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البلدان األعضاء في االتحاد


السلطات الحكومية



المستثمرون المعينون

االتحادات المحدودة

برن ،في  15فبراير/شباط 2022

اإلحالـــــة7101(DCDEV.PAP)1001 :

الموضوع :نداء لتقديم مسااااتمال لن واااندوا ااتحاد البريدي العالمي ال ا لفائدة أنشااااة التعاون من
أجل التنمية في اار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
حضرة السيدة ،السيد،
بداية ،وب صفتي المدير العام لالتحاد البريدي العالمي ،أود أن أعيد تأكيد التزامي بقيادة تنفيذ ا ستراتيجية أبيدجان
البريدية لدورة  2025-2022تنفيذا ناجحا واإلشررررراف علك ذل  .وتضرررره اذس االسررررتراتيجية ر ية تكون فيها
الم سسات البريدية محركا أساسيا للتنمية المستدامة ،وتدعو الحكومات للقيام بكل ما في وسعها لتقليص الثغرات
التي تعرفها التنمية البريدية في جميه أنحاء العالم.
وخالل الدروة السرابقة ،نفذ االتحاد البريدي العالمي عددا من المشراريه الممتازة في ططار التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي ،وذل كما يلي:
-

مشررررررروا التعافي من تداعيات فيروس كوفيد 19-إلمداد  19دولة من الدول الجزرية الصررررررغيرة النامية
وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية بمعدات تكنولوجيا المعلومات؛

-

مشروا تنظيم تدريبات لفائدة المس ولين البريديين في البلدان النامية؛

-

مشروا تقديم أجهزة التدريب للمعهد البريدي آلسيا والمحيط الهادئ؛

-

تزويد مستثمرين معينين في منطقة المحيط الهادئ بـ  200حاسوب صديق للبيئة تبرا بها بلد عضو (واذا
مثال عن المساامة العينية).

وانا حاليا مشرررراريه مهمة أخرد قيد التنفيذ  ،ومنها مشررررروا لتقييم أنواا الخدمات الحكومية واالجتماعية التي
يمكن أن تقدمها مكاتب البريد من أجل الوفاء بالمسررررررر وليات االجتماعية التي تقه علك عاتق حكومات البلدان
األعضاء في ططار تحقيق أاداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ولتعزيز اإليرادات البريدية.
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-2ويعد االتحاد البريدي العالمي حاليا عدة مشررررررراريه مفيدة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات البريدية في
البلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية وأقل البلدان نموا .وعالوة علك ذل  ،فإن االتحاد
يحضرر ل مشراريه ترمي طلك تحدي البنية التحتية البريدية من خالل تقديم األجهزة البريدية ،وال سريما في البلدان
التي عانت من تداعيات كوفيد 19-طلك حد كبير.
ومن األامية بمكان اآلن أن يمد المجتمه العالمي يد العون للمسررتثمرين المعينين ،وخاصررة المسررتثمرين المعينين
في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية وأقل البلدان نموا .ومن الضروري دعم ا الء
المسررررتثمرين المعينين بكل الوسررررائل المتاحة .ويمكن أن تكون اذس المسرررراامات نقدية أو عينية .ويسررررعك االتحاد
البريدي العالمي خاصرررررررة ط لك تحدي كل من البنية التحتية المادية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في اذس
البلدان.
وفي ضرروء ما تقدم ،أدعو جميه البلدان األعضرراء في االتحاد ومسررتثمريها المعينين طلك المسرراامة في صررندو
االتحاد البريدي العالمي الخاص .ويحدونا األمل في أن نتمكن من االعتماد علك سرررررررخائكم لكي نبدأ في تنفيذ
أنشطة الصندو الخاص المخطط لها في أسرا وقت ممكن.
وترد فيما يلي المعلومات الخاصة بالحساب المصرفي لالتحاد البريدي العالمي:
المصرف:

CREDIT SUISSE

UBS

الحساب:

0207-143996-61-10

0235-90208452 0

الرمز :SWIFT

CRESCHZZ30R

UBSWCHZH30A

الرقم :IBAN

CH48 0483 5014 3996 6101 0

CH58 0023 5235 9020 8452 0

اإلحالة:

CONTRIBUTION SPECIAL FUND

ونشكركم جزيل الشكر مقدما علك مسااماتكم القيّمة التي من شأنها أن تساعد علك تعزيز أواصر التضامن بين
البلدان األعضاء في االتحاد.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحترام،،،
المدير العام،
ماساايكو ميتوكي

