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 1120(DOP.POC.SEC)4880 ة:ـــــاإلحال

 1 وَمي  في د ن،) 2020لعام  العاد ة الران ةاالسوووترما  الد  د  دو ة مجلس حضوووو  دعوة إلى  الموضوع:
 (2020 د سمد  2و

 

 

 حءرة السيدة، السيد،
 

 
 
 
/ 

إلى حءدددور  ،المجلسرئيس  بالنيابة عا، االسدددتثمار البريدي مجلسدعوة اضعءدددا  والمراقبيا  ي  يشدددر ني
المكتب   ي االجتماع. وما المنتظر أا يُعقد (2020دورة الثانية لعام ال) لهذا العام العادية الثانيةدورة المجلس 

سمبر 2و 1ي يوم  برا الدولي لالتحاد البريدي العالمي  ي  ساعة  دي ساعة  12:00ما ال بتوقيت  16:00إلى ال
 .1. ويرد جدول أعمال الدورة المؤقت  ي الملحق (1)غرينتش+ وسط أوروبا

 

 
 
 
/ 

ر االسددتثمار البريديوتجدر اإلشددارة إلى أا مجلس  المكتب الدولي دعا إليها المشدداورات التي  إجرا  ، عقبقرَّ
، السماح لألعءا  والمراقبيا الذيا ال يمكنهم حءور الدورة 1108(DOP.POC.SEC)4880كتابه الدوري   ي

سبب جائحة العادية الثانية  ؛ وبناً  على ذلك، وحسب عا بُعدبالمشاركة  يها  (COVID-19)كورونا شخصياً ب
ل  ،  قد 2ما ورد  ي الملحق  ي  و/أو  ُعد ِّ للسدددددماح  االسدددددتثمار البريديما أحكام النظام الداخلي لمجلس  عدد   أُلغِّ
 . هاجتماعات  ي بالمشاركة عا بُعد

 

 الطرق الثالث التالية: بطريقة ما  ي الدورة يمكا للبلداا اضعءا  أا تشاركويعني ذلك أنه 

  قط الشخصيالحءور  ‘1’
 

 تماشدددددددياً م السدددددددالمة المتبعة  ي المكتب الدولي ) تدابيرالحالية وغيرها ما  االجتماعيقواعد التباعد ل مراعاةً 
اضعءدددددا  والمراقبيا  ي ، سدددددتُطبق على االجتماعقاعة لالمادية  القيودعا  توجيهات البلد المءددددديف(،  ءدددددالً 

ً  حءوراً هذه الدورة الذيا سيحءروا  االستثمار البريديمجلس   الشروط التالية: شخصيا

شارك  ي الدورة  االستثمار البريديمجلس  ضي عءو ما أعءا  يجوز - شخصيي  قط أا  بالحءور ال
 ي المندوبْيا على اضقل  هذيا حدض يُرخَّصويجب أا إلى الدورة.  على األكر  ارن ن مندودْ نيرسدددددددل 
 .هوالتصويت نيابة عنالتحدث 

إلى الدورة.  فقط واحدا   مندودا   قط أا يرسددل  بالحءددور الشددخصددييشددارك  ي الدورة ضي مراقب  يجوز -
 .هنيابة عن التحدث ي  يُرخَّص للمندوبويجب أا 

http://www.upu.int/


-2- 
 

 حءددددوراً  الدورة حءددددورالراغبوا  ي  االسددددتثمار البريديوينبغي أا يولي اضعءددددا  والمراقبوا  ي مجلس 
 ً على المسا ريا الحكومة السويسرية  التي قد تفرءهاجرا ات الحجر والقيود اضخرى إلعناية خاصة  شخصيا
حة الوا ديا  جائ نا ما جرا   هذه المعلومات  ي الموق  الشدددددددبكي (COVID-19)كورو ؛ ويمكا االطالع على 

 .www.bag.admin.ch/bag/en/home.html للمكتب االتحادي السويسري للصحة العمومية على الرابط التالي:
 

  قط عا بُعدالتمثيل  ‘2’
 

عن  ي هذه الدورة  الذيا سيشاركوا االستثمار البريدياضعءا  والمراقبيا  ي مجلس  ستطبق الشروط التالية على
 :دُعد فقط

 
 
/ 
 
 

 
 
 
/ 

ص  - يشدددددارك  ي الدورة عا بُعد  قط  االسدددددتثمار البريديمجلس  أي عءدددددو ما أعءدددددا يجب أا يرخ ِّ
ر  ي مندود ه  لمندوب واحد فقط من المكتب  الدولي  هذا العءدددددوالتحدث والتصدددددويت. ويجب أا يُخطِّ

 12في موعد أقصووا  وإعادتها  6بمندوبه المرخَّص له ما خالل اسددتيفا  االسددتمارة الواردة  ي الملحق 
متابعة  اآلخريا كلهماالسدددددددتثمار البريدي . ويجوز لباقي مندوبي العءدددددددو  ي مجلس 2020 نوفمد 

ح لهم بالتحدث وال بالتصويت.مجريات الدورة عا بُعد،   ولكا لا يُسم 

ص  - التحدث  ي  مندود هواحد فقط من  لمندوبيشدددددددارك  ي الدورة عا بُعد  قط أي مراقب ويجب أا يرخ ِّ
ح لهم  نيابة عنه. ويجوز لباقي مندوبي المراقب اآلخريا كلهم متابعة مجريات الدورة عا بُعد، ولكا لا يُسددم 

ر  فا   هذا المراقببالتحدث. ويجب أا يُخطِّ لدولي بمندوبه المرخَّص له كذلك ما خالل اسدددددددتي المكتب  ا
 .2020 نوفمد  12في موعد أقصا  وإعادتها إلى المكتب الدولي  7االستمارة الواردة  ي الملحق 

 

 والتمثيل عا بُعد  الشخصيالحءور  ‘3’
 

 ي هذه الدورة الذيا سيشاركوا  البريدياالستثمار اضعءا  والمراقبيا  ي مجلس  ستطبق الشروط التالية على
 :وعن دُعد دالحضو  الشخصي

وعا بُعد  بالحءور الشخصييشارك  ي الدورة  االستثمار البريديمجلس  ضي عءو ما أعءا  يجوز -
ً  على األكر  ارن ن مندودْ نأا يرسدددددل معاً  هذيا حد ض يرخَّص. ويمكا أا لحءدددددور الدورة شدددددخصددددديا

 كلهم اآلخرياالعءدددددو  هذا لباقي مندوبي ويجوز. هوالتصدددددويت نيابة عن التحدث  ي كليهماالمندوبْيا أو 
ح لهم لامتابعة مجريات الدورة عا بُعد، ولكا   .بالتحدث وال بالتصويت يُسم 

 بالحءددور الشددخصددييشددارك  ي الدورة  االسددتثمار البريديمجلس  عءددو ما أعءددا أي يجب أا يخطر  -
 ً الدولي بمندوبه  ، المكتب  فقطوالتصويت عا بُعد  التحدث ي ص له المرخَّ ويشارك  يها مندوبه  وعا بُعد معا

في موعد وإعادتها إلى المكتب الدولي  6 الملحقما خالل اسددددتيفا  االسددددتمارة الواردة  ي  هذا ص لهالمرخَّ 
ح ضي مندوب ما مندوبي هذا العءددو 2020 نوفمد  12أقصووا    اآلخريا الذيا. و ي هذه الحالة، لا يُسددم 

 التصويت.ب وال التحدثبأو عا بُعد  بالحءور الشخصييتابعوا مجريات الدورة سوا  

ً  بالحءدددور الشدددخصدددييشدددارك  ي الدورة ضي مراقب  يجوز - ً أا يرسدددل  وعا بُعد معا   قط واحداً  مندوبا
لباقي  ويجوزنيابة عا المراقب.  التحدث ي  لهذا المندوبيُرخَّص . ويجوز أا لحءددور الدورة شددخصدديا  

ح لهم  لامتابعة مجريات الدورة عا بُعد، ولكا  كلهم اآلخريامندوبي المراقب   .بالتحدثيُسم 

ً  بالحءددور الشددخصددييشددارك  ي الدورة أي مراقب يجب أا يخطر  - ويشددارك  يها مندوبه  وعا بُعد معا
له المرخَّ  حدث ي ص  عد  الت تب  فقطعا بُ به  ، المك ندو لدولي بم لهالمرخَّ ا فا   هذا ص  ما خالل اسدددددددتي

. و ي 2020 نوفمد  12في موعد أقصووا  وإعادتها إلى المكتب الدولي  7 الملحقاالسددتمارة الواردة  ي 
ح ضي مندوب ما مندوبي هذا المراقب  سم  يتابعوا مجريات الدورة سوا   الذيا اآلخرياهذه الحالة، لا يُ

 .بالتحدثأو عا بُعد  بالحءور الشخصي
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 تسجيل المشاركيا ومعلومات عملية

 
 
 
 
 
/ 

، الذيا سدددديحءددددروا الدورة إما االسددددتثمار البريدياضعءددددا  والمراقبيا  ي مجلس مندوبي جمي   يُطلب ما
 والتسج ل. نظام تسجيل المندوبيا الخاص باالتحاد البريدي العالمي تسجيل أنفسهم  ي عد،شخصياً و/أو عا بُ 

 لذا، 2020 نوفمد  12 حتى مفتوحا   التسووووووج ل داب سوووووو ظلوجم ع المندود ن،  ىفي هذا النظام إلزامي عل
على المعلومات المتعلقة بالتسدددجيل أيءددداً االطالع يُرجى و .التا  خ هذا قدل أنفسوووكم تسوووج ل من التأكد  ُ جى

 .4و 3مسائل اللوجيستية الموجهة إلى المشاركيا والواردة  ي الملحقيا وال

 
 االستثمار البريديمجلس  جلساتتقديم البلداا اضعءا  اضسئلة التي ستُناقش خالل 

 
 ي االتحاد البريدي  ما أي بلد عءواالستثمار البريدي ما النظام الداخلي لمجلس  15ما المادة  2-3لبند ا يقتءي
سئلة للنقاش خالل هذه الدورة يرغب  ي طرح  العالمي أا يرسل المستندات المعنية إلى االستثمار البريدي لمجلس أ

 20 هولتقديم اضسددددددئلة  النهائي الموعد  إا، وبالتالي لدورة بمدة ال تقل عا سددددددتة أسددددددابي .اضميا العام قبل ا تتاح ا
جملة على النظر  ي وإقراراً م  ذلك بأا هذه المهلة قد تكوا ءددديقة، سددديُدعى المجلس إلى الموا قة  .2020 أكتود 

ما النظام الداخلي  15ما المادة  2-3االقتراحات التي قد تقدم إليه بعد هذا الموعد النهائي، وذلك أيءددددددداً و قاً للبند 
 .االستثمار البريديلمجلس 

 
 المشاركة عا بُعد أداة

 
 علىلتدريب العملي لالمقترح الجدول الزمني وعد لمشدداركة عا بُ المتعلقة باالتقنية  التفاصدديل 5يتءددما الملحق  /

 ي أداة المشدداركة  ي المؤتمرات عا بُعد، وهو تدريب يلزم أا يحصددل عليه المندوبوا المرخص لهم  اسددتخدام
 ة  ي مجريات االجتماع. وسلستفاعلية ءماا مشاركتهم مشاركة عد لالتحدث والتصويت عا بُ 

 
 

 واالحترام،،،وتفءلوا بقبول  ائق عبارات التقدير 
 ،العام اضميا

 بشار عبد الرحما حسيا



 

لدوري  1 الملحق تاب ا  1120(DOP.POC.SEC)4880بالك

 2020 أكتوبر 19في المؤرخ 
 

(CEP 2020.2-Doc 1) 

 (1المستند  -2-2020 -االستثمار البريديمجلس )

 
 

 االستثمار البريديمجلس 
 

 الجلسة العامة
 

وسااا   بتوقيت 16:00إلى الساااابن  12:00من الساااابن ، 2020 ديسااامبر 2و 1، في بالمشااااركن بن ب  د/برن
المؤتمرات منصةة  خالل  منو (Heinrich von Stephan)(، في قابن هاينرش فون شاااتي ان 1)غرينتش+ أوروبا

 الخاص  بالمكتب الدولي فتراضي اال
 
 

  جدول األعمال
 
 بنود جدول األبمال 
 

 المستند النتائج المنشودة

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - افتتاح االجتماع وابتماد جدول األبمال -1
 1المستند 

   
    1مسائل تت لق باللجنن  -2

الجمارك: االت اق اإل اري المت دد  ( أ
 األ راف بشأن تبادل البيانات

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 أ2المستند 

ال تقرير بن م ااالجاان الب ااائاا  التي  ب(
 ITMATTالرساااائل  ترسااال بشاااأن ا

 واقتراحات لت ديل النظام

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 ب2المستند 

ورقااان موقف االتحااااد البريااادي  ج(
ال ااالمي بشااااااااأن تاادفقي البيااانااات 

من  4و 3اإللكترونياان المساااااابقاان 
 النموذج البريدي ال المي

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - مذكرة يقدم ا المكتب الدولي -
 ج2المستند 

تحيين نظاااام االتحااااد البرياااادي  د(
 النقل الس حي فيما يخصال المي 

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - مذكرة يقدم ا المكتب الدولي -
 د2المستند 
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 بنود جدول األبمال 
 

 المستند النتائج المنشودة

مباااادال االتحااااد البريااادي ال اااالمي  (ـه
رسااااائل  بدم ب الخاصاااانالتوجي ين 
 (DNL)التحميل  

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - مذكرة يقدم ا المكتب الدولي -
 ـه2المستند 

المقترح إدخاله بلى الم يار  الت ديل (و
M33, ITMATT V1 

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - يقدمه فريق الم ايير مستند -
 و2المستند 

   

   2مسائل تت لق باللجنن  -3

   تقرير بن بمل فريق نوبين الخدمن ( أ

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - الرئيستقرير يقدمه  -
 أ3المستند 

تغيير /تحااادياااداقتراح يرمي إلى  ب(
 م ايير نوبين الخدمن وأهداف ا

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 ب3المستند 

   تقرير بن بمل فريق تكامل األجور ج(

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 ج3المستند 

راب اً من المادة 6 ت سااااااير البند د(
 مكرراً من االت اقين28

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 د3المستند 

راب اً من المادة 6ت سااااااير البند  (ـه
 مكرراً من االت اقين28

  

قتراح البرض يقدمه الرئيس ل -
 إلى ت ديل االت اقين الرامي

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  -
 هـ3 ال رض

   اقتراحات لت ديل النظام و(

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 و3 المستند

   

    4مسائل تت لق باللجنن  -4

الموافقااان بلى النظاااام الاااداخلي  -
 ل ريق التحويل البريدي

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 4 المستند
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 بنود جدول األبمال 
 

 المستند النتائج المنشودة

   "POST."فريق اسم الن اق  -5

ميزانياااان فريق اسااااااام الن اااااق  ( أ
".POST"  2021ل ام 

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - تقرير يقدمه الرئيس -
 أ5 المستند

انتخاب أبضاء مجلس فريق اسم  (ب
ورئيس ال ريق  "POST."الن اق 

 ونائب الرئيس الجدد

  

 -2-2020 -االسااتثمار البريديمجلس  - مستند يقدمه المكتب الدولي -
 ب5 المستند

   
 - - مسائل أخرى -6
 
 

 اليابان: الرئيس 2020 أكتوبر 19 في برن،
 ماساهيكو ميتوكيالسيد  يمثل ا

 



 

 1120(DOP.POC.SEC)4880بااكلابااكد الاا      2 الملحق

 2020 أاب ب  19في المؤ خ 

 

 

 مجلس الفي عد عن ب  والمراقبين  بتمثيل األعضاءمن أجل السماح  االستثمار البريديأو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس و/تعليق 
 

المجلس، في  ع عن ب    الم اقبين بمثيل األعضااااك   سااااعيك  إلا إبكحة إماكنية حصاااا ا   2020لعكم ( 8ال   ة العك ية الثكنية لمجلس االساااابثمك  الب ي   وال   ة ألغ اض 
سااا    بعليقهك يبعين ة البي .  ب   األحاكم المح  اح ة احزمة االسااابثمك  الب ي  بعليق  /أ  بع يل األحاكم البكلية من النظكم ال اخلي لمجلس  ي قب ح  األ لفي العم     ةم 
 .الثكلثفي العم    ذات الصلة ب   المالحظكت البفسي ية  الثكنيالعم    فياإلج ا  المقب ح  ك يليه

 
 

 ذات الصلةالمالحظكت البفسي ية  اإلج ا  المقب ح الحام
 2ك ة الم

 االسبثمك  الب ي  أعضك  مجلس 
 

]...[ 
 

للنظكم  المجلس ممثله  فقك   عضاااااا  من أعضااااااك ي عي ِّن ال  -2
عكم من  د أ  ع ة ب مصاااااااح بك   هذا الممثل يج ز أن يا ن . ال

مناا  بين رخ ين مؤهلين أيضااااااااك لاللاااااااب ا  في المنااكقلااااااااكت 
 البصااا يت.  يبعي ن علا ال بل  عضااا ، أن يبلت المابد ال  لي 

، بمكلاايك الم افقين لهقبل افببكح ال   ة بممثله المعي ن  بكلمن  بين 
بأاي  مع بلااااااا يعه ال  ني أ   فقك إلج ا ابه ال اخلية.  لن ي ق  م 

 حق ال صاااا ل  مجلس االساااابثمك  الب ي   البسااااجيل في    ات
، إال بع  البحقق من صحة المعل مكت اللخصية ذات الصلة إليهك

قكئمة ال سااااااامية للمن  بين البي  بع  مقك نبهك ببل  ال ا  ة في ال
ألصاااا ل الساااال ة  الحا مية للبل  العضاااا  في بل غَت بهك حسااااد ا

 مجلس االسبثمك  الب ي  .
 

]...[ 

 

، لمجلس االسااااابثمك  الب ي   8إلا ال   ة بكلنسااااابة 
يا ن حض   األعضك  يقضي بأن ي علق المب أ الذ  

 ملاااك ابهم في ال   ة بصااافة "لاااخصاااية".  يمان 
 .ع عن ب  قب ل الحض    الملك اة  أيضك  

إلا العبااااك بين يفهم من أ  إلااااااااااك ات 
" علا أنهك ال صااااااا ل إلا"  "مصاااااااح بك  "

إماكنية حض    بمثيل البل ان  ك  ببضمن أيض
األعضاااك  في االبحك  و الم اقبين ايخ ين( 
ب اساا ة ال سااكئل اإللاب  نية، أ  من خالل 
ال ساااااااكئل البي يبيحهك المابد ال  لي لعق  
المؤبم ات عب  اإلنب ناااات  المؤبم ات 

للملاااك اة   ذل  ضااامكنك  الم ئية  السااامعية 
لمجلس االسااااااابثمااك   8الاا   ة الفعااكلااة في 
 الب ي  .

 

عك ات أيضااااااااك  ب ق م   في هذه الحكلة، إلااااااا
 ك  ( مسااابقأ  إلاب  نيك   وابكبيك   ع عن ب  بكلبمثيل 

 إلا المابد ال  لي.
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 ذات الصلةالمالحظكت البفسي ية  اإلج ا  المقب ح الحام
 13ك ة الم

 ال   ات  بنظيم االجبمكعكت
 

مق   في في السااااانة م بينيجبمع المجلس من حيث المب أ،  -1
 الجلساااااااة ب ح    أيكم عمل. 10لم ة إجمكلية ال ببجك ز  االبحك 
مة عك م ة البق يبيين  ال بك يخ  ال بهال ية ل    بكل  يج ز ل ئيس  .ال

يهإذا  المجلس، بك يخ أ  الم ة  ذل ،الظ  ف  حب مت عل بع يل ال
 ا ة  األمين إلالمح  ة  ذل  بكالبفكق المساااابق مع  ئيس مجلس ا

 افببكح قبل أعضاااك  المجلس إلاالغ هذا البغيي   بلااا   إب ،العكم
 .بق ي  أقل علا بأسب عين ال   ة

 

]...[ 
 

، لمجلس االسااااابثمك  الب ي   8إلا ال   ة بكلنسااااابة 
يا ن حض   األعضك  يقضي بأن ي علق المب أ الذ  

 ملاااك ابهم في ال   ة بصااافة "لاااخصاااية".  يمان 
 .ع عن ب  قب ل الحض    الملك اة  أيضك  

المنصااا ل عليه في  بكللااا   اإلخالل  ن 
من النظااكم العااكم  114من المااك ة  2البناا  

لالبحااك  الب ياا   العااكلمي فيمااك يخل بنظيم 
بكلحض    االسبثمك  الب ي     ات مجلس 
 في مق  االبحك ، يجد الساااامكح اللااااخصااااي

بملااااااااك اة البل ان األعضااااااااك  في االبحك  
 الم اقبين ايخ ين ب اسااااااا ااة ال سااااااااكئال 
اإللاب  نية في حكلة بعذ  عليهم الحضاااااا   

لمجلس  8 ال   ةللملااااك اة في  لااااخصاااايك  
 .ب نبفي مق  االبحك   االسبثمك  الب ي  

 14ك ة الم
 األمكانب بيد 

 

 

للب بيد األبج    ببعك  ، في جلسكت المجلس، ب بد ال ف   -1
 الف نسي لألعضك .

 
بكلق عة، في ال قت المنكسد، اسم  المجلس ئيس  يسحد -2

يأخذ ماكنه في ال   ة البكلية، أثنك     ة من  ال البل  الذ  سااااااا
 .المنصة ال ئكسيةأمكم  ةفي المق م المجلس    ات

 

، لمجلس االسااااابثمك  الب ي   8إلا ال   ة بكلنسااااابة 
 .األمكانب بيد ب بكلمب أ المبصلالعمل  جزئيك   يعل ق

علا  ف    14من المك ة  1نل البن   ين بق
الحضااااااا    كيمانه بيالبل ان األعضاااااااك  ال

لمجلس االساااابثمك   8ال   ة في  لااااخصاااايك  
 .فق  في المابد ال  لي، الب ي  

 

علا  2 عال ة علا ذلاا ، ال ين بق البناا  
؛  إذا لمجلس االساااااابثمك  الب ي   8ال   ة 

البل  األخي  م ، يساااابخ م اساااام اقبضااااا األ
 المق مة". في"ماكنه اكن ق  أخذ  الذ 
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 ذات الصلةالمالحظكت البفسي ية  اإلج ا  المقب ح الحام
 23ك ة الم

 النصكد القكن ني
 

مك ال يقل  حض ال با ن م ا الت المجلس صحيحة إال إذا  -1
 عن نصف ع   أعضكئه الذين لهم حق البص يت.

، لمجلس االسااااابثمك  الب ي   8ال   ة بكلنسااااابة إلا 
لخصيك  حض   أعضك  المجلس  ض   ة ق مب أيعل  

 عليه، يؤخذ في االعببك   .الابمكل النصكد القكن ني
الملاك اين ب اسا ة ال ساكئل  المجلسأعضاك   ك  أيضا

النصاااااااكد  اابمكل اإللاب  نية ألغ اض البحقق من
 القكن ني.

 

ال   ة  خاللالنصاااااااكد القكن ني يابمل  لاي
 يحضااااااا  أن يجد، (8وال   ة  الثكنية العك ية

علا  الب ي   االسبثمك نصف أعضك  مجلس 
 األقل ممن لهم الحق في البصاااا يت حضاااا  ا  

 أ  ب اس ة ال سكئل اإللاب  نية. لخصيك  
 

 في هااذا الصاااااااا  ، يؤااا  المابااد الاا  لي 
أ  اإللاب  ني ألعضك   اللخصيالحض   
   أ لئاا َ  يعببِّ  االسااااااابثمااك  الب ياا  مجلس 

اابمااكل  ألغ اضاألعضااااااااك  حااكضااااااا ين 
 النصكد القكن ني الم ل د.

 24المك ة 
 البص يت

 

]...[ 
 

ب قَ      ائق البصااااااا يت قبل ب   هذا األخي .  يج ز أن  -5
 :ي ج ى البص يت علا النح  البكلي

 ب فع األي  ؛ 5-1

بمنك اة األساااامك ا بنك  علا  لد أح  أعضااااك  المجلس أ   5-2
الب بيد األبج    اسااابجكبة ل غبة ال ئيس.  يبم ذل  بكببك 

 الف نسي للبل ان الممثلة في المجلس؛

بكالقب ا  السااا  ا بنك  علا  لد عضااا ين في المجلس.  ببخذ  5-3
عن ئذ الب ابي  الالزمة لضمكن السي  القكن ني لهذا اإلج ا ، س ا  
 ب ِّق بكل سااكئل اإللاب  نية أ  ب اساا ة ب كقكت االقب ا  البقلي ية؛ 

 ية علا غي ه من إج ا ات البص يت.ل  هذا اإلج ا  له األ 

 
[]... 

 البريدي االستثمار مجلس أعضاء أغلبية اختارته الذي اإلجراء

، لمجلس االسااااابثمك  الب ي   8ال   ة بكلنسااااابة إلا 
 .بإجمك  اي ا  مبدئيا  با ن بس ية جميع المسكئل 

 

بإجمك  بكلنساابة إلا المسااكئل البي لم يبساان بساا يبهك  
بعلق إج ا ات البص يت ال ا  ة في الفق بين ، اي ا 

    االقب ا  السااا   علا وأ ،  فع األي 5-3  5-1
 األسمك . بمنك اة ال يج ز البص يت إال ، الب الي(

 

االساااابثمك   ين بق هذا الخيك  علا أعضااااك  مجلس 
علا ح   أ  إلاب  نيك   لاااخصااايك  الملاااك اين  الب ي  
 س ا .

 
 

عن مك ينك    األسمك ،  بمنك اةفي حكلة البص يت 
المابد ال  لي اسااام عضااا  من أعضاااك  مجلس 

بااكببااك  الب بيااد األبجاا    الب ياا   االساااااابثمااك 
 الف نساااي، ي   ممثل العضااا  في المجلس لااافهيك  
ببص يبه ونعم أ  ال أ  ممبنع(  ذل ، س ا  أاكن 

 .أ  إلاب  نيك   لخصيك   حكض ا  
 

 إذا بعذ  علا أ  عضاا  في المجلس اإل ال  
ص به أل  سبد من األسبكد أثنك  البص يت ب

األسااامك ، ينك ى هذا العضااا  م ة ثكنية  بمنك اة
بع  انبهك  م حلة الن ا  األ لي.  إذا لم يسب ع 
ذل  العضااا  القيكم بكلبصااا يت في ج لة الن ا  

 .غكئبك  الثكنية، يسجل هذا العض  
 

سمممممري في  ذ  اقتراع  يسممممممر ب جراءوال 
لم تسوية كل المسائل التي  وتجريالحالة، 

)بما فيها تلك  بتوافق اآلراءيتسن تسويتها 
لالقتراع السمممممري   التي سمممممتخضممممم  نظريا  

 األسماء. بمناداةبواسطة التصويت 
 



 

 1120(DOP.POC.SEC)4880بالكتاب الدوري  3الملحق 

 2020 أكتوبر 19المؤرخ في 
 

 

 2020 الثانية لعام االستثمار البريديمجلس دورة 
 

 فتراضية لدورة التدريبية حول المشاركة االتأشيرات الدخول وارسائل توجيهات بشأن تسجيل الوفود و
 

سجيل وفود البلدان  -1 سير عملية ت مجلس دورة شاركين المؤهلين لحضور األعضاء وسائر المسعياً إلى تي
، باإلضافة إلى تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول 2020الثانية لعام االستثمار البريدي 

التوجيهات بجميع المشاااااركين المرتقب حضااااورهم الدورة  تذكيرالمرتبطة بهذه المشاااااركة، يود المكتب الدولي 
 .الصحيحة بالتفصيللية التسجيل التالية وعم

 
 

سبة إلى  - 1الخطوة  إخطار المكتب الدولي بالهيئة المسؤولة وموظف االعتماد وتشكيلة الوفد المشارك )بالن
 البلدان األعضاء فقط(

 

ط  .ماعات االتحاد البريدي العالميجتاللمشاركين التسجيل في جميع  نيتيح نظام تسجيل المندوبي -2 هذا ويُبَس ِّ
في ضااااااااء في االتحاد البريدي العالمي عملية التساااااااجيل ويسااااااااعد على ضااااااامان أن يَُمث ِّل البلدان األعالنظام 

شخاص   سلطاتهم الوطنية. ويُ الواجبة والصالحيات  التراخيصحاصلون على  االجتماعات أ شار إلى هؤالء من 
ً  األشخاص  بعبارة "الوفود". جماعيا

 

من المكتب  1073(DIRCAB)3103 تحاد الكتاب الدوري رقمالبلدان األعضااااء في االصااادد، تلقت وفي هذا ال -3
فيه من جميع البلدان األعضااااااااء اتخاذ اإلجراءات المبينة في هذا الكتاب، مع  وطلب. 2018يوليو  9الدولي في 

المسااؤولة عن تقديم اإلخطار اساام الهيئة  (1: مراعاة اآلجال المحددة لتقديم المعلومات إلى المكتب الدولي، وال ساايما
االتصااال بموظا الهيئة المسااؤولة  بيانات (2و؛ الرساامي بأسااماء المندوبين شالمشااار إليها بعبارة "الهيئة المسااؤولة"(

الدوري وإذا لزمكم الحصول على نسخة من الكتاب  الذي سيتولى مهام موظا االعتماد في نظام تسجيل المندوبين.
 بأمانة مجلس االستثمار البريدي.المذكور، فيُرجى االتصال 

 

ويرجى من البلدان األعضااااء في االتحاد البريدي العالمي التي لم تساااتكمل بعد هذه الخطوة األولى التكرم  -4
 بإتمامها دون تأخير.

 
 

 والمراقبين المؤقتين(ان األعضاء والمراقبين الدائمين تسجيل المشاركين )بالنسبة إلى البلد - 2الخطوة 
 

ً  االسااتثمار البريدير اجتماع مجلس الراغبين في حضااوالمحتملين يُرجى من جميع المشاااركين  -5  شااخصاايا
ً أو و/ التالي:  الشااابكيعبر الموقع  شباساااتخدام نظام تساااجيل المندوبين( تساااجيل أنفساااهم على اإلنترنت افتراضااايا

www.upu.int/en/delegateregistration   والتسااااجيل إلزامي على جميع  .2020نوفمبر  12في موعد أقصااااا
وإن واجهوا أية صاعوبات في عملية التساجيل، فيمكنهم االطالع على دليل المساتخدم الخاص بنظام  المشااركين.

 الموقع. إلىتسجيل المندوبين، الذي يمكن إيجاده في القائمة الموجودة في أعلى الصفحة بعد الدخول 
 

روني تؤكد اسااتالم رسااالة بالبريد اإللكت المرتقب حضااورهم الدورةوعقب التسااجيل، ساايسااتلم المشاااركون  -6
 طلب التسجيل وأنه في انتظار التأكيد. 

 

http://www.upu.int/en/delegateregistration
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/ 

ع بشااادة جميع المشااااركين الراغبين في حضاااور اجتماع مجلس  -7 عن بُعد على  االساااتثمار البريديويُشاااجب
منصاااة المؤتمرات االفتراضاااية الخاصاااة بالمكتب  بشاااأنتنظيمها  المزمعالمشااااركة في دورات التدريب العملي 

 .5اتباع التعليمات الواردة في الملحق بالدولي 
 
 

إثبات صاااااااحة تساااااااجيل المشااااااااركين من قبل موظف االعتماد )د   الخطوة ال مة لتأكيد طلبات  - 3الخطوة 
 التسجيل المقدمة( )بالنسبة إلى البلدان األعضاء فقط(

 

بات اإلخطار الرسااااااامي المشاااااااار إليها أعاله، فإن موظفي االعتماد هم  -8 ئة ن تعي ِّ موظفورهناً بمتطل نهم الهي
اعتماد طلبات التسااااجيل العالقة الخاصااااة بأعضاااااء وفد هذه المنظمة في لهم  صوترخ ِّ المسااااؤولة لدب البلد العضااااو 

 (.2018 يوليو 9في الصادر عن المكتب الدولي  3103(DIRCAB)1073كتاب الدوري رقم الشيرجى االطالع على 
 

 معلوماااتهم، الاادخول إلى نظااام تساااااااجياال المناادوبين وتحيين أوالً ويجااب على جميع موظفي االعتماااد،  -9
الشاااخصاااية. وعقب الدخول إلى النظام، سااايتمكن موظفو االعتماد من مراجعة طلبات التساااجيل العالقة الخاصاااة 

 أعاله(. 2بمندوبيهم شانظر الخطوة 
 

عضااااااو من  على موظفي االعتماد التحقق من أن الشااااااخص الذي يطلب التسااااااجيل هو في الواقعيجب و -10
أعضاااااء وفد المنظمة. وإن لم يكن األمر كذلي، فيتوقع من موظا االعتماد رفب طلب التسااااجيل الخاص بهذا 

البريد تلم المندوبشة( المعنيشة( رساااالة بالشاااخص. وعندما يثبت موظا االعتماد صاااحة طلب تساااجيل، سااايسااا
تماد طلباً، فساايسااتلم الشااخص المعني اإللكتروني تفيد بأن تسااجيلهشها( أصاابح مؤكداً. أما إذا رفب موظا االع

 أيضاً رسالة بالبريد اإللكتروني تفيد بذلي مع ذكر أسباب الرفب.
 

11-  ً أو عن بُعد(،  ويرجى االنتباه إلى أن موظفي االعتماد إذا كانوا سااايحضااارون االجتماع أيضااااً ششاااخصااايا
 عليهم أن يسجلوا أنفسهم ويمنحوا االعتماد ألنفسهم على حد سواء.ف
 

باه إلى أن المشاااااااااركين الذين يعتبرون مراقبين أو مراقبين  -12 االساااااااتثمار في مجلس  مؤقتينويرجى االنت
سااااتشااااارية والمنظمات الدولية( ساااايعتمدهم شمثل منظمة األمم المتحدة واالتحادات المحدودة واللجنة اال البريدي

 .1االعتماد المشار إليها في الخطوة المكتب الدولي ولن يُطلب منهم تزويده بالمعلومات الخاصة بموظا 
 
 

 تأشيرات الدخول )بالنسبة إلى البلدان األعضاء والمراقبين الدائمين والمراقبين المؤقتين( - 4الخطوة 
 

 (COVID-19)يرجى االنتباه إلى أنه، في وقت إرساااااال هذا الكتاب، ونظراً الساااااتشاااااراء جائحة كورونا  -13
حالياً، ال يزال مبدأ رفب دخول المندوبين وإجراء الزيارات الرسمية لفترات إقامة قصيرة مطبقاً على مواطني 
البلدان األخرب الراغبين في دخول سويسرا، باستثناء قائمة قصيرة من البلدان. وبخالا االستثناءات المذكورة 

، ال يزال إصاادار تأشاايرات (COVID-19) الصااادر عن حكومة سااويساارا بشااأن جائحة كورونا 3في المرسااوم 
شجع المندوبون على االستفسار عن الوضع لهؤالء األشخاص شنغن  معلقاً. ونظراً لتطور الوضع باستمرار، يُ

 طلب.الدون تأخير لدب مكتب التمثيل الدبلوماسي لسويسرا في محل إقامة مودع 
 
 

 (COVID-19)كورونا جائحة  بسببعتبارات الخاصة اال - 5لخطوة ا
 

يمكن أن تتغير التادابير القاائماة لمكاافحاة الجاائحاة العاالمياة في أي وقات. وللحصاااااااول على المزياد من  -14
: طالع على الموقع الشااااااابكي للحكومة الساااااااويسااااااارية على الرابط التاليا الشاااااااأن، يرجى االذالمعلومات به

bag.admin.ch/bag/en/home.htmlwww.. القادمين من  علىقيود ساااااارية مفروضاااااة  ، ثمةفي الوقت الراهنو
 جميع في كمامات، وتفرب الحكومة الساااويسااارية على المساااافرين ارتداء ساااويسااارا للدخول إلىبعب البلدان 

في المناطق العامة المغلقة، بما في ذلي بعب  كماماتويفرب كانتون برن أيضاااااً ارتداء  وسااااائل النقل العامة.
 مناطق المكتب الدولي.

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html


-3- 
 

 الشكوك والصعوبات المواجهة أثناء إنجا  العمليات المبينة أعال  -6الخطوة 
 

العمليات المبينة أعاله، يرجى من البلدان األعضااااء  تنفيذفي حالة مواجهة أي شاااكوي أو صاااعوبات أثناء  -15
 :العنوانين التاليينفي االتحاد البريدي العالمي والمراقبين التفضل بتوجيه رسالة بالبريد اإللكتروني إلى 

 ptc.support@upu.intفيما يخص المسائل التقنية المتعلقة بنظام تسجيل المندوبين:  -

 DRS.support@upu.int وفيما يخص جميع المسائل األخرب: -

mailto:ptc.support@upu.int
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 2020الثانية لعام االستثمار البريدي دورة مجلس مات عملية لكل المشاركين في معلو
 

 

 التسجيل -ألف
 

 

 
 

/ 

بتسجيل نفسه في  التأكد من قيام كل مندوب االستثمار البريديس يرجى من جميع األعضاء والمراقبين في مجل
ل ااااالمي على الموقع برياااادي ا ل لااااااي باااااالتحاااااد ا ين ا مناااادوب ل جياااال ا بكي نظااااام تساااااااا لتااااالي الشاااااااا : ا

www.upu.int/en/delegateregistration يرجى ووالتساااااجيل يل امي. . 2020 نوفمبر 12 أقصاااااا  موعد حتى
 تسجيل في نظام تسجيل المندوبين. الذي يشمل الدليل المفصَّل لكيفية ال 3ق الملحاالطالع على 

 

  .على أقصى تقدير أسابيع ثالثةببداية الدورة المعنية قبل  ويجب أن يستلم المكتب الدولي كل التسجيالت
 

يثبات صاااحة التساااجيالت من ق بل  ساااول على يثر االساااتثمار البريديم تأكيد التساااجيل في دورج مجلس وال يقدَّ 
 ن بالنسبة يلى كل بلد أو مراقب.الم يَّن في نظام تسجيل المندوبيموظف االعتماد 

 
 

 استرداد نفقات السفر -باء
 

لممثل واحد عن كل بلد من البلدان األعضاء  حق  يام لالتحاد البريدي ال المي، من النظام ال  116بموجب المادج 
ثمن تذكرج طائرج  أن يستردفي اجتماعات هذا الجها   شاصيةمشاركة ، يشارك التي ت تبر من أقل البلدان نموا  

بشرط أال  ،الدرجة األولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أارلفي تذكرج قطار  أو السياحيةالدرجة في  وييابا   ذهابا  
. ونفقات سااافر الموظفين المرافقين للممثل الساااياحيةالدرجة في  وييابا   يتجاو  هذا المبلغ ثمن تذكرج طائرج ذهابا  

أو أشااااي  هنفسااويذا تم تمثيل بلد عضااو في المجلس من قبل الشاااي لي يتحملها البلد ال ضااو الم ني. األصاا
في الفترج الساااااااابقة أو الالحقة  هنفساااااااي تن قد في المكان ماتلفين في دورج المجلس وفي اجتماعات أجه ته الت

 يال مرج واحدج.ثمن تذكرج السفر للدورج فإنه ال يسترد 
 
 

 االمتيازات والحصانات -جيم
 

لحضور اـااااالل فترج يقامتهم بسويسرا في االتحاد البريدي ال المي البلدان األعضاء  تُطبَّق على جميـااااع مندوبي
المادج الراب ة من االتفاق الاـااـاااي بم ايا وحصانات منظمـااة األمم  والحصانات الواردج فيالدورج االمتيا ات 

 (1946 يوليو 1المتحدج، المبرم بين المجلس االتحـادي السويسـري واألمين ال ـام لمنظمـة األمم المتحـدج )المؤرخ 
البلدان األعضاء فـاااي االتحـااااد البريدي ال المي أثناء المؤتمرات التـاااـاااي يدعو  قياسا  علـاااى مندوبي التي تطبَّق

الدستور  دليلي "تماع ويليه. )يمكـااان االطالع على االتفاق فـااايليهـاااـاااا االتحاد واالل سفرهـاااـااام من مكان االج
 :اليوالنظااااام ال ااااام لالتحاااااد البرياااادي ال ااااالمي" على الموقع الشااااااابكي لالتحاااااد من االل الرابط التاااا

8nav__-UPU/Acts#scroll-Union/About-Postal-www.upu.int/en/Universal.) 
 
 

 تأشيرات الدخول -دال
 

تغييرات في أي  المساااااتشاااااري عالميا   (COVID-19)وباء كورونا يمكن أن تشاااااهد ااجراءات المتاذج لمكافحة 
الراغبين في حضااور الدورج حضااورا   االسااتثمار البريديوالمراقبين في مجلس  لألعضاااء أيضااا   وينبغي وقت.

الحجر الصحي والقيود األارل التي تفرضها الحكومة السويسرية والتي يمكن أن  يجراءاتاالنتباه يلى  شاصيا  

http://www.upu.int/en/delegateregistration
http://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8


-2- 
 

ويمكن االطالع على  .(COVID-19)كورونا  جائحةمن الاارج بسااابب  الوافدين على المساااافرين تكون منطبقة
 لسويسري للصحة ال مومية عبر الرابطومات ذات الصلة على الموقع الشبكي الااي بالمكتب االتحادي ا لالم

 .www.bag.admin.ch/bag/en/home.htmlالتالي: 

 
 وتطبق حاليا  قيود على داول األشااي القادمين يلى سويسرا من ب ض البلدان.

 
حاليا ، ال  (COVID-19)ويرجى االنتباه يلى أنه، في وقت يرسااال هذا الكتاب، ونظرا  السااتشااراء جائحة كورونا 

ي ال مبدأ رفض داول المندوبين ويجراء ال يارات الرسااامية لفترات يقامة قصااايرج مطبقا  على مواطني البلدان 
األارل الراغبين في داول ساااويسااارا، باساااتثناء قائمة قصااايرج من البلدان. وباالف االساااتثناءات المذكورج في 

، ال ي ال يصدار تأشيرات شنغن (COVID-19) الصادر عن حكومة سويسرا بشأن جائحة كورونا 3المرسوم 
لهؤالء األشااااي م لقا . ونظرا  لتطور الوضااع باسااتمرار، يُشااجع المندوبون على االسااتفسااار عن الوضااع دون 

 تأاير لدل مكتب التمثيل الدبلوماسي لسويسرا في محل يقامة مودع الطلب.

 
 

 إقامة المشاركين -هاء
 

حة ترد تا نادق الم بالف مة  قائ مة  تالي ث حة في برن على ال نوان ال يا : في الموقع الشااااااابكي لمؤساااااااسااااااااة السااااااا
stay-to-www.bern.com/en/where. االساااااااتثمار البريدياألعضاااااااااء والمراقبين في مجلس  ويمكن لمندوبي 

ب ض  أن أيضااااا  يلىيجراء حجو اتهم مباشاااارج من االل هذا الموقع الشاااابكي. وتجدر ااشااااارج لهم  المراي
ااصة لالتحاد البريدي ال المي. لذا يوصي المكتب الدولي األعضاء والمراقبين في مجلس  ا  أس ار الفنادق تمنح

 تحاد البريدي ال المي.بااشارج عند يجراء الحج  يلى أنهم سيشاركون في اجتماعات اال االستثمار البريدي
 

بحج  أن يقوم آليا   ، لألسااااف،هفي الماضااااي، لم ي د بوساااا  االتحادنظرا  يلى ب ض الصاااا وبات التي واجهها و
 .االستثمار البريديالغرف في الفنادق بالنيابة عن األعضاء والمراقبين في مجلس 

 

يقوموا بالحج  أن من ألسباب ااصة  البريدياالستثمار المراقبون في مجلس أو غير أنه يذا لم يتمكن األعضاء 
في الفندق الذي وقع عليه ااتيارهم، فبإمكانهم االتصاااااااال بمكتب الساااااااياحة لمدينة برن المتواجد في  المطلوب

 محطة القطارات الرئيسية على ال نوان التالي:

Tourist Information 

Bahnhofplatz 10a 

3011 BERNE 

SWITZERLAND 

 12 12 328 31 41+ الهاتف:
 77 12 328 31 41+الفاكس: 

 .en/home/comwww.bern الموقع الشبكي:
 info@bern.com البريد االكتروني:

 
 

 المناخ -واو
 

 ./bern-3015meteo.search.ch :برن على ال نوان التاليتتوفر م لومات محينة عن األحوال الجوية في 
 
 

http://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
http://www.bern.com/en/where-to-stay
http://www.bern.com/en/home
https://meteo.search.ch/3015-bern
https://meteo.search.ch/3015-bern
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 مكان انعقاد الدورة -ايز
 

الواقع بضاحية المدينة  االتحاد البريدي ال المي الرئيسيفي مبنى  ستُنظَّم الدورجكما هو مبين في كتاب الدعوج، 
 ي ال نوان التالي:ف

Universal Postal Union 
Weltpoststrasse 4 

3015 BERNE 

 11 31 350 31 41+ الهاتف:

 10 31 350 31 41+ الفاكس:

 info@upu.int البريد االكتروني:
 

يلى  "Saali"ي اتجاه ف 8م ة )الترام( رقاساااات مال الحافلة الكهربائي ندوبينيلى هذا ال نوان، يمكن للم وللوصااااول
 الواق ة قبالة مبنى المكتب الدولي. "Weltpostverein"غاية محطة 

 
 

 النقل بين مطار الوصول أو المغادرة وبرن -حاء
 

. Genève-Cointrinأو جنيـف  Zurich-Klotenيلى مطاَري  يورخ  يصل عادج المندوبون الوافدون يلى سويسرا جوا  
بالقطار حتى برن.  عادج  تالي: وويواصااااااالون رحلتهم  ية على ال نوان ال حال تتيسااااااار مواعيد رحالت القطارات ال

www.sbb.ch. .ويتيسر الموقع الشبكي باانكلي ية والفرنسية واأللمانية واايطالية 
 

 
 تدابير تخص التدخين في المكتب الدولي -طاء

 

 مرافق المكتب الدولي، باستثناء سطح المبنى )الطابق الثامن(.يجدر تذكيركم بأن التداين محظور في جميع 
 
 

 تكاليف الترجمة الفورية -ياء
 

وتجدر ااشااارج يلى  1ادمات الترجمة الفورية. 2020الثانية ل ام  االسااتثمار البريديدورج مجلس سااتُقدَّم االل 
(. االسااتثمار البريديبين البلدان المشاااركة )األعضاااء والمراقبون في مجلس  سااتقساامأن نفقات الترجمة الفورية 

في المواد  االستثمار البريديوترد الم لومات عن اللغات التي تاتارها البلدان األعضاء االل اجتماعات مجلس 
 الداالي. هنظامذات الصلة من 

 
 
 

/ 

االسااااتثمار يرجى من البلدان األعضاااااء في االتحاد البريدي ال المي التي ليساااات أعضاااااء في مجلس وبالتالي، 
ى المكتب الدولي، باسااتادام االسااتمارج ، أن ترساال يلمجلسالي دورج ولكنها سااتشااارك بصاافة مراقب ف البريدي

 القادمة.، تفاصيل اللغة أو اللغات التي تود است مالها االل الدورج 1الواردج في المرفـق 
 

 
 والروسية وااسبانية. والبرتغالية وال ربية الفرنسية واانكلي ية 1
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 االستثمار البريديأمانة مجلس  إلى:
Universal Postal Union 

P.O. Box 312 

3000 BERNE 15 
SWITZERLAND 

 10 31 350 31 41+: الفاكس

 poc.secretariat@upu.intالبريد اإللكتروني: 
 

 ااسووودر)اي البي دلاألعضووواي اال ) ل  البلد العضوووي اال ااد اد البي دل العال)ال اب)ا اال  لل البلداي   ي 
 (ال)دعية بصفة )ياقب

 

 

 

الثانية االسيييتثمار البريدي مجلس دورة النقاش التالية بالل  أعاله لغة أو لغات المذكورلد العضيييو سييييسيييتبد  الب
 .االستثمار البريدين النظا  الدابلي لمجلس م 22التكاليف المرتبطة بها وفقاً للمادة  وسيتحمل 2020لعا  

 الفرنسية   البرتغالية 

 اإلنكليزية  الروسية 

 العربية  اإلسبانية 

 

على عضيويتال  وفي حال عد  التصيري،  سييقت تصينيف البلد الم يار إليال أعاله ضيمن الفنة ا نسيب  سيوا  بنا ً 
 في مجموعة لغوية أو على أساس لغة المناق ة التي ابتارها في السابق.

 

 :الُمرِسل
 

  السيدة  السيد 

 :الوظيفة/اللقب الوظيفي
 

 

 

 :العنوان
 

 

 

 :الفاكس
 

 

 :التاريخ
 

 

 :التوقيت
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األعضأأأة  للممثلي  المرخص لهم م  ع  بُعد  التفةعلي  مشأأأةر  البشأأأ    الجدول الزمني للتدريب المزمع تنظيمه
  االستثمةر البريديوالمراقبي  في مجلس 

 

االستتتترمار عد في اجتمابات مجلس مشتتتاركة بن ب  إلتاحة ال دام أدوات تكنولوجيا المعلوماتاستتتت  أنبالنظر إلى 
 باالستتتتسناساالستتتترمار البريدي األبضتتتاا والمرانبين في مجلس نوصتتتي بشتتتد  ، فإننا أمر حديث بهدالبريدي 

حستتن استتتيعابهم من  وبالتأكد ،AdobeConnect، المنصتتة كتب الدولي إلنامة المؤتمرات االفتراضتتيةمنصتتة المب
 مما يتيح لهم المشاركة بشكل كامل في االجتماع.الصلة لإلجرااات ذات 

 

بن ( مع الحق في التحدث والتصتتتتتتويتالتفابلية )يحاكي المشتتتتتتاركة  ا  بملي ا  المكتب الدولي تدريب يقدموبالتالي، 
االستتترمار مرلي أبضتتاا مجلس للمشتتاركة في االجتماع إال لم AdobeConnectولن يتاح النفاذ إلى المنصتتة  .عدب  

ماسهم من   ل المر ص لهم في التحدث والتصتتتتتتتويت بن ب  البريدي  بأستتتتتتت لدولي  لذين أ طر المكتب ا عد )ا
المر ص لهم في التحدث بن االسترمار البريدي ( وممرلي المرانبين في مجلس 6االستمار  الوارد  في الملحق 

(. وي طلب من هؤالا 7الملحق  يالوارد  فعد )الذين أ طر المكتب الدولي بأستتتتتتتماسهم من   ل االستتتتتتتتمار  ب  
االستتترمار دور  مجلس  فيفي التدريب العملي لضتتمان مشتتاركتهم مشتتاركة تفابلية ستتلستتة  المشتتاركةالممرلين 
 أرناا التدريب العملي. AdobeConnect. وستقدم معلومات أ رى بن طريقة االتصال بالمنصة البريدي

 

جميعهم من متابعة االجتماع بن االستترمار البريدي مرانب في مجلس وستيتمكن ستاسر أبضتاا وفد العضتو أو ال
، وال ي طلب منهم حضتتتتتتتور التدريب tv.upu.int ببر الرابط االتحاد البريدي العالمي التلفزيونية ننا بلى عد ب  

 العملي.
 

. 2020الرانية لعام االستتتترمار البريدي مجلس  دور  ي صا ويرد فيما يلي الجدول الزمني للتدريب المبرمج فيم
 .االسترمار البريديبضو أو مرانب في مجلس  دنيقة لكل 15وتقدر المد  الم صصة لكل دور  تدريبية بحوالي 

 

 التدريبية الدورات يوم التدريب
 (1غرينيتش +/)تونيت وسط أوروبا

منطقتتتتة االتحتتتتاد البريتتتتدي 
 العالمي )يوصى بها(

أو التتتلتتت تتتتات التتتلتتت تتتتة 
 التدريبالمست دمة في 

  10:00إلى السابة  8:00من السابة  نوفمبر 16
 

  18:00إلى السابة  16:00من السابة 

 آسيا وأونيانوسيا
 

 األمريكتان

 اإلنكليزية
 

 اإلنكليزية واإلسبانية

 11:00إلى السابة  9:00من السابة  نوفمبر 17
 

 18:00إلى السابة  16:00من السابة 

 أفريقيا
 

 أوروبا 

 اإلنكليزية والفرنسية
 

 اإلنكليزية والفرنسية

 11:00إلى السابة  9:00من السابة  نوفمبر 18
 

 18:00إلى السابة  16:00من السابة 

 أوروبا وشمال آسيا
 

 أفريقيا

 اإلنكليزية والفرنسية
 

 اإلنكليزية والفرنسية

 10:00إلى السابة  8:00من السابة  نوفمبر 19
 

 18:00إلى السابة  16:00السابة من 

 آسيا وأونيانوسيا جنوب
 

 األمريكتان

 اإلنكليزية
 

 اإلنكليزية واإلسبانية

 

https://tv.upu.int/
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 عد:المتطلبات التقنية للمشاركة التفابلية بن ب  

 ت/رانية(ايكيلوب 512االتصال بشبكة اإلنترنت )سربة تحميل ال تقل بن  -

 ال اص بكم بالحاسوبميعها سمابة وميكروفون وكاميرا متصلة ج -

 ا  جيد مضاامكان هادئ  -
 

 ."االرتجاع الصوتيتفادي "ل، من الضروري است دام سمابات التفابليةمن أجل المشاركة  -مالحظ .
 

 connect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm :ا تبار االتصال بشبكة اإلنترنت

 

، بعدما يستتتتتلم لتزويدهم بالمعلومات ال زمة بن هذا اال تبار بالمندوبين المر ص لهموستتتتيتصتتتتل المكتب الدولي 
الذين ستتيشتتار  االستتترمار البريدي من األبضتتاا والمرانبين في مجلس  7و 6االستتتمارتين الواردتين في الملحقين 

 عد.متحدروهم المر ص لهم بن ب  

https://connect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm
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في  مهم اية خص يه ايذين ستتتيكتتت  ب ة   ب االستتتررة   ايب ي  بأعضتتت ج ة     ةخ صتتت ر خيص استتترة   
 :2020 اير  ية يع ماالسررة   ايب ي   ة          ع  فيايرح ث  ايرص يت عن ب  

 
العنوان  إلى 2020   فةب  12أقصتتتت    في ة ع بالبريد اإللكتروني  اوإعادته االستتتتتمار هذه يرجى استتتتتي ا  

 POC.Secretariat@upu.int.1 :التالي
 

 طلبات االستعالم: لتقديم جهة االتصال 

 جيرمي باوزيالسيد 
 االستثمار البريديأمانة مجلس 

 jeremy.pawsey@upu.intالبريد اإللكتروني: 

 48 35 350 31 41+ الهاتف:

 10 31 350 31 41+ ال اكس:
 

 

 :البلد العضو
 

 

 :الحكومية المسؤولةالسلطة 
 

 

 :له حسب األصول( المرخصاالسم الكامل )الممثل 
 

   السيد  السيد 

 :الوظي ة/اللقب الوظي ي
 

 

 :الهاتف
 

 

 :ال اكس
 

 :البريد اإللكتروني
 

 

 :المكان/التاريخ
 

 

 :التوقيع
 

 

 
تسجيل أن سهم أيضاً في نظام تسجيل المندوبين  االستثمار البريديينبغي للمندوبين المرخص لهم في التحدث والتصويت عن بُعد نيابة عن أعضا  مجلس  1

 إلتمام تسجيلهم في الدور .

mailto:POC.Secretariat@upu.int
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)بما عد عن بُ  بذلك والمشتتاركةح حستتب االقتضتتا ح في اتخاذ القرارات التحدثفي له  المرخصيقوم الشتتخص 
البلد العضتتتتتتو بالنيابة عن  2020الثانية لعام االستتتتتتتثمار البريدي دور  مجلس في ذلك أي تصتتتتتتويت( خالل 

 . أعاله المذكور
 

  أحد الخيارين التاليين: انتقا يرجى 

 أعاله المذكورالبلد العضو بالنيابة عن خالل الدور  والتصويت  التحدثفي الُمرخص له  أنا المندوب. 

 أعاله المذكورالتحدث والتصويت خالل الدور  بالنيابة عن البلد العضو في  يُرخص لمندوب آخر. 

)إن لم يكن هو الشتتتتخص  والتصتتتتويت كامالً  استتتتم المندوب المرخص له في التحدث
 الذي يستوفي هذه االستمار (:

 

 
 
  السيد  السيد 

 :اللقب الوظي ي/الوظي ة
 

 :الهاتف
 

 :ال اكس

 :البريد اإللكتروني
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الذين سيشارك مندوبوهم المرخص لهم في  االستثمار البريديبالمراقبين في مجلس  ةخاص ترخيص استمارة
 :2020 الثانية لعام االستثمار البريديمجلس دورة  عد فيالتحدث عن ب  

 
 

على العنوان  2020 نوفمبر 12 أقصاااا  في موعد بالبريد اإللكتروني اوإعادته هذه االستتتتمار يرجى استتتتي ا  
 POC.Secretariat@upu.int.1التالي 

 

 طلبات االستعالم:لتقديم جهة االتصال 

 جيرمي باوزيالسيد 
 االستثمار البريديأمانة مجلس 

jeremy.pawsey@upu.int 

 48 35 350 31 41+ الهاتف:

 10 31 350 31 41+ ال اكس:
 

 :المراقب
 
 

 :له حسب األصول( صالمرخ  االسم الكامل )الممثل 
 
   السيد  السيد 

 :الوظي ة/اللقب الوظي ي
 
 

 :الهاتف
 
 

 :ال اكس
 

 :البريد اإللكتروني
 
 

 :المكان/التاريخ
 
 

 :التوقيع
 

 

 .2020 الثانية لعام االستثمار البريديمجلس دور  عد خالل عن بُ  المذكور  أعاله المؤسسة/المذكور أعاله البلدسيُمث ل 
 

 أحد الخيارين التاليين: انتقا يرجى 

 المؤسسة المذكور  أعالهالمذكور أعاله/ البلد بالنيابة عنخالل الدور   التحدثفي رخص له المُ  أنا المندوب. 

  بالنيابة عن البلد المذكور أعاله/المؤسسة المذكور  أعاله.خالل الدور  في التحدث  آخريُرخص لمندوب 

 
إلتمام تسجيل أن سهم أيضاً في نظام تسجيل المندوبين  االستثمار البريديعد نيابة عن المراقبين في مجلس ينبغي للمندوبين المرخص لهم في التحدث عن بُ  1

 تسجيلهم في الدور .

mailto:jeremy.pawsey@upu.int
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اسم المندوب المرخص له في التحدث كامالً )إن لم يكن هو الشخص الذي يستوفي 
 :هذه االستمار (

 

 
 
  السيد  السيد 

 :الوظي ة/اللقب الوظي ي
 

 :الهاتف
 

 :ال اكس

 :البريد اإللكتروني
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