ى أویجوز . النظام في االنتقالیة التدابیر یحدد أن البریدي

ھ�ذه األحك�ام بالكام�ل  ق عل�یھمأن تطب�یصرحون بأنھم یودون  في النظام المستھدف مستثمرین بریدیین جدد أي
 نتقالیة.ابدون تدابیر 

 
 

 ۲۹المادة 
نین في بلدان النظام بینتدفقات البرید أحكام تطبق على  -النفقات الختامیة   المستھدف المستثمرین المعیَّ

 
د أجرة بعائ�ث بری�د الرس�ائل، بم�ا ف�ي ذل�ك البری�د بالجمل�ة، ع�دا األكی�اس  -۱ وبعائ�ث المراس�الت  Mتحدَّ
أسعار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد تعكس تك�الیف  على أساس تطبیق، )CCRI(لتجاریة الجوابیة الدولیة ا

ف�ي إط�ار ت�وفیر الخ�دمات الش�املة ض�من نط�اق ذات األولوی�ة المعالجة في بلد المقص�د. وُتتَّخ�ذ رس�وم البعائ�ث 
 الخدمة المحلیة أساساً لحساب أسعار النفقات الختامیة.

 
حس��ب أس��عار النفق��ات الختامی��ة ف��ي النظ��ام المس��تھَدف عل��ى نح��و یراع��ي تص��نیف البعائ��ث بحس��ب تُ  -۲

 .من االتفاقیة، كلما كان ذلك مناسباً في إطار الخدمة المحلیة ۱٤علیھ في المادة على النحو المنصوص المقاس، 
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ن��ون ف��ي النظ��ام المس��تھَدف البری��د  -۳ المق��اس وف��ق الش��روط  بحس��بالمفص��ول یتب��ادل المس��تثمرون المعیَّ
نة في   .النظامالمبیَّ

 
 .النظام یتم دفع أجرة بعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام ذات الصلة من -٤
 

 )P(بحسب بعائث برید الرسائل من المقاسات الصغیرة األسعار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد  زُتمیَّ  -٥
بعائ�ث  رس�وم٪ م�ن ۷۰عل�ى أس�اس  ھ�ذه األس�عاروُتحسب  .)E(برید الرسائل المزحمة  وبعائث )G(والكبیرة 

بعائ�ث بری�د الرس�ائل الكبی�رة م�ن  رس�ومغرام�اً وم�ن  ۲۰الب�الغ وزنھ�ا  )P(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 
ض��رائب غرام��اً، وذل��ك دون حس��اب ض��ریبة القیم��ة المض��افة وال غیرھ��ا م��ن ال ۱۷٥الب��الغ وزنھ��ا  )G(المق��اس 

، فُتحسب أسعارھا على أساس األسعار المطبقة عل�ى )(Eوفیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة األخرى. 
غراما، وذلك دون حساب ض�ریبة القیم�ة المض�افة وال  ۳۷٥الذي ال یتجاوز وزنھا  P/Gالرسائل من المقاس 

 غیرھا من الضرائب األخرى.
 

د -٦  المق�اس بحسبالمفصولة  البعائث لتبادل یلزم وما األسعار حساب شروط البریدي االستثمار مجلس یحدِّ
 .والمحاسبیة واإلحصائیة التشغیلیة اإلجراءات من

 
ال یجوز أن تؤدي األسعار المطبَّقة عل�ى اإلرس�الیات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي تطب�ق النظ�ام المس�تھَدف ف�ي س�نة  -۷

الت�ي  P/G٪ لبعیثة بری�د الرس�ائل م�ن المق�اس ۱۳ختامیة بنسبة تفوق معیَّنة من السنوات إلى زیادة إیرادات النفقات ال
 مقارنة بالسنة السابقة. غراما ۳۷٥التي تزن   Eالمقاس، وبعیثة برید الرسائل من غراما ۳۷٫٦تزن 

 
قــة على التدفقات فیما بین البلـدان التي انضمَّت إل�ى النظ�ام المسـ�ـتھدَ  -۸ ف ال یجوز أن تزید األسـعار المطبَّ

 )G(والرسائل الكبیرة من المقاس  )P(یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ، فیما ۲۰۱۰قبل عـام 
 عما یلي:

وح�دة م�ن  ۲٫٥۸٥ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۳۳۱ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۸-۱
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وح�دة م�ن  ۲٫٦٦۳ووحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  وحدة من ۰٫۳٤۱ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۸-۲
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وح�دة م�ن  ۲٫۷٤۳وحدة من وحدات حقوق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳٥۱ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۸-۳
 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

وحدة من ھذه  ۲٫۸۲٥وثة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعی ۰٫۳٦۲ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۸
 الوحدات لكل كیلوغرام.

 
ال یجوز أن تزید األسعار المطبقة على التدفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف  -۹

 ، عما یلي:(E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس ۲۰۱۰قبل عام 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫٥۸٤الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و وح��دة م�ن حق�وق ۰٫۷۰٥ :۲۰۱۸بالنس�بة لع�ام  ۹-۱

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫٦۳۲وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷۲٦ :۲۰۱۹بالنس�بة لع�ام  ۹-۲

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
ح�دة م�ن حق��وق و ۱٫٦۸۱وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷٤۸ :۲۰۲۰بالنس�بة لع�ام  ۹-۳

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن حق��وق  ۱٫۷۳۱وح��دة م�ن حق�وق الس��حب الخاص�ة لك�ل بعیث��ة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنس�بة لع�ام  ٤-۹

 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
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۱٦٦ 

ال یجوز أن تقل األسعار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف قب�ل  -۱۰
، فیم�ا یخ�ص بعائ�ث ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰وتلك التي انضمت إلی�ھ اعتب�اراً م�ن الس�نوات ، ۲۰۱۰ام ع

 عما یلي:  ،)G(والرسائل الكبیرة من المقاس  )P(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۷۷٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۲۷ :۲۰۱۸بالنسبة لعام ۱۰-۱

 لوحدات لكل كیلوغرام؛ھذه ا
وح�دة م�ن  ۱٫۸۲٤ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲۳۳ :۲۰۱۹بالنسبة لعام ۱۰-۲

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن  ۱٫۸۷٥ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲٤۰ :۲۰۲۰بالنسبة لعام ۱۰-۳

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن  ۱٫۹۲۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲٤۷ :۲۰۲۱سبة لعام بالن٤-۱۰

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.
 

یجوز أن تقل األسعار المطبقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام المستھدف قبل  ال -۱۱
، فیم�ا یخ�ص بعائ�ث ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰، وتلك التي انضمت إلیھ اعتب�ارا م�ن الس�نوات ۲۰۱۰عام 

 عما یلي: )E(برید الرسائل المزحمة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۰۸۹وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٤۸٥ :۲۰۱۸لع�ام النسبة  ۱۱-۱

 ؛یلوغرامحقوق السحب الخاصة لكل ك
وح�دة م�ن  ۱٫۱۲۰ة ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث� ۰٫٤۹۸ :۲۰۱۹لعام  بالنسبة ۱۱-۲

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۱٥۱وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۱۲ :۲۰۲۰لعام  بالنسبة ۱۱-۳

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۱۸۳وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۲٦ :۲۰۲۱لعام  بالنسبة ٤-۱۱

 .یلوغرامكخاصة لكل حقوق السحب ال
 

ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّقة على الت�دفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف  -۱۲
، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظ�ام المس�تھَدف قب�ل ع�ام ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتباراً من عام 

 عما یلي: )G(والكبیرة من المقاس  )P(لصغیرة من المقاس فیما یخص بعائث برید الرسائل ا، ۲۰۱۰
وحدة م�ن ھ�ذه  ۲٫۰٦٤ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲٦٤ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱۲-۱

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
 وح�دة م�ن ھ�ذه ۲٫۱۸۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۸۰ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۱۲-۲

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن ھ�ذه  ۲٫۳۱۹ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۹۷ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۱۲-۳

 الوحدات لكل كیلوغرام؛
وح�دة م�ن ھ�ذه  ۲٫٤٥۸ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۳۱٥ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱۲

 الوحدات لكل كیلوغرام.
 

أن تزید األسعار المطبقة عل�ى الت�دفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف  یجوز ال -۱۳
، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظام المستھَدف قب�ل ع�ام ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتبارا من عام 

 ، عما یلي:(E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس ۲۰۱۰
وح�دة م�ن حق�وق ۱٫۳۱۳وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٥۸٤ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱۳-۱

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 



 االتفاقیة
 

۱٦۷ 

وح�دة م�ن حق�وق ۱٫٤۳۹وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫٦٤۰ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۱۳-۲
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وح�دة م�ن حق�وق ۱٫٥۷۷ح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة وو ۰٫۷۰۱ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۱۳-۳
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وح�دة م�ن حق�وق  ۱٫۷۳۱وحدة من حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱۳
 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

 
ل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف ال یجوز أن تزید األسعار المطبقة على التدفقات فیم�ا ب�ین الب -۱٤

أو  ۲۰۱۰، وبین ھذه البلدان والبلدان الت�ي انض�ّمت إل�ى النظ�ام المس�تھَدف قب�ل ع�ام ۲۰۱٦اعتباراً من عام 
والكبی�رة  )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الص�غیرة م�ن المق�اس ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتباراً من عام 

 عما یلي: )G(من المقاس 
وحدة من حقوق  ۱٫۸۳۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲۳٤ :۲۰۱۸لنسبة لعام با ۱-۱٤

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۱٫۹٤۱وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و  ۰٫۲٤۸ :۲۰۱۹بالنس��بة لع��ام  ۲-۱٤

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۲٫۰٥۷ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و وح��دة م�� ۰٫۲٦۳ :۲۰۲۰بالنس��بة لع��ام  ۳-۱٤

 ؛یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
وح��دة م��ن  ۲٫۱۸۰وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة و  ۰٫۲۷۹ :۲۰۲۱بالنس��بة لع��ام  ٤-۱٤

 .یلوغرامكحقوق السحب الخاصة لكل 
 

ان الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھدف أن تزی��د األس��عار المطبق��ة عل��ى الت��دفقات فیم��ا ب��ین البل��د یج��وزال  -۱٥
أو اعتب�اراً  ۲۰۱۰، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضّمت إلى النظام المستھَدف قبل عام ۲۰۱٦اعتباراً من عام 

 عما یلي:  (E)، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰من عام 
وحدة من حقوق  ۱٫۱۹۸دة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة ووح ۰٫٥۳۳ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۳٥٤وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫٦۰۲ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫٥۳۰یثة ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بع ۰٫٦۸۰ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-۱٥

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۷۳۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۷۰ :۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۱٥

 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
 

النظ��ام  طّن��ا ف��ي الس��نة فیم��ا ب��ین البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى ٥۰ف��ي م��ا یخ��ّص الت��دفّقات الت��ي ت��زن أق��ّل م��ن  -۱٦
، وأیض��ا فیم��ا ب��ین ھ��ذه البل��دان وتل��ك الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام ۲۰۱۲وع��ام أ ۲۰۱۰المس��تھدف اعتب��اراً م��ن ع��ام 

، تح��ّول المكّون��ات القائم��ة عل��ى الكیل��وغرام الواح��د والبعیث��ة الواح��دة إل��ى س��عر إجم��الي ۲۰۱۰المس��تھدف قب��ل ع��ام 
كل�غ وتمث�ل  ۰٫۳۱بعیثة ب�وزن  G ۸٫۱٦و Pث من المقاسین ُتمثِّل فیھ البعائللكیلوغرام الواحد على أساس متوسط 

 كلغ. ۰٫٦۹بعثیة بوزن  E( ۲٫۷۲(فیھا البعائث من المقاس 
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۱٦۸ 

�اً ف�ي الس�نة بالنس�بة للس�نوات  ۷٥في ما یخّص التدّفقات التي تزن أقلّ م�ن  -۱۷  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹و ۲۰۱۸طنَّ
بلدان التي انضّمت إلى النظام المستھدف اعتباراً م�ن ، فیما بین ال۲۰۲۱طنَّاً في السنة بالنسبة لسنة  ٥۰وأقل من 

، ۲۰۱۰أو بعد ذلك، وأیضا فیما بین ھذه البلدان وتلك الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام المس�تھدف قب�ل ع�ام  ۲۰۱٦عام 
، تح��ّول المكّون��ات القائم��ة عل��ى الكیل��وغرام الواح��د والبعیث��ة الواح��دة إل��ى س��عر ۲۰۱۲و ۲۰۱۰فبالنس��بة لع��اَمْي 

 .۱٦لكیلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكیلوغرام البرید الواحد وفقاً ما أُشیر إلیھ في البند إجمالي ل
 

د أج��رة البری��د بالجمل��ة ال��ذي یرس��ل إل��ى البل��دان الت��ي انض��ّمت إل��ى النظ��ام المس��تھَدف قب��ل ع��ام  -۱۸  ۲۰۱۰تح��دَّ
 .۱۱ إلى ٥ھا في البنود من بتطبیق األسعار للبعیثة الواحدة والكیلوغرام الواحد المنصوص علی

 
د أج��رة البری��د بالجمل��ة ال��ذي یرس��ل إل��ى البل��دان الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھَدف اعتب��اراً م��ن  -۱۹ تح��دَّ

بتطبیق األسعار للبعیثة الواح�دة والكیل�وغرام الواح�د المنص�ـوص علی�ـھا  ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰السنوات 
 .۱٥إلى  ۱۰من والبنود  ٥في البند 

 
 ال یجوز تطبیق أي تحفظ على ھذه المادة إال في إطار اتفاق ثنائي. -۲۰

 
 

 ۳۰المادة 
 األحكام المطبقة على تدفقات البرید من المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم -النفقات الختامیة 

 
نین في البلدان التي  -۱ تطبِّق النظام االنتقالي للنفقات الختامیة إلى النظام تحضیراً النضمام المستثمرین المعیَّ

د أجرة بعائث برید الرسائل، بما في ذلك البری�د بالجمل�ة، ع�دا األكی�اس  وبعائ�ث المراس�الت  Mالمستھَدف، تحدَّ
 سعر للبعیثة الواحدة وسعر للكیلوغرام الواحد. على أساسالتجاریة الجوابیة الدولیة، 

 
 .النظاملدولیة وفقاً لألحكام المالئمة من ث المراسالت التجاریة الجوابیة اتدفع األجرة عن بعائ -۲
 
فیما یخ�ص بعائ�ث بری�د الرس�ائل تطبَّق على تدفقات البرید إلى بلدان النظام االنتقالي، ومنھا وفیما بینھا،  -۳

 ألسعار التالیة:ا )G(والكبیرة من المقاس  )P(الصغیرة من المقاس 
وح�دة م�ن  ۱٫۷۷٤وحدة من وحدات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۲۷: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۳-۱

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۸۲٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۲۳۳: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۳-۲

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۸۷٥س�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة ووحدة من وحدات حق�وق ال ۰٫۲٤۰: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-۳

 ؛كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
وح�دة م�ن  ۱٫۹۲۸ت حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة ووحدة من وحدا ۰٫۲٤۷: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-۳

 .كیلوغرامھذه الوحدات لكل 
 
ائ�ث بری�د الرس�ائل تكون األسعار المطبقة على التدفقات فیما بین بلدان النظام االنتق�الي، فیم�ا یخ�ص بع -٤

 ، كما یلي:)(Eبالجملة من المقاس 
وحدة من حقوق  ۱٫۰۸۹وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٤۸٥ :۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-٤

 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 
وحدة من حقوق  ۱٫۱۲۰وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٤۹۸ :۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-٤

 ؛كیلوغرامخاصة لكل السحب ال
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حقوق وحدة من  ۱٫۱٥۱وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و  ۰٫٥۱۲ :۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-٤
 ؛یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

وحدة م�ن حق�وق  ۱٫۱۸۳وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫٥۲٦ :۲۰۲۱لعام  بالنسبة ٤-٤
 .یلوغرامكالسحب الخاصة لكل 

 
ل ،۱۷-۲۹أو الم��ادة  ۱٦-۲۹العتب��ة المح��ددة ف��ي الم��ادة  ت��زن أق��لّ م��ن الت��يدفقات البری��د ح��ال ت�� ف��ي -٥  ُتح��وَّ

نات تركیب�ة  أس�اس عل�ى الواح�د للكیل�وغرام إجم�الي س�عر إل�ى الواح�دة للبعیث�ة والس�عر الواحد للكیلوغرام السعر مكوَّ
 :یةالتال األسعار وتطبَّق .معّدل عالمي بالنسبة لكل كیلوغرام من البرید

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٤۷۲: ۲۰۱۸بالنسبة لعام  ۱-٥
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٥۹۲: ۲۰۱۹بالنسبة لعام  ۲-٥
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ٤٫۷۲٤: ۲۰۲۰بالنسبة لعام  ۳-٥
 .كیلوغرامدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل وح ٤٫۸٥۸: ۲۰۲۱بالنسبة لعام  ٤-٥
 
�ق األس�عار الثابت�ة ۱۷-۲۹وزنھ�ا عل�ى العتب�ة المح�ددة ف�ي الم�ادة یزی�د الت�ي حال تدفقات البری�د في  -٦ ، تطبَّ

للكیل�وغرام الم�ذكورة أع�اله إن ل�م یطل�ب المس�تثمر المع��یَّن ف�ي مك�ان المص�در وال المس�تثمر المع�یَّن ف�ي مك��ان 
عم��ال آلی�ة المراجع��ة بغی��ة مراجع�ة ھ��ذه األس�عار باالس��تناد إل��ى الع�دد الفعل��ي للبعائ�ث ف��ي الكیل��وغرام المقص�د إ

ل الع�المي لھ�ذا الع�دد. ن�ات إلعم�ال آلی�ة المراجع�ة وفق�اً  الواحد عوضاً عن تطبیق المع�دَّ �ق إج�راء أخ�ذ العیِّ ویطبَّ
دة في نظام برید الرسائل.  للشروط المحدَّ

 
ض�د  ٥بلدان النظام المستھدف أن یطالب بمراجعة لتخفیض السعر اإلجمالي الوارد في البن�د  ال یجوز لبلد من -۷

 بلد من بلدان النظام االنتقالي، ما لم یطلب ھذا األخیر مراجعة في االتجاه المعاكس.
 
نین في بل�دان النظ�ام االنتق�الي أن یرس�لوا  -۸ بحس�ب  مفص�والً البری�د بعائ�ث  ویتلق�وایجوز للمستثمرین المعیَّ

نة في  بحس�ب المفص�ولة . وفي ح�االت مب�ادالت البعائ�ث النظامالمقاس على أساس اختیاري، وفق الشروط المبیَّ
 .أعاله ٤و ۳ البندینالمقاس تطبَّق األسعار المنصوص علیھا في 

 
تطبیق ساس على أالمستھدف النظام  بلدان في المستثمرین المعینین الموّجھ إلىبالجملة  ُتحدد أجرة البرید -۹

أما فیما یتصل بالبری�د بالجمل�ة المس�تلم،  .۲۹لبعیثة الواحدة والكلغ الواحد المنصوص علیھا في المادة لاألسعار 
 أعاله. ٤و ۳ البندینلألحكام المذكورة في وفقا  األجرةللمستثمرین المعینین في النظام االنتقالي طلب  فیجوز

 
 دة إال في إطار اتفاق ثنائي.ال یمكن إبداء أي تحفظ على ھذه الما -۱۰

 
 

 ۳۱المادة 
 نوعیة الخدمةصندوق 

 
)، تخض��ع CCRIوالبعائ��ث بالجمل��ة وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة ( Mباس��تثناء األكی��اس  -۱

الُمدرجة في البلدان المصّنفة ضمن أقل البلدان نموا والنفقات الختامیة المدفوعة من قبــل كافة البلدان واألقالیم إلى 
٪ من األسعار التي ت�نص ۲۰، لزیادة قدرھا نوعیة الخدمةألغراض النفقات الختامیة وصندوق  المجموعة الرابعة

. وال ی�تم ف�ي ھ�ذه البل�دانمن أجل تحسین نوعیة الخدم�ة  نوعیة الخدمةألغراض تمویل صندوق  ۳۰علیھا المادة 
 .لبلد آخر بالمجموعة نفسھا الرابعةأي دفع من ھذا النوع من أي بلد بالمجموعة 
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والبعائ�ث بالجمل�ة، تخض�ع  )CCRI(وبعائ�ث المراس�الت التجاری�ة الجوابی�ة الدولی�ة  Mباستثناء األكی�اس  -۲
إل�ى البلـ�ـدان المص�نفة  المص�ّنفة ض�من المجموع�ة األول�ىالنفقات الختامیة المدفوعة من قب�ل البل�دان واألق�الیم 

٪ ۱۰، لزی�ادة ق�درھا م�ن ھ�ذه الم�ادة ۱لبلدان نموا المشار إلیھا في البن�د ضمن المجموعة الرابعة، غیر أقل ا
م��ن أج��ل تحس��ین نوعی��ة  نوعی��ة الخدم��ةألغ��راض تموی��ل ص��ندوق  ۳۰ف��ي األسـ��ـعار الت��ي ت��نص علیھ��ا الم��ادة 

 .في ھذه البلدانالخدمة 
 
بعائ�ث بالجمل�ة، تخض�ع وال )CCRI( وبعائ�ث المراس�الت التجاری�ة الجوابی�ة الدولی�ة Mباستثناء األكی�اس  -۳

إل��ى البل��دان المص��نفة ض��من النفق��ات الختامی��ة الت��ي ت��دفعھا البل��دان واألق��الیم المص��نفة ض��من المجموع��ة الثانی��ة 
٪ م�ن ۱۰لزی�ادة نس�بتھا  م�ن ھ�ذه الم�ادة، ۱المجموعة الرابعة، غیر أقل البلدان نم�وا المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�د 

 ھذه البلدان.في  نوعیة الخدمةلك ألغراض تمویل صندوق وذ ۳۰األسعار المنصوص علیھا في المادة 
 
والبعائث بالجمل�ة، تخض�ع  )CCRI( وبعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة Mباستثناء األكیاس  -٤

النفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم المص�نفة ض�من المجموع�ة الثالث�ة إل�ى البل�دان المص�نفة ض�من 
٪ م�ن ٥م�ن ھ�ذه الم�ادة، لزی�ادة نس�بتھا  ۱الرابعة، غیر أق�ل البل�دان نم�وا المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�د المجموعة 

م��ن أج��ل تحس��ین  نوعی��ة الخدم��ةوذل��ك ألغ��راض تموی��ل ص��ندوق  ۳۰األس��عار المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادة 
 نوعیة الخدمة في ھذه البلدان.

 
والبعائ�ث بالجمل�ة، ُت�دفع  )CCRI( ابی�ة الدولی�ةوبعائث المراس�الت التجاری�ة الجو Mباستثناء األكیاس  -٥

، ُتحس��ب عل��ى أس��اس النفق��ات الختامی��ة الت��ي ت��دفعھا البل��دان واألق��الیم المص��نفة ض��من ٪۱زی��ادة نس��بتھا 
المجموعات األولى والثانیة والثالث�ة إل�ى البل�دان المص�نفة ض�من المجموع�ة الثالث�ة، ف�ي الص�ندوق المش�ترك 

ت ذات الص��لة الت��ي یح��ددھا مجل��س االس��تثمار البری��دي م��ن أج��ل تحس��ین نوعی��ة ال��ذي س��ُیدار وفق��ا لإلج��راءا
 الخدمة في البلدان المصنفة ضمن المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة.

 
ل أي مب�الغ غی�ر مس�تخَدمة  -٦ ورھنا باإلجراءات ذات الصلة التي یحددھا مجلس االستثمار البریدي، تح�وَّ

من ھذه المادة والتي تراكمت عل�ى م�دى الس�نوات  ٤إلى  ۱إلیھا في البنود من من األموال المدفوعة المشار 
أقرب س�نة مرجعی�ة) إل�ى  ۲۰۱۸(حیث تكون سنة  نوعیة الخدمةالمرجعیة األربع السابقة المتعلقة بصندوق 

لص�ندوق ثالثا من ھذه المادة. وألغ�راض ھ�ذا البن�د، ال ُتح�ّول إل�ى ا۳الصندوق المشترك المشار إلیھ في البند 
نوعی�ة المشترك المشار إلیھ آنفا إال األموال التي لم ُتستخَدم في مشاریع نوعیة خدمة یواف�ق علیھ�ا ص�ندوق 

 بعد سنتین من آخر أجل لتلقي المساھمات المتعلقة بأي فترة أربع سنوات وفقا لما ھو محدد أعاله. الخدمة
 
من أجل تحسین نوعیة الخدم�ة  نوعیة الخدمةندوق تخضع النفقات الختامیة المتراكمة المستحقة الدفع لص -۷

وحدة من حقوق الس�حب الخاص�ة س�نویا لك�ل بل�د مس�تفید.  ۲۰ ۰۰۰لحد أدنى یبلغ  المجموعة الرابعةفي بلدان 
وترسل فواتیر المبالغ اإلضافیة الضروریة لبلوغ ھذا المبلغ األدنى بصورة تتناسب مع الكمیات المتبادلة للبلدان 

  المجموعات األولى والثانیة والثالثة. المصّنفة ضمن
 
على أقص�ى تق�دیر إج�راءات لتموی�ل مش�اریع  ۲۰۱۸یعتمد مجلس االستثمار البریدي أو یحّین في عام  -۸

 .نوعیة الخدمةصندوق 
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 حصص الطرود البریدیة -جیم
 
 

 ۳۲المادة 
 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة

 
 رجة ض�من الفئ�ة االختیاری�ة لخدم�ة بعائ�ث البرن�امج المخص�ص للتج�ارة اإللكترونی�ة،باستثناء الطرود المند -۱

نین اثنین للحصص البریة للوارد المحتسبة بإدماج السعر اإلرش�ادي  تخضع الطرود المتبادلة بین مستثمرین معیَّ
 عن كل طرد والسعر اإلرشادي عن كل كیلوغرام المحددین في النظام.

نین أیضا الترخیص ر مع مراعاة األسعا ۱-۱ بالمطالب�����������ة  األساسیة المذكورة أعاله یجوز للمستثمرین المعیَّ
 بحصص إضافیة لكل طرد ولكل كیلوغرام وفقا لألحكام المنصوص علیھا في النظام.

م�ا ل�م تق�رر اس�تثناءات  ۱-۱و ۱ المشار إلیھا ف�يتقع على عاتق المستثمر المعیَّن لبلد المصدر الحصص  ۱-۲
 النظام.أ في لھذا المبد

 یجب أن تكون الحصص البریة للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقلیم كل بلد. ۱-۳
 
نین  -۲ ثنین أو مكتبین لنفس البلد بواسطة مرافق بری�ة لمس�تثمر اتخضع الطرود المتبادلة بین مستثمرین معیَّ

ن�ین تس�ھم م�راف نین آخرین لصالح مستثمرین معیَّ قھم ف�ي التوجی�ھ الب�ري، لحص�ص معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّ
 المسافة.لمقیاس العبور البریة المحددة في النظام، وفقا 

نین الوسطاء أن یطلبوا عن كل  ۲-۱ بعیث����ة  فیما یتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، یرخص للمستثمرین المعیَّ
 .المحددة في النظاماإلجمالیة الحصة 

اس�تثناءات لھ�ذا  النظ�امالمصدر، ما لم یق�رر  ثمر المعیَّن لبلدالمستتقع الحصص البریة للعبور على عاتق  ۲-۲
 .المبدأ

 
ف��ي النق��ل البح��ري للط��رود أن یطل��ب تحص��یل الحص��ص مرافق��ھ ی��رخص لك��ل مس��تثمر مع��یَّن تش��ترك  -۳

 استثناءات لھذا المبدأ. النظاموتقع ھذه الحصص على عاتق المستثمر المعیَّن لبلد المصدر ما لم یقرر  ،البحریة
 .المسافةلمقیاس الحصة البحریة عن كل خدمة بحریة استعملت، وذلك وفقا  النظامتحدد في   ۳-۱
 لك�ن ۱-۳وفق�ا للبن�د  المحس�وبة٪ الحصة البحریة ٥۰ بنسبة أقصاھا یزیدواالخیار في أن  للمستثمرین المعیَّنین ۳-۲

 م.كما یتراءى لھ تخفیضھا میمكنھ
 
 
 
 

 نفقات النقل الجوي    -دال
 
 

 ۳۳دة الما
 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

 
یواف���ق مجل���س االس���تثمار البری���دي عل���ى الس���عر األساس���ي ال���ذي یطب���ق ف���ي تس���ویة الحس���ابات ب���ین  -۱

ن�ین ع�ن النق�ل الج�وي. حس�ب وتُ . النظ�امف�ي  الموض�حة للص�یغة تبع�ا ال�دولي المكت�ب ویحس�بھ المس�تثمرین المعیَّ
المنص�وص  األحك�ام عل�ى بن�اءً  البض�ائع إع�ادة خدم�ة عب�رالمرس�لة  لط�رودلعل�ى النق�ل الج�وي األسعار المطبقة 

 .النظام علیھا في
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 البرید المغلقة والبعائث ذات األولویة وبعائث لإلرسالیاتحساب نفقات النقل الجوي  النظام یوضح في -۲
خط�أ وك��ذلك طرائ��ق المحاس��بة ذات والبعائ��ث المرس��لة والموجھ��ة  ب��العبور المكش�وف والط��رود الجوی��ة الج�وي
 الصلة.

 
 الجوي كلھ: المسارنفقات النقل على امتداد تكون  -۳
المستثمر المعیَّن للبلد العضو المصدر حتى لو مرت تلك مغلقة، على عاتق  بإرسالیاتعندما یتعلق األمر  ۳-۱

نین وسطاء؛  اإلرسالیات عبر وسیطة مستثمر معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّ
عندما یتعلق األمر ببعائث ذات أولویة وبعائث جوی�ة ب�العبور المكش�وف، بم�ا ف�ي ذل�ك البعائ�ث الموجھ�ة  ۳-۲

 .مستثمر معیَّن آخرالبعائث إلى  المستثمر المعیَّن الذي یسلمخطأ، على عاتق 
 
 لجو.تطبق نفس ھذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجھت با -٤
 
ده، الح��ق ف��ي أن  مس��تثمر مع��یَّن ف��ي المقص��د یق��ومیك��ون لك��ل  -٥ ل بلـ�ـ� س��ترد یبالنق��ل الج��وي للبری��د ال��دولي داخـ�ـ�

 ۳۰۰المقطوعة  للمساھمات المرجحةھذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة على المترتبة  اإلضافیةالتكالیف 
وم�ا ل�م یوج�د  ا آخر مالئم�ا مح�ل المس�افة المتوس�طة المرجح�ة.ویجوز لمجلس االستثمار البریدي أن یحل معیار كم.

ذات األولوی��ة واإلرس��الیات  اإلرس��الیاتیج��ب أن تك��ون النفق��ات واح��دة بالنس��بة لجمی��ع  ،اتف��اق ی��نص عل��ى المجانی��ة
 .الجویة الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم یستأنف توجیھ ھذا البرید بالطریق الجوي

 
إل�ى  خاص�ة، المس�تثمر المع�یَّن ف�ي المقص�دحصلھ یا یستند تعویض النفقات الختامیة الذي غیــر أنھ عندم -٦

 نفقات النقل الجوي الداخلي. في نطاقإضافي أي مبلغ الداخلیة، ال یتم تسدید التعریفات التكالیف أو على 
 
وزن جمی���ع  المرّجح���ة،، م���ن أج���ل حس���اب المس���افة المتوس���طة المس���تثمر المع���یَّن ف���ي المقص���دس���تبعد ی -۷

إل�ى التعریف�ات التك�الیف أو إل�ى  خاص�ة، المتعلق�ة بھ�ا اإلرسالیات التي یستند حس�اب تع�ویض النفق�ات الختامی�ة
 .للمستثمر المعیَّن في المقصدالداخلیة 

 
 
 
 

 تسویة الحسابات    -ھاء
 

 ۳٤ المادة
 يالدول البرید بتبادل المتصلة المدفوعاتوتسدید  الحسابات بتسویة خاصة أحكام

 
 التس�ویات ذل�ك ف�ي بم�ا( وُتج�رىلھ�ذه االتفاقی�ة  وفق�اً  ُتنَج�ز التي بالعملیاتتسویة الحسابات المتعلقة  تقوم -۱

 المقصد، بلدان من بلد في البریدیة البعائث بمعالجة الخاصة والتسویات البریدیة، البعائث )توجیھ( بنقل الخاصة
 عل�ى) البریدیة بالبعائث عطب أو سرقة أو فقدانه الوثائق وُتجرى وفقاً لھذ تعویضات بدفع الخاصة والتسویات

 ف�ي ع�دا م�ا المع�یَّن، المس�تثمر من مستندات أیة إعداد تتطلب وال األخرى االتحاد ووثائق االتفاقیة أحكام أساس
 .االتحاد وثائق علیھا تنص التي الحاالت

 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة
 

۱۷۳ 

 والحصص النفقات مبلغ تحدید    -واو
 
 

 ۳٥المادة 
 النفقات والحصص مبلغاالستثمار البریدي في تحدید  سلطة مجلس

 
المس�تثمرین یتمتع مجل�س االس�تثمار البری�دي بس�لطة تحدی�د النفق�ات والحص�ص التالی�ة الت�ي یتع�ین عل�ى  -۱

نین   :النظاموفقا للشروط الموضحة في  یدفعوھاأن المعیَّ

 ونقلھا؛ على األقلإرسالیات برید الرسائل من بلد ثالث عن معالجة  عبورالنفقات  ۱-۱

 ؛األسعار األساسیة ونفقات النقل الجوي المطبقة على البرید الجوي ۱-۲

باستثناء تلك المندرجة ضمن فئ�ة خدم�ة بعائ�ث البرن�امج ، الحصص البریة للوارد لمعالجة الطرود الواردة ۱-۳
 المخصص للتجارة اإللكترونیة؛

 ونقلھا؛ بلد ثالثحصص العبور البریة لمعالجة الطرود من قبل ال ٤-۱

 ؛الحصص البحریة للنقل البحري للطرود ٥-۱

 .الخاصة بالطرود إعادة البضائعمقابل تقدیم خدمة الحصص البریة للبرید الصادر  ٦-۱
 
 إل��ىبفض��ل منھجی��ة عملی��ة تض��من دف��ع أج��ور عادل��ة  إجراؤھ��ا،یتع��ین أن تس��تند المراجع��ة الت��ي یمك��ن  -۲

نین الذین یؤدون إلى معطیات اقتصادیة ومالیة جدیرة بالثق�ة وممثل�ة للواق�ع. وس�یبدأ  ،الخدمات المستثمرین المعیَّ
 العمل بالتعدیل المحتمل الذي سیقرر في تاریخ یحدده مجلس االستثمار البریدي.

 
 
 
 
 
 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 

 ۳٦دة الما
 البرید العاجل الدولي واللوازمیات المتكاملة

 
ن�ین أن یتفق�وا فیم�ا بی�نھم عل�ى االش�تراك ف�ي الخ�دمات التالی�ة یجوز للبلدان ا -۱ ألعضاء أو مس�تثمریھا المعیَّ

 :النظامالوارد وصفھا في 
وتك�ون ق�در المس�تطاع  للمس�تندات والبض�ائع ة مخصص�ةس�ریع ی�ةالبرید العاج�ل ال�دولي ھ�و خدم�ة برید ۱-۱

متع�دد  المّوح�دخدم�ة عل�ى أس�اس االتف�اق ھ�ذه الأسرع الخدمات البریدی�ة بالوس�یلة المادی�ة، ویمك�ن تق�دیم 
 ة؛ثنائی اتاألطراف الخاص بالبرید العاجل الدولي أو على أساس اتفاق

 وتش��ملم��ن حی��ث اللوجس��تیات  الزب��ائن لمس��تلزمات كلی��ا تس��تجیب خدم��ة وھ��ي المتكامل��ة، اللوازمی��ات ۱-۲
 .والمستندات للبعائث المادي اإلرسال لعملیة والتالیة السابقة المراحل

 



 االتفاقیة
 

۱۷٤ 

 ۳۷المادة 
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة

 
نین أن یتفقوا فیم�ا بی�نھم عل�ى االش�تراك ف�ي الخ�دمات التالی�ة  -۱ یجوز للبلدان األعضاء أو للمستثمرین المعیَّ

 :النظامالوارد وصفھا في 
نون وتنطوي ، وھي عبارة عن خدمة بریدیة إلكترونیة یؤدیھا مستثمرون معیَّ االلكترونیةالبعائث البریدیة  ۱-۱

 ؛توجیھ رسائل إلكترونیة ومعلومات ىعل
البعائ��ث البریدی��ة االلكترونی��ة المس��جلة، وھ��ي عب��ارة ع��ن خدم��ة بریدی��ة إلكترونی��ة آمن��ة تق��دم دل��یال عل��ي  ۱-۲

 بین مستخدمین موثقین؛قناة اتصال آمنة  تمر عبررسالة إلكترونیة، كما أنھا وتسلیم إرسال 
الت�ي تمث�ل دل�یال دامغ�ا عل�ى ) electronic postal certification mark(لكترون�ي اإلختم التصدیق البری�دي  ۱-۳

 ؛إلكتروني في شكل معیَّن وفي وقت معیَّن، یخص طرفا أو عدة أطراف وقوع حدث
، فضال عن تسلیم موثِّقصندوق البرید اإللكتروني الذي یتیح إرسال خطابات إلكترونیة من جانب مرسل  ٤-۱

 موثِّق.المعلومات اإللكترونیة من أجل مرسل إلیھ وتخزین الرسائل و
 
 
 
 
 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 ۳۸المادة 

 النظامشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة 
 
لكي تصبح االقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بھ�ذه االتفاقی�ة ناف�ذة، فان�ھ یج�ب أن تواف�ق  -۱

م�ا ال یق�ل . وال ب�د م�ن حض�ور والتي تتمتع بح�ق التص�ویت والمقترعة ةاألعضاء الحاضر انالبلدعلیھا أغلبیة 
 عند التصویت. والتي تتمتع بحق التصویت األعضاء الممثلة في المؤتمرالبلدان نصف عن 

 
نافذة، یجب أن توافق علیھ�ا أغلبی�ة أعض�اء مجل�س االس�تثمار  بالنظام لكي تصبح االقتراحات المتعلقة -۲
 .الذین یتمتعون بحق التصویت ریديالب
 
ب��ین م��ؤتمرین والخاص��ة بھ��ذه االتفاقی��ة  الفاص��لة االقتراح��ات المقدم��ة ف��ي الفت��رة ناف��ذة لك��ي تص��بح -۳

 وبروتوكولھا الختامي، ال بد لھا من توفر:
والت�ي األعض�اء ف�ي االتح�اد البل�دان نص�ف  یكون قد اشترك ما ال یقل ع�نثلثي األصوات، بشرط أن   ۳-۱

 ؛، إذا كان األمر خاصـا بتعدیالتتمتع بحق التصویت في االقتراعت 
 أغلبیة األصوات، إذا كان األمر خاصا بتفسیر األحكام. ۳-۲
 
، یك��ون لك��ل بل��د عض��و ال ی��زال تش��ریعھ ۱-۳ ف��ي البن��داألحك��ام المنص��وص علیھ��ا بص��رف النظ��ر ع��ن  -٤

الدولي یوضح فیھ المدیر العام للمكتب كتوب إلى یتعارض مع التعدیل المقترح، الخیار لتقدیم تصریح م الوطني
 التعدیل.بھذا خطار إلیوما اعتبارا من تاریخ ا غضون التسعینقبول ھذا التعدیل وذلك في یتعذر علیھ أنھ 
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 ۳۹المادة 
 التحفظات المعروضة على المؤتمر

 
 ال ُیسمح بإبداء أي تحفظات ال تتماشى مع ھدف االتحاد وغایتھ. -۱

 
امة، یتعین على البلدان األعضاء التي ال تستطیع أن تشاطر البلدان األخرى األعضاء الرأي أن كقاعدة ع -۲

تسعى، بقدر المستطاع، إلى االنضمام إلى رأي األغلبیة . ویجب إبداء التحفظ في حال�ة الض�رورة المطلق�ة وأن 
 یكون مبرراً بطریقة مالئمة.

 
ی�ة عل�ى الم�ؤتمر وذل�ك عل�ى ھیئ�ة اقت�راح مكت�وب یجب عرض ال�تحفظ عل�ى بع�ض م�واد ھ�ذه االتفاق -۳

 بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً لألحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.
 
لكي یكون التحفظ المعروض على المؤتمر نافذاً، یجب الموافقة علیھ باألغلبیة المطلوبة ف�ي ك�ل حال�ة  -٤

 حفظ.من أجل تعدیل المادة التي یتعلق بھا الت
 
یطبق التحفظ، من حیث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بین العضو الذي أبدى ھذا التحفظ والبلدان  -٥

 األخرى األعضاء.
 
 .یُدرج التحفظ على ھذه االتفاقیة في البروتوكول الختامي لتلك االتفاقیة بناًء على اقتراح یوافق علیھ المؤتمر -٦
 
 

 ٤۰المادة 
 یة ومدة العمل بھااالتفاق بدء سریان

 
حت�ى تنفی�ذ  وتظ�ل س�اریة المفع�ول ۲۰۱۸ینایر "ك�انون الث�اني"  ۱َحیز التنفیذ في ھذه االتفاقیة تدخل  -۱

 وثائق المؤتمر القادم.
 
 

بمقتضى ھذا، وّق�ع المن�دوبون المفوض�ون لحكوم�ات البل�دان األعض�اء عل�ى ھ�ذه االتفاقی�ة ف�ي نس�خة واح�دة تظ�ل 
 .للمكتب الدولي. وُیسلِّم المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي نسخة منھا إلى كل طرف مودعة لدى المدیر العام

 
 

ر في   .۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦إسطنبول، في ُحرِّ
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 االتفاقیة، البروتوكول الختامي
 

۱۷۷ 

 
 
 

 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 
 
 

 المادة
 تعدیل أو تصحیح العنوان -تبعیة البعائث البریدیة. االسترداد األولى
  البرید طوابع الثانیة
 بالخارجإیداع بعائث برید الرسائل  الثالثة

 األجور الرابعة
 لصالح  من األجور البریدیة اإلعفاءاالستثناء من  الخامسة
  الخدمات األساسیة السادسة
 التسلم إشعار  السابعة
 الممنوعات (برید الرسائل) الثامنة

  )یةبریدالطرود الالممنوعات ( التاسعة
  األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة العاشرة

 لعرض على الجمركأجرة ا الحادیة عشرة
 االستعالمات الثانیة عشرة

 الجوي الحصص البریة االستثنائیة للوارد عشرة الثالثة المادة
  النقل بنفقات الخاصة واألحكام األساسیة الحصص الرابعة عشرة

 التعرفات الخاصة الخامسة عشرة
 والحصص النفقات مبلغ تحدید في البریدي االستثمار مجلس سلطة المادة السادسة عشرة
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 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

عند التوقیع على االتفاقیة البریدیة العالمیة المبرمة بتاریخ الیوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على 
 ما یلي:

 
 

 المادة األولى
 تعدیل أو تصحیح العنوان -االسترداد تبعیة البعائث البریدیة. 

 
على أنتیغوا وباربودا ومملكة البح�رین وبرب�ادوس وبیلی�ز وبوتسوانـ�ـا  ۲و ۱-٥ال تطبق أحكام المادة  -۱

ومصر وفیجي وغامبیا والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا  ودومینیكا ،الصین، وبروني دار السالم وكندا وھونغ كونغ
أقالیم فیما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرین�ادا وغویان�ا وإیرلن�دا وجامایك�ا الشمالیة و إیرلنداالعظمى و

وأوغن��دا ونیوزیلن��دا ونیجیری��ا وم��االوي وموریش��یوس ون��اورو ومالیزی��ا وتو س��وكینی��ا وكیریب��اتي والكوی��ت ولی
ج��زر س��لیمان وغرین��ادین ج��زر وس��انت فنس��نت و اونیف��یس وس��انت لوس��ی كی��تسوب��ابوا غینی��ا الجدی��دة وس��انت 

المتح�ـدة) وترینی�ـداد وتوباغـ�ـو  - جمھوری�ةوساموا وسـ�ـیشیل وس�یرالیون وسنغافـ�ـورة وس�وازیالند وتنزانی�ا (
 وتوفالو وفانواتو وزامبیا.

 
على النمسا وعلى الدانمارك وجمھوری�ة إی�ران اإلس�المیة الت�ي ال  ۲و ۱-٥كما ال تسري أیضا المادة  -۲

یسمح تشریعھا باسترداد بعائث برید الرسائل أو تعدیل عنوانھا بناء على طلب المرس�ل من�ھ، اعتب�ارا م�ن وق�ت 
 إخطار المرسل إلیھ بوصول البعیثة بعنوانھ.

 
 على أسترالیا وغانا وزیمبابوي. ۱-٥ال تطبق المادة  -۳
 
میانم�ار و العراقوالشعبیة  جمھوریة كوریا الدیمقراطیةوبلجیكا و على باھاماس ۲-٥ال تسري المادة  -٤

 ل.التي ال یسمح تشریعھا باسترداد أو تعدیل عنوان بعائث برید الرسائل بناء على طلب المرسِ 
 
 على الوالیات المتحدة األمریكیة. ۲-٥ال تطبق المادة  -٥
 
 سترالیا طالما كانت متماشیة مع التشریع الداخلي لھذا البلد.ألى ع ۲-٥تسري المادة  -٦
 
قراطیة موجمھوریة الكونغو الدی والفلبین، یرخص للسلفادور وجمھوریة بنما ۲-٥خروجا على المادة  -۷

بأال تعید الطرود البریدیة بعد أن یكون المرسل إلیھ قد طلب التخلیص علیھا  البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال
 جمركیا نظرا ألن تشریعھا الجمركي یتعارض مع ذلك.

 
 

 المادة الثانیة
 البرید طوابع

 
ى ـ، لن یعالج المستثمر المعیَّن في كل من أسترالیا وبریطانیا العظم�٦المادة من  ۷البند بصرف النظر عن  -۱

بعائث برید الرسائل أو الطرود البریدیة التي تصدر طوابع البرید باستعمال م�واد أو تكنولوجی�ات ونیوزیلندا ومالیزیا 
 .جدیدة ال توافق آلیاتھم الخاصة لمعالجة البرید إالَّ باتفاق مسبق مع المستثمر المعیَّن المعني في المصدر
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 المادة الثالثة
 لخارجإیداع بعائث برید الرسائل با

 
الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وأس��ترالیا والنمس��ا والمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى  ك��ل م��نتح��تفظ  -۱
مس�تثمر بح�ق تحص�یل أج�رة متناس�بة م�ع تكلف�ة األعم�ال الم�ؤداة م�ن ك�ل  ونیوزیلن�دایرلندا الشمالیة والیونان إو

 كبعائث بریدیة من قبل خدماتھا.، مواد لم ترسل أصال ٤-۱۲عید إلیھا بموجب المادة ی معیَّن
 

المص�در أج�رة تت�یح  المستثمر المع�یَّن، تحتفظ كندا بحقھا في أن تحصل من ٤-۱۲خروجا عن المادة  -۲
 لھا أن تسترد على األقل التكالیف التي ترتبت عن معالجة مثل ھذه البعائث.

 
توزیع  منبأجرة مناسبة المعیَّن اإلیداع  مستثمربمطالبة  للمستثمر المعیَّن في المقصد ٤-۱۲ترخص المادة  -۳

 إیرلن�دابعائث برید الرسائل المودعة بالخ�ارج بكمی�ة كبی�رة. وتح�تفظ أس�ترالیا والمملك�ة المتح�دة لبریطانی�ا العظم�ى و
 الشمالیة بالحق في أن تقصر ھذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلیة لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

 
بأجرة مناسبة عل�ى ذم�ة  المعیَّناإلیداع  مستثمربمطالبة  للمستثمر المعیَّن في المقصد ٤-۱۲ترخص المادة  -٤

التالی�ة بحقھ�ا ف�ي أن تقص�ر ھ�ذا  البلدان األعضاءتوزیع بعائث برید الرسائل المودعة بالخارج بكمیة كبیرة. وتحتفظ 
 وج��زر البھام��ا بری��د بالجمل��ة: الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ةال��دفع عل��ى الح��دود الم��رخص بھ��ا ف��ي النظ��ام بالنس��بة لل

 الش��مالیة إیرلن��داالمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى وو جمھوری��ة الص��ین الش��عبیةو برون��ي دار الس��المو برب��ادوسو
األنتی�ل و ھولن�داونیوزیلندا و یبالون مالیزیـــاو الھندو غویاناا وغرینادو أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدةو

 .وتایلندسورینام و سریالنكاو سنغافورةو غرینادینجزر و تفنسن تسانا وسانت لوسیو الھولندیة وآروبا
 

التالی�ة بحقھ�ا ف�ي أن تطب�ق بالكام�ل  البل�دان األعض�اء، تح�تفظ ٤بالرغم من التحفظ�ات ال�واردة بالبن�د  -٥
المملك��ة العربی��ة و م��ن االتفاقی��ة عل��ى البری��د ال��وارد م��ن ال��بالد األعض��اء ف��ي االتح��اد : ألمانی��ا ۱۲أحك��ام الم��ادة 

 قب�رصوكندا و الكامیرونو وسبوركینا فاو البرازیلو ننبو ذربیجانوأ النمساو وأسترالیا األرجنتینو السعودیة
 إسرائیل(الجمھوریة اإلسالمیة) ووإیران  غینیاو الیونانو  فرنساو مصرو الدانماركو جمھوریة كـوت دیفوارو
 وباكس��تان الن��رویجو مون��اكوو موریتانی��او المغ��ربو م��اليو لوكس��مبورغو لبن��انو األردنو الیاب��انو إیطالی��او
 .وتركیا الجمھوریة العربیة السوریة وتوغووسویسرا و السنغالو واالتحاد الروسي البرتغالو
 

 أن تطلب من بلد إیداع البعائث أجرة تع�ادل المبل�غ ال�ذي تحتفظ ألمانیا بالحق في، ٤-۱۲لمادة لتطبیقا  -٦
 .المرِسلتتلقاه من البلد الذي یقیم بھ  قد
 

، تحتفظ جمھوریة الصین الشعبیة بحقھا في حصر الثالثةخروجاً على التحفظات التي أبدیت في المادة  -۷
دود الت�ي ترخص�ھا اتفاقی�ة ـ�ـالحأي دفع خاص بتوزی�ع بعائ�ث بری�د الرس�ائل المودع�ة ف�ي الخ�ارج بالجمل�ة ف�ي 

 للبرید بالجملة. والنظاماالتحاد البریدي العالمي 
 

بریطانی�ا العظم�ى كل م�ن ألمانی�ا والنمس�ا والمملك�ة المتح�دة ل، تحتفظ ۳-۱۲خروجا عن أحكام المادة  -۸
ب��الحق ف��ي مطالب��ة الُمرِس��ل أو، إذا تع��ذر ذل��ك، المس��تثمَر المع��یَّن وسویس��را لیختنش��تاین الش��مالیة و إیرلن��داو

 المعیَّن لإلیداع، بدفع تعریفات داخلیة.
 
 

 الرابعةالمادة 
 األجور

 
أن تحص�ل أج�ورا بریدی�ة  ونیوزیلن�داوكن�دا  وب�الروس أس�ترالیا لكل من، یرخص ۱٥خروجا على المادة  -۱

 تكون األجور المشار إلیھا مقبولة وفقا للتشریع القومي لبالدھا. ، عندماالنظامخالف تلك المنصوص علیھا في 
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ص للبرازی��ل تحص��یل رس��م إض��افي م��ن المرس��ل إل��یھم ال��ذین ۱٥خروج��ا ع��ن أحك��ام الم��ادة  -۲ ، ُی��رخَّ
یس��تلمون بعائ��ث عادی��ة تحت��وي عل��ى بض��ائع ووج��ب تحویلھ��ا إل��ى بعائ��ث خاض��عة للتتب��ع بس��بب المتطلب��ات 

 الجمركیة واألمنیة. 
 
 

 الخامسةالمادة 
 االستثناء من اإلعفاء من األجور البریدیة لصالح بعائث المكفوفین

 
 ال الت�ي وھ�ي وتركیا غرینادینجزر و تفنسن توسان إندونیسیا من لكل فإن ،۱٦ المادة على خروجا -۱

 وأج�ور التخل�یص أج�ور تحص�یل ف�ي الخیار المكفوفین بعائث لصالح البریدي اإلعفاء الداخلیة خدمتھا في تمنح
 .الداخلیة خدمتھا في المقررة األجور ذلك مع تتجاوز أن یمكن ال التي الخاصة الخدمات

 
 المكفوفین على أن یتطابق ذلك مع تشریعھا الوطني. بعائثبشأن  ۱٦المادة ستطبق فرنسا أحكام  -۲
 

أال ت�دخل وتماشیا والتشریع الوطني في البرازیل، یحتفظ ھذا البلد بحقھ في  ۳-۱٦خروجا عن المادة  -۳
 ومستلمھا مكفوفا أو منظمة من منظمات المكف�وفین. ھابعائث للمكفوفین إال في حال كان مرسلالبعائث في عداد 
 .جور البریدیة البعئاث التي ال تلبي ھذه الشروطاألوتخضع لتسدید 

 
، لن تقبل نیوزیلن�دا توزی�ع البعائ�ث للمكف�وفین إال ف�ي ح�ال كان�ت ھ�ذه ۱٦خالفا لما تنص علیھ المادة  -٤

 .البعائث المرسلة معفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة
 

ال��ذي ال یس��مح بإعف��اء بعائ��ث  ،ف��ي فنلن��دا ، یج��وز للمس��تثمر المع��یَّن۱٦بص��رف النظ��ر ع��ن الم��ادة  -٥
حسبما اعتمدھا المؤتمر،  ۱٦لرسوم البریدیة في خدمتھ الداخلیة وفقا للتعاریف الواردة في المادة المكفوفین من ا

ل رسوماً داخلیة على بعائث المكفوفین الموجھة إلى الخارج  .أن یحصِّ
 

ال��دانمرك والس��وید اإلعف��اء م��ن األج��ور كن��دا و، ال یم��نح ك��ل م��ن ۱٦ب��الرغم مم��ا ت��نص علی��ھ الم��ادة  -٦
 التشریع الوطني في ھذین البلدین.لبعائث المكفوفین إال عمال بما ینص علیھ ة ــالبریدی

 
یسلندا اإلعفاء من األج�ور البریدی�ة لبعائ�ث المكف�وفین إال آ، ال تمنح ۱٦بالرغم مما تنص علیھ المادة  -۷

 .عمال بما ینص علیھ تشریعھا الوطني
 

، ال تقب�ل أس�ترالیا أن ُت�وّزع ف�ي بالدھ�ا كبعائ�ث للمكف�وفین إال البعائ�ث ۱٦بصرف النظر ع�ن الم�ادة  -۸
 المعفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة.

 
، وأمریك���ا ( الوالی���ات المتح���دة ) وأس���ترالیا والنمس���ا ألمانی���ا، ف���إن لك���ل م���ن ۱٦خروج��ا عل���ى الم���ادة  -۹
یرلن�دا الش�مالیة والیاب�ان وسویس�را الخی�ار ف�ي تحص�یل إو وكندا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظم�ى ذربیجانوأ

 أجور الخدمات الخاصة المقررة على بعائث المكفوفین في خدمتھا الداخلیة.
 
 

 السادسةالمادة 
 الخدمات األساسیة

 
 ال توافق استرالیا على تعمیم الخدمات األساسیة على الطرود البریدیة. ،۱۷بالرغم من أحكام المادة  -۱
 
على بریطانیا العظمى التي یتطلب تشریعھا الداخلي حدا أدنى من ھذا الوزن،  ٤-۲-۱۷ال تطبق أحكام المادة  -۲

 كیلو غراما. ۲۰إذ أن التشریع الخاص بالصحة والسالمة في بریطانیا العظمى یحد من وزن األكیاس البریدیة إلى 
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أن بوأوزبكستان  وقیرغیزستانكازاخستان و ذربیجانأ یصرح لكل من ٤-۲-۱۷خروجاً على المادة  -۳
 كغ. ۲۰الواردة والصادرة بمقدار  «M»یحد من الوزن األقصى لألكیاس 

 
 
 السابعةلمادة ا

 إشعار التسلم
 

خدم�ة  ال تق�دمفیم�ا یتعل�ق ب�الطرود، نظ�را ألنھ�ا  ۳-۳-۱۸بعدم تطبی�ق الم�ادة  والسوید یرخص لكندا -۱
 إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامھا الداخلي.

 
 إیرلن��داوالمملك��ة المتح��دة لبریطانی��ا العظم��ى وال��دانمرك ك��ل م��ن ، تح��تفظ ۳-۳-۱۸خروج��اً ع��ن الم��ادة  -۲

 ا الداخلي.مھیخدمة إشعار التسلم في نظام انا ال تقدممبحق عدم قبول إشعارات التسلم الواردة نظراً ألنھالشمالیة 
 

ص للبرازی��ل ب��أال تقب��ل إش��عارات التس��لم ال��واردة إال عن��دما ۳-۳-۱۸خروج��ا ع��ن أحك��ام الم��ادة  -۳ ، ُی��رخَّ
 یمكن إعادتھا إلكترونیا.

 
 

 الثامنةالمادة 
 الممنوعات (برید الرسائل)

 
لبن�ان وجمھوری�ة كوری�ا الدیمقراطی�ة الش�عبیة البعائ�ث المس�جلة الت�ي  ك�ل م�نقب�ل یبصفة استثنائیة ال  -۱

تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو ش�یكات س�فر أو بالت�ین أو ذھ�ب أو فض�ة س�واء 
 مل�زمینحلـ�ـى وغی�ـر ذل�ك م�ن األش�یاء الثمین�ة. وھم�ا غی�ر  أحجار كریمة أو كانت مصّنعة أو غیر مصّنعة أو

مراعاة تامة فیما یتعلق بمسؤولیتھما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبھا وكذا فیما  النظاممراعاة أحكام ب
 یتعلق بالبعائث المحتویة على أشیاء زجاجیة أو سھلة الكسر.

 
المملكة العربیة السعودیة وبولیفیا وجمھوریة الصین الش�عبیة باس�تثناء  كل منقبل یبصفة استثنائیة ال  -۲

البعائ�ث المس�جلة الت�ي  وفیی�ت ن�امداری�ة الخاص�ة والع�راق ونیب�ال والباكس�تان والس�ودان اإلھونغ كون�غ منطقة 
أو ذھب تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین 

 أو فضة سواء كانت مصّنعة أو غیر مصّنعة وأحجار كریمة وحلى وأشیاء ثمینة أخرى.
 

تحتفظ میانمار بحق عدم قبول البعائث بقیمة مصرح بھا المحتویة على األش�یاء ذات القیم�ة الم�ذكورة  -۳
 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یتعارض مع قبول ھذا النوع من البعائث. ٦-۱۹بالمادة 

 
ال تقبل نیبال البعائث المسجلة أو بقیمة مصرح بھا والمحتویة على أوراق أو قطع نقدیة، م�ا ل�م یوج�د  -٤

 اتفاق خاص مبرم في ھذا الشأن.
 
أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقیم�ة مص�رح بھ�ا والمحتوی�ة عل�ى قط�ع نقدی�ة أو أوراق مص�رفیة أو  تقبلال  -٥

 وھي تتخلى عن أي مسؤولیة في حالة فقد ھذا النوع من البعائث أو عطبھا. شیكات أو طوابع برید أو عمالت أجنبیة
 
جمھوریة إیران اإلسالمیة بعائث بری�د الرس�ائل الت�ي تحت�وي عل�ى م�واد منافی�ة لمب�ادئ ال�دین  تقبلال  -٦

بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو المص�رح بقیمتھ�ا)  ثاإلسالمي الحنیف وتحتفظ بحقھا في عدم قبول بعائ
المحتویة على القطع النقدیة أو األوراق المصرفیة أو شیكات السیاحة أو البالتینیوم أو ال�ذھب أو الفض�ة، س�واء 
في شكل مصنع أو غیر مصنع، واألحجار الكریمة، والمج�وھرات أو أی�ة أش�یاء أخ�رى ثمین�ة، ول�ن تتحم�ل أی�ة 

 في حاالت فقدان ھذه البعائث أو تضررھا. مسؤولیة
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الفلبین لنفسھا بحق عدم قبول أي نوع م�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو بقیم�ة  تحتفظ -۷
مصرح بھا) المحتویة على القط�ع النقدی�ة أو األوراق المالی�ة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو ش�یكات س�فر أو بالت�ین أو 

 مصنعة أو غیر مصنعة أو األحجار الكریمة أو مواد ثمینة أخرى.ذھب أو فضة سواء كانت 
 
أسترالیا أي نوع من المواد المحتویة على السبائك أو األوراق المصرفیة. وع�الوة عل�ى ذل�ك،  تقبلال  -۸

ة فإنھا ال تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أسترالیا أو البعائث الع�ابرة المكش�وفة، المحتوی�ة عل�ى م�واد ذات قیم�
مثل الحلي والمعادن النفیسة واألحجار الكریمة أو ش�بھ الكریم�ة، أو الس�ندات أو القط�ع النقدی�ة أو أي ش�كل م�ن 

 أشكال السندات المالیة. وھي ترفض أي مسؤولیة عن البعائث المرسلة المتعارضة مع ھذا التحفظ.
 
ة لھون��غ كون��غ، الم��واد بقیم��ة داری��ة الخاص��ال تقب��ل جمھوری��ة الص��ین الش��عبیة، باس��تثناء المنطق��ة اإل -۹

مصرح بھا التي تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات السفر، 
 وذلك وفقا ألنظمتھا الداخلیة.

 
التفیا بحق عدم قبول البعائث العادیة والمسجلة أو بقیمة مصرح بھا المشتملة عل�ى ومنغولیا  كل من تحتفظ -۱۰

 .قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو سندات لحاملھا أو شیكات سفر, نظرا ألن تشریعھما القومي یتعارض مع ذلك
 

البرازیل بحق عدم قبول البرید العادي المسجل أو بقیمة مصرح بھا المش�تمل عل�ى قط�ع نقدی�ة  تحتفظ -۱۱
 أو أوراق مصرفیة جاریة أو أي قیم لحاملھا .

 
 عدم قبول الرسائل المشتملة على أشیاء وبضائع. نام بحق تیحتفظ فیت -۱۲

 
ال تقبل إندونیسیا أي بعائث مسجلة أو بقیمة مصرح بھا لتوزیعھا في إندونیسیا تحتوي على قطع نقدیة  -۱۳

وأوراق مصرفیة وشیكات وطوابع بریدیة وعملة أجنبیة وأي ن�وع آخ�ر م�ن األوراق المالی�ة المدفوع�ة لحاملھ�ا 
 سؤولیة في حال فقدان مثل ھذه البعائث أو تلفھا.وھي لن تتحمل أي م

 
بحق عدم قبول أي نوع م�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل (العادی�ة أو المس�جلة أو  ارغیزستان لنفسھیقتحتفظ  -۱٤

) المحتوی�ة عل�ى القط�ع النقدی�ة أو األوراق المالی�ة أو أي قیم�ة لحاملھ�ا أو أو ال�رزم الص�غیرة بقیمة مصرح بھ�ا
أو أو الحل�ي شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غی�ر مص�نعة أو األحج�ار الكریم�ة 

 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي تحمل رفضی أنھ كما ثمینة أخرى أي أشیاء
 

وكازاخستان  البعائث المسجلة أو البعائث بقیمة مصرح بھا التي تحتوي عل�ى قط�ع  ال تقبل أذربیجان -۱٥
نقدیة وأوراق مصرفیة وأوراق ائتمان وال أي قیمة بحاملھا وال شیكات ومعادن ثمین�ة مص�نعة أم غی�ر مص�نعة 

تحمالن أي مس�ؤولیة ف�ي حال�ة وأحجار كریمة وحلى وال أي أشیاء أخرى ثمینة وعمالت أجنبیة كم�ا أنھم�ا ال ت�
 فقد مثل ھذه البعائث أو تلفھا.

 
تش�تمل  الت�ي بھا مصرح بقیمة البعائثوال  المسجلة البعائث كل من االتحاد الروسي ومولدوفا قبلی ال -۱٦

 حال�ة في مسؤولیةال ویرفض تحمل أجنبیة عمالت ومتداولة أو سندات (شیكات) لحاملھا أ مصرفیة أوراقعلى 
 .عطبھا أو البعائث ھذه مثل فقد

 
، تحتفظ فرنسا لنفسھا بحق عدم قبول البعائث التي تحتوي على س�لع ۳-۱۹على الرغم مما تنص علیھ المادة  -۱۷

 ال تتقید بتشریعاتھا الوطنیة أو بالتشریعات الدولیة أو بالتعلیمات التقنیة أو بتعلیمات التغلیف الخاصة بالنقل الجوي.
 

تحتفظ كوبا لنفسھا بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجیھ، أو توزیع بعائ�ث بری�د الرس�ائل الت�ي  -۱۸
تحتوي على قطع نقدیة، أو أوراق مصرفیة، أو أوراق مالیة أو أي قیم لحاملھا، أو شیكات، أو أحجار كریمة 
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ن�واع المس�تندات، أو البض�ائع ومعادن نفیسة، أو حلي أو أي أشیاء ثمینة أخرى فضالً عن أي نوع آخر م�ن أ
أو األش��یاء، إن ل��م تتقی��د ھ��ذه البعائ��ث بتش��ریعاتھا الوطنی��ة، أو بالتش��ریعات الدولی��ة، أو بالتعلیم��ات التقنی��ة 
وتعلیمات التغلیف المتعلقة بالنقل الج�وي، وال تتحم�ل أي مس�ؤولیة ف�ي ح�ال تعرض�ت ھ�ذه البعائ�ث للتل�ف أو 

سھا بالحق في عدم قبول بعائث برید الرسائل التي تخضع لرسوم جمركیة الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنف
 وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا الوطنیة.

 
 

 التاسعةالمادة 
 الممنوعات (الطرود البریدیة)

 
میانم�ار وزامبی�ا بع�دم قب�ول ط�رود بقیم�ة مص�رح بھ�ا تحت�وي عل�ى األش�یاء الثمین�ة  لكل منیرّخص  -۱

 ا الداخلیة تعترض على ذلك.منظرا ألن أنظمتھ ۱-۳-۱-٦-۱۹الواردة في المادة 
 

لبنان والسودان الطرود المحتویة عل�ى قط�ع نقدی�ة أو أوراق نقدی�ة أو  كل منقبل یبصفة استثنائیة، ال  -۲
أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غیر مص�نعة، أحج�ار كریم�ة أي قیم لحاملھا 

وأشیاء ثمینة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سھلة الذوبان وأشیاء زجاجیة ومواد من نف�س الن�وع أو 
 .النظاملتزمان بمراعاة األحكام المتعلقة بذلك من یسھلة الكسر. وھما ال 

 
قبل أي طرود بقیمة مصرح بھا محتویة على قطع نقدیة وأوراق نقدیة متداولة یبأال  برازیلللیرخص  -۳

 وأي قیمة لحاملھا حیث إن تشریعھ الداخلي یتعارض مع ذلك.
 

بأال تقبل طرودا بقیمة مصرح بھ�ا تحت�وي عل�ى قط�ع نقدی�ة وأوراق مص�رفیة متداول�ة،  لغانایرخص  -٤
 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یحظر ذلك.

 
الط��رود ع��دم قب��ول لمملك��ة العربی��ة الس��عودیة ُی��رخص ل ۱۹ع��الوة عل��ى األش��یاء الم��ذكورة بالم��ادة  -٥

أو شیكات سفر أو بالت�ین أو ذھ�ب أو فض�ة س�واء المحتویة على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیمة لحاملھا 
كانت مصنعة أو غیر مصنعة أو أحجار كریمة وغیر ذل�ك م�ن األش�یاء الثمین�ة. كم�ا ال تقب�ل الط�رود المحتوی�ة 
على جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبیة معتمدة من جھة رس�میة مختص�ة، ومس�احیق إطف�اء 

 ، واألشیاء المنافیة لمبادئ الدین اإلسالمي الحنیف.الحریق والسوائل الكیمیائیة
 

 مان الطرود المحتویة على:، ال تقبل عُ ۱۹ضافة إلى ما ورد بالمادة باإل -٦
 ؛جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبیة معتمدة من جھة رسمیة مختصة ۱-٦
 ؛مساحیق إطفاء الحریق والسوائل الكیمیائیة ۲-٦
 سالمي الحنیف. الدین اإل لمبادئالمنافیة األشیاء  ۳-٦
 

ع�دم قب�ول الط�رود  )س�المیةاإل -(جمھوری�ة یران إل، یرخص ۱۹عالوة على األشیاء الواردة بالمادة  -۷
العادیة أو المسجلة  الطرودوتحتفظ بحقھا في عدم قبول  سالمي الحنیف.المحتویة على مواد تتنافى مع الدین اإل

أو المص��رح بقیمتھ��ا المحتوی��ة عل��ى القط��ع النقدی��ة أو األوراق المص��رفیة أو ش��یكات الس��یاحة أو البالتینی��وم أو 
الذھب أو الفضة، سواء في شكل مصنع أو غیر مصنع، واألحجار الكریمة، والمجوھرات أو أی�ة أش�یاء أخ�رى 

 ھذه البعائث أو تضررھا. ثمینة، ولن تتحمل أیة مسؤولیة في حاالت فقدان
 

ب��أال تقب��ل أي ن��وع م��ن الط��رود المحتوی��ة عل��ى قط��ع نقدی��ة أو أوراق نقدی��ة متداول��ة أو أي  للفلب��ینی��رخص  -۸
سندات لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غیر مصنعة، أو أحجار كریم�ة أو 

 مواد مشابھة أو سھلة الكسر. مواد ثمینة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سریعة التسّیل أو مواد زجاجیة أو
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۱۸٥ 

 ال تقبل أسترالیا بعائث بریدیة من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفیة. -۹
 

ال تقبل جمھوریة الصین الشعبیة طرودا عادیة مشتملة على قطع نقدیة أو أوراق مص�رفیة أو أي ق�یم  -۱۰
نعة أو غیر مصنعة، أحجار كریمة أو أشیاء لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كانت مص

تقبل ط�رودا بقیم�ة مص�رح  المنطقة االداریة الخاصة، ال -ثمینة أخرى. وعالوة على ذلك، باستثناء ھونغ كونغ
 بھا مشتملة على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر.

 
بح�ق ع�دم قب�ول ط�رود مش�تملة عل�ى قط�ع نق�ود أو أوراق  -وفق�ا لتش�ریعھا الق�ومي  -تحتفظ منغولی�ا  -۱۱

 مصرفیة أو سندات لحاملھا أو شیكات سفر.
 

ال تقبل التفیا طرودا عادیة أو بقیمة مصرح بھا تشتمل على قطع نقدی�ة ، أو أوراق مص�رفیة، أو ق�یم  -۱۲
 ثل ھذه البعائث أو عطبھا .(شیكات) من أي نوع لحاملھا أو ُعملة أجنبیة وال تقبل المسؤولیة في حالة فقد م

 
االتحاد الروسي وأوكرانی�ا الط�رود العادی�ة وال الط�رود بقیم�ة مص�رح و مولدوفا وأوزبكستانال یقبل  -۱۳

بھا التي تش�تمل عل�ى أوراق مص�رفیة متداول�ة أو س�ندات (ش�یكات) لحاملھ�ا أو ُعم�الت أجنبی�ة وت�رفض تحّم�ل 
 عطبھا.المسؤولیة في حالة فقد مثل ھذه البعائث أو 

 
 قط�ع عل�ى تحت�وي الت�ي بھ�ا مصرح بقیمة الطرود وال العادیة الطرود وكازاخستان أذربیجان تقبل ال -۱٤

 غی��ر أم المص��نعة الثمین��ة والمع��ادن الش��یكات وال لحاملھ��ا قیم��ة أي وال ائتم��ان وأوراق مص��رفیة وأوراق نقدی��ة
 تحم�ل ترفض�ان نھماإ كما األجنبیة العمالت وال ثمینة أخرى أشـیاء أي وال والحلي الكریمة واألحجار المصنعة

 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي
 

تح�تفظ كوب��ا لنفس��ھا ب��الحق ف��ي ع��دم قب�ول، أو معالج��ة، أو توجی��ھ، أو توزی��ع الط��رود البریدی��ة الت��ي  -۱٥
أو شیكات، أو أحجار كریمة  تحتوي على قطع نقدیة، أو أوراق مصرفیة، أو أوراق مالیة أو أي قیم لحاملھا،

فضالً عن أي نوع آخر م�ن أن�واع المس�تندات، أو البض�ائع  أخرى ثمینة أشیاء أي ومعادن نفیسة، أو حلي أو
 التقنی��ة بالتعلیم��ات أو الدولی��ة، بالتش��ریعات أو الوطنی��ة، بتش��ریعاتھا البعائ��ث ھ��ذه تتقی��د ل��م أو األش��یاء، إن

الج�وي، وال تتحم�ل أي مس�ؤولیة ف�ي ح�ال تعرض�ت ھ�ذه البعائ�ث للتل�ف أو  بالنقل المتعلقة التغلیف وتعلیمات
الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسھا بالحق ف�ي ع�دم قب�ول الط�رود البریدی�ة الت�ي تخض�ع لرس�وم جمركی�ة 

 وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا الوطنیة.
 
 

 العاشرةالمادة 
 األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة

 
البعائث بقیمة مصرح بھا المحتویة عل�ى أش�یاء  بنغالدیش والسلفادور تقبل، ال ۱۹لى المادة إحالة باإل -۱

 خاضعة للرسوم الجمركیة. 
 

 اآلتیة الرسائل العادیة والمسجلة المحتویة على أشیاء البلدان األعضاء تقبل، ال ۱۹حالة إلى المادة باإل -۲
 كوب���او كولومبی��اوش���یلي و كمبودی��اوب��یالروس و أذربیج���انوألبانی��ا و خاض��عة للرس��وم الجمركی���ة: أفغانس��تان

جمھوری��ة كوری��ا الش��عبیة و بی��روو أوزبكست��ـانو نیب��الومول��دوفا و والتفی��اوكازاخس��تان  س��تونیاوإ السـلف��ـادورو
 .البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال أوكرانیاو تركمانستانینو وسـان مارواالتحاد الروسي و الدیمقراطیة

 
اآلتیة الرسائل العادیة المحتویة على أش�یاء خاض�عة  البلدان األعضاء، ال تقبل ۱۹باإلحالة إلى المادة  -۳

 مالي وموریتانیا.و جیبوتيو كوت دیفوار (جمھوریة)و بوركینا فاسوو ننللرسوم الجمركیة: ب
 

، تقبل في جمیع الحاالت بعائث المصل واللق�اح ۳لى إ ۱بالرغم من األحكام المنصوص علیھا بالبنود  -٤
 وكذا بعائث األدویة ذات الضرورة العاجلة التي یصعب الحصول علیھا.
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 عشرة حادیةالمادة ال
 ركاأجرة العرض على الجم

 
 .احتفظ غابون بحق تحصیل أجرة للعرض على الجمرك من زبائنھت -۱
 
 لنفسھ وقبرص واالتحاد الروسي نداوكالبرازیل أسترالیا و كل من حتفظی، ۲-۲۰خروجا عن المادة  -۲

 .بحق فرض أجرة العرض على الجمارك على زبائنھا مقابل كل بعیثة بریدیة تخضع للمراقبة الجمركیة
 
بح�ق تحص�یل  وتركی�اوباكس�تان الیون�ان و كل م�ن أذربیج�ان ، تحتفظ۲-۲۰خروجا عن أحكام المادة  -۳

 أجرة العرض على الجمارك من زبائنھا عن كل البعائث المعروضة على السلطات الجمركیة.
 
تحتفظ كل من جمھوریة الكونغو وزامبیا بحق تحصیل أجرة عن العرض على الجم�رك م�ن زبائنھم�ا  -٤

 بالنسبة للطرود
 
 

 الثانیة عشرةالمادة 
 االستعالمات

 
ومص�ر وغ�ابون  ديفی�ر وك�ابوالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة  ك�ل م�نتح�تفظ  ،۲-۲۱خروجا عن المادة  -۱
وقیرغیزستان ومنغولی�ا اإلسالمیة)  - والیونان وإیران (جمھوریة أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدةو

لعربی�ة الس�وریة والجمھوریة ا والسودانوجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة   الفلبینو ومیانمار وأوزبكستان
 وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل. وأوكرانیا وتركمانستانوتشاد 

 
 ولیتوانی�ا ومول�دوفا وھنغاری�ا األرجنتین والنمسا وأذربیجان كل منحتفظ ، ی۲-۲۱خروجا عن المادة  -۲

یتضح بعد المساعي الت�ي تج�ري عل�ى أث�ر االس�تعالم أن وسلوفاكیا بحق تحصیل أجرة خاصة عندما  والنرویج
 ھذا األخیر لیس لھ ما یبرره.

 
وجمھوریة الكونغو ومصر وغابون  ديفیر وكابو أفغانستان والمملكة العربیة السعودیة كل منحتفظ ی -۳

والجمھوریة  والسودان وسورینام وقیرغیزستان ومنغولیا ومیانمار وأوزبكستان )اإلسالمیة - جمھوریة(وإیران 
 العربیة السوریة وتركمانستان وأوكرانیا وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة للطرود.

 
البرازیل وجمھوریة بنما بح�ق ومریكیة األالوالیات المتحدة  كل منحتفظ ی، ۲-۲۱ة دخروجا عن الما -٤

الرسائل والطرود البریدی�ة المودع�ة ف�ي البل�دان  تحصیل أجرة من الزبائن مقابل االستعالمات بشأن بعائث برید
 .۳إلى  ۱من  البنود التي تطبق ھذا النوع من األجرة بمقتضى أحكام

 
 

 الثالثة عشرةالمادة 
 الحصص البریة االستثنائیة للوارد

 
 ۷٫٥۰، تحتفظ أفغانستان بحق تحصیل حصة بریة اس�تثنائیة اض�افیة لل�وارد ق�درھا ۳۲خروجا عن المادة  -۱

 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
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 عشرة الرابعة المادة
 الجوي النقل بنفقات الخاصة واألحكام األساسیة الحصص

 
، تحتفظ أسترالیا بح�ق تطبی�ق أس�عار النق�ل الج�وي فیم�ا یخ�ص الط�رود ۳۳بصرف النظر عن المادة  -۱

التي ُترَسل من خالل خدمة إعادة البضائع على النحو المنصوص علیھ في نظ�ام الط�رود البریدی�ة أو وفق�اً ألی�ة 
 وسائل أخرى، بما فیھا االتفاقات الثنائیة. 

 
 

 المادة الخامسة عشرة
 التعرفات الخاصة

 
الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وبلجیك��ا والن��رویج الخی��ار ف��ي أن تحص��ل ع��ن الط��رود الجوی��ة لك��ل م��ن  -۱

 حصصا بریة أعلى مما ھو مقرر بالنسبة للطرود السطحیة.
 
ك�غ األج�رة المطبق�ة عل�ى الط�رود الت�ي یك�ون وزنھ�ا  ۱یرخص للبنان بأن تحّصل عن الطرود لغای�ة  -۲

 كغ. ۳لغایة  ۱أكثر من 
 
وح��دة م��ن حق��وق الس��حب الخاص��ة ع��ن كـ��ـل كیل��وغرام  ۰٫۲۰أن تحص��ل ب��ی��ة بنم��ا ی��رخص لجمھور -۳

 بالعبور. )S.A.L(بالنسبة للطرود السطحیة المنقولة بالطریق الجوي 
 
 

 المادة السادسة عشرة
 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص

 
الص�ادر  للبرید البریة بحقھا في تطبیق الحصص، تحتفظ أسترالیا ٦-۱-۳٥بصرف النظر عن المادة  -۱

أو بأی�ة وس�یلة  النظ�امعلى تقدیم خدمة إعادة البضائع عن طریق الطرود، إما على النحو المنص�وص علی�ھ ف�ي 
 أخرى، بما في ذلك االتفاقات الثنائیة.

 
 

لذي تكون لھ نفس بمقتضى ھذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاء البروتوكول اإلضافي ا
القوة ونفس القیمة كما لو كانت أحكامھ مدرجة ف�ي ن�ص االتفاقی�ة نفس�ھا، ووقع�وا علی�ھ م�ن نس�خة واح�دة تظ�ل 

 مودعة لدى مدیر عام المكتب الدولي وُیسلم المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي نسخة منھ إلى كل طرف.
 
 

ر في   ۲۰۱٦" أكتوبر "تشرین األول ٦إسطنبول، في ُحرِّ
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 الدفع البریدیة بخدمات الخاصالتفاق ا
 
 
 
 

 بخدمات الدفع البریدیة الخاصالتفاق ا
 البروتوكول الختامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹۱ 

 
 
 

 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 
 
 

 المحتویات جدول
 
 

 الجزء األول
 المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 

 لالفصل األو
 عامةأحكام 

 
 االتفاق مضمون -۱
 تعاریف -۲
الكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن الوفاء بااللتزامات المترتبة على االنضمام إلى ھذا ن تعیی -۳

 االتفاق
 اختصاصات البلدان األعضاء -٤
 االختصاصات التشغیلیة -٥
 تبعیة أموال خدمات الدفع البریدیة -٦
 موال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیةمكافحة غسل رؤوس األ -۷
 السریة واستخدام البیانات الشخصیة -۸
 الحیاد التقنیائي -۹
 
 

 الفصل الثاني
 المبادئ العامة ونوعیة الخدمة

 
 المبادئ العامة -۱۰
 نوعیة الخدمة -۱۱

 
 

 الفصل الثالث
 المحوسبة بیاناتالمبادئ المرتبطة بتبادل ال

 
 ادلقابلیة التشغیل المتب -۱۲
 لكترونیةإضفاء األمن على المبادالت اإل -۱۳
 التتبع وتحدید الموقع -۱٤

 



 دمات الدفع البریدیةاالتفاق الخاص بخ
 

۱۹۲ 

 
 الجزء الثاني

 القواعد المطبقة على خدمات الدفع البریدیة
 

 األولالفصل 
 معاجلة أذون الدفع البریدیة

 
 إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة -۱٥
 المراجعة ووضع األموال تحت التصرف  -۱٦
 لغ األقصىالمب -۱۷
 رد القیمة ۱۸

 
 

 الثانيالفصل 
 االستعالمات والمسؤولیات

 
 االستعالمات -۱۹
نین إزاء المرتفقین -۲۰  مسؤولیة المستثمرین المعیَّ
نین فیما بینھم -۲۱  التزامات ومسؤولیات المستثمرین المعیَّ
 انتفاء مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین -۲۲
 یةالتحفظات فیما یتصل بالمسؤول -۲۳

 
 

 الثالثالفصل 
 العالقات المالیة

 
 القواعد المحاسبیة والمالیة -۲٤
 التسویة والمقاصة -۲٥

 
 

 الجزء الثالث
 أحكام انتقالیة ونھائیة

 
 التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر -۲٦
 األحكام الختامیة -۲۷
 بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البریدیة ومدتھ -۲۸
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۱۹۳ 

 
 
 

 الدفع البریدیةاالتفاق الخاص بخدمات 
 
 

د الموقعون أدناه، المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاء في االتحاد البری�دي الع�المي، ف�ي ض�وء  حدَّ
، بناًء على اتفاق ۱۹٦٤یولیو "تموز"  ۱۰من دستور االتحاد البریدي العالمي المبرم في فیینا في  ٤-۲۲المادة 

دس�تور الم�ذكور، ن�صَّ االتف�اق الت�الي، ال�ذي یتماش�ى م�ع مب�ادئ م�ن ال ٤-۲٥مشترك، وش�ریطة تطبی�ق الم�ادة 
وتنفی�ذ خ�دمات دف�ع بریدی�ة مأمون�ة،  وذلك بغیة تعزی�ز اإلدم�اج الم�الي بص�فة خاص�ة،الدستور المعني بالذكر، 

وُمتاح��ة ومتكیف��ة م��ع احتیاج��ات أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن المس��تخدمین، باالس��تناد إل��ى ُنظ��م ُتت��یح تش��غیل ش��بكات 
نین تشغیالً بینیاً.المستثمر  ین المعیَّ

 
 

 الجزء األول
 المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 

 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 

 ۱المادة 
 نطاق االتفاق

 
خدمة واحدة على األقل من خدمات الدفع البریدیة  لتوفیر أو قبولیبذل كل بلد عضو كل ما في وسعھ  -۱

 أراضیھ اإلقلیمیة:التالیة على امتداد 
الحوالة النقدیة: یسلم المرِسل األموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعیَّن ویطلب دفع المبلغ نق�داً  ۱-۱

 وبالكامل دون أي استقطاع إلى المرسل إلیھ.
 حوالة الدفع: ی�أمر المرِس�ل بخص�م مبل�غ م�ن حس�ابھ ال�ذي ی�دیره المس�تثمر المع�یَّن أو أي ش�ریك آخ�ر ۱-۲

 ویطلب دفع المبلغ بالكامل، نقدا، دون أي استقطاع، للمرسل إلیھ.
حوالة التورید: یسلم المرِسل األموال في نقطة نفاذ إل�ى خدم�ة المس�تثمر المع�یَّن ویطل�ب توری�دھا إل�ى  ۱-۳

 حساب المرسل إلیھ دون أي استقطاع.
المستثمر المعیَّن ویطل�ب قی�د مبل�ـغ  التحویل البریدي: یأمر المرِسل بخصم مبلغ من حسابھ الذي یدیره ٤-۱

 .مقابل في الجانب الدائن لحساب المرسل إلیھ الذي یمسكھ المستثمر المعیَّن الدافع، دون أي استقطاع كان
 ةـ�ـخدمنقط�ة النف�اذ إل�ى  یدفع الشخص الذي ُترسل إلیھ البعیثة مقابل تأدیة القیم�ة ف�ي حوالة رد القیمة: ٥-۱

ل البعیث��ة ـی��أمر ب��أن ُیخص��م م��ن حس��ابھ، ویطل��ب دف��ع المبل��غ ال��ذي ح��دده مرس�� أو مع��یَّن،ال المس��تثمر
 .بالكامل، دون أي استقطاع، لمرسل البعیثة مقابل تأدیة القیمة

 ف�ي ھفي نقطة النفاذ إلى خدمة المستثمر المعیَّن ویطلب نقل إذن الدفع البریدي الحوالة العاجلة: یسلم المرِسل ٦-۱
 أول طل�بإلی�ھ عن�د تلقی�ھ  للمرس�ل اع،ـــ�استقط أي ودون بالكامل، دفع المبلغو، قیقةثالثین د مھلة ال تتجاوز

 .إلى خدمة بلد المقصد) نقاط النفاذوفقا لقائمة ( نقطة نفاذ إلى خدمة بلد المقصد في أي، وذلك منھ
 
 یحدد النظام التدابیر الضروریة لتنفیذ ھذا االتفاق. -۲



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۱۹٤ 

 ۲المادة 
 تعاریف

 
تصة: أي سلطة وطنیة لبلد عضو ما تراقب، بمقتضى الس�لطات الممنوح�ة بموج�ب الق�انون السلطة المخ -۱

أو التنظیم، نشاط المستثمر المعیَّن أو األشخاص المنوه عنھم في ھذه المادة. ویجوز للس�لطة المختص�ة أن تع�رض 
اب، وعل��ى األخ��ص عل��ى الس��لطات اإلداری��ة أو القض��ائیة المعنی��ة بمكافح��ة غس��ل رؤوس األم��وال وتموی��ل اإلرھ��

 الخلیة الوطنیة لالستخبارات المالیة والسلطات الرقابیة.
 
قسط: مبلغ جزئي یورده مقدماً المستثمر المعیَّن المصِدر لصالح المستثمر المعیَّن الدافع لتس�ھیل إدارة  -۲

 سیولة خدمات الدفع البریدیة للمستثمر المعیَّن الدافع.
 
تحوی�ل عم�الت یجری�ھ كی�ان أو ف�رد، م�ع العل�م ب�أن ھ�ذه العم�الت  غسل رؤوس األموال: اس�تبدال أو -۳

ناشئة عن نشاط إجرامي أو عن عمل ینم عن مشاركة في مثل ھذا النشاط. بھدف إخف�اء أو إنك�ار األص�ل غی�ر 
المشروع للعمالت أو مساعدة أي شخص شارك في تتبع ھذا النشاط عل�ى ال�تملص م�ن النت�ائج القانونی�ة لعمل�ھ، 

تبار غسل رؤوس األموال على ھذا النحو حتى ولو كانت األنشطة التي تنتج أمواال یتم غسلھا تستمر وینبغي اع
 في األراضي اإلقلیمیة لبلد عضو آخر أو في بلد ثالث.

 
عزل األموال: الفصل اإللزامي ألموال المرتفقین عن أم�وال المس�تثمر المع�یَّن، بحی�ث یمن�ع اس�تخدام  -٤

 ض أخرى خالف تنفیذ عملیات خدمات الدفع البریدیة.أموال المرتفقین ألغرا
 
غرف�ة المقاص�ة: تع�الج غرف��ة المقاص�ة، ف�ي إط�ار المب��ادالت متع�ددة األط�راف، ال�دیون والم��دیونیات  -٥

المتبادل��ة الناجم��ة ع��ن األداءات الت��ي یق��دمھا مس��تثمر لص��الح مس��تثمر آخ��ر. وتنحص��ر مھمتھ��ا ف��ي احتس��اب 
ین، التي تتم تسویتھا ع�ن طری�ق مص�رف للتس�ویة واتخ�اذ الت�دابیر الض�روریة ف�ي المبادالت فیما بین المستثمر

 حالة وقوع أحداث تتعلق بالدفع.
 
المقاصة: نظام یتیح التقلیل إلى الحد األدنى من عدد المدفوعات التي ینبغي أن ُتدفع عن طریق رصید  -٦

ن: تحدی��د األرص��دة الثنائی��ة ث��م جم��ع دوري ل��دیون واعتم��ادات األط��راف المعنی��ة. وتتض��من المقاص��ة م��رحلتی
األرص��دة الثنائی��ة وحس��اب المرك��ز الش��امل لك��ل ط��رف إزاء المجموع��ة لك��ي ال تج��ري إال تس��ویة واح��دة تبع��اً 

 للمركز المدین أو الدائن للمنشأة المعنیة.
 
 الحساب المركزي: تجمیع أموال واردة من مصادر مختلفة. -۷
 
نان فتحھ في إطار عالق�ات ثنائی�ة، لتس�وى حساب االتصال: حساب جار بریدي ی -۸ تبادل مستثمران معیَّ

 عن طریقھ الدیون والمدیونیات المتبادلة.
 
 اإلجرام: أي نوع من المشاركة في ارتكاب جریمة أو جنحة، بمفھوم التشریع الوطني.  -۹
 

ن المس�تثمرین إیداع ضمان: مبلغ یودع على شكل مبلغ نق�دي أو س�ندات، لض�مان الم�دفوعات فیم�ا ب�ی -۱۰
نین.  المعیَّ

 
 المرسل إلیھ: شخص مادي أو اعتباري یحدده المرِسل كمستفید من الحوالة أو من التحویل البریدي. -۱۱

 
عمل���ة أخ���رى: عمل���ة وس���یطة ُتس���تخدم ف���ي حال���ة ع���دم إمكانی���ة التحوی���ل ب���ین عملت���ین أو ألغ���راض  -۱۲

 المقاصة/تسویة الحسابات.
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۱۹٥ 

نین، یتضمن الواجبات التالیة: واجب الحذر الخاص بالمرتفق -۱۳  ین: واجب عام للمستثمرین المعیَّ
 المرتفقین؛ تمییز ۱۳-۱
 االستخبار حول موضوع إذن الدفع البریدي؛ ۱۳-۲
 مراقبة أذون الدفع البریدیة؛ ۱۳-۳
 تدقیق الطابع الحالي للبیانات الخاصة بالمرتفقین؛ ٤-۱۳
 بوھة.إبالغ السلطات المختصة عن العملیات المش ٥-۱۳

 
یرس���لھا مس���تثمر مع���یَّن آلخ���ر، بالطریق���ة  بیان���اتإلكترونی���ة متعلق���ة ب���أذون ال���دفع البریدی���ة:  بیان���ات -۱٤

اإللكترونیة، تتعلق بتنفیذ أذون الدفع البریدیة أو استعالم أو تعدیل عنوان أو تص�میمھ أو ب�رد قیم�ة أذن. ُیجّم�ـع 
ئیاً نظامھم اإلعالمي وتؤكد تغییر وضع أذن ال�دفع البری�دي أو المستثمرون المعیَّنون أو ینتجھا تلقا بیاناتھذه ال

 طلب یتعلق باألذون.
 

 المرِسل أو المرسل إلیھ. المعلومات الالزمة لتحدید ھویة شخصیة: بیانات -۱٥
 

الضروریة لتوجیھ ومتابع�ة أذن ال�دفع البری�دي وألغ�راض إحص�ائیة ولخدم�ة  بیاناتبریدیة: ال بیانات -۱٦
 المركزیة. نظام المقاصة

 
، م�ن ح�ـاسوب آلخ�ر، تتعل�ق بالمع�امالت، بواس�طة بیان�ات: تب�ادل  (EDI)بیان�اتلكتروني للالتبادل اإل -۱۷

 شبكات ونسق موحدة قیاسیا تتوافق مع نظام االتحاد البریدي العالمي.
 

وفق��ا المرِس��ل: ش��خص م��ادي أو اعتب��اري یص��در أم��راً إل��ى مس��تثمر مع��یَّن م��ا ألداء أذن دف��ع بری��دي  -۱۸
 لوثائق االتحاد.

 
 .تمویل اإلرھاب: یشمل مفھوم تمویل اإلرھاب تمویل أعمال اإلرھاب واإلرھابیین والمنظمات اإلرھابیة -۱۹

 
أموال المرتفقین: مبالغ یسلمھا المرِسل إلى المستثمر المعیَّن المصِدر على شكل مبالغ نقدیة أو ُتخصم  -۲۰

الت المستثمر المعیَّن الُمص�در أو ع�ن طری�ق أي وس�یلة دف�ع مالی�ة مباشرة من حساب المرِسل المسجل في سج
إلكترونی��ة مؤمن��ة أخ��رى یوفرھ��ا المرِس��ل للمس��تثمر البری��دي المع��یَّن المص��در أو أي مس��تثمر م��الي آخ��ر لدفع��ھ 

 للمرسل إلیھ الذي یحدده المرِسل تماشیاً وھذا االتفاق ونظامھ.
 

إذن دف�ع بری�دي مع�یَّن نظی�ر توزی�ع یلي ُیستخدم لإلشارة إل�ى مصطلح ذو طابع تشغ حوالة رد القیمة: -۲۱
 .بعیثة مقابل تأدیة القیمة

 
عملة اإلصدار: عملة بل�د المقص�د أو عمل�ة أخ�رى م�رخص بھ�ا م�ن قب�ل بل�د المقص�د یص�در إذن ال�دفع  -۲۲

 البریدي بھا.
 

 .تثمر المعیَّن الدافع، طبقاً لوثائق االتحادالمستثمر المعیَّن المصِدر: مستثمر معیَّن یرسل إذن دفع بریدیاً للمس -۲۳
 

 .المستثمر المعیَّن الدافع: مستثمر معیَّن، مكلف بتنفیذ إذن الدفع البریدي في بلد المقصد، طبقا لوثائق االتحاد -۲٤
 

 فترة الصالحیة: فترة من الزمن یمكن خاللھا أن ینفذ أو ینقض إذن الدفع البریدي بكل صالحیة. -۲٥
 

 .ة النفاذ إلى الخدمة: مكان مادي أو افتراضي یمكن فیھ للمرتفق أن یودع أو یتلقى إذن دفع بریدينقط -۲٦
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۱۹٦ 

: أج��رة مس��تحقة عل��ى المس��تثمر المع��یَّن المص��ِدر ی��دفعھا للمس��تثمر المع��یَّن ال��دافع نظی��ر ال��دفع األج��رة -۲۷
 للمرسل إلیھ.

 
والة أو تحویل) حتى وقت الدفع أو عند نھایة فترة قابلیة العدول: إمكانیة تتوفر للمرِسل لسحب إذن (ح -۲۸

 الصالحیة إذا لم یتم الدفع.
 

مخ��اطر الط��رف المقاب��ل: مخ��اطر مرتبط��ة بتقص��یر أح��د األط��راف ف��ي تنفی��ذ عق��د. ویت��رجم بمخ��اطر  -۲۹
 خسارة أو انعدام للسیولة.

 
وض�ع یس�تحیل علی�ھ  مخاطر السیولة: مخاطر أن یوجد طرف مقابل أو مشارك في نظام التسویة ف�ي -۳۰

 فیھ مؤقتاً أن یوفي بالكامل بالتزام في موعد استحقاقھ.
 

اإلبالغ عن المعامالت المشبوھة: التزام المستثمر المع�یَّن، اس�تنادا إل�ى التش�ریع ال�وطني وإل�ى أحك�ام  -۳۱
 االتحاد، بإبالغ سلطاتھ الوطنیة المختصة بمعلومات حول المعامالت المشبوھة.

 
ع تنفی��ذه ف��ي أي وق��ت. المتابع��ة  -۳۲ وتحدی��د الموق��ع: نظ��ام یت��یح متابع��ة مس��یر إذن دف��ع وتحدی��د موقع��ھ ووضـ�ـ�

 وحیثما یوجد.
 

 التعریفة: مبلغ یدفعھ ُمرِسل ما إلى المستثمر المعیَّن المصِدر نظیر أداء خدمة دفع بریدیة. -۳۳
 

دي، من�تظم أو متك�رر م�رتبط معاملة مشبوھة: إذن دفع بریدي أو طلب رد قیمة یتعل�ق ب�إذن دف�ع بری� -۳٤
 بارتكاب مخالفة تتعلق بغسل رؤوس أموال أو تمویل إرھاب.

 
 المرتفق: شخص مادي أو اعتباري، مرِسل أو مرسل إلیھ، یستخدم خدمات الدفع البریدیة، طبقا لھذا االتفاق. -۳٥

 
 

 ۳المادة 
 المترتبة على االنضمام إلى ھذا االتفاقالكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن الوفاء بااللتزامات ن تعیی

 
البلدان األعضاء المكتب الدولي، خالل األشھر الستة التالیة على اختت�ام الم�ؤتمر، باس�م وعن�وان  ُتعلم -۱

 . بالتنظیم الحكومي واإلشراف على المسائل المتصلة بتقدیم خدمات الدفع البریدیةف الجھاز الحكومي المكلَّ 
 
ختت��ام الغ البل��دان األعض��اء المكت��ب ال��دولي، خ��الل األش��ھر الس��تة التالی��ة بل��وم��ن جھ��ة أخ��رى، تُ  -۲

ن�ین) رس�میاً  )المستثمرین(المؤتمر، باسم وعنوان المستثمر  ال�دفع ة خدم�ر لالض�طالع باس�تثما المعیَّن (المعیَّ
االلتزام�ات خدمة دفع بریدیة واح�دة عل�ى األق�ل واس�تیفاء  قبولأو  تقدیمب(شبكاتھم)  تھالبریدیة بواسطة شبك

 إقلیمھ (أقالیمھم). النابعة من وثائق االتحاد على
 
دة،  -۳ وإذا لم یرد إلى المكتب الدولي أي إشعار من ھذا القبیل بعد انقض�اء مھل�ة الس�تة األش�ھر المح�دَّ

 فإنھ ُیرسل إلى البلد العضو تذكیرا.
 
ي ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن ب�أي تغیی�ر ن إبالغ المكتب الدولین، یتعیَّ وخالل الفترة الفاصلة بین مؤتمرَ  -٤

نین رسمیاً.  یشمل األجھزة الحكومیة والمستثمرین المعیَّ
 
 االتفاق. لھذا وفقاً  البریدیة الدفع خدمات المعیَّنون المستثمرون یقدم -٥
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 ٤المادة 
 اختصاصات البلدان األعضاء

 
مات ال�دفع البریدی�ة، ف�ي حال�ة تبذل البلدان األعضاء كل الجھود الممكنة لضمان استمراریة  تقدیم خ�د -۱

نین)، دون المساس بمسؤولیة ھ�ذا المس�تثمر (ھ�ؤالء المس�تثمرین)  تقصیر مستثمرھا (مستثمریھا) المعیَّن (المعیَّ
نین اآلخرین طبقاً لوثائق االتحاد.  إزاء المستثمرین المعیَّ

 
وقع�ة عل�ى ھ�ذا االتف�اق ف�ي یبلغ البلد العضو عن طریق المكتب الدولي البل�دان األعض�اء األخ�رى الم -۲

نین:  حالة عجز مستثمره المعیَّن أو مستثمریھ المعیَّ
 بتعلیق خدمات الدفع البریدیة الـدولیة اعتبـارا من التـاریخ الموضح وإلـى حین إشعار آخر؛ ۲-۱
 بالتدابیر المتخذة بغیة إعادة إرساء خدماتھ برعایة مستثمر معیَّن محتمل جدید. ۲-۲
 
 

 ٥المادة 
 ختصاصات التشغیلیةاال
 
تثمرین اآلخ�رین ـة إزاء المس�ـؤولیة تنفیذ خ�دمات ال�دفع البریدی�ـیضطلع المستثمرون المعیَّنون وحدھم بمس -۱

 .والمرتفقین
 
التش�غیلیة ومخ�اطر الس�یولة  المخ�اطر مث�ـلار ـل األخطــن كـــؤولین عـیكون المستثمرون المعیَّنون مس -۲

 ا والتشریع الوطني.ومخاطر الطرف المقابل تماشی
 
ن���ین یقوم���ون  -۳ ن���ون اتفاق���ات ثنائی���ة أو متع���ددة األط���راف م���ع مس���تثمرین معیَّ یب���رم المس���تثمرون المعیَّ

 باختیارھم لتنفیذ خدمات الدفع البریدیة التي أوكلھم بھا بلدھم العضو.
 
الب�اطن جزئی�ا فیم�ا دون المساس بااللتزامات الواردة أعاله، یمكن لمستثمر معیَّن ما أن یتعاق�د م�ن  -٤

لف بھ، لصالح كیانات أخ�رى یتصل بالتوصیل واستثمار خدمات الدفع البریدیة التي یعتبر أن بلده العضو قد كٌ 
لمستثمر المعیَّن عق�د ویض�من المس�تثمر المع�یَّن ف�ي ھ�ذا الص�دد تنفی�ذ التزامات�ھ اداخلیة ودولیة یربطھا بھذا 

ن�ین للبل�دان دونما انقطاع تماشیا وھذا االتفاق كما ی ضطلع بكام�ل مس�ؤولیتھ ع�ن عالقات�ھ بالمس�تثمرین المعیَّ
 .األعضاء اآلخرین والمكتب الدولي

 
 

 ٦المادة 
 تبعیة أموال خدمات الدفع البریدیة

 
یظل أي مبلغ مالي، ُس�لم نق�داً أو ُخص�م م�ن حس�اب، بغی�ة تنفی�ذ إذن دف�ع بری�دي، ملك�اً للمرس�ل حت�ى  -۱

 إال في حالة حواالت رد القیمة. ھ،قیده في الجانب الدائن من حسابلحظة دفعھ للمرسل إلیھ أو 
 
یمكن للمرِسل، طیلة فترة صالحیة خدمة الدفع البریدی�ة، أن ی�نقض أم�ره إل�ى أن ُی�دفع المبل�غ المقاب�ل  -۲

 للمرسل إلیھ أو قیده في الجانب الدائن من حسابھ، إال في حالة حواالت رد القیمة.
 
لم نقدا أو ُخصم من حساب، بغیة صرف حوالة رد القیمة، ملكا لمرِسل البعیث�ة یظل أي مبلغ مالي، سُ  -۳

 واعتبارا من تلك اللحظة تصبح حوالة الدفع غیر قابلة لإللغاء. مقابل تأدیة القیمة منذ لحظة إصدار الحوالة.



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۱۹۸ 

 ۷المادة 
 مكافحة غسل رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیة

 
رون المعیَّنون جمیع الوسائل الضروریة للوف�اء بالتزام�اتھم النابع�ة م�ن التش�ریع الق�ومي یبذل المستثم -۱

 والدولي، بما فیھا تلك المتعلقة بمكافحة تبییض رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب و الجرائم المالیة.
 
 انین واألحكام القومیة.وینبغي علیھم أن یبلغوا سلطات بلدھم المختصة بالمعامالت المشتبھ فیھا، طبقاً للقو -۲
 
ن�ین فیم�ا یتعل�ق بتمیی�ز المرتف�ق والح�ذر ال�الزم  -۳ ُیحصي النظام االلتزامات التفصیلیة للمستثمرین المعیَّ

 وإجراءات تنفیذ القواعد في مجال مكافحة تبییض رؤوس األموال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیة.
 
 

 ۸المادة 
 السریة واستخدام البیانات الشخصیة

 
ن��ون س��ریة وأم��ن البیان��ات الشخص��یة ف��ي إط��ار التش��ریع  -۱ تض��من البل��دان األعض��اء ومس��تثمروھا المعیَّ

 .الوطني، وعند االقتضاء، االلتزامات الدولیة والنظام
 
لألغ�راض الت�ي ُجمع�ت م�ن أجلھ�ا طبق�اً للتش�ریع ال�وطني  إالال یمكن أن ُتستخدم البیان�ات الشخص�یة  -۲

 لساریة المفعول.وااللتزامات الدولیة ا
 
وفق�اً للتش�ریع  بیان�اتھ�ذه ال ىلألطراف المرخص لھا بالنف�اذ إل� إالال یمكن إرسال البیانات الشخصیة  -۳

 الوطني الساري المفعول.
 
 یخطر المستثمرون المعیَّنون مرتفقیھم باستخدام بیاناتھم الشخصیة والغرض من تجمیعھا. -٤
 
 ن الدفع البریدي سریة.إن المعلومات الضروریة لتنفیذ أذ -٥
 
نین تبلیغ المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي بال -٦ البریدیة مرة  بیاناتیتوجب على المستثمرین المعیَّ

واحدة في السنة بأق�ل تق�دیر ألغ�راض اإلحص�اءات وربم�ا لتقی�یم نوعی�ة الخدم�ة والتع�ویض المرك�زي. ویع�الج 
 .ریة بصورة سریةالبریدیة الضرو بیاناتالمكتب الدولي ال

 
 

 ۹المادة 
 الحیاد التقنیائي

 
الض��روریة لت��وفیر الخ��دمات المنص��وص علیھ��ا ف��ي ھ��ذا  بیان��اتیحك��م مب��دأ الحی��اد التقنی��ائي تب��ادل ال -۱

 االتفاق، ویعني ذلك أن توفیر ھذه الخدمات ال یتوقف على استخدام أي تقنیاء محددة.
 
یمك�ن أن تختل��ف طرائ��ق تنفی��ذ أذون ال��دفع البریدی��ة، مث��ل ش��روط اإلی��داع ومعالج��ة ونق��ل أذون ال��دفع  -۲

البریدیة ودفعھا ورد مبالغھا ومعالجة االستعالمات أو مھل�ة وض�ع األم�وال تح�ت تص�رف المرس�ل إل�یھم، تبع�ا 
 للتقنیاء المستخدمة في نقل إذن الدفع البریدي.

 
 ع البریدیة بالجمع بین تقنیاءات مختلفة. یمكن أن تقدم خدمات الدف -۳



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۱۹۹ 

 الفصل الثاني
 المبادئ العامة ونوعیة الخدمة

 
 

 ۱۰المادة 
 المبادئ العامة

 
 واإلدماج الماليالنفاذ عن طریق الشبكة  -۱
المستثمرون المعیَّنون خدمات الدفع البریدیة في نطاق شبكتھم (ش�بكاتھم) أو ف�ي نط�اق أي ش�بكة  یقدم ۱-۱

وبغیة ت�وفیر ة بطریقة تكفل ضمان نفاذ أكبر عدد ممكن من المرتفقین إلى ھذه الخدمات أخرى شریك
 .میسورةالنفاذ إلى مجموعة واسعة من خدمات الدفع البریدیة، فضال عن استخدامھا بأسعار 

ة ینَفذ جمیع المرتفقین إلى خدمات الدفع البریدیة بصرف النظر عن وجود أیة عالقة تعاقدیة أو تجاری ۱-۲
 مع المستثمر المعیَّن.

 
 الفصل بین األموال -۲
ُتعزل أموال المرتفقین وتفصل ھذه األموال والتدفقات الناجمة عن أموال وتدفقات المستثمرین الس�یما  ۲-۱

 عن أموالھم الخاصة.
ن�ین منفصــ�ـالتي تخضع لھا األجرة الت�ي ت�دفع ب�ین المس األحكامتكون  ۲-۲  ك�اماألحلة ع�ن ــ�ـتثمرین المعیَّ

 .المرتفقینالمتصلة بأموال 
 

 عملة إصدار وعملة دفع خدمات الدفع البریدیة. -۳
یع��رب م��ن حی��ث المب��دأ ع��ن مبل��غ إذن ال��دفع البری��دي وُی��دفع بعمل��ة بل��د المقص��د أو ب��أي عمل��ة أخ��رى  ۳-۱

 یصرح بھا بلد المقصد.
 

 انتفاء الرفض -٤
لمبدأ انتفاء الرفض، بمعنى أن المس�تثمر المع�یَّن  لكترونيیخضع نقل أذون الدفع البریدیة بالطریق اإل ۱-٤

المصِدر ال یحق لھ الطعن في وجود األذون المذكورة كم�ا ال یمك�ن للمس�تثمر المع�یَّن ال�دافع أن ینك�ر 
 أنھ تسلمھا بالفعل طالما توافقت الرسالة مع المعاییر التقنیة المطبقة.

لمرسلة بالطریق اإللكتروني عن طریق وسائل تقنیة، ینبغي ضمان انتفاء رفض أذون الدفع البریدیة ا ۲-٤
 مھما كان النظام الذي یستخدمھ المستثمرون المعیَّنون.

 
 تنفیذ أذون الدفع البریدیة ٥
ن�ین ش�ریطة تنفی�ذ أحك�ام ھ�ذا  ۱-٥ ینبغي أن تنفذ أذون ال�دفع البریدی�ة الموجھ�ة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین المعیَّ

 االتفاق والتشریع القومي.
ن�ین ھ�و  المبلغ ۲-٥ الذي یسلمھ المرِسل إل�ى المس�تثمر المع�یَّن المص�در ف�ي نط�اق ش�بكة المس�تثمرین المعیَّ

إن ك�ان ِك�ال البل�دین یس�تخدم العمل�ة نفس المبلغ الذي یدفعھ المستثمر المعیَّن الدافع إلى المرسل إلی�ھ، 
ل المبل د عند ذاتھا. وإن لم یكن ِكال البلدین یستخدم العملة ذاتھا، ُیحوَّ غ على أساس سعر صرف ُیحدَّ

  اإلصدار و/أو الدفع، حسب االقتضاء.
للمرسل إلیھ باستالم المستثمر المعیَّن الدافع لألموال المقابلة من المرِسل. إذ ینبغي  نقداً الدفع  یرتبطال  ۳-٥

ل�دافع، المتعلق�ة أن یجرى، شریطة التزام المستثمر المعیَّن المصدر بالتزامات�ھ إزاء المس�تثمر المع�یَّن ا
أو التسویة عبر نظام التعویض أو بتمویل حساب االتصال  تسویة الحسابات بصورة منتظمةبأقساط 

 والتسویة المركزیة.



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۲۰۰ 

ل التي یجب أن ییسرھا للمستثمر المعیَّن الدافع كش�رط قب�ل ال بد من استالم األموال المقابلة من المرسِ  ٤-٥
یمك�ن أن تص�در ھ�ذه وعملی�ة ال�دفع لحس�اب الط�رف مس�تلم ال�دفع. أن یجري المس�تثمر المع�یَّن ال�دافع 

 .األموال من حساب االتصال الخاص بالمستثمر المعیَّن المصدر أو من نظام مقاصة وتسویة مركزي
 
 تحدید التعریفات -٦
 یحدد المستثمر المعیَّن المصِدر تعریفة خدمات الدفع البریدیة. ۱-٦
 عریفة نظیر أداء أي خدمة اختیاریة أو إضافیة یطلبھا المرسل.یمكن أن تضاف نفقات إلى الت ۲-٦
 
 اإلعفاء من التعریفات -۷
البعائ�ث البریدی�ة الموجھ�ة إل�ى أس�رى الح�رب  بإعف�اءأحكام االتفاقیة البریدیة العالمیة المتعلق�ة  تطبَّق ۷-۱

یة الموجھة إل�ى ھ�ذا الن�وع قة على بعائث خدمات الدفع البریدطبَّ والمعتقلین المدنیین من التعریفات المُ 
 .من المرسل إلیھم

 
 دفع أجرة المستثمر المعیَّن الدافع -۸
 المستثمر المعیَّن الدافع من المستثمر المعیَّن المصِدر أجرة نظیر تنفیذه أذون الدفع البریدیة. ُیحّصل ۸-۱
 
 دوریة التسویات فیما بین المستثمرین المعیَّنین -۹
التس��ویة فیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّن��ین لألم��وال المدفوع��ة أو المقی��دة ف��ي حس��اب  یمك��ن أن تختل��ف وتی��رة ۹-۱

المرسل إلیھم لحساب مرِسل ما، عن الوتیرة التي اعتمدت لتسویة األج�رة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین المعیَّن�ین. 
 وتسدد المبالغ المدفوعة أو المقیدة في حساب المرسل إلیھم مرة واحدة شھریاً على األقل.

 
 االلتزام بإعالم المرتفقین -۱۰
یحق للمرتفقین الحصول على المعلومات التالیة التي تنشر وتبلغ إلى أي مرِسل: شروط تقدیم خدمات  ۱۰-۱

ال��دفع البریدی��ة والتعریف��ات والنفق��ات وأس��عار وطرائ��ق الص��رف وش��روط إل��زام المس��ؤولیة وعن��اوین 
 خدمات البیانات واالستعالمات.

 ھذه المعلومات مجاني. النفاذ إلى ۱۰-۲
 
 

 ۱۱المادة 
 نوعیة الخدمة

 
 یمكن أن یقرر المستثمرون المعیَّنون تمییز خدمات الدفع البریدیة بواسطة عالمة جماعیة. -۱
 
ة ـ��ـمجل��س االس��تثمار البری��دي أھ��داف وخص��ائص ومع��اییر نوعی��ة الخدم��ة ألذون ال��دفع البریدی یح��دد -۲

 المرسلة إلكترونیا.
 
ن�ین أن یطبق�وا ع�ددا أدن�ى م�ن خص�ائص ومع�اییر نوعی�ة الخدم�ة ألذون على المستثمر یجب -۳ ین المعیَّ

 الدفع البریدیة المرسلة إلكترونیا.
 
 
 



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۲۰۱ 

 الفصل الثالث
 المحوسبة بیاناتالمبادئ المرتبطة بتبادل ال

 
 

 ۱۲المادة 
 قابلیة التشغیل المتبادل

 
 الشبكات -۱
خ��دمات ال��دفع البریدی��ة فیم��ا ب��ین جمی��ع المس��تثمرین  الض��روریة لتنفی��ذ بیان��اتض��مان تب��ادل ال أج��لم��ن  ۱-۱

اإللكترونی�ة لالتح�اد أو أي  بیان�اتالمعیَّنین واإلشراف على نوعیة الخدمة، یستخدم ھؤالء نظ�ام تب�ادل ال
 نظام آخر یتیح ضمان الترابط بین خدمات الدفع البریدیة، وفقاً لھذا االتفاق.

 
 

 ۱۳المادة 
 إللكترونیةإضفاء األمن على المبادالت ا

 
 یضطلع المستثمرون المعیَّنون بمسؤولیة التشغیل السدید لمعداتھم. -۱
 
 المنقولة وسالمتھا. بیاناتلضمان صحة ال بیاناتلكتروني للینبغي ضمان أمن النقل اإل -۲
 
نین إضفاء األمن على المعامالت طبقا للمعاییر الدولیة. -۳  ینبغي على المستثمرین المعیَّ
 
 

 ۱٤المادة 
 التتبع وتحدید الموقع

 
ینبغي أن تتیح النظم التي یستخدمھا المستثمرون المعیَّنون متابعة معالجة إذن الدفع وكذا إمكانیة نقض  -۱

المرِسل إذن دفعھ، حتى یتم دفع المبلغ المقابل إلى المرسل إلیھ أو یقید في حساب ھذا األخیر أو ترد قیمت�ھ إل�ى 
 المرِسل، عند االقتضاء.

 
 



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۲۰۲ 

 جزء الثانيال
 القواعد المطبقة على خدمات الدفع البریدیة

 
 
 

 الفصل األول
 معالجة أذون الدفع البریدیة

 
 

 ۱٥المادة 
 إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة

 
 تعّرف بالنظام شروط إیداع وتجمیع ونقل أذون الدفع البریدیة. -۱
 
 دد بالنظام التنفیذي.ال یمكن مد مدة صالحیة أذون الدفع البریدیة. إذ ُتح -۲
 
 

 ۱٦المادة 
 المراجعة ووضع األموال تحت التصرف 

 
بعد تدقیق ھویة المرسل إلیھ طبقاً للتشریع القومي وبعد مراجع�ة تط�ابق البیان�ات الت�ي ق�دمھا المرس�ل إلی�ھ، ی�دفع  -۱

 مبلغ بالجانب الدائن من حساب المرسل إلیھ.المستثمر المعیَّن الدافع المبلغ نقداً. أما في حالة حوالة تورید أو تحویل، یقیّد ال
 
تحدد مھل وضع األموال تحت تصرف المستفیدین باالتفاقات متعددة األطراف أو الثنائیة المبرمة بین  -۲

نین.  المستثمرین المعیَّ
 
 

 ۱۷المادة 
 المبلغ األقصى

 
ن�ون المكت��ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع��المي ب -۱ المب�الغ القص�وى المح�ددة عن��د یبلّ�غ المس�تثمرون المعیَّ

 إرسال أذون الدفع واستالمھا تبعاً لتشریعھم القومي.
 
 

 ۱۸المادة 
 رد القیمة

 
 نطاق رد القیمة -۱
ینص��ب رد القیم��ة ف��ي إط��ار خ��دمات ال��دفع البریدی��ة عل��ى إجم��الي مبل��غ إذن ال��دفع البری��دي بعمل��ة بل��د  ۱-۱

وّرده المرِس��ل أو ال��ذي خص��م م��ن حس��ابھ وتض��اف اإلص��دار. ویع��ادل المبل��غ الواج��ب رده المبل��غ ال��ذي 
 تعریفة خدمة الدفع البریدیة إلى المبلغ المردود في حالة وقوع خطأ ارتكبھ مستثمر معیَّن.

 قیمة حواالت رد القیمة. رد یستحیل ۱-۲



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة
 

۲۰۳ 

 الفصل الثاني
 االستعالمات والمسؤولیة

 
 

 ۱۹المادة 
 االستعالمات

 
 .ستة أشھر اعتباراً من الیوم التالي على الیوم الذي قُبل فیھ إذن الدفع البریدي یتم النظر في االستعالمات خالل -۱
 
نین قبض نفقات من الزبن عن االستعالمات المقدمة بشأن أذون ال�دفع البریدی�ة  -۲ یحق للمستثمرین المعیَّ

 شریطة ما یسوغھ لھم تشریعھم الوطني.
 
 

 ۲۰المادة 
نین إزاء  المرتفقین مسؤولیة المستثمرین المعیَّ

 
 معالجة األموال -۱
ع�ن المب�الغ الت�ي  یكون المستثمر المع�یَّن المص�در مس�ؤوالً أم�ام المرِس�لباستثناء حواالت رد القیمة،  ۱-۱

 ُسلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرِسل حتى:
  حوالة الدفع البریدي حسب األصول؛ ُتدفع ۱-۱-۱
 یقّید المبلغ في حساب المستفید؛ ۱-۱-۲
 األموال إلى المرِسل نقدا أو ُتقیَّد في حسابھ. ُترد ۱-۱-۳
فیما یخص حواالت رد القیمة، یكون المستثمر المعیَّن الُمصدر مسؤوالً أمام المستفید عن المبالغ التي  ۱-۲

ُسلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرِسل حتى ت�دفع ح�واالت رد القیم�ة حس�ب األص�ول أو ُیقی�د 
 ستفید حسب األصول.المبلغ في حساب الم

 
 

 ۲۱المادة 
نین فیما بینھم  التزامات ومسؤولیات المستثمرین المعیَّ

 
 یكون كل مستثمر معیَّن مسؤوالً عن أي أخطاء یرتكبھا. -۱
 
 تحدد في النظام أوجھ المسؤولیة ومداھا. -۲
 
 

 ۲۲المادة 
 انتفاء مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین

 
نین: تنتفي مسؤولیة المستثمرین -۱  المعیَّ
 ؛حالة التأخیر في تنفیذ الخدمة في ۱-۱



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۲۰٤ 

المتعلق�ة بخ�دمات ال�دفع البریدی�ة نتیج�ة ق�وة ق�اھرة، التص�ریح  بیان�اتال یمكنھم، بسبب إع�دام ال حینما ۱-۲
 ؛بتنفیذ إذن دفع بریدي، إال إذا لم تثبت مسؤولیتھم بشكل آخر

، السیما فیما یتعل�ق بواجب�ھ ف�ي تق�دیم بیان�ات ص�حیحة یحدث الضرر نتیجة خطأ أو إھمال من المرِسل حینما ۱-۳
 ؛دعماً إلذن الدفع البریدي، ویشمل ذلك شرعیة مصدر األموال المسلّمة فضالً عن أسباب إذن الدفع البریدي

 ؛في حالة الحجز على األموال المسلّمة ٤-۱
 ؛یتعلق األمر بأموال تخص أسرى حرب أو معتقلین مدنیین حینما ٥-۱
 ؛ال یقدم المرتفق أي استعالم خالل المھلة المحددة في ھذا االتفاق احینم ٦-۱
 حینما تنقضي مھلة تقادم خدمات الدفع البریدیة في بلد اإلصدار. ۱-۷
 
 

 ۲۳المادة 
 التحفظات فیما یتصل بالمسؤولیة

 
ف�ي ح�ال  إال ۲۲إل�ى  ۲۰ال یمكن التحفظ على األحكام المتصلة بالمسؤولیة الت�ي ت�نص علیھ�ا الم�واد  -۱

 التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأنھا.
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 العالقات المالیة

 
 

 ۲٤المادة 
 القواعد المحاسبیة والمالیة

 
 القواعد المحاسبیة -۱
 یحترم المستثمرون المعیَّنون القواعد المحاسبیة المحددة بالنظام. ۱-۱
 
 إرساء حسابات شھریة وعامة  -۲
ن الدافع، لكل مستثمر معیَّن مصدر، حساباً شھریا یتضمن المب�الغ المدفوع�ة نظی�ر ُیعد المستثمر المعیَّ  ۲-۱

أداء خدمات الدفع البریدیة. وتدرج الحسابات الشھریة، بنفس ال�وتیرة، بحس�اب ع�ام یتض�من األقس�اط 
 والتي تفضي إلى رصید.

 
 قسط -۳
ن�ین، یص�رف المس�تثمر المع�یَّن المص�در اختالل التوازن في المبادالت بین المستثمرین المعیَّ  لةحافي  ۳-۱

للمستثمر المعیَّن الدافع قسطاً واحداً على األقل مرة واحدة شھریاً عند بدای�ة فت�رة التس�ویة. وف�ي ح�ال 
أدت زی��ادة وتی��رة تس��ویة التب��ادالت إل��ى تخف��یض المھ��ل إل��ى فت��رة تق��ل ع��ن أس��بوع واح��د، یج��وز 

 ط.للمستثمرین أن یتفقوا على التخلي عن ھذا القس
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۲۰٥ 

 
 الحساب المركزي -٤
یتوفر من حیث المبدأ لكل مستثمر معیَّن حساب مركزي مخص�ص ألم�وال الم�رتفقین. وتس�تخدم ھ�ذه  ۱-٤

األموال بشكل حصري في التسویة التي ُیجریھا المستثمر المع�یَّن ألذون ال�دفع البریدی�ة الت�ي ص�رفت 
 نفذ إلى المرِسلین.للمرسل إلیھم أو لرد مبالغ أذون الدفع البریدیة التي لم ت

وحینما ی�دفع المس�تثمر المع�یَّن أقس�اط، تح�ول ھ�ذه األم�وال إل�ى حس�اب مرك�زي مخص�ص للمس�تثمر  ۲-٤
 المعیَّن الدافع. وتستخدم ھذه األقساط حصریاً المدفوعات التي تسدد للمستفیدین.

 
 إیداع ضمان -٥
 لنظام.یمكن أن یستلزم إیداع ضمان طبقاً للشروط المنصوص علیھا با ۱-٥
 
 

 ۲٥المادة 
 التسویة والمقاصة

 
 التسویة المركزیة -۱
ن��ین ع��ن طری��ق غرف��ة مقاص��ة مركزی��ة، طبق��اً  ۱-۱ یمك��ن أن تم��ر التس��ویات فیم��ا ب��ین المس��تثمرین المعیَّ

نین.  للطرائق المنصوص علیھا بالنظام. وتتم انطالقاً من الحسابات المركزیة للمستثمرین المعیَّ
 
 التسویة الثنائیة -۲
 الفوترة على أساس رصید الحساب العام ۲-۱
یسوي بصفة عامة المستثمرون المعیَّنون غیر األعضاء بنظام مركزي للمقاصة حساباتھم على أساس  ۲-۱-۱

 رصید الحساب العام.
 حساب االتصال ۲-۲
نین منشآت للشیكات البریدیة، یمكنھم تبادل فتح حساب ات حینما ۲-۲-۱ ص�ال ُیص�ّفون تتوفر للمستثمرین المعیَّ

 عن طریقھ دیونھم ومدیونیاتھم المتبادلة المتعلقة بخدمات الدفع البریدیة.
ال تتوفر للمستثمر المعیَّن الدافع منشأة للشیكات البریدی�ة، یمك�ن أن یف�تح حس�اب االتص�ال ل�دى  حینما ۲-۲-۲

 منشأة مالیة أخرى.
 عملة التسویة ۲-۳
 بعملة ثالثة یتفق علیھا المستثمرون المعیَّنون.تجري التسویة بعملة بلد المقصد أو  ۲-۳-۱
 



 ص بخدمات الدفع البریدیةاالتفاق الخا
 

۲۰٦ 

 الجزء الثالث
 أحكام انتقالیة ونھائیة

 
 

 ۲٦المادة 
 التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر

 
 لن یصرح بأي تحفظ ال یتوافق مع أھداف وغایات االتحاد. -۱
 
األعض�اء األخ�رى بوجھ�ة ینبغي بصفة عامة أن تسعى البلدان األعضاء التي ال تستطیع إقناع البلدان  -۲

نظرھا، بقدر اإلمكان، إلى أن تؤید رأي األغلبیة. ینبغي أن تقدم التحفظات في حالة الضرورة القص�وى وُت�دّعم 
 باألسباب بشكل مالئم. 

 
ینبغي تقدیم أي تحفظ على مواد ھذا االتفاق إلى المؤتمر على شكل اقتراح كتابي ُیحّرر بإحدى لغ�ات  -۳

 ي، طبقا لألحكام وثیقة الصلة الواردة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.عمل المكتب الدول
 
لك�ي یص�بح  یتعین أن تواف�ق عل�ى ال�تحفظ المع�روض عل�ى الم�ؤتمر األغلبی�ة المطلوب�ة ف�ي ك�ل حال�ة -٤

 ساري المفعول بغیة تعدیل المادة التي یستھدفھا ھذا التحفظ. 
 
 ین البلد العضو الذي أصدره والبلدان األخرى األعضاء.یطبق التحفظ من حیث المبدأ على أساس متبادل ب -٥
 
عل�ى أس�اس االقتراح�ات الت�ي واف�ق علیھ�ا  الخت�اميُتدرج التحفظات على ھذا االتفاق في بروتوكول�ھ  -٦

 المؤتمر.
 
 

 ۲۷المادة 
 حكام ختامیةأ
 
 صراحة. االتفاق ھذا یتناولھا، في جمیع الحاالت التي ال بالقیاس، االقتضاءتطبق االتفاقیة، عند  -۱
 
 من الدستور على ھذا االتفاق. ٤طبق المادة نال ت -۲
 
 شروط الموافقة على االقتراحات الخاصة بھذا االتفاق وبنظامھ. -۳
أن  یتعیناریة المفعول، ـــلكي تصبح االقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بھذا االتفاق س ۳-۱

ح�ق التص�ویت والت�ي ب تتمت�عالت�ي التي تدلي بصوتھا واء الحاضرة توافق علیھا أغلبیة البلدان األعض
نص��ف ع��دد البل��دان  یحض��ر بالجلس��ة وق��ت التص��ویتویج��ب أن  االتف��اق. ھ��ذا ف��ي ك��أطراف وقع��ت

 .، على األقل، والمتمتعة بحق التصویتالممثلة في المؤتمر األعضاء
 أعضاء أغلبیة علیھا توافق مفعول، یتعین أنھذا االتفاق ساریة ال بنظام المتعلقة االقتراحات تصبح لكي ۳-۲

الم�وقعین عل�ى ھ�ذا  والمص�وتین ال�ذین یتمتع�ون بح�ق التص�ویت البریدي الحاضرین االستثمار مجلس
 .أو المنضّمین إلیھ االتفاق

أن  ینبغ�يس�اریة المفع�ول،  ب�ین م�ؤتمرین والمتعلق�ة بھ�ذا االتف�اق المعروض�ةاالقتراحات  تصبحلكي  ۳-۳
 تحصل على:
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۲۰۷ 

 تتمت�ع بح�قعن نصف عدد البل�دان األعض�اء األط�راف ف�ي االتف�اق، الت�ي  وما ال یقلاألصوات ثلثي  ۳-۳-۱
 ؛ضافة أحكام جدیدةبإ ما تعلق األمرإذا  االقتراع،التصویت والتي اشتركت في 

ق حتتمتع ب يما ال یقل عن نصف عدد البلدان األعضاء األطراف في االتفاق، والتوأغلبیة األصوات  ۳-۳-۲
 ؛تعدیالت على أحكام ھذا االتفاقب ما تعلق األمرإذا  االقتراع،التصویت والتي اشتركت في 

 .تفسیر أحكام ھذا االتفاقب ما تعلق األمرإذا  ،أغلبیة األصوات ۳-۳-۳
تشریعھ الوطني بع�د م�ع   یتفقألي بلد عضو ال فإن، ۱-۳-۳على الرغم من األحكام الواردة في البند  ٤-۳

یوماً من تاریخ اإلشعار بھذه اإلضافة، إعالن�اً  ۹۰أن یوجھ، في غضون  في ، الخیارمقترحةاإلضافة ال
 اإلضافة. ھذه خطیاً إلى المدیر العام للمكتب الدولي یذكر فیھ أنھ ال یمكنھ الموافقة على

 
 

 ۲۸المادة 
  بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البریدیة ومدتھ

 
ویبق�ى س�اریاً حت�ى دخ�ول وث�ائق الم�ؤتمر  ۲۰۱۸ینایر "كانون الثاني"  ۱یبدأ العمل بھذا االتفاق في  -۱

 المقبل حیز التنفیذ.
 

نسخة واحدة تودع ل�دى  فيع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على ھذا االتفاق بمقتضى ھذا وقَّ 
 منھ إلى كل طرف. نسخةي المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالم یرسلو .لمكتب الدوليلعام المدیر ال
 
 
 

 ۲۰۱٦" تشرین األول" أكتوبر ٦في  إسطنبول،ر في ُحرِّ 
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۲۰۸ 

 



 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة، البروتوكول الختامي
 

۲۰۹ 

 
 

  الختامي لالتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیةالبروتوكول 
 
 

بت��اریخ الی��وم اتف��ق المن��دوبون المفوض��ون االتف��اق الخ��اص بخ��دمات ال��دفع البریدی��ة المب��رم عن��د التوقی��ع عل��ى 
 الموقعون أدناه على ما یلي:

 
 

 المادة األولى
 االختصاصات التشغیلیة

 
ال یمك�ن من االتفـاق الخــاص بخدمـات الدفع البریدی�ة،  ٤و ۳المادتین وعمالً ب ٤-٥استناداً إلى المادة  -۱

نین في فرنسا  نین للبل�دان األعض�اء للمستثمرین المعیَّ تأدیة خدمـات الدفــــع البریدیة إال مع المستثمرین المعیَّ
 الموقعة على االتفاق.  

 
ناً  أحد ھؤالء المستثمرین مستثمراً  وإذا لم یكن -۲  م�ن یك�ون بوس�عھ إال دف�ع األذون الت�ي یتلقاھ�ا، ل�ن معیَّ

عل�ى ھ�ذا المس�تثمر أن یج�ب المستثمر المعّین الفرنسي. وبغیة إبرام عق�د تب�ادل م�ع مس�تثمر مع�یَّن فرنس�ي، 
ال�ذي في التنفیذ الحص�ري ألذون خدم�ـات الدفـــ�ـع البریدی�ة  شاركتھیقدم مسبقاً نسخة عن اإلعالن الخاص بم

 .الترخیص لھ إن شاءفي البلد العضو المعني الذي بإمكانھ  للسلطات المختصة قدمھ
 

ف�ي فرنس�ا ستطبق ھذه األحكام ذاتھا على نحو متبادل في األراضي الوطنیة الفرنسیة على كل مستثمر  -۳
ن�ین للبل�دان األعض�اء األخ�رى الموقع�ة عل�ى االتف�اق  إقامةیود  شراكة حصریة في فرنس�ا م�ع مس�تثمرین معیَّ

 الخاص بخدمات الدفع البریدیة.
 
 

رإثباتا لما تقدم،  نفس�ھا ال�ذي تك�ون ل�ھ الق�وة  ھ�ذا البروتوك�ول ال�واردة أس�ماؤھم أدن�اهالمن�دوبون المفوض�ون  َحرَّ
 ووقع�وا علی�ھ ف�ينفس�ھ،  االتفاق الخاص بخ�دمات ال�دفع البریدی�ةص درجة في نَ كما لو كانت أحكامھ منفسھا القیمة و

نس�خة  المكت�ب ال�دولي لالتح�اد البری�دي الع�المي وُیرس�للمكت�ب ال�دولي. لع�ام المدیر اللدى  تودعواحدة أصلیة نسخة 
 منھ إلى كل طرف.

 
 
 

ر في  ۲۰۱٦أكتوبر "تشرین األول"  ٦ إسطنبول، في ُحرِّ
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 ۲۰۱٦ لعام مؤتمر إسطنبولقرارات 
ل الوثائق  غیر تلك التي ُتعدِّ

 (األحكام، والقرارات، والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)
 
 
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤٥ 

 
ل الوثائق ۲۰۱٦ لعام إسطنبولقرارات مؤتمر   غیر تلك التي ُتعدِّ

 (األحكام، والقرارات، والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)
 
 

 مفتاح التصنیف
 

 -۱ عمومیات تخص االتحاد
 ۱-۱ المسائل السیاسیة

 ۲-۱ االستراتیجیة البریدیة

 -۲ وثائق االتحاد
 ۱-۲ عمومیات
 ۲-۲ الدستور

 ۳-۲ النظام العام
 ٤-۲ االتفاقیة

 ۱-٤-۲ مسائل مشتركة تنطبق على الخدمة البریدیة الدولیة
 ۱-۱-٤-۲ المحاسبة

 ۲-۱-٤-۲ البیئة
 ۳-۱-٤-۲ األمن

 ٤-۱-٤-۲ النماذج
 ٥-۱-٤-۲ سواق والعالقات مع الزبائناأل

 ٦-۱-٤-۲ الطوابع البریدیة وھوایة جمع طوابع البرید
 ۲-٤-۲ الرسائل وعلى الطرود البریدیةمسائل مشتركة تنطبق على برید 

 ۱-۲-٤-۲ البرید الجوي
 ۲-۲-٤-۲ المراقبة الجمركیة

 ۳-۲-٤-۲ والتعویضات والمسؤولیةاالستعالمات 
 ٤-۲-٤-۲ دفع األجور

 ٥-۲-٤-۲ نوعیة الخدمة
 ٦-۲-٤-۲ خدمة البرید العاجل الدولي

 ۳-٤-۲ مسائل خاصة ببرید الرسائل
 ٤-٤-۲ مسائل خاصة بالطرود البریدیة 

 ٥-۲ الخدمات المالیة البریدیة

 -۳ أجھزة االتحاد
 ۱-۳ عمومیات

 ۲-۳ المؤتمر



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤٦ 

 ۳-۳ /مجلس اإلدارةيالمجلس التنفیذ
 ٤-۳ يللدراسات البریدیة/مجلس االستثمار البرید يالمجلس االستشار
 ٥-۳ اللجنة االستشاریة

 ٦-۳ يالمكتب الدول
 ۱-٦-۳ الموظفون

 ۲-٦-۳ المستندات والنشرات

 -٤ الشؤون المالیة

 -٥ التعاون من أجل التنمیة

 -٦ العالقات الخارجیة
 ۱-٦ االتحادات المحدودة
 ۲-٦ منظمة األمم المتحدة

 ۳-٦ المؤسسات المتخصصة
 ٤-٦ المنظمات األخرى

 ٥-٦ اإلعالم العام

 
  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤۷ 

 
 

  وما إلى ذلك، ،وأماني ،وتوصیات ،وقرارات ،جدول المحتویات من أحكام
 ۲۰۱٦ لعام الصادرة عن مؤتمر إسطنبول

 
ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف

 القرار
 الصفحة

عمومی������ات تخ������ص  ۱
 االتحاد

خدمات التجارة اإللكترونیة كعام�ل رئیس�ي 
 لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة

 C 6 ۲٦۷ حكمال

    المسائل السیاسیة ۱-۱
 C 23 ۳۰٥ حكمال استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة االستراتیجیة البریدیة ۱-۲
 C 24 ۳۰۷ حكمال مشروع خطة أعمال إسطنبول  
    وثائق االتحاد ۲
    عمومیات ۲-۱
    الدستور ۲-۲
    النظام العام ۲-۳
 C 3 ۲٦۲قرار ال مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة االتفاقیة ٤-۲
مس��������ائل مش��������تركة  ۱-٤-۲

تنطب��ق عل��ى الخدم��ة 
 البریدیة الدولیة

 C 15 ۲۹٥ حكمال تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة

اس���تخدام نظ���م المعلوم���ات الجغرافی���ة ف���ي   
 البریدیة تطویر العنونة

 C 16 ۲۹۸ حكمال

مواص��لة تعزی��ز أنش��طة االتح��اد ف��ي مج��ال   
 التنظیم البریدي

 C 21 ۳۰۳ حكمال

    المحاسبة ۱-۱-٤-۲
دم��ج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل  البیئة ۱-۲-٤-۲

 االتحاد البریدي العالمي
 C 12 ۲۸۸ حكمال

تعزی���ز الت���دابیر المتعلق���ة ب���إدارة مخ���اطر   
 الكوارث في مجال التعاون من أجل التنمیة

 C 14 ۲۹۳ توصیةال

 C 17 ۳۰۰ حكمال تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات األمن ۱-۳-٤-۲
    النماذج ٤-۱-٤-۲
س���واق والعالق���ات األ ٥-۱-٤-۲

 مع الزبائن
   

الطواب�������ع البریدی�������ة  ٦-۱-٤-۲
وھوای��ة جم��ع طواب��ع 

 البرید

مدون����ة أخالقی����ات ھوای����ة جم����ع الطواب����ع 
بل�دان األعض�اء ف�ي الالبریدیة الموجھة إلى 

 االتحاد

 C 13 ۲۹۰ توصیةال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٤۸ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

مس��������ائل مش��������تركة  ۲-٤-۲
تنطب����ق عل����ى بری����د 
الرس���������ائل وعل���������ى 

 الطرود البریدیة

   

    البرید الجوي ۲-۱-٤-۲
    المراقبة الجمركیة ۲-۲-٤-۲
االس����������������������تعالمات  ۲-۳-٤-۲

 والمس�������������������������ؤولیة
 والتعویضات

   

تصنیف البلدان واألقالیم ألغ�راض النفق�ات  دفع األجور ٤-۲-٤-۲
الختامی��ة وص��ندوق نوعی��ة الخدم��ة للفت��رة 

۲۰۱۸-۲۰۲۱ 

 C 7 حكمال
 

۲٦۸ 

نت���ائج الدراس���ة بش���أن إنش���اء آلی���ة لتحدی���د   
العقوبات في حال التخلف عن سداد ال�دیون 
الدائم���ة وطویل���ة األم���د الناجم���ة ع���ن ع���دم 

فیم�ا ب�ین  )CN 52( تسویة الحسابات العامة
نالمستثمرین ال  ینمعیَّ

 C 25 حكمال
 

۳۰۸ 

 C 9 ۲۸۲ حكمال صندوق نوعیة الخدمة نوعیة الخدمة ٥-۲-٤-۲
البری��د العاج��ل  خدم��ة ٦-۲-٤-۲

 الدولي
   

مس��ائل خاص��ة ببری��د  ۳-٤-۲
 الرسائل

   

مس����������ائل خاص����������ة  ٤-٤-۲
 بالطرود البریدیة

   

الخ�������دمات المالی��������ة  ٥-۲
 البریدیة

تنمی���ة خ���دمات ال���دفع البریدی���ة (وخ���دمات 
مالی���ة بریدی���ة محتمل���ة أخ���رى)، واإلدم���اج 

 المالي

 C 8 ۲۸۰ حكمال

    أجھزة االتحاد ۳
 C 4 ۲٦۳ حكمال تعاونیة البرید العاجل الدولي عمومیات ۳-۱
االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت   

 المعلوماتیة وتمویل أنشطتھا
 C 5 ۲٦٤ حكمال

سیاسة وصول األطراف الفاعلة في القطاع   
البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد 

 البریدي العالمي وخدماتھ
 

 C 10 ۲۸٤ حكمال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٤۹ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

اإلدارة ومجل������س جلس������ات مجل������س ب�����ث   
االس���تثمار البری���دي عل���ى موق���ع االتح���اد 
البری��دي الع��المي عل��ى اإلنترن��ت لیش��اھدھا 

 المستخدمون المسجلون بالكامل

 C 18 حكمال
 

۳۰۱ 

إص����الح االتح����اد  -إدارة أعم����ال االتح����اد   
 البریدي العالمي

 C 27 ۳۱۰ حكمال

المس��تعدة لت��ولّي اختی��ار البل��دان األعض��اء  المؤتمر ۳-۲
نیابة رئاسة المؤتمر ورئاسة ونیاب�ة رئاس�ة 

 اللجان

 C 1 ۲٦۱ قرارال

تعیین البلدان األعضاء المستعدة ألن تك�ون   
 في اللجان المحدودة طرفاً 

 C 2 ۲٦۲ قرارال

تنظیم مؤتمر منتصف م�دة غی�ر ع�ادي ف�ي   
 ۲۰۱۸عام 

 C 28 ۳۱۱ حكمال

الع����المي مك����ان انعق����اد الم����ؤتمر البری����دي   
 السابع والعشرین

 C 30 ۳۱٤ قرارال

المجل���������������������������������س  ۳-۳
/مجلس يالتنفی����������������ذ

 اإلدارة

   

 يالمجل��س االستش��ار ٤-۳
للدراس�����������������������������ات 
البریدی����������������ة/مجلس 

 ياالستثمار البرید

   

    اللجنة االستشاریة ٥-۳
    يالمكتب الدول ٦-۳
    الموظفون ۱-٦-۳
    المستندات والنشرات ۲-٦-۳
إق��رار الحس��ابات الموح��دة لالتح��اد البری��دي  الشؤون المالیة ٤

 ۲۰۱٥-۲۰۱۲العالمي لفترة 
 C 19 ۳۰۲ حكمال

ال������دعم ال������ذي تقدم������ھ حكوم������ة االتح������اد   
السویس����ري ف����ي مج����ال الش����ؤون المالی����ة 

 لالتحاد

 C 20 ۳۰۲ حكمال

نإدماج المستثمرین ال   ین في نظام تسویة معیَّ
 الحسابات الذي یدیره المكتب الدولي

 C 22 ۳۰٤ حكمال

لمالی��ة الت��ي االفت��رة الت��ي تش��ملھا الق��رارات   
 یتخذھا المؤتمر السادس والعشرون

 C 26 ۳۰۹ حكمال



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٥۰ 

ة ورق���م طبیع��� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

���ق عل���ى مس���اھمات    إص���الح النظ���ام المطبَّ
 البلدان األعضاء في االتحاد

 C 29 ۳۱۲ حكمال

استدامة ص�ندوق االتح�اد لت�أمین المعاش�ات   
 مستقبالً 

 C 31 ۳۱٤ حكمال

أج�����ل التع�����اون م�����ن  ٥
 التنمیة

   

    العالقات الخارجیة ٦
    االتحادات المحدودة ۱-٦
    منظمة األمم المتحدة ۲-٦
المؤسس��������������������������ات  ۳-٦

 المتخصصة
   

    المنظمات األخرى ٤-٦
إدراج االتجاھ�����ات والتط�����ورات البریدی�����ة  اإلعالم العام ٥-٦

ض�����من االحص�����ائیات البریدی�����ة الخاص�����ة 
 باالتحاد البریدي العالمي

 C 11 ۲۸۳الحكم 

 
  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٥۱ 

 
 
 
 
 
 

 .وما إلى ذلكاألماني، و ،التوصیاتو ،القراراتو ،األحكام
 (بالترتیب العددي)

 
 
 

 الصفحة العنوان الرقم ة القرارطبیع
اختیار البل�دان األعض�اء المس�تعدة لت�ولّي نیاب�ة رئاس�ة الم�ؤتمر  C 1 قرار

 ورئاسة ونیابة رئاسة اللجان
۲٦۱ 

ف��ي اللج��ان  البل��دان األعض��اء المس��تعدة ألن تك��ون طرف��اً تعی��ین  C 2 قرار
 المحدودة

۲٦۲ 

 ۲٦۲ مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة C 3 قرار
 ۲٦۳ تعاونیة البرید العاجل الدولي C 4 حكم
االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتمویل  C 5 حكم

 أنشطتھا
۲٦٤ 

التج���ارة اإللكترونی���ة كعام���ل رئیس���ي لض���مان خدم���ة  خ���دمات C 6 حكم
 بریدیة حیویة وفعالة

۲٦۷ 

تصنیف البلدان واألقالیم ألغ�راض النفق�ات الختامی�ة وص�ندوق  C 7 حكم
 ۲۰۲۱-۲۰۱۸نوعیة الخدمة للفترة 

۲٦۸ 

تنمی��ة خ��دمات ال��دفع البریدی��ة (وخ��دمات مالی��ة بریدی��ة محتمل��ة  C 8 حكم
 أخرى)، واإلدماج المالي

۲۸۰ 

 ۲۸۲ صندوق نوعیة الخدمة C 9 حكم
سیاس��ة وص��ول األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری��دي بنطاق��ھ  C 10 حكم

 الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ
۲۸٤ 

االتجاھ���ات والتط���ورات البریدی���ة ض���من اإلحص���ائیات  إدراج C 11 حكم
 البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي

۲۸۳ 

دم��ج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل االتح��اد البری��دي  C 12 حكم
 العالمي

۲۸۸ 

مدون��ة أخالقی��ات ھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة الموجھ��ة إل��ى  C 13 توصیة
 بلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالميال

۲۹۰ 

تعزی��ز الت��دابیر المتعلق��ة ب��إدارة مخ��اطر الك��وارث ف��ي مج��ال  C 14 توصیة
 من أجل التنمیة التعاون

۲۹۳ 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٥۲ 

 الصفحة العنوان الرقم ة القرارطبیع
 ۲۹٥ تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة C 15 حكم
 ۲۹۸ البریدیة تطویر العنونةاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في  C 16 حكم
 ۳۰۰ تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات C 17 حكم
اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي عل��ى جلس��ات مجل��س ب��ث  C 18 حكم

البری����دي الع����المي عل����ى اإلنترن����ت لیش����اھدھا موق����ع االتح����اد 
 المستخدمون المسجلون بالكامل

۳۰۱ 

إق���رار الحس���ابات الموح���دة لالتح���اد البری���دي الع���المي لفت���رة  C 19 حكم
۲۰۱۲-۲۰۱٥ 

۳۰۲ 

الدعم الذي تقدمھ حكومة االتحاد السویسري في مجال الش�ؤون  C 20 حكم
 المالیة لالتحاد

۳۰۲ 

 ۳۰۳ أنشطة االتحاد في مجال التنظیم البریديمواصلة تعزیز  C 21 حكم
ن��إدم��اج المس��تثمرین ال C 22 حكم ین ف��ي نظ��ام تس��ویة الحس��ابات ال��ذي معیَّ

 یدیره المكتب الدولي
۳۰٤ 

 ۳۰٥ استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة C 23 حكم
 ۳۰۷ مشروع خطة أعمال إسطنبول C 24 حكم
آلیة لتحدید العقوبات في حال التخلف نتائج الدراسة بشأن إنشاء  C 25 حكم

عن سداد الدیون الدائمة وطویلة األمد الناجمة ع�ن ع�دم تس�ویة 
نفیما بین المستثمرین ال )CN 52( الحسابات العامة  ینمعیَّ

۳۰۸ 

لمالی���ة الت���ي یتخ���ذھا الم���ؤتمر االفت���رة الت���ي تش���ملھا الق���رارات  C 26 حكم
 السادس والعشرون

۳۰۹ 

 ۳۱۰ إصالح االتحاد البریدي العالمي -أعمال االتحاد إدارة  C 27 حكم
 ۳۱۱ ۲۰۱۸تنظیم مؤتمر منتصف مدة غیر عادي في عام  C 28 حكم
��ق عل��ى مس��اھمات البل��دان األعض��اء ف��ي  C 29 حكم إص��الح النظ��ام المطبَّ

 االتحاد
۳۱۲ 

 ۳۱٤ مكان انعقاد المؤتمر البریدي العالمي السابع والعشرین C 30 قرار
 ۳۱٤ استدامة صندوق االتحاد لتأمین المعاشات مستقبالً  C 31 حكم

 
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٥۳ 

ل الوثائقغیر تلك التي تُ  ۲۰۱٦ لعام قرارات مؤتمر إسطنبول  عدِّ
 واألماني، وما إلى ذلك) ،والتوصیات ،والقرارات ،(األحكام

 
 
 C 1/۲۰۱٦قرار ال
 

 ورئاسة ونیابة رئاسة اللجاناختیار البلدان األعضاء المستعدة لتولّي نیابة رئاسة المؤتمر 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 یقرر
 

الموافقة على قائم�ة البل�دان األعض�اء التالی�ة الت�ي عینھ�ا مجل�س اإلدارة والمس�تعدة لت�ولّي نیاب�ة رئاس�ة الم�ؤتمر 
 :ورئاسة ونیابة رئاسة اللجان

 

 نیابة رئاسة المؤتمر أ )
 ).۱كوبا ( -
 ).۲بیالروس ( -
 ).٤( جمھوریة الصین الشعبیة -
 ).٥كینیا ( -
 

 رئاسة ونیابة رئاسة لجان المؤتمر ۱ب)
 
 نواب الرئیس الرئیس 

 )٤الھند ( )۱الوالیات المتحدة األمریكیة ( ۲(وثائق التفویض) ۱اللجنة 

 )۱كوستاریكا ( )٤الیابان ( (الشؤون المالیة) ۲اللجنة 
 )۳بلجیكا ( )٥جنوب أفریقیا ( (لجنة الشؤون العامة والسیاسیة) ۳اللجنة 

 )٥جمھوریة الكونغو ( )٤أسترالیا ( (االتفاقیة) ٤اللجنة 

 )۳إسبانیا ( )۲االتحاد الروسي ( )الخدمات المالیة البریدیة( ٥اللجنة 
 )٤المملكة العربیة السعودیة ( )۳فرنسا ( (التعاون والتنمیة) ٦اللجنة 

 )۳سویسرا ( )٥المغرب ( ۲( الصیاغة) ۷اللجنة 
 
 من الجلسة العامة) ىول، الجلسة األ18االقتراح (
  

                                                      
 بلدان عضوان؛ - ۱المجموعة  ۱

 بلد عضو واحد؛ - ۲المجموعة 
 بلدان أعضاء؛ ٤ - ۳المجموعة 
 بلدان أعضاء؛ ٤ - ٤المجموعة 
 بلدان أعضاء. ۳ - ٥المجموعة 

 لجنة محدودة. ۲



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٥٤ 

 C 2/۲۰۱٦قرار ال
 

 في اللجان المحدودة تعیین البلدان األعضاء المستعدة ألن تكون طرفاً 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 ریقرِّ 
 

 الموافقة على القائمة التالیة للبلدان األعضاء المستعدة ألن تكون طرفا في اللجان المحدودة:
 
وإندونیس�یا وباكس�تان  والھند (نیابة الرئاسة): الكامیرون والجمھوریة التشیكیة (وثائق التفویض) ۱اللجنة  )أ 

 .وفییت ناموسلوفاكیا وأوكرانیا والوالیات المتحدة األمریكیة (الرئاسة) 
 

ی�ات : الكامیرون وفرنسا والمغرب (الرئاسة) وبولندا وسویسرا (نیابة الرئاسة) والوال(الصیاغة) ۷اللجنة  ب)
 المتحدة األمریكیة.

 
 من الجلسة العامة)ولى ، الجلسة األRev 1.19(االقتراح 

 
 
 C 3/۲۰۱٦قرار ال
 

 مراجعة عامة لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 على طالعالا بعد
 ،بإجراء مراجعة عامة لالتفاقیة ونظامیھا المتعلق مؤتمر الدوحةالصادر عن  C 24/۲۰۱۲الحكم 

 
 بارتیاح لعاطَّ  وإذ

 عل�ى المطبق�ة القواع�د وع�رض ،المراجعة العامة لالتفاقی�ة حول اإلدارة مجلس أجراھا التي الدراسة نتائج على
 واحد، مجلد في البریدیة والطرود الرسائل برید

 
 یراعي وإذ

 فرصة إلبداء تعلیقاتھا بشأن مشروع الص�یغة المراجع�ة لالتفاقی�ة لھا أن كل البلدان األعضاء في االتحاد أُتیحت
 ،اإلدارة مجلس بھا أمر التي المشاورات ونظامیھا خالل

 
 أن الحظ وإذ

 النص الجدید یأخذ التعلیقات التي أبدتھا البلدان األعضاء بعین االعتبار،
 

 ریقرِّ 
 إسطنبول؛ مؤتمر إلى المقدمة التعدیالت اقتراحات إلعداد أساسا بوصفھا صیاغتھا، المعاد االتفاقیة اعتماد -
أساس��ا ُیس��تند إلی��ھ خ��الل  لیص��بحالمع��روض ف��ي مجل��د واح��د  المع��اد ص��یاغتھاالتفاقی��ة  ماعتم��اد نظ��ا -

 المداوالت التي ستدور في الدورة األولى لمجلس االستثمار البریدي بعد المؤتمر.
 

 ، الجلسة األولى)۳، اللجنة Rev 1.01(االقتراح 
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۲٥٥ 

 C 4/۲۰۱٦حكم ال
 

 تعاونیة البرید العاجل الدولي
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرُّ 
ى، استناداً  - م�ن االتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة وبمقتض�ى  ۱٦إلى الم�ادة  بأن خدمة البرید العاجل الدولي تؤدَّ

ن�االتفاق المعیاري للبرید العاجل ال�دولي م�ن قب�ل الغالبی�ة العظم�ى م�ن المس�تثمرین ال ف�ي البل�دان ین معیَّ
واألقالیم األعضاء، كجزء ال یتجزأ من الخدمات البریدیة القائمة، ومن ثم فھ�ي تكّم�ل التش�كیلة التقلیدی�ة 

 لخدمات برید الرسائل والطرود البریدیة؛
 وبأن خدمة البرید العاجل الدولي تمتاز بأھمیة تجاریة واستراتیجیة كبیرة بالنسبة للخدمات البریدیة ولزبائنھا؛ -
وبأن خدمة البرید العاجل الدولي تمثل في معظم البلدان األعضاء واألقالیم الوسیلة العملیة الوحیدة الت�ي  -

تكون في المتناول والتي تسمح بتوفیر خدمات دولیة للتوزیع السریع لفائدة الزبائن الخواص والعدید من 
 المنشآت الصغیرة على الصعید العالمي، 

 
 وإذ یحیط علماً 

االنجازات التي أحرزتھا تعاونیة البرید العاجل الدولي بصفتھا ھ�یكالً تابع�ا لمجل�س االس�تثمار البری�دي بالتقدم و
وقُطبا عالمیاً یسمح لشبكة البرید العاجل الدولي العالمیة بتلبی�ة حاج�ات الزب�ائن البری�دیین عل�ى نح�و أفض�ل ف�ي 

 ،۱۰ المستند -جمیع أنحاء العالم، وفقا لما ورد في مستند المؤتمر
 

د  وإذ یؤكِّ
بضرورة استمرار االتحاد في مساندة أنشطة البرید العاجل ال�دولي الجاری�ة وخاص�ة بالنس�بة إل�ى األعض�اء ف�ي 

 االتحاد البریدي العالمي الذین ھم لیسوا أعضاء في تعاونیة البرید العاجل الدولي،
 

 وإذ یقرُّ 
ك�ل الب�رامج  م�ن میزانیتھ�ا الخاص�ة وأنھ�ا ھ�ي م�ن یم�ّول بأن تعاونیة البرید العاجل ال�دولي ُممولَّ�ة م�ن أعض�ائھا

مھا لفائدة األعضاء وغیر األعضاء، بما في ذلك كل التكالیف المباشرة للموظفین،   واألنشطة التي تنظِّ
 

 وإذ یقرُّ كذلك
تقاس�م  بأن أنشطة وبرامج تعاونیة البرید العاجل الدولي تع�ود بالفائ�دة عل�ى االتح�اد البری�دي الع�المي م�ن خ�الل

المعلومات والخبرات ومن خالل بذل جھ�ود جدی�دة تحاكیھ�ا مجموع�ات أخ�رى ف�ي مج�ال قی�اس نوعی�ة الخدم�ة 
 ونھج خدمة الزبائن واستخدام التكنولوجیا والتدریب،

 
ر  یقرِّ

 
مواصلة تموی�ل النفق�ات المؤسس�یة ونفق�ات ال�دعم األخ�رى المترتب�ة عل�ى بق�اء وح�دة البری�د العاج�ل ال�دولي ج�زءاً ال 
یتجزأ من المكتب الدولي، وذلك من میزانیة االتحاد البریدي الع�المي. وتش�مل النفق�ات الواج�ب تحملھ�ا، نفق�ات المق�ر 

مة لھا، والدعم اللوازمي لوحدة البرید العاجل الدولي، ومكاتبھا وخدمات تكن بم�ا فی�ھ إص�دار  -ولوجیا المعلومات المقدَّ
المستندات وتوزیعھ�ا والترجم�ة التحریری�ة والفوری�ة خ�الل اجتماع�ات االتح�اد البری�دي الع�المي، وال�دعم فیم�ا یتعل�ق 

المكت�ب ال�دولي  بإدارة شؤون الموظفین والشؤون المالی�ة، وتق�دیم المش�ورة القانونی�ة وأي نفق�ات أخ�رى مترتب�ة عل�ى
فیما خص وحدة البرید العاجل الدولي والتي ال تكون مخصص�ة حالی�اً ألي بن�د م�ن البن�ود الخاص�ة بالبری�دي العاج�ل 
الدولي في برنامج ومیزانیة االتحاد البریدي العالمي. وأما التكالیف الفعلیة للمكاتب (ص�یانة المبن�ى والكھرب�اء والم�اء 

 فوترھا االتحاد لمیزانیة تعاونیة البرید العاجل الدولي. سیب والمنشورات) فيواالتصاالت والطابعات والحوا
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۲٥٦ 

 یكلِّف
 
 تعاونیة البرید العاجل الدولي بإشراف مجلس االستثمار البریدي: -

بأن تواصل، في إطار استراتیجیة االتحاد اض�طالعھا بمس�ؤولیاتھا ع�ن جمی�ع المس�ائل التش�غیلیة  •
صادیة المتعلقة بخدمة البرید العاجل الدولي وبأن تكون لھا سلطة إص�دار والتجاریة والتقنیة واالقت

وتعدیل التوصیات المتعلقة بخدمة البرید العاجل الدولي ووضع معاییر البری�د العاج�ل ال�دولي ف�ي 
 جمیع ھذه المجاالت مع مراعاة التوجیھات الصادرة عن أجھزة االتحاد البریدي العالمي؛

 یا على مجلس االستثمار البریدي وعلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء؛بأن تعرض تقریرا سنو •
مجلس االستثمار البریدي بأن یعرض تقریرا على المؤتمر القادم بخصوص حالة تقدم األنشطة الخاصة  -

 بالبرید العاجل الدولي وتمویلھا،
 

 ویوِعز
 

 إلى المكتب الدولي:
العاج��ل ال��دولي بتحم��ل كاف��ة نفقاتھ��ا المؤسس��یة ونفق��ات ال��دعم بمواص��لة ت��وفیر ال��دعم لتعاونی��ة البری��د  -

دت في ھذا الحكم ودون أیة كلفة للتعاونیة؛  األخرى كما ُحدِّ
ن��بالعم��ل عل��ى أن یس��تمر المس��تثمرون ال - ون غی��ر األعض��اء ف��ي التعاونی��ة ف��ي االس��تفادة م��ن ب��رامج معیَّ

 العاجل الدولي؛ونشرات االتحاد البریدي العالمي المتعلقة بخدمة البرید 
نبمواصلة الترویج ألنشطة البرید العاجل الدولي لدى المستثمرین ال -  ین غیر األعضـاء في التعاونیة،معیَّ
 

 ویدعو
 

ن�البلدان األعضاء واألقالیم التي لم یكن مستثمروھا ال ون أعض�اء ف�ي تعاونی�ة البری�د العاج�ل ال�دولي إل�ى أن معیَّ
 ن نتائج ممتازة.ینضموا إلیھا مراعاة لما تحقق م

 
 ولى)، الجلسة األ٤، اللجنة 06(االقتراح 

 
 
 C 5/۲۰۱٦حكم ال
 

 االستراتیجیة المستقبلیة لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتمویل أنشطتھا
 

 إنَّ المؤتمر،
 

رإذ   یذكِّ
الص�ادر  C 52/۱۹۹۹الص�ادر ع�ن م�ؤتمر سـ�ـیول والحك�م  C 27/۱۹۹٤بما ینص علیھ كل من الحكم  -

الصادر عن  C 53/۲۰۰۸الصادر عن مؤتمر بوخارست والحكم  C 66 /۲۰۰٤عن مؤتمر بكین والحكم
الصادر عن مؤتمر الدوحة فیما یتعلق  C 59/۲۰۱۲المؤتمر الرابع والعشرین الذي ُعقد بجنیف والحكم 

إل�ى ع�ام  ۱۹۹٥ام بأنشطة االتح�اد ف�ي مج�ال التب�ادل اإللكترون�ي للبیان�ات خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�
 ؛۲۰۱٦

، والس��یما الع��دد الكبی��ر والمتزای��د باض��طراد ۱۹۹٤وبنج��اح أنش��طة االتص��االت المعلوماتی��ة من��ذ ع��ام  -
نللمستثمرین ال  ین الذین انضموا طوعاً إلى تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛معیَّ

ریدي الع�المي، م�ن أق�ل البل�دان باالنتشار الواسع النطاق الستخدام جمیع األعضاء لبرمجیات االتحاد الب -
 نمواً إلى البلدان الصناعیة،
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 وإذ یدرك
األھمیة االستراتیجیة ألنشطة االتحاد البریدي العالمي في مج�ال االتص�االت المعلوماتی�ة لجمی�ع البل�دان  -

 األعضاء في االتحاد؛
تحسین المنتج�ات والخ�دمات أن البنیة التحتیة لشبكة االتصاالت المعلوماتیة وأنشطتھا عنصر حاسم في  -

البریدیة وفي االستمرار بااللتزام بتقدیم خدمة عالمیة جیدة النوعیة وفي إدخال تحسینات بریدی�ة أخ�رى 
في إطار مجتمع المعلومات وفي الحد من الھوة الرقمی�ة الت�ي تفص�ل ب�ین البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد 

بل الخدم�ة العالمی�ة ومس�ألة الح�واالت المالی�ة وفي اإلسھام ف�ي ح�ل بع�ض المش�كالت الھام�ة مث�ل مس�تق
 للعاملین المغتربین محلیاً ودولیاً،

 
 وإذ یحیط علماً 

بإنشاء شبكة عالمیة مترابطة بفضل جھود تعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة، ت�ربط ب�ین جمی�ع األط�راف  -
نالفاعلة في سلسلة اإلمدادات من مستثمرین   نظمات دولیة أخرى؛ین وجمارك وشركات طیران وممعیَّ

بأن البنیة األساسیة للشبكة اإللكترونیة وحلول تكنولوجیا المعلومات الحدیثة التي یملكھا االتحاد البریدي  -
العالمي، والمتــاحة لجمیع البلدان األعضاء في االتحاد بأس�عار مناس�بة، تض�من ق�درة ھ�ذه البل�دان عل�ى 

تة العملیات التشغیلیة البریدیة الھامة، بغض النظر عن تطورھ�ا؛ تبادل البیانات إلكترونیاً فیما بینھا وأتم
وبذلك تتیح إمكانیة إدخال المزید من التحسینات على النوعیة والخدمة في مجال الخدمات البریدیة الت�ي 

 لم یكن من الممكن تقدیمھا لوال توفر ھذه اإلمكانیات؛
م�ن العم�ل م�ن أج�ل دع�م البل�دان األعض�اء ف�ي باضطالع تعاونیة االتص�االت المعلوماتی�ة بج�زء كبی�ر  -

االتحاد في مجاالت وثیقة الصلة باعتماد حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونشرھا، وك�ذلك ف�ي 
مجال أنشطة االستشارة والرصد التش�غیلیین، بغی�ة تش�جیعھم عل�ى اعتم�اد أفض�ل الممارس�ات م�ن أج�ل 

ة األساس��یة اإللكترونی��ة المرتبط�ة بھ��ا، وال س�یما ف��ي البل��دان تحس�ین العملی��ات التش�غیلیة البریدی��ة والبنی�
 النامیة وأقل البلدان نمواً؛

بالعم��ل المنج��ز ف��ي مج��ال الخ��دمات اإللكترونی��ة المتقدم��ة والموج��ھ نح��و تط��ویر و/أو إی��واء نظ��م تكنولوجی��ا  -
ریدیة اآلمنة القائمة على المعلومات واالتصاالت الخاصة باالتحاد البریدي العالمي من أجل دعم الخدمات الب

اإلنترن��ت مث��ل البری��د اإللكترون��ي المس��جل بری��دیاً وال��نظم األخ��رى المرتبط��ة بمع��اییر التع��رف بواس��طة 
 "؛.postالترددات الالسلكیة والتسوق اإللكتروني والتعریف البریدي وصندوق البرید اإللكتروني ومنصة "

اتیة إلى أجھزة االتحاد األخرى ف�ي المج�ال االس�تراتیجي بالدعم الذي تقدمھ تعاونیة االتصاالت المعلوم -
لمع��اییر التب��ادل اإللكترون��ي للبیان��ات، وم��ن خ��الل مش��اركتھا الفعال��ة ف��ي المش��روعات األخ��رى غی��ر 
المرتبطة ارتباطاً مباشراً بحلول تكنولوجیا المعلوم�ات واالتص�االت الت�ي یملكھ�ا االتح�اد والت�ي تس�تفید 

 عضاء فیھ،منھا جمیع البلدان األ
 

 وإذ یحیط علماً أیضاً 
بعج��ز تعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة ع��ن تموی��ل مھ��ام ال ت��رتبط مباش��رة بتنمی��ة حل��ول تكنولوجی��ا  -

المعلومات واالتصاالت الت�ي یملكھ�ا االتح�اد البری�دي الع�المي ونش�رھا وتنفی�ذھا ودعمھ�ا، م�ن الرس�وم 
الشبكة أو بعث�ات ال�دعم أو تنمی�ة المنتج�ات أو مس�اھمات التي تتلقاھا نظیر صیانة المنتجات أو خدمات 

 األعضاء؛
وبأنھ قد یلزم جلب األموال المطلوبة إلجراء بحوث في مجال المنتجات والخدمات البریدیة الجدیدة التي  -

 تكتنز إمكانیات كبیرة وتنمیتھا وتسویقھا، من مصادر خارجیة،
 

 وإذ یضع في اعتباره
 التنمیة التشغیلیة والتفاوت في مستویات التنمیة بین األعضاء، الھوة الرقمیة من ناحیة
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۲٥۸ 

 وإذ یقر
بإنج��ازات التعاونی��ة حت��ى اآلن وبجھودھ��ا الرامی��ة إل��ى تط��ویر وتنمی��ة حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات  -

 )؛۱۰المستند  -واالتصاالت دعماً للخدمات البریدیة (المؤتمر
 -ج۱۹المستند  -۱-۲۰۱٦ -لوماتیة (مجلس االستثمار البریديوبأن استراتیجیة تعاونیة االتصاالت المع -

) وأنشطتھا یجب أال تقتصر على دعم استراتیجیة اسطنبول البریدیة العالمیة ولكن یجب أن ۱المراجعة 
 تكون أیضاً أساسیة في تنفیذھا؛

تح�اد البری�دي وبالحاجة المستمرة إلى تطویر حلول تكنولوجی�ا المعلوم�ات واالتص�االت الت�ي یملكھ�ا اال -
 العالمي وتلبیة متطلبات الزبائن من ناحیة الصیانة والدعم خالل وقت معقول؛

وبالقیم��ة المض��افة الكبی��رة الت��ي تق��دمھا تعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة ف��ي الحف��اظ عل��ى ت��وفیر خدم��ة  -
 مات بریدیة حدیثة،ین تزوید زبائنھم بخدمعیَّنعالمیة بأحدث التقنیات، مما یتیح لجمیع المستثمرین ال

 
 واقتناعاً منھ

 بإمكانیة تقلیص التفاوت في التنمیة من خالل أنشطة التعاون التقني الرامیة إلى ما یلي:
إتاح��ة اس��تخدام حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت الحدیث��ة وبنیتھ��ا األساس��یة لجمی��ع البل��دان  -

 األعضاء في االتحاد وبأسعار مناسبة؛
 وإسداء المشورة باستمرار بشأن األعمال والمسائل التشغیلیة؛ وتقدیم الدعم -
"؛ بغی�ة إعط�اء الفرص�ة لك�ل م�واطن وك�ل .postودعم توفیر بنیة إلكترونیة أساسیة عالمیة مثل نطاق " -

مؤسسة إن كانت صغیرة أو متوسطة أو كبیرة الحجم للمشاركة في مبادالت التجارة العالمیة وفى إطار 
نلثقة لدى المستثمرین البیئة تبعث على ا  ین في البلدان األعضاء في االتحاد،معیَّ

 
 وإذ یالحظ بارتیاح

-۲۰۱۷االستراتیجیة التي أقرتھا تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة ووافق علیھا مجلس االستثمار البریدي للفت�رة 
 )،۱المراجعة  -ج۱۹المستند  -۱-۲۰۱٦ -(مجلس االستثمار البریدي ۲۰۲۰

 
 یكلف

 
 لس اإلدارة بالقیام بما یلي:مج

البریدیة (أو على بنیة  أن یواصل تغطیة نفقات الدعم المؤسسي المرتبطة باإلبقاء على مركز التقنیاءات -
معادلة لھ) كوحدة من وحدات المكتب الدولي من خالل المیزانی�ة العادی�ة لالتح�اد، ھ�ذه النفق�ات الت�ي ال 
تظھر في المیزانی�ة الداخلی�ة لألخی�ر الت�ي تغطیھ�ا تعاونی�ة االتص�االت المعلوماتی�ة، وال س�یما م�ن أج�ل 

ت واالتص��االت الت��ي یق��دمھا االتح��اد البری��دي الحف��اظ عل��ى س��عر مناس��ب لحل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ا
العالمي، بالنسبة إلى البلدان النامی�ة وأق�ل البل�دان نم�واً األعض�اء ف�ي االتح�اد؛ ولك�ن یجب�ي االتح�اد م�ن 
میزانیة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة تكالیف صیانة المكتب المستھلكة (مثل صیانة المبنى والكھرب�اء 

 ت الطباعة والمنشورات)؛والمیاه واالتصاالت وآال
واإلبقاء على أموال من المیزانی�ة العادی�ة لالتح�اد م�ن أج�ل تغطی�ة نفق�ات أنش�طة ال�دعم المتك�ررة الت�ي  -

یض��طلع بھ��ا مرك��ز التقنی��اءات البریدی��ة م��ن ناحی��ة تق��دیم المس��اعدة ف��ي إط��ار التع��اون التقن��ي و/أو دع��م 
ا أن ھ�ذه األخی�رة لیس�ت عل�ى ص�لة وثیق�ة بتط�ویر المدیریات والبرامج األخرى في المكتب الدولي، بم�

واس��تخدام حل��ول تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت الموح��دة الت��ي یملكھ��ا االتح��اد البری��دي الع��المي، 
وبالقدر الذي ُیسمح فیھ رسمیاً باتخاذ مثل ھذه اإلجراءات التي تتوافق مع اختصاصات وأھداف كل من 

 مشروعات االتحاد البریدي العالمي كما حددتھا أجھزة االتحاد الدائمة؛تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة و
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۲٥۹ 

واإلش��راف عل��ى الش��ؤون المالی��ة لتعاونی��ة االتص��االت المعلوماتی��ة م��ن خ��الل دراس��ة میزانی��ة المكت��ب  -
الدولي وحساباتھ السنویة وإقرارھا (وھي تتضمن أیضاً معلومات مالیة مفصلة عن إیرادات ونفقات كل 

كنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي یقدمھا االتحاد البریدي العالمي)، وتقدیم تقریر مفصل من حلول ت
 إلى المؤتمر القادم بشأن تمویل تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛

واالستمرار في ممارسة المھام في جمیع القضایا المبدئیة ومسائل اإلدارة الرشیدة المتعلقة بعمل تعاونیة  -
المعلوماتیة، بم�ا فیھ�ا اإلش�راف عل�ى جمی�ع الجوان�ب المتص�لة بتنفی�ذ اس�تراتیجیة اس�طنبول  االتصاالت

 البریدیة العالمیة، في حدود ارتباطھا المحدد بأنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة،
 

 ویكلف أیضا
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
س�تراتیجیة المتعلق�ة بأنش�طة تعاونی�ة االتص�االت االستمرار في ممارسة صالحیتھ في جمیع المس�ائل اال -

 المعلوماتیة؛
 وتقدیم تقریر إلى المؤتمر القادم بشأن التقدم المحرز في أنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛ -
واالستمرار في اإلشراف على القواعد الخاصة بتسییر أعمال تعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة وإقرارھ�ا م�ن  -

 ن اتساقھا مع القضایا المبدئیة ومسائل اإلدارة الرشیدة ذات الصلة التي اعتمدھا مجلس اإلدارة،أجل ضما
 

 كذلكویكلف 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
البریدی�ة أو أي ھیئ�ة معادل�ة ل�ھ) إذا كان�ت  توفیر أي بنیة داخلیة والحفاظ علیھا (مث�ل مرك�ز التقنی�اءات -

ضروریة لتنفیذ االستراتیجیات التي أقرتھا تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة مع مراع�اة، إل�ى أقص�ى ح�د 
ممكن، الحاجة إلى وجود مرونة تنظیمیة لمثل ھذه البنى في ضوء ظروف سوق تكنولوجی�ا المعلوم�ات 

مجل��س إدارة المكت��ب ال��دولي وم��دیره الع��ام ذات الص��لة  واالتص��االت، وذل��ك دون اإلض��رار بوظ��ائف
 والمتعلقة بالمسائل اإلداریة وإدارة الموارد البشریة؛

ین ف�ي البل�دان معیَّنواالستمرار في ترویج أنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وتشجیع المستثمرین ال -
 أنشطتھا. األعضاء في االتحاد على االنضمام إلیھا واإلسھام بفعالیة في

 
 ، الجلسة األولى)٤، اللجنة Rev 1.17(االقتراح 

 
 
 C 6/۲۰۱٦حكم ال
 

 خدمات التجارة اإللكترونیة كعامل رئیسي لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یحیط علماً 
البل�دان النامی�ة وأق�ل باألنشطة المنف�ذة ف�ي الس�نوات األخی�رة والت�ي تھ�دف إل�ى تط�ویر التج�ارة اإللكترونی�ة ف�ي 

 البلدان نمواً،
 

 وإذ یضع في اعتباره
أن القرن الحالي ھو عصر مجتمع المعلومات الذي یشھد تطور أشكال متنوعة من األنشطة االقتص�ادیة القائم�ة 

 على أساس اإلنترنت بسرعة غیر مسبوقة،
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۲٦۰ 

 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 
 ،السكانغیِّر نمط عیش أن تطور التجارة اإللكترونیة یُ 

 
 وإذ یقرّ 

 أن التجارة اإللكترونیة، بوصفھا محفزاً، أتاحت فرصاً للشركات لتطویر أسواقھا،
 

 وإذ یدرك
 بأن المؤسسات البریدیة تستكشف بفعالیة حلوالً جدیدة وُمبتَكرة فیما یخص التجارة اإللكترونیة،

 
 یقّرر

 
تح�ت ش�عار  ۲۰۲۰بانعقاد مؤتمر االتحاد البریدي العالمي ف�ي ع�ام وضع دورة األربــع السنوات التي ستنتھي 

 "خدمات التجارة اإللكترونیة كعامل رئیسي لضمان خدمة بریدیة حیویة وفعالة"،
 

 ویدعو
 

 البلدان األعضاء إلى القیام بما یلي:
 
 توقعات الزبائن؛مواصلة أنشطتھا التي تھدف إلى إدخال خدمات إلكترونیة جدیدة وُمبتَكرة ترتكز على  -
 تعزیز ثقافة استخدام حلول التجارة اإللكترونیة في جمیع عملیاتھا البریدیة. -
 

 الجلسة األولى) ،٤، اللجنة 23(االقتراح 
 
 
 C 7/۲۰۱٦حكم ال
 

 ۲۰۲۱-۲۰۱۸تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وصندوق نوعیة الخدمة للفترة 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ اعتمد
 أحكام نظام النفقات الختامیة الجدید لالتحاد،

 
 وإذ یضع في اعتباره

على منھجیة تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وص�ندوق  C 18/۲۰۰۸أن المؤتمر وافق في حكمھ 
 ،۲۰۱۳-۲۰۱۰نوعیة الخدمة للفترة 

 
 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك

شدد من جدید على موقف المؤتمر السابق بأن الحاجة إلى اللجوء إلى أسعار  )۱ أن المؤتمر الخامس والعشرین
أن یمول التنمیة البریدیة تمویال ذاتیا، وأن ھذه الحاجة  معیَّنتفضیلیة للنفقات الختامیة تكون أقل حین یمكن لبلد 

وأحاط  )۲دمة المطلوب؛ تظھر بدرجة أكبر حین یواجھ بلد ما مشاكل لتغطیة اإلقلیم البریدي وتقدیم مستوى الخ
علما بأن الدخل الوطني اإلجمالي للفرد یعكس القدرة الكامنة المتاحة لبلد ما لتمویل التنمیة البریدیة تمویال ذاتیا؛ 

 وأحاط علما بأن التكلفة المتوسطة للرسالة تعطي فكرة عن صعوبة تقدیم الخدمة البریدیة لإلقلیم البریدي، )۳
 

 وإذ یقرّ 
 ،۲۰۱۷-۲۰۱٤نة المذكورة آنفا وتطبیقھا خالل الفترة على المنھجیة المحیَّ C 77/۲۰۱۲بأن المؤتمر وافق في حكمھ 
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۲٦۱ 

 وإذ یضع في اعتباره
مجلس اإلدارة بمواصلة عملیة التطبیق بالت�دریج وعل�ى الص�عید الع�المي  C 57/۲۰۱۲أن المؤتمر كلّف في حكمھ 

القائم�ة عل�ى التكلف�ة بالنس�بة لتب�ادالت بری�د الرس�ائل، فض�ال ع�ن اقت�راح مبادئ دفع األج�ور الخاص�ة ببل�د بعین�ھ و
جدول زمني أو مبدأ انتقالي خاص بالتطبیق الكامل ألحكام النظام المستھدف م�ن قب�ل جمی�ع البل�دان واألق�الیم، م�ع 

 األخذ في االعتبار اآلثار المحتمل ترتبھا على االنتقال إلى النظام المستھدف،
 

 اً وإذ یحیط علم
لإلم��ارات العربی��ة المتح��دة بتطبی��ق أس��عار النفق��ات الختامی��ة ذاتھ��ا  C 77/۲۰۱۲ب��أن الم��ؤتمر س��مح ف��ي حكم��ھ 
، مع تطبیق ھذا البلد األحكام الواجبة التطبیق على بلدان ۲۰۱۷-۲۰۱٤للدورة  ۳المطبَّقة على بلدان المجموعة 

 لخدمة بالنفقات الختامیة،ألغراض صندوق نوعیة الخدمة ونظام صلة نوعیة ا ۲-۱المجموعة 
 

 وإذ یحیط علما أیضا
بقرارات مجلس اإلدارة الخاصة بالطلبات التي قدمتھا مل�دیف وت�ونس ولیبی�ا إلع�ادة تص�نیفھا مؤقت�ا إل�ى مرتب�ة 

، وكذلك القرارات الخاصة بطلب ھولن�دا تص�نیف الج�زء الك�اریبي الخاض�ع إلدارتھ�ا ۲۰۱۷-۲۰۱٤دنیا للفترة 
 تصنیفا منفصال،

 
 ذ یأخذ في االعتباروإ

أن أربع مجموعات من األحكام الخاص�ة بالنفق�ات الختامی�ة تطب�ق عل�ى مجموع�ات البل�دان واألق�الیم الس�ت (أي 
)، باستثناء واح�د ھ�و اخ�تالف ٥و ٤، والمجموعتین ۳، والمجموعة ۲و ۲-۱، والمجموعتین ۱على المجموعة 

دوق نوعی�ة الخدم�ة ع�ن المس�اھمات الت�ي ُت�دفع إل�ى م�ن ص�ن ٤مستوى المساھمات التي تدفع لبلدان المجموع�ة 
 ، مع اإلقرار بالحاجات الخاصة ألقل البلدان نموا فیما یتصل بالمعاملة التفضیلیة،٥المجموعة 

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 

أن طلب بلد ما لتطبیق أحكام تختلف عن األحكام التي تتعلق بالمجموعة الت�ي ص�نف فیھ�ا یق�ع ف�ي إط�ار أحك�ام 
 المتعلق بالطعون، ۱الملحق 

 
 یقّرر

 
عن طریق خفض عددھا من ست مجموع�ات إل�ى أرب�ع  ۲۰۲۱-۲۰۱۸تحیین مجموعات البلدان للفترة  -

مجموعات، لمواءمة عددھا مع األحكام الخاصة بالنفقات الختامیة المطبقة على كل مجموعة منھا، ع�دا 
 ٤كان�ت ُت�دفع أص�ال لبل�دان المجم�وعتین  ما یخص مستوى المساھمات في صندوق نوعیة الخدمة الت�ي

 ؛۲۰۱۷-۲۰۱٤في الفترة  ٥و
ألغراض النفق�ات الختامی�ة  ۲الموافقة على تصنیف البلدان واألقالیم في المجموعات المبینة في الملحق  -

 ، وذلك تماشیا مع األحكام المعنیة المحددة في االتفاقیة؛۲۰۲۱-۲۰۱۸وصندوق نوعیة الخدمة للفترة 
 ۲و ۲-۱الجزء الھولندي الواقع في إقلیم الكاریبي في المجموع�ة الثانی�ة الجدی�دة (المجموعت�ان تصنیف  -

 السابقتان)، نظرا ألن المؤتمر الخامس والعشرین لم یصنفھا؛
 ٥استمرار البلدان التي صنفھا المؤتمر الخامس والعشرون على أنھا من البلدان األقل نموا في المجموع�ة  -

) في االنتفاع بمساھمات من صندوق نوعی�ة الخدم�ة C 77/۲۰۱۲یخ اعتماد حكم المؤتمر السابقة (في تار
بقدر أعلى من المساھمات الت�ي تحص�ل علیھ�ا البل�دان واألق�الیم األخ�رى المص�نفة ف�ي المجموع�ة الرابع�ة 

 الجدیدة،
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۲٦۲ 

 صیرخِّ 
 

 لمجلس اإلدارة القیام بما یلي:
ن واألقالیم المعرضة للحروب أو الت�ي تجت�از أزم�ة اقتص�ادیة البت في التخفیض المؤقت لتصنیف البلدا -

 حادة؛
 البت في تصنیف البلدان واألقالیم األخرى التي لم یصنفھا المؤتمر أصال؛ -
 ،۱اإلصغاء ألي طعون وإصدار قرار بشأنھا عمال باإلجراء الوارد وصفھ في الملحق  -
 

 یكلّف
 

 المكتب الدولي بما یلي:
تقنیة للطعون التي تقدمھا البلدان واألقالیم إلعادة تص�نیفھا إل�ى مرتب�ة أدن�ى مؤقت�ا نظ�را إجراء تقییمات  -

لتعرض��ھا لح��رب أو اجتیازھ��ا ألزم��ة اقتص��ادیة ح��ادة، أو لتص��نیف البل��دان واألق��الیم الت��ي ل��م یص��نفھا 
 المؤتمر، ورفع تقریر في ھذا الصدد إلى مجلس اإلدارة؛

 دارة المتصلة بمسائل تصنیف البلدان؛تنفیذ قرارات المؤتمر ومجلس اإل -
 جمع البیانات الوجیھة من البلدان واألقالیم المعنیة إلجراء التقییم التقني للطعون، -
 

 ویحثّ 
 

 البلدان األعضاء على القیام بما یلي:
 التقید باألحكام المتصلة بمجموعات تصنفیھا؛  -
 إجراء التقییمات التقنیة لطعون البلدان األعضاء.تقدیم البیانات الوجیھة إلى المكتب الدولي إلتاحة  -
 

 ، الجلسة الثانیة)٤، اللجنة 21(االقتراح 
 
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲٦۳ 

Annexe 1 
۱الملحق   

 
 ۲۰۲۱-۲۰۱۸الطعون في تصنیف البلدان ألغراض نظام النفقات الختامیة للدورة 

 
 طلبات إعادة التصنیف بسبب التعرض للحرب أو ألزمة اقتصادیة حادة جدا أ )
 
، وإنم�ا ل�م ی�درج C 77/۲۰۱۲یمكن لبلد صنف في المجموعة الرابعة، في تاریخ اعتم�اد حك�م الم�ؤتمر  -۱

في قائمة أقل البلدان نموا الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، أن یطلب أعادة تص�نیفھ 
ة ج��دا بغی��ة االس��تفادة م��ن إل��ى فئ��ة أدن��ى بص��ورة مؤقت��ة م��ن ج��راء التع��رض للح��رب أو ألزم��ة اقتص��ادیة ح��اد

المساھمات األعلى في إطار صندوق نوعیة الخدمة التي تطب�ق عل�ى أق�ل البل�دان نم�وا ھ�ذه. ویج�ب أن ینط�وي 
 الطلب على تعلیل طلب إعادة التصنیف، كما یجب أن یوثق الطلب ببیانات ومعلومات داعمة یمكن التدقیق فیھا.

 
س اإلدارة أي طلب من ھذه الطلبات والنظر فی�ھ، كم�ا یج�ب ویجوز أن تتلقى أي دورة من دورات مجل -۲

 أن توجھ تلك الطلبات إلى المكتب الدولي خالل فترة شھرین قبل بدایة دورة مجلس اإلدارة المعنیة.
 
ومن ثم، یجري المكتب الدولي تحلیال فنیا للطلبات المستلمة ویوزعھ على أعضاء مجلس اإلدارة خالل  -۳

 وعین قبل بدء الدورة المعنیة لمجلس اإلدارة.مھلة ال تتجاوز أسب
 
وإذا قرر مجلس اإلدارة قبول طلب تخفیض مؤقت في فئة التصنیف، فإن ھذا القرار یطبَّق لم�دة س�نتین  -٤

في ھ�ذا الش�أن، عل�ى أال یتج�اوز ھ�ذا  جدیداً  على أقصى تقدیر؛ مع إمكانیة التمدید إذا اتخذ مجلس اإلدارة قراراً 
 .۲۰۲۱-۲۰۱۸الفترة التمدید نھایة 

 
 طلبات إعادة التصنیف ب)

 
، إمكانی��ة طل��ب ۲تت��اح ألي بل��د أو إقل��یم ل��م یج��ر الم��ؤتمر تص��نیفھ، وال ی��رد اس��مھ بالت��الي ف��ي الملح��ق  -٥

 تصنیفھ لدى انعقاد أي من دورات مجلس اإلدارة.
 
ب�ات والنظ�ر فی�ھ. ومن ثم، یجوز أن تتلقى أي دورة من دورات مجل�س اإلدارة أي طل�ب م�ن ھ�ذه الطلل -٦

 .۲وتطبق على النسق ذاتھ مھلة الشھرین المحددة أعاله في البند 
 
ویوزع التحلیل التقني الذي أجراه المكت�ب ال�دولي للطلب�ات عل�ى أعض�اء مجل�س اإلدارة خ�الل مھل�ة ال  -۷

 تتجاوز أسبوعین قبل بدء الدورة المعنیة لمجلس اإلدارة.
 
) وإنما لیس لم�دة ۲۰۲۱-۲۰۱۸اإلدارة صالحا خالل كامل الفترة (ویكون التصنیف الذي قرره مجلس  -۸

 تتجاوز نھایة تلك الدورة.
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲٦٤ 

 
 تصنیف البلدان واألقالیم ألغراض النفقات الختامیة وصندوق نوعیة الخدمة

 
النظ���ام المس���تھدف قب���ل قائم���ة البل���دان واألق���الیم الت���ي كان���ت ف���ي  - س���ابقا) ۱-۱(المجموع���ة األول���ىالمجموع���ة 

والت�ي  ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸لنظام المستھدف خالل الفترة الممت�دة م�ن ع�ام اتطبق  ي یجب أنوالت ۲۰۱۰ عام
 من االتفاقیة ۲۸تساھم في صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 

 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۱-۱ ألمانیا

 ۱-۱ األمریكیةالوالیات المتحدة 
 ۱-۱ أسترالیا

 ۱-۱ جزیرة نورفولك -
 ۱-۱ النمسا
 ۱-۱ بلجیكا

 ۱-۱ كندا
 ۱-۱ الدانمرك

 ۱-۱ جزر فروي -
 ۱-۱ غرینالند -

 ۱-۱ إسبانیا
 ۱-۱ فنلندا (بما فیھا جزر آلند)

 ۱-۱ فرنسا
  :من الدستور ۲۳ لیم الفرنسیة لما وراء البحار الداخلة في نطاق االتحاد بموجب المادةااألق

 ۱-۱ )كلیبرتون جزیرة ذلك في بما( الفرنسیة بولینیزیا -
 ۱-۱ الجدیدة كالیدونیا -
 ۱-۱ وفوتونا والیس جزر -

  بریطانیا العظمى
 ۱-۱ وإیرلندا الشمالیة لبریطانیا العظمىالمملكة المتحدة  -
 ۱-۱ غرنسي -
 ۱-۱ جزیرة مان -
 ۱-۱ جرسي -

  وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة)قالیم فیما األ
 ۱-۱ فولكلند (مالفیناس) -
 ۱-۱ جبل طارق -
 ۱-۱ جزر بیتكارین وھندرسون ودوسي وأوینو -
 ۱-۱ تریستان داكونھا -

 ۱-۱ الیونان
 ۱-۱ إیرلندا
 ۱-۱ آیسلندا

 ۱-۱ إسرائیل
 ۱-۱ إیطالیا

Annexe 2 
۲الملحق   
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۲٦٥ 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۱-۱ الیابان

 ۱-۱ لیختنشتاین
 ۱-۱ لكسمبرغ

 ۱-۱ موناكو
 ۱-۱ نیوزیلندا (بما في ذلك إقلیم الروس)

 ۱-۱ النرویج
 ۱-۱ ھولندا

 ۱-۱ البرتغال
 ۱-۱ سان مارینو

 ۱-۱ السوید
 ۱-۱ سویسرا
 ۱-۱ الفاتیكان

 
 

إلى النظام المس�تھدف  قائمة البلدان واألقالیم التي انضمت - سابقا) ۲و ۲-۱(المجموعتان  الثانیةالمجموعة 
تطب�ق  یج�ب أن س�ابقا) والت�ي ۲ المجموع�ة( ۲۰۱۲س�ابقا ) وف�ي الع�ام  ۲ -۱ المجموع�ة( ۲۰۱۰في العام 

والت�ي تس�اھم ف�ي  ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸النفق�ات الختامی�ة المس�تھدف خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�ام نظام 
 اقیةمن االتف ۲۸صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 

 
 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۲ أنتیغوا وباربودا

 ۲ المملكة العربیة السعودیة
 ۲(آروب���������������������ا)، و ۲-۱ آروبا وكوراساو وسانت مارتن

(كوراساو وسانت مارتن)، 
كانتا في الس�ابق ج�زءا م�ن 
"ج����زر األنتی����ل الھولندی����ة 

 "وآروبا
 ۲-۱ جزر البھاما

 ۲ مملكة البحرین
 ۲ بربادوس

 ۲ بروني دار السالم
 ۲-۱ ھونغ كونغ، الصین

 ۲ ماكاو، الصین
 ۲ قبرص

 ۲ جمھوریة كوریا
 ۲ كرواتیا

 ۲ دومینیكا
 ۲ إستونیا

  األقالیم فیما وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي وإیرلندا الشمالیة)
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۲٦٦ 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۲-۱ أنغیال -
 ۲-۱ برمودا -
 ۲-۱ جزر كایمان -
 ۲ مونتسیرات -
 ۲-۱ جزر تورك وكایكوس -
 ۲-۱ جزر العذراء البریطانیة -

 ۲ غرینادا
 ۲ جمھوریة ھنغاریا

 ۲-۱ الكویت
 ۲ ۱التفیا
 ۲ مالطة

  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:
 ۲ كوك جزر -

 إقلیم خاضع إلدارة ھولندا:
 ۲)وسان یوستاتیوسالجزء الخاضع إلدارة ھولندا من الكاریبي (بونیر وسابا 

۱-۱ 

 ۲ بولندا
 ۲-۱ قطر

 ۲ سانت كریستوف (سانت كیتس) ونیفیس
 ۲-۱ سنغافورة
 ۲ سلوفاكیا
 ۲-۱ سلوفینیا

 ۲ الجمھوریة التشیكیة
 ۲ ترینیداد وتوباغو

 
 

 ف��يقائم��ة البل��دان واألق��الیم الت��ي انض��مت إل��ى النظ��ام المس��تھدف  - س��ابقا) ۳(المجموع��ة  الثالث��ةالمجموع��ة 
 ۲۰۲۱إل�ى ع�ام  ۲۰۱۸لنظ�ام المس�تھدف خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن ع�ام اتطب�ق  یجب أن والتي ۲۰۱٦ عام

 من االتفاقیة ۲۸والتي تساھم في صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما تنص علیھ المادة 
 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۳ جنوب أفریقیا

 ۳ األرجنتین
 ۳ بیالروس

 ۳ البوسنة والھرسك
 ۳ بوتسوانا
 ۳ البرازیل

                                                      
رق�م منش�ور المكت�ب ال�دولي انظ�ر ( ۳صنفت أصالً ف�ي المجموع�ة  بعد أن كانت قد ۲المجموعة  ىبصورة طوعیة إل ۲۰۱٤في العام  التفیا انتقلت ۱

 ).۲۰۱۳یونیو "حزیران"  ۲٤المؤرخ في  ۱۰٥
 .۲۰۱٥ في عام بھ مجلس اإلدارة التصنیف الذي أوصى ۲
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۲٦۷ 

 السابقة المجموعة البلدان واألقالیم
 ۳ جمھوریة بلغاریا

 ۳ شیلي
 ۳ جمھوریة الصین الشعبیة

 ۳ كوستاریكا
 ۳ كوبا

 ۲-۱ ۱اإلمارات العربیة المتحدة
 ۳ فیجي

 ۳ غابون
 ۳ جامایكا

 ۳ كازاخستان
 ۳ سابقاً جمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة 

 ۳ لبنان
 ۳ لیتوانیا
 ۳ مالیزیا

 ۳ موریشیوس
 ۳ المكسیك

 ۳ األسود الجبل
 ۳ ناورو

  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:
 ۳ نیو -

 ۳ سلطنة عمان
 ۳ جمھوریة بنما

 ۳ رومانیا
 ۳ االتحاد الروسي

 ۳ سانت لوسیا
 ۳ غرینادینجزر سانت فنسنت و

 ۳ صربیا
 ۳ سیشیل

 ۳ سورینام
 ۳ تایلند
 ۳ تركیا

 ۳ أوكرانیا
 ۳ غوايوأور

 ۳ البولیفاریةجمھوریة فنزویال 
 
 

                                                      
ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة وص�لة النفق�ات الختامی�ة بنوعی�ة  ألغ�راض ۲-۱لقد صنف مؤتمر الدوحة اإلمارات العربیة المتحدة ف�ي المجموع�ة  ۱

 .۲۰۱۷-۲۰۱٤خالل الدورة  ۳تطبیق نفس أسعار النفقات الختامیة كالبلدان المصنفة في المجموعة بالخدمة وإنما سمح لھذا البلد 
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۲٦۸ 

للنفقات لنظام االنتقالي اقائمة البلدان واألقالیم التي تطبق  - سابقا) ٥و ٤(المجموعتان  الرابعةالمجموعة 
والتي تستفید من صندوق نوعیة الخدمة طبقا لما  ۲۰۲۱إلى عام  ۲۰۱۸خالل الفترة الممتدة من عام الختامیة 

 من االتفاقیة ۲۸تنص علیھ المادة 
 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٤ ألبانیا

 ٤ الجزائر
 ٥ ۱أفغانستان

 ٥ ۱أنغوال
  من الدستور: ۲۳األمریكیة وتابع لالتحاد بموجب المادة  إقلیم خاضع إلدارة الوالیات المتحدة

 ٤ ساموا -
 ٤ أرمینیا

 ٤ أذربیجان
 ٥ ۱بنغالدیش

 ٤ بلیز
 ٥ ۱بنن

 ٥ بوتان
 ٤ بولیفیا

 ٥ ۱بوركینا فاسو
 ٥ ۱بورندي
 ٥ ۱كمبودیا

 ٤ الكامیرون
 ٤ كابو فیردي

 ٥ ۱جمھوریة أفریقیا الوسطى
 ٤ كولومبیا

 ٥ ۱جزر القمر
 ٤ جمھوریة الكونغو

 ٤ جمھوریة كوت دیفوار
 ٥ ۱جیبوتي

 ٤ الجمھوریة الدومینیكیة
 ٤ رصم

 ٤ السلفادور
 ٤ روداوكإ
 ٥ ۱إریتریا
 ٥ ۱إثیوبیا

                                                      
تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن  یج�ب أن C 77/۲۰۱۲ف�ي ت�اریخ اعتم�اد ق�رار الم�ؤتمر  س�ابقاً  ٥إن أقل البلدان نموا التي صنفت ف�ي المجموع�ة  ۱

 الرابعةالبلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة  تحصل علیھامساھمات أعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
 .الجدیدة
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۲٦۹ 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱غامبیا

 ٤ جورجیا
 ٤ غانا

  األقالیم فیما وراء البحار (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي وإیرلندا الشمالیة)
 ٤ ھیالنة سانت -
 ٤ أسنسیون -

 ٤ غواتیماال
 ٥ ۱غینیا

 ٥ ۱غینیا بیساو
 ٥ ۱غینیا االستوائیة

 ٤ غیانا
 ٥ ۱ھایتي

 ٤ جمھوریة ھندوراس
 ٤ الھند

 ٤ إندونیسیا
 ٤ جمھوریة إیران اإلسالمیة

 ٤ العراق
 ٤ األردن

 ٤ كینیا
 ٤ قیرغیزستان

 ٥ ۱كیریباتي
 ٥ ٥یمقراطیة الشعبیةدجمھوریة الو ال

 ٥ ۱لیسوتو
 ٥ ۱لیبریا
 ۳ ۲۲لیبیا

 ٥ ۱مدغشقر
 ٥ ۱ماالوي
 ۳ ۲ملدیف
 ٥ ۱مالي

 ٤ المغرب
 ٥ ۱موریتانیا
 ٤ مولدوفا
 ٤ منغولیا

                                                                                                                                                                                
تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن  یج�ب أن C 77/۲۰۱۲ف�ي ت�اریخ اعتم�اد ق�رار الم�ؤتمر  س�ابقاً  ٥إن أقل البلدان نموا الت�ي ص�نفت ف�ي المجموع�ة  ۱

البل�دان واألق�الیم األخ�رى المص�نفة ف�ي المجموع�ة  تحص�ل علیھ�اأعل�ى ف�ي ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة بالمقارن�ة بالمس�اھمات الت�ي  مساھمات
 .الجدیدة الرابعة

 ۲۰۱۳الس�ابقة ف�ي ع�ام  ٤إل�ى المجموع�ة  ۳دارة تص�نیفھا م�ن المجموع�ة اإلھذه البلدان بطعون ضد تص�نیفھا وبالت�الي أع�اد مجل�س  تقدمت۲۲
 .۲۰۱۷(لیبیا) حتى عام  ۲۰۱٥(تونس وملدیف) وفي عام 
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۲۷۰ 

 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱مبیقاموز

 ٥ ۱۱میانمار
 ٤ نامیبیا
 ٥ ۱نیبال

 ٤ نیكاراغوا
 ٥ ۱النیجر

 ٤ نیجیریا
  إقلیم خاضع إلدارة نیوزیلندا:

 ٤ توكیالو -
 ٥ ۱أوغندا

 ٤ أوزبكستان
 ٤ باكستان
 ٥ ۱فلسطین

 ٤ بابوا غینیا الجدیدة
 ٤ باراغواي

 ٤ بیرو
 ٤ الفلبین

 ٥ ۱جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
 ٤ كوریا الشعبیة الدیمقراطیةجمھوریة 

 ٥ ۱رواندا
 ٥ ۱سان تومي وبرینسیبي

 ٥ ۱ساموا
 ٥ ۱السنغال

 ٥ ۱سیرالیون
 ٥ ۱جزر سلیمان

 ٥ ۱الصومال
 ٥ ۱السودان

 ٥ ۱جنوب السودان
 ٤ سریالنكا
 ٤ سوازیلند

 ٤ الجمھوریة العربیة السوریة
 ٤ طاجیكستان

 ٥ ۱جمھوریة تنزانیا المتحدة
 ٥ تشاد

 ٥ ۱۲لیشتي الدیمقراطیة -جمھوریة تیمور

                                                      
یجب أن تستمر في االستفادة من مساھمات  C 77/۲۰۱۲في تاریخ اعتماد قرار المؤتمر سابقا  ٥التي صنفت في المجموعة  إن أقل البلدان نمواً  ۱

 .البلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة الرابعة الجدیدة تحصل علیھاأعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
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 المجموعة السابقة البلدان واألقالیم
 ٥ ۱توغو

 ٤ تونغا (بما في ذلك نیوافو)
 ۳ ۲۱تونس

 ٤ تركمانستان
 ٥ ۱۲توفالو
 ٥ ۱فانواتو

 ٤ فییت نام
 ٥ ۱الیمن
 ٥ ۱زامبیا

 ٤ زمبابوي
 

  

                                                      
یج�ب أن تس�تمر ف�ي االس�تفادة م�ن مس�اھمات  C 77/۲۰۱۲في تاریخ اعتماد قرار المؤتمر سابقا  ٥نموا التي صنفت في المجموعة  البلدانإن أقل ۱1

 .البلدان واألقالیم األخرى المصنفة في المجموعة الرابعة الجدیدة تحصل علیھاأعلى في صندوق نوعیة الخدمة بالمقارنة بالمساھمات التي 
 ۲۰۱۳الس�ابقة ف�ي ع�ام  ٤إل�ى المجموع�ة  ۳دارة تص�نیفھا م�ن المجموع�ة اإلھذه البلدان بطعون ضد تصنیفھا وبالتالي أعاد مجلس  دمتتق  ۲

 .۲۰۱۷(لیبیا) حتى عام  ۲۰۱٥(تونس وملدیف) وفي عام 
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 C 8/۲۰۱٦حكم ال
 

 واإلدماج الماليتنمیة خدمات الدفع البریدیة (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى)، 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یأخذ في االعتبار
بشـأن تنمیة الخدمات المالیة البریدیة الذي یحدد الخطوط التوجیھی�ة العریض�ة الت�ي رس�مھا  C 23/۲۰۱۲الحكم 

 وھي: ۲۰۱٦-۲۰۱۳مؤتمر الدوحة للدورة 
نتشجیع البلدان األعضاء والمستثمرین ال - البریدی�ة اإللكترونی�ة المتمی�زة، ین على تنمیة خدمات ال�دفع معیَّ

 والفعالة، والموثوق بھا، واآلمنة والمعقولة؛
 مواصلة تنمیة اإلطار المتعدد األطراف لخدمات الدفع البریدیة؛ -
تعزیز وتشجیع التعاون مع شركاء من القط�اعین الع�ام والخ�اص بقص�د تنمی�ة الش�بكة العالمی�ة لخ�دمات  -

 تحاد وتشجیع ترابطھا مع شبكات أخرى؛الدفع البریدیة اإللكترونیة لال
ن��تش��جیع تق��دیم خ��دمات مالی��ة، مباش��رة بواس��طة المس��تثمرین ال - ین أو بالش��راكة م��ع مص��ارف، أو معیَّ

مؤسس��ات تموی��ل المش��اریع الص��غیرة أو مس��تثمري الھوات��ف المحمول��ة بھ��دف تش��جیع اإلدم��اج الم��الي 
 للسكان،

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضا

ح إجراؤھا على خدمات الدفع البریدیة والرؤی�ة الجدی�دة لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة الت�ي تس�تھدف التعدیالت المقتر
تطویر الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة ف�ي س�یاق العم�ل ال�ذي أنج�زه ك�ل م�ن مجل�س اإلدارة 

 ؤتمر الدوحة،الصادر عن م C 23/۲۰۱۲ومجلس االستثمار البریدي استجابة لما نص علیھ الحكم 
 

 وإذ ُیالَحظ
أن توفیر خدمات دفع بریدیة أساسیة (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى)، من خ�الل ش�بكات مكات�ب  -

البرید العالمیة، یمكن أن ُیسھم في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة عالمیا ویؤدي دورا ھاما في مستوى 
 المعیشة واإلدماج المالي في المناطق الریفیة؛

وأنھ بإمكان الشبكات البریدیة، بفضل تغطیتھا العالمیة وتض�افر أبعادھ�ا اإللكترونی�ة والمالی�ة والمادی�ة،  -
أن تیّسر لسكان العالم أجمع سبل النفاذ إلى خدمات دف�ع إلكترونی�ة وخ�دمات مالی�ة فعال�ة وج�دیرة بالثق�ة 

 ومأمونة ومیسورة التكلفة؛
إطارا تنظیمیاً فریداً لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة عل�ى النح�و المنص�وص وأن االتحاد البریدي العالمي یوفر  -

علیھ في االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة؛ وأنھ ینبغي المضي قُدما في تطویر شبكة خدمات الدفع 
 البریدیة اإللكترونیة العالمیة؛

ملة أخرى) ینبغي أن تجري في وأن تنمیة خدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة (وخدمات مالیة بریدیة محت -
 سیاق التعاون مع المنظمات الدولیة واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا؛

وأن الخدمات المالیة البریدیة تساھم مساھمة فعالة ف�ي تحقی�ق أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة لألم�م المتح�دة،  -
 رھا في المناطق الریفیة؛وعلى وجھ التحدید مكافحة الفقر، والسیما بفضل انتشا

أعاد التأكید عل�ى  ۲۰۰٥الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام  )A/RES/60/1(وأن القرار  -
"الحاجة إلى اتباع سیاسات، والتعّھد باتخاذ تدابیر، من أجل الحد من تكالیف نقل التحویالت المالی�ة م�ن 

ھود التي یبذلھا كل من الحكوم�ات وأص�حاب المص�لحة ف�ي المھاجرین إلى البلدان النامیة، ونرحب بالج
 ھذا الصدد"؛
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وأن الحكومات في عدد من البلدان بادرت بالفعل بوضع إطار قانوني أو إب�رام اتف�اق خدم�ة وطنی�ة م�ع  -
ین في سیاق الجھود التي تبذلھا للت�رویج لتط�ویر الخ�دمات العمومی�ة م�ن غی�ر الخ�دمات معیَّنمستثمرین 
ضل كثافة الشبكة البریدیة الوطنیة، الت�ي تغط�ي المن�اطق الریفی�ة والمن�اطق المحروم�ة، وأن البریدیة بف

نالعدید من المستثمرین ال ین عمدوا، بناء على ذلك، إلى إحداث مجموعة كاملة م�ن الخ�دمات المالی�ة معیَّ
 البریدیة كمساھمة منھم في تحقیق ھدف اإلدماج االجتماعي؛

وى من االستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي في عام وأن الجزء الرفیع المست -
أصدر تصریحا وزاریا نص على م�ا یل�ي: "نس�لّم أیض�ا بض�رورة أن تواص�ل ال�دول األعض�اء  ۲۰۱۲

النظر في الجوانب المتعددة األبعاد للھجرة الدولیة والتنمیة لتحدید السبل والوسائل المالئمة لتعظیم فوائد 
والحد من اآلثار السلبیة، بوسائل منھا بحث السبل الرامیة إلى خفض تكالیف إرس�ال التح�ویالت  التنمیة

وكفال��ة المش��اركة النش��طة للمغت��ربین وتعزی��ز مش��اركتھم ف��ي الت��رویج لالس��تثمار ف��ي البل��دان األص��لیة 
 ومباشرة األعمال الحرة بین غیر المھاجرین وتعزیز تلك المشاركة"؛

ویر وتنفی��ذ الرؤی��ة الجدی��دة الخاص��ة بخ��دمات ال��دفع البریدی��ة تح��ت إش��راف االتح��اد وبأن��ھ الب��د م��ن تط�� -
البریدي العالمي بغی�ة الوص�ول إل�ى األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي األوس�ع نطاق�ا ف�ي مع�رض 
الجھد المبذول إلنجاز اإلدماج االجتماعي وبأن الرؤی�ة الجدی�دة ینبغ�ي أن تض�من المس�توى الحالی�ة م�ن 

نایة للمستثمرین الالحم  ین على صعید أمن الشبكة والعالقات التعاقدیة مع االطراف األخرى،معیَّ
 

 وإذ یقر
ن�بأن اآلثار اإلیجابیة للخ�دمات المالی�ة البریدی�ة عل�ى تنمی�ة األعم�ال التجاری�ة للمس�تثمرین ال - ین، وال معیَّ

 الشبكة البریدیة؛سیما من خالل زیادة اإلیرادات، تسھم إسھاما كبیرا في استدامة 
بضرورة حرص االتحاد البریدي العالمي عل�ى مواص�لة أعمال�ھ المتعلق�ة بتنمی�ة خ�دمات ال�دفع البریدی�ة  -

 وتعزیزھا (وخدمات مالیة بریدیة محتملة أخرى) على الصعید العالمي؛
یعة وآمن�ة بأن السوق العالمیة تشھد الیوم تحوال سریعاً وعمیق�ا وأن المس�تخدمین یط�البون بخ�دمات س�ر -

 وذات نوعیة جیدة،
 

 یكلّف
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
 دعم تنمیة الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة والترویج لإلدماج المالي؛ -
توطید التعاون م�ع األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي األوس�ع نطاق�ا والت�رویج ل�ھ، م�ن أج�ل تنمی�ة  -

 ات الدفع البریدیة اإللكترونیة وتعزیز ترابطھا مع شبكات أخرى؛الشبكة العالمیة لخدم
دعم تطویر وتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة من خالل تیسیر وضع اإلطار التنظیمي الالزم  -

لف��تح الش��بكة العالمی��ة لخ��دمات ال��دفع البریدی��ة اإللكترونی��ة أم��ام األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری��دي 
 ع نطاقا؛األوس

 ضمان توافر الموارد المالیة الكافیة لتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة، -
 

 ویكلف أیضاً 
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
نتشجیع المستثمرین ال -  ین على بذل الجھود للتسویق لخدمات الدفع البریدیة اإللكترونیة وللترویج لھا؛معیَّ
االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة من أجل تسھیل تنفیذ الرؤی�ة الجدی�دة لخ�دمات ال�دفع اعتماد نظام  -

 البریدیة؛
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تط��ویر الرؤی��ة الجدی��دة لخ��دمات ال��دفع البریدی��ة وتنفی��ذھا م��ن أج��ل ف��تح الش��بكة العالمی��ة لخ��دمات ال��دفع  -
 البریدیة اإللكترونیة عن طریق ما یلي:

 ة في القطاع البریدي األوسع نطاقا؛اختیار األطراف الفاعلة المحتمل •
ترابط تبادالت خدمات الدفع البریدیة وفتحھا أمام األطراف الفاعلة في القطاع البری�دي األوس�ع  •

 ؛نطاقاً 
توسیع نطاق الشبكة العالمی�ة لخ�دمات ال�دفع البریدی�ة اإللكترونی�ة لتش�مل األط�راف الفاعل�ة ف�ي  •

 القطاع البریدي األوسع نطاقا،
 

 أیضاً ویكلف 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
ن�تطویر منصة الترابط في إطار الجھود المبذولة لضمان التش�غیل البین�ي فیم�ا ب�ین المس�تثمرین ال - ین معیَّ

واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا من أجل تیسیر اإلدم�اج الم�الي ع�ن طری�ق الش�بكة 
 جات الزبائن الناشئة؛البریدیة واالستجابة استجابة مالئمة لحا

تطویر وتنفیذ الرؤیة الجدیدة لخدمات الدفع البریدیة من أجل فتح الشبكة العالمیة لخدمات الدفع البریدیة  -
 اإللكترونیة أمام األطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا،

 
 ویدعو

 
 البلدان األعضاء في االتحاد إلى القیام بما یلي:

 المزایا الممكن جنیھا من تنویع أنشطة المستثمرین إلدراج خدمات الدفع البریدیة؛التفكیر في  -
اتخاذ التدابیر الالزمة من أج�ل ض�مان فعالی�ة المع�امالت المالی�ة الدولی�ة الجاری�ة فیم�ا ب�ین المس�تثمرین  -

نال تابع�ة لالتح�اد ین واألطراف الفاعلة في القطاع البریدي األوسع نطاقا عن طریق منصة الترابط المعیَّ
 البریدي العالمي.

 
 ، الجلسة الثانیة)٥، اللجنة 09(االقتراح 

 
 
 C 9/۲۰۱٦حكم ال
 

 صندوق نوعیة الخدمة
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ درس
 -۱۷المس�تند  -المستند الذي عرضھ مجلس االستثمار البریدي عن حالة تق�دم ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة (الم�ؤتمر

 )،۱المراجعة 
 

 وإذ یحیط علماً 
مشروع كان أثرھا بالغاً في  ۸۰۰أن صندوق نوعیة الخدمة أطلق خالل سنوات نشاطھ الخمسة عشرة أكثر من 

 اً استفادوا منھ،معیَّنمستثمراً  ۲۰۰نوعیة الخدمة البریدیة التي یقدمھا أكثر من 
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 وإذ یالحظ
باالتح�اد م�ن خ�الل الم�وارد أن الصندوق بات یشكل مكونة حیوی�ة ف�ي نظ�ام التع�اون م�ن أج�ل التنمی�ة الخ�اص 

 المالیة التي ییسرھا،
 

 وإذ یدرك
ن�ت المجل�س االئتم�اني ب�دعم م�ن المكت�ب ال�دولي وبالتع�اون م�ع االتح�ادات  أن بنى الصندوق وقواعد تشغیلھ مكَّ
المحدودة م�ن إدارة م�وارد الص�ندوق المالی�ة إدارة فعال�ة ووط�د التع�اون اإلقلیم�ي كم�ا تب�ین المش�اریع اإلقلیمی�ة 

 والعالمیة ذلك،
 

 ر عن قلقھوإذ یعبِّ 
إذ عل��ى ال��رغم م��ن إج��راء تع��دیالت عل��ى طریق��ة حس��اب المس��اھمات ف��ي ص��ندوق نوعی��ة الخدم��ة ف��ي الم��ؤتمر 

نوعی�ة  تحس�ین الخامس والعشرین، فإنھ یبدو أن الموارد المولدة ال تتكیف كما ینبغي م�ع تك�الیف االس�تثمار ف�ي
 لبلدان التي تمّر بأوضاع خاصة،الخدمة في أقل البلدان نموا وبعض ا

 
 وإذ یضع في اعتباره

الحاجة إلى ترش�ید وتس�ریع اس�تخدام ك�ل الم�وارد المتیس�رة والقل�ق الح�الي إزاء ض�مان ت�وفیر تماس�ك ع�ام ف�ي 
أنشطة االتحاد وخاصة في میدان تط�ویر نوعی�ة الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة م�ع التركی�ز عل�ى قی�اس األداء وتقی�یم 

 ة وتعزیزھا،عملیات الشبك
 

 وإذ أنھ على یقین
بوجوب مواصلة الجھود التي یب�ذلھا ك�ل م�ن المجل�س االئتم�اني ومجل�س االس�تثمار البری�دي ب�دعم م�ن المكت�ب 
الدولي الستمثال وتبسیط قواع�د الص�ندوق، ووج�وب مواص�لة الجھ�ود لتنس�یق ص�وغ مش�اریع ص�ندوق نوعی�ة 

 الخدمة ومراقبتھا وتقییمھا،
 

 إذ یؤمن 
 ۱سیتوافق كل الموافقة مع الھدف  ۲۰۲۱إلى  ۲۰۱۸ید مدة المجلس االئتماني وضمان تمویل أنشطتھ من بأن تمد

م�ن اس��تراتیجیة إس�طنبول البریدی��ة العالمی��ة، كم�ا یش��كل م��ورد تموی�ل أساس��یاً لألنش��طة المتص�لة بالمی��ادین ال��وارد 
 من وثیقة ائتمان صندوق نوعیة الخدمة، ۱-۲-۷وصفھا في المادة 

 
 ناعاً منھواقت

أن�ھ، وقف��ا للق��رارات المتخ��ذة بش��أن النفق�ات الختامی��ة وب��افتراض أن ت��دفقات البری��د ال�دولي تظ��ل ثابت��ة، ف��إن م��ن 
عل�ى مس�توى التموی�ل الس�نوي ال�ذي بلغ�ھ الص�ندوق ب�ین  ۲۰۲۱إل�ى  ۲۰۱۸األجدر الحفاظ قدر اإلمكان لفت�رة 

 ،۲۰۱۷و  ۲۰۱٤
 

 یقّرر
 

 ۳۱لغای�ة ت�اریخ  ۲۰۲۰دیس�مبر "ك�انون األول"  ۳۱المجل�س المح�دد ف�ي  أنھ ینبغ�ي بالت�الي تأجی�ل ت�اریخ ح�ل
دون المساس بالقرارات وثیقة الصلة المتصلة بالصندوق التي یمكن أن تعتمدھا  ،۲۰۲۸دیسمبر "كانون األول" 

 المؤتمرات المقبلة.
 

 ، الجلسة الثانیة)٦، اللجنة 32(االقتراح 
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۲۷٦ 

 C 10/۲۰۱٦حكم ال
 

 األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھسیاسة وصول 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرُّ 
بأن وصول األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدمات�ھ، 

متھ، والسیما في مجال التعاون والتفاعل فیما ب�ین أص�حاب المص�لحة قد یساعد االتحاد على التقدم في إنجاز مھ
 ومن خالل ضمان تلبیة حاجات الزبائن المتغیرة،

 
 وإذ یسلِّم

بأن أصحاب المصلحة البریدیین األطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواس�ع ق�د تض�ّم الزب�ائن ومق�دمي 
دادات (مث��ل الجم��ارك وش��ركات الطی��ران والن��اقلین اآلخ��رین)، الخ��دمات البریدی��ة ومق��دمي خ��دمات سلس��لة اإلم��

نوالمستثمرین غیر ال ین الذین یستخدمون منتجات االتح�اد البری�دي الع�المي وخدمات�ھ وش�بكاتھ وفق�ا لش�روط معیَّ
 محددة سلفاً أو قد یرغبون في ذلك،

 
 وإذ یدرك

ید الرسائل والزیادة السریعة في كمیات طرود أن العالم البریدي الیوم، یواجھ تحدیات انخفاض كمیات بعائث بر
ین التعاون مع األطراف الفاعلة في القطاع معیَّنورزم التجارة اإللكترونیة، األمر الذي یقتضي من المستثمرین ال

 البریدي بنطاقھ الواسع من أجل تلبیة طلبات الزبائن،
 

 یذكِّروإذ 
ى فی�ھ ب�إجراء دراس�ة م�ن أج�ل وض�ع سیاس�ة نھائی�ة الصادر عن مؤتمر الدوحة والذي قض C 6/۲۰۱۲بالحكم 

ن�ُتحدد شروط نفاذ المستثمرین غیر ال ین إل�ى رم�وز مراك�ز معالج�ة البری�د ال�دولي ومنتج�ات االتح�اد البری�د معیَّ
م ھذه الشروط POST*Netو )IPS, IPS Light(العالمي األخرى مثل تطبیقات النظم البریدیة الدولیــة  ، حتى تنظَّ

 النفاذ تنظیماً مالئماً ضماناً للشفافیة والنجاعة،المتعلقة ب
 

 أیضا یذكِّروإذ 
الصادر عن مؤتمر الدوحة والذي قضى فیھ بإجراء عملیة تدقیق كامل�ة لع�روض المنتج�ات  C 7/۲۰۱۲بالحكم 

والخدمات التي یقدمھا االتحاد وبتقییم األخطار والفوائد الناجمة عن السماح للجھات الفاعلة في القطاع البری�دي 
رة الرش�یدة الت�ي س�ُتطبق بنطاقھ الواسع باالستفادة م�ن منتج�ات وخ�دمات مح�ددة، وبوض�ع مب�ادئ وقواع�د اإلدا

 على كل منتج أو خدمة یرغب االتحاد في إتاحتھا لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع،
 

 ویأخذ في االعتبار
عل��ى منتج��ات وخ��دمات  ۲۰۱٤نت��ائج علمی��ة الت��دقیق الت��ي أجراھ��ا مجل��س اإلدارة ف��ي أكت��وبر "تش��رین األول" 

س��محت بتحدی��د منتج��ات وخ��دمات االتح��اد البری��دي الع��المي والجھ��ات الفاعل��ة  االتح��اد البری��دي الع��المي والت��ي
المحتملة، وبتقییم األخطار والفوائد الناجم�ة ع�ن الس�ماح لألط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي بنطاق�ھ الواس�ع 

من�تج أو  باالستفادة من منتجات وخدمات محددة، وبوضع مبادئ وقواعد اإلدارة الرشیدة التي س�ُتطبق عل�ى ك�ل
 خدمة یرغب االتحاد في إتاحتھا لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقھ الواسع،

 
ر  یقرِّ

 
المتعلق��ة بوص�ول األط�راف الفاعل��ة ف�ي القط��اع البری�دي بنطاق��ھ  ۱اعتم�اد السیاس�ة العام��ة ال�واردة ف��ي الملح�ق 

 الواسع إلى منتجات االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ، 
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۲۷۷ 

 ویكلِّف
 
 جلس اإلدارة بالموافقة على تنفیذ سیاسة الوصول واإلشراف على تنفیذھا.م
 

 ، الجلسة الثانیة)۳، اللجنة 20(االقتراح 
 
 
 
 
 

سیاس�ة وص��ول األط��راف الفاعل�ة ف��ي القط��اع البری��دي بنطاق�ھ الواس��ع إل��ى منتج�ات االتح��اد البری��دي الع��المي 
 وخدماتھ

 
البری��دي الع��المي المنظم��ة الرئیس��یة للبری��د، ذات طبیع��ة دولی��ة حكومی��ة، بمفھ��وم انخ��راط ُیَع��د االتح��اد  -۱

القط�اع عل�ى اتس�اعھ بص�ورة ُكلّی��ة ف�ي المھم�ة الت�ي یض�طلع بھ��ا االتح�اد وف�ي اس�تراتیجیتھ. إن نف�اذ األط��راف 
لنھ�وض بالمھم�ة الفاعلة ف�ي القط�اع البری�دي عل�ى اتس�اعھ إل�ى منتج�ات االتح�اد وخدمات�ھ س�وف ُیس�اعد عل�ى ا

المنوطة باالتحاد البریدي العالمي والمنصوص علیھا بدستور االتحاد. وعلى وجھ الخصوص، ف�إن ذل�ك س�وف 
ُیساعد على االرتقاء بالمھمة التي یضطلع بھا االتحاد في مجاالت التعاون والتفاعل فیم�ا ب�ین األط�راف الفاعل�ة 

. وعلینا اإلقرار بأن البرید في حالتھ الراھنة التي تتناقص فیھ�ا وكذلك ضمان تلبیة االحتیاجات المتغیِّرة للزبائن
كمیة بعائث برید الرسائل وترتفع فیھ�ا س�ریعاً كمی�ة ال�رزم والط�رود الناتج�ة ع�ن التج�ارة اإللكترونی�ة، یختل�ف 
 تمام��اً عم��ا ك��ان علی��ھ قب��ل خمس��ة أو عش��رة أع��وام. وحت��ى یس��تمر البری��د ف��ي تلبی��ة طلب��ات الزب��ائن الی��وم وف��ي

ن�المستقبل، ویبق�ى ذا فائ�دة لھ�م، س�یتعین عل�ى المس�تثمرین ال ین أن یزی�دوا م�ن حج�م تع�اونھم م�ع األط�راف معیَّ
الفاعلة في القطاع البریدي بنطاق�ھ الواس�ع. وق�د تتض�من األط�راف الفاعل�ة ف�ي القط�اع البری�دي بنطاق�ھ الواس�ع 

اإلم�داد (مث�ل الجم�ارك، والن�اقلین والخط�وط  منظمات الزبائن، والموّردین البریدیین، وم�وّردي خ�دمات سلس�لة
نلك المستثمرین غیر الالجویة)، وكذ  ین.معیَّ

 
 مبادئ عامة أ )
 
 ینبغي أن تستند سیاسة النفاذ إلى عدة مبادئ ھامة: -۲
 الحفاظ على نزاھة االتحاد البریدي العالمي واستقاللیتھ؛ -
 ال میزة غیر عادلة ألي فریق أو طرف فاعل فردي؛ -
 توصیف دقیق وواضح للمسؤولیات واألدوار التي تّضطلع بھا الكیانات المعنّیة كافة؛ -
 إدارة شفافة، ومراقبة لسلسلة اإلمداد البریدي وتكاملھا؛ -
 تبادلیة التواصل مع شبكات األطراف الفاعلة األخرى كلما أمكن ذلك؛ -
 االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ؛ الدفع للقطاع البریدي على اتساعھ ُمقابل النفاذ إلى منتجات -
الض��رورة البّین��ة للقط��اع البری��دي عل��ى اتس��اعھ للنف��اذ إل��ى منتج��ات االتح��اد البری��دي الع��المي وخدمات��ھ  -

 المحّددة؛
 وضع آلیات أمنّیة خاصة لضمان حمایة البیانات وخصوصیتھا. -
 
دي بنطاق��ھ الواس��ع إل��ى منتج��ات وتس��تھدف السیاس��ة إتاح��ة وص��ول األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع البری�� -۳

االتحاد البریدي العالمي وخدماتھ وشبكاتھ وفقا لشروط محددة سلفاً والذین یشاركون األطراف الفاعلة الخارجیة 
في األعمال البریدیة الدولیة القطاع البریدي الدولي وتس�تخدم أو ترغ�ب ف�ي اس�تخدام منتج�ات االتح�اد البری�دي 

 ن في ذلك. وسیقتصر بالطبع عمل ھذه األطراف الفاعلة على مجال مشاركتھا.العالمي أو شبكتھ أو یرغبو

Annexe 1 
۱الملحق   
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۲۷۸ 

ومن أجل جعل منتجات االتحاد وخدماتھ ُمتاحة لألطراف الفاعلة في القطاع البریدي واسع النطاق، من  -٤
بالع�دل  الضروري أن یقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على االنفتاح التدریجي والمنھجي للنفاذ وفقاً لسیاس�ة تتس�م

. وفي نفس الوقت، یتعین الحفاظ على المس�ؤولیات ۲والمساواة وتتناغم مع المبادئ العامة السالف ذكرھا بالبند 
 وااللتزامات التي تّضطلع بھا البلدان األعضاء في االتحاد.

 
 مھمة االتحاد البریدي العالمي وزبائنھ ب)

 
طراف الفاعلة التي یتعین على االتح�اد أخ�ذھا بع�ین حفاظاً على مھمة االتحاد، فإن إحدى مجموعات األ -٥

، من أجل ضمان تلبیة االحتیاجات المتغّیرة للزبائن. وربما یكون باإلمك�ان معیَّناالعتبار ھي زبائن المستثمر ال
جعل بعض المنتجات ُمتاحة لھؤالء الزبائن مباشرة، سواًء من خالل االتحاد البریدي العالمي ذاتھ، أو من خالل 

 ضاء االتحاد. ویتعین دراسة منح التراخیص أو الشروط بعنایة.أع
 
وتتضمن األطراف الفاعلة األخرى موّردي خدمات سلسلة اإلم�داد، وعل�ى وج�ھ الخص�وص الجم�ارك،  -٦

نالخطوط الجویة، والناقلین والسلطات األمنیة وكذلك المستثمرین غیر ال  ین.معیَّ
 

 المنتجات والخدمات المستھدفة ج)
 
راعاة لمدى المصالح فیما بین األطراف الفاعلة المختلفة، یمكن أن ُیتیح االتحاد البریدي العالمي النفاذ م -۷

إلى جزء (أجزاء) من الوظائفّیات الخاصة بتقنّیاء المعلومات المتصلة بالمنتجات والخدمات التي یق�وم بإع�دادھا 
ییر التقنّی�ة الخاص�ة باالتح�اد (مث�ل رس�ائل التب�ادل المكتب الدولي لالتحاد البریدي الع�المي وك�ذلك، بع�ض المع�ا

االلكتروني للمعطیات). وھذه المعاییر التقنّیة ُیمكن إتاحتھا استناداً إلى الضرورات البینة لألطراف الفاعلة التي 
 ُیمكن أن ُتسھم في تعزیز نوعیة الخدمات البریدیة.

 
باالتح��اد البری��دي الع��المي والمتعلق��ة ب��بعض وع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��إن بع��ض تقنّی��ات االتص��ال الخاص��ة  -۸

نالمنتجات أو حتى ُكلّھا، المعّدة من أجل دعم سیر العملیات البریدیة فیما بین المستثمرین ال ین، یمكن إتاحتھا معیَّ
المعني والطرف الثالث (وھ�ذا  معیَّنللبیع أو من خالل ترخیص، مع مراعاة عالقات العمل فیما بین المستثمر ال

نأن یتضمن المستثمرین غیر الیمكن   ین).معیَّ
 
إن منتج��ات االتح��اد البری��دي الع��المي وخدمات��ھ ُتمث��ل بوض��وح قیم��ة بالنس��بة لألط��راف الفاعل��ة خ��الف  -۹

نالبلدان األعضاء في االتحاد والمستثمرین ال ین. وخالل الدورة القادمة، یتعیَّن على االتحاد أن یق�وم ت�دریجیاً معیَّ
تجات والخدمات التي تمثل على األرج�ح غالب�اً أھمی�ة بالنس�بة لألط�راف الفاعل�ة عل�ى اتس�اع بمراجعة فئات المن

 القطاع واالنفتاح فیما یخص تلك الفئات. ویمكن أن تكون المعاییر في المقام األول.
 

اص�ل وبناء على ذلك، یتعیَّن على االتحاد البریدي الع�المي الب�دء بدراس�ة ش�روط النف�اذ إل�ى مع�اییر التو -۱۰
 فیما یتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطیات وتقنّیاء االتصال المتعلقة بالمنتجات، وفقاً للشروط اآلتي بیانھا بعد.

 
 الشروط العامة د)
 
 األھلیة لالنتخاب وتحدید األسعار -۱
 

ي مراجعة ُیمكن أن تتطلب نماذج مختلفة من المنتجات والخدمات معاییر مختلفة ألھلیة االنتخاب. وینبغ -۱۱
كل منتج وخدمة من حیث الفائدة التي تعود على أعضاء االتحاد البریدي الع�المي واألط�راف الفاعل�ة األخ�رى، 

 ومزایا ومساوئ اإلتاحة.
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۲۷۹ 

ینبغي تحدید األسعار تبعاً لتكالیف المنتجات والخدمات، بحی�ث یتس�نى لالتح�اد اس�ترداد التك�الیف، الت�ي  -۱۲
نمی��ة. إن األس��اس المنطق��ي لتق��دیم ُمن��تج أو خدم��ة بأق��ل م��ن التكلف��ة ینبغ��ي أن ی��تم ُیحتم��ل أن تتض��من تك��الیف الت

 اإلبالغ عنھ بوضوح في ظل ھذه السیاسة.
 

ومن ناحیة المبدأ، ینبغي أن تكون عناصر السیاسة فیما یتعلق بأھلیة االنتخاب، وكذلك ھیك�ل األس�عار،  -۱۳
��دة بالنس��بة لجمی��ع األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط�� اع البری��دي عل��ى اتس��اعھ. ویتع��ین مراجع��ة جمی��ع المنتج��ات ُموحَّ

 والخدمات المتاحة حالیاً.
 
 عقود من أجل البیع، منح التراخیص، إلخ. -۲
 

ثمة منتجات وخدمات كثی�رة لالتح�اد البری�دي الع�المي ُمتاح�ة حالی�اً م�ن خ�الل عق�ود تتض�من نصوص�اً  -۱٤
ی�اً بحی�ث تتواف�ق الش�روط م�ع السیاس�ة الجدی�دة، وبحی�ث ی�تم وشروطاً عامة. ویتعین مراجعة ھذه المس�تندات ُكلّ 

ضمان شروط استخدام متناسقة، وتوض�یح األم�ور، إل�خ. ویتع�ین أیض�اً مراجع�ة الت�راخیص الخاص�ة باس�تخدام 
 المنتجات والخدمات وذلك ضماناً لكي تكون الشروط ُموحدة وُمتساوقة مع سیاسة االتحاد.

 
روط وتنس�یقھا، یتع�ین إع�داد مجموع�ة م�ن اإلرش�ادات فیم�ا یخ�ص البی�ع، وبمجرد أن ت�تم مراجع�ة الش� -۱٥

ومنح التراخیص، إلخ، بالنسبة للمنتجات والخدمات الجدیدة. وثمة ممارسة فضلى تتمثل في إعداد نموذج عق�ود 
 من أجل المنتجات والخدمات الجدیدة. 

 
 التنفیذ ھـ)

 
لخ�دمات المح�ددة بع�د عملی�ة الت�دقیق الت�ي س�تجریھا وسیتیح المكت�ب ال�دولي الوص�ول إل�ى المنتج�ات وا -۱٦

بتحدی��د األولوی��ات وفق��اً للمص��لحة المنتظ��رة م��ن قب��ل األط��راف الفاعل��ة ف��ي القط��اع  Hill+Knowltonمؤسس��ة 
البریدي بنطاقھ الواسع. وخضعت كل فئة لعملیة مراجعة وتم تحدید األطراف الفاعلة المحتملة وستجري دراسة 

 نصاف واالنفتاح.تغطیة التكالیف والشفافیة واإل الشروط المعمول بھا حالیاً وسیجري توحیدھا وفقاً لمبادئ.
 

 المراقبة ورفع التقاریر و)
 

بمجرد أن یتم إعداد برنامج للنفاذ، سیقوم المكتب الدولي بمراقبة االنفتاح الت�دریجي عل�ى النف�اذ، ورف�ع  -۱۷
 التقاریر إلى كل دور انعقاد لمجلس اإلدارة وإلى أفرقة المشاریع خالل الدورة القادمة.

 
 
 C 11/۲۰۱٦حكم ال
 

 االتجاھات والتطورات البریدیة ضمن اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي إدراج
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یدرك
إقرار األمم المتحدة بالتجارة اإللكترونیة البریدیة في خطة التجارة والتنمیة الخاصة بھا بوص�فھا فرص�ة متاح�ة 

 للبلدان النامیة،
 

 موإذ یسلِّ 
البریدیة مطلوبة لتغطیة جمی�ع المؤش�رات المتعلق�ة بالخ�دمات البریدی�ة الرئیس�یة، بم�ا فیھ�ا الخ�دمات  بأن اإلحصائیات

 ،اإللكترونیة الجدیدة المنصوص علیھا في نظام االتحاد البریدي العالمي، وذلك تماشیاً مع التكنولوجیات الحدیثة
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 وإذ یعتبر
ن��ة ف��ي اإلحص��ائیات البریدی��ة الخا ص��ة باالتح��اد البری��دي الع��المي ُتَع��د مص��دراً موثوق��اً للبل��دان أن البیان��ات المبیَّ

ناألعضاء ولمستثمریھا ال  ین في دراساتھم وبحوثھم،معیَّ
 

 وإذ یأخذ في االعتبار
تطور الخدمات اإللكترونیة في القطاع البریدي، فضال عن ضرورة إدراك توافر بیانات وإحص�ائیات الخ�دمات 

 اإللكترونیة ذات الصلة،
 

 یقرّ وإذ 
التابعة لمجلس االستثمار البریدي بغیة  ۲بجھود وإنجازات فریق االقتصاد التطبیقي وأبحاث السوق التابع للجنة 

 ضمان تجلي التطورات األخیرة للخدمات البریدیة في اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي، 
 

 یكلّف
ب ال��دولي، ب��إجراء دراس��ة بش��أن احتمالی��ة توس��یع محتوی��ات مجل��س االس��تثمار البری��دي، م��دعوماً م��ن المكت��

 اإلحصائیات البریدیة الخاصة باالتحاد البریدي العالمي كي تشمل تطور الخدمات اإللكترونیة البریدیة.
 

 ، الجلسة الثانیة)۳، اللجنة 29(االقتراح 
 
 
 C 12/۲۰۱٦حكم ال
 

 العالميدمج صندوق الكربون البریدي في ھیكل االتحاد البریدي 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ یقّر 
ش�كل أح�د األھ�داف الرئیس�یة الت�ي وافق�ت األم�م المتح�دة علیھ�ا ف�ي إط�ار أھ�داف التنمی�ة تبأن مكافحة تغیر المناخ 

 ،۲۰۱٥المستدامة وخطة األمم المتحدة للتنمیة لما بعد عام 
 

  وإذ یأخذ في االعتبار
ول الذي اعتم�د خ�الل م�ؤتمر سیما االتفاق العالمي األتغیر المناخ والأھمیة اتفاقیة األمم المتحدة االطاریة بشأن 

COP21  ال�ذي و(مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بش�أن تغی�ر المن�اخ) ال�ذي عق�د ف�ي ب�اریس
 العالمي إلى أق�ل م�ن درجت�ین مئ�ویتین بكثی�ر حترارالعزز ضرورة تمویل تحویل االقتصاد بغیة الحد من أثر ا

 درجة مئویة،  ۱٫٥فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي والمضي في بذل الجھود للحد من زیادة الحرارة إلى 
 

 وإذ یضع في اعتباره أیضا
ات أن اتفاقیة باریس أقرت بأھمیة تسعیر الكربون بغیة تشجیع وضع التكنولوجیات والممارسات منخفضة انبعاث

 الكربون موضع التنفیذ،
 
 إذ یقرّ و

بواب�ة  بأن اإلطار سابق الذكر یشجع اإلجراءات الطوعیة األخ�رى الت�ي تنف�ذ تنفی�ذا متوازی�ا والس�یما م�ن خ�الل
 باریس، -الجھات من غیر الدول الخاصة بالعمل المناخي وبرنامج عمل لیما 
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 یذكِّروإذ 
(األعم�ال ذات الص�لة بالتنمی�ة  C/۲۰۱۲ 66 ف�ي الدوح�ة الحك�مباعتماد الم�ؤتمر الخ�امس والعش�رین ال�ذي عق�د 

ن�(وضع آلیة طوعیة لتعویض الكربون خاصة بالمستثمرین الC/۲۰۱۲ 76 المستدامة) والحكم ین ف�ي البل�دان معیَّ
 ،األعضاء في االتحاد البریدي العالمي)

 
 أیضا یذكِّروإذ 

كجمعی��ة تخض��ع للق��انون السویس��ري وخ��ارج نط��اق  ۲۰۱٤بإنش��اء ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي أبری��ل "نیس��ان" 
ین ف�ي ك�ل م�ن كوس�تاریكا وإك�وادور وفنلن�دا معیَّن�أجھزة االتحاد البریدي العالمي م�ن جان�ب المس�تثمرین البری�دیین ال

وفرنسا وإیرلندا والس�نغال وسویس�را وتایلن�د وتوغ�و بغی�ة م�د القط�اع البری�دي ب�أداة للتع�ویض بص�ورة طوعی�ة ع�ن 
 زات الدفیئة المرتبطة باألنشطة البریدیة.انبعاثات غا

 
 یذكِّرو

نشئ لیعود بالفائدة على كل المستثمرین البریدیین سواء رغبوا في التعویض عن بأن صندوق الكربون البریدي أُ 
انبعاثاتھم أو رغبوا في إعداد مشاریع منخفضة انبعاثات الكربون وتعوض عنھا كما تتیح التكیف وتغیر المن�اخ 

تمویل مشاریع متصلة بالح�د م�ن االنبع�اث م�ن خ�الل اس�تخدام الطاق�ة اس�تخداما فع�اال واللج�وء إل�ى  عن طریق
 ،الطاقة المتجددة والنقل البدیل والتي لما كانت قد أنجزت لوال ھذا الصندوق

 
 أیضا یذكِّرو

بأن المزایا التي تعود على القطاع البریدي من جراء توسیع مجال المشاركة ف�ي ص�ندوق الكرب�ون البری�دي ق�د 
تكون متعددة وال سیما فیما یتصل بوضع القطاع البریدي ف�ي موق�ع الط�رف المتعھ�د إزاء مكافح�ة تغی�ر المن�اخ 

دة بش�أن أداء الكرب��ون والح��د م��ن آث��ار ألنظم��ة الجدی��اوالمس�تجیب للحاج��ة إل��ى تكیی��ف نم�وه والمس��تبق العتم��اد 
 المناخ والتكیف معھ،

 
 بوإذ یرحِّ 

ین ف�ي البل�دان األعض�اء ف�ي معیَّن�بالجھود التي یبذلھا المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي لقیاس أثر المستثمرین ال
 الخاصة بھ، OSCARلتقاریر االتحاد في البیئة وفي تغیر المناخ وقیاسھ والسیما من خالل أداة الحساب وإعداد ا

 
 إذ یأخذ في االعتبارو

تعری��ف  األنش��طة التجریبی��ة الت��ي أطلقھ��ا ص��ندوق الكرب��ون البری��دي لت��دریب المس��تثمرین البری��دیین ف��ي مج��ال
 إجراءات وأنشطة التعویض الكربوني في خمسة بلدان، مشاریع

 
 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك

ص�ندوق كرب�وني ف�ي الع�الم یس�تھدف ت�وفیر نظ�ام تموی�ل فع�ال للنم�و  لأن صندوق الكربون البری�دي یش�كل أو
 منخفض انبعاثات الكربون والتضامن البیئي على الصعید البریدي،

 
 واقتناعاً منھ

بأنھ ینبغي لالتحاد البریدي أن یضطلع بدور أكثر نشاطا في مجال إدارة صندوق الكربون البریدي إدارة رشیدة 
 ،لمتحدة المكلفة بالقطاع البریديكونھ یشكل وكالة األمم ا

 
 وإذ یالحظ

لالتحاد البریدي العالمي إزاء صندوق الكربون البریدي مح�دود للت�رویج ل�ھ ل�دى البل�دان  أُسند حالیاً أن الدور الذي 
األعضاء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي وأن دمج�ھ ف�ي بن�ى االتح�اد البری�دي الع�المي س�یتیح تعزی�ز س�معة ورؤی�ة 

المؤسسیة والسیما في مجتمع األمم المتحدة مما یعود بالفائدة على البلدان االعضاء ف�ي االتح�اد البری�دي الصندوق 
 من خالل اعتماد آلیة تمویل مجددة من أجل المشاریع البریدیة منخفضة انبعاثات الكربون في البلدان النامیة.
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 فیكلِّ 
 

الت�ي القانونی�ة والمالی�ة والھیكلی�ة  الش�روط ت�درس نألالتحاد البری�دي الع�المي ب� ةالصلة التابع ةوثیق األجھزة -
 ؛صندوق الكربون البریدي في إطار أنشطة االتحاد البریدي العالمي ادرج فیھییمكن أن 

مجل��س (مجلس��ا) االتح��اد البری��دي الع��المي المعن��ي (المعنی��ین) ب��دمج ص��ندوق الكرب��ون البری��دي ف��ي ھیك��ل  -
حال بینت الدراسة جدوى ھذه الخطوة والسیما ع�دم تع�رض  البریدي العالمي خالل دورة إسطنبول،االتحاد 

 .ین انضماما طوعیاً معیَّنالبلدان األعضاء ألي أثر مالي وحمایة مبدأ انضمام المستثمرین ال
 

 عیشجِّ 
 

والمش�اركة ف�ي الدراس�ات ذات أعضاء االتحاد البریدي العالمي على االنضمام إل�ى ص�ندوق الكرب�ون البری�دي 
 الصلة مشاركة طوعیة.

 
 ، الجلسة الثالثة)٦، اللجنة Rev 2.10(االقتراح 

 
 
 C 13/۲۰۱٦ توصیةال
 

 بلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالميالمدونة أخالقیات ھوایة جمع الطوابع البریدیة الموجھة إلى 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یحیل
 ) التي تحدد شروط إصدار الطوابع البریدیة؛۲۰۰٤االتفاقیة البریدیة العالمیة (بوخارست من  ۸إلى المادة  -
 من نظام برید الرسائل التي توضح خصائص الطوابع البریدیة وعالمات التخلیص البریدي؛ ۱۱٥وإلى المادة  -
في إطار  ۲۰۰۸لعام اوإلى مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع البریدیة الذي أقرھا مؤتمر  -

 ،C 26/۲۰۰۸لتوصیة ا
 

 وإذ یقرّ 
 بأن الطوابع البریدیة مازالت تنطوي علـى قیمة تجـاریة متى استخــدمت ألغراض ھــوایة جمــع الطوابع البریدیة،

 
 وإذ یقرّ 

آراء بأن مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع البریدی�ة مثلم�ا أقرھ�ا م�ؤتمر بوخارس�ت ك�ان مص�در 
قّیمة بالنسبة لسلطات اإلصدار البریدیة للبلدان األعضاء في االتحاد حول مسألة معرفة كیفیة التوسع إلى أقصى 

 حد في نوعیة الطوابع البریدیة بالنسبة لھواة جمع الطوابع البریدیة وسلطات اإلصدار البریدیة،
 

 وإذ یؤكد من جدید
الی�ة تراع�ي مدون�ة األخالقی�ات وس�وق نش�طة لھوای�ة جم�ع على التزامھ بخصوص إنت�اج طواب�ع ذات نوعی�ة ع

 الطوابع البریدیة،
 

 یوصي
 

كافة سلطات اإلصدار البریدیة بمراعاة اإلجراءات المبینة في مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جم�ع الطواب�ع البریدی�ة 
 تعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.بالملحق عندما تقوم بإصدار وتورید طوابع بریدیة ومنتجات ت ةوالمعروض ةالمنقح

 
 ، الجلسة الثالثة)٤، اللجنة 07(االقتراح 
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Annexe 1 
۱الملحق   

 
 مدونة أخالقیات ھوایة جمع الطوابع البریدیة التي ینبغي أن تستخدمھا البلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي

 
 البریدیة من أجل البلدان األعضاء التوصیات التالیة:تتضمن مدونة األخالقیات في مجال ھوایة جمع الطوابع 

 
یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة التي تعد منتجات تتعلق بھوایة جمع الطواب�ع البریدی�ة أن تح�رص  -۱

على أال ینجم عن استخدام الطوابع البریدیة ووسائل التخلیص األخرى ابتكار منتج�ات بریدی�ة غی�ر ناجم�ة ع�ن 
 لبریدیة المناسبة.تطبیق اإلجراءات ا

فیما یلي منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة المتعارف على أنھا تدخل في مجال ھ�ذه المدون�ة دون ان  ۱-۱
 تكون محدودة بھا: 

 )؛۲۰۰٤من االتفاقیة البریدیة العالمیة (بوخارست  ۸الطوابع البریدیة، كما ھي تعرف بالمادة  -
 .بطاقات ومظاریف "الیوم األول" لإلصدار -
 .یبات وألبومات العرضجب -
 .كتاب طوابع السنة -
 .مظاریف بطوابع بریدیة بارزة أو وحدات بریدیة أو سابقة التخلیص أو سابقة الطبع -
 .أختام للمناسبات واألحداث الخاصة والمنتجات المتعلقة بھا -
  .طوابع مع أجرة إضافیة -

الوسائل األخرى لبیان سداد رسم التخلیص (مثل عالمات التخلیص، بص�مات آالت التخل�یص والس�مات  ۱-۲
، لكنھا ال تعتبر بمثاب�ة طواب�ع البریدیة العالمیةتفاقیة االمن  ۸األخرى) مرخص بھا طبقا ألحكام المادة 

 بریدیة.
 
الطواب��ع مث��ل العالم��ات ال ینبغ��ي لس��لطات اإلص��دار البریدی��ة أن ت��رخص باس��تخدام وس��ائل إلبط��ال  -۲

الصناعیة واألختام والعالمات الرسمیة األخرى اإلعالمیة أو التشغیلیة وھي وسائل ال تنجم عن تطبی�ق 
 اإلجراءات البریدیة العادیة.

ال ینبغي على سلطات اإلصدار البریدیة أن تسمح باس�تخدام وس�ائل إبط�ال الطواب�ع أو وض�ع العالم�ات  ۲-۱
 یر الموظفین التابعین لھا.ھذه مـن قبل أشخاص آخرین غ

یجوز لسلطات اإلصدار البریدیة في بعض الحاالت االستثنائیة وشریطة إج�راء رقاب�ة مباش�رة م�ن قب�ل  ۲-۲
موظفیھ��ا، أن تعھ��د باس��تخدام وس��ائل إبط��ال الطواب��ع ھ��ذه أو وض��ع العالم��ات ألش��خاص آخ��رین غی��ر 

 الموظفین التابعین لھا.
معالجة جزء من أنشطتھا االستثماریة من الباطن وبالذات إبط�ال عندما تقوم سلطات اإلصدار البریدیة ب ۲-۳

الطواب��ع، ینبغ��ي أن یوض��ح العق��د أن أدوات إبط��ال الطواب��ع ووض��ع العالم��ات س��وف تس��تخدم فق��ط 
ألغراض استثماریة وبطریقة مطابقة بدقة لإلجراءات البریدیة العادیة لسلطة اإلصدار البریدیة المعنی�ة 

 د من مراعاة ھذه القاعدة بصرامة.التي یتعین علیھا التأك
 
في حالة بیع منتجات مخصصة لھوایة جمع الطواب�ع البریدی�ة تش�تمل عل�ى طواب�ع بریدی�ة، یتع�ین عل�ى  -۳

س��لطات اإلص��دار البریدی��ة التأك��د م��ن أن معالج��ة ط��ابع البری��د ذات��ھ وك��ذلك اس��تخدام عالم��ات ص��ناعیة وأخت��ام 
 طوابع یتم طبقا لإلجراءات البریدیة الخاصة بكل منھا.شمعیة وسمات خاصة وغیرھا من وسائل إبطال ال
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بالنسبة لكل إصدار یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة التأكد من طب�ع كمی�ة كافی�ة م�ن طواب�ع البری�د  -٤
من أجل االستجابة للطلب المحتمل للخدمات واحتیاجات ھوایة جمع الطوابع المتوقع�ة. وعن�د اس�تخدام عالم�ات 

ن عل�ى الس�لطات البریدی�ة صناعیة وأختام شمعیة وس�مات خاص�ة ترم�ز إل�ى مناس�بات أو أح�داث خاص�ة، یتع�ی
 وب�الرغم م�ن أن�ھمن أجل الوفاء بالطلب.  ٤التأكد من توفر عدد كاف من منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة 

قـد ال یتأتى لسلطات اإلصدار البریدیة قسرا القیام ببیع كل إصدار م�ن الطواب�ع ف�ي ك�ل نقط�ة بی�ع، فان�ھ ینبغ�ي 
ن وھواة جمع الطوابع في ك�ل لحظ�ة بالجھ�ة الت�ي یمك�ن أن یعث�روا فیھ�ا ائزبعلیھا، مع ذلك، التأكد من إعالم ال

 على كل من ھذه اإلصدارات، ألغراض بریدیة وأخرى تتعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.
یمكن إنتاج إصدارات طوابع بریدیة تمثل مناطق خاصة لبلد أو إقلیم ما، بحیث تراعي ھذه اإلصدارات  ۱-٤

ن وھواة جم�ع الطواب�ع البریدی�ة ف�ي ك�ل لحظ�ة ائمدونة األخالقیة وبحیث یتم إعالم الزبمقتضیات ھذه ال
 بتوفر ھذه اإلصدارات ألغراض بریدیة وأخرى تتعلق بھوایة جمع الطوابع البریدیة.

تولي سلطات اإلصدار البریدیة عنایة بإصدار طوابع بریدیة تسھم في تلبیة متطلبات السوق. وعلیھا أن  ۲-٤
من أن عدد الطوابع الصادرة كل عام مح�دود تبع�ا لق�درات س�وقھا. وإذا ل�م یك�ن ق�د ت�م بع�د تحدی�د تتأكد 

سیاسات في ھذا الشأن، یتعین على سلطات اإلصدار البریدیة االستجابة لطلب السوق بحذر بغیة تالف�ي 
وھ��واة أي ع��رض زائ��د. وال تق��وم ب��إغراق الس��وق األم��ر ال��ذي ی��دفع بھ��واة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة  
 المجموعات إلى التخلي عن شغل أوقات فراغھم. 

 
یتعین على س�لطات اإلص�دار البریدی�ة عن�د اختی�ار المواض�یع والرم�وز الحرفی�ة والش�عارات وعناص�ر  -٥

 الرسومات البیانیة األخرى أن تراعي دائما حقوق الملكیة الفكریة.
 
إنھ یتعین علیھا بالتوازي وضع إطار نھا، فائإذا عرضت سلطات اإلَصدار البریدیة طوابع مشخصنة لزب -٦

 قانوني لحمایة حالة ھذه الطوابع طبقا لألحكام الوطنیة المعمول بھا.
 
إذا لم تتمكن سلطات اإلصدار البریدی�ة م�ن ممارس�ة أي رقاب�ة ح�ول اس�تخدام طواب�ع البری�د أو األِش�یاء  -۷

 م بیعھا، إال أنھ یتعین علیھا:المعھود بھا إلى الخدمة البریدیة ألغراض بریدیة بمجرد أن یكون قد ت
االمتناع عن دعم أو إقرار استخدام أي حیلة مقصود بھا زیادة بیع طوابعھا البریدیة أو منتجات تتضمن  ۷-۱

 ؛طوابع بریدیة تؤدي إلى افتراض ندرة محتملة لمنتجاتھا المذكورة
تجنب أي عمل یمكن اعتباره بمثابة موافقة على منتجات مصدرھا غیر رسمي وتتضمن طوابع بریدیة   ۷-۲

 ؛أو إضفاء حالة رسمیة على مثل ھذه المنتجات
ف��ي حال��ة م��رور س��لطات اإلص��دار البریدی��ة عب��ر وس��طاء لتس��ویق منتجاتھ��ا الخاص��ة بھوای��ة جم��ع الطواب��ع  ۷-۳

ب�االلتزام ب�نفس اإلج�راءات والممارس�ات ش�أنھا ش�أن س�لطات اإلص�دار البریدیة، ومطالبتھا ھؤالء الوس�طاء 
البریدی��ة نفس��ھا، ومراعاتھ��ا ألحك��ام مدون��ة األخالقی��ات ف��ي مج��ال ھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة ولتش��ریعھا 
البریدي الوطني لن تسمح سلطات اإلص�دار البریدی�ة للوس�طاء بالعم�ل ب�اإلجراءات البریدی�ة الخاص�ة بھ�ا أو 

 ؛ییرھا، كما لن تسمح لھذه األطراف بمراقبة اإلجراءات الخاصة بھوایة جمع الطوابع البریدیةبتغ
أن تمنع وسطائھا بالتحدید من بیع أو إتالف طوابعھا البریدیة أو المنتجات التي تشمل طوابع بریدیة تقل ع�ن  ٤-۷

دف�ع أج�ور الوس�طاء الحاج�ة ألن القیمة االسمیة و یجب على سلطات اإلصدار أن تتفادى بقدر اإلمك�ان عن�د 
یبیع الوسطاء الطوابع البریدیة أو منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة التي تحتوي على طوابع بریدیة تفوق 
القیمة االسمیة. و م�ن الممك�ن مراع�اة التقلب�ات الوطنی�ة أو المحلی�ة ف�ي المبیع�ات والرس�وم األخ�رى الت�ي ق�د 

 ؛لمعارض الدولیة المخصصة لھوایة جمع الطوابع البریدیةتكون وثیقة الصلة، بما في ذلك ا
االحتفاظ بكامل مسؤولیة طبع ونشر الطوابع البریدیة ومنتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة المتعلقة بھا  ٥-۷

، وذلك من أجل تجن�ب واستوفیاھا التعاقدیةإما مباشرة أو بالتأكد من أن وسیطھا راعى كافة االلتزامات 
 ؛ھم بین الشركاءأي سوء ف
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وضع أحكام تعاقدیة منفصلة بین الطب�اعین ال�ذین ُیعھ�د إل�یھم بص�ناعة اإلص�دارات والوس�طاء المكلف�ین  ٦-۷
 ؛بالتسویق لتلك اإلصدارات

أن یُعھد بطباعة اإلصدارات فقط إلى طباعین یضمنون أمن الطوابع البریدیة ویكونوا ملتزمین بالق�انون األدب�ي  ۷-۷
م��ع الطواب��ع المع��د ألجلھ��م وال��ذین ووف��ق عل��یھم بوص��فھم طب��اعین یض��منون أم��ن الطواب��ع ف��ي مج��ال ھوای��ة ج

 (عند االقتضاء). ، مع احترام الممارسات المعمول بھا في مجال المشتریات العامةالبریدیة أو التزموا بذلك
 
ة جمع الطواب�ع ال ینبغي لسلطات اإلصدار البریدیة أن تقوم إعداد طوابع بریدیة أو منتجات تتعلق بھوای -۸

 البریدیة مخصصة الستغالل الزبائن.
وفي ھ�ذا الص�دد، ال ینبغ�ي لس�لطات اإلص�دار البریدی�ة أن تن�تج أي إص�دارات مس�یئة م�ن الطواب�ع البریدی�ة أو  ۸-۱

 منتجات ھوایة جمع الطوابع البریدیة. ویعتبر مسیئا أي إصدار تتوفر فیھ خاصیة واحدة أو أكثر مما یرد أدناه: 
م��ن  ٥خ��الف موض��وع اإلص��دار المتص��ل بھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة م��ا ی��نص علی��ھ البن��د أن ی -

مخالفة كاملة، أي أن یكون الموضوع غریبا ع�ن ثقاف�ة البل�د  ۸تعریف طابع البرید الوارد في المادة 
 .الم"أو اإلقلیم العضو المصدر والذي ال یمكن اعتبار أنھ یساھم في "نشر الثقافة أو الحفاظ على الس

حین تتخطى كمیة برنامج ما أو إصدار م�ا بكثی�ر الح�دود المقب�ول بھ�ا إلص�دارات ھوای�ة جم�ع  -
. أي ۲-٤م�ن مدون�ة األخالقی�ات ھ�ذه، وال س�یما البن�د  ٤ الطوابع البریدیة كما تع�رف ف�ي البن�د

حین ال یكون ھن�اك ص�لة ب�ین ع�دد اإلص�دارات الس�نویة وق�درة الس�وق الفعلی�ة، أك�ان الغ�رض 
  .التخلیص البریدي أو جمع الطوابع البریدیة للبلد أو اإلقلیم المعني

تق�دم یویمكن اإلخطار باإلصدارات المسیئة على الموقع الشبكي لنظام الترقیم العالمي بناء عل�ى اقت�راح  ۸-۲
وینبغ�ي التبلی�غ بمث�ل ھ�ذه الح�وادث ع�ن طری�ق  جھاز االتحاد وثی�ق الص�لةبھ المكتب الدولي وبموافقة ا

بمناس�بة عق�د الجمعی�ة العام��ة جھ�از االتح�اد وثی�ق الص�لة نم�وذج یقترح�ھ المكت�ب ال�دولي ویواف�ق علی�ھ 
 سطنبول. إاألولى المزمع تنظیمھا بعد مؤتمر 

 
ة أن�ھ سوف تعترف سلطات اإلصدار البریدی�ة ف�ي كاف�ة أنش�طتھا الخاص�ة بھوای�ة جم�ع الطواب�ع البریدی� -۹

طالما أن طوابعھا تعكس الھویة والثقافة الوطنیتین، فإن لھا قیمة ثانویة فضال عن قیمتھا االسمیة فقط ألن ھواة 
جمع الطوابع البریدیة یختارون اقتناءھا. وتلتزم سلطات اإلصدار البریدیة بمراعاة ھذا القانون السلوكي ضمانا 

 .ید الحیاة على المدى البعید في كل بلدلبقاء سوق ھوایة جمع الطوابع البریدیة على ق
 
 
 C 14/۲۰۱٦توصیة ال
 

 تعزیز التدابیر المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث في مجال التعاون من أجل التنمیة
 

 إّن المؤتمر،
 

 یذكِّرإذ 
" البیئ�ةم�ن اآلث�ار الس�لبیة للقط�اع البری�دي عل�ى  الحد المس�تداممبادرات من أجل " بعنوان C/۲۰۰۸ 27 بالتوصیة
 ، ۲۰۰۸اللذین اعتمدھما مؤتمر جنیف لعام  "،أعمال تتعلق بالتنمیة المستدامة"بعنوان  C/۲۰۰۸ 34والحكم 

 
 أیضا  یذكِّروإذ 

بعنوان "مبادرات لدراسة تدابیر في مجال التنمیة المس�تدامة والتع�اون م�ن أج�ل التنمی�ة  C 64/۲۰۱۲بالتوصیة 
، وبتأكید االتحاد ۲۰۱۲للكوارث الكبرى"، التي اعتمدھا مؤتمر الدوحة لعام لتعزیز مقاومة المؤسسات البریدیة 

 البریدي العالمي على أھمیة تمتین التدابیر الكفیلة بتعزیز قدرة القطاع البریدي على مقاومة الكوارث،
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 وإذ یعترف
ن ف�ي منظوم�ة األم�م المتح�دة بخطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدھا مجلس الرؤساء التنفی�ذیی

 لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا، ، والذي التزم بجْعل الحد من مخاطر الكوارث أولویةً ۲۰۱۳في عام 
 

 وإذ یأخذ بعین االعتبار
التوصیة التي اعتمدھا الم�ؤتمر الع�المي الثال�ث لألم�م المتح�دة المعن�ي بالح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث الت�ي قض�ت 
باتخ�اذ الت�دابیر الالزم��ة م�ن أج��ل الح�ّد بدرج��ة كبی�رة م��ن الوفی�ت والخس��ائر االقتص�ادیة الناجم��ة ع�ن الك��وارث 

ولي مع البلدان النامیة تحقیقا لھذا الغ�رض وتعزیز التعاون الد ۲۰۳۰الطبیعیة على الصعید العالمي بحلول عام 
 ،۲۰۳۰-۲۰۱٥نداي للحّد من مخاطر الكوارث للفترة یوفقا لما جاء في إطار سِ 

 
 وإذ یؤكد

على النتائج اإلیجابیة التي حققھا الفریق المخصص إلدارة مخاطر الكوارث المنبثق عن فریق مشروع "التنمی�ة 
التوعی��ة بش��أن إدارة  اون والتنمی��ة) التابع��ة لمجل��س اإلدارة، ف��ي تعزی��ز(التع�� ٤المس��تدامة" المنبث��ق ع��ن اللجن��ة 

مخ��اطر الك��وارث ف��ي القط��اع البری��دي وتقاس��م أفض��ل الممارس��ات م��ن خ��الل قن��وات متع��ددة بم��ا فیھ��ا مختل��ف 
مت َطوال الدورة   ،۲۰۱٦-۲۰۱۳الحلقات الدراسیة اإلقلیمیة التي ُنظِّ

 
 وإذ یعرب عن بالغ تقدیره 

ب�ذلھا المكت�ب ال�دولي م�ن أج�ل إح�داث وتنفی�ذ مش�اریع وأدوات لفائ�دة البل�دان األعض�اء م�ن خ�الل  للجھود التي
 صیاغة إطار لالتحاد البریدي العالمي خاص بإدارة الكوارث ودلیل إلدارة الكوارث وأعمال أخرى،

 
 وإذ یؤكد 

على أن عملیة إحداث خدمات بریدیة قادرة على مقاومة الكوارث على الصعید العالمي ھي عملی�ة تعك�س غای�ة 
االتحاد البریدي العالمي المتمثلة ف�ي تعزی�ز االتص�ال ب�ین الش�عوب وم�ن ث�م المس�اھمة ف�ي التع�اون ال�دولي ف�ي 

 المجال الثقافي والمجال المجتمعي والمجال االقتصادي، 
 

 عین االعتبار أیضا وإذ یأخذ ب
م�ن أج�ل البل�دان الت�ي والتض�امن إنش�اء ص�ندوق للط�وارئ " بعنوان CA 2/۲۰۱۰مجلس اإلدارة الحكم اعتماد 

بعن��وان  CA/۲۰۱۱-۱ 1 والحك��م "تض��ار م��ن ج��راء الك��وارث الطبیعی��ة و/أو الت��ي تتواج��د ف��ي أوض��اع خاص��ة
 ،والتضامن"االتحاد البریدي العالمي للدعم العاجل  إدارة صندوق طرائق"
 

 وإذ یعتقد اعتقاداً راسخاً 
بأنھ یجدر بسیاسة إدارة المخاطر لالتحاد البریدي العالمي أن تستفید من الدروس القیِّمة المستخلصة مما ش�ھدتھ 

 بلدان أعضاء من أضرار فادحة من جراء الكوارث الطبیعیة،
 

 وإذ یشّدد 
على أھمیة أنشطة إدارة مخاطر الكوارث بالنسبة للبلدان النامیة كم�ا یش�ّدد عل�ى ض�رورة اتخ�اذ ت�دابیر لض�مان 

 استمرار الخدمات البریدیة إّبان الكوارث، 
 

 ُیوصي
 

 أجھزة االتحاد البریدي العالمي المعنیة بما یلي:
وعلى وج�ھ الخص�وص أق�ل البل�دان نم�واً، لض�مان إحداث وتنفیذ نھج للمساعدة التقنیة لفائدة البلدان النامیة،  -

نتقدیم أفضل مساعدة یمكن تقدیمھا للمستثمرین ال ین والسلطات المعنیة في تنفیذ أو تحسین سیاسات إدارة معیَّ
مخ��اطر الك��وارث وخط��ط اس��تمراریة األعم��ال. وینبغ��ي أن ُی��دِمج ھ��ذا ال��نھج دمج��اً فع��االً العناص��ر الثالث��ة 

 یة (المساعدة التي یوفرھا الخبراء، التدریب، توفیر المعدات/المواد)؛للتعاون من أجل التنم
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دراسة إمكانیة إحداث عملیة اعتماد محددة تكفل للمستثمرین البریدیین تحس�ین ُنھ�ج إدارة مخ�اطر الك�وارث  -
ة الخاصة بھم وقیاس درجة التنفیذ التي حققوھا في ضوء ما نص علیھ دلی�ل االتح�اد البری�دي الع�المي إلدار

 مخاطر الكوارث؛
دة ووضع خطط تخصیص الم�وارد كج�زء م�ن سیاس�ة التع�اون م�ن  - رسم استراتیجیات لقھر التحدیات المحدَّ

 أجل التنمیة، مع تعزیز معارف وتجارب البلدان األعضاء إلى أقصى حد؛
وإقلیمی�اً  تعزیز التعاون والشراكة مع المنظمات ذات الصلة المعنی�ة ب�إدارة مخ�اطر الك�وارث دولی�اً ووطنی�اً  -

ومحلیاً ضماناً لالتساق مع أُط�ر إدارة مخ�اطر الك�وارث كإط�ار س�ینداي للح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث للفت�رة 
 ؛۲۰۳۰-۲۰۱٥

التشجیع على دمج الجھود التي یبذلھا القطاع البریدي في مجال إدارة مخ�اطر الك�وارث لتتجس�د ف�ي مجم�ل  -
 األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة على كل األصعدة،

 
 ویوصي أیضاً 

 
من أجل تنفیذ التدابیر الم�ذكورة آنف�ا تنفی�ذاً سلس�اً  بالتنسیق مع االتحادات المحدودة، المكتَب الدولي بتوفیر الدعم

 وملموساً والتعاون لتحقیق ذلك.
 

 ، الجلسة الثالثة)٦، اللجنة Rev 1.08(االقتراح 
 
 

 C 15/۲۰۱٦ الحكم
 

 تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 إذ یحیط علماً 
 ۲۰۱٦و ۲۰۱٥ف�ي ع�امي التابعة لمجلس االستثمار البریدي (الخ�دمات المادی�ة)  ۳باألعمال التي نّفذتھا اللجنة 

من خالل مختل�ف األحك�ام  ۲۰۱۲إلعداد خطة المنتجات المتكاملة اّتباعا للتوجیھات التي أسدى بھا مؤتمر عام 
(تس�ریع  ۱-CEP 3/۲۰۱٥لما نص علیھ حكم مجل�س االس�تثمار البری�دي  استجابة مباشرةالتي أصدرھا وكذلك 

 ،تكاملھا)واإلجراءات الرامیة إلى تحدیث الشبكة البریدیة الدولیة لالتحاد البریدي العالمي 
 

 كل التأییدوإذ یؤید 
 ،۳۹المستند  - تنفیذ كل التوصیات الواردة في خطة المنتجات المتكاملة المعروضة في مستند المؤتمر

 
 وإذ یأخذ في االعتبار

٪ سنویا، إمكانی�ات غی�ر ۱۰بنسبة النمو العالمي المتوقع أن تزید عن  ُتمثَّل، أن التجارة اإللكترونیة عبر الحدود
 مستغلّة ویمكن للقطاع البریدي استغاللھا،

 
 وإذ یأخذ في االعتبار أیضا

مكانیات التجارة اإللكترونیة، ولكن یتعین علیھا أن المؤسسات البریدیة بفضل مكانتھا ھي األقدر على استغالل إ
أن تق��ّدم خ��دمات ج��دیرة بالثق��ة وأن تواص��ل االبتك��ار م��ن أج��ل تلبی��ة الحاج��ات المتغی��رة للزب��ائن وباع��ة التج��ارة 

 اإللكترونیة لكي تتمّكن من مواجھة المنافسة في السوق،
 

 وإذ یحیط علماً 
ی�ع منتج�ات التج�ارة اإللكترونی�ة بالتحدی�د، ھ�ي منافس�ة شرس�ة بأن المنافسة في السوق البریدیة، وفي سوق توز

 وسریعة التطور
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۲۸۸ 

 واقتناعاً منھ 
 بفضل األعمال التجاریة التي تنشأ من التجارة اإللكترونیة، البریدیینبفرص النمو المتاحة للمستثمرین 

 
 وإذ یقرّ 

 بأن النمو وفرص النمو متاحة في جمیع أنحاء العالم،
 

 وإذ یقّر مع ذلك أیضا 
بأن تواصل تطور الشبكات البدیلة ونموھا ُیمّثل إشارة واضحة عل�ى أن ش�بكة االتح�اد البری�دي الع�المي ل�م تُع�د 

ن��تلب��ي الحاج��ات وأن االتح��اد إذا ل��م یتكّی��ف م��ع التط��ورات، فس��یزداد ع��دد المس��تثمرین ال ین ال��ذین یحّول��ون معیَّ
 دي العالمي،تبادالتھم خارج شبكة االتحاد البری

 
 وإذ یسلّم

التي یواجھھا االتحاد البریدي العالمي فیما یخص حاجات الزبائن وخص�ائص المنتج�ات، ھ�و التح�دي  بأن أحد التحدیات
 المتمّثل في تحدید طریقة لتلبیة متطلبات السوق من خالل ترشید إطار الخدمات القائم وتعصیره وتحقیق تكاملھ،

 
 یكلّف

 
ضمان مواكبة االتح�اد البری�دي الع�المي التغیی�رات الحاص�لة بتعص�یر منتج�ات بری�د بیدي مجلس االستثمار البر

الرس��ائل والط��رود البریدی��ة والبری��د العاج��ل ال��دولي بانتھ��اج نھ��ج متكام��ل (ف��ي مج��ال تط��ویر المنتج��ات وُنظ��م 
تنفیذ كل التوصیات الواردة ف�ي  األجور) وضمان تسریع عملیة اتخاذ القرارات تلبیًة لحاجات السوق من خالل

 :، أال وھي۳۹ المستند -خطة المنتجات المتكاملة المعروضة في مستند المؤتمر 
م�ع تحدی�د ، ۲۰۱۸ین�ایر "ك�انون الث�اني"  ۱عقب المؤتمر السادس والعشرین، اعتباراً م�ن  ۱تنفیذ الخطوة  -

 ؛۲۰۲۰لثاني" ینایر "كانون ا ۱اعتباراً من  ۲إلى تنفیذ الخطوة موعد لالنتقال 
مراجعة شاملة بشأن الخدمات اإلضافیة االختیاریة واإللزامیة، م�ع إص�دار توص�یات لم�ؤتمر ع�ام إجراء  -

تل��ك الخ��دمات تلبی��ًة لمتطلب��ات  م��ن أج��ل تعص��یرذل��ك  ُبعی��دوتنفی��ذھا  مع��یَّنالمص��ّغر أو للجھ��از ال ۲۰۱۸
 السوق وأھداف خطة المنتجات المتكاملة؛

 ؛۲أثٍر تشغیلیة ومحاسبیة شاملة ُتستكمل قبل تنفیذ الخطوة  دراسةِ إجراء  -
م��ن مس��تند  ۲۸الج��داول الزمنی��ة (المبین��ة ف��ي الج��دول ال��وارد ف��ي الفق��رة احت��رام و تنفی��ذ أنش��طة اإلع��داد -

) لضمان تماش�ي تنفی�ذ خط�ة المنتج�ات المتكامل�ة م�ع رغب�ات البل�دان األعض�اء ف�ي ۳۹المستند  -المؤتمر
 لعالمي،االتحاد البریدي ا

 
 ویكلف أیضاً 

 
 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:

(بما في ذلك تلك المتعلقة باألجور وقیاس النوعیة في إطار مجلس االستثمار البریدي  وتنفیذ أنشطة إعداد -
مع المنتجات المحددة والمطّورة مع مراعاة حاجات الزبائن تكون ُمكّیفة  والمعاییر والمحاسبة والعملیات)

 ؛وسلسلة اإلمداداتوالسوق 
ضمان مواصلة التنسیق الوثیق ب�ین جھ�از االتح�اد البری�دي الع�المي المس�ؤول ع�ن رس�م خارط�ة طری�ق  -

 لتنفیذ إرسال البیانات اإللكترونیة المسبقة وھیئة االتحاد المسؤولة عن تنفیذ خطة المنتجات المتكاملة؛
 منتجات المتكاملة؛ضمان استحداث نظام أجور متكامل یتماشى مع متطلبات خطة ال -
ن��ة منھ��ا عل��ى ض��مان مراجع��ة خط��ة المنتج��ات المتكامل��ة مراجع��ة مس��تمرة م��ن أج��ل ع��رض ص��یغة محیَّ  -

 ،۲۰۲۰المؤتمر السابع والعشرین في عام 
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 ویكلف أیضاً 
 
 مجلس االستثمار البریدي بما یلي: - -
م�ن أج�ل ض�مان اس�تفادة جمی�ع أعض�اء  ۲۰۲۰-۲۰۱۷إدراج مجموعة من األنش�طة ف�ي برامج�ھ للفت�رة  -

االتحاد البریدي العالمي من الفرص التي تتیحھا عملیة تطویر المنتجات المادیة، مع تركیز األنشطة على 
 توفیر خدمات بریدیة دولیة بسیطة وبسعر معقول وجدیرة بالثقة؛

مج�ال تنمی�ة المنتج�ات یش�مل الجوان�ب المتص�لة ب�األجور وأنش�طة البح�وث فیم�ا  اعتماد نھج متكام�ل ف�ي -
والبری��د العاج��ل البریدی��ة یخ��ص المجموع��ة الكامل��ة للخ��دمات المادی��ة (منتج��ات بری��د الرس��ائل والط��رود 

دة؛ تحدیثالدولي) من أجل   خدمات االتحاد البریدي العالمي ھذه وتلبیة حاجات وتوقعات الزبائن المحدَّ
واألسعار وم�ا إل�ى ذل�ك، بغی�ة  داث خدمات تلبي حاجات الزبائن من حیث السرعة واألبعاد والموثوقیةإح -

 تعصیر مجموعة خدمات االتحاد المادیة وتلبیة مختلف حاجات كل شریحة من الزبائن؛
اییر اعتماد نھج متكامل في المسائل المتصلة بسلسلة اإلمدادات، بما في ذلك الجمارك واألمن والنقل ومع� -

التشغیل بالنظر إلى أن شبكة االتحاد عرضة لألخطار الخارجیة في ھذا المجال وتتطل�ب اس�تجابة منس�قة 
 ،من االتحاد على الصعید العالمي

 
 یدعو

 
المتص�لة ع�ن تنس�یق جمی�ع الجوان�ب  التام�ة مجلس االستثمار البریدي إلى إنش�اء جھ�از واح�د یت�ولى المس�ؤولیة

بلیة لخ�دمات بری�د الرس�ائل والط�رود البریدی�ة والبری�د العاج�ل ال�دولي، والس�ّیما: تنمی�ة بالتنمیة المتكاملة المستق
 المنتجات، واألجور، وسلسلة اإلمدادات، ونوعیة الخدمة، وما إلى ذلك،

 
 ویدعو أیضا

 
نالبلدان األعضاء ومستثمریھا ال  ین إلى ما یلي:معیَّ

ن��اتخ��اذ ت��دابیر لتمك��ین المس��تثمرین ال - جی��دة النوعی��ة كج��زء م��ن الخدم��ة  تق��دیم منتج��ات مادی��ةین م��ن معیَّ
 الشمولیة، وذلك لتحفیز االقتصاد وتعزیز الوئام االجتماعي؛

االعتراف بالدور الذي تؤدیھ أنشطة االتحاد البریدي العالمي في مجال تطویر المنتجات المادیة ف�ي تحس�ین  -
 الصغیرة والمتوسطة منھا؛نوعیة الخدمات لصالح مواطنیھا ومنشآتھا التجاریة، والسیما 

ن�اتخاذ التدابیر من أج�ل ض�مان ح�رص مس�تثمریھا ال - ین عل�ى حس�ن إدارة عالق�اتھم م�ع زب�ائنھم لك�ي معیَّ
 یصبحوا في معامالتھم تجاریین وتنافسیین وفّعالین؛

ى ین على التحدیات الناجمة عن تطویر المنتجات المادیة الدولیة، بل وعل�معیَّنضمان تركیز مستثمریھا ال -
 االستراتیجیات الضروریة لقھر ھذه التحدیات أیضا؛

 ؛المشاركة مشاركة فعالة في عملیة تطویر المنتجات المادیة لالتحاد البریدي العالمي -
 فرص التجارة اإللكترونیة، استغاللاالضطالع بأنشطة ترمي إلى زیادة األعمال عن طریق  -
 

 ویدعو كذلك
 

 .لتطویر التجارة اإللكترونیة في مناطقھااالتحادات المحدودة إلى تقدیم دعمھا 
 

 ، الجلسة الثالثة)۳، اللجنة 13(االقتراح 
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 C 16/۲۰۱٦حكم ال
 

 البریدیة تطویر العنونةاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یضع في اعتباره
تستخدمھا كل الخدمات الحكومیة والعمومی�ة، أن األبحاث والتجارب أثبتت أن نظم العنونة أدوات أساسیة وضروریة 

 وكل الشركات والكیانات االجتماعیة واالقتصادیة على الصعید العالمي، وتشكل عنصرا أساسیا للتنمیة االقتصادیة،
 

 وبالنظر إلى
اإلقرار المتزاید بأن توافر معلومات العناوین واستخدامھا استخداما فعاال من شأنھما أن یساعدا ف�ي رف�ع العدی�د 
من التحدیات اإلنمائیة التي تواجھھا البلدان، على غرار التنمیة الحضریة واإلدماج االجتماعي وتوفیر الخدمات 

 ة وتشرید السكان،والتأھب لمواجھة الكوارث الطبیعیة واألوبئ األساسیة
 

 وإذ یقرّ 
غیر مخطط لھا أو مناطق سكن غیر نظامی�ة أو  موائلمن السكان في العدید من البلدان یعیش في  كبیراً  بأن جزءاً 

 مناطق ریفیة تفتقر إلى عنونة منتظمة،
 

 وإذ یقّر أیضاً 
، وأن�ھ ال البریدی�ة والط�رودتوزی�ع بری�د الرس�ائل لأن العناوین تشكل عنصرا حیویا من عناصر البنی�ة التحتی�ة ب

یمكن تحقیق التنمیة الكاملة لھذه األنشطة، بما فیھا التجارة اإللكترونیة، على نحو فعال ما لم تتوافر نظم عنون�ة 
 محكمة وبیانات العناوین،

 
 وإذ یقّر كذلك 

 اھظ�ة التك�الیفوببأن الوسائل التقلیدیة المستخدمة ف�ي إع�داد العن�اوین وتخصیص�ھا تنط�وي عل�ى عملی�ة معق�دة 
 ،مھارة تقنیةو وقتا طویالتتطلب و
 

 وإذ یحیط علماً 
أن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونظم المعلومات الجغرافیة قد شھدت تطورا كبیرا ومتزایدا في الس�نوات 

جغرافیا على األخیرة، مما أدى إلى ابتكار العدید من األدوات التي تتیح تحدید مواقع الشركات والمساكن تحدیدا 
 نحو أسرع وبتكلفة أقل بكثیر من ذي قبل،

 
 وإذ یضع في اعتباره 

التدابیر التي اعتمدتھا المؤتمرات السابقة والجھود الكبیرة التي ُبذلت على المستوى ال�دولي واإلقلیم�ي وال�وطني 
تل�ف البل�دان باس�تخدام للتأكید على أھمیة العنونة ذات النوعیة الجیدة ووضع نظ�م عنون�ة فعال�ة وتنفی�ذھا ف�ي مخ

 التكنولوجیا بصفة عامة ونظم المعلومات الجغرافیة بصفة خاصة،أحدث 
 

 یكلّف
 

 مجلس اإلدارة، بالتشاور مع مجلس االستثمار البریدي، وبدعم من المكتب الدولي بالقیام بما یلي:
خاص��ة الرم��وز إج��راء دراس��ة بھ��دف إع��داد مب��ادئ توجیھی��ة ل��دمج نظ��م المعلوم��ات الجغرافی��ة، وبص��فة  -

الجغرافیة ورسم الخرائط، ف�ي نظ�م العنون�ة الحالی�ة والت�ي یج�ري إع�دادھا بھ�دف تحدی�د التطبیق�ات البریدی�ة 
المحتمل��ة الت��ي یمك��ن أن تع��الج االفتق��ار إل��ى نظ��ام عنون��ة ش��امل، وتعزی��ز الكف��اءة التش��غیلیة وتحفی��ز النش��اط 

 الطرود؛ التجاري، وعلى وجھ الخصوص التجارة اإللكترونیة وتوزیع



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۹۱ 

تنظیم أنشطة الدعوة بشأن أھمیة وضع نظم خاصة بالعنونة، باستخدام أحدث التكنولوجی�ا لتنفی�ذ ج�دول  -
وأھ��داف التنمی��ة المس��تدامة الخاص��ة بھ��ا تنفی��ذا فع��اال، بم��ا ف��ي ذل��ك  ۲۰۳۰أعم��ال األم��م المتح��دة لع��ام 

 المؤتمرات واالجتماعات؛
البل�دان األعض�اء ف�ي مج�ال العنون�ة الت�ي ُتس�تخدم فیھ�ا نظ�م اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان بناء قدرات  -

المعلوم��ات الجغرافی��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك جم��ع الم��واد والم��وارد الخاص��ة بالمس��ائل المتص��لة بالعنون��ة، مث��ل 
تطویر البنیة التحتیة للعنونة، وأفضل الممارسات واألمثلة عن التجارب الناجحة، والدراسات المقاِرن�ة، 

ومبادئھا التوجیھیة، في منصة فریدة على شبكة اإلنترنت (مكتبة)، فض�ال ع�ن ض�مان ومعاییر العنونة 
 اإلدماج التكنولوجي، إلخ؛

 تحدید مصادر التمویل الفعلیة والمحتملة لألنشطة الرامیة إلى وضع نظم العنونة، بما في ذلك المصادر غیر التقلیدیة، -
 

 ویكلف أیضاً 
 

 مجلس االستثمار البریدي بما یلي:
 دعم مجلس اإلدارة والمكتب الدولي في إعداد الدراسة والترویج لھا؛ -
النظر في جمیع التوصیات ذات الطابع التشغیلي الناتجة عن الدراسة بشأن اآلثار المترتبة عل�ى اعتم�اد  -

نالمستثمرین ال ین نظم المعلومات الجغرافی�ة، مث�ل الرم�وز الجغرافی�ة أو رس�م الخ�رائط أو التس�ویق معیَّ
 م على نظم المعلومات الجغرافیة، وإعداد تحلیل لألثر في ھذا الشأن؛القائ

ین من تنفیذ التوص�یات معیَّنوضع وتنفیذ خطة عمل ملموسة ونشر خارطة طریق لتمكین المستثمرین ال -
العملی�ة الناجم��ة ع�ن الدراس��ة تنفی�ذا فع��اال، الس��یما م�ع البل��دان الراغب�ة ف��ي النھ�وض بأس��واقھا البریدی��ة 

 لتسویق الجغرافي التنُبؤي؛وإرساء ا
والت�رویج لھ�ا بھ�دف ض�مان   S42مواصلة تط�ویر المراج�ع والمع�اییر الدولی�ة المتص�لة بالعنون�ة مث�ل المعی�ار  -

 تكامل تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة بصفة عامة، والرموز الجغرافیة ورسم الخرائط بصفة خاصة،
 

 ویكلف أیضاً 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
البل�دان األعض�اء ف�ي جھودھ�ا الرامی�ة إل�ى ت�وفیر عن�وان للجمی�ع باس�تخدام تكنولوجی�ا المعلوم�ات دعم  -

واالتصاالت األكثر تطورا، وتقدیم المشورة لھ�ا ف�ي ھ�ذا المج�ال، م�ع التركی�ز بش�كل خ�اص عل�ى أش�د 
 فئات السكان ضعفا؛

 في ھذا المجال وإدارتھا، تنسیق أنشطة المساعدة التقنیَّة المتصلة بالعنونة وتكوین شبكة خبراء -
 

 ویحثّ 
 

غیر المخطط لھا، عنصرا أساسیا من  الموائلالبلدان األعضاء في االتحاد على جعل تطویر العنونة، السیما في 
سیاستھا وخططھا اإلنمائیة الوطنیة خالل الدورة المقبلة، وأحد أسس االتصال (الرسائل) والتجارة (السلع) على 

 المستویین الوطني والدولي،
 

 ویحث أیضا
 

اللجنة االستشاریة على مساعدة مجلس اإلدارة والمكتب الدولي في إعداد قائمة تفاعلیة تض�ّم مھنی�ین وجامع�ات 
من ذوي الخب�رة ف�ي مج�ال خ�دمات ومنتج�ات العنون�ة الت�ي ُتس�تخدم فیھ�ا  ومنظمات ال تستھدف الربحوشركات 

 نظم المعلومات الجغرافیة، السیما الرموز الجغرافیة ورسم الخرائط.
 

 ، الجلسة الخامسة)٤، اللجنة 27(االقتراح 
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۲۹۲ 

 C 17/۲۰۱٦الحكم 
 

 تعزیز أمن تكنولوجیا المعلومات
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یسلِّم
نبأن المستثمرین ال على نظم تكنولوجیا المعلومات في دعم سیر العملیات س�یراً  على نحو متزایدین یعتمدون معیَّ

 خدمات مناسبة إلى زبائنھم، وتقدیم معلومات مھمة إلى المستثمرین اآلخرین، وفي تقدیمفعاالً، 
 

 وإذ یالحظ
أن اعتم��اد العملی��ات البریدی��ة وأتمت��ة البری��د عل��ى تكنولوجی��ا المعلوم��ات ق��د زاد وسیس��تمر ف��ي الزی��ادة ب��وتیرة 

 متسارعة،
 

 وإذ یقرّ 
األعضاء في تقدیم البیان�ات عب�ر الح�دود وف�ي  البلدان بتزاید اعتماد نظم تكنولوجیا المعلومات على بعضھا لدى

 شتى ربوع العالم،
 

 وإذ یدرك
م�ن أھ�داف اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة یش�دد عل�ى جمل�ة أم�ور منھ�ا األم�ن واس�تخدام  ۱أن الھدف 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،
 

 وإذ یعي
 األعضاء والزبائن، البلدان وما لھا من وقع على السالمةالتي تحیط باألمن و طبیعة التھدیدات العالمیة

 
 وإذ یحیط علماً 

تكنولوجیا المعلومات لم یفتأ یعتبر حاسما أكثر وأكثر في ظ�ل م�ا بذلت�ھ لج�ان االتح�اد البری�دي  وسالمة بأن أمن
 العالمي ومشاریعھ من جھود في اآلونة األخیرة لتطویر تكنولوجیا المعلومات،

 
 وإذ یقر أیضاً 

األعض�اء م�ن أج�ل ص�ون  البل�دان بضرورة تقدیم توجیھات تناسب اإلدارات المعنیة بتكنولوجیا المعلومات لدى
 البیانات والنفاذ إلى النظام،

 
 وإذ یدرك كذلك

ھ��ذه  تتط��ور ب�نفس وتی��رة یج�ب أن ت��دابیر األم�ن والس��المةأن تكنولوجی�ا المعلوم��ات ال تفت�أ تتغی��ر، وعلی�ھ ف��إن 
 التغیرات،

 
 یكلِّف

 
 مجلس االستثمار البریدي

بإجراء دراسة لتحدید أفضل الممارسات واالستراتیجیات وغیر ذلك من التدابیر الوجیھ�ة ف�ي مج�ال أم�ن  -
 البل�دان األعض�اء ف�ي تكنولوجی�ا المعلوم�ات، لتعزی�ز بیئ�ة آمن�ة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات م�ن أج�لوسالمة 

 االتحاد البریدي العالمي؛
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۲۹۳ 

تكنولوجی�ا المعلوم�ات یك�ون ھدف�ھ الرئیس�ي مراقب�ة توجھ�ات أم�ن  وسالمة عن أمنباستحداث بند أعمال  -
االتحاد البریدي  في البلدان األعضاء تكنولوجیا المعلومات إلتاحة تطویر المتطلبات المستقبلیة، وإلطالع

عمال ھذا بند األ بإسنادالعالمي على مستجدات مشھد أمن اإلنترنت الذي ال یفتأ یتغیر، كما یكلف المجلس 
 إلى الفریق المسؤول عن األمن في االتحاد البریدي العالمي.

 
 ، الجلسة الخامسة)٤، اللجنة 31(االقتراح 

 
 

 C 18/۲۰۱٦الحكم 
 

اإلدارة ومجل��س االس��تثمار البری��دي عل��ى موق��ع االتح��اد البری��دي الع��المي عل��ى اإلنترن��ت جلس��ات مجل��س ب��ث 
 لیشاھدھا المستخدمون المسجلون بالكامل

 
 إّن المؤتمر،

 
 إذ یضع في اعتباره

أن اس��تخدام التكنولوجی��ات الجدی��دة ف��ي ب��ث اجتماع��ات المنظم��ات الدولی��ة یش��جع البل��دان األعض��اء عل��ى  -
 الشفافیة والمساھمة ویوّفر الموارد البشریة واللوازمیة والمالیة؛

لالجتماعات تتضمن الجلسات التي ُعِقَدت وأن األمم المتحدة أنشأت مسبقاً نظام بث مباشر وقاعدة بیانات  -
 ،۲۰۱۲لعام  في مؤتمر الدوحة

 
 وإذ یقرّ 

ب��الجھود الت��ي ب��ذلھا المكت��ب ال��دولي ف��ي إع��داد قن��اة للب��ث المتواص��ل عب��ر اإلنترن��ت أُدِرج��ت فیھ��ا من��ذ م��دة  -
 ؛۲۰۱٥االجتماعات التي ُعِقدت خالل مؤتمر جنیف االستراتیجي لعام 

البری�دي الع�المي نظ�ام تش�غیلي لب�ث االجتماع�ات الت�ي ُتعَق�د ف�ي ب�رن، وأن بإمك�ان موق�ع بأن ل�دى االتح�اد  -
 ،)Web TV( االتحاد الشبكي بث مثل ھذه الدورات من خالل قسم "تلفاز الویب"

 
 وإذ یدرك

الجھ�ود المتواص��لة الت��ي یب�ذلھا المكت��ب ال��دولي ف��ي س�بیل التحل��ي بالش��فافیة ف��ي كاف�ة أنش��طتھ، وخاص��ًة ف��ي  -
 الجتماعات التي ُتعقد في مقر االتحاد البریدي العالمي في برن؛ا

وأن القدرة التقنیة موجودة أصالً من أجل تسھیل بث االجتماعات، التي لن یترتب على تطبیق ھذا االقتراح  -
 المتعلق بھا أي تكالیف إضافیة؛

الح البل�دان األعض�اء واالتح�اد وأن بث جلسات االجتماعات قد یؤدي إلى وفورات مالیة ولوازمیة ھامة لص -
 البریدي العالمي بحد ذاتھ،

 
 یكلّف

 
 المكتب الدولي بما یلي:

تمكین البث المباشر للجلسات العامة للجان مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي والجتماعاتھ�ا (أو  -
اجتماعات األجھزة المقابلة الجدیدة التي قد ُتنشأ إذا ما اعتِمدت عملی�ة إص�الح االتح�اد البری�دي الع�المي) 

ین�ایر "ك�انون  ۱ل�دورة الجدی�دة (ف�ي وذلك لفائدة البلدان األعضاء والم�راقبین المص�رح لھ�م، ابت�داء م�ن ا
 )؛۲۰۱۷الثاني" 

 إعداد مكتبة افتراضیة یمكن االطالع فیھا على فیدیوھات االجتماعات بناء على الطلب؛ -
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۲۹٤ 

وضع قواعد واضحة للغایة للمجلس أو المجلسْین فیما یخص ھذه المسألة، مع األخذ في االعتبار إمكانی�ة  -
الحاجة إلى الح�ّد م�ن النف�اذ إل�ى بع�ض المناقش�ات ألس�باب الس�ریة، (ف�ي ض�وء األحك�ام ذات الص�لة م�ن 

ن�ة عل�ى ھ�ذه النظام العام وف�ي ض�وء األنظم�ة الداخلی�ة لألجھ�زة الس�ابقة ال�ذكر)، وع�رض القواع� د الُمحیَّ
 للموافقة علیھا؛ ۲۰۱٦األجھزة في دورتھا األولى في عام 

دراسة جدوى البث المباشر من النواحي المالیة والقانونیة والتقنیة لتوسیع نطاق ھذه المرافق لتش�مل المش�اركة  -
 د البریدي العالمي؛التفاعلیة والترجمة الشفویة والتصویت، بغیة إمكانیة العمل بھا مستقبالً في االتحا

 .۲۰۱۸عرض نتائج ھذه الدراسة على أجھزة االتحاد المعنیة التخاذ قرار بھذا الشأن بحلول نھایة عام  -
 

 ، الجلسة الثالثة)۳، اللجنة Rev 2.26(االقتراح 
 
 

 C 19/۲۰۱٦الحكم 
 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۲إقرار الحسابات الموحدة لالتحاد البریدي العالمي لفترة 
 

 إن المؤتمر،
 

 وبعد االطالع
 )؛۲٦المستند  -على التقریر الخاص بالشؤون المالیة لالتحاد (المؤتمر أ )
 )،۲۹المستند  -على تقریر لجنتھ المالیة (المؤتمر ب)

 
 یحیط علماً 

 
 ویعفي األجھزة من مسؤولیاتھا إعفاء نھائیاً. ۲۰۱٥-۲۰۱۲بالحسابات الموحدة لالتحاد البریدي العالمي لفترة 

 
 ، الجلسة الرابعة)۲اللجنة  ،۳المرفق  -۱الملحق  -۲٦المستند  -(المؤتمر

 
 

 C 20/۲۰۱٦الحكم 
 

 الدعم الذي تقدمھ حكومة االتحاد السویسري في مجال الشؤون المالیة لالتحاد
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ نظر في
 )،۲٦المستند  -التقریر الخاص بالشؤون المالیة لالتحاد (المؤتمر

 یعرب عن
 

 لحكومة االتحاد السویسري على:امتنانھ 
المساعدة السخیة التي تقدمھا لالتحاد ف�ي مج�ال الش�ؤون المالی�ة بمراقب�ة مس�ك محاس�بة المكت�ب ال�دولي  ‘۱’

 وباالضطالع بالمراجعة الخارجیة لحسابات االتحاد؛
الم�دى استعداده لتخفیف حاالت العجز العرض�یة ف�ي الخزین�ة، وذل�ك بتق�دیم الق�روض الض�روریة عل�ى  ‘۲’

 القصیر وفقاً للشروط التي تحدد باتفاق مشترك.
 

 ، الجلسة الرابعة)۲، اللجنة ۳الملحق  -۲٦المستند  -(المؤتمر
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۲۹٥ 

 C 21/۲۰۱٦حكم ال
 

 مواصلة تعزیز أنشطة االتحاد في مجال التنظیم البریدي
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 وإذ یضع في االعتبار 
العالمي، یتمثل ھدف االتح�اد ف�ي ض�مان تنظ�یم الخ�دمات البریدی�ة  من دستور االتحاد البریدي ۱أنھ وفقا للمادة 

 وتحسینھا وتعزیز تنمیة التعاون الدولي في ھذا المضمار،
 

 وإذ یضع في االعتبار أیضا 
أنھ في ظل التغیر السریع الذي شھدتھ البیئة الداخلیة والخارجیة في السنوات األخیرة، ت�م الفص�ل بش�كل متزای�د 

ظیمیة والمھام التشغیلیة، وظھر منّظمون بریدیون جدد لیصبح التنظیم البریدي ھكذا مسألة مھم�ة بین المھام التن
 لالتحاد البریدي العالمي وللبلدان األعضاء فیھ،

 
 وإذ یقرُّ 

، C 13/۲۰۱۲و C 41/۲۰۰۸بأن المؤتمر الرابع والعشرین والمؤتمر الخامس والعشرین دعیاً من خالل الحكمین 
یات ومؤتمرات بشأن التنظیم البریدي في إطار مجلس اإلدارة بھدف تشجیع أفضل الممارسات فیما إلى إنشاء منتد

یتعل��ق بت��وفیر الخدم��ة الش��مولیة وتنظ��یم األس��واق البریدی��ة ف��ي البل��دان األعض��اء ومناقش��ة القض��ایا ذات االھتم��ام 
 المشترك المتعلقة بالتنظیم البریدي وتبادل وجھات النظر بشأنھا،

 
 كذلك وإذ یقرُّ 

بأنھ ثبت على مدى السنوات القلیلة الماضیة في نطاق االتح�اد البری�دي الع�المي أن الخط�ط المتكامل�ة لإلص�الح 
والتنمیة البریدیة وخطط التنمیة اإلقلیمیة في حال تركیزھا على تعزیز التنظیم البریدي وتحس�ینھ، تش�كل أدوات 

 فعالة في معالجة مسألة إصالح القطاع البریدي، 
 

 واقتناعاً منھ
بأن المبادرات القّیمة المذكورة آنفا التي اتخذھا االتحاد في مجال التنظیم البریدي لقت اھتمام�ا كبی�را م�ن جان�ب 

 البلدان األعضاء، ویمكن أن تكون مرجعا مفیدا لھا لتطویر أنشطتھا المتعلقة بالتنظیم البریدي، 
 

 وإذ یسلِّم
مختلفة فیما یتعلق بالتنظیم البریدي في عصر البدائل اإللكترونی�ة وتحری�ر  بأن البلدان األعضاء لدیھا احتیاجات

 األسواق، 
 

 وإذ یسلِّم كذلك
بأنھ ال یمكن للبل�دان األعض�اء أن تض�ع سیاس�اتھا وتح�دد ھیاكلھ�ا المؤسس�یة وكیفی�ة اس�تخدام الم�وارد وفق�ا لم�ا 

ی�ة واالقتص�ادیة إال ف�ي إط�ار الممارس�ة الكامل�ة تعتبره كأفضل نموذج لبل�وغ أھ�دافھا المتعلق�ة بالتنمی�ة االجتماع
 لسیادتھا الوطنیة،

 
 واقتناعا منھ أیضا

بأن�ھ ك��ي یتس��نى لالتح��اد تلبی�ة احتیاج��ات البل��دان األعض��اء م��ن حی�ث المعرف��ة وال��وعي بمجموع��ة اإلص��الحات 
م�ن الض�روري ل�ھ الجاریة في القطاع البریدي وأفضل الممارسات المعتمدة وتطور األسواق والجھات الفاعلة، 

 أن یواصل أنشطتھ في ھذا المجال،
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۲۹٦ 

 یكلِّف
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
تحدید الجوانب الرئیسیة للتنظیم البریدي ووصفھا بغیة استخدامھا كمرج�ع م�ن جان�ب البل�دان األعض�اء  -

 عند إجرائھا عملیات اإلصالح، والعمل مع االتحادات المحدودة بما یتماشى مع ھذه األھداف؛ 
مواصلة تنظیم مؤتمر االتحاد المعن�ي ب�التنظیم البری�دي خ�الل دورات مجل�س اإلدارة الس�نویة باعتب�اره  -

 منتدى لتبادل الخبرات ونشر المعلومات وأفضل الممارسات في ھذا المجال؛ 
 دعم عملیات اإلصالح والتنظیم في البلدان األعضاء. -
 

 یكلِّف أیضا
 

 المكتب الدولي بما یلي: 
المعلومات عن التنظیم البریدي من البلدان األعضاء ونشرھا في قاعدة بیانات على الموقع الشبكي جمع  -

 لالتحاد؛ 
 تحلیل الھیاكل والنماذج وأفضل الممارسات ودراسات الحالة؛  -
 إطالع األطراف المعنیة على نتائج البحوث عن طریق المطبوعات وحلقات العمل والمؤتمرات. -
 

 ، الجلسة السادسة)۳اللجنة ، 05(االقتراح 
 
 
 C 22/۲۰۱٦حكم ال
 

نإدماج المستثمرین ال  ین في نظام تسویة الحسابات الذي یدیره المكتب الدوليمعیَّ
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ أحاط علماً 
ب��أن س��بل االس��ترداد الرس��میة لیس��ت فعال��ة ف��ي البل��دان المدین��ة، ف��ي بع��ض الح��االت، حت��ى عن��دما یقب��ل  -

نالمستثمرون ال  ون الحسابات العامة أو الحسابات الخاصة على النحو الواجب؛معیَّ
نبأن وثائق االتحاد وأنظمتھا ال تحتوي على أي آلیات  -  ة لتسویة ھذه األوضاع،معیَّ
 

 وإذ یقرّ 
بالتفص��یل بغی��ة إیج��اد طریق��ة بھ��دف تض��مین أحكامھ��ا آلی��ة  وث��ائق االتح��ادب��أن مجل��س اإلدارة درس  -

 للعقوبات؛
ھذه الدراسة كشفت أن أي آلیة عقوبة لن تتوافق برمتھا مع مبادئ االتحاد المتعلقة باإلقلیم البری�دي بأن  -

 مكرراً من الدستور،۱و ۱الواحد وحریة العبور المنصوص علیھما في المادتین 
 

 وإذ یدرك
ن��وج��ود ممارس��ات فض��لى ثنائی��ة متاح��ة للمس��تثمرین ال - تس��ویة ھ��ذه ین أو الحكوم��ات الراغب��ة ف��ي معیَّ

ناألوضاع بین المستثمرین ال  ین، وتشمل ھذه الممارسات:معیَّ
التشجیع على إبرام اتفاقات استرداد ال�دیون، ع�ن طری�ق اقت�راح خط�ط دف�ع طویل�ة األج�ل عل�ى  •

 البلدان المدینة؛
 عن طریق بلد طرف ثالث، على أن تتفق األطراف الثالثة على اإلجراءات؛ تعزیز االسترداد •
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۲۹۷ 

 مع�یَّنالم�دین والمس�تثمر ال مع�یَّنس المساعدة من المكتب الدولي إلیجاد حل بین المستثمر الالتما •
ال��دائن، م��ع اإلق��رار ب��أن المكت��ب ال��دولي ال یمك��ن أن ی��ؤدي دوراً تنظیمی��اً أو تنفی��ذیاً ف��ي تل��ك 

 الحاالت؛
 إحالة المسألة إلى السلطات الحكومیة؛ •
نتثمرین التأكید المعلومات المحاسبیة بین المس •  ین؛معیَّ

 
 لكنھ یدرك

ن�أن ھذه الممارس�ات الفض�لى ال تض�من إیج�اد ح�ل لمس�ألة ال�دیون المعدوم�ة، وأن المس�تثمرین ال - ین معیَّ
 یلزمھم بذل جھود ھائلة لتسویة ھذه األوضاع،

 
 یكلّف

 
مجل���س االس���تثمار البری���دي بتحدی���د آلی���ة تجع���ل م���ن نظ���ام المقاص���ة الخ���اص باالتح���اد البری���دي الع����المي 

"UPU*Clearing"  الطریقة المفّضلة لتسویة الحسابات الدولیة، ویدعو فریق مس�تخدمي نظ�ام المقاص�ة الخ�اص
 ۲۰۱۸البریدي في ع�ام إلى عرض اقتراح على مجلس االستثمار  "UPU*Clearing"باالتحاد البریدي العالمي 

نلحث المستثمرین ال  ین غیر األعضاء في الفریق على االنضمام إلى نظام المقاصة المتعدد األطراف ھذا.معیَّ
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة Rev 1.12(االقتراح 
 
 
 C 23/۲۰۱٦حكم ال
 

 استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 االعتبارإذ یأخذ في 
المناقشات المثمرة والمكثف�ة الت�ي دارت خ�الل الم�ؤتمر االس�تراتیجي الع�المي لالتح�اد البری�دي الع�المي  -

 ؛ ۲۰۱٥الذي ُعقد في جنیف في أبریل "نیسان" 
 العمل الذي أنجزه كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي في مجال التخطیط االستراتیجي؛ -
م�ت االستنتاجات واآل - الع�ام ف�ي راء المعّبر عنھا في مجموعة المؤتمرات االستراتیجیة اإلقلیمیة التي ُنظِّ

بلداً فرصة مناقشة مشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة  ۱٥۰والتي أتاحت ألكثر من  ۲۰۱٥
 مع بیان األولویات اإلقلیمیة لكل بلد من ھذه البلدان؛

بمشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة وتحدید أولویات أنشطة االتح�اد نتائج االستبیان المتعلق  -
 البریدي العالمي؛

 الدروس المستفادة من تنفیذ استراتیجیة الدوحة البریدیة؛ -
 نتائج أعمال المؤتمر ككل، -
 

 وإذ یأخذ في االعتبار كذلك
) ال�ذي أُِع�دَّ بالتع�اون ب�ین ك�ل م�ن مجل�س ۱۳المستند  -مشروع استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة (المؤتمر

اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي والمكتب الدولي والذي یراعي اآلراء المعبَّر عنھا خالل عملیة تشاور عام�ة 
مع رؤساء لجان مجل�س اإلدارة ومجل�س االس�تثمار البری�دي واللجن�ة االستش�اریة وأفرق�ة المش�اریع فض�ال ع�ن 

 ن األعضاء في االتحاد واالتحادات المحدودة،جمیع البلدا



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۲۹۸ 

 وإذ یدرك
ضرورة مواصلة تكییف سبل توفیر الخ�دمات البریدی�ة م�ع التط�ورات الت�ي تش�ھدھا البیئ�ة البریدی�ة واحتیاج�ات 

 الزبائن المتغیرة،
 

 یوافق على
 

 استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة،
 

 ویدعو
 

ف�ي  ذات الصلة من استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة ف�ي أولویاتھ�ا و البلدان األعضاء إلى إدراج العناصر
 برامج عملھا،

 
 ویدعو أیضا

 
االتحادات المحدودة إل�ى إدراج العناص�ر ذات الص�لة م�ن اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة ف�ي أولویاتھ�ا 

 وبرامج عملھا،
 

 ویكلِّف
 

 وفقا لألحكام المنصوص علیھا في النظام العام: أجھزة االتحاد الدائمة بالقیام بما یلي
 تنفیذ األھداف والبرامج المحددة في استراتیجیة إسطنبول البریدیة العالمیة؛ -
اإلس�راع ف�ي اتخ�اذ ك�ل الت�دابیر المناس�بة، ف�ي إط�ار اختصاص�ات ك�ل منھ�ا، لتحقی�ق األھ�داف المح��ددة  -

 النتائج المتوقعة في ھذا المجال؛وتحدید سبل تنفیذ االستراتیجیة من أجل تحقیق 
اس��تعراض حال��ة تنفی��ذ اس��تراتیجیة إس��طنبول البریدی��ة العالمی��ة بانتظ��ام م��ن خ��الل إج��راء قی��اس وتقی��یم  -

ْین، والقیام بالخطوات التالیة عقب االنتھاء من عملیة االستعراض:  نِشَطْین ومستمرَّ
 لتكییف؛إجراء كل ما ھو ضروري من تعدیالت فیما یخص التوجھ وا •
إعادة تخصیص الموارد المتاح�ة علم�ا ب�أن درج�ة تنفی�ذ اس�تراتیجیة إس�طنبول البریدی�ة العالمی�ة  •

س��تتوقف عل��ى المس��توى األقص��ى المح��دد م��ن النفق��ات ال��ذي واف��ق علی��ھ الم��ؤتمر، فض��ال ع��ن 
 ؛المیزانیة التي یضعھا ویعتمدھا مجلس اإلدارة المنتخب حدیثا

 تظام على البلدان األعضاء في االتحاد؛تعمیم النتائج المحققة بان -
 رفع تقریر إلى المؤتمر المقبل عن النتائج المحققة والخبرات المسجلة؛ -
 ۲۰۲٤-۲۰۲۱المشاركة في عملیة تشاوریة مع البلدان األعضاء بغیة إع�داد االس�تراتیجیة المس�تقبلیة للفت�رة  -

 لیوافق علیھا. ۲۰۲۰وعرضھا على مؤتمر عام 
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة 24(االقتراح 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۲۹۹ 

 C 24/۲۰۱٦حكم ال
 

 مشروع خطة أعمال إسطنبول 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یحیط علماً 
من النظام العام لالتحاد، ینظر مجلس اإلدارة في مش�روع خط�ة أعم�ال االتح�اد  ۳-۱-۱۰۷بأنھ، بموجب المادة 

ویضع اللمسات األخیرة علیھ بحیث تتوافق األنشطة الواردة البریدي العالمي الرباعیة الذي وافق علیھ المؤتمر، 
 في مشروع الخطة لفترة األربع سنوات مع الموارد الفعلیة المتاحة.

 
 وإذ یقرّ 

بأّن النسخة النھائیة لخطة األعمال الرباعیة التي أتّم مجلس اإلدارة وضعھا ووافق علیھا ستشكل األساس إلعداد 
التي سیتولى كل من مجل�س اإلدارة  العملعن خطط  بریدي العالمي السنویین، فضالً برنامج ومیزانیة االتحاد ال

 ومجلس االستثمار البریدي إعدادھا وتنفیذھا.
 

 وإذ یحیط علماً أیضاً 
بأن اقتراحات المؤتمر ذات الطابع العام التي لھا تداعیات مالیة وتحتوي على تعلیمات لألجھزة الدائم�ة لالتح�اد 

 طة األعمال الرباعیة لالتحاد البریدي العالمي التي سیعتمدھا المؤتمر السادس والعشرون،ترد في مشروع خ
 

 یوافق على
 

 مشروع خطة أعمال إسطنبول، بما في ذلك جمیع اقتراحات العمل الواردة فیھا،
 

 ویكلٍّف
 

عم�الً بق�رارات  ۲۰۲۰-۲۰۱۷مجلس اإلدارة بأن یحّین مش�روع خط�ة أعم�ال إس�طنبول بانتظ�ام خ�الل ال�دورة 
 المؤتمر،

 
 ویكلِّف أیضاً 

 
ویعرض�ھا عل�ى  ۲۰۲٤-۲۰۲۱مجلس اإلدارة بأن یعد، بدعم من المكتب الدولي، مشروع خطة األعمال للفترة 

 .۲۰۲۰مؤتمر عام 
 

 ، الجلسة السادسة)۳، اللجنة 28(االقتراح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰۰ 

 C 25 /۲۰۱٦حكمال
 

العقوب�ات ف�ي ح�ال التخل�ف ع�ن س�داد ال�دیون الدائم�ة وطویل�ة األم�د نتائج الدراسة بش�أن إنش�اء آلی�ة لتحدی�د 
نفیما بین المستثمرین ال )CN 52(الناجمة عن عدم تسویة الحسابات العامة  ینمعیَّ

 
 إن المؤتمر،

 
 إذ یقرُّ 

بأن أسالیب التحصیل الرسمیة ال تحقق بالضرورة النتائج المرجو تحقیقھا مع البلدان المتخلفة عن سداد  -
ن��دیونھ��ا من��ذ فت��رة طویل��ة عل��ى ال��رغم م��ن قب��ول المس��تثمرین ال وفق��ا لألص��ول  CN 52ین الحس��اباتمعیَّ

 المرعیة؛ 
نوبأن بعض المستثمرین ال - ین تراكمت علیھم دیون متأخرة متعلقة بالحسابات الدولیة تعود مّدتھا إلى معیَّ

 عاما، ۲٥ما یزید عن 
 

 وإذ یضع في اعتباره
 وال أنظمتھ نّصت على آلیة محددة لمعالجة ھذا الوضع، أن ال وثائق االتحاد

 
 وإذ یالحظ

ن، بإجراء دراسة بشأن المستثمرین الC 58/۲۰۱۲أن مؤتمر الدوحة قضى في الحكم  ین المتخلفین عن س�داد معیَّ
دیونھم منذ فترة طویلة من أجل إدراج آلیة عقوبات ف�ي األنظم�ة لمعالج�ة ھ�ذا الوض�ع وعرض�ھا خ�الل ال�دورة 

 ) بغیة وضعھا موضع التنفیذ بأسرع وقت ممكن،۲۰۱٦-۲۰۱۳المقبلة (
 

 یذكِّروإذ 
إمكانیة تسویة مثل ھذه األوض�اع ع�ن طری�ق  ۲۰۱۲-۲۰۰۹بأن مجلس االستثمار البریدي درس خالل الدورة 

 فرض عقوبات،
 

 أیضاً  یذكِّروإذ 
د خالل دورة  دی�د م�ن ھ�ذه األوض�اع المالی�ة تتعل�ق على أن الع ۲۰۱۲-۲۰۰۹بأن مجلس االستثمار البریدي شدَّ

 ببلدان ال تقیم عالقات سیاسیة فیما بینھا، ومن ثّم، فھي ال ُتجري معامالت مالیة فیما بینھا،
 

 وإذ یعترف أیضا
دراس�ة معّمق�ة م�ن أج��ل إیج�اد ُس�ُبل إلدراج آلی��ة  وث�ائق االتح��ادب�أن مجل�س اإلدارة عك�ف عل��ى دراس�ة  -

 مناسبة في األنظمة؛ 
ف�ي دراس�تھ إل�ى أن اعتم�اد أي آلی�ة عقوب�ات یتع�ارض تعارض�ا تام�ا م�ع مب�دأ االتح�اد المتعل�ق وخلص  -

 مكرراً من الدستور،۱و ۱باإلقلیم البریدي الواحد وحریة العبور المنصوص علیھما في المادتین 
 

 واقتناعا منھ
نبوجود ممارسات ثنائیة فضلى یمكن أن یطبِّقھا المستثمرون ال والحكومات لتسویة ھذه األوضاع بما فیھا ون معیَّ

 ما یلي:
 الترویج آللیات اتفاقات الدفع لتسویة الدیون الطویلة األمد الواقعة على عاتق البلدان المدینة؛ -
تحص�یل ال�دیون م�ن خ�الل بل�د ثال�ث عل�ى أن یتف�ق األط�راف  -التشجیع على عملیات التس�ویة الثالثی�ة  -

 التطبیق؛  الثالثة على الطریقة الواجبة



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰۱ 

الدائن،  معیَّنالمدین والمستثمر ال معیَّناستشارة المكتب الدولي لتسھیل التوصل إلى حل بین المستثمر ال -
 علما بأن المكتب الدولي ال یمارس في ھذا المضمار أیة وظیفة تنظیمیة؛

 إحالة المسألة إلى حكومات الجھات المعنیة؛ -
نین المستثمرین التسھیل تبادل المعلومات المحاسبیة ب -  ین،معیَّ
 

 لِّفیك
 
 المكتب الدولي بإبالغ البلدان األعضاء بالممارسات الفضلى السترداد الدیون المتأخرة؛  -
مجلس االستثمار البریدي بمواص�لة البح�ث ع�ن آلی�ة تش�ّجع البل�دان عل�ى االنض�مام إل�ى نظ�ام المقاص�ة  -

آلی��ة یمك��ن بالتع��اون م��ع فری��ق مس��تخدمي نظ��ام ، وھ��ي )UPU*Clearing(لالتح��اد البری��دي الع��المي 
 المقاصة تحدیدھا ومراجعتھا.

 
 یدعو

 
نال االبلدان األعضاء، عبر مستثمریھ ین، إل�ى النظ�ر ف�ي اعتم�اد ھ�ذه الممارس�ات الفض�لى لتس�ویة األوض�اع معیَّ

 المالیة مع البلدان المتخلفة عن سداد دیونھا منذ فترة طویلة.
 

 الجلسة السادسة) ،۳، اللجنة 04(االقتراح 
 
 
 C 26 /۲۰۱٦حكمال
 

 لمالیة التي یتخذھا المؤتمر السادس والعشروناالفترة التي تشملھا القرارات 
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 وقد درس
) وتقری�ر المكت�ب ال�دولي ح�ول ۱٤المستند  -(المؤتمر ۲۰۲۰-۲۰۱۷مشروع خطة أعمال إسطنبول للفترة من 

 )،۱المراجعة  -۳۰المستند  -(مستند المؤتمر ۲۰۲۰-۲۰۱۷تحدید سقف المصاریف للفترة من 
 

 ونظرا إلى
ع�ن اس�تراتیجیة  نالمت�أتییأن تخصیص الموارد المالیة مس�تقبال ینبغ�ي أن ی�تم عل�ى أس�اس البرن�امج والمیزانی�ة 

 ،۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷إسطنبول البریدیة العالمیة، التي تشمل الفترة من 
 

 یقّرر
 

 ،۲۰۲۰-۲۰۱۷ أي خالل الفترة من فترة تنفیذ االستراتیجیةأن النظام المالي سیشمل 
 

 ویقرر كذلك
 

م��ن دس��تور االتح��اد البری��دي الع��المي  ۳-۲۱أن��ھ بغی��ة التقی��د المطل��ق بقاع��دة التض��امن الت��ي ت��نص علیھ��ا الم��ادة 
ي (وبمراع��اة س��قف المص��اریف ال��ذي یح��دده الم��ؤتمر والص��یغة النھائی��ة لخط��ة أعم��ال االتح��اد البری��دي الع��الم

الرباعیة) سیتم حساب مبلغ وحدة المساھمة حصرا على أساس البرنامج والمیزانیة السنویین اللذین وافق علیھما 
مجل��س اإلدارة فض��ال ع��ن ع��دد وح��دات المس��اھمة المعل��ن عنھ��ا إب��ان موافق��ة مجل��س اإلدارة عل��ى البرن��امج 

 والمیزانیة آنفي الذكر.



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰۲ 

 ویقرر عالوة على ذلك
 

مد بأي حال من األحوال مبلغ وحدة المساھمة خالل كام�ل الفت�رة الت�ي تش�ملھا جَ أعاله، لن یُ أنھ تماشیا وما ورد 
 ) فضال عن دورات المؤتمر المقبلة.۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۷(من بكاملھا دورة مؤتمر إسطنبول 

 
 )، الجلسة الرابعة۲، اللجنة ۱الملحق  -۱المراجعة  -۳۰المستند  -(المؤتمر

 
 
 C 27 /۲۰۱٦حكمال
 

 إصالح االتحاد البریدي العالمي -أعمال االتحاد  إدارة
 

 إن المؤتمر،
 

 وإذ یدرك ویقّدر تماما األعمال المتعلقة بإصالح االتحاد التي اضطلع بھا كل من: 
 بتغیی�رات تتعل�ق اقتراحات - االتحاد ("إصالح "۳۸ المستند -"المؤتمر في ُتعرض التيو ،اإلدارة مجلس -

  القرارات")؛ اتخاذ وتیرة وبتسریع لالتحاد ھیكلیة
 االتح��اد إص��الح - االتح��اد أعم��ال "إدارة نیْ المعن��ونَ  ۲٥و ۱۱ االقت��راحین أع��ّدتا اللت��ین وفرنس��ا ألمانی��ا -

 لدا،ب ۲۱ تأیید على حصال واللذین العالمي" البریدي
 

 وإذ یقرّ 
ب��أن البیئ��ة البریدی��ة تش��ھد تغّی��رات عمیق��ة وس��ریعة، مم��ا یتطل��ب م��ن االتح��اد البری��دي الع��المي تكیی��ف عملیات��ھ 

 وعملیات اتخاذ القرارات فیھ وأسالیب عملھ وأنشطتھ،
 

 وإذ یؤّكد
أن ثمة توافقا في اآلراء في المؤتمر بخص�وص الحاج�ة الملح�ة لالتح�اد لتعزی�ز أھمیت�ھ وتس�ریع عملی�ات اتخ�اذ 

 المتزایدة للبلدان األعضاء، وتوقعاتھاالقرارات فیھ وضمان الفعالیة من حیث التكلفة في ظل القیود المالیة 
 

 وإذ یضع في اعتباره
حكومیة دولیة ووكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تتمثل مھمتھا في تحفیز أن االتحاد البریدي العالمي منظمة 

التنمیة المستدامة للخدمات البریدیة الشمولیة ذات نوعیة جیدة وفعالة وسھلة المنال، بغیـ�ـة تسھیـ�ـل االتص�االت 
 بین سكان العالم،

 
 وإذ یأخذ في االعتبار

مج��دداً االعتب��ارات الس��الفة ال��ذكر فض��ال ع��ن "الحاج��ة إل��ى  یؤك��د ال��ذي C 26/۲۰۱۲ المھم��ة المس��ندة ف��ي إط��ار الحك��م
 مواصلة تقییم تنظیم مختلف أجھزة االتحاد وھیاكلھا وطریقة عملھا بغیة التمییز بشكل أوضح بین دور كل واحد منھا"،

 
 وإذ یشدد على 

عن مبادئ التضامن فیم�ا  ضرورة تأمین مستقبل االتحاد بتعزیز النھج التوافقي الخاص باتخاذ القرارات، فضال
 بین البلدان األعضاء، 

 
 وإذ یحیط علماً 

 بالرغبة في ضمان تمثیل جغرافي عادل وتوسیع نطاق المشاركة في أعمال االتحاد،
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

 

۳۰۳ 

 یقّرر:
  ،۲۰۱۸ عام في عقده المقرر االستثنائي المؤتمر غایة إلى باإلصالح المتعلقة المسائل في النظر تأجیل -
 اتخاذ ولعملیات لھیاكلھما كأساس التالیة المبادئ بتطبیق البریدي االستثمار ومجلس اإلدارة مجلس تكلیف -

 فیھما: القرارات
س�ُینّفذ مفھ�وم األفرق�ة الدائم�ة ولك�ن س�یكون ع��دد ھ�ذه األفرق�ة مح�دودا وسُتنش�أ بھ�دف االض��طالع  ‘۱’

 باألنشطة الجاریة واألعمال التي تمتد على مدى الدورة؛
ن�سُینّفذ أیضا مفھوم فرق العمل التي سُتكلف بمھ�ام  ‘۲’ د لھ�ا أھ�داف ونت�ائج منش�ودة ومھ�ل معیَّ ة وُتح�دَّ

 زمنیة تماشیا مع استراتیجیة االتحاد وخطة أعمالھ وأحكام المؤتمر ذات الصلة؛
 فرق العمل بعد أن تنتھي مھمتھا أو یعلقھا المجلسان؛ُتحل  ‘۳’
 مفتوحة أمام جمیع البلدان األعضاء في االتحاد؛تكون المشاركة في فرق العمل  ‘٤’
یمك��ن، مب��دئیا، الس��ماح بمش��اركة م��راقبین، وذل��ك رھن��ا باألحك��ام ذات الص��لة م��ن النظ��ام ال��داخلي  ‘٥’

 للمجلس المعني؛ 
م أعمالھا على الموقع قدّ ُتتاح المعلومات عن أنشطة فرق العمل وقدرتھا على االستجابة ومھامھا وتَ  ‘٦’

 لالتحاد البریدي العالمي.الشبكي 
 یمك��ن أن ُتنّف��ذ أعم��ال ف��رق العم��ل واألفرق��ة الدائم��ة مب��دئیا باالس��تعانة بوس��ائط إلكترونی��ة (مث��ل ‘۷’

المؤتمرات ع�ن بع�د والبری�د اإللكترون�ي) ب�ین دورات المجل�س. وعن�د الض�رورة، یج�وز أن تعق�د 
أن ُتع�رض النت�ائج النھائی�ة عل�ى  اجتماعات عادیة في مقر االتحاد البریدي العالمي في برن، عل�ى

 المجلس المعني خالل اإلطار الزمني المحدد؛ 
 أیام عمل كل مرة، وأن یجتمعا الواحد تلو اآلخر، ۱۰لمدة إجمالیة ال تتجاوز  في السنةأن یجتمع كل مجلس مرتین  -
 

 ویقرر كذلك
 

تق�دیم وبإنشاء فری�ق مخص�ص ُیكلّ�ف ب�إجراء دراس�ة بش�أن إص�الح االتح�اد وتق�دیم المش�ورة بھ�ذا الخص�وص، 
 النظر فیھا. ۲۰۱۸استنتاجاتھ إلى مجلس اإلدارة لیتولى بعد ذلك المؤتمر االستثنائي لعام 

 
 ، الجلسة الثانیة من الجلسة العامة)36(االقتراح 

 
 
 C 28 /۲۰۱٦حكمال
 

 ۲۰۱۸منتصف مدة غیر عادي في عام تنظیم مؤتمر 
 

 إنَّ المؤتمر،
 

 إذ یقرَّ 
ة من عملیة اإلص�الح ھ�ي الس�عي إل�ى أن ُتّتخ�ذ الق�رارات عل�ى مس�توى االتح�اد  بأن من بین أھم النتائج المرجوَّ

 بسرعة وفي الوقت المناسب من أجل التكّیف مع حاجات البیئة البریدیة السریعة التغّیر، 
 

 هوإذ یضع في اعتبار
على عقد مؤتمرات استراتیجیة في منتصف المدة الفاص�لة ب�ین م�ؤتمرین، م�ن  ۲۰۰۱أن االتحاد َدرج منذ عام 

أجل تقییم التقدم الُمحرز في تنفی�ذ االس�تراتیجیة البریدی�ة العالمی�ة الحالی�ة وف�ي العم�ل عل�ى قھ�ر التح�دیات الت�ي 
 ة أكثر حیویة وتنافسیة وأكثر تركیزاً على الزبائن، تواجھ القطاع البریدي وفي مناقشة مسألة إقامة شبكة بریدی
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۳۰٤ 

ر   یقرَّ
 

تنظیم مؤتمر غیر عادي (مؤتمر منتصف مدة) في منتصف الم�دة الفاص�لة ب�ین م�ؤتمر إس�طنبول وم�ؤتمر ع�ام 
، لمعالجة مختلف المسائل المتعلق�ة باالس�تراتیجیة البریدی�ة ۲۰۱۸۱، وھذا یعني عقد مؤتمر عاٍم في سنة ۲۰۲۰

العالمیة الحالیة والمس�تقبلیة وأي مس�ائل عاجل�ة ذات ص�لة بالقط�اع البری�دي خ�الل اجتماع�ات ت�دور عل�ى م�دى 
 خمسة أیام عمل على أقصى تقدیر، 

 
 یكلَّف 

 
الض�روریة لتنظ�یم م�ؤتمر منتص�ف الم�دة  المجلَس بأن یقوم، بدعم كلي من المكتب الدولي، باتخ�اذ ك�ل الت�دابیر

 (مثالً إعداد الجدول الزمني، وجدول األعمال، وتحدید البلد المضّیف وتعیین الرئیس عند االقتضاء)، 
 

 ویكلَّف أیضاً 
 

بأن یقوم، بدعم كلي من المكتب الدولي، بتقییم مدى الحاجة إلى عقد مؤتمر منتصف المدة ھذا بص�فة دائم�ة،  المجلس
 عند االقتضاء. ۲۰۲۰ومن ثم، وجوب تحدید ذلك في وثائق االتحاد وعرض اقتراحات بھذا الشأن على مؤتمر عام 

 
 ، الجلسة الثانیة من الجلسة العامة)16(االقتراح 

 
 
 C 29 /۲۰۱٦حكمال
 

 إصالح النظام المطبَّق على مساھمات البلدان األعضاء في االتحاد
 

 المؤتمر، إنَّ 
 

 وإذ یضع في اعتباره 
من دستور االتحاد البری�دي الع�المي،  ۲۱أن البلدان األعضاء في االتحاد تتحمل معاً مصاریف االتحاد وفقاً للمادة 

مساھمة التي یرغ�ب ف�ي أن یوض�ع فیھ�ا وفق�اً للنظ�ام الع�ام وأن كل بلد عضو یختار، على أساٍس طوعي، مرتبة ال
 ،لالتحاد البریدي العالمي

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضاً 

أن عدد الوحدات التي ُتسِھم فیھا البلدان األعض�اء ف�ي االتح�اد ق�د ق�لَّ ج�داً من�ذ م�ؤتمر الدوح�ة ال�ذي ُعِق�َد ف�ي ع�ام 
 ،على ضمان االستقرار المالي لالتحاد وأن نموذج المساھمة الحالي لم یُعد قادراً  ۲۰۱۲

 
 إذ یقرّ و

أن المكتب الدولي قد اتخذ من خالل مدیره العام عدداً من الخطوات خالل السنوات القلیل�ة الماض�یة م�ن أج�ل تش�جیع 
)، بغ�ض ۲۰۱٦-۲۰۱۳دورة الدوح�ة ( خ�اللالبلدان األعضاء تشجیعاً فعاالً على المساھمة بعدٍد أكب�ر م�ن الوح�دات 

ا إذا كان ھناك بلدان عضوان فقط النظر   ،ھمات إضافیة في میزانیة االتحاداسم تقدیموافقا على قد عمَّ
 

 وإذ یقّر أیضاً 
أن��ھ باإلض��افة إل��ى الت��دابیر الس��ابقة، ك��ان المكت��ب ال��دولي، م��ن خ��الل م��دیره الع��ام، ُملَزم��اً بتنفی��ذ الت��دابیر العدی��دة 

االتحاد قصیر األمد، بما في ذلك تجمید عملیات توظیف الم�وظفین المخصصة بھدف التوصل إلى استقرار تمویل 
 وأعمال عامة للحد من النفقات رداً على القیود المالیة الموجودة،

                                                      
 األعضاء في االتحاد على األقل. البلدانفقة ثلثي من دستور االتحاد البریدي العالمي، یجب أن ُیتخذ قرار عقد مؤتمر غیر عادي بموا ۱٥للمادة  وفقاً  ۱
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۳۰٥ 

 إذ یحیط علماً و
 ،أن مجلس اإلدارة قرر إلغاء وظائف عدیدة في المكتب الدولي نظراً للقیود المالیة المذكورة آنفاً 

 
 أیضاً  وإذ یحیط علماً 

من أجلھ  ئل أولویًة وركیزًة معاً ضمن سیاق إصالح االتحاد، الذي أُنشِ یر نموذج المساھمة المستدامة یشكِّ أن تطو
مصادر تمویل مبتكرة  البحث عن، بھدف ۲۰۱٤فریق عمٍل مخصص بموجب قراٍر اتخذه مجلس اإلدارة في عام 

مین والمستثمری موضوع المقاصة  ین، بما في ذلكمعیَّنن المن خالل الحوار مع حكومات البلدان األعضاء، والمنظِّ
 ،على سبیل المثال ال الحصر العادلة الستخدام الحلول واألدوات المتنوعة التي قام االتحاد بابتكارھا وإدارتھا

 
 موإذ یسلِّ 

 أن المبادرات اآلنفة الذكر المتََّخذة في مجال التمویل المستدام لالتحاد لم تتوصل إلى النتائج الالزمة،
 

 وإذ یدرك
 بحس��ب األص��ولاحتیاج��ات االتح��اد األساس��یة بخص��وص االس��تقرار الم��الي، وأن إع��ادة تنظ��یم نم��وذج المس��اھمة 

بتقسیمھ إلى عنصر ثابت إلزامي وعنصر متغیر قائم عل�ى االس�تعمال أص�بحت ض�رورًة بھ�دف ت�أمین االس�تقرار 
 المالي لالتحاد،

 
 وإذ یدرك كذلك

ستھا الكاملة لسیادتھا، خصوص�اً م�ن خ�الل مجل�س اإلدارة، إنش�اء نم�وذج تموی�ل أن على البلدان األعضاء، بممار
 عادل ومستدام ھدفھ ضمان تحقیق مھمة االتحاد الدستوریة ونطاقھ وأھدافھ،

 
 واقتناعاً منھ

ا یتعل�ق بأنھ ینبغي استخدام الممارسة السائدة الُمعَتَمدة في منظومة األمم المتحدة بھدف تلبیة احتیاج�ات االتح�اد فیم�
رة على أساس القدرة النس�بیة لك�ل بل�د عض�و  باستدامتھ المالیة طویلة األمد والمرتكزة أساساً على المساھمات المَقدَّ

) التنمی��ةعل��ى ال��دفع (ال��دخل ال��وطني اإلجم��الي م��ع مراع��اة العناص��ر األخ��رى مث��ل ال��دیون الخارجی��ة ومس��تویات 
 بوصفھا قاعدة ألي مقترح مستقبلي للمؤتمر،

 
 فیكلِّ 
 

 مجلس اإلدارة بما یلي:
بھ��دف ض��مان  )االس��تثنائيالمقب��ل (الع��ادي أو اقت��راح نم��وذج مس��اھمة ب��دیل لعرض��ھ عل��ى الم��ؤتمر  إع��داد -

 التحاد المالیة طویلة األمد،ااستدامة 
 

 ف أیضاً ویكلِّ 
 

 المكتب الدولي بما یلي:
التح�اد المالی�ة طویل�ة األم�د (بم�ا ف�ي ذل�ك تحلی�ل نم�اذج اتحدید ووصف المسائل الرئیسیة المتعلقة باستدامة  -

المساھمة المتنوعة المطبَّقة ف�ي المنظم�ات األخ�رى التابع�ة لمنظوم�ة األم�م المتح�دة ووكاالتھ�ا المتخصص�ة 
 اقتراح المؤتمر آنف الذكر. إعدادعلى سبیل المثال ال الحصر) بھدف مساعدة مجلس اإلدارة في 

 الجلسة الرابعة) ،۲، اللجنة 22(االقتراح 
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۳۰٦ 

 C 30 /۲۰۱٦القرار
 

 مكان انعقاد المؤتمر البریدي العالمي السابع والعشرین
 

 إّن المؤتمر،
 

 یقّرر
 

قبول دعوة حكومة جمھوریة كوت دیفوار إلى استضافة مؤتمر االتحاد البریدي العالمي السابع والعشرین في 
 . ۲۰۲۰ھذا البلد في عام 

 
 العامة) الثانیة من الجلسة الجلسة، ۳۱المستند  -(المؤتمر

 
 

 C 31 /۲۰۱٦الحكم
 

 استدامة صندوق االتحاد لتأمین المعاشات مستقبالً 
 

 إّن المؤتمر،
 

 إذ یضع في اعتباره
على إثر اقتراح قدمتھ  ۲۰۱٦األعمال التي أنجزتھا فرقة العمل التي أنشأھا مجلس اإلدارة في فبرایر "شباط" 

المعاشات لدراسة وصیاغة أي حلول ممكنة كفیلة بتغطی�ة العج�ز ال�ذي یع�اني من�ھ مع�دل أمانة صندوق تأمین 
 التمویل القانوني للصندوق، لینظر فیھا مؤتمر إسطنبول،

 
 وإذ یضع في اعتباره أیضا

المعنون "تدابیر من أجل حمایة قدرة صندوق معاشات االتحاد البریدي العالمي  C 81/۲۰۰٤أن حكم المؤتمر 
أن یق�وم بتنفی�ذ  -في حالة الضرورة القصـ�ـوى  -فاء بالتزاماتھ المستقبلیة"، قد رّخص لمجلس اإلدارة على الو

تدابیر تستھدف المساھمة بصورة مؤقتة في فھرسة الخدمات الدوریة لصندوق المعاشات التي أُنش�ئت اعتب�اراً 
 یزانیة العادیة لالتحاد.وإدراج المبالغ المتعلقة بھا في الم ۱۹۹۲ینایر "كانون الثاني"  ۱من 

 
 وبالنظر إلى

تدابیر االستقرار الھیكل�ي الت�ي اتخ�ذھا المجل�س اإلداري لص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات 
 -(مجل�س اإلدارة ۲۰۱۰دیس�مبر "ك�انون األول"  ۳۱ال�ذي أُج�ري للوض�ع ف�ي  على أساس التقی�یم اإلكت�واري

). وتمّث�ل الھ�دف م�ن ھ�ذه الت�دابیر، الت�ي ك�ان م�ن المنتظ�ر أن یك�ون وقعھ�ا ۱٦المستند  -۲-۲۰۱۳ -۲اللجنة 
طویل األمد، في معالجة اخ�تالل الت�وازن الن�اجم ع�ن ارتف�اع متوس�ط أعم�ار المش�اركین ف�ي ص�ندوق االتح�اد 

 ریدي العالمي لتأمین المعاشات.الب
 

 وإذ یأخذ في االعتبار
، اس�تنادا إل�ى التوص�یات الت�ي أس�دى بھ�ا الخبی�ر االستش�اري ۲۰۱۲القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في عام 

اإلكتواري لصندوق االتحاد البریدي العالمي لت�أمین المعاش�ات، بتوزی�ع المبل�غ المتطلَّ�ب ف�ي إط�ار الض�مانات 
سنوات، وأن یجري وقف المدفوعات في الصندوق حالما تبلغ التغطیة الح�د األدن�ى المح�دد ف�ي  ۱۰على فترة 

، حت��ى وإن ۲۰۱۳، وأن ھ��ذه الت��دابیر حّس��نت الوض��ع الم��الي لص��ندوق ت��أمین المعاش��ات ف��ي ع��ام ٪۸٥نس��بة 
 استمرت حساباتھ تعاني من عجز طفیف،
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۳۰۷ 

 وإذ یقرّ 
جمل�ة م�ن الت�دابیر  ۲۰۱٤دي العالمي لتأمین المعاشات قد اتخذ في ع�ام بأن المجلس اإلداري لصندوق االتحاد البری

لتحقیق االستقرار الھیكلي للص�ندوق عل�ى أس�اس الفرض�یات اإلكتواری�ة المحیَّن�ة، وب�النظر إل�ى االس�تنتاج ال�ذي ت�م 
 ، ب��أن۲۰۱٥الخل��وص إلی��ھ ف��ي التقری��ر ال��ذي عرض��ھ المجل��س اإلداري للص��ندوق عل��ى مجل��س اإلدارة ف��ي ع��ام 

 ،نة لم تعد تنطبق على البیئة االقتصادیة الحالیة، وإلى جملة من التدابیر المؤقتة األخرىالفرضیات المحیَّ 
 

 وإذ یقّر أیضاً 
من نظام صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات تنص صراحة على أن المدفوعات  ۲-۸بأن المادة 

استقرار نس�بة تغطیت�ھ عل�ى الم�دى المتوس�ط (ف�ي المس�توى المناسبة من أجل تكملة أصول الصندوق وتحقیق 
 ٪)، یمكن أن ُتجرى إما دفعة واحدة أو دوریا،۸٥األدنى المحدد في نسبة 

 
 وإذ یقّر كذلك

دت ۲۰۱٥بأنھ كان بإمكان البلدان األعضاء أن تقرر في ع�ام  ، م�ا إذا كان�ت ترغ�ب ف�ي دف�ع دفع�ة واح�دة ُح�دِّ
أو م�ا إذا كان�ت  ۲۰۱٥فرنكا سویسریا لتغطیة العجز م�رة واح�دة ف�ي ع�ام  ٤ ۷۸۱ ۳٤۳٫٦۹قیمتھا في مبلغ 

 تخّیر جدولة مدفوعاتھا،
 

 مإذ یسلِّ 
أنھ بالنظر إلى اس�تفحال خط�ر ت�دھور الوض�ع الم�الي للص�ندوق (ال�ذي یمك�ن أن ُیع�زى إل�ى تقل�ص التوقع�ات 
بشأن األداء، والتخف�یض ف�ي مع�دل الفائ�دة التقن�ي لغ�رض المیزانی�ة العام�ة اإلكتواری�ة وط�ول العم�ر والنس�ب 

بأن ُتدَفع المدفوعات المناسبة  ۲۰۱٥الدیمغرافیة غیر المواتیة)، أوصى الخبیر االستشاري اإلكتواري في عام 
٪، على المدى القصیر، خ�الل فت�رة ال تتج�اوز الس�نوات ۸٥المتطلبة لتحقیق استقرار درجة التغطیة في نسبة 

الخمس المقبلة عل�ى أقص�ى تق�دیر (عوض�ا ع�ن فت�رة العش�ر س�نوات المش�ار إلیھ�ا س�ابقا ف�ي المس�تند "مجل�س 
 )،۱٤المستند  -۱-۲۰۱٤ -۲اللجنة  -اإلدارة

 
 واقتناعاً منھ

 بإمكانیة وضع تدابیر إصالح لتفادي الحاجة إلى تفعیل الضمانات في المستقبل القریب،
 

 وإذ یحیط علماً 
بأن قدرة صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاش�ات عل�ى الوف�اء بالتزامات�ھ المس�تقبلیة ق�د ت�دّنت نظ�را 

تحت عتبة  ۲۰۱٤ذلك، وأن دوالیب الصندوق كانت تدور منذ عام وبعد  ۲۰۰۷لتراجع السوق المالیة في عام 
 ٪ المشار إلیھا آنفا،۸٥الـ 

 
 وإذ یحیط علما أیضا

بأنھ قد سبق لالتحاد البریدي العالمي أن أدخل إصالحات على إدارة صندوقھ عندما أوصد باب ص�ندوق المعاش�ات 
 ."اء الجدد إلى صندوق تأمین المعاشاتأمام المشاركین الجدد ومن ثم، انضم كل األعض ۱۹٦۳في عام 

 
 وإذ یقّر،

بأن صندوق االتحاد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات ق�د وص�ل إل�ى أدن�ى مس�توى تقتض�ي عن�ده الض�رورة إل�ى 
الص�ادر ع�ن م�ؤتمر فیین�ا، وال�ذي كل�ف الم�دیر الع�ام  C 9/۱۹٦٤تفعیل الضمانات القانونیة التي نص علیھا الحك�م 

بأن یعتمد في المیزانیة العادیة لالتحاد، بعد استطالع رأي المجلس التنفی�ذي (مجل�س اإلدارة حالی�ا)، للمكتب الدولي 
 المبالغ التي قد یستلزمھا األمر لتغطیة أي عجز تقني لصندوق تأمین المعاشات، على النحو المالئم،

 
 وإذ یقر أیضاً 

مین المعاشات تنص على أن ُتدفع مب�الغ مناس�بة إذ ب من نظام صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأ٤بأن المادة 
 ،٪۸٥انخفضت درجة التغطیة إلى ما دون المعدل األدنى ونسبتھ 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي ُتعدِّ
 

۳۰۸ 

 وإذ یضع في اعتباره
أن القرار الخاص بضمان تغطیة العج�ز ف�ي ص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات م�ن المیزانی�ة 

األجھ�زة الفرعی�ة الت�ي ت�دیر األنش�طة الممول�ة ب�أموال خارج�ة ع�ن المیزانی�ة العادیة لالتحاد قد اتخذ قبل إنش�اء 
العادیة (مثل صندوق نوعیة الخدمة وتعاونیة البرید العاجل الدولي وتعاونیة االتصاالت المعلوماتی�ة)، وأن ھ�ذه 

 األجھزة لھا میزانیتھا الخاصة التي تغطي الرواتب ولكن ال تغطي تكالیف المعاشات،
 

 یكلف
 
 جلس اإلدارة بالقیام بما یلي، بدعم من المكتب الدولي:م
دراسة كیفیة ضمان استمرار استقرار صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات واس�تدامتھ للحیلول�ة  -

دون تكرر الوضع ال�راھن م�رة أخ�رى، عل�ى أن ترم�ي ھ�ذه الدراس�ة ف�ي المق�ام األول إل�ى بح�ث الخی�ارات 
صندوق االتحاد البریدي العالمي لت�أمین المعاش�ات ف�ي المس�تقبل، بحی�ث تض�حى ص�یانتھ المحتملة إلصالح 

 ؛أقل تكلفة في المستقبل
مراعاة التدابیر الھیكلیة المحتملة في ھذه الدراس�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك التغیی�رات المحتم�ل إدخالھ�ا عل�ى اإلط�ارین  -

ین المعاشات؛ واحتمال تحویل ص�ندوق االتح�اد القانوني و/أو اإلداري لصندوق االتحاد البریدي العالمي لتأم
المتح��دة؛  األم��م لم��وظفي التقاعدی��ة للمعاش��ات المش��ترك البری��دي الع��المي لت��أمین المعاش��ات إل��ى الص��ندوق

وج��دوى اقت��راض األم��وال م��ن المص��ارف إلع��ادة رس��ملة الص��ندوق وس��داد ال��دین عن��دما یحّص��ل االتح��اد 
م��ن المس��ؤولیات، مث��ل ترش��ید تقی��یم الت��أمین الص��حي تماش��یا م��ع المت��أخرات؛ وتنفی��ذ ت��دابیر إض��افیة للح��د 

الممارسات الشائعة؛ ورفع سن التقاعد؛ والربط بین إسھامات أي موظف ومستحقاتھ، عن طری�ق تحدی�د ح�د 
أدن��ى لفت��رة المس��اھمة؛ وزی��ادة مس��اھمات ص��احب العم��ل والم��وظفین عل��ى س��واء ف��ي الص��ندوق، رھن��اً 

المس�تفیدین م��ن ص�ندوق االتح�اد البری�دي الع��المي لت�أمین المعاش�ات وم�ن ین��وب  بااللتزام�ات القانونی�ة تج�اه
عنھم وبمراعاة المدخالت التي تقدمھا طائفة من أصحاب المصلحة في نظ�ام ت�أمین المعاش�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك 

 ؛المجلس اإلداري لصندوق تأمین المعاشات ورابطة موظفي المكتب الدولي
عل�ى الجھ�از المعن�ي ف�ي االتح�اد، وھ�و إم�ا م�ؤتمر ۲۰۱۸نفاً ف�ي ع�ام عرض نتائج الدراسة المذكورة آ -

 استثنائي (إذا تقرر ذلك) أم مجلس اإلدارة؛
اإلحاطة علماً بآخر تقاریر مراجعة الحسابات المتعلق�ة بص�ندوق االتح�اد البری�دي الع�المي لت�أمین المعاش�ات  -

 ).(دون المساس بمدفوعات المجلس اإلداري والسلطة اإلشرافیة
 

 یكلف أیضاً 
 

المكتب الدولي بمواصلة توفیر المبالغ الضروریة والتي ستكون الزمة لسد أي عجز تقني في ص�ندوق االتح�اد البری�دي 
 ،العالمي لتأمین المعاشات، منفذاً تدابیر ھیكلیة ومؤقتة تحقق االستقرار في الصندوق إلى أن تُعرض نتائج الدراسة

 
 یقرر

 
، وك�ذلك ب�رفض البل�دان األعض�اء لخی�ارات ۲۸المس�تند  -لواردة في مستند الم�ؤتمراإلحاطة علماً بالمعلومات ا

الدفع وبطلب إجراء الدراسة الوافیة المذكورة في المستند، بغیة اتخاذ قرار مستنیر في مسألة الخیارات المحتملة 
 الستدامة صندوق االتحاد البریدي العالمي لتأمین المعاشات في المستقبل.

 
 ، الجلسة الثالثة من الجلسة العامة)Rev 1.37االقتراح (
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