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Mlk-Sed/Abd 

 
 ,سيدتي، سيدي

 
ة    شعارتلقى المكتب الدولي عدة طلبات تتعلق باستخدام          االتحاد البريدي العالمي للنهوض بأنشطة مختلف

ذا       ة به د المطبق ذآر بالقواع دولي أن ي ب ال ود المكت اد وي رين لالتح ع والعش المؤتمر الراب لة ب ذات ص
 . الخصوص على اإلدارات البريدية

 

 : البريدي العالمياالتحاد شعارووفقا لمدونة 
 . حصريًاوأجهزته عناصر يستعملها االتحاد  العالميم ومختصر االتحاد البريديـ واسعارــــإن ش )1

وضع صورة منها أساسًا على المراسالت والمستندات والمنشورات الرسمية لالتحاد البريدي تو
 .العالمي

 نسخة منها بمناسبة المناسبات  واإلسم والمختصر عناصر يمكن أيضا استعمالإن الشـــعار )2
 االتحاد، وعلى الطرود البريدية التي تصدرها اإلدارات البريدية أجهزةالتذآارية أو اجتماعات 

 .أو األشياء المصنوعة بغرض تقديمها للمشارآين
 أو االسم أو المختصر من قبل أطراف ثالثة الشعارام أن يرخص باستعمال ـــر العـــ للمدييجوز )3

  .في ذلك مصلحة االتحاد يكون عندما
ر من هذه ـــر االتحاد ألغراض تجارية أو ربط أي عنصـــ واسم ومختصشعارتعمال ـــُيحَظر اس )4

 .العناصر مباشرة بمادة تجارية
 

 االتحاد البريدي العالمي للنهوض بأنشطة لها عالقة بالمؤتمر شعاروالبلدان األعضاء التي تود استعمال 
د ى تق دعوة إل دولي م ن المكتب ال رخيص م ى ت بقًا للحصول عل ذلك مس ب ب اعوينبغي  .يم طل ذا إتب  ه

تعمال  عاراإلجراء الس ى ش ع وعل ة ألغراض الجم ة أو األدوات الموجه ع البريدي ى الطواب اد عل  االتح
 . األشياء التذآارية للمشارآين وعلى المواد اإلعالنية

 
النموذج المتاح على  ب باالستعانة واسم ومختصر االتحاد     شعاروينبغي تقديم طلبات الترخيص باستعمال      

 .(http://www.upu.int/photo_library_press/fr/index.shtml)الموقع الشبكي لالتحاد 
 

اب  حين النتخ ل مرش ن قب اد م ز االتح تعمال رم ي همواس م ف از دائ رويج جه اد للت يحهم لالتح دى لترش  ل
ًا   ةاإلدارات البريدي ه وفق ة الخاصة    غير مسموح ب اد،    اوألسباب له   .بالشعار للمدون ألة الحي ة بمس  عالق

رقم       ا تحت ال دة المشار إليه ه،    .  أعاله 1يمتنع إَذن المدير العام عن منح أي استثناءات للقاع اًء علي وبن
ائل  أجهزة من جهازنتخاب في اليدعو المدير العام المرشحين ل    الخاص   االتحاد أن يستعملوا ورق الرس

 .لترويج لترشحهمبإدارتهم ل
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
 

 ،ديوان المدير العام واالتصال ةمدير
 

 جوليانا نل


