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 1150(DCDEV.PAP)7101 اإلحالـــــة:

 2020نداء لتقديم مساهمات نقدية للصندوق الخاص بالتعاون الثالثي فيما بين بلدان الجنوب في عام  الموضوع:

 
 

 حضرة السيدة، السيد،
 

ا  تمويالا  الخاص لالتحاد البريدي العالمي في الصااااندو  المسااااا مات الةوعية تتيحفي كل عام،   لالتحاد إضااااافيا
 من أجل التنمية. التعاون مجال فيالبريدي العالمي دعم مبادرات االتحاد ي

 
 ،2016-2013سااياسااة االتحاد البريدي العالمي في مجال التعاون من أجل التنمية للفترة بشاا ن  C 63/2012الحكم في إةار و

دعا مؤتمر االتحاد البريدي العالمي الخامس والعشااارون البلدان األعضااااء لمواصااالة المساااا مة في الصاااندو  
 تمويل أنشةة المساعدة التقنية، والسيما في مجال التدريب. العالمي بغيةالخاص لالتحاد البريدي 

 
مه دما بين بلدان الجنوب، الذي قحالة التعاون في عن 2017ف األمين العام لألمم المتحدة في تقريره لعام كلو

ب ن ينساااب، بالتشااااور مع  (UNOSSC)إلى الجمعية العامة، مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
األمم المتحدة  منظومةعداد اساااااااتراتيجيةو التعاون فيما بين بلدان الجنوب على نةا  إلوكاالت األمم المتحدة، 
الدعم المتساااااب والمنساااااب الذي تقدمه منظومة األمم المتحدة". ويشاااااتري االتحاد البريدي "بغية تحقيب مزيد من 

ا في عم ا نشاااةا مع مكتب األمم  تعاونمنظومة األمم المتحدة ب نةا لية إعداد االساااتراتيجية على العالمي اشاااتراكا
 المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

 
ا للتعاون بين البلدان النامية فيما ويمثل التعاون يمكن أن يجري على أسااااااااس  ،بين بلدان الجنوب إةاراا واساااااااعا

. ويُشاااااار إلى التعاون الذي تيسااااار بواساااااةته البلدان المانحة التقليدية أو أقاليمي ثنائي أو إقليمي أو دون إقليمي
تقاديم التمويال والتادرياب والنظم والمنظماات المتعاددة األةراف، المباادرات فيماا بين بلادان الجنوب من خالل 

 "التعاون الثالثي". الدعم، بعبارةاإلدارية والتكنولوجية، وغير ذلي من أشكال 
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تحققت تةورات أخيرة مختلفة على صاااعيد التعاون فيما بين بلدان الجنوب بما في ذلي الزيادة التي شاااهد ا قد و
مباشااااااار فيما بينها؛ والتحركات نحو االندمام اإلقليمي؛ حجم التجارة فيما بينها؛ وتدفقات االساااااااتثمار األجنبي ال

ونقل التكنولوجيا؛ وتبادل الحلول والمهارات والخبرات والموارد وغير ذلي من أنواع التبادل الرامي إلى تحقيب 
لقةاع البريدي من  ذه األسااااليب الناجحة ا أن يساااتفيد مهمومن الجهود متضاااافرة.  بذلية من خالل أ داف التنم

 يجني منافع مماثلة. لكي
 

 : يدعم االتحاد البريدي العالمي التي تحظى باألولوية واأل داف ذات 

 دعم جهود التنمية الوةنية واإلقليمية؛ -

 النهوض بالقدرات المؤسساتية والتقنية؛و -

 تحسين تبادل المعارف والخبرات بين البلدان النامية؛و -

 التنمية في البلدان النامية؛التصدي للتحديات الخاصة التي تواجه و -

 زيادة ت ثير التعاون الدولي.و -
 

ا  نتلقى رداا  مسااااااا متكم، وأنكل األمل أن نتمكن من االعتماد على  ون مل منكم حتى نتمكن من مباشاااااارة  إيجابيا
 في إةار الصندو  الخاص وذلي في أقرب وقت ممكن. 2020األنشةة المخةة لها لعام 
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ا  مة التي من ش نها أن تساعد على تعزيز أواصر التضامن بين على مسا ماتكم القي ونشكركم جزيل الشكر مقدما
 البلدان األعضاء في االتحاد.

 
 

 ،والتقدير،، وتفضلوا بقبول فائب عبارات االحترام
 المدير العام،

 بشار عبد الرحمن حسين


