
 

  1079(DPRM.CA.SEC)3100               بالكتاب الدوري    2       الملحق 
     2323      يوليو     03          المؤرخ في 

 

                               الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة              استمارة حضور
 

                     يجتمع بصفة استثنائية                  ه يجوز للمجلس أن                               ام الداخلي لمجلس اإلدارة على أن       من النظ    22          من المادة    2          ينص البند 
                         تلقى المكتب الدولي طلبات    قد                                على األقل أو بمبادرة من رئيساااااااه  و        أعضاااااااائه                      على طلب أو موافقة ثلث         بناء  

       وعليه،                                  عقد دورة اسااتثنائية لمجلس اإلدارة                يلتمسااون في ا               في مجلس اإلدارة         عضااوا      21                  مسااتوفية للوااروط من 
             قد استوفيت    22          من المادة    2                      المنصوص عليه في البند                       تكون كل وروط المتطلب

 

                                     إرسال ممثلين لحضور الدورة االستثنائية            قادرا على                           هو معرفة ما إذا كان بلدكم          االستمارة    هذه                والقصد من وراء 
                                           مع مراعاة الظروف الحالية التي تفرضاااا ا جائحة    ،         في سااااويساااارا                 مقر االتحاد ببرن،    في          ماديا                  للمجلس حضااااورا  

                             اركة في االجتماع افتراضيا      للمو         مستعدين               أولئك الممثلون                   معرفة ما إذا كان ف  ،                         ؛ وإن لم يكن ذلك ممكنا    21 -     كوفيد
 

                  البريددددد اإللنترون        عنوان     على                  إلى المكتااااب الاااادولي    ا       وإعااااادت اااا              هااااذه االساااااااتمااااارة             يرجى اساااااااتيفاااااء  و
CA.Secretariat@upu.int  0202       أغسطس    41      أقصاه          ف  موعد    :  

 

                    ج ة االتصال لالستعالم:

    هان                  السيد ووانغ مينغ
                  أمانة مجلس اإلدارة

 49 25 350 31 41+         ال اتف:

 10 31 350 31 41+         الفاكس:
 

  :           البلد العضو
 

 

  :                        السلطة الحكومية المسؤولة
 

 

  :               ح له حسب األصول(                           االسم الكامل )الممثل المصر  
 
        السيد         السيدة 

  :                     الوظيفة/اللقب الوظيفي
 

 

  :      ال اتف
 

 

  :      الفاكس

  :                البريد اإللكتروني
 

 

  :              المكان/التاريخ
 

 

        التوقيع
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-2- 
 

  م                               ممثل مصااارح له حساااب األصاااول من بلدك              يمكن أن يحضااار            الحالية، هل     21 -                   بمراعاة جائحة كوفيد  - 2
           في سويسرا؟     ببرن                            مقر االتحاد البريدي العالمي     في         ماديا                                 ستثنائية لمجلس اإلدارة حضورا    اال     دورة   ال      العضو 

   ال     نعم

                                                                هو "ال" )ورهنا  بتعليق و/أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس    2                          إذا كان الجواب على السؤال   - 2
سيكون بإمكان ممثل مصرح له حسب  0                             اإلدارة كما هو موضح في الملحق         مبدئيا    م             األصول من بلدك                                    (، هل 

  ؟          افتراضيا                            ة االستثنائية لمجلس اإلدارة    دور       حضور ال

   ال     نعم

 


