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     2222                   يناير/كانون الثان      13        برن، س  

 
 

 1005(DOP.POC.SEC)4880  ة:     ـــــ     اإلحال

      2222           مارس/آذار                                        ألفرقة الدائمة لمجلس االستثمار البريدي في  ا     دورة    في                   دعوة إلى المشاركة         الموضوع:
     2222            أبريل/نيسان    2              مارس/آذار إلى     22                         التي ستعقد خالل الفترة من 

 
 

               السيدة، السيد،     حضرة 
 

ر يس المجلس، إلى حضاااااور                                                                                            يشااااارسن  دعوة األعضااااااج والمراقبين س  مجلس االساااااتثمار البريدي، بالنيابة عن
                                                               ه                                   اجتماعات األسرقة الدا مة لمجلس االساااااااتثمار البريديل ومن المتمع أن ته اد تما االجتماعات س  المكتي الدول  

                   س  األوقات التالية:      2222            أبريل/نيسان    3              مارس/آمار إلى     23                                            لالتحاد البريدي ال الم  س  برن خالل الفترة من 

        الصااااايف                    بتوقيت وساااااو أوروبا    22 :  31      لسااااااعة  ا     إلى    22 : 9                     مارس/آمار: من السااااااعة    5 2    إلى     23   من   -
   (؛ 3 +                     التوقيت ال الم  المنسق )

                   بتوقيت وساااو أوروبا    22 :  31           إلى السااااعة     22 : 9                       أبريل/نيساااان: من السااااعة    3              مارس/آمار إلى     22   من   -
  ل ( 2 +                      التوقيت ال الم  المنسق )        الصيف 

 
                          والمساااااتندات الخاصاااااة بها على          المؤقتة                                                       ر الجدول التمن  الجتماعات األسرقة الدا مة وجدول أعمالها    نشااااا     ه وسااااايه 

  لwww.upu.int/en/Members-Centre                                                       الموقع الشبك  لالتحاد البريدي ال الم  على الرابو التال : 
 

يجد عدد من األعضاااج والمراقبين س  مجلس االسااتثمار البريدي صاا وبات س    39 -                 وبساابي جا حة كوسيد       إيفاد                                                                   ،
      تجينة                                                                                           ممثليهم بصااافة شاااخصاااية للمشااااركة س  تما الدورةل وبالتال ، سااات تمد اجتماعات األسرقة الدا مة ورياة 

                د بالنسااابة إلى                                ه برن عند اإلمكان مع المشااااركة عن به    س            س  المار                                  للمشااااركة وت  المشااااركة بصااافة شاااخصاااية
يادرون على المشاركة س  الدورة بصفة شخصيةل                                                               المندوبين المين ال

 
                        المشاركة بالحضور الشخص   ‘ 3 ’

 
سرية س   سوي شرت الحكومة ال سرال      2222                    يناير/كانون الثان     39                          ن سوي شأن الدخول إلى  ويمكن                                     قواعد جديدة ب

الاادخول إلى  39-أو ت اااسيهم من سيروس كوسيااد تلايهم للتلايحين يمكنهم إثبااات مللتا رين من خااارا البالد الاا
           على الموقع     39 -                                   ويمكن االوالع على متولبات شااهادة كوسيدسااويساارا دون ضاارورة تاديم نتيجة تحليل ساالبيةل 



-2- 
 

  ل bag.admin.ch/bag/en/home.html         التال :            على الرابو                                               الشبك  للمكتي االتحادي السويسري للصحة ال مومية
                        لهما المتولبات المت لاة      ا                أن ينتبهوا جيد            بصااااافة شاااااخصاااااية       الدورة                                    وينبغ  للمندوبين المين ي تتمون حضاااااور 

                                 بدخولهم إلى سويسرا واإلقامة سيهال
 
               تسجيل المشاركين  ‘ 2 ’

 
       ، سااااواج       الدورة                                       ويت ين على جميع المندوبين المشاااااركين س                                   امي بالنسججججبة إلى جميم المندوبين           التسجججججيل إل 

صي ستنولق عملية      ا      شخ صة إدارة األحداث التاب ة لالتحاد البريدي ال الم ل و سجيل من خالل من        ه                                                                                   أو عن به د، الت
  لevents.upu.int        التال :                    على الموقع الشبك     جيل  س           ل ويرجى الت    2222            سبراير/شباو     23           التسجيل س  

 
                    المشاركة س  الموقع   ‘ 1 ’

 
                                                                     الحالية وغيرتا من إجراجات الساااالمة المتب ة س  المكتي الدول  تماشااايا  مع           االجتماع                         نظرا  إلى قواعد التباعد 

ضال   ضيف، س صفة        االجتماع                           عن ال وا ق المادية س  قاعة                              توجيهات البلد الم ضور تما الدورة ب ستهوبق على ح     ه                             ، 
                      شخصية الشروو التالية:

ضو  - شارك س  الدورة           يمكن ل  ستثمار البريدي ي ص                                             ما س  مجلس اال شخ ال ضور سل                 بالح      َْ   مندوبَْين         أن ير
             إلى الدورة؛           على األكثر 

س  الدورة بالحضور الشخص           يمكن لمراق -              إلى الدورةل       ً           مندوباً واحدا فقط        أن يرسل                                      ي ما يشارك
 

 ل 3                             كون بالحضور الشخص  س  الملحق      سيشار              مندوبين المين                                       االوالع على الم لومات ال ملية الخاصة بال      ويمكن  /
 
                      تكاليف الترجمة الفورية  ‘ 4 ’

 
                    وتجدر اإلشااارة إلى أن   3                                               خالل دورة األسرقة الدا مة لمجلس االسااتثمار البريديل                      خدمات الترجمة الفورية   ه     سااتهاد م 

                                                                       بين جميع البلدان المشاركة )األعضاج والمراقبون س  مجلس االستثمار البريدي(ل     ه    ستهاس م                      نفاات الترجمة الفورية 
شاركة س  اجتماعات  ضاج س  االتحاد البريدي ال الم  للم                                                                                                     وترد الم لومات عن اللغات الت  تختارتا البلدان األع

       بريديل                                                                             مجلس االستثمار البريدي س  المواد مات الصلة من النظام الداخل  لمجلس االستثمار ال
 

 
 
/ 

                 ه                                                                              وبناج  على ملك، تهدعى البلدان األعضاااج س  االتحاد البريدي ال الم  والت  ليساات أعضاااج س  مجلس االسااتثمار
   كتي        إبالغ الم    إلى                                                                               البريدي ولكنها ساااتشاااارك بصااافة مراقي س  دورة األسرقة الدا مة لمجلس االساااتثمار البريدي 

   ل  2                                                        تود است مالها، وملك باستخدام االستمارة الواردة س  الملحق                              الدول  باللغة )اللغات( الت 
 
 

                               ا ق عبارات التادير واالحترام،،،               وتفضلوا بابول س
              المدير ال ام،

                ماساتيكو ميتوك 

 
 سبانيةلواإل نكليتية والفرنسية والروسيةال ربية واإل 3



 

1005(DOP.POC.SEC)4880               بالكتاب الدوري    1       الملحق 
     2222                   يناير/كانون الثاني     11          المؤرخ في 

 

 

     2222           مارس/آذار                                              دورة األفرقة الدائمة لمجلس االستثمار البريدي في                                  معلومات عملية لجميع المشاركين في 
 
 

                                       المبادئ التوجيهية بشأن تسجيل المندوبين
 
       األفرقة       دورات     ً                                                                          سعياً إلى تيسير عملية تسجيل وفود البلدان األعضاء وسائر المشاركين المؤهلين لحضور   - 1

                                                                                               الدائمة لمجلس االستتتتتثمار البريديد يود المكتب الدولي ذن يجكر جميم المشتتتتاركين المرتمب حضتتتتوره  الدور  
                   جاح عملية التسجيل:                                                                  بالمبادئ التوجيهية المنطبمة وذن يعرض العملية التالية خطو  بخطو  لن

 
 

                                                         المسؤؤلول ومو ا االعتماد وتشؤؤكيلة الوفد المشؤؤارن ببالنسؤؤبة إل          بالكيان                     إخطار المكتب الدولي    - 1       الخطوة 
                    البلدان األعضاء فقط(

 
ط   - 2 س ِ     هجه                                                                                     ُ َ  ِ  تتيح منصة إدار  األحداث للمشاركين التسجيل في جميم اجتماعات االتحاد البريدي العالمي. وتُبَ

َ   ِ         َ ستتتتتجيل وتستتتتتاعد على ضتتتتتمان ذن يَُمث ِل البلدانَ          عملية الت       المنصتتتتتة                                      األعضتتتتتاء في االتحاد البريدي العالمي في                            ُ
                                                                                   االجتماعات ذشتتخاح حاصتتلون على التصتتريحات والصتتبحيات حستتب األصتتول من ستتلطاته  الوطنية. ويشتتار 

 ً                  بعبار  "الوفود".                        ً إلى هؤالء األشخاح جماعيا
 
       الكيان       ( استتتت   1                                                                              وفي هجا الصتتتتددد يجب على البلدان األعضتتتتاء في االتحاد البريدي العالمي تمدي  ما يلي:   - 1

         ( بيانات  2            المسؤول"(؛ و       الكيان                                  ن ذسماء المندوبين )يشار إليه بـتتتتتتت "                          تمدي  اإلخطارات الرسمية بشأ   عن         المسؤول 
                            عتماد في منصتتة إدار  األحداث.                    المستتؤول دور مو ا اال       الكيان                                    االتصتتال بالشتتخح الجي يتولى على مستتتو  

      َّ                                                                                         وقد قدَّ  ذغلب البلدان األعضتتتتاء في االتحاد البريدي العالمي هجه المعلومات من ذجل التستتتتجيل في االجتماعات 
                     عمليات تسجيل مندوبيها     صحة           التحمق من   َّ                            عيَّنت مو ا االعتماد المسؤول على        كانت قد                         السابمةد وبالتالي فإنها 

                                                                       ز  االتحاد البريدي العالمي )المؤتمر ومجلس اإلدار  ومجلس االستثمار البريدي(.                        للمشاركة في اجتماعات ذجه
 

 
 
 
/ 

التبق   - 4 لت إل     أن    من                                                           وتدع  البلدان األعضؤؤؤؤؤؤاء في االتباد البريدي العالمي إل                  ُ  ى      المعلومات التي أُرسؤؤؤؤؤؤى
مانة مجلس االسؤؤؤؤؤؤؤتثمار البريدي فيما يتعل  بمو ا االعتماد الُمعيان لدورات مجلس االسؤؤؤؤؤؤؤتثمار البريدي ُ   ا                              أ                                                        

َ                       وتُدَعى البلدان األعضاء التي    .            ال تزال صالبة         السابقة                             التي تحتاج إلى إدخال تغييرات                مو ا اعتماد ذو         ِ ل  تعي ِن  ُ 
    ثمار         مجلس االستتتت       ذمانة              وإعادتها إلى   1       المرفق                                لى استتتتي اء االستتتتمار  الوارد  في               مو ا االعتماد إ ب            فيما يتعلق

                                                   َّ ذنه يجب إخطار المكتب الدولي باس  مو ا االعتماد المعيَّن             االنتباه إلى      ويرجى                            البريدي في ذقرب وقت ممكن.
البكومية المعنية   من                         المشتترفة ذو اإلدار  ذو                                                    لد  البلد العضتتو في االتحاد البريدي العالميد ذي الوزار                        السؤؤلطة

                                                                    الس ار  ذو البعثة الدائمة لد  األم  المتحد  والمن مات الدولية األخر .
 
      ضل                                                                                         ويرجى من البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي التي ل  تستكمل بعد هجه الخطو  األولى الت  - 5

                    بإتمامها دون تأخير.
 
 

                                               البلدان األعضاء والمراقبين والمراقبين الملقتين(                              تسجيل المشاركين ببالنسبة إل    -   2       الخطوة 
 
     َّ                                                                                 ويتعيَّن تستتتتتتجيل جميم المندوبين من األعضتتتتتتاء والمراقبين في مجلس االستتتتتتتثمار البريدي الراغبين في   - 6

    عد.    ُ عن بُ                           سواء بص ة شخصية في برن ذو                    المشاركة في الدور  
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                                 بالبريد اإللكتروني تؤكد استتتب  طلب                                المشتتاركون المرتمب حضتتوره  رستتالة        ستتيتلمى               وعمب التستتجيلد   - 7
                               التسجيل وذنه في انت ار التأكيد.

 
 

                                     هذه الخطوة الزمة لتأكيد طلبات التسجيل  -                                    تسجيل المشاركين من قبل مو ا االعتماد     صبة       إثبات    - 3       الخطوة 
                                         المقدمة ببالنسبة إل  البلدان األعضاء فقط(

 
       يعينه                                          بهد فإن مو  ي االعتماد ه  عبار  عن مو  ين     ً                                       رهناً بمتطلبات اإلخطار الرستتمي المشتتار إليها ذع  - 8

ً                         المسؤول لد  البلد العضو        الكيان  ً                ً بوص ه  ذشخاصا      ب رد                                       باعتماد طلبات التسجيل العالمة الخاصة    له         ً مرخصا
       ذعبه(.   4 و   1                           وفد المن مة )ان ر ال مرتين       ذعضاء           من ذفراد

 
                                                                                        ويجب على جميم مو  ي االعتمادد كخطو  ذولىد الدخول إلى ن ا  تستتجيل المندوبين وتحيين صتت حاته    - 9

                                                                                             الشتتتخصتتتية. وعمب الدخول إلى الن ا د ستتتيتمكن مو  و االعتماد من مراجعة طلبات التستتتجيل العالمة الخاصتتتة 
       ذعبه(.   2                       بمندوبيه  )ان ر الخطو  

 
             عضتتتو من ذعضتتتاء      بحق                             ن الشتتتخح الجي يطلب التستتتجيل هو                              على مو  ي االعتماد التحمق من ذ    يجب  و  -  12

                                                                                           وفد المن مة. وإن ل  يكن األمر كجلكد فيتوقم من مو ا االعتماد رفض طلب التستجيل الخاح بهجا الشتخح. 
                                                المندوب المعني رستتالة بالبريد اإللكتروني ت يد بأن        ستتيتلمى                                         وعندما يثبت مو ا االعتماد صتتحة طلب تستتجيلد 

                 ً               الشتتتتخح المعني ذيضتتتتاً رستتتتالة بالبريد         فستتتتيتلمى                              ً  ذما إجا رفض مو ا االعتماد طلباًد                    ً تستتتتجيله ذصتتتتبح مؤكداً.
                                        اإللكتروني ت يد بجلك مم جكر ذسباب الرفض.

 
                    ً                  ستيحضترون االجتماأ ذيضتاً ذن يستجلوا ذن سته         الجين              مو  ي االعتماد            ه يجب على                    ويرجى االنتباه إلى ذن  -  11

                                    ويمنحوا االعتماد ألن سه  على حد سواء.
 

باه إلى ذن المشتتتتتتتتاركين الجين يعتبرون مراقبين ذو مراقبين مؤ  -  12                       قتين في مجلس االستتتتتتتتثمار                                                                   ويرجى االنت
                                    ستتتتتشتتتتارية والمن مات الدولية( ستتتتيعتمده                            تحادات المحدود  واللجنة اال                           )مثل من مة األم  المتحد  واال        البريدي 

  . 1                          اد المشار إليها في الخطو                     ُ                                             المكتب الدولي ولن يُطلب منه  تزويده بالمعلومات الخاصة بمو ا االعتم
 
 

                                                            الشكون والصعوبات المواجهة أثناء إنجاز العمليات المبينة أعاله    - 4       الخطوة 
 

                                                                                          في حالة مواجهة ذي شكوك ذو صعوبات ذثناء إنجاز العمليات المبينة ذعبهد يرجى من البلدان األعضاء  و  -  11
  :                  العنوانين التاليين     ذحد                             رسالة بالبريد اإللكتروني إلى                                                   في االتحاد البريدي العالمي والمراقبين الت ضل بتوجيه 

  ؛support.events@upu.int                                                         بالنسبة إلى المشاكل التمنية المرتبطة بمنصة إدار  األحداث:   -

  .poc.secretariat@upu.int                                بالنسبة إلى جميم المسائل األخر :   -



 

1005(DOP.POC.SEC)4880               بالكتاب الدوري    1       الملحق  ب   1      المرفق 
     2222                   يناير/كانون الثاني     11          المؤرخ في 

 

 

 

     2222      آذار /    مارس    في         البريدي          االستثمار       لمجلس         الدائمة        األفرقة      دورة
 

                                                 لدى البلد المعني العضو في االتحاد البريدي العالمي                الحكومي المعني                  يستوفيها الكيان                      االستمارة التي يلزم أن 
  . ( .                                                                                   إدارة أو سفارة أو بعثة دائمة لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى أو ما إلى ذلك    ً          )مثالً وزارة أو 

 

        بالبريد    أو   (10 31 350 31 41+)         بالفاكس                  إلى المكتب الدولي            استتتتتتتتيفائ ا ُ                           يُرجى إعادة هذه االستتتتتتتتمارة بعد 
  .    2222            فبراير/شباط     22              في موعد أقصاه    (poc.secretariat@upu.int )           اإللكتروني

 
 

  :                                                اسم الشخص الذي استوفى هذه االستمارة بالكامل ولقبه
 
   السيدة         السيد      

  :      بالكامل        الكيان    اسم 
 
 

  :                     الوظيفة/اللقب الوظيفي
 
 

  :       العنوان
 
 

  :      ال اتف
 
 

  :      الفاكس
 

  :                البريد اإللكتروني
 
 

  :       التاريخ
 
 

  :       التوقيع
 

 

             ( المستتتتتتؤول عن  .     َّ                                      المعيَّن، والمكتب الرئيستتتتتتي للمراقب وما إلى ذلك                                          موظف االعتماد )الوزارة، والمنظم، والمستتتتتتتثمر 
                                                                                                       إخطار المكتب الدولي بأسماء المندوبين قبل كل دورة من دورات المؤتمر ومجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي:

 

  :                        اسم الموظف بالكامل ولقبه
   السيدة         السيد      

  :       بالكامل                      يعمل فيه موظف االعتماد       الذي        الكيان    اسم 
 
 

  :       العنوان
 
 

  :      ال اتف
 
 

  :      الفاكس

  :                البريد اإللكتروني
 
 

 



 

1005(DOP.POC.SEC)4880               بالكتاب الدوري    2       الملحق 
     2222                   يناير/كانون الثاني     13          المؤرخ في 

 

                             أمانة مجلس االستثمار البريدي      إلى:
                       االتحاد البريدي العالمي

Weltpoststrasse 4 
3015 BERNE 

SWITZERLAND 

 10 31 350 31 41+         الفاكس:
poc.secretariat@upu.int 

 
 

                                                                                             البلد العضووف  ا احاد د البديدا الع ل ا مب    ا كلا اراداغ ريد اراضوو    ا  الس احاووال  د البديدا 
                     فال دافة بصفة  داقب(

 
 
 

                                                                                              سيييييسييييتودأ العمييييو أو المراعب الم كور أاالس في مجلس االسييييتثمار البريدي لشة أو لشا  الن ا  التالية وال  
                                    وسييييييتحم  التكالير المرتباة بقا وف ا        2222              في مارس/آ ار                       لمجلس االسيييييتثمار البريدي                     دورة األفرعة الدائمة 

                                           من النظاأ الداولي لمجلس االستثمار البريدي.    22             ألحكاأ المادة 
 
 

  الفرنسية           الروسية        

  اإلنكليزية            اإلسبانية         

  العربية         
 

                                                             تصييينير البلد الم يييار إلي  أاالس ميييمن الفئة األنسيييبي سيييوا  بنا   الى            تل ائيا                            وفي حا  ادأ التصيييريسي سيييي   
                                                                        امويت  في مجمواة لشوية أو الى أساس لشة المناع ة التي اوتارها في السابق.

 

ِ  الُمرِس    ُ   :  
 
   السيدة         السيد      

  :                     الوظيفة/الل ب الوظيفي
 
 

  :       العنوان
 
 

  :      الفاكس
 
 

  :       التاريخ
 
 

  :       التوعي 

 


