
 

DIRCAB.COMM 
Elt-Ag 
07.09.2020 

  رسالة المدیر العام لالتحاد البریدي العالمي
 

ً یعل تثمرون المعیَّنون وموظفوھم  ما قدمھ ندركأن  نا جمیعا حیات جمة المس أثناء جائحة كورونا من تض
)COVID-19( .التي ألمت بالعالم  
  

توزیع البرید في الوقت الذي عصفت فیھ الجائحة دون بذل ھؤالء الموظفون األساسیون قصارى جھدھم في  لقد
  العالم فقطعت أوصالھ.بھوادة 

  
ً  وما یبعث على األسى أن بعضھم دفع   ، بینما واجھ آخرون اعتالالت صحیة غیرت وجھ حیاتھم.لذلك حیاتھ ثمنا

  
ً شتى من أشكال اعدد أكبر  وتذوق   .لمعاناةدروبا

  
جاعتھم وتفانیھم  ً وإنني ألحیي المالیین من الموظفین البریدیین على ش مودا طرابات التي  ص في وجھ االض

  شھدھا العالم من أجل االستمرار في توزیع البرید.
  

  نجازاتكم العدیدة.إجالالً إل ولیس بوسعي إال أن أنحني -لقد كنتم مبعث فخر للقطاع بل وللعالم بأسره 
  

راء الفیروس في مكاتب الفرز وغیره من ورغم تو تش ركات الطیران عن العمل وإغالق الحدود واس قف ش
  األماكن، لم تتوقف حركة البرید قط.

  
بل جدیدة غیره. فحلت القطارات والمراكب محل طائرات نقل  دت س دتھ العراقیل إال وُمّھِ بیل س فما من س

ً جدیدة للعمل ولتوزیع البرید. واستحدثالركاب؛    المستثمرون البریدیون طرقا
  

تیة ل الخدمات اللوجس الس كل س خمة وتغیر ش افاتوتغطي  ،التي تتجاوز الحدود الوطنیة والقارات الض  مس
  في غضون أیام وأسابیع. ،شاسعة

  
ً جدیدة لتقدیم   الخدمات االجتماعیة والمالیة إلى الزبائن. وكان شعار ھذه الحقبة الجدیدة االبتكار واإلبداع اللذان فتحا أفاقا

  
ل البرید،  ن والمعزولین والمعاقین؛ ووزعت األدویة المنقذة للحیاة؛ وقدمت  مدتوبفض ید العون إلى كبار الس
  تقدیم الخدمات المالیة األساسیة. واستمرمعدات الوقایة؛ 

  
ً  وضاعف االتحاد البریدي العالمي ، االحاجة إلیھبھا التي ألحت  التحلیالتإلى بلدانھ األعضاء  مجھوده فقد أیضا

  االبتكارات.إلیھا ، وقدم معھا وأقام الشراكات
  

دین بتقدیم الخدمات البریدیة  مولیة مناش ورغم التحدیات العدیدة التي واجھتنا، تكاتفنا للوفاء بالتزام الخدمة الش
  ن مكان إقامتھ.إلى كل شخص یعیش على ظھر ھذا الكوكب، بغض النظر ع

  
تثمرین المعیَّنین والموظفین  اء والمس ادة ببلداننا األعض ة لإلش ب من الیوم العالمي للبرید فرص ولیس أنس

  البریدیین وكل شخص آخر ساھم في توصیل البرید.
  

  الحروب والكوارث الطبیعیة واألوبئة وتغلبنا علیھا. منذ بدایات االتحاد األولى نواجھ ولم نفتأ
 

 فنا قط عن العمل.وما توق
  

 على العمل فیھ القطاع البریدي للعالم قدرتھ على الصمود وإصراره أظھرالعام الذي  2020كان عام  ،ومع ذلك
  والدور الثمین الذي یؤدیھ في كل مجتمع.

  
  لقد أثبتنا أننا لسنا مجرد برید.


