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 زمالء األعزاء،ال

اهلزات  مئاتوعن  7.8لقد مسع الكثري منكم خالل االايم العشرة املاضية عن الزلزال املدمر الذي بلغت قوته 
الحتاد الدويل للخدمات العامة يف ا زميلتنا يف، فارو ية اليت حصلت يف االكوادور. ولقد كانت فريونيكا مونتداالرتدا

الئحة ، وعلى مباشرة على العواقب اللالعاباالكوادور، على اتصال مع كل النقاابت االعضاء، مما مسح لنا 
 . الفوريةالحتياجات ا

مل تكن  اجلماعاتالعديد من  خاصة ان ،االضرار حول حجم وسائل اإلعالم يفالتقارير الواردة  االمر اكد لناهذا 
كانت اخلدمات العامة ضعيفة جدا يف العديد من اجملتمعات النائية. دعت نقابة   .حلاالت الطوارئ للتصدي جمهزة

يواصل آالف  والعاملني يف اجملال الطيب أعضاءها للتطوع للعمل يف حاالت الطوارئ اىل جانب موظفي وزارة الصحة.
 رة .الطوارئ العامة و األفراد العسكريني على العمل يف املنالق املتضر يف اقسام عاملني ال

من أجل دعم  بنيتها التحتية الستعادةاالويل لالضرار، ستحتاج النقاابت اىل مساعدة خارجية كبرية  املسحعلى  بناء
 صعبة ولويلة.  وهي عمليةأعضائها . 

سياسات اللوقف  مداألاالحتاد الدويل للخدمات العامة النقاابت االعضاء يف اجلهود املتوسطة والطويلة وسيدعم 
وال سيما  املشاركة يف اعادة بناء اخلدمات العامة ميكنهمنقاابت الال و ان العم  على لتأكيد لو جمال العمل يف القمعية 

. يتوجب على العاملني يف القطاع العام ارئةطوالكوادر الضرورية ملواجهة احلاالت الاهلياكل  تلك املتعلقة بتطوير
 إلعادة بناء جمتمعات أكثر مرونة و أكثر إنصافا.ستفادة من مهارات وخربات اعضائنا و نقاابهتم اال
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مجيع النقاابت  هو يدعوصندوق اإلغاثة اخلاص ابإلكوادور و االحتاد الدويل للخدمات العامة  هلذه الغاية أنشأ
للتمكن من لنقاابت االعضاء ابالمدادات الضروريةلالسيدة مونتوفار قائمة أولية  وقدمت لنا. دعمهمالرسال  االعضاء

ص املساعدات اخلامن صندوق  $ 10000فراج عن لإل قمت على أثره، إبعطاء إذًنا و احلاجات الفورية. تلبية 
 لتلبية هذه االحتياجات.  الحتاد الدويل للخدمات العامةاب
 

  وكتابة عليها املرجعية التالية:  حتويالت مصرفيةللذين يودون الترب ع، اجراء ميكن 
 "PSI Aid Fund – Ecuador 2016”  ." 

لضمان تقومون به  كما يرجى ذكر رقم انتسابكم اىل االحتاد الدويل للخدمات العامة على أي حتويل مصريف
 الربيد االلكرتوين التايل:االحتاد الدويل للخدمات العامة على ، وابالغ  استخدامه هلذه الغاية

psi.org-psiaidfund@world،وسيصلكم عندها أتكيد استالم ملساعداتكم ، 
 اما عنوان احلساب املصريف فهو: 

 

 Internationale des Services Publics (PSI)  
Account No. 298 630 31 06 90-0 or IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0  
Swift code: COOPCHBB  
Bank name and address: Banque Coop, CP 3828, CH-1211 Geneva 3, Switzerland 

 

 أشكركم مسبقاا على دعمكم السخي
 مع تضامين

 
 روزا ابفانيللي

 أمني عام
 االحتاد الدويل للخدمات العامة
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