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  (                أمين مجلس اإلدارة )  Siva Somasundram         : السيد      االتصال     جهات 

  (                      مساعد أمين مجلس اإلدارة )  Altamir Linhares       والسيد 
 56 35 350 31 41+/01 32 350 31 41+        الهاتف:    ا   رقم

 siva.somasundram@upu.int/altamir.linhares@upu.int: البريد اإللكترونيعنوانا 
 

                  االستثمار البريدي(             )أمينة مجلس  Wendy Eitan  ة      السيد

                                    )مساعد أمينة مجلس االستثمار البريدي(  Jeremy Pawsey       والسيد 
 48 35 350 31 41+/22 36 350 31 41+        الهاتف:      رقما 

 wendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.int                         عنوانا البريد اإللكتروني: 

     مجلس                   البلدددان اضعءدددددددددا   ي      إلى:
تثمددددار         اإلدارة                ومجلس االسدددددددد
        البريدي

ين ب ق مرا ل              مجلس اإلدارة     ي           ا
                       ومجلس االستثمار البريدي

 
 

     9299           مارس/آذار    92    ي      برن، 

 
 

 1029(DIRCAB)3100   ة:     ـــــ     اإلحال

  (         مايو/أيار    22 - 9 )      2222     لعام          األوليين                                      ي مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي                 التسجيل في دورت           الموضوع:
 
 

                    حءرة السيدة، السيد،
 

قا   حا لدعوة  ب          إل تاب ا ناه       االطالع        يمكنكم  ،     9299           مارس/آذار    81          المؤرخ  ي   1027(DIRCAB)3100            ك      على       أد
  .         المقبلتين                                    مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي   ي      دورت      ي            والمشاركة        التسجيل  ب        الخاصة          المعلومات 

 

      جا حة                الحتوا  انتشددار                                                ، ر عت حكومة سددويسددرا يالبية التدابير المعمول بها                   تحسددن الوءددو الوبا ي         و ي ءددو 
بار    82 -     كو يد باط /       براير    81   من      ا        اعت بات       9299      شددددددد بالدخول واإلقامة ومتطل قة  تدابير المتعل                                                        )بما  ي ذلك ال

   (.             على نطاق واسو      أحداث         لتنظيم        التصريح 
 

      ، يجب             بالوءددو الصددحي                                            حكومة سددويسددرا يمكن أن تتطور بسددرعة  يما يتعل            اعتمدتها                 ضن التدابير التي          ونظرا  
         االتحادي                        الموقو اإللكتروني للمكتب      على        بانتظام        االطالع     ا      شددددخصددددي                يعتزمون الحءددددور                    على المندوبين الذين 

                      قبل السفر إلى سويسرا.   (www.bag.admin.ch/bag/en/home.html )                      السويسري للصحة العامة 
 

               ومعلومات عملية                 تسجيل المشاركين  ‘ 8 ’
 

                                                             والمراقبين  ي مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي الرايبين  ي  ُ                                  يُطلب من جميو مندوبي البلدان اضعءا  
                                      عبر منصددة إدارة  عاليات االتحاد البريدي               تسددجيل أنفسددهم            أو شخخياخخيا   /    ُ  عن بُعد           ي المجلسددين                   المشدداركة  ي دورت  

  .events.upu.int                                                          العالمي التي يمكن الوصول إليها بالنقر على الرابط التالي:
 

      االطالع      يمكن      كما  ،  8           ي الملح                                         توجيهية بشددددددين تسددددددجيل الو ود  ي الدورتين  ال      مبادئ   ال                 ويمكن االطالع على /
  :                 الرابطين التاليين     أحد                                         دليل المستخدم الخاص بالتسجيل بالنقر على     على

www.upu.int/en/Events/Council-of-Administration-(S1) 

www.upu.int/en/Events/Postal-Operations-Council-(S1) 
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  . 9           ي الملح                                           الخاصة بالمندوبين الذين سيحءرون شخصيا                                     ويمكن االطالع على المعلومات العملية /
 

ُ                                   وُحدد الموعد النهائي للتسجيل في تاريخ                                           التسجيل إلزامي بالنسبة إلى جميع المندوبين.    .    2222           مايو/أيار   2   
 
                         المشاركة بالحءور شخصيا    ‘ 9 ’

 
جا حدة                       بعدد قرار حكومة سدددددددويسدددددددرا  يالبيدة التددابير المعمول بهدا الحتوا       81   من      ا        اعتبدار    82 -     كو يدد                                             ر و 

                   بالمشاركة شخصيا                  اضعءا  الرايبين          البلدان            جميو مندوبي  ل        السماح                    ، قرر المكتب الدولي     9299      شباط /       براير
                                              ي دورات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي.

 
   عد             ُ المشاركة عن بُ   ‘ 3 ’
 

  :                 الرابطين التاليين    على    (Zoom )                                             ُ                     يمكن االطالع على التفاصيل التقنية للمشاركة عن بُعد باستخدام منصة زوم 

www.upu.int/en/Events/Council-of-Administration-(S1) 

www.upu.int/en/Events/Postal-Operations-Council-(S1) 

 
              بعد ذلك برابط    م    زودك ي سددددددد     الذي   events.upu.int                       نقر على الرابط التالي  ال   م       ، يمكنك                     وعند التسدددددددجيل واالعتماد

                االجتماع المقرر.
 
                             تكاليف خدمات الترجمة الشفوية  ‘ 4 ’
 

         اضوليين                      مجلس االسدددددددتثمار البريدي  و             مجلس اإلدارة   ي      دورت        أثنا           الفورية                            سدددددددتقدم خدمات الترجمة الشدددددددفوية 
                                                   الترجمة الشددددفوية سددددتقسددددم بين البلدان المشدددداركة )أي بين              تكلفة خدمات                    وتجدر اإلشددددارة إلى أن   8 .    9299     لعام

مار البريدي(. وتحتوي المواد  ية                                                                       اضعءددددددددا  والمراقبين  ي مجلس اإلدارة/مجلس االسدددددددتث             من النظامين          المعن
                                                                   المعلومددات المتعلقددة بدداختيددار البلدددان اضعءددددددددا  اللجددات خالل اجتمدداعددات مجلس      على          للجهددازين          الددداخليين 

  .            ثمار البريدي                اإلدارة/مجلس االست
 
 
 
/ 

عالمي يير اضعءددددددددا   ي مجلس اإلدارة/مجلس  لدان اضعءددددددددا   ي االتحاد البريدي ال يه، يُطلب من الب         ُ                                                                               وعل
                              بصفة مراقب إبالغ المكتب الدولي       9299     لعام          اضوليين           ي المجلسين                                       االستثمار البريدي التي ستشارك  ي دورت  

  . 3                                                                       باللجة )اللجات( التي تود استخدامها باستخدام االستمارة الواردة  ي الملح  
 
                                    ي مجلس اإلدارة/مجلس االستثمار البريدي                                                  جهة االتصال الواجب االتصال بها  يما يخص أعمال جهاز    ‘ 5 ’
 
 
 
 
/ 

  ُ   ُدعي                                                                                       من أجل تيسدددير االتصددداالت بين أعءدددا  مجلس اإلدارة/مجلس االسدددتثمار البريدي وأمانة المكتب الدولي، 
                                                          إلى إخطار اضمانة بجهة االتصال الخاصة بهم الواجب االتصال بها                    قبل الدورة اضخيرة                     جميو أعءا  المجلسين
                          ُ  من كل بلد لم يقم بذلك بعُد، ُ    يُرجى    ،     ولذلك                                     ي مجلس اإلدارة/مجلس االسددددتثمار البريدي.                       يما يخص أعمال جهاز  

  .    2222             أبريل/نيسان    81             في أجل أقااه           وإعادتها   4                                مل  االستمارة الواردة  ي الملح 
 
 

            واالحترام،،،                                  وتفءلوا بقبول  ا   عبارات التقدير 
  ،     العام       اضمين

                ماساهيكو ميتوكي

 
                                          ة واإلنكليزية والعربية والروسية واإلسبانية. ي      الفرنس 8
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  1029(DIRCAB)3100               بالكتاب الدوري    1       الملحق 
     9299           مارس/آذار    92          المؤرخ في 

 

     2222      لعام         األوليين                        ومجلس االستثمار البريدي            مجلس اإلدارة    ي                                       معلومات عملية لجميع المشاركين في دورت  
 
 

                   بشأن تسجيل الوفود                مبادئ توجيهية
 
     مجلس    ي      دورت                        شاركين المؤهلين لحضور          وسائر الم    ً                                           سعياً إلى تيسير عملية تسجيل وفود البلدان األعضاء   - 1

                       جميع المشتتتتاركين المرت ب        تذكير                    ، يود المكتب الدولي     9299     لعام          األوليين                               اإلدارة ومجلس االستتتتت مار البريدي
  .                الصحيحة بالتفصيل                       التالية وعملية التسجيل                     بالمبادئ التوجيهية              حضورهم الدورة 

 
 

سبة إلى    -   1       الخطوة                                                                                        إخطار المكتب الدولي بالهيئة المسؤولة وموظف االعتماد وتشكيلة الوفد المشارك )بالن
                    البلدان األعضاء فقط(

 
          وتبسط هذه    .                            ماعات االتحاد البريدي العالمي  جت ا                التسجيل في جميع                         إدارة األحداث للمشاركين           تتيح منصة  - 9

   في                               ضتتتتتاء في االتحاد البريدي العالمي            البلدان األع                          ستتتتتاعد على ضتتتتتمان لن ي م    ل           التستتتتتجيل وت      عملية         المنصتتتتتة
شخاص   سلطاتهم الوطنية. وي          الواجبة           والصالحيات           التراخيص           حاصلون على                    االجتماعات ل              شار إلى هؤالء                         من 

ً         األشخاص                  بعبارة "الوفود".        ً جماعيا
 
                عن ت ديم اإلخطار                     استتتم الهيئة المستتتؤولة    ( 1  :                                       يجب لن ت دم جميع البلدان األعضتتتاء ما يلي     صتتتدد،           وفي هذا ال  - 3

                             االتصتتال بمو ا الهيئة المستتؤولة         بيانات و   ( 9  ؛                                                                الرستتمي بمستتماء المندوبين شالمشتتار إليها بعبارة "الهيئة المستتؤولة"(
                                               وكانت غالبية البلدان األعضتتاء مدمت هذه المعلومات    .                 منصتتة إدارة األحداث                                 الذي ستتيتولى مهام مو ا االعتماد في 

               َّ                                        مو ا اعتماد معيَّن مسؤول عن التح ق من صحة تسجيل مندوبيها        بالفعل         الي لها                                للتسجيل في اجتماعات ساب ة وبالت
                                                                                         في اجتماعات لجهزة االتحاد البريدي العالمي شالمؤتمر ومجلس اإلدارة ومجلس االست مار البريدي(.           المشاركين 

 
 
 
 

/ 

لة إلى لمانت   و  - 4 ُ                  يُطلب من البلدان األعضااااااااء التأق  من لن المعلومات الُمرسااااااا       مجلس  و             مجلس اإلدارة  ي  ُ                                               
                   ي مجلس اإلدارة/مجلس                                         ي                              االساااااااتثمار البريدي بشاااااااأن موظف االعتماد المعيين الخال بها فيما يتعل  بدورت  

                                                              البلدان األعضتتاء التي لم تعين مو ا اعتماد، لو التي يلزم لن تبل          وت دعى                                االسااتثمار البريدي ال تلال لااالأة 
                         بهذا الملحق وإعادتها إلى    1                                  ستتتتيفاء االستتتتمارة الواردة في المرفق  ا    إلى                                    المكتب الدولي بتغيير مو ا االعتماد، 

                                        ، حستتتتتب االمتضتتتتتاء، في لستتتتترر ومت ممكن. وي رجى  ي      البريد                                         لمانة مجلس اإلدارة لو لمانة مجلس االستتتتتت مار 
                                                            في البلد العضتتتو المعني في االتحاد البريدي العالمي، لي الوزارة                          السااالطة الأكومية المختلاااة               االلتفات إلى لن 

                                                                                                   مشتتترفة لو اإلدارة لو الستتتفارة لو البع ة الدائمة لد  األمم المتحدة والمن مات الدولية األخر ، يجب لن تخطر   ال
                                  َّ   المكتب الدولي بمو ا االعتماد المعيَّن. 

 
       التكرم     بعد                                                                                   ويرجى من البلدان األعضتتتاء في االتحاد البريدي العالمي التي لم تستتتتكمل هذه الخطوة األولى   - 5

       تمخير.             بإتمامها دون 
 
 

                     والمراقبين المؤقتين(                              ان األعضاء والمراقبين الدائمين                                   تسجيل المشاركين )بالنسبة إلى البلد   -   2       الخطوة 
 
    َّ                                                                                        يتعيَّن على جميع مندوبي البلدان األعضاء في مجلس اإلدارة ومجلس االست مار البريدي والمرامبين فيهما   - 6

         التسجيل.          في الدورة                عد/لو شخليا      ُ عن بُ       شاركة                الراغبين في الم
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                                                                                  يحتتا  منتدوبو األعضتتتتتتتتاء في مجلس اإلدارة لو في مجلس االستتتتتتتت متار البريتدي لو المرامبون فيهمتا  و  - 7
                                               ي مجلس اإلدارة ومجلس االستتتتتت مار البريدي ال انيتين       دورت                ً                          المستتتتتجلون ستتتتتاب اً عبر منصتتتتتة إدارة األحداث في 

                    . وبالنستتتتتبة إلى هؤالء              بريدي العالمي                                باستتتتتتخدام حستتتتتابهم الخاص باالتحاد ال                   ً إلى التستتتتتجيل مجدداً       9291     لعام
ً             المندوبين، سجيل مسب ا ستمارة الت ً ستتولى منصة إدارة األحداث ملء ا سجيل بياناتهم الشخصية و                                                             ستتواصل                          بت

               عمليات التستتتتتتتجيل        ً                                                                             ً تل ائياً مع المو ا المعني باالعتماد في البلد العضتتتتتتتو لو المرامب المعني لكي ت عت مد مجدداً 
               ً المحفو ة حالياً.

 
                                                                                        ومع ذلك، يجب على مندوبي البلدان األعضتتتاء لو المرامبين الذين لم يستتتجلوا في ومت ستتتابق في منصتتتة   - 8

  .            يتم اعتمادهم                                             إدارة األحداث لن يسجلوا لنفسهم في المنصة لكي
 
                                                                                          وإذا واجه المشتتاركون لي صتتعوبات ل ناء عملية التستتجيل، فيمكنهم الرجور إلى دليل المستتتخدم الخاص   - 2

  :                 الرابطين التاليين                           يمكن االطالر عليه بالن ر على               بالتسجيل الذي 

www.upu.int/en/Events/Council-of-Administration-(S1) 
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                                   رستتالة بالبريد اإللكتروني تؤكد استتتالم                        المرت ب حضتتورهم الدورة                               وع ب التستتجيل، ستتيستتتلم المشتتاركون   -  12
                                     طلب التسجيل ولنه في انت ار التمكيد. 

 
 

                                                                            إثبات لاااااااأة تساااااااجيل المشااااااااركين من قبل موظف االعتماد )د ط الخطوة اللمة لتأكيد طلبات    -   3       الخطوة 
                                                  التسجيل المقدمة( )بالنسبة إلى البلدان األعضاء فقط(

 
بات اإلخطار الرستتتتتتتمي المشتتتتتتتار إليها لعاله، فإن مو في االعتماد هم   -  11 ئة         ن تعي        مو فو    ً                                                                رهناً بمتطل            نهم الهي

         المؤستتتستتتة                                                   اعتماد طلبات التستتتجيل العال ة الخاصتتتة بمعضتتتاء وفد هذه  ب    لهم       تصتتتر  و                         المستتتؤولة لد  البلد العضتتتو 
   (.    لعاله   4 و   3         الف رتين      ان ر ش
 
           معلومتتاتهم       وتحيين                    منصتتتتتتتتتة إدارة األحتتداث             ، التتدخول إلى    ً لوالً                              ويجتتب على جميع مو في االعتمتتاد،   -  19

                                                              ، ستتيتمكن مو فو االعتماد من مراجعة طلبات التستتجيل العال ة الخاصتتة       المنصتتة                         الشتتخصتتية. وع ب الدخول إلى 
       لعاله(.   9                       بمندوبيهم شان ر الخطوة 

 
                                                                           على مو في االعتماد التح ق من لن الشتتتتتتخص الذي يطلب التستتتتتتجيل هو في الوامع عضتتتتتتو من     يجب  و  - 3 1

                   التستتجيل الخاص بهذا                                                        . وإن لم يكن األمر كذلك، فيتومع من مو ا االعتماد رفض طلب        المؤستتستتة          لعضتتاء وفد 
            د اإللكتروني      البري       رسالة ب                    تلم المندوب المعني                                                  الشخص. وعندما ي بت مو ا االعتماد صحة طلب تسجيل، سيس

          ً                               ً                           ً       لصتتتبح مؤكداً. لما إذا رفض مو ا االعتماد طلباً، فستتتيستتتتلم الشتتتخص المعني ليضتتتاً رستتتالة                  تفيد بمن تستتتجيله
  .                                              بالبريد اإللكتروني تفيد بذلك مع ذكر لسباب الرفض

 
ً                                     ويرجى االنتباه إلى لن مو في االعتماد إ  - 4 1 ً ذا كانوا ستيحضترون االجتمار ليضتا                        عليهم لن يستجلوا لنفستهم  ف  ،                              

                                    ويمنحوا االعتماد ألنفسهم على حد سواء.
 
     مجلس  / ة             في مجلس اإلدار        مؤمتين                                                                ويرجى االنتبتتاه إلى لن المشتتتتتتتتاركين التتذين يعتبرون مرامبين لو مرامبين   - 5 1

                           ستتتتتتتتشتتتتتتتارية والمن مات الدولية(                                                      شم ل من مة األمم المتحدة واالتحادات المحدودة واللجنة اال                  االستتتتتتتت مار البريدي
  . 1                                                                                                    سيعتمدهم المكتب الدولي ولن ي طلب منهم تزويده بالمعلومات الخاصة بمو ا االعتماد المشار إليها في الخطوة
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     لعالط                                                       الشكوك واللعوبات المواجهة لثناء إنجال العمليات المبينة    -   4       الخطوة 
 
                                              العمليات المبينة لعاله، يرجى من البلدان األعضتتتاء        تنفيذ                                       في حالة مواجهة لي شتتتكوك لو صتتتعوبات ل ناء   - 6 1

  :                  العنوانين التاليين                                                                               في االتحاد البريدي العالمي والمرامبين التفضل بتوجيه رسالة بالبريد اإللكتروني إلى 

  ؛support.events@upu.int  :       األحداث            بمنصة إدارة                                   فيما يخص المسائل الت نية المتعل ة   -

  .poc.secretariat@upu.int     و/لو   ca.secretariat@upu.int                               وفيما يخص جميع المسائل األخر :  -

mailto:CA.secretariat@upu.int
mailto:poc.secretariat@upu.int
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     9299           مارس/آذار    92          المؤرخ في 
 
 

 

 

     2222     لعام          األوليين                                    مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي      دورتا 
 

                          في االتحاد البريدي العالمي         المعنية                 البلدان األعضاء    لدى          المعنية                الهيئة الحكومية          تستوفيها                       االستمارة التي يلزم أن 
  . ( .                   األخرى أو ما إلى ذلك                                األمم المتحدة والمنظمات الدولية    ً                                           )مثالً وزارة أو إدارة أو سفارة أو بعثة دائمة لدى 

 
           أو بالبريد    (10 31 350 31 41+ )              ستتتتتتتواء بالفاكس                  إلى المكتب الدولي            استتتتتتتتيفائ ا                       إعادة هذه االستتتتتتتتمارة بعد      رجى   ي  

  .    2222             أبريل/نيسان    22           موعد أقصاه     في   (poc.secretariat@upu.int     و/أو   (ca.secretariat@upu.int           اإللكتروني
 

                                                   اسم الموظف الذي استوفى هذه االستمارة بالكامل ولقبه:
 
   السيدة         السيد      

  :              ال يئة بالكامل    اسم 
 
 

                       الوظيفة/اللقب الوظيفي:
 
 

  :       العنوان
 
 
 

        ال اتف:
 

        الفاكس:
 

                  البريد اإللكتروني:
 

  :       التاريخ
 

  :       التوقيع
 

 
                    ما إلى ذلك( المسؤول    أو                          المكتب الرئيسي للمراقبين    أو               َّ  المستثمر المعيَّن    أو        المنظم    أو                       موظف االعتماد )الوزارة 

                               المؤتمر ومجلس االستتتتتتتتثمار البريدي                      قبل كل دورة من دورات                                         عن إخطار المكتب الدولي بأستتتتتتتماء المندوبين 
  :            ومجلس اإلدارة

  :                        اسم الموظف بالكامل ولقبه
 
   السيدة         السيد      

                               اسم هيئة موظف االعتماد بالكامل:
 
 

         العنوان:
 
 
 

        ال اتف:
 

        الفاكس:
 

           اإللكتروني:       البريد 
 
 

 

mailto:ca.secretariat@upu.int
mailto:ca.secretariat@upu.int
mailto:poc.secretariat@upu.int
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                        ومجلس  الساااااتاماب  لوبيد              مجلس  إلد بة       ت     دوب   ف                            للمشاااااابايح والالاااااوب  لشااااا  ااااا           مات عملية     معلو
     2222     لعام          ألولييح 

 
 

                     ستبد د نفقات  لسفب  -   ألف
 

                        بالنسبة إلى مجلس اإلدارة
 

                                                                ام لالتحاد البريدي العالمي، يحق لممثل كل بلد عضوووووووو في مجلس اإلدارة،    الع           من النظام     112             بموجب المادة 
                                   في اجتماعات هذا الجهاز اسووترداد إما               مشوواركة مادية        ، يشووار                                                مصوونض ضوومن البلدان النامية قو قلل البلدان نموا  

                              بالدرجة األولى، قو تكلفة السووفر           وإيابا           ذهابا                                    بالدرجة االلتصووادية وإما تذكرة لطار           وإيابا                           ثمن تذكرة طائرة ذهابا  
                              بالدرجة االلتصوادية  ونفاات سوفر           وإيابا                                                                    بأي وسويلة قرر  بشورط قال يتجاوز هذا المبلث ثمن تذكرة طائرة ذهابا  

   من        اإلدارة      مجلس                          وإذا تم تمثيل بلد عضو في                                لي يتحملها البلد العضو المعني                               الموظفين المرافاين للممثل األص
   ه   نفسوو                                                                     شوورا  مرتلفين في دورة المجلس وفي اجتماعات قجهزته التي تنعاد في المكان     قو ق   ه   نفسوو          لبل الشوور  

                                                                              في الفترة الساباة قو الالحاة للدورة فإنه ال يسترد إال مرة واحدة ثمن تذكرة السفر 
 

                                  بالنسبة إلى مجلس االستثمار البريدي
 

                                                           ام، يحق لممثل كل بلد عضوووو في مجلس االسوووتثمار البريدي مصووونض ضووومن              من النظام الع     111       المادة       بموجب 
                 ، يشوووار  في دورات  (                  قلل البلدان نموا                                               ب الاائمة التي وضوووعتها منظمة األمم المتحدة  قي                    البلدان المحرومة حسووو

        رة لطار                           بالدرجة االلتصوووووادية وإما تذك          وإيابا                                                                 اجتماع هذا الجهاز الحق في اسوووووترداد إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا  
                                                                                       بالدرجة األولى، قو تكلفة السوووفر بأي وسووويلة قرر  بشووورط قال يتجاوز هذا المبلث ثمن تذكرة طائرة           وإيابا           ذهابا  
سفر الموظفين المرافاين للممثل األصلي يتحملها البلد العضو المعني            وإيابا           ذهابا   صادية  ونفاات                                                                                            بالدرجة االلت

                         قو قشووورا  مرتلفين في دورة    ه                من لبل الشووور  نفسووو           ار البريدي       االسوووتثم     مجلس                          وإذا تم تمثيل بلد عضوووو في 
                                                في الفترة السووواباة قو الالحاة للدورة فإنه ال يسوووترد    ه                                                   المجلس وفي اجتماعات قجهزته التي تنعاد في المكان نفسووو

                              إال مرة واحدة ثمن تذكرة السفر 
 
 

                     المتياز ت و لا انات  -   واء
 

ـع مندوبي       لحضور                           رـالل فترة إلامتهم بسويسرا                           في االتحاد البريدي العالمي                البلدان األعضاء    ُ  َّ                  تُطبَّق على جمي
                                                            المادة الرابعة من االتفاق الرــا  بمزايا وحصانات منظمـة األمم                                        الدورة االمتيازات والحصانات الواردة في

حدة، ال ا حادي السوووووووويسووووووو          لمت عام لمنظم                              مبرم بين المجلس االت حد                     ري واألمين ال    1    في           ة  المؤرخ             ة األمم المت
ياسووووووووا  عل          َّ التي تطبَّق  (  1   121     تموز /     يوليو لدان األعضوووووووواء في االتح          ى مندوبي         ل عالمي قث                      الب     ناء                      اد البريدي ال

ـ ـي يدعو إليه ـم من مكان االج                          المؤتمرات الت ـ ـن االطالع على االتفاق          تماع وإلي                                 ا االتحاد ورالل سفره                            ه   يمك
                                                                                     الدسوووووووتور والنظام العام لالتحاد البريدي العالمي" على المولع الشوووووووبكي لالتحاد من رالل الرابط       دليل   ي " ف

   ( www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8   :      التالي
 
 

               تأشيب ت  لد ول  -   جيم
 

      جائحة                                                                ، رفعت حكومة سووويسوورا يالبية التدابير المعمول بها الحتواء انتشووار                  تحسوون الوضووع الوبائي         وفي ضوووء
بار    12 -     كوفيد باط /      فبراير    11   من      ا        اعت بات       2222      شووووووو بالدرول واإللامة ومتطل اة  تدابير المتعل                                                         بما في ذل  ال

   (              على نطاق واسع      قحداث         لتنظيم        التصريح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8
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      ، يجب             بالوضووع الصووحي                                            حكومة سووويسوورا يمكن قن تتطور بسوورعة فيما يتعلق           اعتمدتها                 ألن التدابير التي          ونظرا  
         االتحادي                        المولع اإللكتروني للمكتب      على        بانتظام        االطالع     ا      شوووورصووووي                يعتزمون الحضووووور                    على المندوبين الذين 

                      لبل السفر إلى سويسرا    (www.bag.admin.ch/bag/en/home.html )                      السويسري للصحة العامة 
 

       من قجل      ا       مطلوب                  االسووووووتثمار البريدي                  مجلس اإلدارة ومجلس    ي      دورت                                     إذا كان التأكيد الرسوووووومي للمشوووووواركة في  و
     ملء       ، يرجى                            وللحصوول على هذا التأكيد           هذا التأكيد                                فسوتوفر لكم منصوة إدارة الفعاليات                    الحصوول على تأشويرة، 

       د كتاب       سوووويول                                      بمجرد تأكيد المعتمد المعني التسووووجيل،  و                        منصووووة إدارة الفعاليات             بالتأشوووويرة في         الراصووووة       الحاول 
                              البريد اإللكتروني إلى المندوب        ويرسل ب                    التأشيرة تلاائيا  

 
 

                إقامة  لمشابايح  -   د ل
 

تالي حة في برن على العنوان ال يا حة ترد في المولع الشوووووووبكي لمؤسوووووووسووووووووة السووووووو تا نادق الم بالف مة  لائ مة    :                                                                                         ث
www.bern.com/en/where-to-stay    لهم         المرر              مجلس اإلدارة                     األعضوووووووواء والمرالبين في                ويمكن لمندوبي    

     ا       قسعار                  بعض الفنادق تمنح    قن           قيضا  إلى                                                             إجراء حجوزاتهم مباشرة من رالل هذا المولع الشبكي  وتجدر اإلشارة 
     مجلس  /                                                                                    راصووووووة لالتحاد البريدي العالمي  لذا يوصووووووي المكتب الدولي األعضوووووواء والمرالبين في مجلس اإلدارة

                                   ي اجتماعات االتحاد البريدي العالمي                                            باإلشارة عند إجراء الحجز إلى قنهم سيشاركون ف                  االستثمار البريدي
 

        قن ياوم        لألسض،    ه،                      في الماضي، لم يعد بوسع                        االتحاد البريدي العالمي                                   نظرا  إلى بعض الصعوبات التي واجهها  و
                         ومجلس االستثمار البريدي             مجلس اإلدارة                                                       بحجز الغرض في الفنادق بالنيابة عن األعضاء والمرالبين في       آليا  

 

              ألسوووباب راصوووة قن                        مجلس االسوووتثمار البريدي /                        المرالبون في مجلس اإلدارة   قو                             يير قنه إذا لم يتمكن األعضووواء 
                                                                            في الفندق الذي ولع عليه ارتيارهم، فبإمكانهم االتصوووووال بمكتب السوووووياحة لمدينة برن                        ياوموا بالحجز المطلوب

                                  محطة الرئيسية على العنوان التالي:  ال            المتواجد في 

Tourist Information 

Bahnhofplatz 10a 

3011 BERNE 

SWITZERLAND 

 12 12 328 31 41+        الهاتض:

 77 12 328 31 41+        الفاكس:

 www.bern.com/en/home               المولع الشبكي:

 info@bern.com                  البريد اإللكتروني:
 
 

        لمناخ  -   هاء
 

   meteo.search.ch/3015-bern   :                                                              تتوفر معلومات محينة عن األحوال الجوية في برن على العنوان التالي
 
 

                   مااح  نعقاد  لدوبة  -   و و
 

                      الوالع بضاحية المدينة                                 االتحاد البريدي العالمي الرئيسي        في مبنى         الدورة  ُ  َّ  ستُنظَّم                             كما هو مبين في كتاب الدعوة، 
                  ي العنوان التالي: ف

Universal Postal Union 
Weltpoststrasse 4 
3015 BERNE 

 11 31 350 31 41+        الهاتض:

 10 31 350 31 41+        الفاكس:

 info@upu.int                  البريد اإللكتروني:

http://www.bern.com/en/where-to-stay
http://www.bern.com/en/home
https://meteo.search.ch/3015-bern
https://meteo.search.ch/3015-bern
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    إلى    "Saali "        ي اتجاه  ف   8  م              ة  الترام( رل                         اسووووتعمال الحافلة الكهربائي        ندوبين   للم                      إلى هذا العنوان، يمكن          وللوصووووول
                                  الوالعة لبالة مبنى المكتب الدولي    "Weltpostverein "          ياية محطة 

 
 

                                        لنقل ويح مطاب  لو ول أو  لمغادبة ووبح  -   ز  
 

ي زيورخ                                               يصل عادة المندوبون الوافدون إلى سويسرا جوا       Genève-Cointrin         قو جنيـض   Zurich-Kloten                 إلى مطار 
بالاطار حتى برن   عادة  تالي:  و                                      ويواصووووووولون رحلتهم  ية على العنوان ال حال                                                        تتيسووووووور مواعيد رحالت الاطارات ال

www.sbb.ch     ويتيسر المولع الشبكي باإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية                                                               
 
 

                      د يح ف   لماتب  لدول               تد ويب ت ص  لت  -   ااء
 

                                                                                                 يجدر تذكيركم بأن التدرين محظور في جميع مرافق المكتب الدولي، باستثناء سطح المبنى  الطابق الثامن( 
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     9299           مك س/آذا     92          المؤ خ في 

 

                      مجلس االسبثمك  الب ي   /           مجلس اإل ا ة   ي       أمكنب       إلى:

Universal Postal Union 

Weltpoststrasse 4 

3015 BERNE 

SWITZERLAND 

 10 31 350 31 41+        الفكاس:

   ca.secretariat@upu.int                         عن انك الب ي  اإللاب  ني:
poc.secretariat@upu.int 

 
 

      ت الة                        األعضووووووويل اد  الة ا داع                                                               البلد العضوووووووت اد البريد البعادم العيل د  ب ي اد للا البلدا   اع 
  (                  ال دعت  بصفة  عاقب                  السبث يع البعادم

 

 

        البكلية           المنكقشااة   (    لغكت )         أعاله لغة          المذا                  ساابثمك  الب ي                        في مجلس اإل ا ة/مجلس اال          ل  العضاا            ساايساابا ب الب
                      الباكليف الم ببطة بهك           سااايبحمل      9299     لعكب          األ ليين                         مجلس االسااابثمك  الب ي               مجلس اإل ا ة   ي         ب      االل 

                                          من النظكب ال االي لمجلس االسبثمك  الب ي  .    99                                     ن النظكب ال االي لمجلس اإل ا ة/المك ة  م    81    ً         فقكً للمك ة 
 

  الف نسية             ال  سية        

  اإلناليزية            اإلسبكنية         

  الع بية         

 

ً                                                                          في حكل ع ب البصااا يسي سااايقف بصااانيف البل  المشاااك  إليل أعاله ضااامن الف ة األنساااد ً بلقك يك     على              ً ي سااا ان بنكنً        
                                                                        عض يبل في مجم عة لغ ية أ  على أسكس لغة المنكقشة البي اابك هك في السكبق.

 

ِ  الُم ِسل   ُ   :  
 

   السي ة          السي      

  :                     ال ظيفة/اللقد ال ظيفي
 

 

  :       العن ان
 
 

 

  :      الفكاس
 

  :       البك يخ
 

 

  :       الب قيف
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                      مجلس االستثمار البريدي /                 أجهزة مجلس اإلدارة       أعمال                                    الجهة الواجب االتصال بها للمشاركة في 
 

                      اقد في مالس ا  ا   م                    ضااااااا  في مالس ا  ا    ع                 ]اسااااااا[ البل          
      عضاا  في مالس اتسااب مك  الب                                   الشاا ا البكلي  م ج ا                                 م اقد في مالس اتسااب مك  الب  ،                         

  :                     مالس اتسب مك  الب     /                                        اتبصكج للحص ج على معل مكت عن مالس ا  ا  
 
 

             اتس[ الاكمج:
 
      الس           الس      

       الصف :
 
 

         المؤسس :
 
 

                     ق[ ال كبف المحم ج:
 
 

 :         ا لاب  ني       الب    
 
 
 
 

  :    2222            أبريل/نيسان     81              في موعد أقصاه      ن                       الب    ا لاب  ني البكل    ي            ّ               اى إ سكج  ّ ا[ إلى عن ان

ca.secretariat@upu.int 

poc.secretariat@upu.int 

mailto:CA.Secretariat@upu.int
mailto:POC.Secretariat@upu.int

