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 للتصويت اإللكترونينظام االتحاد البريدي العالمي  -مجموعة معلومات 
 
 

 مقدمة
 

.موم مدق مأعميلمؤتمر مل،م2021أغسييي  مم27إتىمم9سيييقَد المؤتمر ملمؤتدلقللمؤتديتملمؤتسييييدشموؤتدنيييلو مم م
مؤ  ديلمسيي خ  امؤتدالؤ م ؤألعضيييامؤتملقلمؤتديامؤت يلامتح ديلمؤتدلقللمؤتديتملموخيهدوموسيي دللمأعضييياممااسييل 

.موإضييييييييف مإتىم2025-2022ؤتدلقللمؤتديتملمؤتم مثاق  مفلمماا مؤإللؤلةموماا مؤ سييييييي ثميلمؤتدلقللمتا  لةم
ؤق لؤديتمذؤتمع مم  ديلم)فضحًمذتك،مم مؤتم وقشمأ مق  ذمؤتمر ملمعللؤًمم مؤت لؤلؤتم  داقمد دلقحتمتوثيهقمؤ

سم. يدشمعيا( قكو مم مؤتضلوللمؤت د قمم مؤ م ثيلمتم  اديتمم  ا  مفقميمق داقمديتخصيامؤت يخوخل،موم مثام
موإالؤاؤتمؤت صوقتم)دميمفلمذتكمؤ ق لؤعيتمؤتسلق (مو دلقلمؤألغادق .

 

ووف يًمتا وؤعلمؤتسييييلق مديتقيً،مم اوامم ممخلودلمؤتدالؤ مؤألعضييييامفلمؤ  ديلمأ مقدضيييلوؤمؤتمر ملمدضيييولؤًم
ؤتديتمق مم19-)أومد يقيتمؤ ق لؤع(.متك مدسدامايهد مكوفقلمBosch DCNميلقيًموأ مقصو وؤممس  لمق مؤتخظيام

ًم ؤتمر ملمؤتسيييدشموؤتدنييلو مفلمنييكلم.هاق ..موهذؤممقَد  الأ مم لؤلمؤتمر ملمذلمؤتصييا ،مم مؤتمد ملمالؤًمدمولهخي
امدذتك(مسيييقنييييلكو منييي صيييقيًمو أومميمقدخلمأ ممخلودلمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملم)وديضيييلق مي لق ممنذو مت 

مدل.دَممع 
 

ؤا ميعيتموفديتقيتمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملمؤتمسيي  داق م)مثلملولؤتمماا مؤإللؤلةمملدميود لفملعامؤتمر ملمو
ؤ سيييييي ثميلمؤتدلقلل،موؤا ميعيتمؤت قهيتمؤت لعق مؤت لمقموت يمؤتمسيييييي  لمو ،موؤألفلق مؤتلؤهم موأفلق موماا م

م.(B-Com)ومخص مإللؤلةمؤت ديتقيتمؤتندكق مم(Zoom)ؤتدمل(مف لمؤق خىمؤتمك امؤتلوتلمخظيميًمالقلؤًمتحه ميلم
 

وعحوةمعاىمذتك،مقخولمؤتمك امؤتلوتلم دسيييق ممخصييي مؤ ه ميلمدنضييييف مخظيامنيييدكلمتا صيييوقتمد لفم مكق م
مخلودلمؤتدالؤ مؤألعضيييامم مؤت صييوقتمم مألممكي مديسيي  لؤامألما يء،مسييوؤام حلمؤتمر ملمؤتدلقللمؤتديتملم

للمؤتديتملمفلمؤتمسيي  دل.موقللمألخي مؤتسيييدشموؤتدنييلق م)إذؤمقللمؤتمر ملمذتك(مأوم حلمؤا ميعيتمؤ  ديلمؤتدلق
وصييييفمتءالؤاؤتموؤألخنيييي  مؤت لمقيامد يمؤتمك امؤتلوتلمد لفمؤخ  ياموؤسيييي  لؤامخظيامتا صييييوقتمقكو ميمخيًم

مون يفيًموقمثلمديتكيملمؤت لؤلؤتمؤت لم   ذهيمؤتدالؤ مؤألعضيامفلمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتمل.م
 

 استعراض مستقل من قبل المراجع الداخلي لحسابات االتحاد البريدي العالمي 
 

َعق ِّ مؤتملؤاشمؤتلؤ المتدسييييييييديتمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملمد لفمؤسييييييي دلؤامخظيامؤ  ديلمؤإلتك لوخلمؤت ي م
ميت صوقتموؤتمسيعلةمعاىمؤتدملمدو.د
 

مو  مثلمو ق مؤتملؤاشمؤتلؤ المتادسيديتمفقميمقالم دلقلؤً:م

مؤس دلؤامنلو مؤتد لممشمؤتديهشمد لفم دلقلمؤتم ي لمؤت لم م  خيوت يمدخولمؤتد لمكميمقاا؛م-

مخلمؤتموضوعمؤتذلم ام ثدق ومد لفمؤتكنفمع مأق ممنيكلم نغقاق ؛ ؤس دلؤامؤت قكلمؤت م-

 متضييمي مؤت صييوقتمؤتمخيسيياموؤت د قمم مم   يتمؤ   ديلمؤسيي دلؤامؤت صييمقامؤتم صيي متاملؤقدم-
مؤ ف لؤضق ؛م
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لت؛مم- م  ققامخ يهجمؤ   ديلموإالؤاؤ ومتا   قفمم مؤتم ي لمؤت لمَدل ِّ

عضيييييييامفلمؤ  ديلمؤسيييييي دلؤام   مؤت للقامؤت يصيييييي مدموظ لمؤتمك امؤتلوتلمودمخلودلمؤتدالؤ مؤألم-
م؛ؤتدلقللمؤتديتمل

ءمقدلمؤف  يحمؤتمر ملمؤتسيييدشموؤتدنييلق معميمإذؤمكي مقلم امؤتكنييفمع مأق ممنيييكلمقدلم  لقام  لقلمموام-
م.ؤت خ قذإصلؤلمقلؤلم

م
ًم دماق مؤت صييوقتم) يصيي م حلمؤخ  يامأعضيييامماا متملؤاشمؤتدسيييديتمؤتلؤ المدلولمملؤقامموسييق وامأقضييي

ديا(. دياموخيهامؤتملقلمؤت وفلمديت مواولمميمقودلمديد ميلممؤإللؤلةموماا مؤ سييييييي ثميلمؤتدلقللموؤتملقلمؤت
دصيييولممنييييكلمقلم رثلمسييياديًمعاىمخ يهجمؤت صيييوقتمؤإلتك لوخل،مسيييق  لمؤتملؤاشمؤتلؤ المتادسييييديتمؤ  ديلم

مؤتدلقللمؤتديتملمفولؤً،موذتكمدغلامإ يد مإمكيخق مؤ  يذمؤإلالؤاؤتمؤت صدقدق .
 

ودخيًامعاىمهذ مؤتمحدظيت،مسيييقاللمملؤاشمؤتدسييييديتمؤتلؤ الممديقخيتمعنيييوؤهق م حلمؤ خ  يديتمؤتمذكولةم
مس  لميًممداوميتمإضيفق ممس  اص مم ممخص مؤت صوقتمؤإلتك لوخل،موذتكمد لفم  لقام  لقلم) نكقلمسادل(م

مقت.معميمإذؤمكي مقلم امؤتكنفمع مأق ممنيكلمم مننخ يمأ م  لمدخ يهجمؤت صو
 

وسيييييقدارمؤتملؤاشمؤتلؤ المتادسييييييديتمماا مؤإللؤلةمدخ يهجم د ق ي ومود وصيييييقي ومم م حلمتاخ مؤتمك امؤتلوتلم
متاملؤاد مؤتلؤ اق ،موذتكمددلمؤتمر ملمؤتسيدشموؤتدنلق .

 

 نظام التصويت الخاص باالتحاد االتحاد البريدي العالمي
 

دموؤف  م،موؤ خ  ياموؤتنلؤامؤتم دا  مدخظيامؤت صوقت؛موؤ  يلأخ ىمؤتمك امؤتلوتلمعماقيتمددثمؤتسوقموؤت داقلم
.مووقشم(electionbuddy.com)كم لامتخظيامؤت صوقتمؤإلتك لوخلممElection Buddyؤ خ  ياممخظيااممؤتملقلمؤتديا،

ؤ   قيلمعاىمهذؤمؤتدلمتملوخ ومؤتكدقلةمم مدقثمإمكيخق مؤسييييي  لؤمومفلمم  افمأخوؤعمؤ ق لؤعيتمؤتضيييييلولق م
تامر ملمؤتسيييييدشموؤتدنييييلق موتملؤعي ومدنييييكلمكدقلمؤتمديلامؤت واق ق مؤتم دا  مدنفضييييلمؤتمميلسيييييتمفلممايلم

مؤت صوقتمؤإلتك لوخل.مكميمأخومم لؤولمفلمؤتسوقممخذمعلةمسخوؤتموتومقيعلةمعيتمق مكدقلةمم مؤتءديه .
 

أخ يم م ثلمت صييييوصييييق مؤتدقيخيتم نوق يمملؤفقميمخ مفلمكخلؤ.موأكلمم لامؤتمخصيييي ممElection Buddyوؤتمخصيييي م
وؤت نيييييييلقديتمؤألمخق ،مدميمفلمذتكمؤت يخو مؤتكخللمتدميق مؤتمداوميتمؤتنييييييي صيييييييق ،موؤت يخو مؤت ي مددميق م
ؤتمداوميتمؤتن صق موؤتمس خلؤتمؤإلتك لوخق ،مو هد مؤ  ديلمؤألولودلمؤت خظقمق مؤتديم متدميق مؤتدقيخيت،موذتكم

ميمق داقمديم قيءؤتمودصيييخيتمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملمدصيي  وممخظم مدكومق ملو مؤتمسييي مدمسيينت مؤ م ثيلمفق
م صص مم موكي تمؤألمامؤتم دلة.لوتق مووكيت مم 

 

م  اديتموءؤلةمؤتدملمفلمؤتو قيتمؤتم دلةمؤألملقكق مفقميممElection Buddyوديإلضيييييف مإتىمذتك،مق دقمؤتخظيام
دل،موذتكمم مدقثمؤت يداق متاملؤقد موؤت كيملمو صمقامؤتخظياموضوؤد مق  مأخظم مؤت صوقتمؤإلتك لوخلمع مدَم

صاتمتومأفلق م  وقلمولعامفلمؤتدلؤءقلممElection Buddyؤتخ يذ.موؤتخظيام مسالمفلمكخلؤموَمناغَّلمم مكخلؤموَ ص ِّ
موؤتو قيتمؤتم دلةمؤألملقكق .م

 

،موخظيامؤ ه ميلم(B-Com)ةمؤت ديتقيتمؤلصييي مإلهومم يدد متادملمدمخمElection Buddyوؤت كيملمؤت  خلمتامخصييي م
(Zoom)مو ا ءقو مؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملم) كخوتواقيممداوميتمؤتمك امؤتلوتل(،موهلمؤأللوؤتمؤتمدمولمد يم،

م.(ج12ؤتمس خلمم-1-2021م-أصحً،موذتكمكميموللمدنقايءمفلمؤتمس خلم)ماا مؤإللؤلة
 

مدسييَّ يًمتامخصيييتموعحقي  يممشمهقكلم كخوتواقيمؤتمداوميتمؤت ي مديتمك اموق لامؤتلسييامؤتدقيخلمؤت يتلمعلضيييًم
مؤتلوتلموخوعمؤتدقيخيتمؤتَم ديلات ممشمأصديامؤتمصاد مفلمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتمل.

مم
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 منصات االتحاد البريدي العالمي الخاصة باالئتمار والرسم البياني لنظام التصويت
 

 
م

 األمن والتدريب
 

صييَّ مت مقمك م ؤتخ يذمإتىممخصيي مؤت صييوقتمؤإلتك لوخلمإ مديسيي  لؤامدسيييامؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتمل.متك مسييقَ ا
لمءمم  يحمودقلمتمخلودلمؤتدالؤ مؤألعضييييييييامفلمؤ  ديلمؤتديصييييييياق معاىموثيهقم  وقامسييييييياقم م)ألغلؤام

ملقيً.مؤتمر مل(موؤتم م دق مددقمؤت صوقت.موسقَس  لااملمءمؤتم  يحمفلمعماق مؤت صوقتمدص
 

وكميمهوممدقَّ مفلمؤتلسامؤتدقيخلمأعح ،مسقاللم ديللمامقشمدقيخيتمؤت صوقتمدصولةميمخ مدق ممخص مؤت صوقتم
صييَّ متكلم ؤإلتك لوخق مودق ممخلوامؤتدالمؤتدضييومؤتم م شمددقمؤت صييوقت.مكميمأخومدغلامضييمي مؤتك مي ،مسييقَ ا

دومؤتدالؤ مؤألعضييييييامفلمؤ  ديلمؤتدلقللمصيييييوتملمءم د قمودقلم)دصيييييامؤع دي ل(مقمك مأ مقسييييي  لموممخلو
مؤتديتملمد لفمؤت د قمدنكلممس  لمدن مؤتصوتمؤتذلمألتوؤمدوممدسوامفلمؤتخ يهجمؤإلاميتق مؤتخ يهق .م

 

وديت ديو ممشمملؤاشمؤتدسييييديتمؤتلؤ ال،مسيييقاللمؤتمك امؤتلوتلم داقحًمتم ي لمعماق مؤت صيييوقتمؤإلتك لوخلم
مؤ د قي ق متلعامؤتدالؤ مؤألعضيامفلمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتمل.وؤتم   يتمؤ ف لؤضق م

 

تحسييي  لؤاممواومإتىمامقشمؤتدالؤ مؤألعضييييامفلمؤ  ديلمدنييين م لق  مؤسييي  لؤامموسيييقخنيييلمؤتمك امؤتلوتلملتقحًم
ممخصييي مؤت صيييوقتمؤإلتك لوخل،موؤتدماقيتمؤت لمق دق مؤ ديع يمفلمؤت صيييوقتموؤإلالؤاؤتمؤت لمق دق مؤ  يذهيمفل

مديت مؤتااوامإتىمؤتم   يتمؤ ف لؤضق مؤ د قي ق .م
 

مالو ًمءمخقيًمتأللؤامم مدقثمعماقيتم صيوقتم القدق مموا  م2021و  يميً،مسيقخنيلمؤتمك امؤتلوتلمفلمقوتقوم
 تامقشممخلودلمؤتدالؤ مؤألعضيا.

م
مم
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 أسئلة متكررة
 

مؤإلتك لوخل؟هلمأد يجمألا ءةم يص مد لفمؤتخ يذمإتىممخص مؤت صوقتم
 

هي فممو،مديسييواممدمول،متود مإتك لوخق مأسيي د ياو متا يءمدلقثمموصييولمديإلخ لختم)ألمديسييواممك دل
توؤمعاىم صييي  مممسيييي  لمدمول(.موسييييق دق معاقكامأ م  نكلوؤمم مأ مؤ  صيييييلم ِّ ديإلخ لختموأخومدنمكيخكامأ م دو 

مؤتيميوقي مفيل مؤتيميخصيييييييييي  مؤسيييييييي ي ييييلؤا مكيقي يقيييي  مفيقييييلقيو موقيديقي منييييييييلقي  مؤتي يييييتيل:مؤإلخي يلخييييت. مؤتنييييييييديكيل ش
www.youtube.com/embed/b385JucEMkk.م

 

مكقفمسق امؤت دلفمعالَّمدصولةميمخ موأكقلةمقدلمؤتمنيلك مفلمؤت صوقت؟
 

،موقاام(events.upu.int)أ م سااوؤمأخ سكامفلممخص مإلؤلةمفديتقيتمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملمماأو ً،مقاامعاقك
فوضيييييييكامديت صيييييييوقتمفلمااسييييييييتمؤا ميعمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتمل.مأ مقكو مموظفمؤ ع ميلمفلمدالكامقلم

ًم م.أ م دصاوؤمعاىموثيهقمؤت  وقامؤتمخيسد موعاىمدقمؤت صوقتموألغلؤامؤتمر مل،مقاامأقضي
 

ثيخقيً،مسييييقد قكامخظيامؤت صييييوقتمؤإلتك لوخلممدينييييلةملمءؤًمودقلؤًمتاخ يذمإتىمااسيييي ممدقخ مم مااسيييييتمؤا ميعم
وسييييييقَ اااممخكاملمءمؤتخ يذمهذؤمعخلمؤإلل اممتحيطوا رمز النفاذ هذا بكامل األمان والسررررررريةويجب أن ؤ  ديل.م

موؤس  ممخص مؤت صوقتمؤإلتك لوخل.دصو كام حلمامقشمعماقيتمؤت صوقتمؤتحد  مد
 

مكقفمسندصلمعاىمؤت للقامعاىمؤس  لؤاممخص مؤت صوقت؟م
 

مؤت يتل:عاىمؤتموقشمؤتندكلمموؤتم يحقلاىمؤتلاوعمإتىملتقلمؤس  لؤاممخص مؤت صوقتم

www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress.م
 

كميمأ مؤتمك امؤتلوتلمسييييق ق متامقشممخلودلمؤتدالؤ مدنسييييدوعق مقدلمع لمؤتمر ملمؤتسيييييدشموؤتدنييييلق ،مفلصيييييًم
متا للقامعدلمؤإلخ لخت.م

م

ممنكلم  خلم حلمعماق مؤت صوقت؟مميمؤتدملمإذؤمؤع لضخل
 

قلاىمؤتلاوعمإتىمعماقيتمؤت د قمم مؤتخ يذمإتىمؤتمخصييييييي موؤتم   يتمؤ ف لؤضيييييييق مؤ د قي ق مؤتَمدلَّلةمفلم
مؤت يتل:مؤتموقشمؤتندكلمعاىموؤتم يحؤتلتقلم

www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress.م
 

ميذمإتىممخص مؤت صوقتمؤإلتك لوخل؟كقفمقمكخخلمأ مأ د قمن صقيًمدنخومقمكخخلمؤتخ 
 

قمكخكامديسيييي  لؤاما يءكام)ؤتديسييييوامؤتمك دلمأومؤتديسييييوامؤتمدمولمأومؤتاود مؤإلتك لوخق مأومؤت ي فمؤتمدمول(مأ م
 اللمؤإلنييييييلةمإتىمأ مؤ  ديلمؤتدلقللمودنخومقمكخكامؤتخ يذمإتىممخصييييي مؤت صيييييوقت.ممelectionbuddy.com  د  وؤمفلم

مؤتديتملمسقءولكامدلؤد مموقشمندكلمم  افمفقميمق  معماقيتمؤت صوقتمؤت لم َالىم حلمااسيتمؤا ميعمؤ  ديل.م
 

مت؟سنكو مديضلًؤمن صقيًمفلمؤتمر ملمؤتسيدشموؤتدنلق .مهلمسنس  لاممخص مم  ا  مفلمؤت صوق

 

س َ يحممخص مؤت صوقتمؤإلتك لوخلمكذتكمفلممكي مع لمؤتمر ملمؤتسيدشموؤتدنلق .مودخيًامعاقو،مسقس دملمامقشم
مخلودلمؤتدالؤ مؤألعضيييامفلمؤ  ديلمؤتدلقللمؤتديتملمؤتم م دق مددقمؤت صييوقتمخ  مؤتمخصيي مدغامؤتخظلمعميم

مدل.كيخو مسقنيلكو مميلقيًمأومع مدَم
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مكقفم ضم ممخص مؤت صوقتمؤإلتك لوخلمؤتك مي متاخي ام حلمؤ ق لؤعيتمؤتسلق ؟م
 

قدلمدلؤق مؤ ق لؤعمؤتسييييلل،مسيييي ءولممخصيييي مؤت صييييوقتمكلمخي امدلمءمودقلم ي مديتخ يذ.مولمءمؤتخ يذمغقلم
 مؤتَملتىمد ي.متذتكمسييييي كومديألصيييييوؤتمل د مد وق مؤتخي ا،مومخصييييي مؤت صيييييوقتم م لد ممداوميتمؤ ق لؤعم

مؤ ق لؤعيتمسلق مديتخسد مإتىمملقلمعماق مؤت صوقت.م
 

سقدصاو معاىملمءم د قمودقلممخ صلمددلمؤإلل امدصو  ا.موقظ لملمءمؤت د قمفلم  لقلممق كميمأ مؤتخي د
ق،مأ مق د  وؤمم مأ ممخص مؤت صوقتم سامتم ؤت دملمءس  لؤاميت ي مديتخي ا.موقمك متامصو ق ،مدؤت لقققمؤ

مصو  امديت لق  مؤتصدقد موأخوممدسوامفلمؤتخ قا مؤتخ يهق .م
 

مؤإلتك لوخلمؤت ييييتل:م مقلاىمؤ  صيييييييييييلمددخوؤ مؤتدلقيييل مم مؤتمداومييييتمؤت  خقييي ، وتادصيييييييولمعاىمؤتمءقيييل
support.events@upu.int.م


