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تمهيد
تغيــرت أنشــطة القطــاع البريــدي وخصائصــه
تغيــرا ً جذريــاً ،وتغيــرت كذلــك توقعــات المجتمــع
والشــركات فيمــا يخــص الخدمــات البريديــة ،وذلــك
بفعــل التطــورات التكنولوجيــة وعولمــة التجــارة.
ودور االتحــاد البريــدي العالمــي المتمثــل فــي تيســير
االتصــال بيــن ســكان العالــم هــو أهــم اليــوم منــه فــي
أي وقــت مضــى .ويجــب علــى الحكومــات تهيئــة بيئــة
التمكيــن الضروريــة وضمــان الحفــاظ علــى الخدمــات
البريديــة الشــمولية ويجــب علــى المســتثمرين البريدييــن
فــي جميــع أنحــاء العالــم أن يتكيفــوا مــع البيئــة الجديــدة
وأن يلبــوا الطلبــات المتطــورة للمجتمــع والســوق عبــر
اإلصالحــات البنيويــة والخدمــات االبتكاريــة والتحديــث
المســتمر.
وقــوض ظهــور جائحــة كوفيــد 19-جميــع اآلفــاق
االقتصاديــة العالميــة .وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات
والشــركات والمواطنيــن تكيفــوا مــع الواقــع الجديــد ،فإن
معظــم المجاميــع الكليــة لالقتصــاد الكلــي انخفضــت
حتــى وصلــت إلــى مســتويات قياســية االنخفــاض .وفــي
هــذا الســياق ،ومــن أجــل ســد الفجــوات الســحقية علــى
مســتوى التنميــة البريديــة فــي العالــم ،مــن الضــروري
االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للشــبكات البريديــة
وتوفيــر المــوارد الالزمــة لدعــم التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة خــال فتــرة مــا بعــد الجائحــة .ويُرمــى
مــن هــذا المســتند إلــى إظهــار كيفيــة مســاهمة الشــبكات
البريديــة فــي تحفيــز التنميــة للســلطات الحكوميــة
وشــركاء التنميــة (المنظمــات الدوليــة ووكاالت التنميــة
ومؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة وإلــى آخــره).
ويتألــف هــذا المســتند مــن أربعــة فصــول .يُنظــر فــي
الفصــل األول إلــى القطــاع البريــدي العالمــي ويُســلَّط
فيــه الضــوء علــى أهميــة هــذا القطــاع باعتبــاره جــزءا ً
مــن البنيــة التحتيــة االقتصاديــة .ويُعــرض فــي الفصــل
الثانــي وضــع القطــاع البريــدي فــي المنطقــة العربيــة.
وتُقيَّــم فــي الفصــل الثالــث خطــة االتحــاد البريــدي
العالمــي للتنميــة اإلقليميــة الخاصــة بالمنطقــة العربيــة
للفتــرة  ،2020-2017فــي حيــن ينطــوي الفصــل
األخيــر علــى وصــف وجيــز لبعــض المجــاالت
الرئيســية التــي ينــوي االتحــاد البريــدي العالمــي دعمهــا
فــي المنطقــة العربيــة خــال دورة .2025-2022

وبــدأ االتحــاد البريــدي العالمــي ،بوصفــه وكالــة
متخصصــة تابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة ،العمــل مــع
الشــركاء اإلقليمييــن فــي عــام  2019لتحديــد األولويــات
مــن أنشــطته ومبادراتــه فــي مجــال التعــاون مــن
أجــل التنميــة للــدورة  .2025-2022وأُدرجــت هــذه
المشــاورات فــي الرؤيــة البريديــة  ،2030التــي تمثــل
خارطــة الطريــق العالميــة لالتحــاد البريــدي العالمــي
المتعلقــة بالقطــاع ،والتــي تلهــم الفئــات المختلفــة مــن
أصحــاب المصلحــة للعمــل فــي مجــاالت اختصاصهــم.
ومــن ثــم ،فــإن خطــة التنميــة اإلقليميــة هــذه هــي نتيجــة
حــوار إقليمــي شــامل دار بيــن االتحــاد البريــدي العالمي
وجميــع أصحــاب المصلحــة.
وعلــى الرغــم من التحديــات الحاليــة ،تضاعفت الفرص
بفضــل طفــرة التجــارة اإللكترونيــة غيــر المســبوقة التي
تشــهدها جميــع أنحــاء العالــم ،والتــي تفتــح آفــاق النمــو
لجميــع المشــاركين فــي الســوق .ويحتــل المســتثمرون
البريديــون المعيَّنــون ،مــن خــال االســتفادة مــن
شــبكاتهم الحاليــة التــي ال مثيــل لهــا والســمعة الموثوقــة،
مكانــة فريــدة لالســتفادة مــن النمــو الهائــل الــذي تشــهده
التبــادالت البريديــة الدوليــة ،وأيضــا ً العمــل كشــركاء
طبيعييــن للحكومــات لتحقيــق أهــداف السياســة العامــة
الخاصــة بهــم.
وفــي هــذا الســياق ،يُحـ ُّ
ـث جميــع الشــركاء علــى التعاون
مــع االتحــاد البريــدي العالمــي والبلــدان األعضــاء
فيــه البالــغ عددهــا  192بلــدا ً عضــوا ً تعاونــا ً وثيقــا ً
لتعزيــز أثــر جهودهــا للتنميــة االجتماعية-االقتصاديــة
والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
لألمــم المتحــدة.

ماساهيكو ميتوكي

المدير العام للمكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي
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الفصل 1
التطورات الهامة في مجال
القطاع البريدي

المنطقة العربية

التطورات الهامة في مجال
القطاع البريدي
االتجاهات العالمية لالقتصاد الكلي
بعـد انقضـاء عاميـن علـى تفشـي جائحـة كوفيـد ،19-أعيـد
تشـكيل االقتصـاد العالمـي .ومع دخول األزمـة عامها الثالث،
ال يمكـن الطعـن فـي التشـخيص :فباإلضافـة إلـى تأثيرهـا
السـلبي علـى الصحـة وعدد الوفيـات المأسـاوي ،كان لألزمة
عواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة مدمـرة .وعلـى الرغـم مـن أن
الحكومـات والشـركات والمواطنيـن قـد تكيفـوا مـع الواقـع
الجديـد ،إال أن معظـم مجاميـع االقتصـاد الكلـي انهـارت إلـى
مسـتويات غيـر مسـبوقة قبـل أن تعرف انتعاشـة هشـة .ووفقا ً
للتقديـرات التـي نشـرها البنـك الدولي فـي يناير/كانـون الثاني
 ،2022تراجـع النمـو العالمـي بنسـبة  ٪3.4فـي عام 2020
وانتعـش بنسـبة  ٪5.5فـي عـام  .2021وتعـد التوقعـات لعام
 )٪4.1( 2022مشـجعة ،علـى الرغـم مـن أن مرحلة ما بعد
األزمـة هـي مرحلـة مليئـة بالشـكوك .واتبعت أحجـام التجارة
العالميـة مسـارا ً مشـابهاً ،حيـث سـجلت انخفاضـا ً إجماليـا ً
بنسـبة  ٪8.2فـي عـام  .2020وشـهدت التجـارة مـرة أخرى
قفـزة بنسـبة  ٪9.5فـي عـام  2021ومـن المتوقـع أن تسـتقر
فـي عـام  .1)٪5.8( 2022وجـاءت النتائـج المشـجعة مـن
حيـث اإلنتـاج والصـادرات والـواردات فـي تناقـض صـارخ
مـع زيـادة الديـون وتدهـور الميزانيـات العموميـة للمصـارف
المركزيـة واسـتفحال التضخـم.
ومن ناحية ،مع وصول الجائحة إلى مرحلة توطن المرض،
بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في تسهيل سياساتها
الصحية العامة .ومن ناحية أخرى ،جرى أيضا ً رفع حزم
التحفيز االقتصادي واإلعفاءات الضريبية وخطوط االئتمان
الميسرة .وحتى قطاع البريد ،قد تأثر هو أيضا ً بهذه األحداث.
واليوم ،ال بد للمستثمرين البريديين من إجراء عملية موازنة
صعبة :فيجب عليهم تكييف عملياتهم مع اإلطار االقتصادي
الجديد ،واالستمرار في الوقت نفسه في تحويل أعمالهم
التجارية على المدى الطويل بما يتماشى مع االتجاهات
العالمية في عادات االستهالك.
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االتجاهــات الطويلــة األمــد للمجاميــع
الكليــة البريديــة
تسببت جائحة كوفيد 19-في تسريع االتجاهات الطويلة األمد في
قطاع البريد .وكما هو موضح في تقرير آفاق االقتصاد البريدي
لعام  2021الصادر عن االتحاد البريدي العالمي ،تميز عام
 2020بانخفاض قياسي في بريد الرسائل المحلية ()٪13.6-
وزيادة قياسية في الطرود البريدية المحلية ( .)٪17.7وعلى
المدى الطويل ،من المتوقع أن تعود هذه المجاميع إلى اتجاهات
ما قبل األزمة .وبالتالي ،من المتوقع أن تتبع خدمة بريد الرسائل
المحلية اتجاهها على مدى خمس سنوات المحدد في نسبة ٪4.6-
سنوياً .وستستمر كميات الطرود البريدية المحلية في االرتفاع
تماشيا ً مع اتجاه الخمس سنوات المحدد في نسبة  ٪15.2سنوياً.
و ُسجل هذا االتجاه العالمي بشكل ملموس في جميع المناطق ،بعد
الزيادات التي شهدتها كميات الطرود المحلية في جميع المجاالت
خالل العقد الماضي.
أما بالنسبة إلى أداء البريد الدولي فقد كان األمر أكثر تعقيداً.
وكان الضطراب طرق النقل الجوي ،إضافة إلى نقص في اليد
العاملة ،تأثير شديد في خدمة توزيع البعائث البريدية ،وهذا ما
عي البريد والطيران .وخالل عام
أبرز مدى الترابط بين قطا َ
 ،2020أصدر  137بلدا ً رسائل في نظام معلومات الطوارئ
( )EmISالخاص باالتحاد البريدي العالمي ليعلن عن تعطل
عملياته ،ومشاكل على مستوى النقل الجوي ،ومشاكل تتعلق
بتوافر اليد العاملة .وعلى الرغم من أن سلسلة اإلمدادات
البريدية الدولية أثبتت قدرتها على الصمود خالل األزمة،
فقد شهدت كميات البريد عبر الحدود انخفاضاً .وبسبب هذه
الصعوبات ،انخفض إجمالي كميات البريد بنسبة  ٪20في
عــام  2020واســــتمر في التراجــع مــرة أخـــرى ()٪10-
في عام  .2021وليس لنا اآلن إال أن نرى ما إذا كان هذا
التغيير سيستمر خالل فترة ما بعد الجائحة ،أو ما إذا كانت
الحركة الدولية ستعود إلى مستويات .2019
وفي عام  ،2020شكلت عائدات الطرود والخدمات اللوجستية
(في المتوسط)  -ألول مرة على اإلطالق  -أكثر من ٪30
من إجمالي إيرادات المستثمرين البريديين .وفي غضون ذلك،
استمرت نسبة اإليرادات من بريد الرسائل في االنخفاض،
فانخفضت إلى  ٪32.7في عام  .2020وعلى الرغم من
األزمة ،ارتفعت اإليرادات االسمية للمستثمرين البريديين
بشكل مفاجئ إلى  291مليار وحدة حقوق سحب خاصة في
عام  .2020ولئن بينت هذه النتيجة زيادة كبيرة في إيرادات
المستثمرين البريديين في جميع أنحاء العالم ،فإن الزيادة ناجمة
أساسا ً عن البلدان المتقدمة .وحالياً ،يحوز  14بلدا ً (من أصل
 205مأخوذة في االعتبار) ،على وجه الخصوص ٪90 ،من
إجمالي اإليرادات التشغيلية للمستثمرين المعيَّنين .وهذا ما
يثبت فكرة وجود فجوات كبيرة في التنمية البريدية ،على النحو
المبين في الدراسات السابقة التي أجراها البريدي العالمي.2
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وشـهدت التكاليـف أيضـا ً ارتفاعـا ً فـي عـام  ،2020وكانـت
كلفـة الجائحـة باهظـة ،إذ واجـه المسـتثمرون البريديـون
تحديـات عديـدة ،بمـا فـي ذلـك نقـص اليـد العاملـة وتكاليـف
تعييـن موظفيـن مؤقتيـن ،وتطهيـر البعائـث البريديـة ومكاتب
البريـد ،واقتنـاء كميـات كبيـرة مـن المعـدات الوقائيـة لفائـدة
العمـال ،والحاجـة إلـى تشـغيل المكاتـب الخلفيـة أثنـاء فترات
اإلغلاق .وفـي عـام  ،2020ارتفعـت النفقـات التشـغيلية إلى
مسـتويات غير مسـبوقة (بزيادة  ٪7.9مقارنة بعام .)2019
ولئـن كان التوزيـع الجغرافـي ال يـزال غيـر متسـاو ،فمـن
الواضـح أن االتجـاه كان يمضـي نحـو عمليـات أكثـر تكلفـة،
مثـل تكلفـة عميـات توزيـع الطـرود.

مساهمة قطاع البريد في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ودور االتحاد البريدي
العالمي
علـى الرغـم مـن التحديـات المذكـورة ،ال يـزال قطـاع البريد
يُعـ ّد بنيـة تحتيـة متينـة .وتشـكل الشـبكة المدمجـة المؤلفـة من
 618 000مكتـب بريـد و 5.1مليـون موظـف أصلاً فريـدا ً
للمسـتثمرين المعيَّنيـن في جميع أنحاء العالـم .وبالتالي ،يُعتبر
القطـاع شـريكا ً طبيعيـا ً للحكومـات فـي طريقهـا نحـو تحقيـق
أهـداف التنميـة المسـتدامة لألمـم المتحدة.
وأصبحـت أهـداف التنميـة المسـتدامة لألمـم المتحـدة محـركا ً
أساسـيا ً للعمـل المسـتهدف داخل منظومة األمـم المتحدة .وفي
يناير/كانـون الثانـي  ،2016جـرت الموافقـة علـى أهـداف
التنمية المسـتدامة التي جاءت لتجسـد خطة التنمية المسـتدامة
لعـام  2030التـي اعتمدهـا قـادة العالـم فـي سـبتمبر/أيلول
 2015خلال قمـة تاريخيـة نظمتهـا األمـم المتحـدة .وخطـة
التنميـة المسـتدامة لعـام  2030ليسـت ملزمـة قانونـاً ،ولكـن
مـن المتوقـع أن تتبناهـا الحكومـات ،وتضع لها أطـرا وطنية،
وتتابـع وتسـتعرض التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ أهـداف التنميـة
المستدامة.
ويجـدر باالتحـاد البريـدي العالمـي ،بصفته وكالـة متخصصة
تابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة ،دعـم البلـدان األعضـاء فـي
جهودهـا لتنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة.

اسـتراتيجية أبيدجـان البريدية
وسـياســـة التعـــاون مــن أجل
التنمية للفترة 2025-2022
المهمة والرؤية والركائز االستراتيجية
وعوامل النجاح الرئيسية
مـع اسـتمرار االتجاهـات الكليـة العالميـة المذكـورة أعلاه
فـي تحويـل االقتصـاد العالمـي والقطـاع البريـدي ،رسـم
االتحـاد البريـدي العالمـي خارطـة طريـق طموحـة للفتـرة
" ،2025-2021اسـتراتيجية أبيدجـان البريدية" ،وافق عليها
المؤتمـر السـابع والعشـرون فـي أبيدجـان ،بجمهوريـة كـوت
ديفـوار .وجـاءت هـذه االسـتراتيجية الجديـدة تتويجـا ً لعمليـة
مكثفـة وشـاملة ،شـارك فيهـا مجموعـة واسـعة مـن أصحـاب
المصلحـة مـن أكثـر مـن  170بلـدا ً وإقليمـا ً عضـوا ً مشـاركة
فعالـة فـي جـوالت متنوعـة مـن عمليـات تحليـل البيانـات
والمشـاورات وحملات التوعيـة والمناقشـات وعمليـات
الصياغـة.

المنطقة العربية

وتؤكد استراتيجية أبيدجان البريدية مجددا ً على رسالة االتحاد
البريدي العالمي المنصوص عليها في دستوره ،والتي تتمثل
في "تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية
الجيدة والفعالة والسهلة المنال ،بغية تيسير االتصاالت بين
سكان العالم وذلك عن طريق:

ضمـان حریـة تنقـل البعائـث البریدیـة فـي إقلیـم
بریـدي واحـد مؤلـف مـن شـبكات مترابطـة؛
التشـجیع علـى اعتمـاد معاییـر مشـتركة عادلـة
وعلـى اسـتخدام التكنولوجیـا؛
ضمـــان التعـــاون والتفاعـــل بیـــن أصحـــاب
المصالـــح؛
النهوض بالتعاون التقني الفعال؛
الحـــرص علـــى تلبیـــة احتیاجـــات الزبائـــن
المتغیـــرة".
ويتطلب تحقيق هذه المهمة بما يتوافق مع أهداف التنمية
المستدامة رؤية طويلة األمد ورسالة مناصرة تُسمى "الرؤية
البريدية لعام  "2030التي تُحث فيها جميع أصحاب المصلحة
الرئيسيين في القطاع البريدي على اتخاذ خطوات في عدد
من المجاالت .فتُدعى الحكومات إلى تقليص الفجوات في
التنمية البريدية باستخدام الشبكة البريدية ألغراض التنمية
االجتماعية  -االقتصادية .وتُش َّجع جهات التنظيم على توحيد
األطر التي يتحملون المسؤولية عنها وتعزيزها .ويُتوقع من
المستثمرين تحسين أدائهم عبر التنويع وإدخال التحسينات
التشغيلية .وتُش َّجع الجهات الفاعلة األخرى على االندماج
أكثر في العالم البريدي ،وهذا ما سيؤدي أيضا ً إلى تغيرات
في دور االتحاد البريدي العالمي.
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ودعما ً لتنفيذ الرؤية البريدية  ،2030يتعين على االتحاد البريدي
العالمي ،باعتباره وكالة تابعة لمنظومة األمم المتحدة ،تنسيق
عمله بجعله يتمحور حول ثالث ركائز استراتيجية .وتسعى هذه
الركائز إلى تعزيز دور االتحاد البريدي العالمي بوصفه المنتدى
الرئيسي لتنمية القطاع البريدي ،ومقدم حلول تكنولوجية
ميسورة التكلفة ،والمركز المعرفي األهم للقطاع البريدي.
وستُحقَّق الركيزة األولى (المنتدى) عبر الفعاليات واجتماعات
أفرقة العمل التقنية والمعاهدات واالتفاقات الدولية وآليات
التسوية .وسيُر َّكز في الركيزة الثانية (تقديم الحلول التقنية) على
التشاور وبناء القدرات وحلول تكنولوجيا المعلومات والمعايير.
وستحقق الركيزة الثالثة (المركز المعرفي) عبر البحث وبلورة
الرؤى بشأن اتجاهات السوق ،والتحليل المركز على مختلف
المسائل المواضيعية ،وكذلك عبر تخزين البيانات وحمايتها.
ويتطلب ضمان النجاح عبر هذه الركائز االستراتيجية تركيزا ً
أكبر على المنتجات والخدمات الجديدة ،وتعزيز المتانة المالية
عبر نماذج تمويل جديدة ،وبذل جهود نحو بناء قوى عاملة
متنوعة وعالية الكفاءة ،وتعزيز الالمركزية اإلقليمية.

سـياســـة التعــــاون مـــن أجـــل التنمية
للفترة 2025-2022
ستؤدي أنشطة التعاون من أجل التنمية لالتحاد البريدي العالمي
دورا ً بارزا ً فـي تنفيـذ اســتراتيجـية أبيدجان البريديـة .وسـتتسـم
المساعدة الدولية التي سيقدمها االتحاد ببالغ األهمية ،سواء ت َمثلت
هذه المساعدة في مساعدة الحكومات على تقليص الفجوات في
التنمية البريدية ،أو في مساعدة جهات التنظيم على توحيد أطرها
وتعزيزها ،أو في إرشاد المستثمرين البريديين في مسار تحسين
أدائهم أو ضم جهات فاعلة أخرى إلى القطاع.
وضمانا ً للنجاح في تحقيق هذه الركائز االستراتيجية الثالث،
يُدعم في إطار سياسة االتحاد البريدي العالمي الخاصة بالتعاون
من أجل التنمية للفترة  2025-2022مستوى مرتفع من
الالمركزية اإلقليمية ألنشطة االتحاد البريدي العالمي ،بتعزيز
حضور االتحاد في الميدان .وعالوة على ذلك ،ستستفيد أنشطة
التحاد البريدي العالمي للتعاون من أجل التنمية من مؤشرات
التنمية البريدية ،مثل مؤشر االتحاد البريدي العالمي المتكامل
للتنمية البريدية ،من أجل ابتكار طرق لتعزيز الموثوقية البريدية،
والوصول ،والفائدة ،والمرونة في كل منطقة.
وستعزز مديرية التعاون والتنمية لالتحاد البريدي العالمي
حضورها الميداني خالل الفترة  2025-2022لضمان تعزيز
فعاليتها وتفاعلها مع أصحاب المصلحة اإلقليميين ،لتعكس
االحتياجات الراهنة للقطاع والسوق البريديين.
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الفصل 2
القطاع البريدي
في المنطقة العربية
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القطاع البريدي في المنطقة العربية

شبكة ثالثية األبعاد:
بُعد مادي وبُعد رقمي وبُعد مالي
البيانـات البريدية اإلقليمية واإلحصاءات
بشأن الشبكة
يتيح مؤشر االتحاد البريدي العالمي المتكامل للتنمية البريدية
لمحة عن التنمية البريدية في جميع أنحاء العالم .والنتائج
المعروضة في عام  2021هي نتائج تتعلق بــ  168بلداً.
تظهـر التقاريـر عـن المؤشـر المتكامـل للتنميـة البريديـة التي
صـدرت فـي السـنوات األخيـرة أن المنطقـة العربيـة شـهدت
حيويـة متزايـدة .وفـي ترتيـب عـام  ، 2021احتفظـت تونس
بالمرتبـة األولـى إقليميـا ً (تشـغل المرتبـة  44عالميـاً) .ومـن
الجديـر بالذكـر أن العـراق والمغـرب أحـرزا تقدمـا ً كبيرا ً في
الترتيـب العالمـي (بــ  26و 11مرتبـة ،تباعـاً).
ومـن الجهـة األخـرى ،نجـد فـي مؤخـرة الترتيـب اإلقليمـي
(والعالمـي) بلدانـا ً عربيـة تواجـه مشـكالت جيوسياسـية تؤثر
تأثيـرا ً بالغـا ً فـي تنميتها البريديـة .وتأثرت النتيجة المتوسـطة
للمنطقـة العربيـة فـي المؤشـر المتكامـل للتنميـة البريديـة
( )25.6تأثـرا ً سـلبيا ً بالنتيجـة المنخفضـة التـي حققتها البلدان
العربيـة فيمـا يتعلق بركيزة األهمية ( .)2وفي المقابل ،حققت
معيـاري مدى
البلـدان العربيـة نتيجتيـن مقبولتيـن فيمـا يخص
َ
االنتشـار ( )34والمرونـة ( )49مقارنـةً بالنتائـج التي حققتها
بلـدان العالـم فـي إطـار المؤشـر المتكامـل للتنميـة البريدية.
وأضر التأثير الكبير لجائحة كوفيد 19-في قطاع السياحة
وفي سعر المواد الخام إضرارا ً كبيرا ً بآفاق النمو االقتصادي
في المنطقة ،وهذا ما أثر سلبا ً في أداء المستثمرين البريديين.
ومع ذلك ،يؤكد تحليل اإلحصاءات البريدية اإلقليمية أهمية
س ِ ّجل ارتفاع طفيف
الشبكة البريدية ،التي تظل مستقرة وإن ُ
في عدد الموظفين الدائمين.
وواجه القطاع البريدي العربي في السنوات األخيرة ،شأنه
في ذلك شأن القطاع البريدي العالمي ،انخفاضا ً حادا ً في عدد
بعائث بريد الرسائل الموجهة إلى الخدمة الداخلية (٪12.75-
خالل الفترة  .)2020-2018ومع ذلك ،وعلى عكس االتجاه
العالمي ،تضاعف هذا االنخفاض في المنطقة العربية بفعل
االنخفاض الحاد في بعائث بريد الطرود الموجهة إلى الخدمة
الداخلية ( ٪20.23-خالل الفترة  )2020-2018وفي بعائث
بريد الطرود الموجهة إلى الخدمة الدولية ( ٪54.15-خالل
الفترة .)2020-2018
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المصدر :اإلحصاءات البريدية لالتحاد البريدي العالمي.

ويُعزى معظم هذا التحسن النسبي في اإليرادات التشغيلية
المسجلة من  2019إلى  2020إلى طفرة في التجارة
اإللكترونية ،تخص أساسا ً الطرود والرزم البريدية .وبالفعل،
هذه هي سوق التجارة اإللكترونية الجديدة التي تمثل مصدر
التفاؤل الرئيسي بشأن مستقبل الخدمات البريدية في المنطقة
العربية ،بشرط أن يغتنم المستثمرون البريديون الفرصة وأن
يتكيفوا مع متطلبات هذه السوق.

التأثيـر االقتصـادي للقطـاع البريـدي في
المنطقـة العربية
يمثل القطاع البريدي في المنطقة الذي يبلغ عدد موظفيه
ومكاتبه البريدية  118 298موظفا ً و 19 569مكتبا ً بريديا ً
في عام  2020مشغالً بارزا ً ومقدما ً رئيسيا ً للخدمات العمومية
المحلية بأسعار تنافسية جدا ً دائماً.
وفـي البلـدان المغاربيـة ومصـر ،تُعـ ّد إيـرادات الخدمـات
الماليـة البريديـة إيـرادات ضخمـة وهـي تمثل أكثـر من نصف
األعمـال البريديـة اإلجماليـة .وفـي الواقـع ،يعـود فضـل األداء
الجيـد للمؤسسـات البريديـة في هذا الجزء مـن المنطقة العربية
إلـى الخدمـات الماليـة البريديـة .وتشـير الكميـات الكبيـرة مـن
تدفقـات الحـواالت النقديـة ،إلـى الفـرص الكبيـرة المتاحـة أمام
المؤسسـات البريديـة فـي هـذا القطـاع وإلـى الدور الـذي يمكن
أن تؤديـه فـي التنميـة االقتصاديـة للمنطقة .وعلاوة على ذلك،
فـإن الظـروف الالزمـة لتطوير هـذا القطاع مؤاتيـة جدا ً بفضل
السـعر المنخفـض للخدمـات المصرفيـة وألن المنطقـة العربية
مصـدر ومقصـد مهمـان فـي آن معـا ً للحـواالت الماليـة بفضـل
الهجـرة مـن هـذه المنطقـة وإليها .وبالفعـل ،تمثل بلـدان الخليج
عمـان وقطـر والمملكـة العربيـة
(مملكـة البحريـن والكويـت و ُ
السـعودية واإلمـارات العربيـة المتحـدة) مصـادر رئيسـية
للحـواالت الماليـة الموجهـة إلـى آسـيا أساسـاً ،نظـرا ً ألن عددا ً
كبيـرا ً مـن المهاجريـن فـي هـذه البلـدان ينحـدرون من آسـيا.
وفـي المقابـل ،تمثـل البلـدان المغاربيـة ومصـر والعـراق
والصومـال والسـودان والجمهوريـة العربيـة السـورية بلدانـا ً
تتلقـى الحـواالت النقديـة التـي غالبـا ً مـا تصـدر عـن البلـدان
األوروبيـة .وفـي هـذه البلـدان ،تمثـل الحـواالت الماليـة التـي
يرسـلها المهاجـرون مصدرا ً خارجيا ً لـرأس المال يزداد أهمية
باسـتمرار ،وهـذا مـا يجعـل منهـا مـوارد يمكنهـا تحفيـز النمـو
االقتصـادي .وعلـى سـبيل المثـال تقلصـت حـواالت المغاربـة
القاطنيـن فـي الخـارج بسـبب جائحـة كوفيـد 19-بنسـبة ٪8.1
حتـى بلغـت  24مليـار درهـم مغربـي خلال النصـف األول
مـن عـام  .2020وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن هـذه الحـواالت
اسـتُخدمت لسـد مـا نسـبته  ٪59.4مـن العجز التجـاري ،وهذه
نسـبة بلغـت  ٪63.1قبـل عـام مـن الزمـن.
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النتائج المتوسطة في إطار
المؤشر المتكامل للتنمية البريدية
فيما يخص المنطقة العربية

٥۰

٤۹
۳٤
۲٥

اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ

۲٦

۲
المصدر :ترتيب  2IPDلعام .2021
مالحظة :متوسط بسيط للمنطقة
العربية.

اﻟﻣروﻧﺔ

اﻷھﻣﯾﺔ

ﻣدى اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ

ﺻﻔر

2IPD

تطور البيانات اإلحصائية الرئيسية بشأن النشاط البريدي في المنطقة العربية
عنصر البيانات

2018

2019

2020

النسبة المئوية للتغير
2020-2018

عدد الموظفين اإلجمالي

118 957

119 486

118 298

٪0.56-

العدد اإلجمالي لمكاتب البريد
الدائمة

18 224

19 428

19 569

٪7.38

الدخل التشغيلي
(بوحدات حقوق السحب الخاصة)

2 363 987 035

2 314 610 889

2 432 771 733

٪2.91

عدد بعائث بريد الرسائل الموجهة
إلى الخدمة الداخلية

668 370 998

652 726 679

583 145 068

٪12.75-

عدد بعائث بريد الرسائل الموجهة
إلى خدمة التوزيع الدولية

26 179 149

16 227 906

12 022 099

٪54.08-

عدد الطرود الموجهة إلى الخدمة
الداخلية

10 936 559

3 575 953

8 724 359

٪20.23-

عدد الطرود الموجهة إلى خدمة
التوزيع الدولية

636 687

584 513

291 930

٪54.15-

المصدر :اإلحصاءات البريدية لالتحاد البريدي العالمي.

المنطقة العربية

تطوير الخدمات البريدية
ودورها االجتماعي-االقتصادي
في المنطقة العربية
ديناميات السوق
شهدت المنطقة العربية أزمات سياسية واجتماعية وأمنية
شديدة أثرت تأثيرا ً ملحوظا ً في التطور العام لبعض البلدان
والسوق البريدية على وجه الخصوص.
وتفاقم الوضع اإلقليمي بتفشي جائحة كوفيد 19-التي لم ينج
منها بلد .وخلصت دراسة 4أجرتها اإلسكوا إلى أن أزمة
كوفيد 19-قد أثرت في المنطقة العربية على عدة مستويات
في عام  ،2020ومنها ما يلي:

انخفاض متوقع في اإليرادات في عام 2020
بنحو  42مليار دوالر.
تكبدت المنطقة من جراء تراجع أسعار النفط،
إلى جانب حرب األسعار الخاصة بالنفط ،خسارة
زهاء  11مليار دوالر في صافي إيرادات النفط
خالل الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى
منتصف مارس/آذار.
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تراجع متوقع في الصادرات بمقدار  28مليار
دوالر بسبب التباطؤ العالمي ،وهذا ما يهدد بقاء
شركات وقطاعات التصدير .وعلى نفس النحو،
من المتوقع أن تخسر الحكومات العربية إيرادات
جمركية بمقدار  1.8مليار دوالر ،ولهذا تأثير
كبير على الميزانية بالنسبة إلى البلدان التي تعول
على هذه الرسوم الجمركية باعتبارها مصدرا ً
رئيسيا ً للدخل العمومي.
أثرت سياسات الحجر والتباعد االجتماعي ،ال
سيما في قطاع الخدمات (المشغل الرئيسي في
المنطقة العربية) ،تأثيرا ً سلبيا ً على األنشطة ،مما
أدى إلى خسائر كبيرة في الوظائف .وستؤدي
الخسارة المتوقعة لـ  1.7مليون وظيفة إلى زيادة
نسبة البطالة بمقدار  1.2نقطة مئوية.
وتناولت اإلسكوا في دراسة أحدث ،5مناقشة مسألة االنتعاش
االقتصادي في المنطقة العربية في أعقاب الجائحة ،بما في
ذلك الرسائل الرئيسية التالية:

"كان عام  2021العام الذي بدأت تشهد فيه
المنطقة العربية انتعاشة اقتصادية .ومن المتوقع
أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على
المنتجات البترولية واستئناف األنشطة السياحية
وتحسين التحويالت وتدفقات المساعدات إلى دفع
عجلة النمو .سيستغرق األمر حتى عام 2022
حتى يعود الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي إلى
مستويات ما قبل الجائحة".

4

Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of COVID-19
)(www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf

5

Realities and Prospects – Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region 2020–2021
)(www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/survey-economic-social-developments-arab-region-2020-2021-english.pdf
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"بعــد النمــو المقــدر بنســبة  4.1فــي المائــة فــي
عــام  ،2021مــن المتوقــع أن تنمــو المنطقــة
العربيــة بنســبة  3.7فــي المائــة فــي عــام 2022
ونســبة  3.6فــي المائــة فــي عــام .2023
وتأتــي بعــض المخاطــر بشــأن هــذه التوقعــات
مــن معــدالت التطعيــم البطيئــة والمخــاوف مــن
موجــة جديــدة مــن فيــروس كورونــا ،19-مــع
توقــع أن يــؤدي أحــدث متغيــر  Omicronإلــى
نمــو أشــد بُطــأ ،عنــد نســبة  2.4فــي المائــة فــي
عــام  2022و 3.2فــي المائــة فــي عــام ".2023
"يختلــــف االنتعــــاش االقتصــــادي باختــــاف
األقاليــم الفرعيــــة .وفــــي بعــــض البلــــدان،
سيســتغرق األمــر حتــى عــام  2023للعــودة
إلــى مســتويات الناتــج المحلــي اإلجمالــي التــي
كانــت عليهــا قبــل الجائحــة .وعلــى إثــر حــزم
التحفيــز الســخية الحتــواء تداعيــات الجائحــة،
مــن المتوقــع أن تــرزح بلــدان عديــدة تحــت
وطــأة قيــود ماليــة شــديدة فــي عــام  .2022ومــن
المتوقــع أن يعانــي الرصيــد المالــي فــي المنطقــة
عجــزا ً يبلــغ حوالــي  6فــي المائــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي .ومــن المتوقــع أن تبلــغ نســبة
الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي حوالــي 61
فــي المائــة علــى أســاس ســعر تقديــري للنفــط
يبلــغ  60دوالرا ً للبرميــل".

وتأثر قطاع البريد في المنطقة العربية تأثر شديدا ً على وجه
الخصوص بما يلي:

تعليـق الرحلات التجاريـة واتبـاع سياسـات
الحجـر الصحـي والتباعد االجتماعـي اللذان أثرا
تأثيـرا ً بالغـا ً فـي كميـات البريد المتبادلـة ،وقلصا
بذلـك إيـرادات المسـتثمرين البريدييـن؛
األزمـــة االقتصاديـــة والبطالـــة التـــي تلتهـــا
قلصتـــا حجـــم وعـــدد الحـــواالت الماليـــة التـــي
نفذهـــا المســـتثمرون المعيَّنـــون فـــي بلـــدان
المصـــدر (الخليـــج) وبلـــدان المقصـــد (شـــمال
أفريقيا).ضمـــان التعـــاون والتفاعـــل بیـــن
أصحـــاب المصالـــح.

المنطقة العربية

غير أن أزمة كوفيد 19-أظهرت أن البلدان التي كان
مستثمروها المعيَّنون قد تفاوضوا بالفعل بشأن التحول الرقمي
تدبرت تدبرا ً أفضل التأثير السلبي لهذا الوضع .وبالفعل،
نمت سوق التجارة اإللكترونية وخدمات الحكومة اإللكترونية
والصيرفة اإللكترونية نموا ً كبيرا ً خالل هذه الفترة.
وبرهنت الجائحة لبلدان المنطقة على ضرورة اعتماد سياسات
صامدة وتقنيات مناسبة إلدارة المخاطر .وهذا ما أكد أهمية
استراتيجية االتحاد البريدي العالمي وجدوى سياسته للتعاون
من أجل التنمية التي يُر َّكز فيها على المشاريع التي ترمي
أساسا ً إلى تمكين البلدان من التفاوض بنجاح بشأن تحولها
الرقمي (مشاريع االستعداد للتجارة اإللكترونية من الناحية
التشغيلية ،والخدمات المالية البريدية ،وإلى آخره) وإلى
مساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة (اإلصالح ،وإدارة
مخاطر الكوارث ،واألمن ،وإلى آخره).
نوع عدد كبير من المستثمرين المعيَّنين في
وفي هذا السياق ّ
المنطقة عروضهم بشكل كبير وأثبتوا أنهم مقدّمون مهمون
للخدمات الحكومية (مصر ولبنان) وللخدمات المالية (الجزائر
عمان
والمغرب وتونس) ولخدمات التجارة اإللكترونية ( ُ
وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة)
في أسواق كل منهم .وم ّكن هذا التنويع المستثمرين المعيَّنين
في المنطقة من التموضع كجهات فاعلة مهمة في التنمية
االجتماعية  -االقتصادية لبلدانهم ،ومن هؤالء المستثمرين
المعيَّنين:

المؤسسـة  LibanPostالتي تقدم مئات الخدمات
الحكوميـة وغيـر الحكومية عبر الشـبكة البريدية
ً 6
وإلى منازل المواطنين مباشـرة.
ومؤسسـة البريـد المصـري التـي تدفـع معاشـات
تقاعديـة وإعانـات حكوميـة للمعوزيـن ،وهـذه
مسـاهمة كبيـرة فـي الجهـود االجتماعيـة التـي
7
تبذلهـا الدولـة.
ومؤسسـة البريد السـعودي التي باشرت مشروع
حـول العناويـن
العنـوان الوطنـي الشـهير الـذي َّ
الماديـة إلـى عناويـن رقميـة ،األمـر الـذي م ّكـن
المسـتثمر المعيَّـن مـن ترسـيخ إدراجـه في جميع
8
السياسـات اإلنمائيـة للبلد.

6
7
8
9

www.libanpost.com/english/individuals/governmental/service-listing
www.egyptpost.org/enpo/en/PensionsDisbursement
www.splonline.com.sa/en/national-address-1/

(متاح باللغة العربية فقط) www.moct.gov.sy
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التزام الخدمة الشمولية واألطر التنظيمية
تطور اإلطار التنظيمي للقطاع البريدي في المنطقة العربية
خالل الدورة الماضية .ولخصت الحكومة السورية أسباب
هذا التطور تلخيصا ً واضحا ً في مذكرتها التوضيحية التي
أدت إلى إعداد قانون البريد لعام " :2017تطلب ظهور
أنوع جديدة من الخدمات البريدية ودخول مستثمرين ومقدمي
خدمات جدد من القطاع الخاص في السوق البريدية في سوريا
وض َع إطار قانوني متكامل جديد لتنظيم السوق تنظيما ً يسمح
بمواصلة تقديم الخدمات البريدية الشاملة وتحسين الخدمات
البريدية العصرية وتشجيع تطورها بما يتماشى مع متطلبات
التنمية .وأظهرت التجارب العالمية أن تنظيم السوق هو أحد
العوامل التي تسرع النمو وتحسن نوعية الخدمة وتوسع
9
خيارات الزبائن".
وينطبق هذا الوضع على معظم بلدان المنطقة التي ُ
طورت فيها
التشريعات لتكييف النصوص التنظيمية السارية مع الظروف
الجديدة للسوق البريدية (الكويت والسودان وسوريا) .وعلى
نفس النحو ،انضمت في السنوات األخيرة إلى جهات التنظيم
البريدي التقليدية في المنطقة (الجزائر واألردن وموريتانيا
والسودان) كيانات جديدة مسؤولة عن تنظيم السوق البريدية
عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة
المتطورة ( ُ
ليبيا وسوريا).
وعادة ً ما يُنادى في إطار هذه األطر التنظيمية المختلفة
بتطبيق التزام الخدمة البريدية الشمولية ،الذي تختلف مع ذلك
تعاريفه ومجاالت تطبيقه من بلد إلى آخر والذي يتسم عادة
بأنه يفتقر آللية تمويل جديرة بالثقة .ولتمويل الخدمة البريدية
الشمولية ،كثيرة هي البلدان التي تعول على إرادة أو قدرة
السلطات العمومية.
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الفصل 3
تقييم خطة التنمية اإلقليمية
الخاصة بالمنطقة العربية
للفترة 2020-2017
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تقييم خطة التنمية اإلقليمية الخاصة بالمنطقة العربية للفترة 2020-2017

اإلنجــازات وتأثيــر المشــاريع
اإلقليميــة لالتحــاد البريــدي
العالمــي خــال الــدورة
مشــروع االســتعداد للتجــارة اإللكترونية
مــن الناحية التشــغيلية
مـن أصـل بلـدان المنطقـة العربيـة البالـغ عددهـا  21بلـداً،
شـارك  18بلـدا ً فـي مشـروع االسـتعداد للتجـارة اإللكترونيـة
مـن الناحيـة التشـغيلية وصدقـت علـى خريطة طريـق وخطة
عمـل بشـأنه .ولـم يمتنـع عن المشـاركة في هذا المشـروع إال
الكويـت (البلـد بصـدد إصلاح قطاعـه البريـدي) والصومـال
واليمـن (يشـهدان ظروفـا ً خاصـة).
ومنـذ بدايـة المشـروع فـي عـام  ،2017نُ ِ ّ
ظمـت سـت حلقات
عمـل حضوريـة وثلاث حلقـات عمل عـن بُعد لتقييـم ورصد
تنفيـذ خرائـط الطريـق وخطـط العمل التـي اعتمدتهـا البلدان.
ونُظمـت أيضـا ً ثمانـي بعثـات خبـراء إلـى الموقـع لتحسـين
قـدرات المسـتثمرين المعيَّنيـن المعنييـن .وعلاوة علـى ذلـك،
نُظمـت أربـع دورات تدريـب خاصـة لتعزيـز قـدرات بعـض
المسـتثمرين المعيَّنيـن باالسـتفادة مـن الفـرص التـي يتيحهـا
التعـاون بيـن بلـدان الجنـوب .واسـتفاد مـن هـذه األنشـطة
إجمـاالً  746مشـاركا ً مـن المنطقـة.

ويبيـن تحليـل مؤشـرات األداء الرئيسـية للمشـروع أن مـن
أصـل  10مؤشـرات رئيسـيةُ ،ح ِقّـق  7منهـا و ُح ِقّـق  3منهـا
جزئيـاً .ومؤشـرات األداء الرئيسـية الثالثـة التـي لـم تُبلـغ
أهدافهـا المحـددة فـي نهايـة الـدورة األخيـرة بلوغـا ً تامـا ً بعـد
هي :

عـدد المسـتثمرين المعيَّنيـن الذيـن يتبادلـون
الرسـائل  CARDITمـع شـركات الطيـران:
مقابـل هـدف أولـي ُحدد فـي  15مسـتثمرا ً معيَّناً،
لـم يتبـادل إال  10مسـتثمرين معيَّنيـن الرسـائل
 CARDITبانتظـام .ويُعـزى هـذا الوضـع إلـى
االلتـزام التنظيمـي الواقـع على عاتق مسـتثمرين
معيَّنيـن عـدة فـي المنطقـة بـأال يسـتخدموا إال
شـركات الطيـران الوطنيـة ،التـي ال تمتلـك
دائمـا ً القـدرة التقنيـة علـى تبـادل هـذا النـوع مـن
الرسـائل.
عـدد المسـتثمرين المعيَّنين الذين يشـاركون في
نظـام الرصـد العالمـي :مقابـل هـدف أولـي ُحـدد
فـي  10مسـتثمرين معيَّنيـن ،لم يشـارك في نظام
الرصـد العالمـي إلـى سـتة مسـتثمرين معيَّنيـن؛
ولكـن تُتخـذ خطـوات حاليـا ً إلتاحـة تحقيـق هـذا
الهـدف فـي أقـرب وقـت ممكن.
عـــدد المســـتثمرين المعيَّنيـــن الذيـــن حصلـــوا
علـــى شـــهادة االتحـــاد البريـــدي العالمـــي
لالعتمـــاد فـــي مجـــال النوعيـــة :حصـــل بلـــد
واحـــد فقـــط علـــى الشـــهادة الذهبيـــة (لبنـــان)
م ــن االتح ــاد البري ــدي العالم ــي ف ــي حي ــن كان
يُرم ــى إل ــى أن يبل ــغ ه ــذا الع ــدد  4مس ــتثمرين
معيَّنيــن بحلــول نهايــة الــدورة .وتضــم المنطقــة
مس ــتثمرين معيَّني ــن ع ــدة ق ــادرون عل ــى ني ــل
شـــهادة االتحـــاد البريـــدي العالمـــي لالعتمـــاد
ف ــي مج ــال النوعي ــة ويُحتم ــل أن ين ــال أربع ــة
منه ــم عل ــى األق ــل الش ــهادة الذهبي ــة .غي ــر أن ــه
تعـــذر التخطيـــط للبعثـــات الميدانيـــة الالزمـــة
إلجـــراء عمليـــات التقييـــم فـــي هـــذا المجـــال
بســـبب جائحـــة كوفيد.19-النهـــوض بالتعـــاون
التقنـــي الفعـــال.
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مشـروع تطوير وتحسـين خدمـات الدفع
البريـــدي اإللكترونــي ونشــر العــالمــة
التجاريـة لالتحـاد البريـدي العالمـي فـي
بلـدان المنطقـة العربية
شهدت فترة تنفيذ هذا المشروع تنظيم ثالث حلقات عمل
إقليمية وإيفاد بعثتين ميدانيتين وإجراء ستة اجتماعات عن
بُعد ألغراض الرصد والتقييم .وأهداف هذا المشروع هي
تطوير خدمات الدفع البريدية وتشجيع اإلدماج المالي بضمان
توافر حلول تقنية حديثة تُتاح للبلدان األعضاء بموجب خطة
التنمية اإلقليمية الخاصة بالمنطقة العربية.
وخالل تنفيذ هذا المشروعُ ،وضعت  14خطة عمل لصالح
بلدان المنطقة وأحرز  7مستثمرين معيَّنين تقدما ً كبيرا ً في هذا
المجال .وم ّكن هذا المشروع مما يلي:

اسـتعراض المشـكالت والتحديـات ذات الصلـة
بتوسـع شـبكة الدفـع العالميـة وفتـح الممـرات؛
عـرض منصـة التوصيـل الخاصـة باالتحـاد
البريـدي العالمـي والحل السـحابي للنظـام المالي
الدولـي ( )IFS Cloudوتطبيـق PosTransfer
وأدوات نوعيـة الخدمـة (نظـام االسـتعالم
اإللكترونـي المالـي ونظـام مراقبـة النوعيـة)؛

تقاسـم التطـورات المتعلقـة بفريـق مسـتخدمي
خدمـات الدفـع البريديـة الجديـد الناجـم عـن
دمـج فريـق التحويـل البريـدي PosTransfer
وفريـق نظـام المقاصـة الخـاص بخدمـات الدفـع
البريديـة  PPS*Clearingوالتطـورات بشـأن
العالمـة التجاريـة لالتحـاد البريـدي العالمـي
" "PosTransferومـواد الترويـج لهـا وتخطيـط
نشـرها؛
والترويج لمرفق االتحاد البريدي العالمي الخاص
باإلدماج المالي والمساعدة التقنية.

إصالح القطاع البريدي ومشروع التنمية
أتاح تنفيذ هذا المشروع تقديم الدعم الالزم للبلدان المعنية
بعمليات اإلصالح .ولهذا الغرض ،جرى إيفاد بعثتين
لالضطالع بأعمال صياغة ومراجعة خطط متكاملة لإلصالح
والتنمية البريديين لمساعدة البلدان المستفيدة بمنحها األدوات
المنهجية الالزمة لتنفيذ عمليات اإلصالح وبغرض تفادي
األخطاء التي غالبا ً ما تعتري هذا النوع من العمليات.
ونُ ِ ّ
ظمت أيضا ً حلقتان تدريبيتان شارك فيهما  99مشاركا ً
يمثلون  19بلداً ،وهذا ما ساعد في بناء قدراتهم في صياغة
منهجية خطة متكاملة لإلصالح والتنمية البريديين لدعم
سياسة إصالح القطاع البريدي في بلدهم وفي المنطقة.
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مشروع التحول الرقمي وتنويع الخدمات
البريدية في المنطقة العربية

العبر المستخلصة والتحديات

ساعد هذا المشروع بلدان المنطقة على االستعداد للتحول
الرقمي وتنويع خدماتها البريدية .ولهذا الغرض ،نُ ِ ّ
ظمت حلقة
عمل حضرها  32مشاركا ً يمثلون  15بلداً .وأُعدت أيضا ً
خطة عمل لكل بلد.

يمكن اعتبار مشروع االستعداد للتجارة اإللكترونية من
الناحية التشغيلية نجاحا ً كبيرا ً للمنطقة العربية إذ م َّكن  18بلدا ً
من إحراز تقدم في مسيرته نحو االستعداد للتجارة اإللكترونية
من الناحية التشغيلية .بيد أن مستوى االستعداد يختلف من
بلد إلى آخر ويتوقف على الوسائل المتاحة للمستثمر المعيَّن
وعلى الوضع العام لكل بلد.

وتمثل هدف خطط العمل هذه في مساعدة البلدان المعنية على
تعزيز معارفهم العملية بشأن اللبنات األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت (تكامل المواقع الشبكية وحلول
الدفع والمتاجر اإللكترونية وخدمات الحكومة اإللكترونية).
وتمثل الهدف من ذلك بوجه عام في تشجيعها على المضي
في التحويل الرقمي لمستثمريها المعيَّنين وتمكينها من رقمنة
العمليات الحكومية باستخدام نماذج األعمال الخاصة بها
للمشاركة في االقتصاد الرقمي.

مشروع هواية جمع الطوابع البريدية:
المنتجات الجديدة والخدمات ذات القيمة
المضافة
أتاح هذا المشروع تحفيز نمو سوق هواية جمع الطوابع
البريدية بتدريب المستثمرين المعيَّنين في المنطقة على
استخدام التكنولوجيا الجديدة وتقنيات التجارة الحالية
وبتوعيتهم بشأن االبتكارات التكنولوجية ذات الصلة بنوعية
منتجات هواية جمع الطوابع البريدية وسالمتها من أجل تنويع
استخدام الطوابع البريدية.
وفي إطار المشروع ،نُ ِ ّ
ظمت حلقة عمل بمشاركة 13
مشاركا ً مثلوا  12بلداً .وقُدم خالل حلقة العمل هذه تدريب
شامل ،وعالجت مواضيع بما فيها تنمية قطاع هواية جمع
الطوابع البريدية وقسائم المجاوبة الدولية ،وتنظيم نشاط
هواية جمع الطوابع البريدية وإدارته ،واالبتكار ،وتقنيات
البيع ،والتسويق ،وتطوير سوق هواية جمع الطوابع البريدية
ورصدها ،وحماية اإليرادات ،واألمن ومكافحة اإلصدارات
غير المشروعة ،والتزوير ،وقاعدة بيانات نظام الترقيم
العالمي الخاص بالرابطة العالمية لهواية جمع الطوابع
البريدية .ورمت حلقة العمل هذه كذلك إلى تعميق معارف
الموظفين المعنيين بشأن خصائص أسواق هواية جمع
الطوابع البريدية وقسائم المجاوبة الدولية على الصعيدين
اإلقليمي والدولي.

وأتاح هذا المشروع لعدة مستثمرين معيَّنين إحراز تقدم مدهش
مقارنة بأدائهم في عام  2016وهم جيبوتي واألردن ولبنان
عمان وقطر .وتمكن مستثمرون معيَّنون آخرون من تأدية
و ُ
دور الريادة على الصعيد اإلقليمي ،بمن فيهم المستثمرون
المعيَّنون لمصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس
واإلمارات العربية المتحدة .وأضحى هؤالء المستثمرون
المعيَّنون قادرين بدرجات مختلفة على تقديم خدمات التجارة
اإللكترونية األساسية ،وأطلق معظمهم مبادرات مثيرة في
هذا المجال .ولكن ال تزال هناك بعض التحديات المتعلقة
بمتطلبات المعايير التقنية ونوعية الخدمة يتعين معالجتها في
المنطقة بوجه عام.
وكان للوضعين السياسي واألمني تأثير واضح في نتائج بعض
مؤسسات البريد (فلسطين ودولة ليبيا والسودان وسوريا) في
حين يبذل العراق ،الذي يواجه وضعا ً مشابهاً ،جهودا ً حميدة ً
للتصدي للتحديات رغم استمرار وضعه الصعب.
أما فيما يتعلق بمشروع خدمات الدفع البريدية ،من الجدير
بالذكر أن سبعة من بلدان المنطقة تمتعت بمزايا كبيرة
فيما يخص تحديات هذا المشروع .وأحرز كل من الجزائر
عمان وقطر وتونس درجات
وجيبوتي وموريتانيا والمغرب و ُ
متفاوتة من التقدم نحو تحقيق أهداف هذا المشروع .والواقع
أن المنطقة لديها إمكانات هائلة غير مستغلة في هذا المجال.
وفيما يخص المشاريع األخرى ،فقد أكدوا على الحاجة
الملحة لجميع الفاعلين في قطاع البريد إلجراء التغييرات
الالزمة والتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة
التكنولوجية الحالية .وفي الواقع ،من الضروري أن يقوم كل
من الحكومات والهيئات التنظيمية والمستثمرون المعيَّنون
وأصحاب المصلحة اآلخرون في القطاع بتكييف إطارهم
التشريعي والتنظيمي واستراتيجيتهم التنموية وعملياتهم
وأدواتهم من أجل التمكن من تلبية الحاجات المتزايدة لهذه
البيئة.
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دور مؤسـســـة البريــــد فـــي
المنطقـة العربية خلال جائحة
كوفيد19-
أبـدى معظـم المسـتثمرين المعيَّنيـن فـي المنطقة تماسـكا ً وثيقا ً
مـع السـلطات العموميـة خلال أزمـة كوفيـد .19-وفيمـا يلـي
ذكـر ألمثلـة عـن مبادراتهم:

سـر المسـتثمرون المعيَّنـون فـي الجزائـر
ي َّ
وجيبوتـي ومصر واألردن وموريتانيا والمغرب
والسـودان وتونـس دفـع مسـتحقات الموظفيـن
العمومييـن و/أو المتقاعديـن وقدمـوا المسـاعدة
إلـى المعوزيـن باسـتخدام أنسـب الوسـائل
التكنولوجيـة ،وبزيـادة وتكييـف مواقيـت فتـح
المكاتـب واحتـرام التدابيـر الوقائية التي فرضتها
السـلطات.
ولجـــأت جهـــة التنظيـــم األردنيـــة إلـــى
مســـتثمرين خـــواص لضمـــان أن ت ُ َّ
ـــوزع فـــي
البي ــوت المأك ــوالت الت ــي طلبته ــا األس ــر م ــن
المتاجـــر.

وضمـن المسـتثمر المعيَّـن للمملكـة العربيـة
السـعودية توزيـع األدويـة فـي بيـوت األسـر
بفضـل نظـام العنـوان الوطنـي الـذي قدرتـه
الحكومـة تقديـرا ً جيـداً.
وزاد المســتثمرون البريديــون فــي البحريــن
عمــان
وجيبوتــي ومصــر ولبنــان والمغــرب و ُ
وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن
المبــادرات التــي تشــجع توزيــع البريد فــي محال
اإلقامــة "مــن غيــر تالمــس" ووفــروا الخدمــات
الحكوميــة وخدمــات التجــارة اإللكترونيــة فــي
المنــازل للحــد مــن حــراك المواطنيــن.
وسـاهمت الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع البريـدي (الـوزارات
وجهـات التنظيـم والمسـتثمرين العمومييـن والخـواص) ،عبر
كل هـذه األعمـال ،فـي تعزيـز روح التضامـن الـذي بدأتـه
السـلطات العموميـة للتخفيـف مـن آثـار الجائحـة.
وبرهنـت هـذه األزمة على قدرة الشـبكة البريديـة في المنطقة
العربيـة (بكثافتهـا وقربهـا مـن النـاس وتنـوع الخدمـات التـي
تقدمهـا وقدرتهـا الفائقـة على التكيف) علـى تأدية دور دينامي
ورائـد فـي التنميـة االجتماعية-االقتصادية لبلـدان المنطقة.

المنطقة العربية

تقييم منهجية التنفيذ
تحليل الشراكات اإلقليمية
ُو ِ ّ
طـدت الشـراكة باللجنة العربيـة الدائمة للبريد في إطار تنفيذ
سياسـة االتحـاد البريـدي العالمـي للتعـاون مـن أجـل التنميـة
فـي المنطقـة العربيـة .وأتـاح إضفـاء الالمركزيـة اإلقليميـة
علـى أنشـطة االتحـاد البريـدي العالمـي عبـر خطـط التنميـة
اإلقليميـة ،التـي تمثـل األداة الفعالـة لهيكلـة أنشـطة االتحـاد
البريـدي العالمـي الميدانيـة ،ضمـان التنسـيق التـام مـع اللجنة
العربيـة الدائمـة للبريـد وأثَّـر إيجابـا ً فـي األنشـطة المضطلـع
بهـا فـي المنطقـة العربيـة.
وشـاركت اللجنـة العربيـة الدائمة للبريد في تحديـد األولويات
اإلقليميـة ورصـد تنفيـذ أنشـطة خطـة التنميـة اإلقليميـة.
وضمانـا ً لمواصلـة جهـود التنسـيق هذهُ ،وضعـت أيضا ً خطة
عمـل بالتعـاون مـع اللجنـة العربيـة الدائمـة للبريـد مـن أجـل
اإلشـراف علـى األنشـطة اإلقليميـة فـي هـذا المجـال خلال
الجائحـة ،وهـذا مـا م ّكـن مـن التخفيـف مـن آثـار الجائحـة
تخفيفـا ً كبيـراً.
ومـن جهـة أخـرىُ ،و ِقّع على اتفاق تعاون مـع مركز البحوث
اإلحصائيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة والتدريبيـة للبلـدان
اإلسلامية ومـع البريـد التونسـي مـن أجـل تشـجيع وتيسـير
مشـاركة بلـدان المنطقـة العربيـة فـي األنشـطة التـي ينظمهـا
االتحـاد البريـدي العالمي في مركـز التدريب اإلقليمي لالتحاد
الـذي يأويـه البريـد التونسـي فـي تونـس العاصمـة .وبموجب
هـذا االتفـاق ،تعهـد مركـز البحـوث المذكـور فيمـا تقـدم بقديم
تمويـل قـدره  240 000دوالر أمريكـي ،األمـر الـذي أتـاح
تقديم مسـاهمة كبيرة لتشـجيع البلدان على االسـتفادة القصوى
مـن أنشـطة التدريـب التـي نظمهـا االتحـاد البريـدي العالمـي
فـي المنطقـة العربيـة خلال الفتـرة .2020-2017
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تقييــم وجــود االتحــاد البريــدي العالمــي
فــي المنطقــة
ساعد تنفيذ خطة التنمية اإلقليمية خالل الفترة 2020-2017
فـي تحديـد معالـم االسـتراتيجية البريديـة العالميـة لالتحـاد
البريـدي العالمـي فـي المنطقـة العربيـة .وتحقـق ذلـك عبـر
التنفيـذ المميـز للبرنامـج المتعـدد السـنوات الخاص باألنشـطة
الميدانيـة الـذي تنفـذه مديريـة التنميـة والتعـاون فـي المكتـب
الدولـي بالتنسـيق مـع جميـع المديريـات والهيئـات التابعـة
لالتحـاد البريـدي العالمـي.
وروعيت في تنفيذ هذه المشاريع األولويات والمميزات
اإلقليمية ،بفضل سياسة االتحاد البريدي العالمي المتعلقة
بالوجود الميداني في المنطقة العربية والتعاون الممتاز مع
االتحادات المحدودة ومختلف أصحاب المصلحة في القطاع
البريدي .وبهذه الطريقةُ ،وحدت جهود جميع الجهات الفاعلة
في االتحاد البريدي العالمي توحيدا ً منسقا ً وشامالً ،بالتنسيق
مع مديرية التنمية والتعاون ،تحقيقا ً للتنمية البريدية.

التوصيات الخاصة
بالدورة 2025-2022
ساعد تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار خطة التنمية اإلقليمية
للفترة  2020-2017بلدان المنطقة العربية على التصدي للتحديات
المتمثلة في االستعداد للتجارة اإللكترونية وتنويع المنتجات
وتحديث اإلطارين التشريعي والتنظيمي للقطاع البريدي.
وبالفعل ،تعي جميع بلدان المنطقة جيدا ً أهمية التحديات التي
ينبغي التصدي لها ألغراض تحويل القطاع البريدي وتكييفه.
غير أن الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية غائبة في
معظم األحيان إذ أن لمعظم بلدان المنطقة أولويات في مجالَي
الصحة واألمن وغيرهما تكون أكثر إلحاحا ً من أولويات
القطاع البريدي.
وفي هذا السياق ،سيجري خالل دورة  ،2025-2022وضع
استراتيجيات متنوعة بهدف إشراك أصحاب المصلحة غير
التقليديين في المجال البريدي من القطاعين العام والخاص في
الجهود المشتركة لالتحاد البريدي العالمي والبلدان األعضاء
في سبيل تحسين أداء المستثمرين البريديين.
وجميع إجراءات تطوير القطاع البريدي ،من الجوانب
التنظيمية والتكنولوجية إلى الجوانب التشغيلية ،ستكون
مشمولة بالسياسات الهادفة واالستثمارات المناسبة لتشجيع
استخدام متنوع للشبكة البريدية ،وبالتالي المساهمة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية للبلدان األعضاء في االتحاد من
المنطقة العربية.

الفصل 4
إطار االتحاد البريدي العالمي
الخاص بالتعاون من أجل
التنمية للفترة 2025-2022

المنطقة العربية
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إطار االتحاد البريدي العالمي الخاص بالتعاون من أجل التنمية للفترة 2025-2022

مبـادئ عمـل االتحـاد البريـدي
العالمي للفترة 2025-2022
تُراعـي خطـة التنمية اإلقليمية للفتـرة  2025-2022قرارات
مؤتمـر االتحـاد البريـدي العالمي السـابع والعشـرين وتضمن
اتسـاق تنفيـذ سياسـة التعـاون من أجـل التنمية مع اسـتراتيجية
أبيدجـان البريدية.
وتراعـي سياسـة االتحـاد البريـدي العالمي الخاصـة بالتعاون
مـن أجـل التنمية جميع العوامل التي تؤثر مباشـرة ً في القطاع
البريـدي العالمـي ،وكذلـك العوامـل الخاصـة بالبلـدان الناميـة
فـي مختلـف المناطـق .وباالسـتناد إلـى العبـر المسـتخلصة
العامـة مـن تنفيـذ المشـاريع خلال دورة إسـطنبول ،مـن
الواضـح أن النتائـج تكـون أفضـل فـي البلـدان التـي تميـل
حكومتهـا إلـى دعـم تنميـة القطـاع البريـدي.
ويتعيـن علـى االتحـاد البريـدي العالمـي ،بوصفـه جـزءا مـن
منظومـة األمـم المتحـدة ،أن يسـعى إلـى تحقيـق خطـة التنمية
المسـتدامة لعـام  .2030ومـن المهـم مواصلـة العمـل بمـا
يتوافـق مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة خلال دورة أبيدجـان،
مـن أجـل تحقيـق مزيـد مـن التـآزر مـع الجهـود التـي تُبـذل
بالفعـل فـي هـذا المجـال فـي مختلـف البلـدان والمناطـق.
وبمراعـاة العبـر المسـتخلصة مـن دورة إسـطنبول وقـرارات
مؤتمـر أبيدجـان ،تتمحـور سياسـة التعـاون مـن أجـل التنميـة
للفتـرة  2025-2022حـول مجـاالت التنميـة الرئيسـية
الثمانيـة الـواردة فيمـا يلـي:

المج ــال  - 1اعتم ــاد اس ــتراتيجية مس ــتندة إل ــى
مؤش ــرات التنمي ــة البريدي ــة.
المجــال  - 2تنفيــذ نمــوذج جديــد لوجــود االتحــاد
البري ــدي العالم ــي ف ــي المي ــدان ،بضم ــان مزي ــد
م ــن الفعالي ــة ودرج ــة أعل ــى م ــن التفاع ــل م ــع
أصحــاب المصلحــة اإلقليمييــن.
المجـــال  - 3تشـــجيع اعتمـــاد اســـتراتيجية
عم ــل خاص ــة بالحكوم ــات ،ترم ــي إل ــى تنمي ــة
القطـــاع البريـــدي.
المجـــال  - 4مواصلـــة تعزيـــز التعـــاون
والمس ــاعدة فيم ــا يخ ــص المس ــتثمرين المعيَّني ــن
للبلـــدان الناميـــة ،مـــن أجـــل تقليـــص التفـــاوت
فـــي نمـــو القطـــاع البريـــدي.
المجـــال  - 5تعزيـــز التعـــاون بيـــن بلـــدان
الجن ــوب والتع ــاون الثالث ــي كنظ ــام دع ــم إل ــى
جانـــب األنشـــطة الميدانيـــة لالتحـــاد البريـــدي
العالمـــي.
المجـــال  - 6تعزيـــز النهـــج المتخـــذ فيمـــا
يخ ــص أق ــل البل ــدان نم ــوا ً بض ــم األنش ــطة إل ــى
مبـــادرات التنميـــة اإلقليميـــة والوطنيـــة.
المجــال  - 7مواصلــة تطويــر قــدرات المــوارد
البشــرية باعتبارهــا أداة ً أساســية للتنميــة.
المجــال  - 8إدارة مخاطــر الكــوارث واســتمرار
الخدمــات والتنميــة البريديــة.
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خطة التنمية اإلقليمية للفترة 2025-2022

الروابــط االســتراتيجية بخطــة
التنميــة اإلقليميــة
تتماشـى األولويـات التـي حددهـا االتحـاد البريـدي العالمـي
للفترة  2025-2022مع أهداف التنمية المسـتدامة واألهداف
اإلنمائيـة للمنظمـات المعنيـة فـي المنطقـة ،التـي تضم:

لجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصـاديـــــة
واالجتماعي ــة لغرب ــي آس ــيا (اإلس ــكوا)
يتمثــل الهــدف الرئيســي لإلســكوا فــي تحفيــز النشــاط
االقتصــادي فــي البلــدان األعضــاء وتعزيــز التعــاون
بينهــم وتشــجيع التنميــة .وتضــم اإلســكوا فــي عضويتهــا
البلــدان التاليــة :الجزائــر ،والبحريــن ،ومصــر ،والعــراق،
واألردن ،والكويــت ،ولبنــان ،وموريتانيــا ،والمغــرب،
عمــان ،وفلســطين ،وقطــر ،والمملكــة العربيــة الســعودية،
و ُ
والصومــال ،ودولــة ليبيــا ،والســودان ،والجمهوريــة العربيــة
الســورية ،وتونــس ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،واليمــن.
واإلســكوا ملتزمــة أيضـا ً بتشــجيع التنميــة المســتدامة ودعمهــا
وتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030وأهدافهــا لــدى
األعضــاء.
وفــي عــام  2020أطلقــت اإلســكوا برنامجهــا لتعزيــز التنميــة
الرقميــة والتعــاون الرقمــي وخطــة عمــل المنطقــة العربيــة.
ويرمــي هــذا المشــروع ،مــن جملــة مــا يرمــي إليــه ،إلــى
وضــع اســتراتيجيات/جداول أعمــال رقميــة إقليمية/وطنيــة
تم ّكــن واضعــي السياســات مــن إدخــال تغييــر علــى سياســاتهم
وتفكيرهــم و/أو ممارســاتهم تلبيــةً الحتياجــات بلدانهــم إلــى
تســخير تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال للتنميــة وتســريع
تحقيــق خطــة عــام .2030

وهـذا المشـروع هـو عبـارة علـى توسـيع طبيعـي لنطـاق
الجهـود التـي بذلتهـا اإلسـكوا فـي مجـال التنميـة الرقميـة
لسـنوات عدة .وحديثاً ،سـاعد المشـروع البلدان األعضاء في
صياغـة اسـتراتيجيات وبرامج خاصـة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصـال تحفز التنمية االجتماعيـة  -االقتصادية .واألهداف
الرئيسـية لإلسـكوا هـي:

دعـم التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة للبلـدان
األعضـاء؛
وتشجيع التفاعل والتعاون بين البلدان األعضاء؛
وتشـجيع تبـادل الخبـرات والممارسـات المثلـى
والعبـر المسـتخلصة؛
وتحقيق التكامل اإلقليمي وضمان التفاعل بين
غرب آسيا والمناطق األخرى؛
وإذكاء الوعي العالمي بظروف البلدان األعضاء
واحتياجاتها.

جامعة الدول العربية
وقَّــع ممثلــو البلــدان العربيــة المؤسســة علــى ميثــاق جامعــة
الــدول العربيــة ،المعروفــة بالجامعــة العربيــة ،فــي 22
مــارس/آذار  .1945وأتــى إنشــاؤها شــاهدا ً علــى التقــارب
بيــن الــدول العربيــة علــى عــدة مســتويات .وتســعى جامعــة
الــدول العربيــة ،فــي إطــار جهودهــا ،إلــى توطيــد هــذه
الروابــط ومســاعدة البلــدان علــى ضمــان نجاحهــا فــي
المســتقبل وتحقيــق تطلعاتهــا.

المنطقة العربية

وأهداف الجامعة العربية هي:

توطيد العالقات بين البلدان العربية؛
صون استقالل الدول األعضاء؛
تنسيق الخطط والسياسات لدى الدول األعضاء؛
تعزيـز التعـاون في المجال االقتصـادي والمجال
الثقافـي والمجـال االجتماعـي والمجـال الصحـي
وغيرهـا مـن المجاالت؛
التطلع إلى ضمان مصالح الدول العربية والسهر
على شؤونها بصفة عامة؛
التعاون مع الهيئات الدولية لضمان األمن والسالم
وتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية.
ومنــذ عــام  ،2016تولــي جامعــة الــدول العربيــة عنايــة
خاصــة لخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030
وألهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــرة التــي تنطــوي
عليهــا الخطــة لضمــان تبنــي صانعــي السياســات الحكوميــة
ألهدافهــا فــي إطــار اســتراتيجياتهم للتنميــة الوطنيــة.
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وتسـعى جامعـة الـدول العربيـة إلـى دعـم الحكومـات
وكيانـات القطـاع الخـاص لدولهـا األعضاء لتحسـين تنافسـية
االقتصـادات العربيـة وتيسـير إدماجها في االقتصـاد العالمي.
وأنشـأ مجلـس الوحـدة االقتصاديـة العربيـة بقيـادة جامعـة
الـدول العربيـة االتحـاد العربي لالقتصـاد الرقمي الذي يهدف
إلـى تحقيـق األهـداف االسـتراتيجية التاليـة:

دعـــم تحديـــث األســـس التشـــريعية والقانونيـــة
وتطويرهـــا؛
المسـاهمة فـي تطوير البنيـة التحتية التكنولوجية
وتعزيـز المحتويات المعرفية؛
مســـاعدة المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة
للدخـــول فـــي أطـــر اإلدمـــاج المالـــي؛
دعـــم خطـــط الحكومـــات العربيـــة لتعميـــق
ممارســـات الحكومـــة اإللكترونيـــة وخدمـــات
الحكومـــة الذكيـــة.
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مـؤشــــرات األداء الرئـيسـيــة
المسترشــد بهــا في المشــاريع
ذات األولـويــــة فــــي المنطقـة
العربيــة

ومـن أجـل ضمـان اتسـاق األنشـطة ذات األولويـة لالتحـاد
البريـدي العالمـي اتسـاقا ً تامـا ً مـع سياسـة التعـاون مـن أجـل
التنميـة الجديـدة واسـتراتيجية أبيدجـان البريديـة وخطـة
أعمـال أبيدجـان للفتـرة  ،2025-2021يتعيـن أن يكـون لهذه
األنشـطة تأثيـر قابـل للقياس خلال الدورة الرباعية السـنوات
وأن تكـون هنـاك مؤشـرات أداء خاصة بهـذا الغرض .وتُحدَّد
مؤشـرات األداء الرئيسـية فـي خطـة أعمـال أبيدجـان ويمكـن
تلخيصهـا علـى النحـو التالـي:

أُشـير في اسـتراتيجية أبيدجان البريدية وخطة أعمال أبيدجان
للفتـرة  2025-2021اللتيـن وافـق عليهمـا المؤتمـر السـابع
والعشـرون لالتحـاد البريـدي العالمـي إلـى أن تحقيـق مهمـة
االتحـاد البريـدي العالمـي بمـا يتماشـى مـع أهـداف التنميـة
المسـتدامة يتطلـب رؤيـة طويلـة األمـد ورسـالة مناصـرة
مسـماة "الرؤيـة البريديـة لعـام  "2030تحـث جميـع الجهـات
الفاعلـة الرئيسـية فـي القطـاع البريـدي علـى اتخـاذ خطـوات
فـي عـدد مـن المجـاالت.

ناتج الركيزة االســتراتيجية  :1عدد المستثمرين
البريدييــن فــي المنطقــة العربيــة الذيــن عــززوا
أداءهــم عــن طريــق تنفيــذ اســتراتيجيات منوعــة
وإدخــال تحســينات علــى عملياتهــم بتوجيــه
مــن االتحــاد البريــدي العالمــي .وهــدف هــذا
المؤشــر هــو أن يبلــغ هــذا العــدد  18مســتثمرا ً
بريديـا ً وهــو مــدرج فــي ثالثــة اقتراحــات عمــل:
إدمــاج أصحــاب المصلحــة مــن القطــاع الخــاص
والمؤسســات العامة؛ وتحســين أداء المســتثمرين
المعيَّنيــن فــي مجــال التوزيــع؛ وإدارة مخاطــر
الكــوارث والمســاعدة فــي حــاالت الطــوارئ.

و ُحددت أربعة مجاالت عمل رئيسية للقطاع البريدي ،من
شأنها أن تكون أساس خطة شاملة ستُنفَّذ بحلول عام :2030

أوالً ،ينبغـي للحكومـات تقليـص الفجـوات فـي
التنميـة البريديـة عبر زيادة االسـتثمارات واتباع
سياسـات مركـزة ،وينبغـي لهـا كذلـك تشـجيع
اسـتخدام طرائق مختلفة لتسـخير الشبكة البريدية
للتنميـة االجتماعية-االقتصاديـة؛
وثانيـاً ،ينبغـي لجهـات التنظيـم توحيـد اإلطـار
التنظيمـي للقطـاع وتعزيـزه؛
وثالثـاً ،ينبغـي للمسـتثمرين المعيَّنيـن أن يسـعوا
إلـى تحسـين أدائهـم بتنفيـذ اسـتراتيجيات متنوعة
وإدخـال تحسـينات تشـغيلية علـى عملهـم؛
ورابعاً ،ينبغي للجهات الفاعلة األخرى من القطاع
الخاص وللمؤسسات العمومية أن تواصل السعي
إلى االندماج في القطاع البريدي بالتواصل مع
الجهات الفاعلة التقليدية ،وبالعكس .وهذا ما
يعني فتح السوق وتوطيد الشراكات وتعزيز دور
االتحاد البريدي العالمي.

ناتــج الركيــزة االســتراتيجية  :2عــدد البلــدان
الناميــة فــي المنطقــة العربيــة التــي قلصــت
أوجــه التفــاوت فــي مســتوى التنميــة البريديــة
مــن خــال اتبــاع سياســات مركــزة وزيــادة
االســتثمار والتشــجيع علــى تنويــع طــرق
اســتخدام الشــبكة البريديــة مــن أجــل تحقيــق
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بتوجيــه مــن
االتحــاد البريــدي العالمــي .وهــدف هــذا المؤشــر
هــو أن يبلــغ هــذا العــدد  12بلــدا ً وهــو مــدرج
فــي اقترا َحــي العمــل :السياســات البريديــة
الوطنيــة واالســتثمار فــي التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،والدراســات االســتقصائية بشــأن
الســوق البريديــة في البلــدان الناميــة واالتجاهات
اإلقليميــة.

المنطقة العربية

ناتـج الركيـزة االسـتراتيجية  :3عـدد البلـدان
الناميـة فـي المنطقـة العربيـة التـي واءمـت
وعـززت اإلطـار التنظيمـي للقطـاع البريـدي
بتوجيـه مـن االتحـاد البريـدي العالمـي .وهـدف
هـذا المؤشـر هـو أن يبلـغ هـذا العـدد  8بلـدان
وهـو مـدرج فـي اقترا َحي العمـل :مواءمة األطر
التنظيميـة للقطـاع البريـدي ،ودراسـات بشـأن
اإلطـار التنظيمـي الوطنـي والخدمـات البريديـة.
ناتـج الركيـزة االسـتراتيجية  :4عـدد أصحـاب
المصلحـة مـن القطـاع الخـاص والمؤسسـات
العامـة الذيـن يشـاركون في القطـاع البريدي من
خلال إطار التعـاون وخدمات التسـهيل الخاصة
باالتحـاد البريـدي العالمـي .وهـدف هذا المؤشـر
هـو أن يبلـغ هـذا العـدد خمس جهـات فاعلة وهو
مـدرج فـي اقتـراح العمـل بشـأن أطـر التعـاون
وخدمـات التسـهيل الخاصـة باالتحـاد البريـدي
العالمي.
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طرائق التعاون
تستند مناهج التدخل التي تتيح تنفيذ سياسة التعاون من أجل
التنمية إلى ما يلي ذكره:

تعزيز النهج اإلقليمي
النهج اإلقليمي ،المنفذ في إطار خطط التنمية اإلقليمية ،هو أداة
أساسية لجميع األنشطة الميدانية التي تدعم البلدان النامية ،وتُراعى
في إطاره االحتياجات الخاصة للبلدان والمناطق المستفيدة .لذا،
صل تعزيز هذا النهج.
سيُوا َ

إضفـــاء مزيـــد الالمركزيـــة اإلقليميـــة
علــى تنفيــذ الحضــور الميدانــي لالتحــاد
البري ــدي العالم ــي
سـيظل الحضـور الميدانـي ،باعتبـاره أحـد العوامـل الرئيسـية فـي
مجـال التعـاون مـن أجـل التنمية ،وسـيلة تدخل أساسـية .وسـيُعزز
ذلـك بتطبيـق نهـج مسـتند إلـى أفرقـة المشـاريع ،تلبيـةً الحتياجات
البلـدان وتصديـا ً للمسـائل التقنيـة المتزايـدة التعقيـد التـي تواجههـا
الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع البريدي.
وينبغـي تحديـث الحضـور الميدانـي لالتحـاد البريـدي العالمـي،
باعتمـاد إطـار أكثـر مرونـة قـادر علـى تلبيـة االحتياجات الناشـئة
للقطـاع البريـدي وتعزيـز مشـاركة الجهـات الفاعلـة التـي تعمـل
بالفعـل فـي مختلـف المناطـق .وسـيعزز هـذا النهج الجديد أنشـطة
االتحـاد البريـدي العالمـي وسـيضفي مزيـدا ً مـن الالمركزيـة على
العمـل الميدانـي الـذي يضطلـع بـه االتحـاد البريـدي العالمـي.
وسـيعزز النظـام الجديـد للحضـور الميدانـي لالتحـاد البريـدي
العالمـي النهـج اإلقليمـي ،عبـر تشـديد التقـارب بيـن االتحـاد
والبلـدان والجهـات الفاعلـة اإلقليميـة ومختلف الجهـات الفاعلة في
القطـاع البريـدي.
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اتبـــاع نهـــج إدارة المشـــاريع فـــي
اضط ــاع االتح ــاد البري ــدي العالم ــي
بأنشـــطته الميدانيـــة
تتطلــب الطبيعــة الشــاملة لمشــاريع االتحــاد البريــدي العالمــي
تنســيقا ً أكثــر مركزيــة ،وذلــك لضمــان االتســاق بيــن مختلــف
مجــاالت التدخــل وتفــادي االزدواجيــة بيــن المشــاريع
وتشــتت المــوارد .ولهــذا الغــرض ،ســيضمن تطبيــق نهــج
إدارة المشــاريع علــى األنشــطة التــي ينفذهــا االتحــاد البريدي
العالمــي فــي مختلــف المناطــق أن يُضطلــع بهــذه األنشــطة
اضطالع ـا ً أكثــر اتســاقاً ،يُشــرف فيــه علــى جميــع عمليــات
اإلدارة مــن مباشــرة المشــروع إلــى إتمامــه .وهــذا مــا يتيــح
تنفيــذ منهــج تدخــل مهيــكل بالكامــل لجميــع الجهــات الفاعلــة
فــي االتحــاد البريــدي العالمــي العاملــة فــي الميــدان.

التعــاون بيــن بلدان الجنــوب والتعاون
الثالثي
يمثــل التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي أيضــا
أحــد مناهــج التدخــل المندرجــة فــي إطــار سياســة التعــاون
مــن أجــل التنميــة ،وينبغــي أن يُســ َّخرا لتعزيــز أنشــطة
االتحــاد البريــدي العالمــي ودعــم جهــود التنميــة الوطنيــة
واإلقليميــة .وسيســاعد هــذا المنهــج التعاونــي فــي تعزيــز
القــدرات المؤسســاتية والتقنيــة وتحســين تبــادل المعــارف
والتجــارب بيــن البلــدان الناميــة .وســيؤدي االتحــاد البريــدي
العالمــي دورا ً اســتباقيا ً وطليعيــا ً فــي تشــجيع هــذا النهــج،
بغيــة تقليــص تكاليــف تنفيــذ مشــاريع التعــاون مــن أجــل
التنميــة عبــر مباشــرة أشــكال ابتكاريــة مــن التعــاون مــع
بلــدان الجنــوب.
ويُرمــى مــن ذلــك إلــى زيــادة مشــاركة بلــدان الشــمال فــي
التوصــل إلــى حلــول لبلــدان الجنــوب فــي إطــار التعــاون
الثالثــي ،وإلــى ربــط نتائــج المشــروع باألولويــات الوطنيــة
واإلقليميــة وبأهــداف التنميــة المســتدامة ،مــن أجــل الحصــول
علــى دعــم المجتمــع الدولــي والمجتمــع المدنــي بنطاقــه
الواســع .ويُرمــى مــن ذلــك أيضـا ً إلــى االســتفادة مــن التعــاون
ومــن آليــات التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي
التــي توجــد بالفعــل فــي منظمــات إقليميــة أخــرى مثــل
اإلســكوا وجامعــة الــدول العربيــة.

آليات التمويل وحشد الموارد
لغـرض تنفيـذ مشـاريع خطـة أعمال أبيدجـان ،تبيـن تقديرات
التكاليـف أن المـوارد الماليـة المخصصـة للتعـاون مـن أجـل
التنميـة ،التـي أُبقيـت علـى نفـس المسـتوى خلال دورة
 ،2020-2017لـن تكفـي إال إذا ُحـ ّدِث نمـوذج الحضـور
الميدانـي ونُ ّ ِوعـت آليـات التمويـل ومصـادره .وبالنظـر إلـى
ذلـك ،سـتُراعى مصـادر التمويـل السـتة المذكـورة فيمـا يلي:

ميزانيــة االتحــاد البريــدي العالمــي للتعــاون مــن
أجــل التنميــة :هــي حاليــا ً المصــدر الرئيســي
لتمويــل أنشــطة التعــاون المنبثقــة عــن سياســة
التعــاون مــن أجــل التنميــة وخطــة أعمــال
أبيدجــان .لــذا ،ينبغــي أن تكــون مشــاريع الــدورة
المقبلــة مواءمــة لهمــا لتحســين اســتخدام األمــوال
المتوافــرة اســتخداما ً أمثــل.
المسـاهمات الطوعية :سيسـاعد تقديم مساهمات
طوعيـة أكبـر (فـي إطـار األمـوال الخاصـة)
أيضـا ً علـى تعزيـز أنشـطة االتحـاد البريـدي
العالمـي للتعـاون من أجـل التنمية .وبالنسـبة إلى
هـذا المصـدر ،ال بـد مـن اسـتراتيجية للتواصـل
مـع البلـدان األعضـاء لمعرفـة مسـتوى تنميتهـا
لتقديـم طلبـات وجيهـة بالمسـاهمات فيمـا يخـص
مشـاريع ومبـادرات محـددة مـن أجـل تعزيـز
ميزانيـة التعـاون.

المنطقة العربية

ُروج لمصــدر
صنــدوق نوعيــة الخدمــة :ســي َّ
التمويــل هــذا بيــن البلــدان األعضاء مــن المنطقة
زود البلــدان بالدعــم مــن أجــل
العربيــة ،وســت ُ َّ
تقديــم طلبــات مشــاريع صنــدوق نوعيــة الخدمــة
لمســاعدتها علــى اســتخدام األمــوال المخصصــة
لهــا اســتخداما ً أفضــل و/أو تنفيــذ مشــاريع
دون إقليميــة أو إقليميــة أو مشــاريع الصنــدوق
المشــترك .ويمكــن أيض ـا ً تنفيــذ أنشــطة تدريــب
خاصــة بآليــة صنــدوق نوعيــة الخدمــة.
المســاهمات الوطنيــة (التــي تقدمهــا الــوزارات
أو جهــات التنظيــم أو المســتثمرون المعيَّنــون
المســتفيدون مــن المشــاريع) :يتمثــل جانــب
رئيســي مــن نتائــج التعــاون فــي امتــاك البلــد
للمشاريع/األنشــطة .ولهــذا الغــرض ،سيُســعى
إلــى الحصــول علــى مســاهمات ماليــة مــن
البلــدان األعضــاء المســتفيدة ،مــع مراعــاة
وضــع كل بلــد.
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مســاهمات الشــركاء التقليدييــن (االتحــادات
المحــدودة وغيرهــا) :فــي المنطقــة العربيــة،
أُقيمــت شــراكة وطيــدة علــى مــدى الــدورات
الســابقة مــع اللجنــة العربيــة الدائمــة للبريــد
التــي تمثــل اتحــادا ً محــدوداً .وفــي دورة التعــاون
هــذه ســيُتصل مجــددا ً باللجنــة العربيــة الدائمــة
للبريــد للمشــاركة فــي أنشــطة التعــاون اإلقليميــة
لالتحــاد البريــدي العالمــي بموجــب اتفــاق
مشــترك .وسـتُبذل المزيــد مــن الجهــود للوصول
إلــى أصحــاب المصلحــة اإلقليمييــن الرئيســيين
اآلخريــن بوصفهــم مســاهمين محتمليــن.
حشـــد مـــوارد جديـــدة :ســـتُقدَّم مســـألة تنميـــة
القطـــاع البريـــدي كوســـيلة لتحقيـــق النمـــو
االقتصـــادي ،واإلدمـــاج االجتماعي/المالـــي،
والتخفي ــف م ــن آث ــار تغي ــر المن ــاخ ،والتح ــول
الرقمـــي ،وذلـــك لدعـــم حشـــد المـــوارد بيـــن
أصح ــاب المصلح ــة اآلخري ــن مث ــل المص ــارف
اإلقليميـــة والمنظمـــات الدوليـــة والشـــراكات
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص.
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