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                              المراقبين والمراقبين المؤقتين     إلى:
 
 
 
 

     0205  و     يولي    51        برن، في 
 
 

 1104(DIRCAB)2000   ة:     ـــــ     اإلحال

           في أبيدجار            الذي  وووويع د                                                           دعوة لحضووووور الم تمر ال ووووابي والعحوووورير لالتحاد البريدي العالمي          الموضوع:
     7272      أغ طس     72    إلى    9   مر

 
 

                    حضرة السيدة، السيد،
 

                                       السرررابا والينررررين لاتحاد البريدل اليالمي                          ، بصرررفر مراقا، المؤتمر             إلى أن تحضرررر                       يسررررأي أن أدمو مأكمتك 
  .    0205      أغسطس    02    إلى    9                                     في أبيدجان، في جمهورير كوت ديفوار من   Sofitel Ivoire                   الذل سييقد في فأدق 

 
                                     بتأكي  المؤتمر السررررررابا والينرررررررين، الذل         تاما                                                              حكومر كوت ديفوار واالتحاد البريدل اليالمي يلتزمان التزاما   ف

  .                 د البريدل اليالمي                ر في تاريخ االتحا                              ى األراضي األفريقير للمرة الثالث                    البريدير اليالمير مل       األسرة               سيجما مجددا  
 

                              اد البريدل اليالمي ملى الموقا                                                                      ويرجى من جميا المناركين في المؤتمر التسجيل في مأصر إدارة فياليات االتح
                             بنرررررلن مملير التسرررررجيل في الصرررررفحر                                الحصرررررول ملى المزيد من التيليمات          كما يمكن    .events.upu.int  :       التالي

  :                              ين ملى الموقا اإللكتروأي التالي                             المخصصر للمؤتمر السابا والينر

www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress.  

 
  :                 الميلومات التالير  upuabidjan2020.gouv.ci        للمؤتمر                         الذل خصصه البلد المضيف              الموقا النبكي             في حين يقد  

  ؛         ومستأداته        للمؤتمر               الجدول الزمأي   -

                  الفياليات الخاصر؛     مقد       تواريخ   -

                                   المؤتمر )السررررركن والتلنررررريرات والخدمات                 ن المنررررراركين في      مأدوبي  ال      لصرررررال       خذة ت                     الترتيبات اليملير الم  -
            اللوجستير(.

 
        أمماله           بنلن إجراء            اقتراحا                          في جلسته اليامر األولى،       سيبحث                           أن المؤتمر السابا والينرين      إلى              وتجدر اإلنارة

                                         إذا وافق المؤتمر السابا والينرون ملى هذا  ف     يد(.                المناركر من ب   ب و        النخصي       الحضور  ب                 في نكل هجين )أل، 
           أن يناركوا                                                                                        االقتراح، سيتمكن المراقبون المسجلون غير القادرين ملى السفر إلى أبيدجان لحضور االجتماع من 

                        االتحاد البريدل اليالمي. ب       الخاص   يد       من ب           االئتمار      أكا         يد بفضل       من ب  
 



-0- 
 

               بتأكي  المؤتمر          الميأير     جأر                                                                           وفي اأتكار ذلك، يكل المكتا الدولي لاتحاد البريدل اليالمي واألماأر الدائمر لل
                                                                        في كوت ديفوار رهن إنرررررررارتك  لتزويدك  بلل ميلومات إضرررررررافير قد تحتاجوأها، ملى                  السرررررررابا والينررررررررين

         التالير:         اليأاوين

congress2020@upu.int 

secretariatpermanentupu2020@telecom.gouv.ci 

 
              اجهر التحديات    لمو     هود ج                       ملى مواصلر ما أبذله من              مما سيسامدأا                                         وأتطلا إلى مناركر مأكمتك  في هذا المؤتمر 

  .        اليالمير                الخدمر البريدير                     اليديدة التي تيترض
 
 

   ،،                                           وتفضلوا بقبول فائق مبارات التقدير واالحترا ،
              المدير اليا ،

                     بنار مبد الرحمن حسين
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