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إص������دار طابع -للتنمیة الزراعیةالص������ندوق الدولي   
بریدي مش���ترك بش���أن الیوم الدولي للتحویالت المالیة 

  األسریة
  

)اإلنكلیزیة(ترجمة عن 
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  حضرة السیدة، السید،
  

  یونیو یوماً دولیاً للتحویالت المالیة األسریة.١٦أعلنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ،٢٠١٨یونیو ١٢في 
  

ویتیح ھذا الیوم الدولي فرصة ال تقیم بثمن لإلقرار بالدور الرئیسي الذي تؤدیھ التحویالت المالیة األسریة في تحقیق 
التنمیة المس��تدامة، وال س��یما المس��اھمة األس��اس��یة التي تقدمھا أس��ر المھاجرین في تحقیق أھداف التنمیة المس��تدامة. 

،، مؤخراً التحویالت المالیة األس��ریةریشیأنطونیو غوتلمتحدة، الس��ید وعالوة على ذلك، وص��ف األمین العام لألمم ا
  بأنھا "شریان الحیاة الالزم لتنمیة العالم".العالمیة الحالیة،)COVID-19(في ظل أزمة فیروس كورونا 

  
المساھمة بالعامة وعاماً التزموا خاللھا بتقدیم الخدمة ١٥٠ولما كان المستثمرون المعیَّنون یؤدون دوراً فریداً منذ 

دعوة بنیتش�����رفاالص�����ندوق الدولي للتنمیة الزراعیة واالتحاد البریدي العالمي فإنفي س�����وق التحویالت المالیة، 
الص�������ندوق الدولي للتنمیةالتي ینظمھا حملة اللمش�������اركة في عض�������اء في االتحاد البریدي العالمي إلى االبلدان األ

إصدار طابع بریدي عن طریق "في أوقات األزماتالصمودلقدرة على بناء اتحت عنوان "٢٠٢٠الزراعیة لعام 
في أن واثقونونحن یونیو. ١٦تذكاري في إطار برامجھا إلص������دار الطوابع البریدیة، وحبذا لو كان ذلك في یوم 

مس��اھمتكم س��تعزز العمل الذي تض��طلع بھ األمم المتحدة من أجل تھیئة مس��تقبل أكثر اس��تدامة للجمیع، وس��تس��لط
  الضوء في اآلن ذاتھ على أھمیة الصالت التي تربط بین التحویالت المالیة والتنمیة المستدامة.

  
مم طابعاً ، فإنھ صالدولي للتحویالت المالیة األسریةللیوم مساندتھوسعیاً من االتحاد البریدي العالمي إلى إبراز 

رتغالیةوالبواإلس�����بانیةاإلنكلیزیة والفرنس�����یةبریدیاً خاص�����اً (انظر الملحق) وأتاحھ لبلدانھ األعض�����اء باللغات
ابع الخاص���ة بالطوعناص���ر الرس���مالمعلومات التقنیة ص���حیفةوالروس���یة والعربیة والص���ینیة. وللحص���ول على 

، أو لطرح أیة أس�ئلة تتعلق بھذه المس�ألة، یُرجى االتص�ال بالس�یدة ألفة المقدم، مدیرة برنامج ھوایة جمع البریدي
یة وقس�������ائم المجاوبة الدولیة، أو الس�������ید س�������تیفان كونیھ، معاون في برنامج ھوایة جمع الطوابع الطوابع البرید

  )philately@upu.intالبریدیة وقسائم المجاوبة الدولیة (على عنوان البرید اإللكتروني التالي: 
  

ما مختلف طرق وللحص�����ول على المزید من المعلومات عن الیوم الدولي للتحویالت المالیة األس�����ریة، وال س�����ی
، یُرجى االتص���ال بالس���ید نیكوال فالمیني لدى الص���ندوق الدولي ذا الیومالمش���اركة في الحملة الدولیة للترویج لھ

) أو زی�ارة الموقع اإللكتروني n.flamigni@ifad.orgللتنمی�ة الزراعی�ة (على عنوان البری�د اإللكتروني الت�الي: 
  .www.familyremittances.orgالمخصص لھذا الیوم عبر الرابط التالي: 

  
ى كما أنھا تعلق آمالھا علالعبارات على اھتمامك، بأس��مى الیوم الدولي للتحویالت المالیة األس��ریةوتش��كركم أمانة 

  التنمیة المستدامة الخاصة باألمم المتحدة.خطةتعاونكم في إطار ھذه المبادرة المھمة الرامیة إلى دعم تحقیق 
  
  

  ،،االحترام،التقدیر وعباراتوتفضلوا بقبول فائق 
  اللوجستیات،مدیر 

  جان ألكسندر دوكري
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  تصمیم الطابع البریدي المتاح للبلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي
  

  

Annexe

  الملحق


