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اإلحالـــــة3100(DPRM.CA.SEC)1087 :

الموضوع :دعوة إلى حضور دورة استثنائية لمجلس اإلدارة (برن ،في  62أكتوبر )6262
حضرة السيدة ،السيد،
يشرررررفني ،باسررررم ر يس مجلس اإلدارة ،دعوة األعضرررراء والمراقبين في المجلس إلى حضررررور دورة اسررررتينا ي
لمجلس اإلدارة .ومن المنتظر أن يُُع قد اإلجت ماع بمقر المك تب ا لدولي لالت حاد البر يدي ال عالمي ببرن في 52
أكتوبر من ال ساع  25:22إلى ال ساع  22:22بالتوقيت ال صيفي لو سط أوروبا ( +ساع واحدة على التوقيت
 /العالمي المنسق) بعد الظهر .ويرد جدول أعمال الدورة المؤقت في الملحق .2
وتجرردر اإلشرررررررررارة إلى أنررر ،عقررب المشررررررررراورات التي أجريررت حسرررررررررب الكترراب الرردوري للمكتررب الرردولي
قرر مجلس اإلدارة السررماب بالمشررارك
رقم  3100(DPRM.CA.SEC)1079الصررادر بتاري  02يوليو َّ ،5252
عن بُُعد لألعضررراء والمراقبين ال ين ال يمكنهم حضرررور الدورة شررربصررريا بسررربب جا ح كوفيد21-؛ وبناء على
 /لك ،وحسررررب ما ورد في الملحق  ،5فقد جرى تعديل و/أو إلغاء عد ٍد من أحكام النظام الدابلي لمجلس اإلدارة
للسماب بالمشارك عن بُُعد .ويمكن للبلدان األعضاء أن تشارك وفقا لطريق من الطرق اليالث التالي :

’ ‘2الحضور المادي فقط
مرا عاة لقوا عد الت با عد اإلجت ماعي ال حال ي وغير ها من تدابير السرررررررال م المتب ع في المك تب ا لدولي (امت ياال
لتوجيهات البلد المضيف) ،فضال عن العوا ق المادي في قاع االجتماع ،ست ُطبق على األعضاء والمراقبين في
مجلس اإلدارة ال ين سيحضرون حضورا ماديا بالل ه ه الدورة االستينا ي الشروط التالي :
-

يجوز لعضو ما في مجلس اإلدارة يشارك في الدورة بصف شبصي فقط أن يرسل مندوب ْيْن على األكثر
إلى الدورة .ويجب أن يُُر َّبص ألحد المندوب ْيْن على األقل التحدث والتصررررويت نياب عن ه ا العضررررو في
مجلس اإلدارة.

-

ويجوز لمراقب ما في مجلس اإلدارة يشارك في الدورة بصف شبصي فقط أن يرسل مندوبا واحدا فقط
إلى الدورة .ويجب أن يُُر َّبص للمندوب بالتحدث نياب عن ه ا المراقب.
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-5وينبغي أن يولي األعضرراء والمراقبون في مجلس اإلدارة الراغبون في حضررور الدورة حضررورا شرربصرريا عناي
باص بإجراءات الحجر والقيود األبرى المفروض من الحكوم السويسري من جراء جا ح كوفيد 21-والتي
قد تُطبََّّق على المسررررررررافرين الوافدين إليها؛ ويمك ن االطالع على ه ه المعلومات في الموقع الشررررررربكي للمكتب
االتحادي السويسري للصح العمومي على الرابط التالي.www.bag.admin.ch/bag/en/home.html :

’ ‘5التمييل عن بُُعد فقط
فيما يبص أول ك األع ضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة ال ين سي شاركون عن بُعد فقط ،ف ست ُطبق على تمييلهم
عن بُُعد في ه ه الدورة اإلستينا ي الشروط التالي :
/

/

يربص عضررررررو ما في مجلس اإلدارة يشررررررارك في الدورة عن بُُعد فقط لمندوب واحد فقط من
يجب أن ِّ
المكتب الدولي بمندوبر المر َّبص
ُبطر عضررو مجلس اإلدارة
مندوبيه بالتحدث والتصررويت .ويجب أن يُ ِّ
د
لر من بالل اسرررررتيفاء االسرررررتمارة الواردة في الملحق  2وإعادتها في موعد أقصاااااا  9أكتوبر .6262
ويجوز لباقي مندوبي العضو في مجلس اإلدارة اآلبرين كلهم متابع مجريات الدورة عن بُُعد ،ولكن لن
يُُس دمح لهم ال بالتحدث وال بالتصويت.
يربص مراقب ما في مجلس اإلدارة يشررررررارك في الدورة عن بُُعد فقط لمندوب واحد فقط من
ويجب أن ِّ
م ندوب ير بالت حدث ن يا ب ع نر .ويجوز ل باقي م ندوبي المرا قب في مجلس اإلدارة اآلبرين كلهم م تاب ع
ُبطر المراقب في مجلس اإلدارة
مجريات الدورة عن بُُعد ،ولكن لن يُُسررررررر دمح لهم بالتحدث .ويجب أن يُ ِّ
المكتب الدولي بمندوبر المر َّبص لر ك لك من بالل اسرررتيفاء االسرررتمارة الواردة في الملحق  7وإعادتها
د
إلى المكتب الدولي في موعد أقصا  9أكتوبر .6262

’ ‘0الحضور المادي والتمييل عن بُُعد
بالنسب إلى األعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة ال ين سيشاركون شخصيا وعن بُعد ،ست ُطبق على مشاركتهم
المادي وعن بُُعد في ه ه الدورة اإلستينا ي الشروط التالي :
-

يجوز لعضررو ما في مجلس اإلدارة يشررارك في الدورة بصررف شرربصرري وعن بُُعد أن يرسررل مندوب ْيْن على
األكثر لحضرررور الدورة شررربصررريا .ويمكن أن ير َّبص ألحد المندوب ْيْن أو كليهما التحدث والتصرررويت نياب
عن ه ا العضرررررو في مجلس اإلدارة .ويجوز لباقي مندوبي ه ا العضرررررو في مجلس اإلدارة اآلبرين كلهم
متابع مجريات الدورة عن بُُعد ،ولكن لن يُُس دمح لهم ال بالتحدث وال بالتصويت.

-

ويجب أن يبطر عضو ما في مجلس اإلدارة ،يشارك في الدورة بصف شبصي وعن بُُعد معا ويشارك فيها
المكتب الدولي بمندوبر المر َّبص لر ه ا من بالل
مندوبر المر َّبص لر بالتحدث والتصرررررررويت عن بُُعد فقط،
د
اسرررتيفاء االسرررتمارة الواردة في الملحق  2وإعادتها إلى المكتب الدولي في موعد أقصاااا  9أكتوبر .6262
وفي ه ه الحال  ،لن يُُسررررر دمح ألي مندوب من مندوبي ه ا العضرررررو في مجلس اإلدارة اآلبرين ال ين يتابعون
مجريات الدورة سواء بصف شبصي أو عن بُُعد ال بالتحدث وال بالتصويت.

-

ويجوز لمراقب ما في مجلس اإلدارة يشرررارك في الدورة بصرررف شررربصررري وعن بُُعد معا أن يرسرررل مندوبا
واحدا فقط لحضررور الدورة شرربصرريا د .ويجوز أن يُُر َّبص له ا المندوب التحدث نياب عن المراقب .ويجوز
لباقي مندوبي المراقب في مجلس اإلدارة اآلبرين كلهم متابع مجريات الدورة عن بُُعد ،ولكن لن يُُسررررررر دمح
لهم بالتحدث.

-

ويجب أن يبطر مراقب ما في مجلس اإلدارة ،يشارك في الدورة بصف شبصي وعن بُُعد معا ويشارك فيها
المكتب الدولي بمندوبر المر َّبص لر ه ا من بالل اسرررررررتيفاء
مندوبر المر َّبص لر بالتحدث عن بُُعد فقط،
د
االسرررتمارة الواردة في الملحق  7وإعادتها إلى المكتب الدولي في موعد أقصاااا  9أكتوبر  .6262وفي ه ه
الحال  ،لن يُُسرررر دمح ألي مندوب من مندوبي ه ا المراقب في مجلس اإلدارة اآلبرين يتابعون مجريات الدورة
سواء بصف شبصي أو عن بُُعد بالتحدث.

-0-

تسجيل المشاركين ومعلومات عملي
يُُدعى جميع األع ضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة إلى الت سجيل عبر نظام ت سجيل المندوبين الباص باالتحاد
البريدي العالمي ،واالطالع على المعلومات المتعلق بالتسررجيل والمسررا ل اللوجيسررتي الموجه إلى المشرراركين
 /والواردة في الملحقين  0و.4

تقديم البلدان األعضاء األس ل التي ستُناقش بالل جلسات مجلس اإلدارة
أود ت كيركم بأنر ،وفقا للبند  5-0من المادة  24من النظام الدابلي لمجلس اإلدارة ،يُُطلدب من أي بلد عضرررو في
االتحاد البريدي العالمي يرغب في طرب أسررر ل للنقاش بالل ه ه الدورة االسرررتينا ي لمجلس اإلدارة أن يرسرررل
المستندات المعني إلى األمين العام قبل افتتاب الدورة بمدة ال تقل عن ست أ سابيع .ومراعاة ل لك وللوقت الالزم
للنشرُ ،ح ِّدِّد الموعد األقصى لتقديم األس ل في تاري  7أكتوبر .5252

أدوات المشارك عن بُُعد
/

يتضرررررررمن الملحق  2معلومات عن المتطلبات التقني والتدريب العملي المقترب حول اسرررررررتبدام أداة المؤتمرات
المنظم عن بُُعد.
وتفضلوا بقبول فا ق عبارات التقدير واالحترام،،،
األمين العام،
بشار عبد الرحمن حسين

الملحق  1بالكتاب الدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1087

المؤرخ في  52أغسطس 5252
(دورة مجلس اإلدارة االستثنائية -5252 -المستند )1

مجلس اإلدارة
الجلسة العامة
برن/بالمشااااركة بن ب د ،في  52أكتوبر ( 5252من الساااابة  15:22إلى الساااابة  12:22بالتوقيت الصااايلي لوساااط
أوروبا) ،في قابة هاينرش فون شتيلان ( )Heinrich von Stephanومن خالل منصة المؤتمرات االفتراضية الخاصة
بالمكتب الدولي
جدول األعمال المؤقت

بنود جدول األبمال
-1

افتتاح االجتماع وابتماد جدول األبمال

-5

آخر المسااااتجدات بشاااا ن تحضاااايرات البلد
المضيف ل قد المؤتمر السابع وال شرين
-

-3

-

دورة مجلس اإلدارة االسااااااتثناااائياااة-
 -5252المستند 5

تقرير يقدمه المكتب الدولي

-

دورة مجلس اإلدارة االسااااااتثناااائياااة-
 -5252المستند 3

اإلبالن الرسمي بن حالة القوة القاهرة في
االتحاد البريدي ال المي
-

-2

-

دورة مجلس اإلدارة االسااااااتثناااائياااة-
 -5252المستند 1

آخر المسااااتجدات بشاااا ن أهم التحضاااايرات
للمؤتمر السابع وال شرين
-

-4

تقرير تقدمه جمهورية كوت ديلوار

النتائج المنشودة

المستند

اقتراح تقدمه تونس

-

دورة مجلس اإلدارة االساااااااتثنائية-
 -5252المستند 4

إدارة تااادابياااات تااا جيااال مؤتمر االتحااااد
البريدي ال المي السابع وال شرين
-

اقتراح تقدمه تونس

-

دورة مجلس اإلدارة االسااااااتثناااائياااة-
 -5252المستند 2

-5-

النتائج المنشودة

المستند

بنود جدول األبمال
-2

[ تضااااف ،حساااب ما يقتضااايه الحال ،بنو ٌد
أخرى إلى جدول األبمال وفقا ً لالقتراحات
التي يقدمها بلد بضااو م ين ل رضااها بلى
االجتماع تماشاايا ً مع النظام الداخلي لمجلس
اإلدارة]

-

-

-7

دورة مجلس اإلدارة الثانية ل ام 5252

-

دورة مجلس اإلدارة االسااااااتثناااائياااة-
 -5252المستند 7

-8

مسائل أخرى

-

-

برن ،في  52أغسطس 5252

الرئيس :تركيا
يمثلها السيد هاكان غولتن

الملحق  2بالكتاب الدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1087

المؤرخ في  22أغسطس 2222

تعليق و/أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل السماح بالتمثيل عن بُعد لألعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة
ألغراض دورة مجلس اإلدارة االستتتتئيا حصتتترا (بهدف الستتتمال المحتما بالتمئ ا عن بُُعد لألعضتتتا والمراقب ن في مجلس اإلدارة) ،جرى تعل ق و/أو تعد ا األحكام
ع ِّلقت ُمستتتتطرة في العمود األوا وتل ه القاعدة البد ل في العمود الئايي وترد المالحظات التفستتتت ر
التال من اليظام الداخلي لمجلس اإلدارة .وترد األحكام المحددة التي ُ
ذات الصل في العمود الئالث.

الحكم

القاعدة البد ل

المادة 2
أعضا مجلس اإلدارة وإخطار الممئل ن

ف ما تعلق بالدورة االستتتتئيا لمجلس اإلدارةُُ ،علق و فهم من أي إشتتتتتتتتتتارات إلى العبتتتتارت ن
المبدأ الذي قضتتتتتي بأن كون حضتتتتتور األعضتتتتتا "مصتتتتتتتحوبا" و"المشتتتتتتتارك في" على أيها
ومشتتتاركتهم في الدورة بصتتتف "شتتتخصتتت " .و جوز تتضمن أ ضا إمكاي حضور وتمئ ا البلدان
األعضتتتا في االتحاد (والمراقب ن ايخر ن)
أ ضا قبوا الحضور والمشارك عن بُُعد.
بواستتط الوستتا ا اإللكتروي  ،أي من خالا
الوستتتتتتتا ا التي ت حها المكتب الدولي لعقد
المؤتمرات عبر اإليتريتتتتت والمؤتمرات
المر والستتتمع وذل ضتتتمايا للمشتتتارك
الفعتتالتت في التتدورة االستتتتتتتتئيتتا تت لمجلس
اإلدارة.

[]...
ع ن كا عضتتتتتتتو في مجلس اإلدارة ممئله وفقا لليظام
-2
ال عام .و مكن أن كون هذا المم ئا مصتتتتتتتحو با بم يدوب أو عدة
ميتتدوب ن آخر ن مؤهل ن أ ضتتتتتتتتا لالشتتتتتتتترا في الميتتاقشتتتتتتتتات
والتصو ت .و تع ن على كا بلد عضو ،تماش ا مع قايويه الوطيي
أو وف قا إلجرا ا ته ا لداخل  ،أن بلغ المك تب ا لدولي ق با افت تال
ُقدِّم تأك د
الدورة بممئ له المع ن وبالم يدوب ن المرافق ن له .ولن ُ ِّ
التسج ا في دورات مجلس اإلدارة والمشارك ف ها إال بعد التحقق
من صتتتح المعلومات الشتتتخصتتت ذات الصتتتل بعد مقاريتها بتل
الواردة في القا م الرسم للميدوب ن المبلغ عيها حسب األصوا
من جايب السلط الحكوم المختص للعضو في مجلس اإلدارة.
[]...

المالحظات التفس ر ذات الصل

وفي مئتتتا هتتتذل الحتتتالتتت  ،يبغي أن ت ُقتتتدم
إشتتتتتتتعتتارات بتتالتمئ تتا عن بُُعتتد (كتتتاب تتا أو
إلكتروي ا) مسبقا إلى المكتب الدولي.

-2-

الحكم

القاعدة البد ل

المادة 22
الدورات وتيظ م االجتماعات

ف ما تعلق بالدورة االستتتتئيا لمجلس اإلدارةُُ ،علق دون المساس بالمتطلب الميصوص عل ه في
المبدأ الذي قضتتتتتي بأن كون حضتتتتتور األعضتتتتتا البيتتد  2من المتتادة  221من اليظتتام العتتام
ومشتتتاركتهم في الدورة بصتتتف "شتتتخصتتت " .و مكن لالتحتتاد البر تتدي العتتالمي ف متتا خص تيظ م
دورات مجلس اإلدارة ماد ا في مقر االتحاد،
أ ضا قبوا الحضور والمشارك عن بُُعد.
جب ال سمال بم شارك البلدان األع ضا في
االتحتتتتاد والمراقب ن ايخر ن بواستتتتتتتطتتتت
الوستتتتتتتا ا اإللكتروي في حال تعذر عل هم
الحضتتتتتتتور الم تادي للمشتتتتتتتتارك ت في دورة
استئيا للمجلس في مقر االتحاد ببرن.

 -2جتمع مجلس اإلدارة من ح ث المبدأ مرت ن في الستتتتي في
مقر االتحاد لمدة إجمال قصتتتتوى تقدر بعشتتتترة أ ام عما .وتحدد
الجلستتتتت العام التار م والمدة التقر ب ن لدورتها القادم  .و جوز
لر س مجلس اإلدارة ،إذا فرضتتتت عل ه الظروف ذل  ،أن عدا
التار م أو المدة السابق تحد دهما وذل بالتشاور مع األم ن العام،
بشتتتتترط إبال هذا التغ ر إلى أعضتتتتتا مجلس اإلدارة قبا افتتال
الدورة بأسبوع ن على أقا تقد ر.

المالحظات التفس ر ذات الصل

[]...
المادة 21
ترت ب األماكن
ترتب الوفود في جلستتتتتتتات مجلس اإلدارة وأجهزته تبعا
-2
للترت ب األبجدي الفريسي لألعضا .
ستتتتتتتحتتتب ر س مجلس اإلدارة بتتتالقرعتتت  ،في الوقتتتت
-2
المياستتتب ،استتتم البلد الذي ستتت أخذ مكايه في المقدم أمام ميصتتت
الر اس  ،أئيا كا دورة من دورات مجلس اإلدارة.

ف ما تعلق بالدورة االستتتتئيا لمجلس اإلدارة ،علق ستتري يص البيد  2من المادة  21فقط على
وفود البلدان األعضا التي مكيها الحضور
جز ا العما بمبدأ ترت ب األماكن.
ماد ا في الدورة االستتتتتتئيا لمجلس اإلدارة
في المكتب الدولي.
وعالوة على ذلتت  ،ال يطبق البيتتد  2على
التتدورة االستتتتتتتتئيتتا ت لمجلس اإلدارة وإذا
اقتضتتتتى األمر ،ستتتتتخدم استتتتم البلد األخ ر
الذي كان قد أخذ مكايه "في المقدم ".

-1-

الحكم

القاعدة البد ل

المالحظات التفس ر ذات الصل
ألغراض التحقق من اكتماا اليصتتتتتتاب القايويي
خالا الدورة االستئيا  ،كتما اليصاب القايويي
بحضتتتتور يصتتتتف أعضتتتتا مجلس اإلدارة على
األقا ممن لهم الحق في التصتتتتتتو ت حضتتتتتتورا
ماد ا أو مشاركتهم بواسط الوسا ا اإللكتروي .

باليستتب إلى الدورة االستتتئيا لمجلس اإلدارة ،علق
المادة 21
مبتتدأ التحقق من اكتمتتاا اليصتتتتتتتتاب القتتايويي التتذي
اليصاب القايويي
تطلب الحضتتتور المادي ألعضتتتا المجلس .وعل ه،
 -2ال تكون مداوالت مجلس اإلدارة صح ح إال إذا حضر ما ؤخذ في االعتبار أ ضتتتتتتتا أعضتتتتتتتا مجلس اإلدارة
المشتتتارك ن بواستتتط الوستتتا ا اإللكتروي ألغراض
ال ق ُّا عن يصف أعضا ه الذ ن لهم حق التصو ت.
التحقق من اكتماا اليصاب القايويي.
وفي هذا الصدد ،ؤكد المكتب الدولي الحضور
المادي أو اإللكترويي ألعضتتتا مجلس اإلدارة
و عت ِّبر أول األعضتتتتا ِّ حاضتتتتر ن ألغراض
اكتماا اليصاب القايويي المطلوب.
اإلجرا الذي اختار مجلس اإلدارة باألغلب اتباعه في حال التصتتو ت بمياداة األستتما  ،وعيدما
المادة 22
باليسب إلى الدورة االستئيا لمجلس اإلدارة ،تكون يادي المكتب الدولي اسم عضو من أعضا
التصو ت
مجلس اإلدارة بتتتاتبتتتات الترت تتتب األبجتتتدي
تسو جم ع المسا ا مبد ا باتفاق مشتر .
[]...
الفريستتتتتتي ،رد ممئا العضتتتتتتو في المجلس
باليستتتب إلى المستتتا ا التي لم تستتتن تستتتو تها باالتفاق شفه ا بت صو ته (يعم أو ال أو ممتيع) وذل ،
 -4تم التصو ت على اليحو التالي:
المشتتتتتتتتر  ،تعلق إجرا ات التصتتتتتتتو ت الواردة في سوا أكان حاضرا ماد ا أو إلكتروي ا.
 2-4برفع األ دي
واالقترات
تتتدي
ت
األ
رفع
(أي،
1
4
و
2
4
ن
الفقرت
وإذا تعذر على أي ع ضو في المجلس اإلدال
 2-4بمياداة األسما  :بيا على طلب أحد أعضا مجلس اإلدارة
أو استتتتتتتتجتتابت لرغبت الر س .و تم ذلت بتتاتبتتات الترت تتب الستتتتتتتري على التوالي)  -وال جوز التصتتتتتتتو ت إال بصوته ألي سبب من األسباب أئيا التصو ت
بمياداة األسما .
بمياداة األستتما  ،يادى هذا العضتتو مرة ئاي
األبجدي الفريسي للبلدان الممئل في مجلس اإلدارة
بعتتتد ايتهتتتا مرحلتتت اليتتتدا األولي .وإذا لم
 1-4باالقترات الستتتتتتتري :بيا على طلب عضتتتتتتتو ن في مجلس
و يطبق هتتذا الخ تتار على أعضتتتتتتتتا مجلس اإلدارة ستطع ذل العضو الق ام بالتصو ت في جول
اإلدارة .وتتخذ عيد ذ التدا ب ر الالزم لضتتتتتتتمان الستتتتتتت ر المشارك ن ماد ا أو إلكتروي ا على حد سوا .
اليدا الئاي  ،سجا هذا العضو غا با.
القايويي لهذل اإلجرا ات .وتكون لالقترات السري األولو ُ
وال يجوز االقتراع السررررر في الح الحال
على إجرا ات التصو ت األخرى.
وتجر تسرروي كل المسررالل التي لم يتسررن
[]...
تسررررويتاا باالتاام الم ررررتر (بما فياا تل
التي سرررررتخضررررر نظريا لالقتراع السرررررر
بواسط التصويت بمناداة األسماء.
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الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة
توجيهات بشأن تسجيل الوفود وتأشيرات الدخول والدورة التدريبية حول المشاركة االفتراضية
 -1سعععً ا ل لي ت سععع ر تمل ل تسعععا ب وفود البلداو ائت عععا وسعععا ر المشعععارك و المؤنل و لح عععور الدور
االسععتائا ل لمالس اادار ب باا ععافل لي تسععل ب تمل ل تلد ت طلباو الحىععوب تلي تلشع راو الدطوب المرتبطل
بلذه المشععاركلب ود المكتب الدولي أو ل و ائتباه ام ا المشععارك و المرتلب ح ععورنت الدور لي التوا لاو
التال ل وتمل ل التسا ب بئااح ططو بططو .
الخطوة  -1إخطار المكتب الدولي بالهيئة المسؤؤلولة ومو ا االمتماد وتشؤؤكيلة الوفد المشؤؤارن ببالنسؤؤبة إل
البلدان األمضاء فقط)
 -5ت ح ئظات تسعععا ب المئدوب و ) )DRSللمشعععارك و التسعععا ب في ام ا ااتماتاو االتحاد البر دي الًالمي.
و ُ َب ِّسط نذا الئظات تمل ل التسا ب و ساتد تلي ماو أو ُ َم ِّاب البلداو ائت ا في االتحاد البر دي الًالمي في
والىععععع ح او مو سعععععلطاتلت الوطئ ل .و ُشعععععار لي نؤال
االاتماتاو أشعععععطا حاىعععععلوو تلي التراط
ائشطا امات ا ل بًبار "الوفود".
وفي نذا الىددب تللو البلداو ائت ا في االتحاد الكتاب الدوري للمكتب الدولي رقت 3103(DIRCAB)1073

-3
بتار خ  9ول و ( 5212الذي مكو االط ع تل ه في الموقا الشعععععععبكي ل تحاد البر دي الًالمي تلي الرابط التالي:
 .)http://www.upu.int/en/exceptionalcaوللد ُ
ب ف ه مو ام ا البلداو ائت ععععععا اتطاذ ااارا او المب ئل في
ط ِّل َ
نذا الكتابب ما مراتا اآلااب المحدد لتلد ت المًلوماو لي المكتب الدوليب وال س ما )1 :است الل ل المسؤولل تو
تلد ت ااططار الرسعععمي بلسعععما المئدوب و (المشعععار ل لا بًبار "الل ل المسعععؤولل")؛ و )5ب ائاو االتىعععاب بموظ
الل ل المسؤولل الذي س تولي ملات موظ االتتماد في ئظات تسا ب المئدوب و.

 -4و راي مو البلداو ائت عععا في االتحاد البر دي الًالمي التي لت تسعععتكمب بًد نذه الططو ائولي التكرت
بإتماملا دوو تلط ر.
الخطوة  - 2تسجيل المشاركين ببالنسبة إل البلدان األمضاء والمراقبين الدائمين والمراقبين الملقتين)
ُُ -2راي مو ام ا المشععععارك و المحتمل و الراغب و في ح ععععور ااتماع مالس اادار ماد ا ل أو افترا عععع ا ل
تسععععععا ب أئ سععععععلت تلي اائترئو تبر الموقا االكتروئي التالي .www.upu.int/en/delegateregistration :و و
واالوا أ ل ىًوباو في تمل ل التسا بب ف مكئلت االط ع تلي دل ب المستطدت الطا بئظات تسا ب المئدوب وب
الذي مكو ااده في اللا مل المواود في أتلي الى حل بًد الدطوب لي الموقا.
 -6وتلب التسا بب س ستلت المشاركوو المحتملوو رسالل بالبر د االكتروئي تؤكد است ت طلب التسا ب وأئه
في ائتظار التلك د.

-5 -7و ُُشععاا بشععد ام ا المشععارك و الراغب و في ح ععور ااتماع مالس اادار تو بًُُد تلي المشععاركل في
دوراو التدر ب الًملي المبرمج تئظ ملا تلي مئىل المؤتمراو االفترا ل الطاىل بالمكتب الدولي تبر اتباع
التًل ماو الوارد في الملحق .2
الخطوة  -3إثبات صحة تسجيل المشاركين من قبل مو ا االمتماد بهذه الخطوة الزمة لتأكيد طلبات التسجيل
المقدمة) ببالنسبة إل البلدان األمضاء فقط)
 -2رنئا ل بمتطلباو ااططار الرسععععععمي المشععععععار ل لا أت هب فإو موظ ي االتتماد نت موظ وو تً ِّئلت الل ل
وترط للت اتتماد طلباو التسعععا ب الًاللل الطاىعععل بلت عععا وفد نذه المئظمل
المسعععؤولل لدل البلد الً عععو
ِّ
( راي االط ع تلي كتاب المكتب الدولي الدوري رقت  3103)BACRID(1073المؤرخ في  9ول و .)5212
 -9و اب تلي ام ا موظ ي االتتمادب كططو أوليب الدطوب لي ئظات تسععا ب المئدوب و وتح و ى ع حاتلت
الشعععطىععع ل .وتلب الدطوب لي الئظاتب سععع تمكو موظ و االتتماد مو مرااًل طلباو التسعععا ب الًاللل الطاىعععل
بمئدوب لت (ائظر الططو  5أت ه).
 -12و اب تلي موظ ي االتتماد التحلق مو أ و الشععععععط الذي طلب التسععععععا ب نو في الواقا ت ععععععو مو
أت ععععا وفد المئظمل .و و لت كو ائمر كذليب ف توقا مو موظ االتتماد رفب طلب التسععععا ب الطا بلذا
الشعععط  .وتئدما ابو موظ االتتماد ىعععحل طلب تسعععا بب سععع سعععتلت المئدوب( ) المًئي( ) رسعععالل بالبر د
االكتروئي ت د بلو تسععا له(نا) أىععبح مؤكدا ل .أما ذا رفب موظ االتتماد طلبا لب فس ع سععتلت الشععط المًئي
أ ا ل رسالل بالبر د االكتروئي ت د بذلي ما ذكر أسباب الرفب.
 -11و راي االئتباه لي أو موظ ي االتتماد ذا كائوا س ح روو االاتماع أ
تل لت أو سالوا أئ سلت و مئحوا االتتماد ئئ سلت تلي حد سوا .

ا ل (شطى ا ل أو تو بًُُد)ب فإو

 -15و راي االئتباه لي أو المشعععععععارك و الذ و ًتبروو مراقب و أو مراقب و مؤقت و في مالس اادار (ماب
مئظمل ائمت المتحد واالتحاداو المحدود واللائل االسعععتشعععار ل والمئظماو الدول ل) سععع ًتمدنت المكتب الدولي
ولو ُُطلب مئلت تزو ده بالمًلوماو الطاىل بموظ االتتماد المشار ل لا في الططو .1
الخطوة  - 4تأشيرات الدخول ببالنسبة إل البلدان األمضاء والمراقبين الدائمين والمراقبين الملقتين)
 -13تشععكب سععو سععرا از ا ل مو مئطلل شععئ و وني تطبق اللواتد ذاو الىععلل بمئح تلشع راو الدطوب .وتىععلح
تلشع راو مئطلل شععئ و للدطوب لي ام ا أرا ععي الدوب التي تشععمللا .و ئطبق ذلي أ عا ل تلي تلشع راو مئطلل
شئ و التي تمئحلا الدوب ائطرل ائت ا ف لاب مما ت ح الدطوب لي سو سرا.
 -14و اب تلي ام ا مئدوبي البلد الً ععو في االتحاد البر دي الًالمي المًئ و الحىععوب تلي التلش ع ر قبب
م ادر بلدائلت .و طلا المماب الدبلوماسي في بلد الوالل الر سي دوو غ ره بمسؤول ل مئح تلش راو الدطوب
لي مئطلل شععئ و .وال سععمح ال لمكاتب التما ب التي ًمب موظ وو قئىععل وو ف لا بمئح تلش ع راو الدطوب لي
مئطلل شععئ و .وحسععب كب مو البًال الدا مل لسععو سععرا لدل مكتب ائمت المتحد واالتحاد السععو سععريب تسععت ر
تموما ل مللل الحىـععـععوب تلي تلش ر شئ و  51وما ل تلي ائقبب لكو مكو أو تت ر نذه المد  .وللحىوب تلي
ىح باالستً ت مباشر لدل البًال السو سر ل في بلد قامل ىاحب طلب
مًلوماو دق لل حوب نذا المو وعب ُُئ َ
التلش ر .

-3 -12وتادوو مًلوماو م ىعععلل تو نذا المو عععوع بالل ت و ال رئسععع ل واائكل ز ل في الموقا الشعععبكي الطا
بالوزار االتحاد ل للشؤوو الطارا ل تلي الرابط التالي:
.www.eda.admin.ch/eda/en/home/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html
 -16وسعععع مدكت المكتب الدولي بما ابو مشععععاركتكت الرسععععم ل في دوراو مالس اادار في حاب الحاال ل لا
ب ل الحىوب تلي تلش ر الدطوب .وللحىوب تلي نذا اااباوب راي مئكت است ا الطائاو المتىلل بتلش ر
الدطوب في ئظات ت سا ب المئدوب و .وبمارد تلك د الت سا ب مو موظ االتتماد المًئيب ست ُولد ر سالل التل ش ر
سب لي المئدوب تبر البر د االكتروئي.
آل ا ل وت ُر َ
الخطوة  - 5االمتبارات الخاصة جراء جائحة كوفيد11-
 -17مكو أو تت ر التعداب ر اللعا معل لمكعافحعل الاعا حعل الًعالم عل في أي وقعو .وللحىعععععععوب تلي المز عد مو
المًلوماو بلذا الشعععععععلوب راي اال ط ع تلي الموقا الشعععععععبكي للحكومل السعععععععو سعععععععر ل تلي الرابط التالي:
 .https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.htmlوفي الوقو الرانوب امل ق ود سار ل م رو ل تلي اللادم و
مو بًب البلداو للدطوب لي سو سراب وت رب الحكومل السو سر ل تلي الم سافر و ارتدا كماماو في ام ا
وسا ب الئلب الًامل.
الخطوة  -6الشكون والصعوبات المواجهة أثناء إنجاز العمليات المبينة أماله
 -12في حالل مواالل أي شعععكوي أو ىعععًوباو أائا تئ ذ الًمل او المب ئل أت هب راي مو البلداو ائت عععا
في االتحاد البر دي الًالمي والمراقب و الت ب بتوا ه رسالل بالبر د االكتروئي لي الًئاو و التال ل:
-

ف ما ط

-

وف ما ط

المسا ب التلئ ل المتًللل بئظات تسا ب المئدوب وupi.usuutrppsus.ctp :
ام ا المسا ب ائطرلDRS.support@upu.int :
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معلومات عملية لكل المشاركين في الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة
ألف -التسجيل
يرجى من جميع األعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة التأكد من قيام كل مندوب مرخص له بتسجيل نفسه في
نظظمظظظظام تسظظظظظظظظظجظظيظظظظل الظظمظظنظظظظدوبظظيظظن الظظخظظظظاص بظظظظا تظظحظظظظاد الظظبظظريظظظظدي الظظ ظظظظالظظمظظي عظظلظظى الظظمظظوقظظع الظظتظظظظالظظي:
 .www.upu.int/en/delegateregistration /ويرجى ا طالع على الملحق  3الذي يشظظظظظمل الدليل المفكظظظظظل لكيفي
التسجيل في نمام تسجيل المندوبين.
ويجب أن يستلم المكتب الدولي كل التسجيالت قبل ثالثة أسابيع من بداية الدورة المعنية على أقصى تقدير.
و يقدم تأكيد التسجيل في دورة مجلس اإلدارة سوى على إثر إثبات كح التسجيالت من ِقبل مومف ا عتماد
الم ين في نمام تسجيل المندوبين بالنسب إلى كل بلد أو مراقب.
باء -استرداد نفقات السفر
بموجب المادة  112من النمام ال ـظظظظظـظظظظظام لالتحاد البريدي ال الميل يحق لممثل كل بلد عضو في مجلس اإلدارةل
مكظظظنف ضظظظمن البلدان النامي أو أقل البلدان نموال يشظظظار مشظظظارك مادي في اجتماعات هذا الجهاز الحق في
استرداد إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرج ا قتكادي وإما تذكرة قطار بالدرج األولىل أو تكلف السفر
بأي وسظيل أخرى بشظرط أ يتجاوز هذا المبلث ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرج ا قتكظادي  .ونفقات سظفر
المومفين المرافقين للممثل األكظظظلي يتحملها البلد ال ضظظظو الم ني .وإذا تم تمثيل بلد عضظظظو في المجلس من قبل
نفس الشظظظظظظخص أو أشظظظظظظخاص مختلفين في دورة المجلس وفي اجتماعات أجهزته التي تن قد في نفس المكان في
الفترة السابق أو الالحق للدورة فإنه يسترد إ مرة واحدة ثمن تذكرة السفر.
جيم -االمتيازات والحصانات
ت ُطبق على جميـظظظظظظع مندوبي البلدان األعضاء في ا تحاد البريدي ال المي خـظظظظظظالل فترة إقامتهم بسويسرا لحضور
الدورة ا متيازات والحكانات الواردة في المادة الراب من ا تفاق الخـظظظظـظظظظاص بمزايا وحكانات منممـظظظظ األمم
المتحدةل المبرم بين المجلس ا تحـظظظظظظظادي السويسـظظظظظظظري واألمين ال ـظظظظظظظام لمنممـظظظظظظظ األمم المتحـظظظظظظظدة المؤرخ 1
يوليو  )1946التي تطبق قياسا علـظظظظظى مندوبي البلدان األعضاء فـظظظظظي ا تحـظظظظظاد البريدي ال المي أثناء المؤتمرات
التــي يدعو إليهــا ا تحاد وخالل سفرهــم من مكان ا جتماع وإليه .يمكـن ا طالع علــــى ا تفاق فــي "دليل
الظظدسظظظظظظظتور والنمظظام ال ظظام لالتحظظاد البريظظدي ال ظظالمي" على الموقع الشظظظظظظظبكي لالتحظظاد من خالل الرابط التظظالي.:
.)www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8
دال -تأشيرات الدخول
يمكن أن تشظظظهد اإلجراءات المتخذة لمكافح الجائح ال المي كوفيد 19-تغييرات في أي وقت .وللحكظظظول على
المزيظظد من الم لومظظاتل يرجى ا طالع على الموقع الشظظظظظظظبكي للحكوم ظ السظظظظظظظويسظظظظظظظري ظ على الرابط التظظالي:
.https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

-5هنا قيود مفروض حاليا على دخول األشخاص القادمين إلى سويسرا من ب ض البلدان.
وتشظظظكل سظظظويسظظظرا جزءا من منطق شظظظنغن وهي تطبق القواعد ذات الكظظظل بمنح تأشظظظيرات الدخول .وتكظظظلح
تأشظظظيرات منطق شظظظنغن للدخول إلى جميع أراضظظظي البلدان التي تشظظظملها .كما ينطبق ذل على تأشظظظيرات منطق
شنغن الممنوح من جانب سائر أعضائهال مما يتيح الدخول إلى سويسرا.
ويجب على جميع وفود البلدان األعضظظاء في ا تحاد البريدي ال المي الم ني الحكظظول على التأشظظيرة قبل مغادرة
بلدانها .ويضطلع الممثل الدبلوماسي في بلد الوجه الرئيسي دون غيره بمسؤولي منح تأشيرة الدخول إلى منطق
شظظظنغن .و يسظظظمح إ لمكاتب التمثيل في الخارل التي ي مل مومفون قنكظظظليون فيها بمنح تأشظظظيرات الدخول إلى
منطق شنغن .وحسب الب ث الدائم لسويسرا لدى مكتب األمم المتحدة وحسب ا تحاد السويسريل تستغرق عموما
مهل الحكول على تأشيرة شنغن  51يومال لكن يمكن أن تتغير هذه المدة .وللحكول على م لومات دقيق ل ينبغي
ا ست الم مباشرة لدى الب ث السويسري المختك في بلد إقام الطرف الذي يطلب التأشيرة.
ويمكن ا طالع على المزيد من الم لومات المفكظظل عن هذا الموضظظوع باإلنكليزي في الموقع الشظظبكي الخاص
بالوزارة ا تحادي للشؤون الخارجي على الرابط التالي:
.www.eda.admin.ch/eda/en/home/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html
وسيمدكم المكتب الدولي بتأكيد رسمي لمشاركتكم في دورة مجلس اإلدارة في حال كان ذل ضروريا للحكول
على تأشيرة الدخول .وللحكول على هذا التأكيدل يرجى استيفاء األقسام ذات الكل بتأشيرات الدخول في نمام
تسظظجيل المندوبين .وبمجرد تأكيد الطرف الم ين للتسظظجيلل س ظيجري إعداد خطاب التأشظظيرة تلقائيا وإرسظظاله عبر
البريد اإللكتروني إلى المندوب الم ني.
وينبغي لألعضظظظظاء والمراقبين في مجلس اإلدارة الراغبين في حضظظظظور الدورة حضظظظظورا شظظظظخكظظظظيا ا نتباه إلى
إجراءات الحجر ال كحي والقيود األخرى التي تفر ضها الحكوم السويسري والتي يمكن أن تكون منطبق على
المسظظظظظظافرين من الخارل بسظظظظظظبب جائح كوفيد .19-ويمكن ا طالع على الم لومات ذات الكظظظظظظل على الموقع
الشظظظظظظظبكي الخظظظظاكظظظظظظظظظظ بظظظظالمكتظظظظب ا تحظظظظادي السظظظظظظظويسظظظظظظظري للكظظظظظظظحظظظظ ال موميظظظظ على المواقع التظظظظالي:
.www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

هاء -إقامة المشاركين
ث م قائ م بالف نادق الم تا ح ترد في الموقع الشظظظظظظظبكي لمؤسظظظظظظظسظظظظظظظظ السظظظظظظظ يا ح في برن على ال نوان ال تالي:
 .www.bern.com/en/where-to-stayويمكن لمندوبي األعضظظظظظظظظاء والمراقبين في مجلس اإلدارة المرخص لهم
إجراء حجوزاتهم مباشظظظرة من خالل هذا الموقع الشظظظبكي .وتجدر اإلشظظظارة أيضظظظا إلى أنه ُمنحت أسظظظ ار خاكظظظ
لالتحاد البريدي ال المي في ب ض الفنادق .لذا يوكظظظظي المكتب الدولي األعضظظظظاء والمراقبين في مجلس اإلدارة
باإلشارة عند إجراء الحجز إلى أنهم سيشاركون في اجتماعات ا تحاد البريدي ال المي.
ولألسف فإنه نمرا إلى ب ض الك وبات التي واجهها المكتب الدولي في الماضيل لم ي د بوسع ا تحاد البريدي
ال المي أن يقوم آليا بحجز الغرف في الفنادق بالنياب عن األعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة.
وغير أنه إذا لم يتمكن األعضاء أو المراقبون في مجلس اإلدارة ألسباب خاك أن يقوموا بالحجز المطلوب في
الفندق الذي وقع عليه اختيارهمل فبإمكانهم ا تكظظظظال بمكتب السظظظظياح لمدين برن المتواجد في محط القطارات
الرئيسي على ال نوان التـالي:
Tourist Information
Bahnhofplatz 10a
3011 BERNE
SWITZERLAND

-3الهاتف+41 31 328 12 12 :
الفاكس+41 31 328 12 77 :
الموقع الشبكيwww.bern.com/en/home :
البريد اإللكترونيinfo@bern.com :

واو -المناخ
تتوفر م لومات محين عن األحوال الجوي في برن على ال نوان التالي.meteo.search.ch/3015-bern :
زاي -مكان انعقاد الدورة
كما هو مبين في كتاب الدعوةل ست ُنمم الدورة في مبنى ا تحاد البريدي ال المي الرئيسي الواقع بضاحي المدين
في ال نوان التالي:
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
الهاتف+41 31 350 31 11 :
الفاكس+41 31 350 31 10 :
البريد اإللكترونيinfo@upu.int :

وللوكول إلى هذا ال نوانل يمكن للمندوبين است مال الحافل الكهربائيـ ظ
إلى غاي محط " "Weltpostvereinالواق قبال مبنى المكتب الدولي.

الترام) رقـظظم  8فـظظـظظـظظـظظي اتجاه ""Saali

حاء -النقل بين مطار الوصول أو المغادرة وبرن
مطاري زيورخ  Zurich-Klotenأو جنيـف .Genève-Cointrin
يكل عادة المندوبون الوافدون إلى سويسرا جوا إلى
َ
ويواكظظظظظظظلون رحلتهم عادة بالق طار حتى برن .وتتيسظظظظظظظر مواع يد رحالت الق طارات ال حال ي على ال نوان ال تالي:
 .www.sbb.chويتيسر الموقع الشبكي باإلنكليزي والفرنسي واأللماني واإليطالي .
طاء -تدابير تخص التدخين في المكتب الدولي
يجدر تذكيركم بأن التدخين محمور في جميع مرافق المكتب الدوليل باستثناء سطح المبنى الطابق الثامن).
ياء -تكاليف الترجمة الفورية
ست ُقدم خالل الدورة ا ستثنائي خدمات الترجم الفوري  1.وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات الترجم الفوري سيجري
تقسظظظظظيمها بين البلدان المشظظظظظارك األعضظظظظظاء والمراقبون في مجلس اإلدارة) .وترد الم لومات عن اللغات التي
تختارها البلدان األعضاء خالل اجتماعات مجلس اإلدارة في المواد ذات الكل من نمامه الداخلي.

/

وبالتاليل يرجى من البلدان األعضظظاء في ا تحاد البريدي ال المي التي ليسظظت أعضظظاء في مجلس اإلدارة ولكنها
ستشار بكف مراقب في دورة مجلس اإلدارةل أن ترسل إلـظظظى المكتـظظظب الدوليل باستخدام ا ستمـظظظارة الواردة
في المرفـق 1ل تفاكيل اللغ أو اللغات التي تود است مالها خالل الدورة القادم .
1

الفرنسي واإلنكليزي وال ربي والبرتغالي والروسي واإلسباني .
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المؤرخ في  52أغسطس 5252

إلى :أمانة مجلس اإلدارة (السيدة هيالري دونوهي)
Universal Postal Union
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
SWITZERLAND
الفاكس+41 31 350 31 10 :

البلد العضوووووووت اد البريد البعادم العيل د ب ي اد للا البلدا
بصفة عاقب)

اع األعضووووووويل اد الة الداعو ال دعتو

سييييسيييتبد البلد العضيييو الم يييار إلي أةالأ للة أو للا النقاش التالية بالل الدورة االسيييتئنا ية لمجلس اإلدارة
وسيتحمل التكاليف المرتبطة بها وفقا ً للمادة  11من النظا الدابلي لمجلس اإلدارة.
 الفرنسية

 البرتلالية

 اإلنكليزية

 الروسية

 العربية

 اإلسبانية

وفي حال ةد التصيري ،سييقت تصينيف البلد الم يار إلي أةالأ ضيمن الف ة ا نسيب سيوا بنا ً ةلى ةضيويت
في مجموةة للوية أو ةلى أساس للة المناق ة التي ابتارها في السابق.
ال ُمر ِسل:
 السيدة
الوظيفة/اللقب الوظيفي:

العنوان:

الفاكس:
التاريخ:

التوقيت:

 السيد
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المؤرخ في  55أغسطس 5252

الجدول الزمني للتدريب المزمع تنظيمه بشأن مشاركة األعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة عن بُعد
بالنظر إلى التقدم الذي تحقق من خالل استتتتتتتتخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات إلتاحة المشتتتتتتتاركة ن بعد في
اجتما ات مجلس اإلدارة ،فإننا نوصتتتتي بشتتتتدة األ ضتتتتال والمرا بين في مجلس اإلدارة باالطالع لى منصتتتتة
والتمرس بها وبالتأكد من حسن استيعابهم لإلجرالات ذات الصلة
المكتب الدولي إل امة المؤتمرات االفتراضية
ّ
مما يتيح لهم المشاركة بشكل كامل في االجتماع.
وبالتالي ،يتيح المكتب الدولي لجميع األ ضتتتال والمرا بين في مجلس اإلدارة فرصتتتة تلقي تدريب عملي يحاكي
المشاركة التفا لية (يمنح لهم فيها حق التحدث) والمشاركة غير التفا لية (اإلنصات فقط).
ويرد فيما يلي الجدول الزمني للتدريب المبرمج فيما يخص الدورة االستتتتتتتتلنالية لمجلس اإلدارة .وتقدر المدة
المخصصة لكل دورة تدريبية بحوالي  55د يقة لكل ضو أو مرا ب في مجلس اإلدارة.

منطقتتة االتحتتاد البريتتدي التتتتلتتتت تتتتة أو التتتتلتتتت تتتتات
يوم التدريب الدورات التدريبية
المستخدمة في التعليمات
(تو يت وسط أوروبا الصيفي )UTC+2/العالمي (يوصى بها)
 51أكتوبر

من السا ة  8:22إلى السا ة 52:22

جنوب آسيا وأو يانوسيا اإلنكليزية

من السا ة  51:22إلى السا ة  58:22األمريكيتان
 51أكتوبر

من السا ة  9:22إلى السا ة 55:22

أفريقيا

من السا ة  51:22إلى السا ة  58:22أوروبا ال ربية
 55أكتوبر

من السا ة  9:22إلى السا ة 55:22

 51أكتوبر

 51أكتوبر

اإلنكليزية والفرنسية
اإلنكليزية والفرنسية

أوروبا الشتتر ية وشتتمال اإلنكليزية والفرنسية
آسيا

من السا ة  51:22إلى السا ة  58:22أفريقيا
من السا ة  8:22إلى السا ة 52:22

اإلنكليزية واإلسبانية

اإلنكليزية والفرنسية

جنوب آسيا وأو يانوسيا اإلنكليزية

من السا ة  51:22إلى السا ة  58:22األمريكيتان

اإلنكليزية واإلسبانية

من السا ة  52:22إلى السا ة  55:22أوروبا ال ربية

اإلنكليزية والفرنسية

من السا ة  51:22إلى السا ة  58:22أوروبا الشتتر ية وشتتمال اإلنكليزية والفرنسية
آسيا

-5المتطلبات التقنية للمشاركة التفا لية ن بعد:
-

االتصال بشبكة اإلنترنت (سر ة تحميل ال تقل ن  555كيلوبت/لانية)

-

سما ة وميكروفون وكاميرا متصلة جميعها بجهاز الكمبيوتر الخاص بكم

-

مكان هادئ مع توفر إضالة جيدة

مالحظة -.من أجل المشتتتتاركة التفا لية ،يكون من الضتتتتروري استتتتتخدام ستتتتما ات من أجل تفادي التداخالت
الصوتية
اختبار االتصال بشبكة اإلنترنتconnect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm :

ومن أجل التسجيل في التدريب العملي ،ينب ي لأل ضال والمرا بين في مجلس اإلدارة إرسال رسالة بريد إلكتروني
إلى  support.events@upu.intمع اإلشارة إلى الدورة المفضلة بالنسبة إليهم في أجل أقصاه  6أكتوبر .0202

الملحق  6بالكتاب الدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1087

المؤرخ في  52أغسطس 5252

نموذج ترخيص خاص بأعضاء مجلس اإلدارة الراغبين في حضور الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة:
-1

باعتماد الحضور عن بعد فقط؛

-2

ماديا ً وعن بعد على السووواء ول ن بشوورط ن ي ون المندوب المرخص له بالتحدث والتصوووي حاضوورا ً
عن بعد فقط.

يرجى استتتتتتتتي ا هذا النموذج وإعادته بالبريد اإللكتروني حتى جل قصوووووووا يو  9توبر  2222إلى العنوان
التالي .CA.Secretariat@upu.int
جهة االتصال فيما يتعلق بطلبات االستعالم:
السيد شوانغ مينغ هان
أمانة مجلس اإلدارة
shuangming.han@upu.int
الهاتف+41 31 350 25 49 :
ال اكس+41 31 350 31 10 :

البلد العضو:

السلطة الحكومية المسؤولة:

االسم الكامل (الممثل المرخص له حسب األصول):
 السيدة
الوظي ة/اللقب الوظي ي:

الهاتف:

ال اكس:

البريد اإللكتروني:

المكان/التاريخ

التوقيع

 السيد

-5يقوم الشتخص المرخص له بالتحدث والمشتاركة حستب االقتضتا في اتخاذ القرارات بذلك عن بعد (بما في
ذلك أي تصويت) خالل الدورة االستثنائية بالنيابة عن البلد العضو المشار إليه أعاله.
يرجى تحديد أحد الخيارين التاليين:


أنا المندوب المرخص له بالتحدث والتصويت خالل الدورة بالنيابة عن البلد العضو المشار إليه أعاله.

( __________________________________ االستتتتتتتم الكامل للمندوب) هو المندوب
المرخص له بالتحدث والتصويت خالل الدورة بالنيابة عن البلد العضو المشار إليه أعاله.
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المؤرخ في  52أغسطس 5252

نموذج ترخيص خاص بالمراقبين في مجلس اإلدارة الراغبين في حضوووور الدورة اثنوووت ناجيس لمجلس اإلدارة
باعتماد الحضور عن بعد فقط
يرجى استتتتتتتي ا هذا النموذج وإعادته بالبريد اإللكتروني حتى أجل أقصووووووا يو  9أكتوبر  0202على العنوان
التالي .CA.Secretariat@upu.int
جهة االتصال فيما يتعلق بطلبات االستعالم:
السيد شوانغ مينغ هان
أمانة مجلس اإلدارة
shuangming.han@upu.int
الهاتف+41 31 350 25 49 :
ال اكس+41 31 350 31 10 :

المراقب:
االسم الكامل (الممثل المر ّخص له حسب األصول):
 السيدة

 السيد

الوظي ة/اللقب الوظي ي:
الهاتف:

ال اكس:

البريد اإللكتروني:
المكان/التاريخ:

التوقيع:

سيُُمث َّل البلد (المؤسسة) عن بُعد خالل هذه الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة.
يرجى تحديد أحد الخيارين التاليين:


أنا المندوب ال ُمرخص له بالتحدث بالنيابة عن البلد (المؤسسة) المشار إليه أعاله خالل الدورة.

( _________________________________ االستتتتتتتم الكتتامتتل للمنتتدوب) هو المنتتدوب
المرخص له بالتحدث بالنيابة عن البلد (المؤسسة) المشار إليه أعاله خالل الدورة.

