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  Seunghoon Jeon                 جهة االتصال: السيد
 24 35 350 31 41+        الهاتف: 

seunghoon.jeon@upu.int 

     إلى:

                         البلدان األعضاء في االتحاد  -

            وللعلم إلى:

                 َّ   المستثمرين المعيَّنين  -

                  االتحادات المحدودة  -
 

     9299         أغسطس/آب     92        برن، في 

 
 

 1086(DPRM.PPRE.PRA)0115     ــة:ـ        اإلحالــ

                               تقديم الخدمة البريدية الشمولية             استبيان بشأن          الموضوع:
 
 

                    حضرة السيدة، السيد،
 

      لخدمة  ل               البلدان األعضةةاء                   سةةنوية بنةةقن تيديم                 دراسةةة اسةةتيصةةا ية                                         جري المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي    ي  
                                                إلى كل من مجلس اإلدارة والبلدان األعضةةةةاء في االتحاد                                    ، وييدم التيارير عن نتا ج الدراسةةةةة                 البريدية النةةةةمولية
  .                       الصادر عن مؤتمر إسطنبول      C 219202/       بالحكم             ا ، وذلك عمالا                البريدي العالمي

 

                                                            ا العالمي الفريد، إلى تزويد البلدان األعضاء بمعلومات وبيانات                   يصا ية، بفضل نطاقه ت س          الدراسة اال         هدف هذه ت و
                                         وإلى تعزيز قدرة البلدان األعضةةاء على إدارة    ،                                                   ميارنة عن الخدمة البريدية النةةمولية في الوقت المناسةةب        قابلة لل
               اللذين يجريهما                                      ة من هذه الدراسة االستيصا ية والتحليل                      من المعلومات المستخلص     فيد     وسيست              تها النمولية.  ا   خدم

       وسةةةةتتا    .                                                                             الهي ات الحكومية والتنظيمية المسةةةةؤولة عن تعريف التزام الخدمة النةةةةمولية وتنفيذه   ،             المكتب الدولي
                                ة التي جمعت في إطار هذه الدراسةةةةةةةة                                                            المعلومات عن الخدمة البريدية النةةةةةةةمولية الخاصةةةةةةةة بكل بلد على حد

ا التيرير الميدم إلى مجلس اإلدارة على الموقع النبكي لالتحاد البريدي العالمي. ا                                                                         االستيصا ية وأيضا                  
 

ا جيداا      فهم     على               البلدان األعضةةاء         مسةةاعدة        من أجل   ،                سةةتبيان هذا العام ا   في         األسةة لة       ترتيب       وأعيد ا     ا هذه األسةة لة فهما                  
                    السةةةياسةةةة أثناء جا حة                 التي أجريت على         تغييرات  ال          أسةةة لة عن    عدة       أضةةةيفت       . كما             على نحو أفضةةةل             والرد عليها

               لتصةةةةةةدي للتحديات                                     الخاصةةةةةةة باإلجراءات التنظيمية المتخذة ل              جمع المعلومات           وذلك بهدف   ،         أو بعدها    02 -     كوفيد
  . ا         منذ تفنيه           ها الجا حة          التي تطرح

 

                                            وإعادته إلى المكتب الدولي بالبريد اإللكتروني    0                                                       ولهذا ندعوكم إلى التكرم بملء االسةةتبيان المرفف في الملحف  /
( seunghoon.jeon@upu.int)     ا     2222                  أكتوبر/تشاارين الو     7              في موعد أقصااا ا . ويوجد هذا االسةةتبيان أيضةةا                          

                                                            على الموقع النبكي لالتحاد البريدي العالمي عبر الرابط التالي:

www.upu.int/en/Members-Centre/Policies-Regulation/Universal-Postal-Service.  
 

                                           ونظل رهن إنارتكم إذا كانت لديكم أية أس لة.
 
 

    ،،،        واالحترام        التيدير                     ا بيبول فا ف عبارات       وتفضلو
                                      مدير السياسة العامة والتنظيم واألسواق،

                 سيفا سوماسوندرام

http://www.upu.int/en/Members-Centre/Policies-Regulation/Universal-Postal-Service

