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الشبكات البريدية :جهات فاعلة
في التنمية االجتماعاعية واالقتصادية
في سياق التغير الذي يشهده العالم ،يعتبر الدور الحيوي
للمؤسسات البريدية في المساهمة في تكريس الحق في
التواصل عن طريق تبادل الرسائل ونقل الطرود وإرسال
األموال من مواضيع الساعة أكثر من أي وقت مضى .وتعد
الشبكات البريدية ضرورية لتطوير التجارة اإللكترونية،
إذ إنها تضمن توزيع ماليين الطرود البريدية يوميا.
وعالوة على ذلك ،فإنها تتيح المساهمة في تيسير التجارة،
السيما للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،بفضل
مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجــات
هذه المنشآت .وباإلضافة إلى ذلك ،يحصل ما مجموعه
 1.5مليار شخص في العالم على الخدمات المالية بواسطة
مكاتب البريد ،مما يجعل من المؤسسات البريدية ثانــي
أكبر طرف فاعل في العالم في مجال اإلدماج المالي.
وفي سياق تطور التكنولوجيات الجديدةُ ،ت ظهر المؤسسات
البريدية قدرتها على االبتكار يوما بعــد .فاستخـــدام
الطائ رات بدون طيار أو مركبات بدون سائق في توزيع
الطرود البريدية ،وإطالق خدمة البريد المختلط ،وتطوير
خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول أو خدمة العملـــة
المش ّف رة ( )cryptomonnaieلنقل األموال ،أو إنشــــــاء
شركات افت راضية الستثمار خدمات الهاتف المحمـــول
تعتبر كلها أمثلة على قدرة المؤسسات البريدية علــى
التكيف مع تطور البيئة التي تعمل فيها وعلى استباقه.
وبنا ًء عليه ،تشكل الشبكات البريدية في معظم البلدان بنية
تحتية ضرورية لضمان اقتصاد شامل وفعال .والغرض من
هذا المستند هو أن يُب يّن للسلطات الحكومية والشركاء في
مجال التنمية (المنظمات الدولية ووكاالت التنمية ووكاالت
األمم المتحدة ،إلخ) كيف يمكن للشبكات البريدية أن تكون
حاف زا على التنمية .ويتألف هذا المستند من ثالثة أج زاء.
فالجزء األول يصف وضع القطاع البريدي في مختلف
أنحاء العالم ،ويب يّن أهميته بوصفه بنية تحتية اقتصادية.
أما الجزء الثاني فيس لّ ط الضوء على مساهمات المؤسسات
البريدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،السيما في
مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ومكافحة تغ يّر
المناخ ،أو اإلدماج المالي واالجتماعي .وأخي را ،يصـــف
الجزء الثالث وضع القطاع البريدي في المنطقة العربية،
مع تحليل مواطن القوة والضعف فيه ،ثم يعرض بإيجاز
بعض المشاريع الرئيسية التي يعتزم االتحاد البريدي
العالمي تنفيذها في المنطقة خالل الفترة .2020-2017

وقد اضطلع االتحاد البريدي العالمي ،بوصفه وكالـــة
متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،في عاميْ  2015و2016
بعملية تحديد أولويات أنشطته المتعلقة بالتعاون من أجل
التنمية ،وذلك بالتعاون مع شركائه اإلقليميين .واستنادا
إلى رؤية  2020الخاصة باالتحاد البريدي العالمي ،والتي
تقوم على ثالث ركائز رئيسية تتمثل في االبتكار واإلدماج
والتكامل ،اختارت كل منطقة المجاالت التي س ُت ع ّد فيها
مشاريع ،ويت راوح عددها من ثالثة إلى خمسة مجاالت.
وس ُت ع ّد مجموعة من المشاريع خالل دورة  2020-2017في
مجال التجارة اإللكترونية ،واإلدماج المالي ،وتيسير التجارة،
وقياس البصمة الكربونية للقطاع البريدي وخفضها ،والحد
من مخاطر الكوارث الطبيعية ،فضال عن تقليص الفجوة
الرقمية .وتهدف كل هذه األنشطة إلى تحسين استخدام
البنية التحتية البريدية ،السيما في المناطق الريفية والتي
يصعب الوصول إليها ،بغية المساهمة في تنمية البلدان.
وأدعو جميع الشركاء إلى تعزيز وقع أعمالهم على التنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل العمل مع االتحـــاد
البريدي العالمي والبلدان األعضاء فيه والبالغ عددهــــا
 192بلدا .وأنا واثق من أننا إذا ما وحّ دنا قوانا واستخدمنا
الشبكـات البريدية أحســـن استخـــدام ،سنكون قــادرين
على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المدير العام،
بشار عبد الرحمن حسين

المنطقة العربية

مساهمة القطاع البريدي
في التنمية االجتماعية
واالقتصادية
يشهد القطاع البريدي اليوم تغ ّي رات عميقة ،نذكر منها ما يلي:
تغيي رات تكنولوجية ،وإعادة النظر في النموذج االقتصادي
التقليدي ،والتحرير االقتصادي ،وتطلعات الزبائن الجديدة أو
التغي رات الطارئة على أنماط االستهالك .وتدفع هذه العوامل
كافة المؤسسات البريدية إلى إعادة ابتكار وظائفها .ولكن ث ّم ة
عامل ثابت :إذ تظل الشبكات البريدية جهات فاعلة رئيسية
في البنى األساسية االجتماعية واالقتصادية في بلدانها.

المؤسسات البريدية في القرن الحادي
والعشرين
إنَّ أول األشياء التي تتبادر إلى ذهن المرء عندما يفكر في
المؤسسة البريدية هي الرسائل أو البطاقات البريدية .بيد
أنّ المستثمرين البريديين يقترحون مجموعة من المنتجات
والخدمات األخرى في جميع أنحاء العالم :مثل توزيع الطرود
البريدية ،وفتح الحسابات المصرفية ،ودفع الفواتير ،والحصول
على الوثائق الرسمية أو تجديدها ،وتسليم المنتجات الطازجة،
وخدمات الرعاية المن زلية للمسنين ،وإيصال اللقاحات
أو الكتب المدرسية ،وما إلى ذلك .وعليه ،ي ّ
ُمث ل القطاع
البريدي بنية أساسية حيوية ُت ي ّس ر أداء االقتصاد العالمي.
وخلصت دراسة 21أج راها االتحاد البريدي العالمي ومبادرة
النبض العالمي التابعة لألمم المتحدة وجامعة كامبردج في
عام  ،2016تقوم بتحليل التدفقات البريدية في  184بلداً
لفترة أربع سنوات ،إلى أنَّ الصلة متينة للغاية بين الت رابط
الشبكي البريدي ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
أو معدل الفقر .ويُعرّف الت رابط البريدي بقدرة الشبكة
البريدية على تبادل البريد مع عدد كبير من البلـــدان.
ومن ث ّم ،ك لّ ما أجرت مؤسسة بريدية في بلد ما مبـــادالت
مع مؤسسات بريدية أخرى ،نما االقتصاد في هذا البلد
وتق لّ ص معدل الفقر فيه .وباإلضافة إلى ذلك ،إذا اقترنت قوّ ة
الت رابط البريدي باألداء الج يّد لشبكات االتصاالت األخرى
(النقل الجوي ،وشبكات التواصل االجتماعي وشبكات
الهاتف المحمول) ،قد تتعزز هذه الصلــة بين الت رابـــط
البريدي والتنمية أكثر فأكثر .وتبين هذه الدراسة أ ّن ه ك لّ ما
كانت الشبكة البريدية متطورة ،وتقيم مبادالت مع شبكات
بريدية في بلدان أخرى ،وتتمتع بالبنى األساسية المالئمة
(شركات الطي ران وشبكات الهاتف المحمول ،وما إلى ذلك)،

انعكس ذلك إيجابي ا ً على النمو االقتصادي للبلد الذي
توجد فيه.

شبكة ثالثية األبعاد  -المادي واإللكتروني والمالي
الب ّد من التركيز على بعض سمات القطاع البريدي ،حتى
نفهم أهميته فهم ا ً أفضل:
•تكوّ ن المؤسسات البريدية أكبر شبكة متكاملة للتوزيع
في العالم ،فهي تضم أكثر من  660 000مكتب في
مختلف البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي
البالغ عددها  192بلداً .وعليه ،تؤدي الشبكة البريدية
دور همزة وصل مادية بين مختلف سكان العالم.
ساع
وفض الً عن هذه المكاتب البريدية ،ثمة  1.4مليون ٍ
يزورون مئات الماليين من المنازل ك ّل يوم .وتتكوّ ن
الشبكة البريدية إذاً من أكثر من مليوني نقطة اتصال
في جميع أنحاء العالم ،ناهيك عن الصناديق البريدية
وغيرها من آالت الصرف.
•شبكة إلكترونية :تحقيق ا ً ألغ راض التوزيع المادي
(الرسائل والطرود البريدية وبعائث التجارة اإللكترونية)،
أنشأت المؤسسات البريدية شبكة إلكترونية تربط
بين مختلف المستثمرين و ُت تيح لهم تبادل البيانات
اإللكترونية بصورة آنية .ويجعل التكامل بين البعدين
المادي واإللكتروني المؤسسات البريدية جهات فاعلة
رئيسية في مجال التجارة اإللكترونية ،بوصفها الحلقة
األخيرة في سلسلة اللوازميات التي تتيح الربط بين
الموزعين والمواقع اإللكترونية والزبائن.
•طرف فاعل رئيسي في مجال اإلدماج المالي 1: 2إذ يُرسل
مليار ونصف من األشخاص أمواالً إلى أقاربهم في
جميع أنحاء العالم ،ويسددون الفواتير أو يحصلون على
مدفوعات اجتماعية بواسطة المؤسسات البريدية .ويُق ّدم
ما نسبته  91في المائة من المستثمرين البريديين
خدمات مالية في جميع أنحاء العالم ،إ ّم ا بصورة مباشرة
أو بالش راكة مع مؤسسات مالية أخرى ،األمر الذي يجعل
من المؤسسات البريدية ثاني أكبر مساهم في اإلدماج
المالي على المستوى العالمي ،بعد المصارف ،ولكن
في مرتبة تسبق كثي راً مشغلي شبكات الهاتف المحمول
ومؤسسات التمويل البالغ الصغر .وي ّ
ُمث ل المغـــرب
مثال نجاح باهر في هذا المجال .وبالفعل ،يدير الفرع
المصرفي التابع لبريد المغرب “البريد بنك” اليوم أكثر
من  6ماليين حساب مصرفي ،وهو يفتــــح 500 000
حساب سنوي ا ً منذ إنشائه في يونيو  .2010وقد سمح ذلك
بزيادة معدل اإلدماج المالي في المغرب بنسبة  20في
المائة تقريب ا ً في السنوات الخمس الماضية.

1
خريستوفا .د ،روثرفورد .أ ،أنسون .ج ،لونغو-أروز .م ،مسكلو.ج (،)2016
 PLoS ONE 11(6) “ The International Postal Network and Other Global Flows as Proxies for National Wellbeing”،متاح على الموقع اإللكتروني التالــــي:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155976
2
كلوتو.ن ،ميشو .ب ،”Global Panorama on Postal Financial Inclusion “ ،2016 ،متاح على الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/globalPanoramaOnPostalFinancialInclusion2016En.pdf
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تنوع العمليات البريدية

الطرود (التجارة اإللكترونية)

توزيع المساعدات في حاالت الطوارئ

البطاقات المسبقة الدفع للمهاجرين

الخدمات المصرفية

الخدمات المصرفية بواسطة الهاتف المحمول

الخدمات الحكومية (تحديد الهوية)

البريد

الدور االجتماعي

تحويالت األموال

تيسير التجارة (المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)
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المنطقة العربية

بعض األرقام عن المؤسسات البريدية

الخدمة البريدية الشمولية ودورها االجتماعي

تمثل الشبكات البريدية البنية األساسية الضرورية للتنمية
االقتصادية ،فهي ُت ي ّس ر التجارة الدولية والمحلية ،والتجارة
اإللكترونية ،واإلدماج المالي.

يتعين على حكومات البلدان األعضاء في االتحاد البريدي
العالمي إنشاء خدمة بريدية شمولية ،أي توفير خدمة بريدية
أساسية بأسعار معقولة لجميع السكان الموجودين على
أراضيها .وُ يعين ك ّل بلد مستثم راً بريدي ا ً (يسمى بالمستثمر
المع َّي ن) ُت عهد إليه مهمة تقديم الخدمات البريدية .وعلى
عكس المؤسسات األخرى التي تصب اهتمامها على المدن
الكبيرة أو المناطق األكثر نمواً ،فإن المستثمرين المع َّي نين
ملزمون بتغطية كافة أراضيهم الوطنية وبتقديم خدماتهم
بتعريفة موحدة.

وإذا كان البريد التقليدي آخذاً في االنخفاض في البلدان
الصناعية ،فإنّ النمو القوي للتجارة اإللكترونية يُعوّ ض
إلى ح ّد كبير هذا االتجاه التنازلي .وبالفعل ،وفق ا ً لمؤسسة
1،3eMarketerستبلغ المبيعات على شبكة اإلنترنت 1915
مليار دوالر أمريكي في عام  ،2016أي  8.7في المائة من
المبيعات بالتجزئة في جميع أنحاء العالم .ويُتوقع أن تبلغ
هذه النسبة  14.6في المائة في عام  .2020وتدعم المؤسسات
البريدية بوصفها شريك ا ً أساسي ا ً من شركـــاء التجـــــارة
اإللكترونية هذه الحركة .وهكذا ،شهد القطاع البريدي نمواً
قوي ا ً للغاية في السنوات األخيرة ،بمعدل سنوي تجاوز 14
في المائة بين عامي  2012و.2014
وال يقتصر القطاع البريدي على شبكته الكثيفة للغاية ،بل
يض ّم أيض ا ً  5.24مليون موظف ،وأكثر من  300مليار بعيثة
ُت رسل ك ّل سنة ،بما في ذلك  8مليارات من الطرود البريدية،
فض الً عن مليار شخص يملكون حساب ا ً مصرفي ا ً في مؤسسة
مالية بريدية.

3

وفي هذا السياق ،تضطلع المؤسسات البريدية عامة بمهام
الخدمة العامة التي ال تتلقى بالضرورة أج راً لقاءها .فعلى
سبيل المثال ،فإن المصرف البريدي الفرنسي ملزم قانون ا ً
بفتح حساب مصرفي أليّ شخص ،عند الطلب ،بغضّ
النظر عن موارده المالية .وفي العديد من البلدان ،يلتزم
المستثمرون المع َّي نون الت زام ا ً قانوني ا ً بجمع الرسائل
والطرود البريدية وتوزيعها في المنازل على مدار خمسة
أو ستة أيام في األسبوع.
لذا تسعى الشبكة البريدية إلى أن تكون شبكة محلية تتمتع
بالموثوقية و ُت ي ّس ر تنفيذ السياسات العامة.

https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369
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اآلثار االقتصادية لألنشطة البريدية
يُب يّن تحليل سلسلة ب رامج ن ّف ذتها الحكومة الب رازيلية في
أواخر التسعينيات وأوائل األلفية الثانية ،من خالل الشبكات
البريدية ،بوضوح إمكانات المؤسسات البريدية في مجال
تحفيز النمو االقتصادي .وقد عمل برنامجان من الب رامــج
التي وضعتها الحكومة على وضع إج راءات مبسطـــة
للتصدير ينتفع بها الجميع عن طريق مكاتب البريد .وكان
المقصود تمكين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
من الوصول إلى أسواق جديدة بسهولة وبأسعار معقولة،
دون الحاجة إلى امتالك أيّ خبرة في مجال التجارة الدولية.
وبموازاة ذلك ،أصدرت الحكومة لوائح تنظيمية جديدة
في المجال المصرفي تسمح للمصارف بتعيين وكالء
لتوزيع المنتجات المالية ،كما شجعت المؤسسة البريدية
على تطوير هذا النشاط .وعليه ،عقـد بريد الب رازيــــــل
“ ،”Correiosش راكة مع مصرف “ ،”Bradescoوهــــو
مصرف خاص كبير ،م ّك نت جميع مكاتب البريد في البالد
من توزيع المنتجات المصرفية.
وق يّمت ع دّة دراسات 14أج راها االتحاد البريدي العالمـــــي
التأثير المشترك لهاتين السياستين ،وب يّنت النتائج التالية:
•في الفترة الممتدة بين عامي  2002و ،2008سمح
برنامج “ ”Exporta Fácilالذي يقوم بتيسير التجارة،
ألكثر من  10 000من المنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة بالوصول إلى األسواق الدولية .وكلل هذا
البرنامج بنجاح خاص في أفقر مناطق البلد وفي أقل
المناطق انتفاع ا ً بالخدمات.
أجري في
•وبموازاة ذلك ،سمح تحليل اقتصادي قياسي ِ
البلديات الب رازيلية البالغ عددها  5564بلدية بتسليط
الضوء على اآلثار التي ترتبت على إنشاء مصــرف
“ ،”Banco Postalثمرة الش راكة بين بريد الب رازيل
“ ”Correiosومصرف “ .”Bradescoوفي البلديــات
التي أنشِ ئت فيها وكالة من وكاالت “،”Banco Postal
زاد إنشاء األعمال التجارية الجديدة بنسبة  23في المائة
بالمقارنة مع البلديات التي ال توجد فيها هذه الوكاالت.
وزادت فرص العمل بنسبة  14في المائة ،في حين ارتفع
عدد الوكاالت المصرفية الجديدة بنسبة  56في المائة.
و ُن الحظ أيض ا ً تعزز الطابع الرسمي لالقتصاد وزياد ًة
في متوسط حجم المنشآت.
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وأثبتت جميع هذه العناصر أنّ المناطق الريفية التي كانت
حتى اآلن مستبعدة من الشبكات االقتصادية التقليدية،
ُت حرز نمواً إذا أنشِ ئت فيها البنى األساسية المالئمة .وقــد
تؤدي الشبكة البريدية دوراً رئيسي ا ً في هذه العملية.

دور االتحاد البريدي العالمي في تحفيز
تنمية القطاع البريدي
نبذة عن المنطقة
أنشِ ئ االتحاد البريدي العالمي في عام  .1874وهو منظمة
حكومية دولية ووكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة.
ويمثل االتحاد المنتدى الرئيسي للتعاون بين مختلف
ّ
والمنظ مون
الجهات الفاعلة في القطاع البريدي (الحكومات
والمستثمرون) ،كما يضطلع بدور تنسيقي واستشاري
وحتى تنظيمي .ويصوغ االتحاد البريدي العالمي المعاهدات
الدولية المختلفة ويحدد المعايير التي ُت ّ
نظ م تبادل الرسائل
والطرود البريدية أو التحويالت المالية البريدية .وفي إطار
االتحاد البريدي العالمي ،يُناقش عدد كبير من المسائل
التقنية والتشغيلية المتعلقة بالمبادالت البريدية الدولية.
وباإلضافة إلى ذلك ،من خالل مركز التقنياءات البريدية،
يُوفر االتحاد البريدي العالمي للمؤسسات البريدية في
العالم قاطبة أحدث الحلول التقنية بغية مساعدتها في تأمين
مبادالتها وتحسين نوعية الخدمة المق ّدمة .ويهيئ االتحاد
البريدي العالمي بالفعل الظروف المالئمة ح ّت ى يتسنى
للمؤسسات البريدية في جميع أنحاء العالم توفير البنى
األساسية الالزمة للشركات من أجل إج راء مبادالت مضمونة
وآمنة قدر اإلمكان.
وباإلضافة إلى ذلك ،يُجري االتحاد البريدي العالمي،
بوصفه مركز خب رات ،دراسات وتحليالت ،ترمي بخاصة
إلى تسليط الضوء على تأثير القطاع البريدي في التنمية
االقتصادية .وأخي راً ،يهدف االتحاد البريدي العالمي منذ
إنشائه إلى تنفيذ أنشطة تعاون من أجل تعزيز الشبكات
البريدية في البلدان النامية.
ويعمل االتحاد البريدي العالمي مع منظمات إقليميــــة
متخصصة ،تسمى االتحادات المحدودة ،وتضطلــع بدور
رابط مهم بين األنشطة المنفذة على المستوى العالمي
واإلقليمي والوطني .وصارت هذه المنظمات ،التي تتم ّ
شى
مهامها وب رامجها مع أولويات االتحاد البريدي العالمي،
جهات فاعلة رئيسية ُت ي ّس ر تنفيذ االست راتيجيات العالمية
على الصعيد اإلقليمي.

أنسون.ج ،بوش غوال.ل ،كرون.جPostal Economics in Developing Countries: Posts, Infrastructure of the XXIst Century“ ،2008 ،؟”.
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التعاون التقني فـي االتحــاد البريــدي
العالمي
يسعى القطاع البريدي إلى أن يصبح شبكة عالمية .ونتح ّدث
إذاً عن إقليم بريدي موحّ د ،ما يعني أن خدمات المستثمرين
البريديين في مختلف البلدان تشمل العالم بأسره وأنّ أيّ
شخص في العالم يستطيع أن يرسل رسائل أو طروداً بريدية
أو حوالة إلى من يشاء أينما كان.
ولكنّ بما أنّ قوّ ة السلسلة ُت قاس بقوّ ة حلقتها األضعف ،فال
تكون الشبكة قوية ّإل إذا كانت جميع العناصر التي تكوّ نها
قوية هي األخرى .ولهذا السبب ،يسعى االتحاد البريــدي
العالمي إلى تنفيذ سياسة تعاون رامية إلى دعم المؤسسات
البريدية في البلدان النامية .ويمكن تقسيم األنشطة التعاونية
على النحو التالي:
•دعم السياسات العامة :ينشر االتحاد البريدي العالمي،
بوصفه مرك زاً للمعارف والخب رات ،بانتظام دراسات
بشأن القطاع البريدي .وهي دراسات تس لّ ط الضوء على
أفضل الممارسات ،وتوفر تقييمات األثر عن مختلف
السياسات العامة أو تسمح بفهم نماذج األعمال التي
اعتمدها مختلف المستثمرين البريديين .ويتمثل أحد
اتجاهات العمل الرئيسية منذ بضع سنوات في استخدام
البيانات الضخمة لتحسين تقدير المساهمة الكمية
للقطاع البريدي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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•إصالح القطاع البريدي :منذ عام  ،2005رافق االتحاد
البريدي العالمي حكومات  70بلداً تقريب ا ً في عملية
إصالح قطاعها البريدي .وعملي اً ،يتج لّ ى ذلك في
اعتماد إطار قانوني مالئم ،وتحديد سياسة قطاعية
متسقة وواسعة النطاق بقدر كافٍ ،وأخي راً تحديث
قدرات المستثمر المع َّي ن .وعلى سبيل المثال ،تح ّق ـق
ذلك بنجاح في أوروغواي ،حيث تولّ ت الحكومة بشكل
تام زمام مشروع اإلصالح البريدي وأنشأت جميع
المتطلبات التي تسمح للسوق بتحقيق أداء أمثل ،وذلك
باالستناد إلى مستثمر بريدي وطني قوي ومك لّ ف بتنفيذ
العديد من السياسات العامة.
•تقديم المساعدة التقنية لصالح المستثمرين المع َّي نين:
ين ّف ذ االتحاد البريدي العالمي مشاريع على الصعيدين
اإلقليمي والوطني من أجل تعزيز قدرة المؤسسات
البريدية على توفير خدمات كفيلة بتلبية احتياجات
السكان والشركات .وقد تتخذ هذه المساعدة أشكاالً ع دّة
مثل :اقتناء المعدات ،ونشر الخدمات الجديدة ،وإسداء
المشورة ،والتدريب ،وما إلى ذلك.
وتن ّف ذ مديرية التنمية والتعاون ب رامج التعاون الخاصة
باالتحاد البريدي العالمي ،ال سيما من خالل مكاتبهــا
اإلقليمية السبعة ،التي ّ
تمث ل همزة وصل بين مقر االتحــاد
البريدي العالمي وشركائه في الميدان.

خطة التنمية اإلقليمية

بعض األمثلة على مشــاريـع ن ّف ذهــــا
االتحاد البريدي العالمي
حقق االتحاد البريدي العالمي ،في إطار سياسة التعــاون
التي ينتهجها ،نجاحات عديدة في السنوات األخيرة:
•التجارة اإللكترونية :يعمل االتحاد البريدي العالمي
على مستويين في هذا المجال .فعلى الصعيد العالمي،
تضع المنظمة المعايير وتطوّ ر الخدمـــات وتحـدد
اإلج راءات التي ينبغي تطبيقها على الصعيد الدولي.
ويوفر ذلك إطاراً يسمح للمستثمرين البريديين بأداء
دورهم بالكامل ،بوصفهم جهات فاعلة رئيسية في سلسلة
اإلمدادات الخاصة بالتجارة اإللكترونية .وبالنســبة
يتدخ ل االتحاد البريدي العالمي أيض ا ً
ّ
للبلدان النامية،
على الصعيدين الوطني واإلقليمي عن طريق إقامة
مشاريع هيكلية كبرى .ويق ّدم أيض ا ً المساعدة التقنية
والمالية إلى الحكومات وإلى المؤسسات البريدية للتأكد
من قدرتها على دخول سوق التجارة اإللكترونية الدولية.
وقد استفاد أكثر من  100بلد في الفترة الممتدة بيــن
عامي  2013و ،2016من أنشطة التدريب والمساعدة
التقنية في مجاالت األمن أو الجمارك أو نوعية الخدمة
أو النقل .ووُ ّف رت للمؤسسات البريدية أيضا أدوات كفيلة
بربط جميع حلقات سلسلة اإلمدادات ،وبتت بّع جميـــع
العناصر التي ُت نقل في إطار الشبكة البريدية وبضمان
أمن هذه الشبكة.
•خفض تكلفة التحويالت المالية التي يجريها المهاجرون
في غرب أفريقيا :ن ّف ذ االتحاد البريدي العالمي في إطار
ش راكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ عام
 ،2008سلسلة من المشاريع في آسيا والمحيط الهادئ،
وفي آسيا الوسطى ،وفي أفريقيا .وترمي هذه المشاريع
إلى استخدام الشبكات البريدية في المناطق الريفية بغية
نشر خدمات تحويل األم وال فيها على نحو آمن وبتكلفة
معقولة .وعلى سبيل المثال ،في الفترة الممتدة بين عامي
 2008وُ ،2010خ ّف ض متوسط تكلفة التحويالت في
ستة بلدان في غرب أفريقيا من  30إلى  50في المائة،
ويشمل ذلك التحويالت التي تجريها المؤسسات البريدية
وشركات تحويل األم وال التقليدية على الس واء ،وهو ما
عاد بالنفع على المهاجرين وعلى أسرهم التي تستلم هذه
التحويالت المالية.

•مشاريع الطوارئ واإلعمار :بسبب الحرب األهلية
الدائرة في الصومال منذ عام  ،1991كان هذا البلد
عاج زاً عن تبادل البريد مع بقية العالم .وفي عام ،2013
ن ّف ذ االتحاد البريدي العالمي ،بالتعاون مع الحكومة
الصومالية ،برنامج ا ً طموح ا ً أتاح استئناف النشــاط
ُ
برم اتفاق مع بريد اإلمارات بغية
البريدي في البلد .وأ ِ
تمكين المستثمر المع َّي ن في الصومال من استالم
رس ِل من بلدان أخرى .وباالستناد إلى صندوق
البريد ال ُم َ
الطوارئ والتضامن ،موّ ل االتحاد البريدي العالمي
مشروع إعادة بناء الخدمة البريدية الصومالية ،وهو
ما سمح بتزويد المؤسسة البريدية بالمعدات األساسية
الالزمة وبتدريب نحو عشرة موظفين إداريين .وأتــاح
استئناف المبادالت البريدية للجاليات الصوماليــة
الكبيرة في الخارج إعادة الروابط مع أسرها في الموطن،
فض الً عن النظر في إمكانية االنتفاع من إعادة فتح
الشبكة البريدية الصومالية للقيام بأنشطة أخرى مثل
التحويالت المالية والتجارة اإللكترونية.
•إنشاء نظم العنونة :تفتقر معظم البلدان العربية (ال
سيما بلدان الخليج) إلى رموز بريدية وإلى نظم العنونة
الالزمة لحسن تنفيذ الخدمة البريدية ولتنمية التجارة
اإللكترونية بصورة أشمل .وأنشأ بريد المملكة العربية
السعودية ،بالتعاون مع االتحاد البريدي العالمي ،البنى
األساسية لنظم العنونة الوطنية .وهي عصرية وفعالة
وتستخدم أحدث التقنيات .ويُدير المستثمر المع َّي ن هذا
النظام الذي أطلقت عليه تسمية “ .”WASELوهو
متاح لجميع الشركاء المؤسسيين أو الخواص المهت ّم ين
به .وم ّك ن نظام العنوان الوطني الوكاالت الحكومية
والتجارية من امتالك األدوات المناسبة من أجل تحسين
فعاليتها .وكان حاف زاً لتنمية التجارة اإللكترونية ،وهو
ما سمح لمختلف الهياكل بتسليم منتجاتها باالستناد
إلى قاعدة بيانات المستهلكين المقيمين في المملكة.
وتستخدم خدمـــة “ ”E-Mallالتي استحدثهــا بريــد
المملكة العربية السعودية ،العنوان الوطني لمعالجة
مئات الطلبات التي ُت جرى على منصتها المخصصة
للتجارة اإللكترونية ومن ث ّم إلرسال هذه الطلبات ،وذلك
بين التجار والمستهلكين ،في االتجاهين .وهي شهادة
ح يّة تب يّن األهمية الحاسمة للعنوان الوطني في التنمية
االقتصادية .وتحوّ ل نظام العنونة البريدية ،الذي ُن ّف ذ
وفق ا ً لنهج االتحاد البريدي العالمي في هذا المجال ،إلى
بنية أساسية وطنية فعلية .واليوم ،يُضرب به المثل في
المنطقة العربية وفي جميع األقطار بوصفه أحد النظم
األكثر فعالية في العالم.
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مساهمة القطاع البريدي في تنفيذ
ب رنامج التنمية المستدامة
في سبتمبر  ،2015اعتمدت األمم المتحدة أهداف التنمية
المستدامة البالغ عددها  17هدف اً ،والمستندة إلى  169غاية.
ّ
وتمث ل هذه األهداف خارطة طريق ُت رشد المجتمع الدولي
في بناء مستقبل مستدام وفي تعزيز التق ّد م االجتماعي
وتحقيق رفاه جميع السكان .ويتطلب تنفيذها عقد ش راكات
نشطة وتعاونية بين جميع البلدان وأصحاب المصلحـة
المعنيين .وبإمكان القطاع البريدي تأدية دور حاسم فـي
تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
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واإلقليمي والدولي .وتتمتع المؤسسات البريدية بشبكة
متنوعة وبانتشار في جميع أنحاء العالم ،ما يجعلها محف زاً
است راتيجيا محتم الً لبرنامج التنمية المستدامة .وتب ّي ــن
الفصول الواردة أدناه كيف يمكن للخدمات البريدية أن
تش ّك ل ،أو باألحرى كيف ينبغي لها أن تش ّك ل ،جزءاً من
الحلول المقترحة لك ّل من األهداف المعتمدة.

خطة التنمية اإلقليمية

.

الهدف :1

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

ضمان تم ّت ع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم على الخدمـــات
األساسية والخدمات المالية (الغاية )1-4

و ُت عتبر المؤسسات البريدية في العديد من البلدان ،بفضل
شبكاتها الواسعة النطاق وقدراتها اللوازمية ،شريك ا ً ق يّم ا ً
في خطط اإلنعاش وإدارة مخاطر الكوارث التي تضعها
الحكومات الوطنية .وبفضل معرفة المؤسسات البريدية
بالمجتمعات التي تخدمها وببنيتها األساسية ،صار بوسعها
العمل والتدخل على نحو فعال ،حتى في المناطق النائية
حيث يش ّك ل مكتب البريد في غالب األحيان السلطة
الحكومية الوحيدة.
وفي أعقاب اإلعصار هايان ،قام بريد الفلبين (“)”PHLPost
وشركاؤه بتوزيع إعانات نقدية على حوالي  18 000شخص
مستفيد من برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة،
كما سددوا مدفوعات نقدية تبلغ قيمتها  15مليون بيسو
فلبيني تقريب ا ً .

الح ّد من تأثرها باله زات والكوارث البيئية (الغاية )1-5

ُت م ّث ل المؤسسات البريدية ثاني أكبر مساهم في مجال
اإلدماج المالي على الصعيد العالمي بعد القطاع المصرفي
في سياق أهداف التنمية المستدامة ،يعتبر اإلدماج المالي
عنص راً رئيسي ا ً في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية للجميع.
واليوم ،توفر  91في المائة من المؤسسات البريدية فــي
العالم خدمات مالية ،بما في ذلك خدمات تحويل األموال
على الصعيدين الوطني والدولي .وهي تض ّم تقريب ا ً مليار
زبون من أصحاب الحسابات ،وتمثل من هذا المنطلــق
الطرف الفاعل الرئيسي الثاني في مجال اإلدماج المالي
على الصعيد العالمي ،ولكن في مرتبة تسبق كثي راً مؤسسات
التمويل البالغ الصغر ومستثمري الخدمات المالية بواسطة
الهاتف المحمول ،والتي تض ّم على التوالي  200مليون و150
مليون زبون “فقط”.
وتعتبر المؤسسات البريدية جهات فاعلة رئيسية في مجال
اإلدماج المالي وذلك في سياقات متنوعة .ويعود الفضل في
ذلك إلى كثافة شبكاتها المادية ،ووجودها الفريد في المناطق
الريفية ومستوى الثقة الذي تتم ّت ع به:
•كان بريد الب رازيل رائداً في إنشاء نموذج الوكالة المصرفية
في أوائل األلفية الثانية بفتحه  10ماليين حساب مصرفي،
معظمها لصالح أشخاص ال يستفيدون من الخدمات
المصرفية أو يستفيدون منها بقدر محدود.
•يملك  20في المائة من المغاربة ،وباألخص المنتمون
منهم إلى الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض،
حساب ا ً مصرفي ا ً لدى بريد المغرب.

الهدف :2

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّ سنة
وتعزيز الزراعة المستدامة

ضمان المساواة في الحصول على الخدمات والوصول إلى األسواق
المالية (الغاية )3-2

يس ر المؤسسات البريدية إنشاء البنى األساسية
ُت ّ
الخاصة بالتنمية الريفية وتس ّه ل توفيرها بفضل
اإلدماج المالي
ُت ب يّن دراسة مشتركة بين البنك الدولي واالتحاد البريدي
العالمي أنّ المؤسسات البريدية تتمتع باألفضلية على
المصارف فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية لألف راد
المستبعدين من النظام المالي ،السيما األشخاص الذين
يعيشون في المناطق الريفية واألشخاص الذين يعانون
من ظروف اقتصادية هشة .ويكتسي هذا األمر أهمية أكبر
في سياق التنمية الريفية ،حيث تزداد الحاجة إلى منتجات
مالية مناسبة وفرص اقتصادية .فعلى سبيل المثال ،في
بوروندي ،في عام  ،2013ن ّف ذت المؤسسة البريدية برنامج ا ً
حكومي ا ً يهدف إلى تيسير توزيع األسمدة علــى 350 000
أسرة تقريب اً ،ما أسهم في جعل بوروندي ُم ص ّدراً صافي ا ً
لألرز.
وال يمكن تحقيق التنمية الريفية ما لم تتوافر بنى أساسية
مالئمة .وفي المناطق الريفية والنائية في الغالبية العظمى
من البلدان ،تمثل الشبكة البريدية أكبر شبكة تقدم الخدمات
المالية وخدمات االتصاالت واللوازميات ،فضال عن
الخدمات العامة األخرى وخدمات التجزئة .ويتب يّن ذلك في
األمثلة السالفة الذكر في مجال اإلدماج المالي والوصول إلى
تكنولوجيا المعلومات وتيسير التجارة للشركات الصغيرة
والمتوسطة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
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كما ُت ساعد المؤسسات البريدية صغار المنتجين المحليين
على تطوير األسواق المحلية والدولية من أجل بيع المواد
الغذائية وتوزيعها .ومنذ عام  ،1986أنشأ بريد كوريا نظام
الطلب البريدي “ ”ePOSالخاص بالمنتجات المحليــــة
التقليدية بغية إحياء االقتصاد المحلي فــي مجتمعـــات
الم زارعين والصيادين.

الهدف :8

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

الهدف :5

حقيقة المساواة بين الجنسين وتمكين ك ّل النساء والفتيات
إعطاء الم رأة حقوق ا ً متساوية في الموارد االقتصادية
واالنتفاع بالخدمات المالية (5أ)

التشجيع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريـــع
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ،ونموها ،بما
في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية (الغاية
)3-8
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية
الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات
المالية للجميع ،وتوسيع نطاقها (الغاية )10-8

دور المؤسسة البريدية في تحفيز اإلدماج المالي
للمرأة
في عام  ،2015ب يّنت دراسة مشتركة بين هيئة األمم المتحدة
للم رأة واالتحاد البريدي العالمي الطابـع غيــر التمييزي
للمؤسسات البريدية فيما يتع لّ ق بتقديم الخدمات المالية.
وفي البلدان النامية ،يبلغ متوسط عدد الزبائن من النساء
في المؤسسات المالية البريدية (المصارف البريدية أو
صناديق االدخار البريدية) ضعفي عدد الزبائن من النساء
في مؤسسات مالية أخرى .وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوح ا ً
في المناطق الريفية.
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الهدف :9

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيــع
الشامل للجميع والمستدام وتشجيع االبتكار

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وســائر
المشاريع على الخدمات المالية ،والسيما في البلدان النامية (الغاية
)3-9
تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومــــات
واالتصاالت ،والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى
شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نمواً (الغاية 9ج)

خطة التنمية اإلقليمية

ال يشمل اإلدماج المالي البريدي المستبعدين من
القطاع المصرفي فحسب ،بل أيض ا ً المؤسســـات
التجارية ،السيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لقد تم ّك ن مصرف االدخار البريدي الصيني ( )PSBCمن
س ّد الثغ رات في مجال وصول الفالحين والمنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في المناطق الريفية في
الصين ،وذلك بفضل شبكة تضم أكثر من  40 000وكالـــة
تخدم األراضي الصينية بكاملها .ووفق ا ً للفريق االستشاري
المعني بمساعدة الفق راء ،تم ّك ن مصرف االدخار البريدي
الصيني منذ إنشائه في عام  2007وح ّت ى عام ،2013
من “تقديم خدمات إلى أكثر من  7.5مليون مستفيد من
الخدمات االئتمانية البالغة الصغر ،وذلك بمعالجة أكثر من
 13مليون صفقة تتجاوز قيمتها  811مليار يوان صيني
(أي أكثر من  130مليار دوالر أمريكي) 1 5”.وعليه ،يمثل
مصرف االدخار البريدي الصيني مؤسسة مصرفية ال غنى
عنها ،على أهبة االستعداد لتقديم خدمات إلى أشخاص ال
تعتبرهم المصارف التقليدية أولوية من أولوياتها.

القطاع البريدي كأداة لسدّ الفجوة الرقمية
تعتبر الشبكة البريدية أداة فريدة تسمح للسكان الذين ال
يتلقون خدمات معلوماتية بقدر كاف الوصول إلى مجتمع
المعلومات.
وفي بوتسوانا مث الً ،سمح توسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت
وخدمات االتصاالت المختلفة المقدمة في “م راكز المعرفة”
الموجودة في مكاتب البريد المتصلة باإلنترنت لهذه
المكاتب بزيادة دخلها بنسبة  25في المائة في المتوسط،
ومنح أيض ا ً المجتمعات المحلية طائفة واسعة من الخدمات
اإللكترونية.
ويُدير بريد تن زانيا “ 36مقهى إنترنت” ،فض الً عن م راكز
إعالم مجتمعية موجودة في ستة مكاتب بريد ،تقوم بتوفير
دورات تدريبية وخدمات أخرى على شبكة اإلنترنت وخدمات
أخرى للمجتمعات المحلية.

5

الهدف :10

الح ّد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي (الغاية )2-10

بحلول عام  ،2030ينبغي خفض تكاليف معامالت تحويالت
المهاجرين إلى أقل من  3في المائة وإلغاء قنوات التحويالت المالية
التي تربو تكاليفها المالية على نسبة  5في المائة (الغاية -10ج)

المائة (الغاية 10-ج

شبكة تشجع اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
تشمل الشبكة البريدية فـي المناطــق الريفية أكثـــر مـــن
 660 000مكتب بريد في جميع أنحــاء العالم ،ما يجعلهــا
تتفوق على أيّ شبكة أخرى في مجال تحقيق اإلدمـــــاج
االقتصادي واالجتماعي.

مكتب البريد ،مقدّ م خدمة التحويالت المالية األرخص
سعراً في العالم
وفق ا ً للبنك الدوليُ ،ت ق ّدم مكاتب البريد خدمة التحويالت
المالية األرخص سع راً في العالم .وبلغت المؤسســـــات
البريدية بالفعل الهدف “ “5x5بتكلفة متوسطة تبلغ قيمتها
 5في المائة تقريب اً .وفي أفريقيا جنوب الصح راء الكبرى
وحدها ،قد يو ّف ر المهاجرون مبالغ تصل إلى  3.2مليار
دوالر أمريكي سنوي اً ،إذا ما أُجريت جميع تحويالت األموال
عن طريق المؤسسات البريدية وبهذه التكلفة.

زانغ .م ،وليو .ز ،”Postal Savings Bank of China: Inclusive Finance in Rural China “ ،الفريق االستشاري المعني بمساعدة الفق راء.2014 ،
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الهدف :11

ُت ّ
مث ل المؤسسات البريدية جهة فاعلة رئيسية في سلسلة
اإلمدادات على مستوى النقل المحلي والوطني والدولي.
ويت زايد عدد المستثمرين المع َّي نين الذين يحسبون بصمتهم
الكربونية ويتيحونها للعامة .وفي البلدان النامية وأقل
البلدان نمواً ،يمكن أن تستند المؤسسات البريدية إلى
أداة  OSCARالخاصة باالتحاد البريدي العالمي .وهي
أداة ُت ستخدم إلدارة البصمة الكربونية ومصممة خصيص ا ً
للقطاع البريدي.

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة على الصمود ومستدامة

ض ر في مدن الصفيح
يعيش نحو ربع سكان العالم الح ّ
(األمم المتحدة  -برنامج الموئل .)2013 ،وقد يفاقم االفتقار
إلى بنى العنونة األساسية أوجه عدم المساواة ويقوض النمو
االقتصادي .و ُت سهم المؤسسات البريدية في توفير العناوين
لجميع السكان .ومن خالل مبادرة “عنونة العالم -عنوان
للجميع” ،يعتمد االتحاد البريدي العالمي نهج ا ً متعدد
الجهات لدعم المؤسسات البريدية في البلدان النامية وفي
أقل البلدان نمواً في عملية إنشاء نظم العنونة لصالح
سكان لم يت ّم تحديد موقعهم الجغ رافي .وتشكل نظم العنونة
والرموز البريدية ذات نوعية جيدة جزءا ال يتج زأ من البنى
األساسية الوطنية والتنمية االجتماعية واالقتصادية في بلد
ما ،فهي تي ّس ر المبادالت التجارية و ُت سهم كنتيجة لذلك في
النمو االقتصادي للبلد.

الهدف :13

اتخاذ إج راءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة
بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على
التك ّي ف مع تلك األخطار (الغاية )1-13
إدماج التدابير المتعلقة بتغ ّي ر المناخ في السياسات واالست راتيجيات
والتخطيط على الصعيد الوطني (الغاية )2-13

إذا أصبحت المؤسسات البريدية أكثر مرونة ،سيكون
بإمكانها االضطالع بدور أكثر فعالية في إدارة مخاطر
الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على
الصمود .ويُنشئ عدد مت زايد من المؤسسات البريدية ب رامج
إلدارة المخاطر وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث من
أجل تحسين التأهب واالستجابة الحتياجات جميع السكان.

الهدف :12

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
تشجيع الشركات ،والسيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية ،على اعتماد
ممارسات مستدامة ،وعلى إد راج معلومات االستدامة في تقاريرها
(الغاية )6-12

.
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ّ
ويمث ل الح ّد من آثار األنشطة البريدية على البيئة رهان ا ً هام ا ً
بالنسبة لعدد مت زايد من المؤسسات البريدية ،ليس فقط في
البلدان الصناعية بل أيض ا ً في البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً .وفيما يتعلق بأسطول مركبات المؤسسات البريدية
ومبانيها ،يصوغ العديد من هذه المؤسسات است راتيجيات
من أجل تطوير منتجات ال تنبعث منها ّإل كميات قليلة من
الكربون وتستند إلى الطاقات المتجددة.

خطة التنمية اإلقليمية

الهدف :16

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُه ّم ش فيها
أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
تق ّدم المؤسسات البريدية ،بوصفها مؤسسات عامة في العديد
من البلدان ،خدمات إدارية وتعمل على تعزيز السياسات
الحكومية .فعلى سبيل المثالُ ،ت سهم المؤسسات البريدية
في تنظيم االنتخابات ،وتسليم وثائق الهوية والوثائق
الرسمية وتضمن االنتفاع العام بالمعلومات من خالل توزيع
الصحف .وفي لبنان ،مث الً ،أقام البريد الذي يدير أكثر من
 90مكتب ا ً في البلد ،ش راكات مع العديد من المؤسسات
ً
إنابة عنها .وبإمكان
العامة والخاصة بغية تقديم الخدمات
المواطنين تجديد جوازات سفرهم ودفع الض رائب والتصديق
على الوثائق الرسمية والحصول على ت راخيص العمل في
جميع مكاتب البريد .وبإمكان الموظفين البريديين تقديم
أكثر من  120خدمة مختلفة .وهم يؤدون ماليين العمليات
ك ّل سنة.

الهدف :17

تعزيز وسائل تنفيذ الش راكة العالمية من أجل التنمية
المستدامة وتنشيط هذه الش راكة

زيادة صاد رات البلدان النامية زيادة كبيرة ،ال سيما بغرض مضاعفة
حصة أقل البلدان نمواً من الصاد رات العالمية بحلول عام ( 2020الغاية
)11-17

المؤسسات البريدية أداة رئيسية لدعم التجارة
تضطلع المؤسسات البريدية بدور مت زايد في تيسير التجارة،
ال سيما في سياق التجارة اإللكترونيةّ .
وأث ر تنفيذ المؤسسات
البريدية لب رامج تيسير التجارة على نحو ال يُستهان به في
تطوّ ر الصادرات ،ال سيما صادرات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في المناطق الريفية في البلدان النامية .وهذا
هو الحال على سبيل المثال في أمريكا الالتينية ،حيث
حققت ب رامج تيسير التجارة التي ن ّف ذتها المؤسسات البريدية
بالتعاون مع السلطات الوطنية المختصة نجاح ا ً باه راً .وفي
إكوادور ،حيث أنشأت المؤسسة البريدية برنامج ا ً من هذا
القبيل ،تضاعف حجم وقيمة صادرات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة أكثر من ثالث م رات إثر استخدامها هذا الجهاز،
بعد عامين من إتاحته.
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األولويات اإلقليمية
تحليل الوضع في نهاية عام 2016
تقييم األنشطة المنفذة خالل الدورة  2016-2013في
المنطقة العربية
في سياق سياسة التعاون التي وضعها االتحاد البريدي
العالمي للفترة الممتدة بين عامي  2016-2013والتي تعني
المنطقة العربية ،ت ّم تنفيذ مشروعين كبيرين :يتع لّ ق أحدهما
بنوعية الخدمة وسلسلة اإلمدادات وتطوير المنتجات،
ويعالج اآلخر تطوير التحويالت المالية المستندة إلى
الوسائل اإللكترونية.
وباإلضافة إلى ذلك ،افتتح االتحاد البريدي العالمي في
نوفمبر  2015مرك زاً إقليمي ا ً للتدريب البريدي ،مقرّه تونس
(عاصمة الجمهورية التونسية) و ُت ّ
نظ م فيه أنشطة تدريب
وأنشطة أخرى متصلة بتنفيذ مشاريع في المنطقة.
تحسين نوعية الخدمة
بغية مجابهة تدهور نوعية الخدمة المسجّ ل في بعض
البلدان ،استفاد المستثمرون المع َّي نون في المنطقة من
المساعدة التقنية وأنشطة التدريب التي تمكنهم من االمتثال
امتثاالً تام ا ً إلى تطلعات الزبائن في سوق بريدية تشهد
تطوراً مستم راً .وفي إطار خطط العمل الوطنية ،تم ّك نت
بلدان المنطقة من وضع اإلج راءات الالزمة وتبادل أفضل
الممارسات من أجل تطوير سلسلة إمداداتها (النقـــل،
والجمارك ،واألمن ،وقياس النوعية وم راقبتها ،والتبـــادل
اإللكتروني للبيانات  ،EDIوإصدار شهادات االعتماد ،وما
إلى ذلك).
وكانت النتائج اإلجمالية للمشروع المتعلق بنوعية الخدمة
إيجابية ،إذ ح ّس ن معظم المستثمرين البريديين في المنطقة
نوعية خدماتهم البريدية تحسين ا ً ملموس اً .ويقدم حالي ا ً 20
بلداً من أصل  21في المنطقة خدمة تت بّع البعائث وتحديد
موقعها (وستتاح هذه الخدمة في الصومال قريب اً) .ويضمن
 17بلداً خدمة التوزيع السريع بما يتمشى مع المعايير
العالمية.
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تعزيز شبكة التحويالت المالية اإللكترونية
يُساعد االتحاد البريدي العالمي البلدان األعضاء فيه على
تقديم خدمات تحويل أموال موثوقة ،وآمنة وبتكلفة معقولة.
واعتباراً من عام  ،2012كانت معظم البلدان العربية
األفريقية تق ّدم بالفعل هذه الخدمـــات (تونس والج زائر
وجيبوتي والمغرب ومصر وموريتانيا) .وأتاح مشروع واسع
النطاق ُن ّف ذ خالل الدورة  2016-2013استهالل نشاط هام في
منطقة الخليج اإلقليمية (اإلمارات العربية المتحدة ،وعمان،
وقطر ،والمملكة العربية السعودية) ،التي تشمل بلدان ا ً ذات
إمكانات هائلة في هذا الصدد.
وستش ّك ل مساهمة هذه البلدان الجديدة عام الً هامــ ا ً فــــي
تطوير عمليات تحويل األموال داخل المنطقة ومع بقية
العالم .ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة
التحويالت بالنسبة للمهاجرين ،تمشي ا ً مع األهداف الدولية.
مشاريع إقليمية ووطنية أخرى
ت ّم تنفيذ العديد من األنشطة ال رامية إلى تعــزيز قــد رات
الموظفين في المؤسسات البريدية في المنطقة:
• ُن ّ
ظ مت  12حلقة عمل إقليمية م واضيعية استفاد منها
ً
 200مشارك تقريب ا .وكانت حلقات العمل هذه تهدف إلى
تدريب المسؤولين اإلداريين البريديين ونقل الخب رات
العمل يّة بشأن المستجدات البريدية ،مثل خدمة التوزيع
السريع للبريد ،والتسويق ،والتنمية المستدامة ،والعنونة،
وما إلى ذلك.
•تلقت ثالثة بلدان في المنطقة المشورة بهدف إصالح
قطاعها البريدي وفق ا ً للمحاور التالية :تحديد سياسة
قطاعية ،وتكييف اإلطار التنظيمي ،وإحيــاء نشــاط
المستثمر البريدي الوطني.
•باإلضافة إلى ذلك ،استفادت خمسة من أقل البلدان نم واً
في المنطقة من المشاريع الوطنية ال رامية إلى تحديث
عروضها التجارية وتطوير نوعية الخدمة وتحسين
التوزيع وتعزيز األمن وبناء القدرات في مجال تدريب
المدربين.

خطة التنمية اإلقليمية

وضع المنطقة العربية في عام 2016
نقاط قوة القطاع البريدي في المنطقة ومواطن ضعفه
وفق ا ً للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية الخاص باالتحاد
البريدي العالمي ،16ي ّت ضح أن مؤشر موثوقية27القطــــــاع
البريدي يش ّك ل نقطة القوة الوحيدة في المنطقة العربية .ولكن،
على الرغم من الجهود التي بُذلت في السن وات األخيرة ،يجب
م واصلة وتعزيز األنشطة التي استهلت من أجــل تحــسين
نوعية الخدمة.
وفيما يتعلق بم واطن ضعف القطاع البريدي في المنطقة ،فال
ب ّد من اإلشارة إلى ما يلي:
•فيما يتعلق بإمكانية الوصول ،3 8يتع يّن على بلـــدان
المنطقة أن تبذل جهوداً ح ّت ى تأخذ في االعتبار درجة
ت رابطها مع البلدان األخرى األعضاء في االتحاد البريدي
العالمي ،ك ّل منها بواسطة شبكته البريدية .ويعني ذلك
أنّ على بلدان المنطقة أن ُت طوّ ر مسارات لوازمية جديدة
مع أكبر عدد ممكن من البلدان ،األمر الذي سيعزز
إمكاناتها بوصفها أط راف ا ً فاعلة في ميداني التجارة
4
اإللكترونية والتجارة الدولية9.

•من حيث مؤشر مالءمة النموذج االقتصادي البريدي،
ي ّت ضح أنّ نموذج النشاط البريدي في المنطقة غير
متك يّف مع السوق ،ما يف ّس ر الطلب المنخفض على
الخدمات المق ّدمة و/أو عدم تلبية هذا النموذج األهداف
االقتصادية وأهداف اإلدماج التي تحددها الحكومات.
•فيما يتعلق بمؤشر مرونة النموذج االقتصادي 9البريدي
في المنطقة ،يتب يّن أنّ قدرات تحوّ ل الكيانات البريدية
في المنطقة ال ت زال ضعيفة في بيئة عا ّم ة تتسم بعدم
االستق رار وبالتطوّ ر السريع.
ويُستنتج من هذه المالحظات أنّ نقاط القوة التي يتمتع بها
القطاع البريدي عاد ًة أال وهي أهمية الشبكة البريدية والقرب
من السكان تحوّ لت إلى م واطن ضعف بسبب عدم مالءمة
الخدمات المق دّمة لتطلعات الزبائن ولتوجهات السياسات التي
تعتمدها الحكومات .ومع ذلكُ ،ت ثبت الجهود التي بذلتها بعض
البلدان في المنطقة على مدى السن وات األخيرة فيما يتعلق
بتحسين نوعية الخدمة وتنويع المنتجات أنّ القطاع البريدي
في المنطقة يمكن أن يصبح سريع ا ً قطاع ا ً حيوي ا ً من الن واحي
التجارية والمالية واالجتماعية.

6
المؤشر المتكامل للتنمية البريدية الخاص باالتحاد البريدي العالمي هو مؤشر متعدد األج زاء يستند إلى العش رات من مصادر البيانات .وهو يسمح بمقارنة أداء المستثمرين البريديين
في العالم ك لّ ه باالستناد إلى المحاور الرئيسية األربعة التالية :الموثوقية ،والقدرة على الوصول ،والمالءمة ،والمرونة.
7

يض ّم مؤشر موثوقية الخدمات البريدية عدة معايير لتقييم آجال التوجيه من البداية إلى النهاية ،مقترنة بإج راءات ،وأهداف ،ومعايير أخرى متعلقة بالنوعية في ك ّل بلد.

8
يقيس مؤشر إمكانية الوصول مستوى الت رابط الدولي لمؤسسة بريدية في بلد ما مع مجمل المؤسسات البريدية في البلدان األخرى األعضاء في االتحاد البريدي العالمي .وكلما كان للمؤسسة
البريدية عالقات مع مؤسسات بريدية أخرى ،كان هذا الت رابط أكبر ،وكان مؤشر إمكانية الوصول أفضل.
9

تقاس مرونة النموذج االقتصادي بد راسة وضع الخدمات البريدية في سياق يتسم بعدم اليقين وعدم االستق رار االقتصاديين ،وطريقة تك ّي فها مع تحوّ ل سريع في المجال التكنولوجي.
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نمو
يعوض عنها جزئي ا ً ّ
أزمة في قطاع البريد التقليديّ ،
التجارة اإللكترونية
ي ّت سم وضع بريد الرسائل في المنطقة العربية بأزمة هيكلية
تتج لّ ى في انخفاض كبير ومستمر في حجم البريد الذي تتم
معالجته .فقد سجّ لت فترة ما بين عامي  2014و 2015انخفاض ا ً
كبي راً في أحجام البريد ،على المستوى المحلي ()%19.7-
وعلى المستوى الدولي ( )%5.3-على الس واء
غير أنّ المنطقة العربية ،على غ رار بقية مناطق العالم ،تشهد
منذ بضع سن وات تطوّ ر التجارة االلكترونية على نحو مت زايد.
فقد أصبحت التجارة اإللكترونية من جهة إحدى المحف زات
ال رئيسية لتطوّ ر القطاع البريدي ،وشجّ عت من جهة أخرى
بروز منافسة على الصعيدين المحلي والدولي على الس واء.
وفي ال واقع ،ب يّنت دراسة أج رتها مؤسسة “ ”Payfortأنّ
مبيعات التجارة اإللكترونية 1 10في العالم العربي بلغت 14
مليار دوالر عام  2014وأ ّن ه يُتوقع أن تبلغ أكثر من  20مليار
دوالر بحلول عام  .2020ويُالحظ أنّ هذا النموّ أسرع م ّم ا
هو عليه في مناطق أخرى من العالم .إذ يزيد ش راء السلع
والخدمات بنسبة  %45سنوي ا ً في البلدان العربية ،في حين
يزيد بنسبة  %20في أوروبا ،و %35في آسيا.
وضع اإلدماج المالي وتحويالت األموال
ُت حقق الخدمات المالية البريدية عائدات كبيرة جداً في بلدان
المغرب العربي ومصر حيث تشكل أكثر من نصف حجم
أعمال المؤسسات البريدية .وبفضل الخدمات الماليةُ ،ت حقق
المؤسسات البريدية في هذا الجزء من المنطقة العربية أدا ًء
مم ّي زاً.
ونظ راً لحجم تدفقات التحويالت المالية ،تتضح أهم ّي ــــة
اإلمكانات التي تتمتع بها المنطقة العربية في هذا القطاع،
والدور الذي يُمكن للمؤسسات البريدية أن تضطلع به
للمساهمة في التنمية االقتصادية للمنطقة.
أ ّم ا ظروف تنمية هذا القطاع فهي ج يّدة للغاية ،ويعود ذلك
إلى النسبة المنخفضة للمستفيدين من الخدمات المصرفية
( 2 11)%14وإلى أنّ المنطقة العربية ُت مثل في الوقت عينه
ً
مصدراً
ووجهة مهمة لتحويالت األموال بفضل الهجرة من
المنطقة العربية وإليها .وفي الواقعُ ،ت ّ
مث ل بلدان الخليج
العربي (اإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،وعمان،
والكويت ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية )،وليبيا مصادر
مهمة لتحويالت األموال المتوجهة إلى بلدان نامية أخرى،
بما في ذلك بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،في حين تتسم البلدان األخرى بمعدالت مرتفعة من
الهجرة وتمثل وجهات للتحويالت المالية (األردن ،والج زائر،
وجيبوتي ،وتونس ،والسودان ،وسوريا ،والصومال ،والع راق،
وفلسطين ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب ،وموريتانيا ،واليمن).

ويمكن لهذه اإلمكانات المهمة من حيث الخبرة في مجال
التحويالت المالية أن ُت ستخدم على نحو وجيه من أجل
تعزيز دور القطاع البريدي في اإلدماج المالي للسكان.
وسيسمح تطوير خدمات الحسابات المصرفية ،واالدخار،
والنقد ،والتأمين وجميع الخدمات المالية األخرى في الشبكة
البريدية برفع نسبة االستفادة من الخدمات المصرفية على
نحو كبير في المنطقة.

استراتيجية العمل الخاصة بالمنطقة
العربية للدورة 2020-2017
نظ راً إلى الوضع الحالي ،ح ّدد االتحاد البريدي العالمي
والبلدان األعضاء فيه في المنطقة العربية أولويات العمل
التالية للدورة .2020-2017

مشروع تحسين فعالية تشغيل التجارة اإللكترونية
وتنميتها في المنطقة العربية
هدف المشروع
يندرج المشروع في إطار الهدف االست راتيجي لالتحاد
البريدي العالمي المتمثل في مساعدة المستثمرين المع َّي نين
في أن يصبحوا جهات فاعلة في مجال التجارة اإللكترونية.
ولمواجهة التحديات القائمة في هذا المجال ،على االتحاد
البريدي العالمي أن يعتمد نهج ا ً شام الً ومتكام الً يركز على
السوق والزبائن .ويتمثل الهدف الرئيسي لالتحاد البريدي
العالمي خالل الدورة  2020-2017في ضمان جاهزيــة
المؤسسات البريدية من الناحية التشغيلية ،بحيث تضطلع
بمهام التجارة اإللكترونية العابرة للحدود دون عوائق .أ ّم ا
الهدف النهائي فيتمثل في الحرص على أن يتمتع التجار
على شبكة اإلنترنت بالبنية األساسية الالزمة للتوزيع
والمالئمة لتطوير أنشطتهم.
ويهدف المشروع إلى تذليل العقبات التي تمنع المستهلكين
من إج راء الصفقات العابرة للحدود على شبكة اإلنترنت،
ومساعدة المستثمرين المع َّي نين في تحديث العمليات
التشغيلية ،وفي استخدام جميع األدوات المعلوماتيـــــة
الموحدة قياسي ا ً واألجهزة من البداية إلى النهاية ،من
أجل تنفيذ الحلول التشغيلية التي تلبي متطلبات التجارة
اإللكترونية .وس يُسهم المستثمرون المع َّي نون في نمو
التجارة اإللكترونية نمواً مستم راً عن طريق تحسين األداء
والموثوقية من البداية إلى النهاية ،وتمكين الزبائن من
تت بّع مسا رات البعائث من خالل االطالع على التبادل
اإللكتروني للبيانات  ،EDIوعن طريق إيجـــاد حلــول
تركز على احتياجات الزبائن (خيا رات التوزيع ،إدخال
البيانات عند المصدر ،حلول اإلعادة ،الخدمات المبسطة
للزبائن ،وما إلى ذلك).

 10مؤسسة  ،Payfortمايو http://marketing.payfort.com/mailshots/08_PAYFORT_report/?utm_source=Payfort&utm_medium=lp&utm_ 2015
campaign=payment+-+report&utm_content=Wamda
11

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/globalPanoramaOnPostalFinancialInclusion2016Fr.pdf
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موضوع المشروع
بفضل هذا المشروع ،ستتمكن المؤسسات البريدية من
االستجابة الحتياجات الزبائن والتجار على شبكة اإلنترنت
بتنظيم سلسلة من التدريبــات ،وتحديث العمليــــات،
واستخدام أحدث التكنولوجيات .وعلى سبيل المثال،
ستسمح أدوات التت ّب ع لك ّل من الزبائن والتجار على شبكة
اإلنترنت بتت ّب ع بعائثهم آن ّي اً .وس ُت ح ّس ن أدوات التت ّب ع العبور
الجمركي أيض اً ،وذلك عن طريق االمتثال لمعاير السالمة
الدولية مث الً .وستتيح أدوات أخرى للزبائن اختيار أماكن
التسليم ،وفي بعض الحاالت ،أوقات التوزيع ،ما يمنحهم
المرونة التي يتطلعون إليها حالي اً .وأخي راً ،سيت ّم استحداث
عمليات ُت ي ّس ر إعادة السلع دون أيّ خلل.
ويجب على وجه خاص إدماج جميع حلقات سلسلة
اإلمدادات (مؤسسات النقل ،والشركات الجوية ،والجمارك،
والسلطات المسؤولة عن السالمة ،والمستثمــــرون
المع َّي نون ،والتجار على شبكة اإلنترنت) في العمليات
من البداية إلى النهاية ،وفي األدوات المعلوماتية من أجل
تعزيز الفعالية التشغيلية للتجارة اإللكترونية العابرة
للحدود إلى أقصى ح دّ.
كيفية تنفيذ المشروع
س يُن ّف ذ االتحاد البريدي العالمي والمستثمرون المع َّي نون
المشروع ،بالتنسيق مع الشركات الجوية ووكالء المعالجة
على األرض والجمارك وغيرهم من الشركاء ،في إطــار
حلقات عمل وتدريبات ودراسات ميدانية وم راجعة
حسابات تنظيمية وأنشطة توأمة .وسيكون المشروع جزءاً
من خطة أنشطة عالمية ُت جرى كل أربع سنوات.
وث ّم ة تفاوتات كبيرة بين بلدان المنطقة العربية اإلحدى
والعشرين المعن ّي ة بالمشروع .وباإلضافة إلى مستويات
التنمية المختلفة ( 6بلدان غنية 9 ،بلدان متوسطة الدخل،
 6من أقل البلدان نمواً) ،تأثرت بلدان المنطقة بدرجات
متفاوتة بأزمات كبيرة في السنوات األخيرة :وهي أزمات
مالية ،وسياسية ،ومتعلقة بالهجرة ،وأمنية .وسيؤثر هذا
الوضع بالضرورة في تنفيذ المشروع ألنّ احتياجات
البلدان تختلف بين بلدان ينبغي إعادة بنائها بالكامل،
وبلدان أخرى تحتاج إلى المشورة والتنظيم فحسب.

تطوير الخدمات المالية في المنطقة العربية

المساهمة في اإلدماج المالي للسكان عبر الشبكات البريدية

يشير البنك الدولي 1 12إلى أن  %14فقط من السكـــان
ال راشدين في المنطقة العربية يستفيدون من الخدمات
المصرفية ،في حين أنّ الشبكة البريدية ممتدة امتداداً
كبي راً ،وقد بلغ عدد المكاتب البريدية  14 843مكتب ا ً
في عام  ،2014ما يمثل فرصة حقيقية لتطوير اإلدماج
المالي في المنطقة .وقد ت ّم التأكد من ذلك في عدد من
البلدان ُت سهم فيها المؤسسات البريدية بالفعل بقدر كبير
في هذه الجهود :ففي مصر ،يملك البريد أكثر من 22
مليون حساب مصرفي ،في حين فتح البريد الج زائري
أكثر من  20مليون حساب مصرفي وفتح البريد التونسي
 5.5مليون حساب مصرفي .وفي المغرب ،يفتح المصرف
البريدي منذ نشأته في عام  2012أكثر مــن 500 000
حساب سنوي اً ،ال سيما للمواطنين المنتمين إلى الطبقات
المتوسطة والدنيا.
تحويالت األموال البريدية
في هذا اإلطار ،وخالل الدورة  ،2020-2017سيقوم االتحاد
البريدي العالمي بسلسلة من األنشطة لتعزيز مساهمة
المؤسسات البريدية في اإلدماج المالي في المنطقة .ومنذ
أوائل األلفية الثانية ،يطوّ ر االتحاد البريدي العالمي أداة
لتحويل األموال ،وهو النظام المالي الدولي ،ويضعها
تحت تصرّف المؤسسات البريدية .وتمشي ا ً مع الغاية 10ج
من أهداف التنمية المستدامة ،ال رامية إلى خفض متوسط
تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أق ّل من  3في
المائة بحلول عام  ،2030يساعد االتحاد البريدي العالمي
المؤسسات البريدية في توفير خدمات معقولة األسعار
وآمنة لزبائنها .وتستخدم أكثر من  80مؤسسة بريدية فع الً
هذه األداة التي ت ّم تحديثها منذ عام  2013لتكون متوفرة
على األجهزة المحمولة ،والتي يُمكن إدارتها عن بعد،
عبر سحابة ،بالنسبة للمؤسسات البريدية التي ال تملك
القدرات التقنية الكافية.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين عا َم يْ  2017و ،2020سيستمر
االتحاد البريدي العالمي في تطوير هذه الشبكة عن
طريق تنفيذ األنشطة التالية:
•زيادة عدد مستخدمي النظام المالي الدولي؛
•تنفيذ م راجعات حسابات ميدانية لتحسين نوعيـــة
الخدمة واألمن؛
•توسيع نطاق الحلول الخاصة باألجهزة المحمولـــــة
•في البلدان التي ال تتمتع بها بعد؛
•وضع حلول للدفع عن بعد خاصة بالتجـــــــــارة
اإللكترونية ،وموجهة إلى الزبائن الذين ال يستفيــدون
من الخدمات المصرفية.
رقمنة الخدمات المالية
باإلضافة إلى هذه األنشطة في مجال التحويالت المالية،
أنشأ االتحاد البريدي العالمي أيض ا ً صندوق ا ً للمساعدة
التقنية يهدف إلى مساعدة المؤسسات البريدية على
إضفاء الطابع الرقمي على خدماتها المالية .وستستفيد
 20مؤسسة بريدية على األقل من هذا البرنامج خالل
الفترة الممتدة بين عامي  2017و ،2020وذلك للتأكد من
أنّ الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات البريدية
(التحويالت المالية ،بل أيض ا ً عمليات دفع الفواتير والدفع
لقاء الخدمات الحكومية ،وخدمات االدخار ،والتأمين ،وما
إلى ذلك) يمكن أن تتخذ شك الً رقمي اً .ويمكن تقديــــــــم

 12ديميرغوك-كونت ،كالبر ،سنجر وفان أودهوسدن .”The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World“ ،2015 ،ورقة العمل
الخاصة بأبحاث السياسات رقم  ،7255البنك الدولي.
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المنطقة العربية

المساعدة في مجاالت متنوعة ،مثل:
•وضع است راتيجية للرقمنة؛
•إنشاء أدوات في مجال التقنياءات؛
•تطوير النظام البيئي الرقمي.
إصالح القطاع البريدي في المنطقة العربية وتنميته
يتمثل أحد أهداف االتحاد البريدي الدولي المسجلة في مق ّدمة
دستوره في السماح لك ّل سكان العالم باالنتفاع بخدمات
االتصال .ولهذه الغايـــة ،يُقدم االتحاد البريدي الدولــــي
مساعدة تقنية للبلدان األعضاء فيه من أجل تحقيق حسن
سير القطاع البريدي فيها .وهكذا ،طوّ ر االتحاد البريدي
نهج ا ً يرمي إلى م رافقة الحكومات في إعادة تنظيم قطاعها
البريدي باتباع منهجية متسقة مستندة إلى تحليالت وطنية
وإلى وقائع خاصة بك ّل بلد.
وتتح ّم ل البلدان مسؤولية مباشرة في تنفيذ إصالح القطاع
البريدي ،وت ّت َخ ذ الق رارات المتعلقة بهذه المسألة علـــى
المستوى الوطني .وفي هذا السياق ،سيرتكز دور االتحــاد
البريدي العالمي في الدورة  2020-2017على م رافقة هـــذه
البلدان التي باشرت عمليات التحوّ ل ،بتسهيل إتاحة األدوات
المنهجية ،وبتوفير خب راء متخصصين في هذا المجال.
وس يُعزز االتحاد البريدي العالمي الحوار مع الحكومات،
ُم رك زاً على الدور الجديد الذي يضطلع به القطاع البريدي
في المجتمع واالقتصاد الوطني للبلدان النامية ،وأيض ا ً على
ّ
منظ مة.
ضرورة وضع عمليات إصالح
وفي الدورة  ،2020-2017س ُت جرى أعمال االتحاد البريدي
العالمي في هذا المجال باالستناد إلى المبادئ التالية:
•إتاحة األدوات المنهجية المتعلقة بمختلف مجاالت
إصالح القطاع البريدي للبلدان المستفيدة.
•وضع نهج إدماج مع سياسة حشد موارد على المستويين
الوطني واإلقليمي.
•نشر أفضل الممارسات بوصف االتحاد البريدي العالمي
منصة تبادل للخب رات فيما يتعلق بتحوّ ل القطاع البريدي
في البلدان األعضاء فيه.
•تعزيز القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي.

تنويع الخدمات المقدمة في المنطقة العربية
التحول الرقمي للشبكات البريدية
المساهمة في
ّ
السكان المتصلون بشبكة اإلنترنت :في المتوسط ،يملك 8
أشخاص من أصل  10في العالم النامي هاتف ا ً محموالً ،وال
ينفك هذا العدد يزداد بشكل منتظم .وح ّت ى ضمن ال ُخ مس
األكثر فق راً من السكان ،يملك نحو %70من السكان هاتف ا ً
محموالً .غير أنّ انتشار اإلنترنت بطيء للغاية :إذ بلغت
نسبة السكان المتمتعين بوصول إلى اإلنترنت  %31فقط في
البلدان النامية في عام  ،2015في حين سجلت البلدان ذات
الدخل المرتفع نسبة .%80
الشركات المتصلة بشبكة اإلنترنت :ت زايد اعتماد اإلنترنت
في جميع بلدان مجموعات الدخل ،وفي جميع القطاعات.
وكانت نحو تسع مؤسسات من أصل عشر في بلدان منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ذات الدخل المرتفع
تتمتع بوصول إلى اإلنترنت على النطاق الترددي العريض
في عام  ،2014مقابل سبع مؤسسات من أصل عشر في
البلدان ذات الدخل المتوسط ،وأربع مؤسسات من أصل
عشر في البلدان ذات الدخل المنخفض .غير أنّ مستوى
انتشار التقنياءات على غ رار الخوادم اآلمنة ،وشبكات
المؤسسات ،والتجارة اإللكترونية ،أضعف بكثير في معظم
البلدان النامية.
الحكومات المتصلة بشبكة اإلنترنت :أصبحت الحكومات
تعتمد أكثر فأكثر التقنيات الرقمية ،ويع ّد استخدام الوظائف
اإلدارية في البلدان النامية لتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت أعلى نسبيا مما هو عليه في القطاع الخاص.
ولكن وفق ا ً لدراسة استقصائية أجرتها األمم المتحدة بشأن
اإلدارة على شبكة اإلنترنت 1 13في عام  ،2016يتمتع 60
بلداً فقط بالخدمات على اإلنترنت التي تتيح تسجيل نشاط
تجاري ،في حين يملك  20بلداً منصات تعرّف رقمي متعددة
الجوانب.
وتع ّد تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت عماد النمو
االقتصادي المستدام .فقد أشار تقرير عام  2016الصادر
عن المنتدى االقتصادي العالمي بشأن التحول الرقمي
للمؤسسات 214إلى أنّ مستقبل البلدان والمؤسسات واألشخاص
يتو ّق ف اليوم أكثر من أيّ وقت مضى على اعتمادهـــم
التكنولوجيات الرقمية.
وفي عام  ،2012شرع االتحاد البريدي العالمي في تنفيذ
مشروع اسم النطاق “ ”.POSTال رامي إلى تحديد أدوار
المؤسسات البريدية في االقتصاد الرقمي ،وتقديم منصة
وصول إلى الخدمات المؤ ّم نة في شكل سحابة إلى البلدان
النامية .وفي نهاية عام  ،2016استخدم  25بلداً اسم النطاق
“ ”.POSTلتقديم خدمات إنترنت مؤ ّم نة .وبفضل تقديم
الخدمات الرقمية ،تؤدي المؤسسات البريدية دوراً كبي راً
في الت رابط بين األشخاص ،والمؤسسات ،والحكومــات.
وباإلضافة إلى ذلكُ ،ت سهم المؤسسات البريدية إلى ح ّد كبير
في تحقيق الغاية  16.9من أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة ،ال رامية إلى توفير هويّة رقمية للجميع.

13

استطالع األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية ()https://publicadministration.un.org/ar/Research/UN-e-Government-Surveys

http://reports.weforum.org/digital-transformation-of-industries/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-digital-transformation-of-indus� 144
tries-2016-exec-summary.pdf
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خطة التنمية اإلقليمية

الخدمات البريدية الرقمية
في هذا السياق ،يقترح االتحاد البريدي العالمي في الدورة
 2020-2017إج راء سلسلة من األنشطة ال رامية إلى تعزيز
مساهمة المؤسسات البريدية في اإلدماج الرقمي.
الشبكات البريدية الرقمية

واستناداً إلى إنجازات أنشطة إدارة مخاطر الكوارث خالل
دورة الدوحة ،ونظ راً إلى أهمية وجود شبكات بريدية قادرة
على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية ،والمي زات المترتبة
على تحسين دور المستثمرين المع َّي نين بالنسبة للبلدان
األعضاء قبل الكوارث وبعدها ،سينفذ االتحاد البريدي
العالمي أنشطة محددة في مجالي المساعدة التقنية وبناء
القدرات ،وبشكل خاص ما يلي:

•مساعدة البلدان في تحديد است راتيجية إنترنت وطنية
ف ّع الة ُت دمج المؤسسات البريدية.
•زيادة عدد البلدان التي تستخدم اسم النطاق “”.POST
•إنشاء نظام بيئي رقمي للخدمات البريدية الموجهة إلى
المستهلكين والمؤسسات

•تقديم دعم خاص إلى المستثمرين المع َّي نين في البلدان
النامية وفي أقل البلدان نمواً ،في شكل وحدات تدريب
متخصصة ،ومشاريع مساعدة تقنية .وستستند هذه
المشاريع إلى منهجية خاصة ترمي إلى تقديم أفضل
مستوى من المساعدة إلى المستثمرين المع َّي نين وإلى
السلطات المختصة ،من أجل وضع أو تحسين سياسات
إدارة مخاطر الكوارث والتخطيط الستم رارية العمليات؛

•تحديد است راتيجيات وطنية ف ّع الة في مجال التجـــــارة
اإللكترونية تتيح االستفادة من قدرات المؤسســـــــات
البريدية.
•وضع منصات للتجارة اإللكترونية في البلدان التي ال
توجد فيها بعد حلول من هذا القبيل

•وضع إج راءات اعتماد خاصة تسمح للمستثمــرين
المع َّي نين بتحسين است راتيجياتهــم المتعلقـــة بإدارة
مخاطر الكوارث الطبيعية ،وتقييم تنفيذها مقارنة بما
ينصّ عليه دليل إدارة مخاطر الكوارث الخاص باالتحاد
البريدي العالمي؛

خدمات اإلدارة على شبكة اإلنترنت

•نشر دليل إدارة مخاطر الك وارث الخاص باالتحاد البريدي
العالمي على المستوى الوطني؛ وهو دليل عملي يعرض
بالتفصيل جميع الخط وات التي يتع يّن على المستثمرين
المع َّي نين اتباعها من أجل تنفيذ است راتيجية إدارة مخاطر
الك وارث على جميع مستويات القطاع البريدي؛

ص ات التجارة اإللكترونية
من ّ

•تحديد است راتيجيات وطنية لإلدارة على شبكة اإلنترنت
تتيح االستفادة من قدرات المؤسسات البريدية.
•تحديد است راتيجيات ف ّع الة لالنتقال إلى التقنيات الرقمية.
•العمل بأدوات التقنياءات
إنشاء شبكات بريدية قادرة على الصمود
وفق ا ً لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالح ّد من
مخاطر الكوارث الذي عقد في مارس  ،2015تأثر أكثر من
 1.5مليار شخص بالكوارث الطبيعية بطريقة أو بأخرى،
بين عا َم ي  2005و ،2014وبلغت الخسائر االقتصادية أكثر
من  1.3مليار دوالر أمريكي.

•تبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات البريديـــــة
على منصات التواصل وخالل حلقات العمل والندوات
اإلقليمية.

وتضرر القطاع البريدي بشدة من الكوارث الطبيعية التي
د ّم رته أحيان ا ً وسببت انقطاع ا ً في خدماته أحيان ا ً أخرى ،غير
أنّ بعض األمثلة ب يّنت أ ّن ه يمكن للمؤسسات البريدية أن
تضطلع بدور جوهري فيما يتعلق باالستجابة إلى الكوارث،
وذلك على سبيل المثال عن طريق العمل كبنية أساسية
للوازميات ونقاط توزيع لمواد اإلغاثة وتحويل األموال في
المناطق المتضررة ،وكذلك بتوفير وسيلة أساسية لالتصال
ّ
تعط ل ك ّل األنظمة األخرى.
في حال
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المنطقة العربية

الصلة بجدول األعمال اإلقليمي للتنمية
يتطلب التصدي لتحديات اإلدماج االقتصادي الذي تأمله
البلدان العربية ،ال محالة ،تشجيع التبادالت التجارية بين
هذه البلدان التي تملك جميع المقومات في هذا المجال.
تحسين إمكانية الوصول إلى أسواق السلع والخدمـــات
اإلقليمية
لهذه الغاية ،أقرّت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا في تقريرها بشأن تقييم التكامل االقتصادي العربي
المعنون “نحو االتحاد الجمركي العربي” 215الذي أع ّد عام
 ،2015بأهمية اإلس راع في عملية التنسيق بين التشريعات
الوطنية والقوانين واإلج راءات التشغيلية بالنسبة لبلدان
المنطقة ،وذلك من أجل تحسين الوصول إلى أسواق السلع
والخدمات اإلقليمية.
وفي هذا اإلطار ،سيسمح مشروع االتحاد الجمركي بتوسيع
نطاق التجارة بين بلدان المنطقة ،وسيعود ذلك بالفائدة على
المنتجين والمستهلكين على السواء .وهكذا ،تلتقي أهداف
بلدان المنطقة بأهداف االتحاد البريدي العالمي فيما يتعلق
بتسهيل التجارة وتنمية التجارة اإللكترونية.

ويُؤ ّك د ذلك “مسح تنفيذ تسهيل التجـــارة والتجـــــارة
الالورقية” 1 16الذي أجرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا أيض ا ً في عام  ،2015والذي يُق ّدم تقريره بيانات
عن تسهيل التجارة وممارسة التجارة اإللكترونية.
ولم يقتصر هذا المسح على تنفيذ اإلج راءات العامة المتعلقة
بتسهيل التجارة ،بل شمل أيض ا ً عددا من اإلج راءات األكثر
تقدم ا ً والمستندة إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،
والتي تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات والوثائق الالزمة
لدعم المعامالت التجارية.
ويُشير التقرير أيض ا ً إلى أنّ أنشطة تسهيل التبادالت في
البلدان العربية تر ّك ز بشكل أساسي على اإلج راءات المن ّف ذة
على المستوى الوطني ،لذا ال ب ّد من إيالء اهتمام أكبر
لإلج راءات ال رامية إلى تنسيق تسهيل التجارة بين بلدان
المنطقة .ويع ّد ذلك أم راً حاسم ا ً لتطوير لوازميات التجارة
في مختلف أنحاء المنطقة العربية ،وكذلك إلدماج البلدان
العربية في سالسل القيمة العالمية واإلقليمية ،ألنّ التفاوت
بين مستويات تنفيذ إج راءات تسهيل التجارة قد يُسبب
ع راقيل على المستوى اإلقليمي ،مما سيؤدي إلى تقويض
التجارة .ويستطيع القطاع البريدي في المنطقة المساهمة
بفعالية في ح ّل هذه المسألة.

15

https://www.unescwa.org/publications/assessing-arab-economic-integration

16

https://www.unescwa.org/publications/trade-facilitation-paperless-trade-implementation-survey-2015
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خطة التنمية اإلقليمية

اإلدماج المالي:
إمكانات كبيرة في مجال التنمية
وفق ا ً لقاعدة البيانات الدوليـــة لالشتمـــال المالـــــــي
( 117)Global Findexالتي وضعها البنك الدولي ،يتب يّن
أن المنطقة العربية تأتي في المرتبة األخيرة في العالم من
حيث نسبة االستفادة من الخدمات المصرفية ،حيث إ ّن ها
سجّ لت نسبة  %14فقط في عام  .2014وتسجّ ل المنطقة
المستوى األدنى من حيث نسبة االستفادة من الخدمات
المصرفية لدى عامة السكان وفي صفوف األسر األكثر فق راً.
وباإلضافة إلى ذلك ،تبلغ نسبة اإلدماج المالي لدى النساء
( %9مقابل  %19للرجال) ،و %8لدى الشباب ،مما يعني أن
الفوارق من حيث نوع الجنس والعمر ال ت زال كبيرة جدا.
وفي هذا السياق ،ذ ّك ر صندوق النقد العربي 218في تقريره
لسنة  2015بالفائدة المترتبة على تنفيذ است راتيجيات وطنية
ترمي إلى تشجيع اإلدماج المالي للسكان العرب .وفي هذا
السياق ،يستند التقرير المذكور إلى الدراسات التي أج راها
بهذا الشأن والتي ُت سلط الضوء على اإلج راءات التي ينبغي
اتخاذها من أجل تحقيق أهداف اإلدماج المالي .ومن بين
هذه اإلج راءات ،نذكر مث الً تشجيع المؤسسات المالية العامة
على غ رار المؤسسات البريدية ،وصناديق الودائع والتنمية،
وصناديق المعاشات ،على تكييف أطرها التشريعية
والقانونية ،وعلى تحديث شبكاتها من أجل تسهيل وصول
السكان إلى خدمات مالية ذات نوعية جيدة ،وبأسعار
معقولة وبمخاطر قليلة .وير ّك ز التقرير أيض ا ً على ضرورة
تقديم هذه الخدمات المالية في المناطق المحرومة النائية.
ويتوافق هذا الوضع الذي يشير إليه بيان البنك الدولي
وتوصيات صندوق النقد العربي تمام ا ً مع أهداف االتحاد
البريدي العالمي فيما يتعلق باإلدماج المالي ومع قدرات
المؤسسات البريدية في المنطقة العربية في هذا المجال.
لذا سيساعد تنفيذ خطة االتحاد البريدي العالمي للتنمية
اإلقليمية في البلدان العربية المؤسسات البريدية في
المنطقة في تعزيز تطوير الخدمات المالية التي تقدمها
إلى المواطنين وفي استخدام الشبكة البريدية ،وذلك حتى
يستفيد السكان المحرومون من خدمات مالية مبتكرة وذات
نوعية وقليلة التكلفة ،وملب يّة لتطلعات الجميع.

17

الخاتمة
يستجيب تنفيذ خطة االتحاد البريدي العالمي للتنميــة
اإلقليمية في المنطقة العربية إلى التطلعات الرئيسية في
هذه المنطقة .وفي هذا اإلطار ،أشاد مجلس الوزراء العرب
المعنيين بهذا القطاع بش دّة بسياسة االتحاد البريدي الدولي
ال رامية إلى إضفاء الطابع اإلقليمي على التعاون ،وكذلك
م راعاة التحديات الرئيسية في المنطقة م راعاة وجيهة .وما
يعزز هذا الشعور بالرضى هو التوافق التام بين أولويات
االتحاد البريدي العالمي وتلك التي قررتها اللجنة العربية
الدائمة للبريد (وهو جهاز متخصص تابع لجامعة الدول
العربية) .وتمثل مشاركة هذه اللجنة في تنفيذ خطة التنمية
اإلقليمية ميداني اً ،ومتابعتها وتقييم أثرها عوامل تضمن
حسن تب ّن ي السلطات اإلقليمية للخطة.
وتشجع السلطات السياسية اإلقليمية العربية مختلف
الجهات المعنية على تب ّن ي أهداف التنمية المستدامة ،وحشد
الجهود من أجل تسهيل تحقيق هذه األهداف بحلول عام
 .2030ويتط لّ ب ذلك بالضرورة إقامة ش راكات بين الحكومات
والمنظمات اإلقليمية والدولية ،وغيرها من الجهات المموّ لة،
في سبيل إنشاء أوجه التآزر الالزمة لتحقيق األهداف المقررة.
وبنا ًء على ذلك ،على االتحاد البريدي العالمي أن يعزز
الش راكات الوطنية مع السلطات التابعة لجامعة الدول
العربية والمنظمات األخرى التي تعمل في المنطقة (وكاالت
األمم المتحدة ،والمؤسسات المالية الدولية ،والجهات المانحة
األخرى ،وما إلى ذلك) من أجل تعزيز وتثمين مساهمة
القطاع البريدي في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية
في هذه البلدان.

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/region/middle-east
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�http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/annual%20reports/%5Blan
guage%5D/Annual%20Report%202015.pdf
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