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              سوزان ألكسندر        السيدة                              التصال: السيد عبد اللطيف مسكين/     جهة ا
              )السيد مسكين(  70 31 350 31 41+        الهاتف: 
                 )السيدة ألكسندر(  38 33 350 31 41+        الهاتف: 

abdellatif.meskine@upu.int 
susan.alexander@upu.int 

                         البلدان األعضاء في االتحاد  :   إلى
  (                 )السلطات الحكومية

 

     إلى:            وبغرض اإلعالم 

ي ن لم ي  تممرين ا لمستتتتتتتت بلتتتتدان                    ا ل              ن في ا
                 األعضاء في االتحاد

                                    الستتلطات التنميمية في البلدان األعضتاء 
          في االتحاد

                  االتحادات المحدودة

                       أعضاء اللجنة االستشارية

 

   22  22       يوليو    22   في      برن، 
 
 

 1108(DPRM.URS)2100  : ة     ـــــ     اإلحال

              في كوت ديفوار   ،                                                       مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين في أبيدجان         إلى حضور      دعوة          الموضوع:
 
 

       السيد،   ،           حضرة السيدة

 
 
/ 

  1100(DPRM.URS)2150         والرسالة       2222       نوفمبر     22           المؤرخة في   1151(DPRM.RESU)2100     ً          لحاقاً بالرسالة 
             وزير االقتصتتاد                   روجيو فليكس أدوم                                         يستترني أن أرستتل إليكم طيو دعوة فخامة الستتيد   ،     2222      يوليو    2           المؤرخة في 

                                البريدي ال المي السابع وال شرين                                    هورية كوت ديفوار إلى حضور المؤتمر  جم    في                          الرقمي واالتصاالت واالبتكار
  . 2   222      أغسطس    7 2    إلى    2          الفترة من    في                       في أبيدجان الذي سي قد 

 
                                                                                                      ويمكنكم االطالع في الدعوة على الم لومات الضرورية المت لقة بمكان عقد المؤتمر وتفاصيل إقامتكم في أبيدجان.

 
                    ، يرجى زيارة الموقع                        المستتا ل اللوجستتتية األخر         ستتتندات و                    الخاصتتة بالتستتجيل والم                       وللحصتتول على الم لومات

  .www.upu.int   :                             الشبكي لالتحاد البريدي ال المي
 

  .             خالل شهر أغسطس                                  وإنني أتطلع إلى لقا كم في أبيدجان 
 
 

    ،،،        والتقدير         االحترام        عبارات                    وتفضلوا بقبول فا ق
              المدير ال ام،

                     بشار عبد الرحمن حسين



 وزارة االقتصاد الرقمي واالتصاالت
 واالبتكار

 الوزير

 جمهورية كوت ديفوار
 العمل -النظام  -االتحاد 

 
-------------- 
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 2021يوليو  14، في أبيدجان MENUTI/CAB/DC/0791: اإلحالة
 
 

 :إلى 

 االتحاد، في األعضاء البلدان -

 )للعلم(، الحكومية السلطات -

 االتحاد، في األعضاء البلدان في المعيَّنين المستثمرين -

 االتحاد، في األعضاء البلدان في التنظيمية السلطات -

 اإلقليمية، المشاريع ومنسقي المحدودة، االتحادات -

 .االستشاريةاللجنة  أعضاء -
 

 أبيدجان
 
 

ية  :الموضوع حاد لدعوة رسمممممممم حضمممممممور متتمر االت
البريدي العالمي السمممممممابع والعشمممممممرين في 

الممتدة ديفوار(، في الفترة  كوتأبيدجان )
 2021أغسطس  27إلى  9من 

 
 

 حضرة السيدة، السيد،
 
تأجيل مؤتمر االتحاد البريدي العالمي ال ححححاب   إلى 19-األزمة الصحححححية التي ت ححححببت في ا جادحة  وفيد أدت لقد

في أبيدجان،  2020أغ ححح    28إلى  10من الممتد  والعشحححرين، الكي  ان من المزم  هقدص أصحححال في ال تر  
 وكلك بعد مشاورات دارت بين الح ومة اإلي وارية والم تب الدولي لاتحاد البريدي العالمي.

 
 27و 26وهلى إثر االجتماع اال حححتثنادي لمجل  إدار  االتحاد البريدي العالمي الكي هقد ل كا ال حححبب في يومي 

 27إلى  9المؤتمر ال ححاب  والعشححرين في أبيدجان في ال تر  الممتد  من  هقد هكا، في برن، تقرر 2020أ توبر 
 30ديحة التي هقحدت في ، وهو الموهحد الحكي أ حدص المجل  المحك ور في دورتحت اال حححححححتثنحا2021أغسمممممممطس 

 بعثات تقييم مختل ة. بعد أن أوفد الم تب الدولي ،2021 يونيو
 

لبلدان األهضحححححححاة وألج ز  االتحاد البريدي العالمي هلى هكص جمي  اامتنان الح ومة اإلي وارية ل وإنني إك أؤ د
م العام من النظا 105والماد   101من الماد   4بموجب البند يشححححرفني أن أوجت إلي م الدهو ، الثقة الم ححححتمر ، 

جم ورية  وت دي وار،  ، ردي لاتحاد البريدي العالمي، ونيابة هن صحححححاحب ال حححححعاد  ال حححححيد الح حححححن وتارا
 27إلى  9في مؤتمر االتحاد البريدي العالمي ال حححاب  والعشحححرين الكي  حححيعقد في ال تر  الممتد  من  للمشحححار ة
أفريقيا "تحت شعار  (Sofitel Hotel Ivoire d’Abidjan)في أبيدجان  إي وار في فندق  وفيتل 2021أغسطس 

 ."تدعوكم، وكوت ديفوار ترحب بكم
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قة أن ت  وأرجو عالمي التزام فيونوا هلى ث لدولي لاتحاد البريدي ال تام ح ومة  وت دي وار والم تب ا بأن  ال
للمر   أفريقياأرض  إلىالمجتم  البريدي العالمي ب  ححححيأتيتنظيم المؤتمر ال ححححاب  والعشححححرين الكي  النجاحي لل 

 .تاريختالثانية في 

 
الدولي الم م الكي  ححيتي  في هكا الحدث  مشمماركة بلدكم بالحضممور الشمم صمميوتود  وت دي وار أن تعول هلى 

ال رصة أمام منظمتنا ل ي تقوم بجملة أمور من ا اهتماد اال تراتيجية البريدية العالمية الجديد  فضال هن تجديد 
 هضوية أج زت ا.

 
ل  ل وأرجو م ممتنا ل هبر موح  االتحاد البريدي العالمي اإلل تروني أيضححححححا أن تأ دوا مشححححححار ت م في المؤتمر  تابيا

 .www.upu.int التالي:
 

ويم ن اال اع هلى المعلومات المتعلقة بالجدول الزمني وم ححتندات المؤتمر ومواهيد األحداث الخاصححة فضححال 
أشحححيرات تهن األح ام المتعلقة بالجوانب العملية لتنظيم إحامة المشحححار ين وشحححؤون الضحححيافة واإلحامة والصححححة و

 . gouv.ci2020https://upuabidjan./والشؤون اللوج تية( هلى الموح  اإلل تروني التالي: الدخول 
 

وهلى أية حال،  ت ون أمانة الم تب الدولي لاتحاد البريدي العالمي ولجنة تنظيم المؤتمر المك ور التي ش لت ا 
 اال تعداد لتزويد م بأية معلومات إضافية. وت دي وار هلى أهبة 

 
 التالية: بعناوين البريد اإلل تروني وفي هكا الصدد، يُرجى االتصال

 ألح ام العامة: معلومات هن اللحصول هلى  -
information@upuabidjan.gouv.ci 

إجراةات الحصحححححححول هلى تححححأشحححححححيرات الححححدخول واإلحححححامححححة: هلى معلومححححات هن للحصحححححححول  -
accommodation@upuabidjan.gouv.ci 

 البلدان:  تحت رهايةتنظيم األحداث معلومات هن للحصول هلى  -
gouv.cievent@upuabidjan. 

 

 

 وت ضلوا بقبول فادق هبارات التقدير واالحترام،،،
 

 والتوحي (

  أدوم فليكس روجيه
 ،وزير االحتصاد الرحمي واالتصاالت واالبت ار
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