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 الدوحة
2012 

  
 

   العام األمین دایان، إدوارد السید كلمة
   العامة الجلسة افتتاح بمناسبة
  14.30 الساعة في 2012" أیلول" سبتمبر 24 الدوحة،

 
  للمؤتمر الشرفي الرئیس السید
  المؤتمر رئیس السید

  السعادة أصحاب
  والمراقبین، المندوبین والسادة السیدات حضرات
  السادة،و السیدات حضرات

 
 باسم أستقبلكم أن البالغ  سروري دواعي لمن وإنھ . والعشرون الخامس العالمي البریدي المؤتمر الیوم ُیفتتح

 االستقبال على قطر دولة لمضیفنا الشكر عن أجّدد أن لي واسمحوا .العالمي البریدي لالتحاد الدولي المكتب
ً  مؤتمرنا نجاح بھدف المبذولة والجھود الرائع ً  نجاحا   . مشُھودا

  
 تولي قبل والذي جانبنا إلى واكریم السید وجود لعدم البریدي مجتمعنا وأسف أسفي عن أعرب أن لي واسمحوا

  .العاجل الشفاء لھ ونتمنى العمید، مھمة
 

وأنقل إلیكم أیضا شعور الحزن واألسى الذي یغمر موظفي المكتب الدولي بعد أن وافت المنیة زمیلنا وصدیقنا 
ً معنا، وفي ھذا الیوم، یوم افتتاح المؤتمر، السید " ستانت جیلتو" الذي كان من المفترض أن یكون حاضرا

  نتذكره ونعرب عن مواساتنا ألسرتھ وألقربائھ.
  
  

  السعادة أصحاب
  والسادة، السیدات حضرات

 
ً  حددنا عھدٍ  العالمي، البریدي لالتحاد جدید عھدٍ  مؤتمر ھو الیوم أعمالھ یفتتح الذي المؤتمر إن  معالمھ جمیعا

 المالیة األزمة وأصابت. العالمیة التحوالت تسارعت 2008 في جنیف في ُعقِد الذي المؤتمر ومنذ .ومساره
 قریب من بھا، تأثرت البلدان ھذه جمیع فإن متفاوتة، بدرجات كانت حدتھا أن ومع البلدان، جمیع واالقتصادیة

ت .البرید قطاع تستثن ولم النشاط قطاعات وجمیع القتصادیةا القطاعات جمیع األزمة وشملت .بعید من أو  ومسَّ
  .العامة النفقات حیث من أولویاتھا في النظر تعید أن علیھا تعین التي الدول االقتصادیة األزمة

 
 الوقت في التحلي مع وجدواھا فعالیتھا عن تبرھن أن علیھا تعین التي  الدولیة المنظمات أیضا األزمة وأصابت

 األزماتب تشغل :جنیف مؤتمر منذ العالم تغیر لقد .مواردھا إدارة في المھني والمراس المسؤولیة بروح نفسھ
 وغدا للبلدان، كبرى مشاكل الھجرة وظواھر األمنیة القضایا وغدت أیضا، بیئیة بل فحسب اقتصادیة لیست

 مفر ال حقائق والمعلومات تصاالتاال وتكنولوجیا اإلنترنت على االجتماعیة والشبكات اإللكتروني االقتصاد
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 واالتحاد البرید قطاع أمام كثیرة تحدیات یطرح ما وھذا .سنوات بضع منذ جدید سیاق في إذا تطورنا لقد .منھا
  .العالمي البریدي

 
 االقتصادي الوضع ضغط تحت البرید قطاع حدود خاللھا تغّیرت سنوات أربع دورة مؤتمرنا یختتم وھكذا،

 قبیل من جدیدة أنشطة مجاالت ونمو اإللكتروني، واالستبدال التجاریة، والمؤسسات ھلكینالمست وسلوكیات
 بل حدود، عن تقف الظواھر ھذه تكن لمو .البریدي الرواج وتقلص المالیة والخدمات اإللكترونیة التجارة
 راھنوا من أن نالحظ أن إال یسعنا وال .تنمیتھم مستوى كان مھما العالم في البریدیین المستثمرین جمیع أصابت

  .النموً  تحقیق استطاعوا بل فقط، األزمة آلثار یصمدوا لم العالم على واالنفتاح واإلبداع واالبتكار التنوع على
 

وعرف االتحاد البریدي أیضا كیف یتصدى خالل ھذه السنوات األربع لنفس التحدیات وسیمثل مؤتمرنا مناسبة 
في إطار االستراتیجیة المعتمدة خالل مؤتمر جنیف. وسُتتاح لنا الفرصة خالل لتقییم األنشطة الجاریة، ال سیما 

ً وأن  ً جیدا األسابیع الثالثة القادمة لتقییم األشواط التي قطعناھا، وبوسعي أن أؤكد لكم من اآلن أننا أدینا عمال
ً لمواجھة المستق وأعددنا لھ  مستقبٍل استبقناه بل،منظمتنا أقوى الیوم وأكثر فعالیة وأحسن إدارة وأفضل استعدادا

وإننا لنالحظ أن األعمال  ومثلت األزمة فرصة لالتحاد لوضع اختیاراتھ االستراتیجیة على محك الواقع. العدة.
والمشاریع المنجزة، والطرائق والخیارات االستراتیجیة المتبعة كانت في محلھا وأتاحت لالتحاد استباق 

  م مرافقة بلدانھ األعضاء في ھذه الفترة العصیبة.األحداث ومواكبة التطورات، ومن ث
 

 في وأود .العالمي البریدي االتحاد وأجھزة الدولي والمكتب األعضاء البلدان جھود الجمیع، لجھود ثمرة وتلك
 بل فحسب، االتحاد ھیئات إطار في لیس جھودھا بذلت التي األعضاء للبلدان شكري عن أعرب أن الصدد، ھذا

 بشار السید اإلدارة مجلس رئیس مع شكلنا وقد .مشاریع عدة إنجاز تسنى لما لوالھا إضافیة واردم بتقدیم أیضا
ً " تابرانتزیس أندریاس" السید البریدي االستثمار مجلس رئیس ومع حسین،  السیر إرادة تحذوه كامالت فریقا

  .واحدة بخطى قدما
 

 مشاركة أتاح الذي االستشاریة اللجنة رئیس ،"تبرسكو تشارلز" السید المشتركة الجھود ھذه إلى أیضا وأضم
 .ونجاحاتنا أعمالنا في الواسع بنطاقھ البرید قطاع في أخرى فاعلة جھات ومشاركة الخاص القطاع من أكبر
 أدوا الذین العامین وأمنائھا لالتحاد التابعة المحدودة االتحادات مع كذلك بالتعاون الجماعي، العمل بھذا قمنا وقد

 ً ً  دورا  بذلھا التي الجھود إبراز من بدّ  ال الختام، وفي .اإلقلیمي المستوى على الوصل حلقة باعتبارھم أساسیا
ً  شكلناه الذي المتالحم والفریق لالتحاد الدولي المكتب موظفو   ".ھوانغ" السید العام المدیر نائب مع سویا

 
 كون ضرورة عززت خصائصھا دىإح كان الذي الخاص األزمة وسیاق األخیرة، األربع السنوات وھذه

ً  أكثر االتحاد  الذي الیومي الواقع مواكبة على اقتصاره وعدم بیئتھ، على انفتاحا وأكثر لألحداث، استباقا
   .والمستقبل الحاضر متطلبات استیعاب على مساعدتكم علیھ بل بلدانكم، في تعایشونھ

 
 الروابط وبفضل المتحدة، األمم أسرة ضمن نتھمكا ترسخ وبفضل .بمفرده یتصرف أن لالتحاد یمكن ال ولھذا
 عدة تنفیذ من األخیرة األربع السنوات خالل العالمي البریدي االتحاد یتمكن لم الدولیین، شركائنا مع توثقت التي

 المثال سبیل على ، تتمثل التي الراھنة، التحدیات قلب في البرید قطاع أیضا وضع بل فحسب، مشاریع
 ومسائل الرقمیة، الھوة وتقلیص اإللكترونیة، والتجارة االقتصادیة، والتنمیة التجاریة، المبادالت في الحصر، ال

 وإدارة الحضري، والتوسع واألمن، المستدامة، والتنمیة والبیئة المالي، واإلدماج المالیة، والتحویالت الھجرة،
 األسابیع ھذه خالل ستدور التي التوالمداو المناقشات صلب في جمیعھا التحدیات ھذه وستكون .األراضي

  .الثالثة
 

 وسیكون. البرید بقطاع وصلتھا العامة السیاسات وقضایا الدولیة البیئة مسائل مناقشة باب إذا مؤتمرنا سیفتح
 تصورھم على إلطالعنا  السیاسات لمقرري فرصة" األول تشرین" أكتوبر 8 في سیعقد الذي الوزاري المؤتمر
 لتوجیھ البریدیة المؤسسات على تعتمد بأن العامة للسلطات تسمح التي الطرائق وعلى قبلھومست البرید لقطاع
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 خالل مداخالت الدولیة المنظمات مسؤولي من العدید سیلقي كما. اإلنمائیة واالجتماعیة االقتصادیة سیاستھا
 القطاع لھذا خاللھا من مكنی التي والطریقة البرید قطاع بشأن نظرھم وجھات على خاللھا من یطلعوننا أعمالنا

 نستفید أن العالمي، البریدي واالتحاد البرید قطاع نحن بھا نستطیع التي والكیفیة مھمتھا تنفیذ على یساعدھا أن
  .معھا تعاوننا وتعزیز نشاطاتھا من
  
 

  السعادة أصحاب
  والسادة، السیدات حضرات

 
ً  بالدوحة االتحاد یجتمع  في یتجّسد مستقبل المستقبل؛ إلى التطلع لھ تیحت النتائج من ثريّ  برصید معززا

 دامت مشاورات موضوع ھذه الطریق خارطة وكانت .یعتمدھا أن المؤتمر على سیتعین التي االستراتیجیة
ً  170لـ خاللھا تسنى سنتین ً  بلدا  للسنوات االتحاد أھداف بشأن وبآرائھا نظرھا بوجھات اإلدالء عضوا

  . القادمة األربع ومشاریعھ
 

ُكُ  إنھا  .استراتیجیتكم ھي المقبلة االستراتیجیة وھذه  االتحاد في األعضاء، البلدان أنتم تطلعاتكم، وتوافق لكم ِمل
 األخیرة السنوات في منظمتكم حققتھا التي اإلیجابیة بالنتائج وتتعزز طموحة استراتیجیة إنھا .العالمي البریدي
 االستراتیجیة وحوافز .عضو بلد كل وضع االعتبار بعین األخذ عم الشاملة  التنمیة على البرید قطاع لمساعدة

  .ھائلة تطورات شھدت والتي االتحاد نفذھا التي الكبرى المشاریع أیضا ھي
 

 اإللكترونیة، االتحاد لشبكة الھائل والنمو العالمي، الرصد نظام ومشروع الخدمة نوعیة مراقبة ھنا وأقصد
 سواء الطبیعیین، شركائنا واندماج واألمن الدولیة اللوازم سلسلة وتكامل ولیة،الد البریدیة الدفع خدمات وتنمیة
 اإلنترنت على ومتكاملة آمنة بیئة یتیح الذي" dot.post" مشروع أیضا وأقصد . مثالً  ناقلین أو جمارك أكانوا

ً  الیوم أصبح والذي  الدولیة البریدیة للخدمات ً  واقعا    . ملموسا
 

 تواجھ التي األعضاء البلدان إزاء التضامن وسیاسة التدریب وأنشطة اإلقلیمي والتكامل میةالتن سیاسة أقصد كما
 المالیة، شؤونھا وضبط للمنظمة الرشیدة اإلدارة مجاالت في تحققت التي النتائج تعد الختام، وفي .صعوبات
 ھذه وجمیع. للمنظمة أیضا تحسب التي اإلیجابیة النتائج بین من الحیویة اإلعالمیة وسیاستھا المھنیة وإدارتھا
  .المقبلة وأعمالنا الستراتیجیتنا دعائم وستصبح المقبلة للدورة قویة ركائز ھي منجزاتنا سجل من العناصر

  
 

   للمؤتمر، الشرفي الرئیس السید
   المؤتمر، رئیس السید

  السعادة، أصحاب
  والمالحظون، المندوبون والسادة السیدات

  والسادة، السیدات حضرات
 
 شعوب بین والتواصل والتضامن العالمیة قیم ،نامنظمت قیم یجّسد أن یجب الیوم، أعمالھ یفتتح الذي المؤتمر إن

 البریدي، المجتمع قیم مؤتمر إنھ .رسالتھ في مون كي بان السید المتحدة لألمم العام األمین ذلك أبرز كما العالم
 صلب في تقع دولیة بریدیة خدمات ومؤتمر وقویة لةوفعا حدیثة منظمة مؤتمر :أیضا المستقبل ومؤتمر بل

 .المعلومات ومجتمع والمبادالت االقتصاد


