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حضرة السيدة ،السيد،
لقددد د ا المكتددا الدددولي على إبلد البلدددان األعضددددددددداء في االتحدداد على حددد تبورات تنظيم المؤتمر
السدددددددددداب والعشدددددددرين عبر صدددددددفحدددة م صدددددددصددددددددددة لمؤتمر االتحددداد البريددددل العدددالمي على ا نترندددت
( )www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congressوعبر الكتدددا الددددوريدددة التي
رسلها بشأن المؤتمر.
وعلوة على ذل د  ،عرا المكتددا الدددولي ،لل دورة مجلس ا دارة التي عقدددت في بريددل من اددذا العددام
(الدورة  )9المستند (مجلس ا دارة -1-2021 -المستند 12ج) على األعضاء والمراقبين في المجلس ،ويحتول
اذا المستند على معلومات عن م تلف المسائل التي يلزم تناولها لعقد المؤتمر الساب والعشرين بشكل "اجين"
( ل بالحضددور الش د صددي وبالمشدداركة عن بعد) ،إذا قرر المؤتمر ذل في جلسددتا االفتتاحية .ويحتول المسددتند
على معلومات عن المنصددددات التكنولوجية وتدابير الصددددحة والسددددلمة التي يجا تببيقها لكي يتسددددنى للمؤتمر
االضبلد بأعمالا على اذا األساس.
وعملً بالقرار الذل ات ذه مجلس ا دارة في الدورة  ،9يسرني ن بلغكم بأن المكتا الدولي حصل على منصة
التصويت على ا نترنت اللزم ن تست دم ثناء المؤتمر الساب والعشرين .ورانا ً بقرار المؤتمر المذكور آنفاً،
من المرتقا ن تسدددددت دم اذه المنصدددددة في ات اذ جمي القرارات التي تقتضدددددي التصدددددويت (بما في ذل جمي
االنت ابات المقررة) .ولقد ا تير مقدم اذه ال دمة عملً بالقواعد المالية للتحاد ،وعقا إجراء اسدددددددتعراا
للسددو  ،وتنظيم عملية شددراء عامة ،وعملية اسددتعراا مسددتقلة جرتها دمة المراجعة الدا لية للحسددابات في
االتحاد البريدل العالمي (شددركة اسددتشددارية مسددتقلة كبرم مت صددصددة في مراجعة الحسددابات) .وترد معلومات
مفصدددلة عن منصدددة التصدددويت والبريقة التي سددديتبعها المكتا الدولي في تنفيذاا على الصدددفحة الم صدددصدددة
للمؤتمر على ا نترنت ،كما ترد معلومات االتصددددددال بالجهة المعنية بالرد على ل سددددددئلة تقنية إضددددددافية عن
المنصة.
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-2و ود يضددددا ً ن بلغكم بأن حد المعلومات عن تدابير الصددددحة والسددددلمة التي سددددتببت ثناء المؤتمر السدددداب
والعشرين ضحت متاحة يضا ً على الصفحة الم صصة للمؤتمر على ا نترنت.
وحبذا بالتالي لو واظبت البلدان األعضدداء في االتحاد على االبلد على اذه الصددفحة على ا نترنت للحصددول
على آ ر المستجدات والمعلومات عن التحضيرات لعقد المؤتمر.
و تاماً ،سيواصل المكتا الدولي العمل عن كثا م الحكومة ا يفوارية لم ساعدتها على ضمان نجاح المؤتمر
الساب والعشرين.
وتفضلوا بقبول فائت عبارات التقدير واالحترام،،،
المدير العام،
بشار عبد الرحمن حسين

