تنمية وتعاون االتحاد البريدي العالمي
في المنطقة العربية

نشرة إخبارية

العدد  - 2ديسمبر 2020

زمالئـــي األعـــزاء فـــي المنطقـــة
العربيـــة،
نتش ــرف بتقدي ــم الع ــدد الثان ــي م ــن
نش ــرتنا اإلخباري ــة

أحداث
تقديم آخر المستجدات بشأن مشروع
االستعداد للتجارة اإللكترونية من
الناحية التشغيلية
تقديم آخر المستجدات بشأن مشروع
خدمات الدفع البريدية
تقديم آخر مستجدات أنشطة مشروع
إصالح القطاع البريدي
دورة تدريبية بشأن النظام المتكامل
لإلبالغ عن النوعية ونظام

GMS*STAR

تقديم آخر المستجدات بشأن مشروع
البيانات اإللكترونية المسبقة
تقديم آخر المستجدات بشأن
مشروع معدات الوقاية من فيروس
كوفيد19-
المشاركة في االجتماع  38للجنة
العربية الدائمة للبريد
األحداث القادمة

جهات االتصال في المكتب الدولي:
hashim.elhaj@upu.int
elmoctar.chadli@upu.int
hayet.kadi-hanifi@upu.int

األنشـــطة المخصصــــة لمشروع
خدمات الدفع البريدية  -تطوير
خدمات الدفع البريدية اإللكترونية
للمستثمرين المعيَّنين في المنطقة
العربية
في إطار رصد وتقييم التقدم المحرز في
تنفيذ خطط عمل المستثمرين المعيَّنين
في المنطقة العربية المشاركين في هذا
المشروع ،عقدت ستة اجتماعات عن
بُعد مع الجزائر ،وجيبوتي ،والمغرب،
وموريتانيا ،وقطر ،وتونس.
وتســنى مــن خــال هــذه االجتماعــات
مــا يلــي:
تحليــل التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ
خطــة عمــل كل مســتثمر معيَّــن
واقتــراح اإلجــراءات التــي يجــب
اتخاذهــالتحقيــقاألهــدافالمحــددة؛
دراســة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ
التوصيــات الصــادرة عــن مختلــف
حلقــات العمــل (فــي حالــة كانــت
مختلفــة عــن خطــة العمــل)؛
دراســة المشــاكل و/أو الصعوبــات
الموا َجهــة أثنــاء تنفيــذ هــذا
ا لمشــر و ع ؛
تحديد التعليقات واالقتراحات البناءة
لتحسين المشاريع المستقبلية.

األنشـــطة المكرســـة لمشـــروع
االســتعداد للتجــارة اإللكترونيــة
م ــن الناحي ــة التش ــغيلية لفائ ــدة
المســـتثمرين المعيَّنيـــن فـــي
المنطقـــة العربيـــة
منــذ تنظيــم حلقت َــي العمــل عــن
بُعــد (فــي  20و 22يوليــو )2020
بشــأن مشــروع االســتعداد للتجــارة
اإللكترونيــة مــن الناحيــة التشــغيلية
فــي المنطقــة العربيــة ،واصــل
الفريــق المعنــي بالمشــروع اإلقليمــي
شــهريا ً رصــد حالــة تنفيــذ خرائــط
الطريــق وخطــط عمــل المســتثمرين
البريدييــن الـــ  18المشــاركين فــي
هــذا المشــروع.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،عقـــدت
اجتماعـــات عـــن بُعـــد مـــع فـــرق
المشـــاريع الوطنيـــة مـــن األردن،
عمــان ،وقطــر ،والمملكــة العربيــة
و ُ
الس ــعودية م ــن أج ــل رص ــد جمل ــة
أم ــور منه ــا حال ــة تنفي ــذ توصي ــات
البعث ــات الميداني ــة الت ــي ت ــم إيفاده ــا
إلـــى المســـتثمرين المعيَّنيـــن فـــي
هـــذه البلـــدان.
وقــدم دعــم خــاص للفريقيــن المعنيين
بالمشــاريع الوطنيــة مــن الجزائــر
والمغــرب ليتســنى تقييــم نتائجهمــا
تقييمــا ً جيــدا ً وكذلــك متطلبــات
مشــروع االســتعداد للتجــارة
اإللكترونيــة مــن الناحيــة التشــغيلية.
ونظمـــت دورة تدريبيـــة خاصـــة
حـــول األجـــور لصالـــح بريـــد
العـــراق.
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دورة تدريبيـــة بشــأن النظام
المتكامـل لإلبالغ عن النوعية
ونظام GMS*Star
في إطار بنـــاء قدرات الفـــرق اإلقليمية من
حيـــث نوعية الخدمة ،نُظـــم برنامج تدريبي
إلكتروني بشـــأن اســـتخدام النظام المتكامل
لإلبالغ عن النوعية ونظـــام .GMS*Star
وأجريـــت الـــدورات التدريبية فـــي دورتين
منفصلتيـــن لفائـــدة البلـــدان الناطقـــة باللغة
اإلنكليزية والناطقة بالفرنســـية في المنطقة،
تناولـــت  5مواضيـــع لكل مجموعـــة لغوية
موزعـــة على النحـــو التالي:
1

الموضوع  :1مشـــروع النظام المتكامل
لإلبالغ عـــن النوعية

تقديم آخر المسـتجدات بشـأن
مشـروع البيانات اإللكترونية
المسبقة

تقـــ ــديم آخــ ــر مســـ ــتجدات
أنشـــطة مشـــروع إصـــاح
القطـــاع البريـــدي

نظمــت حلقــة عمــل عــن بُعــد بشــأن
إطــاق مشــروع البيانــات اإللكترونيــة
المســبقة (إدخــال البيانــات ،ونقلهــا،
وامتثالهــا للمعاييــر) للمنطقــة العربيــة
فــي  2نوفمبــر .2020

عقــد اجتمــاع عــن بُعــد فــي 18
نوفمبــر  2020مــع الفريــق الوطنــي
كلــه المعنــي برصــد تنفيــذ الخطــط
المتكاملــة لإلصــاح والتنميــة البريدية
فــي موريتانيــا.

وتناولـــت حلقـــة العمـــل المجـــاالت
التاليـــة:

وخصـــص هـــذا االجتمـــاع لتقييـــم
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ التوصيــات
وتحديــد الصعوبــات المواجهــة خــال
تنفي ــذ المش ــروع.

1

تبــادل المعلومــات مــع المســتثمرين
البريدييــن المعيَّنيــن فــي المنطقــة
العربيــــة المشــــاركين فــــي هــــذا
المشــروع وااللتزامــات المتعلقــة
بإدخــال البيانــات وتراســلها
(رســائل  ITMATTو)CARDIT
بيــن المســتثمرين المعيَّنيــن الذيــن
ال يرســلونها بعــد ،بغــرض
االمتثــال لجميــع معاييــر الجمــارك،
والنقــل ،واألمــن بفضــل حــل نظــام
اإلقــرارات الجمركيــة.

2

تقاســـم االســـتنتاجات الناجمـــة
عـــن تحليـــل نتائـــج االســـتقصاء،
وتطويــر ونشــر تطبيقــات األجهــزة
المحمول ــة لتحس ــين عملي ــة إدخ ــال
البيانـــات ،وإدارة عمليـــات البريـــد
الدولـــي ،والنقـــل ،والجمـــارك.

3

تقاســـم خطـــة تنفيـــذ الخطـــوات
الرئيس ــية القادم ــة ،باإلضاف ــة إل ــى
المعلومـــات المتعلقـــة بمشـــروع
االمتثــال الــذي يســمح للمســتثمرين
المعيَّنيـــن بإرســـال بريـــد دولـــي
وفقـــا ً لقواعـــد االتحـــاد البريـــدي
العالمـــي.

لوحة القيادة.
موثوقيـــة الخدمة من البدايـــة إلى النهاية
(الشاملة).
قياس األداء مقارنة بالمعايير.
2

الموضوع  :2مشـــروع النظام المتكامل
لإلبالغ عـــن النوعية
التقارير الجمركية.

3

الموضوع  :3مشـــروع النظام المتكامل
لإلبالغ عـــن النوعية
تقاريـــر عن امتثال البيانـــات اإللكترونية
المتبادلة للمعايير.
إحصائيات الكميات الشهرية.

4

الموضوع  :4مشـــروع النظام المتكامل
لإلبالغ عـــن النوعية
تقرير عن النقل.
نتائج مسح األوعية.
تقرير عن تتبع اإلرساليات.

5

الموضوع :5

GMS*Star

النظم اإلحصائية ،والتحليالت ،والتقارير.

نشرة إخبارية

وتس ــنى م ــن خ ــال ه ــذا النش ــاط م ــا
يل ــي:
تحليـــل الـــرد علـــى االســـتبيان
الخـــاص برصـــد وتقييـــم تنفيـــذ
عمليـــة اإلصـــاح البريـــدي فـــي
البـــاد؛
متابع ــة تنفي ــذ التوصي ــات الرئيس ــية
لبعثـــة الخبـــراء االســــــتشاريين
الصـــادرة أثنـــاء عمليـــة إعـــداد
المشـــروع؛
تحديـــــد الصعـــــوبات المواجهـــة
خـــال تنفيـــذ التوصيـــات؛
إبـــداء االقتراحـــات التـــي يراهـــا
الفريـــق الوطنـــي مناســـبة لتحقيـــق
أهـــداف الخطـــة.
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المشاركة في أعمال االجتماع
الثامن والثالثين للجنة العربية
الدائمة للبريد

األنشطة ال ُمجدولة للتنفيذ

حلقـــة عمـــل اختتـــام مشـــروع
االس ــتعداد للتج ــارة اإللكتروني ــة
مـــن الناحيـــة التشـــغيلية فـــي
المنطقـــة العربيـــة

أتاحـــت مشـــاركة المكتـــب الدولـــي
ف ــي أعم ــال اللجن ــة العربي ــة الدائم ــة
للبريـــد مـــا يلـــي:
متابعـــة األعمـــال والقـــرارات
الرئيســـية التـــي اتخذتهـــا اللجنـــة
العربيـــة الدائمـــة للبريـــد؛
ع ــرض التق ــدم المح ــرز ف ــي تنفي ــذ
خطـــة التنميـــة اإلقليميـــة للفتـــرة
2020-2017؛
عــرض األنشــطة الجاريــة المتعلقــة
بمشــاريع خطــة التنميــة اإلقليميــة.
القـــرارات الرئيســـية المتخـــذة خـــال
هـــذا االجتمـــاع هـــي:
1

دعــم المرشــحين العــرب للعضويــة
فـــي مجلـــس اإلدارة ومجلـــس
االســـتثمار البريـــدي وتكليـــف
فريـــق العمـــل العربـــي المعنـــي
بإج ــراء التنس ــيق م ــع المجموع ــات
الجغرافي ــة األخ ــرى داخ ــل االتح ــاد
البريـــدي العالمـــي لدعـــم هـــذه
الترشـــيحات.

2

حـــث البلـــدان العربيـــة علـــى
المشـــاركة الفعالـــة فـــي الـــدورة
االســـتثنائية لمجلـــس اإلدارة
وتنســـيق المواقـــف المشـــتركة
حـــول القضايـــا المطروحـــة فـــي
هـــذه الـــدورة.

3

دعـــوة البلـــدان العربيـــة إلـــى
تعزي ــز جهوده ــا م ــن أج ــل تحقي ــق
األه ــداف الت ــي حددته ــا المش ــاريع
المختلف ــة الت ــي ُح ــددت ف ــي إط ــار
خطـــة التنميـــة اإلقليميـــة لمختلـــف
المشـــاريع المخصصـــة للمنطقـــة
العربيـــة.
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تقديم آخر المسـتجدات بشـأن
مشـروع معـدات الوقايـة مـن
فيـروس كوفيد19-
فـــي إطـــار مشـــاركته فـــي مكافحـــة
جائحـــة كوفيـــد 19-فـــي المنطقـــة
العربيـــة ،وضـــع المكتـــب الدولـــي
لالتحـــاد البريـــدي العالمـــي مشـــروع
تعـــاون طـــارئ أتـــاح إمـــداد 5
مســـتثمرين معيَّنيـــن (جيبوتـــي،
وموريتاني ــا ،وفلس ــطين ،والصوم ــال،
والســـودان) بمجموعـــة معـــدات
الحمايـــة الشـــخصية التـــي أوصـــت
بهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة
وتتألـــف مـــن
 132 000قنـــاع لحمايـــة صحـــة
موظفـــي البريـــد.

تقييـــم تنفيـــذ الخطـــة المتكاملـــة
لإلصـــاح والتنميـــة البريديـــة
فـــي الســـودان
تنظيـــم دورة تدريبيـــة بشـــأن
إصـــاح القطـــاع البريـــدي
يــود برنامــج «المنطقــة العربيــة»
التاب ــع لالتح ــاد البري ــدي العالم ــي
أن يؤكـــد مـــن جديـــد التزامـــه
المس ــتمر تج ــاه المنطق ــة .وعم ــل
البرنامـــج بتعـــاون وثيـــق مـــع
جميـــع االتحـــادات المحـــدودة
للتحضي ــر ل ــدورة التع ــاون التالي ــة
 2024-2021ولتعزي ــز الم ــوارد
المتاحـــة للمنطقـــة.

وسـمحت هـذه المعـدات للمسـتثمرين
المعيَّنيـن المسـتفيدين بحماية الموظفين
وتلبيـة متطلبـات التباعـد االجتماعـي
التـي فرضتهـا الحاجـة إلـى ضمـان
اسـتمرارية الخدمـة البريديـة.
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