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  السید / رئیس المؤتمر لالتحاد البریدي العالمي 

  السید / أمین عام االتحاد البریدي العالمي 

  األكارم         السیدات والسادة / رؤساء الوفود وأعضاء المؤتمر 

  

البالغة لوجودنا الیوم في الدوحة عاصمة  سعادتنایطیب لي أن أغتنم ھذه المناسبة ألعبر عن 
دولة قطر الشقیقة والتي تحتضن المؤتمر البریدي العالمي الخامس والعشرون وأن أنقل إلیكم 

بنجاح مؤتمركم  - األخ / عبد ربھ منصور ھادي الیمنیة  رئیس الجمھوریة تمنیات فخامة
  الموقر .

  

  السادة والسیدات الحضور جمیعاً :

إن التوجھات التي تنتھجھا قیادتنا السیاسیة واالھتمام الكبیر الذي تولیھ الحكومة الیمنیة 
ت الحاضر حتمیة لحركة التحدیث الذي یشھدھا العالم في الوق استجابةلقطاع البرید أنما یأتي 

في كل مناحي الحیاة العامة والتي تكسب قطاع البرید أھمیة بالغة وحیویة دائمة في حیاة 



الشعوب والمجتمعات وھو األمر الذي نسعى من خاللھ في الجمھوریة الیمنیة إلى تفعیل 
وتطویر وتحدیث الخدمات البریدیة والمالیة بما یساھم في تحقیق النمور واالزدھار 

االقتصادي وتسخیرھا لمختلف الشرائح والتجمعات السكانیة المنتشرة في أرجاء و ياالجتماع
  عامة . واإلنسانیةالوطن الیمني خاصة 

 ً وفي اتجاه مواكبة التطورات المتسارعة في سوق االتصاالت والبریدیة شھدت بالدنا تقدما
في مجال البرید حیث عملنا على تطویر أنظمتنا البریدیة باستخدام تقنیات حدیثة  ملحوظاً 

والشبكیة البریدیة العالمیة لتقدیم الخدمات البریدیة والمالیة عبر الشبكة اإللكترونیة الداخلیة 
  وھو ما أسھم في تحسین نوعیة خدماتنا البریدیة والمالیة الداخلیة والدولیة .

  

الجھود تمثل تجسیداً عملیاً لالستراتیجیات الوطنیة التي اعتمدتھا بالدنا إلحداث وإذا كانت تلك 
نقلة نوعیة لبیئة البرید الیمني فإنھا بالتوازي ساعدتنا على حسن المتابعة وسالمة السیر في 
تنفیذ الخطط واألھداف اإلستراتیجیة العامة لالتحاد البریدي العالمي وتحدیث ھذه الخدمات بما 

  احتیاجات المجتمع ویساعده في تحقیق متطلباتھ االجتماعیة واالقتصادیة . یلبي

  

  السید / رئیس المؤتمر لالتحاد البریدي العالمي 

  السید / أمین عام االتحاد البریدي العالمي 

   الكرام        السیدات والسادة / رؤساء الوفود وأعضاء المؤتمر 

  

وحة على المؤتمر التي سیتم مناقشتھا خالل إنھ من خالل إطالعنا على المقترحات المطر
تؤكد على سالمة استشعار الدور الھام الذي یلعبھ البرید في المجتمع وأھمیة جلسات المؤتمر 

مسایرتھ لثورة المعلومات وتعاملھ االیجابي مع التقنیات والمتغیرات التي أفرزھا التطور 
و ما یحتم علینا االھتمام الكبیر التكنولوجي في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات وھ

  بالمؤسسات البریدیة وتأھیلھا لالستفادة المثلى وبكفاءة عالیة من ھذه التكنولوجیا المتقدمة .

ة التي تحددھا إستراتیجیة الدوحة المطروحة في ثقة كبیرة من أن األھداف الرئیس إنني على
یدیة والمالیة إذا ما تم بلورتھا في مؤتمركم المرقر ستحدث نقلة نوعیة في مجال الخدمات البر

  إطار خطط وبرامج تنفیذیة محددة .



  

واسمحوا لي  أن أدعو االتحاد البریدي العالمي واألمم المتحدة ومؤسساتھا المختلفة والدول 
ً بما یمكنھا من تحقیق أھداف تلك  المانحة إلى تقدیم الدعم المطلوب للدول األقل نموا

عالیة في بكة البریدیة العالمیة وسیساھم بفذلك سیعزز من قدرة الش السیما وأن اإلستراتیجیة
ً بحكم ارتباطھا بشریحة واسعة من  ردم الفجوة الرقمیة بین الدول الصناعیة والدول األقل نموا

  المتعاملین مع خدماتھا البریدیة والمالیة اإللكترونیة المختلفة على مستوى العالم .

قة العالم البریدي بالتطور التكنولوجي من شأنھ أن یجعل من وعلینا أن ندرك أن تعزیز عال
  البرید قوة تمكننا جمیعاً من مواجھة تحدیات المستقبل . 

ى قیادة االتحاد ة إال أن أتقدم بالشكر الجزیل إلالجمھوریة الیمنی وال یسعني في ختام كلمة وفد
لتحضیر الجیدین الستضافة ھذا البریدي العالمي وإلى األشقاء في دولة قطر على اإلعداد وا

الحدث البریدي الكبیر الذي تحتفل بھ كل شعوب العالم وتحدونا أمال كبیرة بأن یخرج 
  مؤتمركم ھذا بنتائج طیبة تساھم في تحقیق أھدافھ السیاسیة تجاه البشریة .

  

  كلمة وفد الجمھوریة الیمنیة

  في المؤتمر الخامس والعشرون 

  لالتحاد البریدي العالمي 
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