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 ستيفان كوينيالسيد  :االتصالجهة 

 07 35 350 31 41+الهاتف: 
 stephane.cuennet@upu.intالبريد اإللكتروني: 

 :إلى

المستتمرمن ا المَّنيننا  ا الداناا اضاءتتا   -

  ا االتحاد

  أاءتتتتتتتتا  الارنتتل ااداة تتل لانا  تتل

الَّتتالمنتتل لمنمنتتل جما تتل امع ال ما ع 

 الَّاملالدن ن ل وةؤسا  الفن ق 

  ية مديري ورؤسااااااااا  الجهاة الم ن
 بهواية جمع الطوابع البريدية

 إداةة  ن ن اضمم الممحنة -

شتتنكا  النا  ل الَّالمنل لمنمنل جما ل امع  -

 ال ما ع الدن ن ل
 

 2022أكمم ن/تشن ا اضول  3 برن، في
 
 

 1099(DL.PHIL)4700 :ـــةـاإلحالـ

دعوة لحضوووور المرتمر الدولي ليواية  مل البوابل البريدية التي ته مل الراببة العالمية لتهمية  الموضوع:
هواية  مل البوابل البريدية حول موضووووووووع جهواية  مل البوابل البريدية: الرممهة وهموت  

 (2022هوفمبر/تشرين الثاهي  10و 9األعمال الت اريةج )كيب تاون في  هوب أفريقيا، يوَمْي 
 
 

 حضرة السيدة، السيد،
 

بالنيابة عن رئيس الرابطة ال المية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية، تسااارني دعوتكح لحضاااور مؤتمر هواية 
ي    10و 9جمع الطوابع البريدية الذي ساااي فد في مركل المؤتمراة الدولية في كيا تاون في جنوا يفريفيا، يوم 

"هواية جمع الطوابع البريدية: الرقمنة ونموذج األعمال التجارية".  حول موضااو  2022نوفمبر/تشاارين الناني 
ويشاااااااارظ في تن يح هذا المؤتمر كل من االتحاد البريدي ال المي والرابطة ال المية لتنمية هواية جمع الطوابع 

 البريدية واالتحاد البريدي األفريفي الشامل وجمهورية جنوا يفريفيا. 
 

 12إلى  8يح هذا المؤتمر في كيا تاون بالن ر إلى ينها تحتضااااااان خرل الفترة من وقد وقع االختيار على تن 
الخاص بالطوابع البريدية الدولية. وبالتالي، سااتتا   2022م رض كيا تاون ل اح  2022نوفمبر/تشاارين الناني 

يتخلله تن يح للمشاركين فرصة حضور هذا الحدث الدولي الكبير الخاص بهواية جمع الطوابع البريدية والذي س
فئة المساااابفة الدولية السااااب ة عشااارة لسااالطاة اإلصااادار البريدية للبلدان األعضاااا  في االتحاد البريدي ال المي 

 واألقاليح التاب ة لها.
 

ونود تشجيع مديري قطا  هواية جمع الطوابع البريدية والمتخصصين في هذا المجال لديكح على المشاركة في 
شاكرين لكح التفضل بإبرغنا بأية مسائل هذه االجتماعاة. وستُول     مستنداة االجتما  فور توفرها. وسنكون 

 يخرى تودون طرحها للنفاش خرل المؤتمر.
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وساااتدور النفاشااااة خرل المنتدى باللإلتين اإلنكليلية والفرنساااية. ومع ذلظ، ساااتتا  ب د ذلظ المساااتنداة بجميع 
 لإلاة االتحاد البريدي ال المي الم تادة. 

 
المرف  بهذا الكتاا الدوري. ويرجى منكح اسااتيفا  االسااتمارة  1وترد اسااتمارة التسااجيل في المؤتمر في الملح   /

 . 2022أكتوبر/تشرين األول  21في أ ل أمصاه وإعادتها إلينا 
 

ح إليكح السيدة  كوين مونتودي وفيما يت ل  باإلقامة، ستُول   قائمة بالفنادق على المشاركين وقة تسجيلهح. وستفد ِّ
(qmontoedi@dcdt.gov.za)  من ولارة االتصاالة والتكنولوجيا الرقمية المساعدة في حال مواجهة يية مشاكل

 مرتبطة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى جنوا يفريفيا. 
 

وإذا كانة لديكح يية يسااائلة ألمانة الرابطة ال المية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية، فيرجى ين ال تترددوا في 
؛ البريااد اإللكتروني: 07 35 350 31 41+االتصاااااااااال بااالسااااااايااد ساااااااتيفااان كويني، نااائااا األمين  الهاااتف: 

stephane.cuennet@upu.int.) 
 

ويتمنى ين تتمكنوا من المشاركة في األنشطة التي ستن مها الرابطة ال المية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية 
 في كيا تاون.

 
 

 االحتراح،،،التفدير ووتفضلوا بفبول فائ  عباراة 

 مدير اللوجستياة،
 فرديسرف دوبنكو
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 1099(DL.PHIL)4700بالكتاب الدوري  1الملحق 
 2022أكتوبر/تشرين األول  3 المؤرخ في

 

 استمارة التسجيل
 

 هواية جمع الطوابع البريدية حول موضوع "هواية جمع الطوابع البريدية: الرقمنة ونموذج األعمال التجارية"مؤتمر 
 
( في مركز كيب تاون 12:00 - 9:00)نوفمبر/تشرين الثاني  10( و17:00 - 9:00نوفمبر/تشرين الثاني ) 9

 الدولي للمؤتمرات في جنوب أفريقيا
 
 
في يرجى تأكيد مشاركتكم بإعادة استمارة كل مشارك مستوفاة بالبريد اإللكتروني في أقرب وقت ممكن، لكن و

 stephane.cuennet@upu.intالبريد اإللكتروني  ي  عنوان  ، إلى 2022أكتوبر/تشرين األول  21أجل أقصاه 
 .(07 35 350 31 41+ :)الهاتف philately@upu.intو

 

 :الماليةالمنظمة/المؤسسة /المعيَّن المستثمر
 
 

 :(سميكة بحروف الكامل االسم بكتابة التفضل)يرجى  الكامل االسم
 

 
 السيدة     السيد 

 :الوظيفياللقب /الوظيفة
 
 

 العنوان:
 
 
 

 الهاتف:
 

 الفاكس:
 

 البريد اإللكتروني:
 

 التاريخ:
 

 التوقيع:
 

 


