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 1081(DCDEV.PAP)7101 اإلحالـــــة:

مساااا دل الق اع الدييدل   ل  لمن أجالتماس لتقديم مسااااتماق يقدية  لل الوااايدوص ال ا   الموضوع:
 التعافي في   اي أيش ة التعاون دين د دان الجيوب والتعاون الثالثي

 
 

 حضرة السيدة، السيد،
 

وهي . (COVID-19)يواجه العالم حالياً أزمة صحححية واقتصححادية و يمة بسححب  سححرعة انتشححار فيروس كورونا 
ويتطل  هذا التهديد غير المسبوق ات اذ إجراءات  .تؤثر في أنشطة التنمية ،إنسانية، وأزمة صحية وحالة طارئة

 حاسمة وجماعية.
 

ين كثيراً  الل هذا الوقت العصحححي  بسحححب  تدابير اإلغالق معيَّنولقد تراجعت إيرادات العديد من المسحححتثمرين ال
الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان  ويتجلى هذا األمر  صوصاً فيواضطرا  شبكات النقل الدولية. 

ققونه من اعتماداً كبيراً على ما يحغالبيتها  ون فيمعيَّنيعتمد المسحححتثمرون ال ، التينمواً والبلدان الحبيسحححة النامية
 إيرادات من معالجة البريد الدولي الذي تضرر بشدة من جراء االضطرابات.

 

أوضحححن أن المؤسحححسحححات البريدية أدت دوراً كبيراً في توزيع األدوية والمعدات الطبية واألغذية وغيرها  وأود أن
ا كممن السحححححححلع المهمة على المواطنين حتى عتبات منازلهم أثناء الجائحة وما أعقبها من فترات إغالق وطنية. 

إجراء  وال سحححححححيماية إلى المواطنين، الحكومات في تقديم طائفة من ال دمات االجتماعية والمالبها اسحححححححتعانت 
الفحوصحات الصححية لكبار السحن وصحرف الحواالت المالية والمعاشحات التقاعدية وغير ذلأ من أشحكال التحويل 
تدامة التي  النقدي. ناهيأ عن أن القطاع البريدي أدى دوراً مهماً في العمل على تحقيق أهداف التنمية المسححححححح

 وضعتها األمم المتحدة.
 

ين، و اصححححححة المسححححححتثمرين معيَّنهمية بمكان انآن أن يمد المجتمع العالمي يد العون إلى المسححححححتثمرين الومن األ
ين في الدول الجزرية الصحححغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان الحبيسحححة النامية. ومن الضحححروري دعم معيَّنال

عالمي االتحاد البريدي ال ويسحعىبمسحاهمة نقدية أو عينية.  سحواءين بكل وسحيلة ممكنة، معيَّنهؤالء المسحتثمرين ال
 تحديث البنية التحتية المادية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في هذه البلدان.إلى  اصة 
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 ويج  أن ي دم دعم االتحاد البريدي العالمي تحقيق األهداف ذات األولوية التالية:

 مية؛دعم جهود التنمية الوطنية واإلقلي -

 والتقنية؛ المؤسسيةالنهوض بالقدرات  -

 تحسين تبادل المعارف وال برات بين البلدان النامية؛ -

 ال اصة التي تواجه البلدان النامية؛ اإلنمائية التصدي للتحديات -

 زيادة تأثير التعاون الدولي. -
 

اء األجزين،  اصححححة في معيَّنالجميع البلدان األعضححححاء في االتحاد ومسححححتثمريها  ألتمس منوفي ضححححوء ما تقدم 
من العالم، المسحححححححاهمة في صحححححححندوق االتحاد البريدي العالمي ال ال. ويحدونا األمل في أن نتمكن من  األغنى

 االعتماد على س ائكم لكي نبدأ في تنفيذ أنشطة الصندوق ال ال الم طط لها في أسرع وقت ممكن.
 

 في لالتحاد البريدي العالمي:وترد فيما يلي المعلومات ال اصة بالحسا  المصر
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مة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز أواصر التضامن بين الشكر مقدماً على مساهماتكم القي   ونشكركم جزيل 
 البلدان األعضاء في االتحاد.

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحترام،،،
 ،المدير العام

 بشار عبد الرحمن حسين


