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عضدداف  ددي االتادداد الب يددد  البلددداا اأ إلى: 
 العالمي

ا إلدددددى يا المددددددعويالمددددد قت ايمددددد اقبال 
 1الم تم 

 للعلم: 

 السلطات التنظيمية -
 ايالمعيَّنا يالمستثم  -

 2016سبتمب  "أيلول"   2ب ا،  ي  

 
 

 1107(DREM.GRA)3100 ة:ــــــاإلحال

القووااا الووتل اتمووت  مداوو  اإلداا  موو    -موومتما احتحوواد اليااوودل الاووالمي العوواد  والا وواو   الموضووو :
 2016أغعط  "آب"  29في  اي عقدهتال ةاحعتثنائا دوا ال

 
 اض ة السيدة، السيد،

 
إلى جميع  الذ  أُ سل 2016أغسطس "آب"  11 الم  خ 1100(DCSC)2009الكتاب الدو    قم  باإلاالة إلى

 29اسدتثنايية  دي  دو ةأا مجلدس اإلدا ة عددد  إعالمكدم اي االتاداد الب يدد  العدالمي، يسد نالبلداا اأعضداف  د
مكداا  ،ت كيا، وال سيما  دي إسدطنبول ي ونظ   ي المسايل ذات الصلة بالوضع اأمني  2016أغسطس "آب" 

  يد  العالمي السادس والعش يا. م تم  البالانعداد 
 

إلى مجلس اإلدا ة بشدنا جميدع التددابي  التدي اتخدذت لضدماا سدالمة  شامال   وخالل الجلسة، قدمت ت كيا تد ي ا  
عدا ذلد ، ع ضدت إدا ة اأمدم المتاددة لشد وا السدالمة واأمدا  وأما جميع المشا كيا  دي المد تم . و ضدال  

(UNDSS) و أت إدا ة اأمددم علددى وجدل الخصدو   دي إسدطنبول وأنطاليداوبت كيددا،  تدييمهدا للوضدع اأمندي .
المتادددة لشدد وا السددالمة واأمددا أا مدد تم  االتادداد الب يددد  العددالمي يمكددا عددددت  ددي إسددطنبول خددالل الفتدد ة 

نيدة الالممدة التددابي  اأم كل التخاذ وثيدا   وتتعاوا تعاونا   المدّ  ة، بش ط أا تعمل السلطات الت كية المعنية معا  
مدع إدا ة اأمدم المتاددة لشد وا السدالمة واأمدا  التنسدي المكتدب الددولي  وسديتولى لمعايي  اأمم المتادة. و دا  

  ي هذا الصدد.  الت كيةوالسلطات 
 

، قّ   مم المتادة لش وا السالمة واأماالو د الت كي وإدا ة اأكل ما  الع وض التي قدمهاوبعد االستماع إلى 
سدينعدد المد تم   وما ثدم، .الم تم  على الناو المدّ   انعدادمجلس اإلدا ة باإلجماع اإلبداف على مكاا وموعد 

سبتمب "أيلول" إلى  20ما  الممتدة خالل الفت ة ي إسطنبول  (Bomonti Hilton Hotel)بفند  هيلتوا بومونتي 
 . 2016أكتوب  "تش يا اأول"  7
 
1
 .3المذك ة  -الم تم  :انظ  
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 ، جميع البلداا اأعضاف بما يلي: ، على سبيل االستعجالذكّ ولذل  أود أا أُ 

 ؛ إشعا  المكتب الدولي بتشكيلة و ودها  ي أس ع وقت ممكا -

لوا عا ط ي  الموقع الشبكي للم تم ؛ -  التنكد ما أا جميع مندوبيها قد ُسجِّ

3لمدتضدديات المددادة  ، و دددا  مندددوبيهاإيددداع وثدداي  تفددويض  -
 1، لدددا اللجنددة اتمددا النظددام الددداخلي للمدد تم  2

 ا تتاح الم تم . يومالتابعة للم تم  )وثاي  التفويض( 
 
جميددع مسددتندات المدد تم  والمددذك ات اإلعالميددة متااددة علددى الموقددع الشددبكي لالتادداد الب يددد   دد ا علمكددم، ل  و

   Default.aspx?RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016/https://documents.upu.int/Pagesالعالمي: 
 

 ess2016.upu.int/homehttp://congr/موقع الم تم  بالند  على الد ابط التدالي:  على ويمكا للمندوبيا التسجيل
 المعلومات المفيدة عا الم تم . طايفة ماايث سيجدوا 

 
 دي إسدطنبول  للددايكمونتطلدع إنجداح المد تم  السدادس والعشد يا مدا أجدل اسدا تعداونكم دعمكدم و ونشك  لكم

 .2016سبتمب  "أيلول"  20يوم
 
 

 ا بدبول  اي  عبا ات االات ام،،،وتفضلو
 ،اأميا العام

 (Bishar A. Hussein) بشا  عبد ال اما اسيا
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