مؤتمر االتحاد البريدي العالمي الوزاري االستراتيجي لعام 2018
 7-6سبتمبر  ،2018أديس أبابا ،إثيوبيا
الموضوع :تحضير القطاع البريدي للتنمية االجتماعية واالقتصادية
يُع د القطاع البريدي ،ب شبكته العالمية المتكونة من  677 000مكتب بريد و 5.3ماليين موظف وببنية تحتية
مادية في  192بلدا  ،مكو نا رئي سيا للبنية التحتية الوطنية والدولية .وهو يؤدي دورا هاما في التنمية الوطنية
وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
إن االتحاد البريدي العالمي ،وهو اآلن في منتصف الطريق من تنفيـ ذ استراتيجيـ ة إسطنبـ ول البريدية
العالمية ( ، )2020-2017سي سجل وقفة للتفكير في أف ضل الطرق الكفيلة بتعزيز قدرة القطاع البريدي على
تقديم خدمات تنافسية وفعالة للمواطنين والمؤسسات التجارية.
وس يكون مؤتمر االتحاد البريدي العالمي الوزاري االس تراتيجي لعام  ،2018الذي س يُنظ م في أربع حلقات
نقاش ت ُعقد على مدى يومين ،فرص ة للنظر في أفض ل الس ياس ات وفي االس تثمارات وفي ا نظمة وفي
الشراكات لضمان تمكن المؤسسات البريدية من إطالق العنان لقدراتها في تقديم الخدمات وتحقيق الربحية.
وس يكون من المتحدثين وزراو مكلفون بالقط اع البريدي ومديرو الس لطات التنظيمية ورؤس او وكاالت
حكومية دولية وغيرهم من الممثلين الرفيعي المس توى في منظمات معنية بالمنافع التي يمكن أن تحققها
المؤسسات البريدية للمجتمعات واالقتصادات على الصعيد العالمي.
مدير المناقشة :السيد ألكس تايلور

الخميس 6 ،سبتمبر 2018
التوقيت

الموضوع

14:30-14:00

حفل االفتتاح

14:45-14:30

صورة جماعية

16:15-14:45

حلقة النقاش  :1رسم سياسات فعالة لقطاع قوي األداء
رغم النمو الذي تش هدت مبيعات التجارة ايلكترونية والنمو االقتص ادي القوي على
الص عيد العالمي لم تنح اييرادات البريدية نفس المنحى في إطار توجه أص بح يُعرف
أكثر ف ككثر بعب ارة لالهوة بين الن اتل المحلي ايجم الي واييرادات البري دي ةل .غير أن
القطاع البريدي ال يزال مس اهما رئيس يا في تحقيق أهداف التنمية المس تدامة لألمم
المتحدة ،ويدعم المؤس س ات والمواطنين في مجاالت كالرقمنة واالتص ال وايدما
المالي وقدرة البنية التحتية على التكيف.
وسينظر المشاركون في السياسات الناجحة التي مكنت الحكومات من الحفاظ على ا ثر
اييجابي للقطاع البريدي على المجاالت ذات ا ولوية أو حتى تعزيزت .وس ينظرون
كذلك في أمثلة عن إصالحات شبيهة ُ
طبقت على قطاعات أخرى.

-2-

التوقيت

الموضوع

17:30-16:15

حلقة النقاش  :2تشجيع االستثمار في القطاع البريدي
تتطلب البنية التحتية للقطاع البريدي ،مثلها في ذلك مثل كل بنية تحتية حس اس ة
اس تثمارات كبيرة لتكون فعالة .ومع طغيان الرقمنة ومبادرات الحكومات من أجل
تص حيح ا وض اع المالية العامة ،من المحتمل أن تفقد المؤس س ات البريدية مكانتها
بوص فها المس تفيدة الطبيعية من االس تثمارات العامة .واليوم ،في عص ر التجارة
ايلكترونية ،ال تزال أوجه القص ور في المجال اللوجس تي أمرا يبعث على القلق .وال
شك في أن القطاع البريدي ،بشبكته المادية الشاسعة ،يمثل جزوا من الحل.
وس ينظر المش اركون في القنوات التي يمكن اس تغاللها لض المزيد من االس تثمارات
لفائدة القطاع البريدي ،من أجل تعزيز س الس ل ايمدادات الدولية وتس خير إمكانيات
التجارة ايلكترونية خدمة للمواطنين وللمؤسسات على الصعيد العالمي.

18:00-17:30

الكلمات التي سيلقيها الوزراء
سيُلقي الوزراو الحاضرون كلمات حول مواضيع شتى غير مواضيع حلقات النقاش.

الجمعة 7 ،سبتمبر 2018
التوقيت

الموضوع

10:15-09:00

حلقة النقاش  :3التنظيم في عصر االبتكار الرقمي
على إثر ا زمة المالية التي ش هدتها الفترة  ،2009-2008ارتفع عدد ا نش طة التنظيمية
عالميا ،والسيما في القطاع المالي .ولكن ،بعد مضي عشر سنوات ،تغيرت المخاطر .إذ
أن التغير التكنولوجي والبيانات الضخمة أسهما في إحداث المزيد من التحول في نماذ
االس تهالك ،ا مر الذي س اعد بدورت على ابتكار منتجات جديدة عديدة مثل الطباعة
الثالثية ا بعاد وتكنولوجيا سلسلة السجالت .وأصبحت حدود العديد من القطاعات مثل
قطاع البريد أكثر التباس ا ،ومن ثم تبينت ض رورة إعادة النظر في القواعد التنظيمية
وايدارة الرشيدة فيما يتعلق بهذا العصر الرقمي.
وس يتناقش المش اركون بش كن النماذ التي قد تكون فعالة في مس اعدة الحكومات على
تسوية معضلة التوفيق بين تشجيع االبتكار وتحقيق االستقرار من خالل التنظيم.

11:30-10:15

حلقة النقاش  :4تعزيز دور القطاع من خالل الشراكات
يمكن تلخيص الدور االجتماعي واالقتص ادي الذي يؤديه القطاع البريدي وفق طريقتين.
أوال ،هو عنصر أساسي في سالسل ايمدادات اللوجستية الوطنية والعالمية ،يعزز متانة
االقتصادات والتجارة العالمية .ثانيا ،هو قناة لربط المواطنين بعضهم ببعض (عن طريق
البريد والطرود والخدمات المالية) وبالحكومات (كش باك للخدمات العامة كلها) .ومع
ذلك ،ولكي يؤدي القطاع هذا الدور بفعالية في عص ر الرقمنة ،فال بد له من تعزيز
المبادالت البريدية والشراكات مع شرائح المجتمع ا خرى.
وس ينظر المش اركون في طريقة تعزيز الترابط بين القطاع البريدي والمتاجر ايلكترونية
للبيع بالتجزئة والوكاالت الحكومية وأص حاب المص لحة اآلخرين في س لس لة ايمدادات
اللوجس تية .وس يبحثون مدى فعالية الحلول الكفيلة بتمكين القطاع من مواص لة أداو دورت
في عصر تسودت الرقمنة .وستُعرض أمثلة عن شراكات بين القطاع العام والخاص وعن
أطر حكومية دولية وعن عمليات تبادل البيانات وعن اتفاقات تجارية.

12:00-11:30

حفل االختتام

