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الهاتف+41 31 350 31 11 :
الفاكس+41 31 350 31 10 :
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إلى :البلدددان اضعءدددددددددا ي مجلس
اإلدارة ومجلس االسددددددددتثمددددار
البريدي
ا ل مراق ب ين ي مجلس اإلدارة
ومجلس االستثمار البريدي

جهات االتصال :السيد ( Siva Somasundramأمين مجلس اإلدارة)
والسيد ( Altamir Linharesمساعد أمين مجلس اإلدارة)
برن ،ي  29مارس 2021
رقما الهاتف+41 31 350 35 56/+41 31 350 32 01 :
عنوانا البريد اإللكترونيaltamir.linhares@upu.int/siva.somasundram@upu.int :
السيدة ( Wendy Eitanأمينة مجلس االستثمار البريدي)
والسيد ( Jeremy Pawseyمساعد أمينة مجلس االستثمار البريدي)
رقما الهاتف+41 31 350 35 48/+41 31 350 36 22 :
عنوانا البريد اإللكترونيjeremy.pawsey@upu.int/wendy.eitan@upu.int :

اإلحالـــــة:
الموضوع:

3100(DIRCAB)1034

التسجيل في دورتي مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي ( 30-19أبريل )2021

حءرة السيدة ،السيد،
إلحاقا بكتاب الدعوة  3100(DIRCAB)1017المؤرخ ي  3مارس  ،2021أءحى اآلن بوسعنا تزويدكم بالمزيد
من المعلومات عن التسجيل والمشاركة ي دورتي مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي المقبلتين.

’ ‘1

/

تسجيل المشاركين

يُطلب من جميع مندوبي البلدان اضعءددا والمراقبين ي مجلس اإلدارة ومجلس االسددتثمار البريدي الرا بين ي
الم شاركة ي دورتي المجل سين عن بُعد ت سجيل أنف سهم .ويمكن ا ستخدام من صة إدارة اضحداث الجديدة للت سجيل
ي الدورة بالنقر على رابط التسدددددددجيل ي اجتماعات االتحاد البريدي العالمي .ويحتوي الملحق  1على مبادئ
توجيهية بشأن تسجيل الو ود ي الدورتين ،يما يمكن االطالع على دليل المستخدم الخاص بالتسجيل بالنقر على
أحد الرابطين التاليين:
https://www.upu.int/en/Events/The-Council-of-Administration-2021-1-session

أو .https://www.upu.int/en/Events/The-Postal-Operations-Council-2021-1-session
والتسجيل إلزامي لجميع المندوبين .لذا يُرجى منكم التأكد من التسجيل حتى موعد أقصاه  9أبريل .2021

’ ‘2

التصويت

صرح البلدان اضعءا ي مجلس اإلدارة/مجلس االستثمار البريدي لرئيس الوفد ونائبه بالتصويت .ويجب
يجب أن ت ِّ
أن يبين هذان الشخصان صفتيهما كرئيس/ونائب رئيس للو د أثنا التسجيل .ويجوز لسائر مندوبي البلدان اضعءا ي
مجلس اإلدارة/مجلس االستثمار البريدي المشاركة ي الدورتين عن بُعد ،ولكن لن يُسمح لهم بالتصويت.
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أداة المشاركة عن بُعد

يمكن الحصددول على التفاصدديل التقنية الخاصددة بالمشدداركة ي الدورتين عن بُعد عبر منصددة  Zoomبالنقر على
أحد الرابطين التاليين:
https://www.upu.int/en/Events/The-Council-of-Administration-2021-1-session

أو .https://www.upu.int/en/Events/The-Postal-Operations-Council-2021-1-session
وجدير بالذكر أنكم سددددتسددددتلمون رابطا بالبريد اإللكتروني من منصددددة  Zoomللمشدددداركة ي أي اجتماع سددددجلتم
أنفسكم يه.

’ ‘4

تكاليف الترجمة الشفوية

سددددددتقدم خدمات الترجمة الشددددددفوية المتزامنة أثنا دورتي مجلس اإلدارة ومجلس االسددددددتثمار البريدي اضوليين
لعام  1.2021وتجدر اإلشددددارة إلى أن تكلفة خدمات الترجمة الشددددفوية سددددتقسددددم بين البلدان المشدددداركة (أي بين
اضعءددددددددا والمراقبين ي مجلس اإلدارة/مجلس االسدددددددتثمار البريدي) .وتحتوي المواد المعنية من النظامين
الداخليين للجهازين على ما يلزم البلدان اضعءا ي االتحاد البريدي العالمي من معلومات الختيار اللغات التي
تر ب ي استخدامها.

/

وعليه ،يُطلب من البلدان اضعءدددددا ي االتحاد البريدي العالمي ولكن ير اضعءدددددا ي مجلس اإلدارة/مجلس
االسددتثمار البريدي التي سددتشددار ي دورتي المجلسددين بصددفة مراقب إبال المكتب الدولي باللغة (اللغات) التي
تود استخدامها خالل الدورتين المقبلتين باستخدام االستمارة الواردة ي الملحق .2
وتفءلوا بقبول ائق عبارات التقدير واالحترام،،،
اضمين العام،
بشار عبد الرحمن حسين

 1الفرنسية واإلنكليزية والعربية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.

الملحق  1بااكلابااكد الا
المؤ خ في  29مك س 2021

3100(DIRCAB)1034

دورتا مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي األوليان لعام 2021
مبادئ توجيهية بشأن تسجيل الوفود
بي مجلس
 -1سعيك ً إلى بيسي عملية بسجيل ف البل ان األعضكء سكئ الم شك اين المؤهلين لحض
اإل ا ة مجلس االسااااب مك الب ي األ ليين لعكم  ،2021ي المابد ال لي بذاي جميع المشااااك اين الم ب د
حض هم ال ة بكلمبك ئ الب جيهية البكلية عملية البسجيل الصحيحة بكلبفصيل.
الخطوة  - 1إخطار المكتب الدولي بالهيئة الم سؤولة وموظف االعتماد وت شكيلة الوفد الم شارك (بالن سبة إلى
البلدان األعضاء فقط)
 -2ببيح منصة إ ا ة األح اث للمشك اين البسجيل في جميع اجبمكعكت االبحك الب ي العكلمي .ببسط هذه
المنصااااااة عملية البسااااااجيل بسااااااكع على ضاااااامكن ان يد نم أل ال البل ان األعضااااااكء في االبحك الب ي العكلمي في
االجبمكعكت ا شخكص حك صل ن على الب اخيص ال صالحيكت ال اجبة من سلطكبهم ال طنية .يد شك إلى هؤالء
األشخكص جمكعيك ً بعبك ة "ال ف ".
في هذا الصااا  ،يجد ان ب م جميع البل ان األعضاااكء مك يلي )1 :اسااام الهيئة المساااؤ لة عن ب يم اإلخطك
-3
ال ساامي بمساامكء المن بين شالمشااك إليهك بعبك ة "الهيئة المسااؤ لة")؛  )2بيكنكت االبصااكل بم ا الهيئة المسااؤ لة
الذ ساايب لى مهكم م ا االعبمك في منصااة إ ا ة األح اث .اكنت غكلبية البل ان األعضااكء م مت هذه المعل مكت
للبسجيل في اجبمكعكت سكب ة بكلبكلي لهك بكلفعل م ا اعبمك معيَّن مسؤ ل عن البح ق من صحة بسجيل من بيهك
المشك اين في اجبمكعكت اجهزة االبحك الب ي العكلمي شالمؤبم مجلس اإل ا ة مجلس االسب مك الب ي ).
/

يدطلد من البل ان األعضااااااااكء البي لم بعين م ا اعبمك  ،ا البي يلزم ان ببل المابد ال لي بب يي
-4
م ا االعبمك  ،اسااااااابيفكء االسااااااابمك ة ال ا ة في الم فق  1بهذا الملحق إعك بهك إلى امكنة مجلس اإل ا ة ا
مت ممان .يد جى االلبفكت إلى ان السلللللطة
امكنة مجلس االسااااب مك الب ي  ،حسااااد االمبضااااكء ،في اساااا
الحكومية المختصلللللة في البل العضااااا المعني في االبحك الب ي العكلمي ،ا ال زا ة المشااااا فة ا اإل ا ة ا
الساافك ة ا البع ة ال ائمة ل ا األمم المبح ة المن مكت ال لية األخ ا ،يجد ان بخط المابد ال لي بم ا
االعبمك المعيَّن.
ي جى من البل ان األعضاااكء في االبحك الب ي
-5
بإبمكمهك ن بمخي .

العكلمي البي لم بسااابامل هذه الخط ة األ لى بع البا م

الخطوة  - 2تسجيل المشاركين (بالنسبة إلى البلدان األعضاء والمراقبين الدائمين والمراقبين المؤقتين)
 -6يدطلد من جميع المشااك اين الم ب د حضاا هم اجبمكعكت مجلس اإل ا ة/مجلس االسااب مك الب ي عب سااكئل
االجبمك االفب اضاااية بساااجيل انفساااهم على اإلنب نت في موعد أقصلللا  9أبريل  2021بكسااابخ ام منصاااة إ ا ة األح اث
 /شالمبكحة عب ابط البساااااجيل في اجبمكعكت االبحك الب ي العكلمي) .البساااااجيل إلزامي لجميع المشاااااك اين .إذا اج
المشك ا ن ا صع بكت ا نكء عملية البسجيل ،فيمانهم ال ج إلى ليل المسبخ م الخكص بكلبسجيل الذ يمان االطال
علي بكلن على اح ال ابطين البكليين:
https://www.upu.int/en/Events/The-Council-of-Administration-2021-1-session

ا .https://www.upu.int/en/Events/The-Postal-Operations-Council-2021-1-session

-2ع د البسااجيل ،ساايساابلم المشااك ا ن الم ب د حضا هم ال
-7
طلد البسجيل ان في انب ك البماي .

ة سااكلة بكلب ي اإللاب ني بؤا اساابالم

الخطوة  - 3إثبات صلللللللحة تسلللللللجيل المشلللللللاركين من قبل موظف االعتماد (د الخطوة ال مة لتأكيد طلبات
التسجيل المقدمة) (بالنسبة إلى البلدان األعضاء فقط)
هنك ً بمبطلبكت اإلخطك ال سااااااامي المشااااااااك إليهك اعاله ،فإن م في االعبمك هم م ف ن بع أليانهم الهيئة
-8
المساااؤ لة ل ا البل العضااا بصااا لهم بكعبمك طلبكت البساااجيل العكل ة الخكصاااة بمعضاااكء ف هذه المؤساااساااة
شان الف بين  4 3اعاله).
يجااد على جميع م في االعبمااك  ،ا الً ،الاا خ ل إلى منصاااااااااة إ ا ة األحاا اث بحيين معل مااكبهم
-9
الشااخصااية .ع د ال خ ل إلى المنصااة ،ساايبمان م ف االعبمك من م اجعة طلبكت البسااجيل العكل ة الخكصااة
بمن بيهم شان الخط ة  2اعاله).
 -10يجد على م في االعبمك البح ق من ان الشااااااخص الذ يطلد البسااااااجيل ه في ال امع عضاااااا من
اعضااكء ف المؤسااسااة .إن لم يان األم اذلك ،فيب مع من م ا االعبمك فض طلد البسااجيل الخكص بهذا
الشخص .عن مك ي بت م ا االعبمك صحة طلد بسجيل ،سيسبلم المن د المعني سكلة بكلب ي اإللاب ني
بفي بمن بساااجيل اصااابح مؤا اً .امك إذا فض م ا االعبمك طلبكً ،فسااايسااابلم الشاااخص المعني ايضاااك ً ساااكلة
بكلب ي اإللاب ني بفي بذلك مع ذا اسبكد ال فض.
 -11ي جى االنببكه إلى ان م في االعبمك إذا اكن ا ساايحضا ن االجبمك ايضاك ً ،فعليهم ان يسااجل ا انفسااهم
يمنح ا االعبمك ألنفسهم على ح س اء.
 -12ي جى االنببكه إلى ان المشاااااااك اين الذين يعبب ن م امبين ا م امبين مؤمبين في مجلس اإل ا ة/مجلس
االسااااب مك الب ي شم ل من مة األمم المبح ة االبحك ات المح ة اللجنة االساااابشااااك ية المن مكت ال لية)
سااااااايعبم هم المابد ال لي لن يدطلد منهم بز ي ه بكلمعل مكت الخكصاااااااة بم ا االعبمك المشاااااااك إليهك في
الخط ة .1
الخطوة  - 4الشكوك والصعوبات المواجهة أثناء إنجا العمليات المبينة أعال
 -13في حكلة م اجهة ا شاااا ك ا صاااع بكت ا نكء بنفيذ العمليكت المبينة اعاله ،ي جى من البل ان األعضاااكء
في االبحك الب ي العكلمي الم امبين البفضل بب جي سكلة بكلب ي اإللاب ني إلى العن انين البكليين:
-

فيمك يخص المسكئل الب نية المبعل ة بمنصة إ ا ة األح اثsupport.events@upu.int :
فيمك يخص جميع المسكئل األخ اevents@upu.int :

الملحق  -1المرفق  1بالكتاب الدوري 3100(DIRCAB)1034

المؤرخ في  29مارس 2021
المؤتمر ومجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
االستتتتمارة التل يلأن تستتتتواي ا ال يئة الحكومية المعنية لدى البلدان األعضاااا المعنية في االتحاد البريدي
العالمي (مثالً وزارة أو إدارة أو سفارة أو بعثة دائمة لدى األمم المتحدة والمنظمات الحكومية األخرى أو ما إلى
ذلك).
يرجى إعادة هذه االستمارة بعد استيفائها سوا بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني ال موعد قصاه  6بريل 2021
إلى العنوان التالي:

الهاتف:
الهاتف:
الفاكس:
عنوانا البريد اإللكتروني:

UPU International Bureau
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND
)+41 31 350 32 01 (Mr Siva Somasundram
)+41 31 350 36 22 (Ms Wendy Eitan
+41 31 350 31 10
ca.secretariat@upu.int
poc.secretariat@upu.int

اسم الموظف الذي استوفى هذه االستمارة بالكامل ولقبه:
❑ السيدة
اسم الهيئة بالكامل:

الوظيفة/اللقب الوظيفي:

العنوان:

الهاتف:

الفاكس:

البريد اإللكتروني:
التاريخ:

التوقيع:

❑ السيد

-2موظف االعتماد (الوزارة أو المنظم أو المستثمر المعيَّن أو المكتب الرئيسي للمراقبين أو ما إلى ذلك) المسؤول
عن إخطار المكتب الدولي بأساااااااما المندوبين قبل كل دورة من دورات المؤتمر ومجلس االساااااااتثمار البريدي
ومجلس اإلدارة:
اسم الموظف بالكامل ولقبه:
❑ السيدة
اسم هيئة موظف االعتماد بالكامل:

العنوان:

الهاتف:
البريد اإللكتروني:

الفاكس:

❑ السيد

الملحق  2بااكلابااكد الا
المؤ خ في  29مك س 2021

3100(DIRCAB)1034

إلى :أمكنبي مجلس اإل ا ة/مجلس االسبثمك الب ي
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND
الفكاس+41 31 350 31 10 :

عن انك الب ي اإللاب

نيca.secretariat@upu.int :
poc.secretariat@upu.int

البلد العضوووووووت اد البريد البعادم العيل د ب ي اد للا البلدا
السبث يع البعادم ال دعت بصفة عاقب)

اع األعضووووووويل اد الة ا داع ت الة

بي مجلس اإل ا ة مجلس االسبثمك
سيسبخ م البل العض المذا أعاله لغة (لغكت) المنكقشة البكلية خالل
الب ي األ ليين ل عكم  2021سااااااايبح مل الب اكليف الم بب طة ب هك ف قك ً لل مك ة  18من الن ظكم ا ل اخلي لمجلس
اإل ا ة/المك ة  22من النظكم ال اخلي لمجلس االسبثمك الب ي .
❑ الف نسية

❑ الب بغكلية

❑ اإلناليزية

❑ ال سية

❑ الع بية

❑ اإلسبكنية

في حكل ع م البصااا يسي سااايقف بصااانيف البل المشاااك إليل أعاله ضااامن الف ة األنساااد بلقك يك ًي سااا ان بنك ًن على
عض يبل في مجم عة لغ ية أ على أسكس لغة المنكقشة البي اخبك هك في السكبق.
ال ُم ِسل:
❑ السي ة
ال ظيفة/اللقد ال ظيفي:
العن ان:

الفكاس:
البك يخ:

الب قيف:

❑ السي

