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استعراض تمهيدي
للبحث
ـرف
يتمتــع المســتثمرون البريديــون بتاريــخ مشـ ِ ّ
فــي مجــال تقديــم الخدمــات األساســية والربــط
بيــن المجتمعــات وتعزيــز محــو األميــة والتحقــق
مــن تمتــع زبائنهــم بســبل الرفاهيــة.
وتظــل الشــبكة البريديــة العالميــة نظامـا ً قيمـا ً وفعــاالً لدعم
خدمــات الضمــان االجتماعــي وأنشــطة التنميــة ،كمــا
يتضــح مــن اســتجابتها لجائحــة كورونــا (.)COVID-19
وعلــى خلفيــة انخفــاض كميــات الرســائل ،واشــتداد
المنافســة ،والضغــط المفــروض مــن أجــل تنفيــذ أهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،ينــوع العديــد مــن
المؤسســات البريديــة أنشــطته مــن خــال تقديــم خدمــات
اجتماعيــة جديــدة ،مصممــة لالرتقــاء بنوعيــة حيــاة الناس
بشــكل مباشــر.

ولدعــم هــذه العمليــة ،أخــذ المكتــب الدولــي لالتحــاد البريدي
العالمــي يرســل دراســات اســتقصائية إلــى أعضائــه ويقــوم
بالبحــث المكتبــي لتســجيل هــذه الخدمات االجتماعيــة ،ولفهم
كيــف ولمــاذا تقــدم المؤسســات البريديــة تلــك الخدمــات.
وألول مــرة ،ســتتوفر مجموعــة الخدمــات االجتماعيــة
المتنوعــة التــي تقدمهــا المؤسســات البريديــة فــي منشــور
واحــد .وسيشــمل دليــل االتحــاد البريــدي العالمــي للخدمــات
االجتماعيــة البريديــة المرتقــب أيضــا ً دراســات إفراديــة،
ويعــرض عوامــل النجــاح الرئيســية ،والمشــورة مــن
مقدمــي الخدمــات ذوي الخبــرة.
ويـرد فيمـا يلـي اسـتعراض تمهيـدي لبعـض أهـم نتائـج هذا
البحث.
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هل تقدمون حاليا خدمات اجتماعية؟

هـل الخدمـات االجتماعية مشـمولة في
التزام الخدمة الشـمولية
هـل ذكـرت الخدمـات االجتماعيـة في
مسـتندات االسـتراتيجية؟
هــل هنــاك خطــط لتقديــم خدمــات
اجتماعيــة جديــدة؟
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46
60
النسبة المئوية للردود بـ “نعم”

الخدمات االجتماعية
البريدية تقدم على نطاق
واسع للغاية

كشف البحث أن  160بلدا ً وإقليما ً من البلدان واألقاليم األعضاء
في االتحاد البريدي العالمي تقدم نوعا ً من الخدمات االجتماعية.
ويعتزم ما تبلغ نسبته ستين في المائة ممن أجابوا على الدراسة
االستقصائية التي أجراها المكتب الدولي تقديم خدمات اجتماعية
جديدة في المستقبل ،استجابة التجاهات مثل تقدم السكان في
السن والفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.
وأبلغ أعضاء االتحاد البريدي العالمي عن مجموعة متنوعة من
الدوافع وراء تقديم الخدمات االجتماعية ،بما في ذلك:
تحقيق إيرادات إضافية؛
تلبية احتياجات الزبائن؛
زيادة أهمية المؤسسات البريدية بالنسبة
إلى الحكومات؛
زيادة والء الزبائن وتعزيز السمعة؛
تنفيذ التزامات المسؤولية االجتماعية
للشركات.

أﻓرﯾﻘﯾﺎ )ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ(
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ

أوروﺑﺎ وراﺑطﺔ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ
اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
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ص ِنّفت الخدمات االجتماعية البريدية في ثماني فئات هي:
ُ
الصحة والرفاه

التعليم والتوظيف

التماسك االجتماعي،
والتنمية والفقر

النفايات وإعادة التدوير

الطاقة والمرافق

جمع البيانات وتوفيرها

الحصـول علـى الخدمـات
الحكوميـة

التكنولوجيا

وعادة ما تتيح المؤسسات البريدية إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية الحكومية،
إال أن ترتيب تقديم أنواع الخدمات االجتماعية األخرى بحسب األولوية يتوقف على
مستوى التنمية الجغرافية واالقتصادية .فعلى سبيل المثال ،ركزت المؤسسات البريدية
في أفريقيا على الخدمات االجتماعية التي تنطوي على التكنولوجيا (مثل االتصال بشبكة
اإلنترنت الالسلكية ( )WIFIفي مكاتب البريد) .وتميل المؤسسات البريدية في البلدان
النامية في أوروبا ورابطة الدول المستقلة إلى منح األولوية لخدمات التعليم والتوظيف.
فيما تفوق المؤسسات البريدية في البلدان الصناعية المؤسسات البريدية في البلدان
النامية على األرجح في تقديم خدمات تنمية المجتمع.

تختلف أولويات
تقديم الخدمات
االجتماعية بحسب
المنطقة

المؤسسات البريدية تقدم مجموعة ضخمة
ومتنوعة من الخدمات االجتماعية
الصحة والسالمة
والرفاه
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التعليم والتوظيف

68

التماسك االجتماعي
والتنمية والفقر

40

توزيع المواد الطبية في المنازل
والمستشفيات واستالمها منها

33

توزيع المواد على معاقي البصر
بسعر منخفض/مجانا ً

32

خدمـات النقـل  -تشـغيل المركبات
أو بيـع التذاكر

توصيل الطعام والسلع األساسية
مجاناً/بسعر منخفض

10

تقديم خدمة االشتراك في الصحف
وتوزيعها

16

تقديم المساعدة اإلدارية إلى
الالجئين والمهاجرين

6

إدارة المرافق الطبية والمعلومات
الصحية والفحوصات أو استضافتها

6

توزيع كتب القراءة/الكتب
المدرسية والمواد التعليمية

15

توزيع طرود المعونة للحد من
الفقر وجمع التبرعات

5

تقديم خدمات رعاية اجتماعية واسعة في
المنزل (بما في ذلك الفحص المنزلي)

5

تقديم دورات تعليمية ومواد
تعليمية حسب الطلب

14

االستخدامات االجتماعية للمباني
البريدية واالستثمارات في اإلسكان

4

إدارة البيانات الصحية

5

توزيع أجهزة الحاسوب على
الطالب

6

توظيف الالجئين والمهاجرين أو
تدريبهم

3

4

خفض الرسوم البريدية
المفروضة على مواد القراءة

5

قراءة الرسائل واستيفاء النماذج
للزبائن

3

3

توزيع الواجبات المدرسية وتقارير
الطالب وأوراق االمتحان

4

تقديم خدمات إلى المشردين  -إيجاد مساكن
وأماكن لتخزين األغراض وما إلى ذلك

2

تقديم خدمات الدعم والرعاية إلى
كبار السن والمعزولين

2

دعم عمليات البحث عن المفقودين
التبرع بالدم في مكاتب البريد
تسليم الشهادات الطبية/نتائج الفحوصات

3

23

ُحـ ّدِد  41نوعـــا ً عامــــا ً مـــن أنـــواع الخدمـأات
االجتماعيـة .وكان األشـيع مـن بينهـا الخدمـات
الحكوميـة مثـل مدفوعـات الضمـان االجتماعـي
وتجديـد جـوازات السـفر ،ممـا يشـير إلـى ارتفـاع
مسـتوى الثقة التي تحظى بها المؤسسـات البريدية
سـواء لـدى الحكومـات أو المواطنيـن.
النفايات
وإعادة التدوير

وتسـتفيد المؤسسـات البريديـة أيضـا ً ممـا تتمتـع
بـه مـن شـبكة توزيـع وقـدرة لوجسـتية ومهـارات
فـي إدارة البيانـات لتقديـم خدمات المرافـق والنقل
والخدمـات الطبيـة .وتعـد إمكانيـة دفـع فاتـورة
الكهربـاء فـي مكتـب البريـد المحلـي أو القيـام
برحلـة بالحافلـة أو توصيـل األدويـة الموصوفـة

7

جمع البيانات
وتوفيرها

20

إلـى المسـاكن أمـرا ً مريحا ً للعديد من األشـخاص،
ممـا يـؤدي إلـى تحسـين نوعيـة حياتهـم .وتظـل
هـذه الخدمات البريدية أساسـية بالنسـبة إلى بعض
كبـار السـن أو أولئـك الذين يعيشـون فـي المناطق
الريفية.

الحصول على
الخدمات الحكومية

99

جمع المواد الصغيرة/المتخصصة
ألغراض إعادة التدوير

6

حملات توعيـة ومراكـز إعالميـة
عا مة

17

مدفوعــات الضمــان االجتماعــي
والمعاشــات التقاعديــة

57

جمع المواد الكبيرة/القياسية
(الزجاج ،والبالستيك ،واألوراق)

4

إعداد تقارير عن السالمة العامة

4

المواقع اإللكترونية/األماكن الفعلية المخصصة
لطلب بطاقة الهوية أو التراخيص

36

مراقبة حالة الطرق

2

تسـليم المسـتندات الرسـمية فـي
محـال اإلقامـة

22

دفع الغرامات أو الضرائب الحكومية

21

تسجيل المركبات والتأمين واختبارات
القيادة

15

نفـاذ عامـة النـاس إلـى اإلنترنـت
ومرافـق الحوسـبة والطباعـة

62

التصويت البريدي ،وحفظ السجل
االنتخابي ،والتعداد

9

برمجيـات صحيـة لعامـة النـاس
والحكومـة

2

مراكز/شبابيك الحكومة المحلية
داخل مكاتب البريد

9

أجهزة حاسوب لوحية وبرمجيات
لكبار السن

2

التحقق من السوابق الجنائية

9

الطاقة والمرافق

71

مبيعات الخدمات العامة وإصدار الفواتير
والمتابعة (الهاتف واإلنترنت وما إلى ذلك)

70

تقديم المشورة وبيع المنتجات الموفرة
للطاقة وتوريدها

5

التكنولوجيا

64

المؤسسات البريدية
شريك أساسي
تعتبــر بعــض هــذه الخدمــات االجتماعيــة ضروريــة
لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن األساســية أو لتنفيــذ
المهــام اإلداريــة الحكوميــة األساســية .ولذلــك تقــدم
المؤسســات البريديــة العديــد مــن الخدمــات التــي تعتبــر
أساســية لســير المجتمــع.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،غالبــا ً مــا تكــون المؤسســات البريديــة
هــي المقــدم الوحيــد (أو المهيمــن) لبعــض الخدمــات االجتماعيــة
األساســية.
وتوضــح هاتــان النقطتــان أيضــا ً ســبب احتــال المؤسســات
البريديــة موقع ـا ً جيــدا ً للغايــة يُؤهلهــا إلقامـــــة شــــراكات مــــع
الحكومــات والجمعيــات الخيريــة والمؤسســات المتعــددة األطراف
لمســاعدتها علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة االجتماعيــة.

النظام البريــدي العــالمي هــو أكبــر شــبكة ماديــة فـي
العالـم .وألن هـذا النظـام حيـوي لرفاهيـة المالييـن مـن
النـاس ،ينبغـي تعزيـزه وحمايتـه وتحسـينه.
وبفضـل هـذا البحـث أضحـى تنوع الخدمـات االجتماعيـة البريدية
وشـعبيتها أوضـح ،ممـا أعطـى المؤسسـات البريديـة مزيـدا ً مـن
الثقـة لمواصلـة التنويـع واالبتـكار.
وسيُنشـر دليـل االتحـاد البريـدي العالمـي للخدمـات االجتماعيـة
البريديـة فـي نهايـة عـام  .2020ومـع ذلك ،فـإن االتحـاد البريدي
العالمـي حريـص علـى مواصلـة التشـاور مـع أعضائـه بشـأن
الخدمـات االجتماعيـة البريديـة .ولهـذا الغـرض ،ينبغـي إرسـال
األمثلـة ،واالقتراحـات ،واألدوات ،والمـواد األخـرى ذات الصلـة
إلى عنــــوان البريــــد اإللكترونــــي:
pss@upu.int

وللحصول على المزيد من المعلومات
يرجى زيارة الرابط التالي:
www.upu.int/The-PostalSocial-Services-Project

هذا المشروع تموله وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليابان.

االستنتاجات

UNIVERSAL POSTAL UNION

International Bureau
Weltpoststrasse 4
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
SWITZERLAND
Tel: +41 31 350 31 11
E-mail: pss@upu.int

