
بناء الثقة في العالمة 
PosTransfer التجارية

تشجيــع المؤســـسـات 
البريدية على الخروج 

من دائرة راحتها

موضوع الغالف

14

24

16
سد الفجوة 

الرقمية

صيف 2019

#UPU145



UNION  POSTALE3إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 21875

تشكل البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي، 
البالغ عددها 192 بلداً، وشبكات البريد التي تديرها أكبر 

شبكة توزيع في العالم. وتُكفل حرية عبور البعائث 
البريدية داخل إقليم بريدي واحد، وتوافق البلدان األعضاء 

في االتحاد على احترام قواعد تبادل البريد الدولي.

السبب رقم 1 ضمان وجود إقليم بريدي واحد

إن الترابط بين الشبكات البريدية أمٌر حاسٌم للتشغيل 
الفعال للخدمات البريدية الدولية. ويضطلع االتحاد 

البريدي العالمي بدور رئيسي في إيجاد وتوحيد أنماط 
الحلول التقنية لتبادل البيانات اإللكترونية والمدفوعات 

والمعلومات األخرى.

السبب رقم 2 ربط الشبكات

من دون جودة الخدمات، يستحيل تطوير األسواق وكسب 
ثقة الزبائن. وقد وضع االتحاد البريدي العالمي عدداً من 

النُظم والحلول ومبادرات بناء القدرات لمساعدة المؤسسات 
البريدية على تحسين نوعية خدماتها.

السبب رقم 3 تحسين نوعية الخدمات

الشبكة البريدية محرٌك يدفع عجلة اقتصاد البلد، حيث 
تُسهل مئات الماليين من المعامالت المادية واإللكترونية 
والمالية في جميع أنحاء العالم كل يوم. ويساعد االتحاد 
البريدي العالمي البلدان األعضاء فيه على اعتماد أو 

وضع خدمات مالية شاملة ومستدامة.

السبب رقم 4 دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية

تعتبر المؤسسات البريدية، نتيجة للعولمة ونمو التجارة 
اإللكترونية، جهات شريكة مثالية في تيسير التجارة – ال 

سيما بالنسبة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 
ويوفر االتحاد البريدي العالمي إطاراً قانونياً وتنظيمياً وتقنياً 

لدعم تطوير المنشآتالصغرى والصغيرة والمتوسطة من 
خالل البنية األساسية البريدية.

يعتبر مفهوم الخدمة البريدية الشمولية أمراً أساسياً بالنسبة إلى 
االتحاد البريدي العالمي. ويكتسي الحق في الخدمات البريدية 

األساسية الجيدة، التي تغطي كامل أراضي البلد وبأسعار 
معقولة، أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى. ويساعد االتحاد 
البريدي العالمي، من خالل حلقات العمل وبعثات الخبراء، 
البلدان على تحديد الخدمة البريدية الشمولية واعتماد إطار 

تنظيمي للقطاع.

السبب رقم 6 تحسين الوصول إلى الخدمة البريدية السبب رقم 5 تسهيل التجارة

السبب رقم 7 العمل على إصالح القطاع
ال يزال إصالح القطاع البريدي يحظى بأولوية رئيسية 
لتحقيق التعاون من أجل التنمية. ويعمل االتحاد البريدي 

العالمي في مجاالت عديدة لتقديم مساعدة ممنهجة، مقترنة 
بإصالحات، إلى البلدان: إبراز أهمية اإلصالح البريدي 

في صفوف المؤسسات المالية الدولية؛ تسهيل تبادل أفضل 
الممارسات؛ وضع أدلة لرصد ودعم وتقييم اإلصالح.

السبب رقم 8 تطوير السوق
تتغير السوق البريدية تغيراً سريعاً ألنها تتكيف مع توسع 
نطاق المنافسة والتقدم التكنولوجي. ويحلل االتحاد البريدي 

العالمي هذه التغيرات، وينشر الدراسات االقتصادية وغيرها 
من الدراسات لضمان تمتع البلدان األعضاء والجهات الفاعلة 

الرئيسية في القطاع برؤية واضحة لالتجاهات اإلقليمية 
والدولية، ويحدد العوامل التي تساعد تطوير الخدمات البريدية 

أو تعوقه.

باعتبار أن الخدمات البريدية تشكل جزءاً من النسيج 
االجتماعي واالقتصادي المحاك باستحكام في البلدان التي 
تتمتع بها، فهي تؤدي دورها في التنمية المستدامة للقطاع 
والكوكب على السواء. ويدعم االتحاد البريدي العالمي 

المستثمرين البريديين في جهودهم الرامية إلى إدماج التنمية 
المستدامة في أنشطتهم.

السبب رقم 10 التنسيق مع الشركاء الدوليين
إن االتحاد البريدي العالمي، بصفته منظمة حكومية دولية 
ووكالة متخصصة في منظومة األمم المتحدة، هو الهيئة 

ته وتتفاوض بالنيابة  الوحيدة التي تمثل القطاع البريدي بُرمَّ
عنه. ويعالج االتحاد البريدي العالمي جملة من المسائل 

العالمية بالتعاون مع الوكاالت المتخصصة األخرى.

السبب رقم 9 دعم التنمية المستدامة

10 أسباب لوجود االتحاد البريدي العالمي

نظام الترقیم العالمي للرابطة 
العالمیة لتنمیة ھوایة جمع 

(WNS) الطوابع البریدیة

طوابع البرید؟ 
لنكن واقعیین!

التي  المشروعة  البرید  طوابع  سائر  اكتشف 
مع  العالم،  في  المختصة  السلطات  تصدرھا 
سھولة الوصول إلى متاجر ھواة جمع طوابع 

البرید على اإلنترنت في جمیع أنحاء العالم.

اجمع بثقة! 
تدیر الرابطة العالمیة لتنمیة ھوایة جمع الطوابع 
البریدیة نظام الترقیم العالمي، من خالل االتحاد 

البریدي العالمي.

اإللكتروني  الموقع  زیارة  یرجى  المعلومات،  من  لمزید 
www.wnsstamps.post :التالي
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مقابلة
تشجيع المؤسسات البريدية على الخروج 

من دائرة راحتها 
أضحى مفهوم تكنولوجيا سالسل السجالت المغلقة )blockchain( في 
السنوات األخيرة، مفهوما عصريا تتغنى به جميع القطاعات. وفي 
أعقاب المنتدى الذي نظمه االتحاد البريدي العالمي حول الخدمات 
المالية البريدية تحت عنوان “تشكيل الخدمات البريدية المالية في 
االقتصاد الرقمي”، قابل فريق مجلة UNION POSTALE المحاضَر 
 FutureLab شركة  إدارة  في  والشريك  المنتدى  في  الرئيسي 
للمؤسسات  كيف  منه  ليتقّصى  ما،  موزيس  السيد   ،Consulting
إيجابيا ليس  التكنولوجيا وتؤثر  البريدية أن تحقق قفزة في مجال 

فقط في األنشطة البريدية بل وأيضا في المجتمع بأسره.

بإيجاز
االتحاد البريدي العالمي يسـتهل االحتفال 

بمرور 145 عاماً على تأسيسـه
في 9 أكتوبر 1874، اتفق 22 بلدا على توقيع اتفاقية 
برن إلنشاء جهاز حكومي دولي يُعنى بإرساء إقليم 
بريدي واحد لتقديم خدمات للعالم بأسره، وأضحى هذا 
الجهاز اليوم يعرف باسم االتحاد البريدي العالمي. 
وفي عام 2019، ها هو االتحاد البريدي العالمي، 
عضوا،  بلدا   192 عددها  البالغ  األعضاء  ببلدانه 
يحتفل بمرور 145 عاما على تأسيسه قطع خاللها 

شوطا كبيرا على “درب تنمية” القطاع البريدي.
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تسليط الضوء على الحلول
 PosTransfer بناء الثقة في العالمة التجارية

اعترافــاً مــن االتحــاد البريــدي العالمــي بالــدور الــذي يضطلــع بــه المســتثمرون 
البريديــون فــي تعزيــز اإلدمــاج المالــي والحــد مــن الفقر، أنشــأ االتحــاد العالمــة التجارية 
PosTransfer لخدمــات الدفــع البريديــة فــي عــام 2015 كأداة لبنــاء الثقــة، وال ســيما 
فــي أوســاط العمــال المهاجريــن الذيــن يبحثــون عــن خدمــات موثوقــة وميســورة التكلفــة 
ــى  ــة PosTransfer أيضــا إل ــى أســرهم. وترمــي العالمــة التجاري ــل األمــوال إل لتحوي
تعزيــز وضــع المســتثمرين المعيَّنيــن فــي الســوق التنافســية لتحويــل األمــوال إلكترونيــاً.

14

البيانات الشاملة
البيانات الضخمة لالتحاد البريدي 

العالمي: كيف تستخدم وإلى أين تتجه
تجوب مليارات الرسائل والطرود كل عام كامل أنحاء 
المعمورة. ولذلك، تتبادل المؤسسات البريدية بيانات 
إلى  المجاالت، من موقعها  إلكترونية تتعلق بجميع 
تكلفة الشحن. وقد اكتشف االتحاد البريدي العالمي 
وسائل جديدة تتيح له االستفادة من هذه الثروة من 

المعلومات. 
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موضوع الغالف

سد الفجوة الرقمية 
ال يـزال المليـارات مـن سـكان العالـم ال يحصلـون علـى خدمـات اإلنترنـت وال 
تسـعى  ولذلـك،  األساسـية،  المعلومـات واالتصـاالت  تكنولوجيـا  مـن  غيرهـا 
الحكومـات والمنظمـات الدوليـة والشـركات الخاصـة جاهـدة للـرد علـى سـؤال 
مـن األسـئلة الرئيسـية التـي ُطرحـت فـي عالمنـا المعاصـر أال وهـو: ما السـبيل 
إلـى سـد الفجـوة الرقميـة؟ وهـا هـو االتحـاد البريـدي العالمـي يسـعى لتشـجيع 
المؤسسـات البريديـة علـى إيـالء األولويـة للتحـول الرقمـي كمبـادرة إليجاد حل 

لهـذه المعضلـة.

تحقيق صحفي
هواية جمع الطوابع البريدية في حلة جديدة

تتيح االبتكارات والرقمنة فرصا جديدة لبرامج هواية جمع الطوابع البريدية لدى 
المؤسسات البريدية في سوق بلغت قيمتها عدة مليارات من الدوالرات.

المحتويات

16

تحقيق صحفي
ال بديل للتغير

يعمـل السـيد ديريـك أوسـبورن، الـذي يحظـى بخبـرة تزيـد 
علـى ثالثيـن عامـا فـي القطـاع البريـدي الدولـي، مدربـا لـه 
بـاع فـي مجـال األعمال فـي الشـركة Whatnext4u، حيث 
تكمـن مهمتـه في تسـهيل تنظيـم األحداث وكذلـك “الدروس” 
المتصلـة بالقطـاع البريدي لتقاسـم معـارف القطاع وعرض 
آخر ما شـهده من تطورات. وبصفته مستشـارا لدى االتحاد 
البريـدي العالمي فإنه يسـدي إليه المشـورة أيضـا فيما يتعلق 
بكيفيـة اسـتحداث األفكار جديدة واالبتـكارات خالل المنتدى 
العالمـي لألعمـال البريديـة الـذي ينظمـه االتحـاد البريـدي 

.Parcel+Post Expo العالمـي خالل معـرض

30

تحمــل المجلــة UNION POSTALE )االتحــاد 
البريــدي( مشــعل االتحــاد البريــدي العالمــي 
منــذ عــام 1875. وتصــدر كل ثالثــة أشــهر 
بســبع لغــات وتغطــي أنشــطة االتحــاد البريــدي 
العالمــي وأنبــاء وتطــورات دوليــة فــي القطــاع 

ــدي.  البري

تنشــر المجلــة بانتظــام مقــاالت معمقــة عــن 
مســائل تتصــدر األحــداث يواجههــا القطــاع، 
وكذلــك مقابــالت مــع الشــخصيات القياديــة فــي 
ــع  ــاق واس ــى نط ــة عل ع المجل ــوزَّ ــاع.  وتُ القط
ــي االتحــاد  ــدان األعضــاء الـــ 192 ف ــى البل عل
البريــدي العالمــي بمــا فــي ذلــك اآلالف مــن 
صنــاع القــرار فــي الحكومــات والمؤسســات 
ــة  ــة معني ــة، فضــال عــن أطــراف بريدي البريدي
هامــا  مصــدراً  الجميــع  ويعتبرهــا  أخــرى. 
العالمــي  البريــدي  االتحــاد  للمعلومــات عــن 

والقطــاع البريــدي بصفــة عامــة. 

الفرنســية  باللغــات  أيضــا  المجلــة  وتصــدر 
واإلنكليزيــة والصينيــة واأللمانيــة والروســية 

واإلســبانية. 
أيــة  العالمــي  البريــدي  االتحــاد  يدعــم  وال 
منتجــات أو خدمــات يــروج لهــا أي طــرف 
ثالــث مــن المعلنيــن وال يضمــن صدق أي شــيء 
اآلراء  تعكــس  وال  اإلعالنــات.  هــذه  تدعيــه 
المعــرب عنهــا فــي المقــاالت آراء االتحــاد 

بالضــرورة.  العالمــي  البريــدي 
ــاً إعــادة نشــر أي  ــاً صريح ــوع منع ــن الممن وم
جــزء مــن المجلــة UNION POSTALE )بمــا 
ــوم(  ــور أو الرس ــوص أو الص ــك النص ــي ذل ف

ــك. ــى إذن بذل ــبقاً عل ــول مس دون الحص

صيف 2019
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بإيجاز 
البريـدي  االتحـاد  يتيحهـا  أول خدمـات 
العالمـي لألطـراف الفاعلـة فـي القطـاع 

البريـدي بنطاقـه الواسـع
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شخصية من االتحاد البريدي العالمي
االتحاد البريدي العالمي يعقد مؤتمراً 

ً استثنائياً ثالثا

مجـال  فـي  التقنيـة  المسـاعدة  مرفـق 
المالـي اإلدمـاج 

التركيز على السوق
 مؤسسـة بريـد أيرلنـدا An Post تمنـح 

المشـردين عنوانـاً خاصـاً بهم

مقهـى البريـد التركـي يمـزج بيـن الحلة 
العصريـة وتقاليـد الضيافـة فـي مكاتـب 

لبريد ا

األحداث المرتقبة المهمة
مختارات
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تمهيد

اختيار 
املسار الصحيح

ويبـدو لـي أن االتحـاد البريـدي العالمـي يضرب 
ويبـدو لـي أن االتحـاد البريـدي العالمـي يضرب 
مثال اسـتثنائيا في الكفاح من أجل تحويل القطاع 
وتجديـده، حيـث يعمـل بـال كلـل فـي مجـاالت 
والخدمـات  اإللكترونيـة  والتجـارة  الرقمنـة 
برمتـه،  القطـاع  مسـاهمة  دون  ومـن  الماليـة. 
سـيظل تحقيـق األربـاح هدفـا بعيـد المنـال، ومع 
ذلـك فـإن الحل في المتنـاول، وال يلزم إال تنفيذه. 
ولئـن كان االتحـاد البريـدي العالمـي يحرز تقدما 
فـي هـذا الصدد علـى الصعيد العالمـي، فلّما يزل 

يتعيـن بـذل الكثيـر مـن الجهـود.

البريـدي  االتحـاد  يعكـف  ذلـك،  علـى  وعـالوة 
العالمـي علـى تحقيـق مبـدأ أساسـي وهـو: عالـم 
واحـد وشـبكة بريديـة واحـدة، أي شـبكة موحـدة 
وأن  التكنولوجيـا  أحـدث  تسـتوعب  أن  يمكنهـا 
تحسـن مـا نقدمـه مـن خدمات إلـى الزبائـن. ومن 
هـذا المنطلـق، فإننـا نـدرس تدشـين رؤيـة بريدية 
جديـدة فـي كل المناطـق، أي نهـج جديـد يرمـي 
إلـى تحضيـر االتحـاد البريـدي العالمـي جيـدا لما 
ينتظـره فـي القـرن الحـادي والعشـرين. ويشـمل 
هـذا النهـج أربعـة محـاور كبـرى هـي: تشـجيع 
مجـال  فـي  الفـوارق  تقليـص  علـى  الحكومـات 
التنميـة البريديـة، ومواءمـة األنظمـة، وتحسـين 
النتائـج التشـغيلية، وتعزيز إدماج القطاع الخاص 
والمؤسسـات العامـة في القطـاع البريدي الدولي.

وإننـا لنأمـل أن تشـكل هـذه النُُهـُج األسـس التـي 
سـتقوم عليهـا اسـتراتيجية أبيدجـان البريدية لعام 
2020، كمـا أننـي ال أزال أؤمـن إيمانـا راسـخا 
بأنهـا قـادرة علـى تعزيز أعمال االتحـاد البريدي 
العالمـي والقطـاع برمتـه. ولكـن يلـزم أوال وقبل 
الدولـي  البريـدي  القطـاع  يتحلـى  أي شـيء أن 

بالشـجاعة ويختـار المسـار الصحيـح.

ولن ننسـى أن أليس قالت للقط شيشـاير، في رواية 
لويـس كارول، إنهـا تريـد أن تذهـب إلـى “مـكان 
مـا”. وأود أن أقـول بـكل احتـرام، بصفتـي المديـر 
العـام للمكتـب الدولي لالتحـاد البريدي العالمي، إن 
القطـاع البريـدي ال يمكنـه أالَّ يبالـي للمسـار الـذي 

يسـلكه؛ بـل عليـه أن يختـار المسـار الصحيح.

بشـار عبـد الرحمـن حسـين، المديـر العـام، االتحـاد البريـدي 
لمي لعا ا

توصلنـا أخيـرا إلـى حل يرضـي الجميـع. ولكن 
خاب ظني. ولألسـف لم تطبق األسـعار الجديدة 
الواليـات  لصـرف  السـرعة  مـن  يكفـي  بمـا 

المتحـدة األمريكيـة عـن موقفهـا. 

وأثناء المؤتمر االسـتثنائي الثالث، الذي سـتفتتح 
أعمالـه فـي 24 سـبتمبر فـي جنيـف، سـنحاول 
تسـوية هـذه المشـكلة لكـي نتمكـن مـن االلتفـات 
إلـى التحديـات العديـدة األخـرى التـي يجـب أن 
نتصـدى لهـا. وبصفتـي المديـر العـام للمكتـب 
الدولـي، ليـس لـي أن أؤثـر فـي هـذه العملية وال 
فـي آراء البلـدان األعضاء. فهذه المسـائل تدخل 
فـي نطـاق سـيادة البلـدان األعضـاء، ولطالمـا 
احترمنـا حقهـا فـي بلـوغ أهدافهـا. ومـع ذلـك، 
أرى أيضـا أن واجبـي يحتـم علـي، بحكـم مهـام 
التهديـدات  علـى  الضـوء  أسـلط  أن  منصبـي، 
التـي تحيـط بوجـود االتحـاد البريـدي العالمـي 
وعلـى ضـرورة اتخـاذ اإلجـراءات التصحيحية 

المناسـبة.

أمـل  علـى  األجـور،  أسـعار  مسـألة  فتسـوية 
بقـاء الواليـات المتحـدة األمريكيـة عضـوا فـي 
االتحـاد، تشـكل خطـوة فـي االتجـاه الصحيـح. 
وتكتسـي هـذه النقطـة أهميـة حاسـمة نظـرا ألن 
توثيـق عـرى التعاون وتعزيز الشـراكات أمران 
الصعوبـات  علـى  التغلـب  أجـل  مـن  حاسـمان 
العديـدة التـي علـى القطـاع أن يتصـدى لها. فكل 
مسـتثمر بريـدي يهدف إلى تحقيـق األرباح، وقد 
نجـح بعـض المسـتثمرين البريدييـن فـي تحقيـق 

هـذا الهـدف، فيمـا لـم يحققـه البعـض اآلخـر. 

عندمـا التقـت أليـس بالقـط شيشـاير فـي مفتـرق 
طـرق، فـي روايـة أليـس فـي بـالد العجائـب، 
قالـت لـه ال يهمني كثيـرا إلى أين أذهب. فأجابها 
القـط قائـال “إذا، ال يهـّم أي طريـق تسـلكين”. 
فلئـن كانـت الشـخصية الخياليـة تقبـل بالتخبـط، 
فـإن فتـرات التخبـط ليسـت أساسـا صلبـا تقـف 
عليـه مؤسسـة متخصصـة تابعـة لمنظومة األمم 
المتحـدة تديـر القطـاع البريـدي الدولـي منذ مائة 

وخمسـة وأربعيـن عامـا. 

وكشـأن أليـس، يقـف االتحـاد البريـدي العالمـي 
حاليـا فـي مفتـرق طـرق، ينتظـر قرارا قـد يؤثر 
تأثيـرا شـديدا فـي توجهه فـي المسـتقبل. فمنذ أن 
أعلنـت حكومـة الواليات المتحـدة األمريكية عن 
عزمهـا االنسـحاب مـن االتحـاد )وهـي سـابقة 
فـي تاريـخ االتحـاد العريـق(، لـم ندخـر جهـدا 
أنـا وفريـق المكتـب الدولـي لكـي تتمكـن البلدان 
األعضـاء مـن التعبير عن آرائهـا والتوصل إلى 

توافـق فـي اآلراء حـول هـذه المسـألة.

وإننـا لنعلـم منـذ أمـد بعيـد أن نظـام األجـور ال 
أنهـا  نعلـم  كمـا  منـه،  المنشـود  الغـرض  يلبـي 
مسـألة معقـدة لـن تحل بيـن عشـية وضحاها. لذا 
فإننـا نعكـف فـي كل مؤتمـر علـى تحسـين نظام 
األجـور وتطبيقـه علـى أمثـل وجـه منـذ إنشـائه 
فـي مؤتمـر طوكيـو لعـام 1969. ولقـد راودني 
الظـن أثنـاء مؤتمـر إسـطنبول لعـام 2016 أننـا 

البريــدي  االتحــاد  أن  لــي  يبــدو 
العالمــي يضــرب مثــالً اســتثنائياً في 
ــاع  ــل القط ــل تحوي ــن أج ــاح م الكف
وتجديــده، حيــث يعمــل بــال كلــل 
فــي مجــاالت الرقمنــة والتجــارة 
اإللكترونيــة والخدمــات الماليــة.

 ديناميكية
التكنولوجيا الرقمية

ال شــك فــي أن القــراء سيلمســون تسلســال فــي 
األفــكار فــي هــذا العــدد.

وتشــكل افتتاحيتنــا نافــذة مطلــة علــى هــذا 
العــدد، إذ إنهــا تســلط الضــوء علــى دور 
المؤسســات البريديــة فــي ســد الفجــوة الرقميــة 
وتســوق دراســات حالــة لمســتثمرين معيَّنيــن 
عديديــن أضحــوا روادا فــي هــذا المجــال. 
وتحــدث الســيد موزيــس مــا، وهــو خبيــر 
استشــاري فــي مجــال االبتــكار، خــالل لقــاء 
بــوادر مشــجعة وقــدم  أُجــري معــه عــن 

نصائــح لتســريع وتيــرة االبتــكار.

ــذا  ــي ه ــكار، جــاءت ف ــة االبت ــراز أهمي وإلب
العــدد مقــاالت عــن أنشــطة االتحــاد البريــدي 
العالمــي فــي مجــال البيانــات الضخمــة وعــن 
فــي ســوق هوايــة جمــع  اإلنترنــت  آثــار 
الطوابــع البريديــة، ومقالــة تســلط الضــوء 
 PosTransfer علــى حل التحويــل البريــدي
الــذي اســتنبطه االتحــاد البريــدي العالمــي فــي 

ــة. ــع البريدي ــات الدف مجــال خدم

القــراِء لمحــة  إلــى  الختــام، ســتقدَّم  وفــي 
ــتها  ــع مناقش ــع المزم ــة عــن المواضي مقتضب
ــة  ــال البريدي ــي لألعم ــدى العالم ــالل المنت خ
الــذي ســينظمه االتحــاد البريــدي العالمــي فــي 
ــي  ــذي ســيتبحر ف ــل، وال شــهر ســبتمبر المقب
مســألة أهميــة التحــول الرقمــي بالنســبة إلــى 

ــة. ــات البريدي ــتقبل المؤسس مس

ويحتــوي هــذا العــدد فــي طياتــه أيضــا علــى 
المعــدة  الســنوية  االســتقصائية  الدراســة 
الســتطالع آراء القــراء بعــد أن كنــا قــد تخلينا 
عنهــا منــذ زمــن بعيــد. وهــا نحــن اآلن نــود 
مــن خاللهــا معرفــة مــا يعجبكــم فــي مجلتنــا 
هــذه ومــا يمكــن تحســينه فيهــا كذلــك بحســب 
ــكل  ــم ب ــار تعليقاتك ــي انتظ ــن ف ــم. ونح رأيك
اهتمــام لمراعاتهــا ولالســتمرار فــي إصــدار 

ــا. ــا قُراؤن ــة يســتفيد منه أعــداد قيم

نتمنى لكم قراءة ممتعة!

كاْيال ِرْدستاْون، رئيسة التحرير

كلمة رئيسة التحرير
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خـالل الـدورة المشـتركة لمجلـس االسـتثمار 
فـي  عقـدت  التـي  اإلدارة  ومجلـس  البريـدي 
أبريـل 2019، خطـت البلـدان األعضـاء فـي 
االتحـاد البريـدي العالمـي خطـوة نحـو تمكيـن 
األطـراف الفاعلـة في القطاع البريـدي بنطاقه 
االتحـاد  منتجـات  إلـى  النفـاذ  مـن  الواسـع 

وخدماتـه. 

وأيـدت البلـدان األعضـاء خـالل هـذه الـدورة 
االقتـراح الرامـي إلـى تمكيـن الشـركاء ذوي 
وشـركات  الجمركيـة  كالسـلطات  األولويـة 
الطيـران مـن النفاذ إلـى الخدمـات المعلوماتية 
للمنظمـة التـي لهـا صلـة بسلسـلة اإلمـدادات. 
وستُسـهم هـذه الخطـوة فـي تحسـين عمليـات 
علـى  واألمـن  والنقـل  الجمركـي  التخليـص 
لـم  السـاعة،  البريديـة. وحتـى  الشـبكة  مـدى 
تكـن هـذه الخدمـات تقـدم إال إلـى المسـتثمرين 
االتحـاد  فـي  األعضـاء  للبلـدان  المعنينيـن 
الخطـوة  هـذه  وستسـمح  العالمـي.  البريـدي 
أيضـا لالتحـاد البريدي العالمي بإنشـاء منصة 
مركزيـة يمكن لألطرف في سلسـلة اإلمدادات 
النفـاذ إليهـا للحصـول علـى كل مـا يحتاجونـه 

فـي الوقـت المناسـب. 

ـن هـذا االقتـراح عـدة مبـادئ توجيهيـة  وتضمَّ
إلـى  النفـاذ  حـق  لمنـح  تشـغيلية  وشـروط 
المثـال،  سـبيل  فعلـى  والخدمـات.  المنتجـات 
االتحـاد  رسـالة  تبليـغ  فـي  المسـاهمة  يجـب 
مـن خـالل تيسـير ربـط المسـتثمرين المعينيـن 
بسـائر أصحاب المصلحة فـي القطاع البريدي 
بنطاقـه الواسـع الذيـن يؤدون دورا أساسـيا في 
الطيـران  شـركات  مثـل  اإلمـدادات،  سلسـلة 
المعالجـة  ووكالء  الجمركيـة  والسـلطات 

النقـل.  وشـركات  األرضيـة 

ويُعـد هـذا اإلجـراء ثمـرة سـنتين من الدراسـة 
التـي  الواليـة  تنفيـذ  فـي  األولـى  والمرحلـة 
حددهـا المؤتمـر البريدي العالمي لعام 2016. 

ويأمـل االتحـاد البريـدي العالمـي، مـن خـالل 
رسـم سياسة لنفاذ األطراف الفاعلة في القطاع 
البريـدي بنطاقـه الواسـع، في تحسـين التعاون 
والتفاعـل بيـن أصحـاب المصلحة لكـي يتمكن 
القطـاع البريـدي من التطـور وتلبية احتياجات 

الزبائـن المتغيرة. 

ومنـذ عـام 2016 ولجـان مجلـس االسـتثمار 
البريـدي ومجلـس اإلدارة تعمـل علـى رسـم 

سياسـة ترمـي إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتقـوم 
علـى مبـادئ عامـة مهمـة كالعـدل والنوعيـة 
البيانـات،  وحمايـة  واالنفتـاح  والشـفافية 
البريـدي  االتحـاد  نزاهـة  علـى  الحفـاظ  مـع 
العمـل  هـذا  ويقتضـي  واسـتقالليته.  العالمـي 
تبـرر  التـي  واالحتياجـات  األدوار  تحديـد 
تمكيـن مختلـف األطـراف الفاعلـة مـن النفـاذ 
إلـى المنتجـات والخدمـات وتحديـد الشـروط 
القانونيـة والماليـة والتشـغيلية لهـذه العمليـة.

وسـيمضي المجلسـان فـي النظـر فـي تمكيـن 
األطـراف الفاعلـة في القطاع البريـدي بنطاقه 
االتحـاد  منتجـات  إلـى  النفـاذ  مـن  الواسـع 
مثـل  األخـرى  وخدماتـه  العالمـي  البريـدي 
التدريـب  ومنصـة  البريديـة  الدفـع  خدمـات 
عـن بعـد والحـل اإللكترونـي لتحليـل انبعاثات 
 .)OSCAR( الكربـون وإعداد التقارير بشـأنه
وقـد تشـمل هذه اإلمكانية أيضـا منح حق النفاذ 
لكيانـات كمنظمـات الزبائن ولمقدمي الخدمات 
البريدية وللمسـتثمرين غيـر المعينين اآلخرين 
الذيـن يشـاركون فـي أنشـطة االتحـاد البريدي 
العالمـي والذيـن لهـم صلـة بالخدمـات البريدية 

الدولية. 

أول خدمات يتيحها االحتاد الربيدي العاملي 
لألطراف الفاعلة يف القطاع الربيدي بنطاقه الواسع

النص:  كاْيال ِرْدستاْون.

االحتاد الربيدي العاملي 
يستهل االحتفال مبرور 145 

 على تأسيسه
ً
عاما

ولئـن كان االحتفـال الرسـمي بذكـرى تأسـيس 
المنظمـة، المعـروف باليـوم العالمـي للبريـد، 
يُنظَّـم فـي 9 أكتوبـر، فـإن االتحـاد البريـدي 
العالمي كان قد اسـتهل مجموعة من األنشـطة 
احتفـاال بمـرور 145 علـى تأسيسـه قضاهـا 
فـي تعزيـز الطابـع التعـددي للتعـاون البريدي 

الدولـي. 
ووصـف المديـر العام للمكتـب الدولي لالتحاد 
البريـدي العالمـي، السـيد بشـار حسـين، فـي 
كلمتـه الرسـمية التـي ألقاهـا بهـذه المناسـبة، 
بأنهـا رمـز لالبتـكار واإلبـداع فـي  المنظمـةَ 

القطـاع البريـدي. 
البريـدي  االتحـاد  أنشـطة  أن  إلـى  وأشـار 
العالمـي وبرامجـه ترمـي إلى مسـاعدة البلدان 
المتقدمـة والبلـدان النامية على حد سـواء على 
التحـول لاللتحاق بركب االبتـكار التكنولوجي 

السـريع. 
ثـم أضـاف قائـال “فـي هـذا السـياق، اخترنـا 
عنوانـا لهـذه الذكـرى يعكـس بحـق التزامنـا 
تجـاه البلـدان األعضـاء ومسـتثمريها المعينين 

أال وهـو ’علـى درب التنميـة‘.” 
ثـم أردف قائـال إن “هـذا العنـوان يلخـص كل 
سـبل  إليجـاد  مضنيـة  جهـود  مـن  نبذلـه  مـا 
جديـدة ومبتكـرة مـن أجـل تعزيز قيمة الشـبكة 

البريديـة الدوليـة.”

في 9 أكتوبر 1874، اتفق 22 بلدا على توقيع اتفاقية برن 
إقليم بريدي واحد  إلنشاء جهاز حكومي دولي يُعنى بإرساء 
لتقديم خدمات للعالم بأسره، وأضحى هذا الجهاز اليوم يعرف 
باسم االتحاد البريدي العالمي. وفي عام 2019، ها هو االتحاد 
بلدا   192 عددها  البالغ  األعضاء  ببلدانه  العالمي،  البريدي 
عضوا، يحتفل بمرور 145 عاما على تأسيسه قطع خاللها 

شوطا كبيرا على “درب تنمية” القطاع البريدي.

ك. ر

النص:  كاْيال ِرْدستاْون.

بإيجازبإيجاز
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المدى
بـدوره  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  مـن  اعترافـا 
بوصفـه وكالـة متخصصـة تابعـة لألمـم المتحـدة، 
فإنـه قـد بـدأ احتفاالتـه يـوم 1 مايو الماضي بتدشـين 
لوحـة ُعلِّقَـت على جـدار من جدران مبنـى مقره في 
بـرن خصصـت لعرض أهداف خطـة األمم المتحدة 

السـبعة عشـر للتنميـة المسـتدامة لعـام 2030. 

وخـالل حفـل االفتتـاح، الـذي شـارك فيـه موظفـو 
المكتـب الدولـي، شـدد السـيد باسـكال كليفـا، نائـب 
المديـر العـام لالتحاد، في كلمته علـى التزام االتحاد 
البريـدي العالمـي بتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة.

كل  تعمـل  البريديـة  “الشـبكة  إن  قائـال  وصـرح 
وتلبيـة  والمسـتهلكين  الشـركات  دعـم  علـى  يـوم 
والتنميـة  التحتيـة  البنيـة  حيـث  مـن  االحتياجـات 
فـي المناطـق الريفيـة وتسـاعد الموظفيـن المعنييـن 
األشـخاص  إلـى  العـون  يـد  تقديـم  علـى  بالصحـة 
ذوي اإلعاقـة. وكل هـذه األنشـطة تسـهم فـي تحقيق 
 ”.2030 لعـام  المسـتدامة  التنميـة  خطـة  أهـداف 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن االتحـاد البريـدي العالمـي 
كان قـد انضم ألسـرة األمـم المتحدة في عام 1948.

وفي أواخر شـهر مايو، وفي إطار االحتفال بذكرى 
تأسـيس االتحـاد البريـدي العالمـي، اجتمـع أعضـاء 
مـن السـلك الدبلوماسـي السويسـري وموظفـون من 
الحكومة المحلية ومسـؤولون مـن منظمات حكومية 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  مـن  وموظفـون  دوليـة 
لغـرس شـجرة زيزفـون فـي حديقة االتحـاد البريدي 
العالمـي. وقـد اختيرت شـجرة الزيزفـون رمزا ألن 
ِلحاءها كان يسـتخدم فيما مضى في كتابة الرسـائل. 

وعلّـق نائـب المديـر العـام قائـال إن “هـذه الشـجرة 
تمثل بحق السـنوات المائة والخمس واألربعين التي 
مـرت مـن حياة االتحـاد البريـدي العالمـي واألهمية 
التـي نوليهـا للتواصـل وتوثيـق عـرى التعـاون على 

الصعيـد العالمي”. 

فيليكـس  الموسـيقي  عـزف  الحفـل  هـذا  وخـالل 
باينينبـورغ، مـن المعهـد األعلـى للفنـون فـي بـرن، 
علـى مسـامع الضيـوف مقطوعـة باسـتخدام البـوق 
البريـدي الـذي كانت تسـتخدمه المؤسسـات البريدية 
الماضيـة  العصـور  فـي  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي 

لإلعـالن عـن وصـول البريـد أو مغادرتـه. 

رواد  لفائـدة  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  وأطلـق 
شـبكات التواصـل االجتماعـي، حملـة تـدوم 145 
يومـا وتنتهـي فـي اليـوم العالمـي للبريـد. وكل يـوم 
يمـر مـن هـذه األيـام يُسـلط الضـوء علـى حـدث من 
المائـة  السـنوات  مـن  فـي سـنة  البـارزة  األحـداث 
تأسـيس  منـذ  مـرت  التـي  واألربعيـن  والخمـس 
المنظمـة. وبإمكانكـم متابعـة هـذه الحملـة مـن خالل 
 LinkedInو  Facebookو  Twitter شـبكات 

االتحاد البريدي العالمي يستهل االحتفال بمرور 145 عاماً على تأسيسه

موظفو اإلدارة العليا يلتقطون صورة أمام اللوحة الجديدة التي تعرض أهداف التنمية المستدامة.

فيليكس باينينبورغ يطرب الحضور بمعزوفة على البوق البريدي.

“اعلمــوا أن الشــبكة البريديــة تعمــل كل يــوم على دعم الشــركات والمســتهلكين 
وتلبيــة الحاجــات علــى مســتوى البنيــة التحتيــة وعلــى مســتوى تنميــة المناطق 
الريفيــة وتســاعد الموظفيــن المعنييــن بالصحــة علــى تقديــم يــد العــون 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وكل هــذه األنشــطة هــي أنشــطة تســهم فــي تحقيــق 

أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030”

#UPU145

الدولـي ثـالث موظفـات اسـتقبال،  المكتـب  ويعمـل فـي 
ولكـن، عـادة، ال يكـون فـي شـباك االسـتقبال إال موظفـة 
واحـدة. “وهـذا يعني أنه يجب علـى موظفة واحدة معالجة 
مشـاكل متنوعـة جـدا بمفردهـا.” فعلـى سـبيل المثال يجب 
علينـا أداء مهـام أمنيـة كما يجب أن نتمتـع بالحس األمني.
وقالـت السـيدة فاينيـغ إنـه “يجـب أن نتصـرف دائمـا 
فـي  والمهنيـة  الخلـق  بحسـن  متحليـن  بدبلوماسـية 
تعامالتنـا”. وبحكـم العـدد الكبيـر مـن الزبائـن الذيـن 
يمـرون يوميـا مـن أبـواب المكتـب الدولي، فـإن تحقيق 
وأضافـت  كبيـرا.  تحديـا  بحـق  يعـد  الجميـع  رضـا 
موضحـة “ال أقـول أبـدا ال أعلـم، لمـا يعـوزه ذلـك مـن 
المهنيـة. بل أقول ’سـأنظر في األمـر‘، ثم أبذل قصارى 
جهـودي لتلبيـة احتياجـات الزبائـن”. وينطبـق هذا حتى 
فـي تعاملهـا مـع زمالئها الموظفين فـي المكتب الدولي.
ولمـا كانـت تعمـل فـي مؤسسـة اإلذاعـة السويسـرية 
الدوليـة، أتمـت السـيدة فاينيـغ تدريبـا فـي مجـال علـم 
النفـس وتعلمت طريقة إدارة حـاالت اإلجهاد القصوى. 
وصرحـت قائلـة “كثيـرا مـا أجهـل مـا ينتظرنـي فـي 
مـكان عملـي، ولكننـي دائمـا أكـون مسـتعدة ذهنيـا ألي 

حالـة عارضـة”.
وقالـت إن “مثـل ذلـك وكأنـك علـى ركـح، فينبغـي أن 
تبعـث هيئتـك علـى الثقة واإليجابية بصـرف النظر عما 
يخالجـك مـن أحاسـيس، ألن الزبائـن الذيـن يـزورون 
االتحـاد يختلفـون مـن حيـث العواطـف. فمـا يُـرى منهم 
أكثـر ممـا يصرحـون بـه.” وأردفـت قائلـة إن موظـف 
االسـتقبال كثيـرا مـا يكون الشـخص األول الذي يتفاعل 
معـه النـاس فـي الصبـاح، ولذلـك يجـب أن يكـون هـذا 
التفاعـل إيجابيـا. وراحـت توضح قائلـة إن “الدور الذي 
أؤديـه فـي هـذه الحالـة هـو دور شـبيه بـدور الطبيـب 

النفسـاني إلـى حـد ما”.
وأعربـت السـيدة فاينيـغ عـن بالـغ امتنانهـا بالعمـل فـي 
االتحـاد  “يشـكل  وقالـت  العالمـي.  البريـدي  االتحـاد 
بوابـة علـى العالـم بأسـره. ولقـد تعلمـت الكثيـر هنا وأنا 
علـى ثقـة بأننـي فـي المـكان المناسـب، وأشـعر بأننـي 

للغايـة.” محظوظـة 
ومـن المنتظـر أن تُحـال السـيدة فاينيـغ علـى التقاعـد 
خـالل بضـع سـنوات وهـي تعتـزم مواصلـة ممارسـة 
هواياتهـا الفنيـة. ومـن مشـاريعها المسـتقبلية هوايـات 
الرسـم باأللـوان المائيـة والخزافـة والتصميـم الداخلـي 
وبحكـم  األجنبيـة.  اللغـات  ودراسـة  واألسـفار  باليـد 
التزامهـا بحمايـة البيئـة، فهـي تـود التركيز أكثـر فأكثر 
علـى موضـة إعـادة التدويـر. وهـي تـود أيضـا تكريس 
فـي  النـاس  ومسـاعدة  التطوعيـة  لألعمـال  جهودهـا 

أمريـكا الجنوبيـة وأفريقيـا.
المهاتمـا  مثـل  الفـذة  الشـخصيات  مـن  العديـد  “هنـاك 
غانـدي الـذي أعتبـره مثـاال يُحتـذى بـه، ولكـن هنـاك 
أيضـا العديـد مـن النـاس العادييـن الذيـن أكـّن لهـم كل 
اإلعجـاب علـى لطفهـم. فهـؤالء، أعتقد أنهـم نجحوا في 
فهـم معنـى الحيـاة. ولكـن، سـتظل جدتـي علـى الـدوام 
هـي مثلـي األعلـى، فهـي التـي علمتنـي التواضـع، وها 
أنـا اآلن أود االقتـداء بهـا والمسـاهمة، بكل تواضع، في 

جعـل هـذا العالـم أسـعد.” 

بـدأت السـيدة مونتسـيرات فاينيـغ عملهـا فـي االتحـاد 
وبـدأت  عامـا  عشـر  خمسـة  منـذ  العالمـي  البريـدي 
مشـوارها المهنـي فـي سـن 18 عامـا كعاملـة هاتـف 
فـي مؤسسـة بريـد سويسـرا بعدهـا انتقلـت للعمـل لـدى 
موظفـة  بصفـة  الدوليـة  السويسـرية  اإلذاعـة  مؤسسـة 
اسـتقبال لمـدة 12 عامـا. وأثنـاء عملهـا لـدى مؤسسـة 
اإلذاعـة السويسـرية الدوليـة كانـت السـيدة فاينيـغ تهوى 
حقـا العمـل فـي بيئـة متعـددة الثقافـات. ولذلـك، بـدأت 
الدراسـة في مجال السـياحة ثم عملت لدى وكالة سـياحة 
محليـة. غيـر أن مسـؤولية تربيـة ولديهـا لوحدهـا كانـت 
بالنسـبة إليهـا تحديا كبيرا أجبرهـا على البحث عن عمل 
أكثـر اسـتقرارا. ولذلـك، تولـت مهامـا إدارية فـي خدمة 
اإلسـعاف لدى مستشـفى سويسـري في منطقة بيرتهود. 
وقالـت السـيدة فاينيـغ “قضيـت مسـاري المهنـي كله في 
العمـل علـى خدمة الناس، وخالل عملي في المستشـفى، 
تعلمـت الكثيـر منهـم، فلـكل واحـد منهـم قصـة مختلفة.” 
وكانـت فرحتهـا عارمـة عنـد عودتهـا إلـى بـرن حيـث 
وجـدت عمـال لـدى المكتـب الدولـي لالتحـاد البريـدي 

العالمـي فـي البيئـة الدوليـة التـي تعشـقها.
وأردفـت قائلـة “فـي كل يـوم أتوجـه فيـه لمقـر عملـي 
تغمرنـي السـعادة. فأنـا أحـب عملـي هـذا حبـا جمـا، 
وكل يـوم يمـر فيـه هـو يـوم فريـد ال يشـبه الـذي قبلـه.” 
وأضافـت أن األشـخاص الذيـن تلتقـي بهـم فـي المكتـب 
عيـش  وأسـاليب  عقليـات  ذوو  أشـخاص  هـم  الدولـي 
مختلفـة، وهـذا أمـر يلهمهـا ويسـاعدها علـى أن تظـل 
منشـرحة الصدر. وقالت “إنني أسـعى دائما إلى جعلهم 
يشـعرون وكأنهـم فـي بلدانهـم وأال يشـعروا بالغربـة.” 
شـخصيات  الدولـي  المكتـب  زوار  أن  تعتبـر  وهـي 
هامـة للغايـة وتكـرم وفادتهـم. وقالـت بـكل صـدق إن 

“ابتسـاماتي فـي وجوههـم ابتسـامات عفويـة”.
وتهـوى السـيدة فاينيـغ التواصـل مع الناس ويُعـد إتقانها 
للغـات عديـدة ميـزة، فهـي تجيـد اللغـة الكتالونيـة، التي 
تعتبرها لغتها األم، وكذلك اللغات اإلسبانية واإلنكليزية 
واأللمانيـة والفرنسـية واإليطاليـة والبرتغاليـة. وتـرى 
أن النـاس يشـعرون بارتيـاح أكبـر عنـد التعامـل مـع 
أشـخاص يتحدثـون لغتهـم ويشـعرون أنهـم مفهومـون.

ويطـرح الـدور الـذي تضطلـع بـه فـي االتحـاد البريـدي 
العالمـي بصفـة حارسـة لالتحـاد تحديـا حقيقيـا وكبيـرا. 

 االسم: 
مونتسيرات فاينيغ

 المديرية:
الشؤون اللوجستية 

 المنصب: 
موظفة استقبال/عاملة هاتف

 الجنسية: 
سويسرية من أصول إسبانية وفرنسية

شخصية من االتحاد 
البريدي العالمي
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االتحاد الربيدي العالمي 
يعقد مؤتمرًا استثنائيًا ثالثًا

فـي عام 2020 ألغراض تطبيق نظام أسـعار 
النفقـات الختاميـة. وفـي مرحلـة ثانيـة، يقترح 
فـي الخيـار “جيـم” إدراج اإلعـالن ذاتيـا عـن 
األسـعار، علـى غـرار الخيـار “بـاء”، علـى 
أن يكـون مقرونـا بحمايـة إضافيـة تقـوم علـى 
خـالل  لإليـرادات  قصـوى  زيـادات  تحديـد 
عـام  إلـى   2021 عـام  مـن  الممتـدة  الفتـرة 
2025 تفاديـا الرتفاع األسـعار وضمانا لقدرة 
البلدان المرسـلة على التنبـؤ بمجرى األعمال.
يوَمـي  الثالـث  االسـتثنائي  المؤتمـر  وسـيُعقَد 
الدولـي  المركـز  فـي  سـبتمبر  و25   24
المؤتمـر  فـي جنيـف. وسـيُدعى  للمؤتمـرات 
إلـى التصويـت علـى إمكانيـة تمديـد االجتمـاع 
حتـى منتصف يوم 26 سـبتمبر لتمكين البلدان 
األعضـاء مـن الموافقـة علـى أي بروتوكـول 
إضافـي ضـروري لالتفاقيـة البريديـة العالمية 
وتوقيعـه. وسـيعقد مجلـس االسـتثمار البريدي 
جلسـة اسـتثنائية بعـد ظهـر يـوم 26 سـبتمبر 
لمراجعـة واعتمـاد التعديـالت الـالزم إدخالهـا 
علـى نظـام االتحـاد البريـدي العالمـي نتيجـة 

لقـرارات المؤتمـر االسـتثنائي.
والمسـتجدات  المعلومـات  مـن  وللمزيـد 
بخصـوص المؤتمر االسـتثنائي الثالث، يُرجى 

التالـي: اإللكترونـي  الموقـع  زيـارة 
.www.upu.int/en/congress 

 

مؤشـرات  علـى  تعتمـد  طريقـة  النظـام  هـذا 
التنميـة البريديـة بغيـة نقـل جميـع البلـدان إلـى 

نظـام واحـد مـع تحسـن الشـبكات البريديـة.
الخيـار  فـي  المقترحـة  المراجعـة  وتقضـي 
“ألـف”،  الخيـار  باسـم  المعـروف  األول، 
الطريقـة والمعاييـر  باالسـتمرار فـي تطبيـق 
الحاليـة التـي قررهـا مؤتمـر إسـطنبول، لكـن 
مـع تسـريع تنفيذهـا بتقديم موعد رفع األسـعار 
والـرزم  المزحمـة  الرسـائل  علـى  المطبقـة 
الصغيـرة إلـى عـام 2020، بدال مـن 2021، 
وبضـم جميـع البلـدان إلـى المجموعـة نفسـها 

الختاميـة. النفقـات  ألغـراض تطبيـق نظـام 
فيمـا يتيـح الخيار “بـاء” لجميع البلـدان إمكانية 
اإلعـالن ذاتيـا عن األسـعار التـي تطبقها على 
اعتبـارا مـن عـام 2020.  اختيـاري  أسـاس 
ومـن شـأن تحديـد سـقف لألسـعار خـاص بكل 
النفقـات  فـي  المفـرط  االرتفـاع  تفـادي  بلـد، 

الختاميـة.
أمـا الخيـار “جيـم” الـذي يُدعى أيضـا “الخيار 
التوافقـي”، فيقضـي هـو أيضـا باالنتقـال إلـى 
اإلعـالن عـن أسـعار النفقـات الختاميـة ذاتيـا، 
بالتطبيـق  تبـدأ  مراحـل،  اتبـاع  عبـر  لكـن 
االختيـاري اعتبـارا مـن عـام 2021. ويجمـع 
الخياريـن  خصائـص  أهـم  بيـن  الخيـار  هـذا 
ألـف وبـاء. فهـو يهـدف فـي مرحلة أوليـة إلى 
اإلسـراع فـي تطبيـق الزيـادات فـي األسـعار 
والـرزم  المزحمـة  الرسـائل  علـى  المطبقـة 
الصغيـرة ليضحـى فـي عـام 2020 بـدال مـن 
عـام 2021، كمـا أن الزيـادة المقترحـة هنـا 
أكبـر مـن تلـك المقترحـة فـي الخيـار “ألـف”. 
وسـتنتقل جميـع البلـدان إلـى المجموعة نفسـها 

قـال  المؤتمـر،  عقـد  عـن  اإلعـالن  بمناسـبة 
المديـر العـام للمكتـب الدولي لالتحـاد البريدي 
العالمـي، السـيد بشـار عبـد الرحمـن حسـين 
إن “هـذا القـرار يؤكـد مـدى اهتمـام البلـدان 
البريـدي  االتحـاد  علـى  بالحفـاظ  األعضـاء 
العالمـي موحـدا وقـادرا علـى تلبيـة احتياجات 
االتحـاد  أن  فـي  ثقـة  لعلـى  وإننـي  الجميـع. 
البريـدي العالمـي، كدأبـه، سيسترشـد بـروح 
الحـوار والتعـاون بغيـة التوصـل إلـى الحلـول 

الالزمـة فـي اجتماعـه فـي جنيـف.”
البريـدي  االتحـاد  إدارة  مجلـس  وأوصـى 
العالمـي البلـدان األعضـاء فـي شـهر أبريـل 
بعقد مؤتمر اسـتثنائي من أجل تيسـير مناقشـة 
نظـام  علـى  إدخالهـا  المحتمـل  التغييـرات 
األجـور المطبقـة لقاء توزيع الرسـائل والرزم 
نظـام  باسـم  أيضـا  المعـروف  الصغيـرة، 
النفقـات الختاميـة وتسـريع وتيرتهـا. وجـاءت 
هـذه التوصية اسـتجابة للمخـاوف التي أثارتها 
تغطيـة التكاليف واضطرابات األسـواق والتي 
عبـرت عنهـا عـدة بلـدان، وال سـيما الواليـات 
المتحـدة األمريكيـة، التـي ذكـرت أن األجـرة 
المطبقـة علـى الـرزم الصغيـرة هـي السـبب 
الرئيسـي وراء نيتهـا االنسـحاب مـن االتحـاد 

البريـدي العالمـي فـي أكتوبـر 2019.

خيارات ثالثة
سـيبحث المؤتمر االستثنائي في ثالثة خيارات 
تتعلق بمسـتقبل نظـام النفقـات الختامية، قدمها 
فـي اقتـراح مشـترك كل مـن مجلـس اإلدارة 

ومجلـس االسـتثمار البريدي.
ودخـل نظـام النفقـات الختاميـة الحالـي حيـز 
التنفيـذ فـي ينايـر 2018، بعـد التعديـل الـذي 
اعتمـده مؤتمر إسـطنبول لعام 2016. ويُطبق 

النص:  كاْيال ِرْدستاْون.

قررت البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي، في اقتراع بريدي، عقد مؤتمر استثنائي ثالث 
في سبتمبر المقبل في جنيف لمناقشة مراجعة نظام األجور البريدية الدولي.

ما هي النفقات 
الختامية؟

أنشأ مؤتمر طوكيو 
لعام 1969 نظام 
النفقات الختامية 

بهدف دفع أجرة لبلدان 
المقصد مقابل معالجة 
بعائث بريد الرسائل 

ونقلها وتوزيعها عبر 
الحدود. وتُراجع 

طريقة حساب 
األسعار وتُحسَّن 

عموما في كل مؤتمر 
بريدي عالمي يعقد كل 

أربع سنوات.

بإيجاز

عقد االتحاد البريدي العالمي مؤتمرا 
حـول التنظيم البريـدي بعنوان “نظم 
أجـور االتحـاد البريـدي العالمـي - 
حـدود جديـدة لعالـم قديم؟”، اسـتمع 
فيـه إلـى آراء طائفـة متنوعـة مـن 
أصحـاب المصلحـة في نظـام النفقات 
الختاميـة. ومـن المقـرر نشـر أعمال 

هـذا االجتمـاع فـي مطبـوع.

9 أبريل 2019

اختـار مجلـس اإلدارة ثالثـة خيارات 
بشـأن مسـتقبل نظم األجـور الخاصة 
ودعـا  العالمـي  البريـدي  باالتحـاد 
البلـدان األعضاء إلـى التصويت عبر 
البريـد لتحديـد مـا إذا كانـت ترغـب 
فـي اتخـاذ قـرار فـي هـذه الخيـارات 
أو  البريـدي  االقتـراع  طريـق  عـن 

خـالل مؤتمـر اسـتثنائي.

10 أبريل 2019

العالمـي  البريـدي  االتحـاد  تلقـى 
العـدد الـالزم مـن بطاقـات االقتـراع 
الصحيحـة ليعلن أن البلدان األعضاء 
قـررت عقـد مؤتمـر اسـتثنائي ثالث.

7 يونيو 2019

تلقـى المديـر العـام لالتحـاد البريـدي 
العالمـي خطابـاً من حكومـة الواليات 
المتحـدة األمريكيـة تبلـغ فيـه االتحاد 
البريـدي العالمـي بعزمها االنسـحاب 
عـام  بعـد  المنظمـة  معاهـدات  مـن 
واحـد مـن تاريـخ اسـتالم الخطـاب.

17 أكتوبر 2018

قـرر مجلـس اإلدارة برنامـج العمـل 
الـذي مـن شـأنه تسـريع المناقشـات 
حـول نظام األجـور الخـاص باالتحاد 
البريـدي العالمـي في مجلـس اإلدارة 
ومجلـس االسـتثمار البريـدي واتفق 
علـى عـرض اقتراحـات بهـذا الشـأن 
دورتـه  فـي  اإلدارة  مجلـس  علـى 

المعقـودة فـي أبريـل 2019.

25 أكتوبر 2018

شـرع االتحـاد البريـدي العالمـي فـي 
إجـراء مشـاورات عامـة بشـأن نظام 
تقديـم  إلـى  دعـوة  ووجـه  أجـوره 
مسـاهمات فـي هـذا الموضـوع بغيـة 
إصدار منشـور رئيسـي عن المسألة 

فـي عـام 2019.

11 ديسمبر 2018

اجتمـع فريـق تكامـل األجـور التابـع 
لمجلـس االسـتثمار البريـدي وفريق 
التابـع  باألجـور  المعنـي  الخبـراء 
لمجلـس اإلدارة فـي بـرن لمناقشـة 
نظـام  بشـأن  المقدمـة  االقتراحـات 
األجـور واقتراح خيـارات بغية اتخاذ 
قـرار فـي هـذه االقتراحـات قبـل عقد 

المقبـل. المؤتمـر 

22 فبراير 2019

ً االتحاد البريدي العالمي يعقد مؤتمراً استثنائياً ثالثا

ك. ر
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تسليط الضوء على الحلول

وهــذه العالمــة التجاريــة البريديــة المعــاد 
ــر مــن 110  ــي أكث ــا ف ــا، مســجلة حالي تفعيله
ــى  ــة إل ــة التجاري ــذه العالم ــتند ه ــدان، وتس بل
تقنيــة األداء اآلنــي وإلــى معاييــر جــودة عاليــة 
بفضــل منصــة تربــط المســتثمرين البريدييــن 
بالنظــام المالــي الدولــي لالتحــاد البريــدي 
ــق برمجــي  ــارة عــن تطبي العالمــي، وهــو عب
ــة  ــة العالمي ــادل الحــواالت البريدي ــم لتب مصم

ــا. ــة آني ــة اإللكتروني الدولي
وبمجــرد أن يبــدأ المســتثمر فــي اســتخدام 
PosTrans�  عالمة التحويــل البريدي التجارية
ــوم عليهــا هــذه  ــي تق ــا الت ــإن التكنولوجي fer ف
العالمــة التجاريــة تتيــح للزبــون الحصــول 
ــوال  ــل األم ــرة لتحوي ــد مبتك ــة ج ــى خدم عل
علــى أســاس آليــة مناســبة لحســاب األســعار. 
وعــالوة علــى ذلــك، ييســر اســتخدام تلــك 
ــددة  ــات المتع ــرام االتفاق ــة إب ــة التجاري العالم
ــن  ــن الذي ــتثمرين اآلخري ــع المس األطــراف م
يســتخدمون العالمــة التجاريــة، ممــا يســهم في 
ــي أســرع فأســرع.  ــا الجغراف اتســاع نطاقه

PosTrans�  ويعنــي اعتمــاد العالمــة التجاريــة
نوعيــة  بمعاييــر  البريــد  مكاتــب  تقيــد   fer
الخدمــة المعتمــدة، التــي تقتضــي منهــا ضمــان 
إرســال الحــواالت فــي غضــون فتــرة زمنيــة 
ــن  ــن الذي ــذي يجــذب الزبائ ــر ال محــددة، األم

يرغبــون فــي أن تصــل أموالهــم إلــى أســرهم 
حيــن تكــون فــي حاجــة إليهــا.

PosTrans�  ويتيــح اســتخدام العالمة التجاريــة
fer للمســتثمرين أيضــا الحصــول علــى مــواد 
لتنظيــم حمــالت ترويجيــة مغريــة تجــذب 
الزبائــن نحــو هــذه الخدمــة. وفــي اآلونــة 
ــي  ــدي العالم ــاد البري ــى االتح ــرة، انته األخي
مــن إعــداد مجموعــة المــواد الترويجيــة هــذه، 
وملصقــات  ومنشــورات  شــعارات  ومنهــا 
ــة، ومــواد تســويقية، وشــعار  ــات مطوي والفت
 PosTransfer التجاريــة  للعالمــة  متحــرك 

ــت. ــى اإلنترن ــات عل ــذا إعالن وك
أرمينيــا،  هــي  بلــدان،  تســعة  واســتهلت 
وبيــالروس، وكمبوديــا، وجمهوريــة كــوت 
ديفــوار، وجيبوتــي، وفرنســا، وجمهوريــة 
والمغــرب،  اإلســالمية، ومدغشــقر  إيــران 
اعتمــاد  مراحــل  مــن  األخيــرة  المرحلــة 
ضمــن   PosTransfer التجاريــة  العالمــة 
ــى أســاس نهــج إقليمــي.  ــك عل عملياتهــا، وذل
وتغطــي الشــبكة حاليــا رابطــة الدول المســتقلة 
وأوروبا الشــرقية وأفريقيا والشــرق األوســط، 

وهــي ال تــزال فــي نمــو مســتمر.
العالمــة  المزيــد عــن  وإذا وددتــم معرفــة 
االتصــال  يرجــى   ،PosTransfer التجاريــة 
بالســيد ســيرغي دوكلســكي، منســق الخدمــات 

 بناء الثقة يف العالمة التجارية 
PosTransfer

النص: برنامج “ الخدمات المالية البريدية واإلدماج المالي” لالتحاد البريدي العالمي.

اعترافـاً مـن االتحـاد البريـدي العالمـي بالـدور الـذي يضطلـع بـه المسـتثمرون البريديـون فـي 
تعزيـز اإلدمـاج المالـي والحـد من الفقر، أنشـأ االتحاد العالمة التجاريـة PosTransfer لخدمات 
الدفع البريدية في عام 2015 كأداة لبناء الثقة، وال سـيما في أوسـاط العمال المهاجرين الذين 
يبحثـون عـن خدمـات موثوقـة وميسـورة التكلفـة لتحويـل األموال إلى أسـرهم. وترمـي العالمة 
التجاريـة PosTransfer أيضـا إلـى تعزيـز وضـع المسـتثمرين المعيَّنيـن في السـوق التنافسـية 

لتحويـل األمـوال إلكترونياً.

في  المستثمر  يبدأ  أن  بمجرد 
استخدام عالمة التحويل البريدي 
فإن   PosTransfer التجارية 
التكنولوجيا التي تقوم عليها هذه 
للزبون  تتيح  التجارية  العالمة 
الحصول على خدمة جد مبتكرة 
لتحويل األموال على أساس آلية 
مناسبة لحساب األسعار. وعالوة 
تلك  استخدام  ييسر  ذلك،  على 
التجارية إبرام االتفاقات  العالمة 
المتعددة األطراف مع المستثمرين 
اآلخرين الذين يستخدمون العالمة 
اتساع  في  يسهم  مما  التجارية، 

نطاقها الجغرافي أسرع فأسرع.

PosTransfer بناء الثقة في العالمة التجارية

شـهادة: السـيد هايك أفاغيان، رئيس مؤسسـة 
بريـد أرمينيـا )HayPost( ومديرهـا العام 

كانـت أرمينيـا أحـد أوائـل البلدان التي شـاركت فـي مبادرة 
PosTransfer. مـا الـذي حفزكـم إلـى تبنـي الخدمـة 

الجديـدة بهـذه السـرعة؟
المسـتثمر  وهـي   ،)HayPost CJSC( أرمينيـا  بريـد  إن مؤسسـة 
البريـدي الوطنـي ألرمينيـا، دائمـا منفتحـة أمـام الفـرص والتحديـات 
الجديـدة. وقـد رحبنـا بهـذه المبـادرة للبـدء فـي تقديـم خدمـة جديـدة 
وحديثـة لتحويـل األمـوال بيـن المسـتثمرين البريدييـن فـي إطـار 
العالمـة التجارية الموحـدة PosTransfer، اسـتجابة للطلب المرتفع 
مـن زبائننـا علـى نظـام كهـذا. فلدينـا زبائـن يجـرون التحويـالت 
البريديـة علـى الـدوام، وعلـى الرغم من وجـود العديد من المنافسـين 
الذيـن يتقاضون رسـوما منخفضة لقاء التحويـالت، فزبائننا يفضلون 
إرسـال التحويـالت الماليـة واسـتالمها عبـر مكاتـب البريـد. ونحـن 
علـى يقيـن مـن أن الطلـب سـيزداد إذا قدمنـا خدمـة حـاوالت أسـرع 
وأكثـر أمانـا وأقـل تكلفـة. وتعتبِـر المؤسسـة أن العالمـة التجاريـة 
PosTransfer تفتـح أبـواب حقبة جديدة أمام قطـاع تحويل األموال، 

وهـذا هـو سـبب عـدم ترددنـا فـي اعتمـاد هـذه الخدمـة.
كيـف ستسـاعد العالمـة التجاريـة PosTransfer فـي 

رأيكـم علـى بنـاء الثقـة لـدى زبائنكـم؟
كمـا ذكرنـا مـن قبـل، لدينـا زبائـن يسـتخدمون الخدمـات البريديـة 

علـى الـدوام.
وتضمـن المؤسسـة حضورهـا عبـر 886 مكتـب بريد تعمـل لمدة 
سـتة أيـام فـي األسـبوع فـي جميـع أنحـاء أرمينيـا، وقـد زود 752 
مكتـب بريـد منهـا باإلنترنـت فيمـا تنجـز المكاتـب األخـرى عملها 
دون اتصـال باإلنترنـت. وعـالوة علـى ذلـك فـإن المؤسسـة تعمل 
بنشـاط علـى تحديـث بنيتهـا التحتيـة وسـينضم العديد مـن المكاتب 
لخطـط  وفقـا  اإلنترنـت  علـى  المتاحـة  المنصـة  إلـى  األخـرى 

التطويـر التـي ننفذهـا.

وتتيـح لنـا شـبكتنا الواسـعة الوصـول إلـى زبائننـا فـي كل مـكان 
مـن المناطـق الحضريـة إلـى المناطق الريفيـة النائيـة، مما يضمن 
حصـول أقصـى عدد ممكـن من الزبائن على خدماتنـا. إذ يعيش ما 
يبلـغ نسـبته 36٪ تقريبـا مـن سـكان أرمينيا فـي المناطـق الريفية، 
وهـم المسـتفيدون الرئيسـيون مـن التدفقـات النقديـة المرسـلة مـن 

الخـارج إلـى أرمينيا.
وتؤكـد هـذه اإلحصـاءات وجـود طلـب على المنتـج وقبولـه. وإننا 
علـى هذا األسـاس، نؤكد رغبتنـا في تقديم خدمـة التحويل البريدي 
PosTransfer وقدرتنـا علـى ذلـك مـن أجل االسـتمرار في تعزيز 

عالقاتنـا المبنيـة على الثقة مـع زبائننا.
كيف سـيمّكن اسـتخدام العالمة التجاريـة PosTransfer من 
التعـاون مـع المؤسسـات البريديـة األخـرى فـي جميـع أنحـاء 

العالم؟
الفكـرة مـن وراء اسـتخدام العالمـة التجاريـة PosTransfer هي 
تحصيـل األمـوال المحولـة ودفعهـا عبـر شـبكات المسـتثمرين 
البريدييـن، وذلك باسـتخدام أحدث أنظمة االتصاالت. وسـتكون 
بذلـك األمـوال متاحة للمرسـل إليه عبـر اإلنترنت وفقـا للمعايير 
التشـغيلية والتكنولوجيـة الموحـدة التي طورها االتحـاد البريدي 
توحيـد  علـى  معـا  البريديـة  المؤسسـات  وسـتعمل  العالمـي. 
المعاييـر ومسـاعدة بعضهـا على تنظيم عملية إرسـال واسـتقبال 
الحـواالت الماليـة فـي مجملهـا. وسـتنفذ المؤسسـات البريديـة 
كذلـك مبـادرات وحمـالت تسـويقية لجـذب الزبائـن والترويـج 

.PosTransfer للعالمـة التجاريـة
مـا الـذي يمكـن أن تقولـوه لتشـجيع المسـتثمرين البريدييـن 

اآلخريـن علـى اسـتخدام هـذه العالمـة التجاريـة؟
نوصـي بشـدة باسـتخدام هـذه العالمـة التجاريـة، فكلمـا زاد عدد 
البلـدان األعضـاء التي تدعـم هذه المبادرة، نمت الشـبكة وزادت 
الفوائـد سـواء للبلـدان األعضـاء أو للزبائـن. ونعتقـد أن هـذه 
العالمـة التجاريـة سيشـيع اسـتخدامها فـي جميـع أرجـاء العالـم 

وسـيدوي صيتهـا بيـن نظـم المنافسـين الرئيسـية.

الماليــة واإلدمــاج المالــي علــى عنــوان البريــد 
اإللكترونــي التالــي:

 sergey.dukelskiy@upu.int

mailto:sergey.dukelskiy@upu.int
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النص:  كاْيال ِرْدستاْون.

فـي نهايـة عـام 2018، أصدر االتحـاد الدولي 
لالتصـاالت آخـر توقعاتـه المتعلقـة بالوضعين 
تكنولوجيـا  السـتخدام  واإلقليمـي  العالمـي 
المعلومـات واالتصـاالت والتـي قـدرت أن مـا 
نسـبته 51.2٪ من السـكان، أي 3.9 مليارات 
نهايـة  فـي  اإلنترنـت  سيسـتخدمون  شـخص، 
العـام. ولئـن برهـن هـذا الرقـم علـى حـدوث 
تحسـن واضح في نسـبة الربط باإلنترنت على 
الصعيـد العالمـي، فإنـه يبيـن أيضـا أن النصف 
اآلخـر مـن سـكان العالم ال يـزال متأخرا خلف 

الركب.
وإليجـاد وسـائل مبتكـرة لجعل ما يعرف باسـم 
“الثـورة الصناعية الرابعة” ثورة شـاملة، أنشـأ 
السـيد أنطونيـو غوتيريـش، األميـن العام لألمم 
المتحـدة، فريقا رفيع المسـتوى معنيـا بالتعاون 
الكفيلـة  الطـرق  بدراسـة  وكلفـه  الرقمـي، 
باسـتخدام التكنولوجيـا فـي تنفيـذ خطـة التنميـة 
المسـتدامة لعـام 2030. وأصـدر الفريق الذي 
يترأسـه كل مـن السـيدة ميلينـدا غيتـس، مـن 
مؤسسـة بيـل وميليندا غيتس، والسـيد جاك ما، 
مؤسـس موقـع Alibaba، فـي يونيـو 2019 

تقريـره المعنـون “عصـر الترابـط الرقمـي”.
خمسـة  تحديـد  التقريـر  هـذا  فـي  وجـرى 
االقتصـاد  وهـي:  أال  أولويـة  ذات  مجـاالت 
والقـدرات  الشـامالن؛  والمجتمـع  الرقمـي 
األشـخاص  وحقـوق  والمؤسسـية؛  البشـرية 
والقـدرة البشـرية؛ والثقة واألمن واالسـتقرار؛ 
الفريـق  وذهـب  العالمـي.  الرقمـي  والتعـاون 
حتـى إلـى ضـرورة إضافـة هـدف ثامن عشـر 
المتحـدة  األمـم  أهـداف  إلـى  الرقمنـة  بشـأن 

المسـتدامة. للتنميـة 

تصور اإلدماج
لمـا كانـت وكاالت األمم المتحدة متعطشـة إلى 
تقديـم مسـاهمة فـي هـذا المجـال، دعـت بُعيـد 
صـدور التقريـر إلـى عقـد اجتمـاع مـن أجـل 
للمسـاهمة  اتخاذهـا  الواجـب  التدابيـر  تحديـد 

ال يـــزال المليـــارات من ســـكان العالم 
ال يحصلـــون علـــى خدمـــات اإلنترنت 
وال غيرها مـــن تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصاالت األساســـية، ولذلك، تسعى 
الدوليـــة  والمنظمـــات  الحكومـــات 
والشـــركات الخاصة جاهـــدة للرد على 
ســـؤال مـــن األســـئلة الرئيســـية التي 
ُطرحت فـــي عالمنا المعاصـــر أال وهو: 
ما الســـبيل إلى ســـد الفجـــوة الرقمية؟ 
وهـــا هـــو االتحـــاد البريـــدي العالمي 
يسعى لتشـــجيع المؤسســـات البريدية 
علـــى إيـــالء األولوية للتحـــول الرقمي 
كمبـــادرة إليجاد حـــل لهـــذه المعضلة.

سد الفجوة الرقمية موضوع الغالف

سد الفجوة 
الرقمية
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فـي تنـاول هـذه المجاالت. وشـارك السـيد بول 
دونوهـي، مديـر برنامـج االقتصـاد والتجـارة 
الرقمييـن فـي االتحـاد البريـدي العالمـي، فـي 
هـذا االجتمـاع وقـدم عرضـا حـول المسـاهمة 
المتخصصـة  الوكالـة  تقدمهـا  التـي يمكـن أن 
فـي هـذا المجـال، وال سـيما فـي عمليـة إرسـاء 
اقتصـاد ومجتمع رقميين شـاملين. وحدد خالل 
المناقشـات مجالين مـن مجاالت االهتمام يمكن 
علـى صعيدهمـا  تشـكل  أن  البريديـة  للشـبكة 

شـبكة جـد قيّمـة.
إيجـاد  فـي  يتمثـل  المجاليـن  “أحـد  إن  وقـال 
طريقـة السـتخدام البنيـة التحتيـة والمبـادرات 
القائمـة فـي تنفيـذ التوصيـات مـن جهـة، أمـا 
معلوماتيـة  حلـول  إيجـاد  فـي  فيتمثـل  الثانـي 
وطنيـة. ويـؤدي القطـاع البريـدي بالفعل دورا 
فعـاال فـي هذين المجالين وله قـدرة كبيرة على 

لإلدمـاج”. الترويـج 
وبفضـل شـبكة تضـم أكثر مـن 000 660 مكتب 
بريـد فـي شـتى ربـوع العالـم، بمـا فـي ذلـك فـي 
 5 علـى  يزيـد  ومـا  والنائيـة  الريفيـة  المناطـق 
القطـاع  يتمتـع  إجمـاال،  بريـد  موظـف  مالييـن 
العالـم.  بسـكان  تربطـه  فريـدة  بعالقـة  البريـدي 
التـزام  أيضـا  عليـه  يقـع  ذلـك،  علـى  وعـالوة 
تقديـم مجموعـة مـن الخدمـات العامة إلـى هؤالء 
السـكان. وبحكم تعايشـه اليومي وسط المجتمعات 
وبفضـل تجربتـه بوصفـه مقـدم خدمـات عامـة 

كسـبت المؤسسـات البريديـة ثقـة زبائنهـا.
وبهـذه األبعـاد الثالثـة، وهـي الوصـول إلـى 
والتمتـع  الشـمولية  الخدمـة  وتقديـم  السـكان 
بالثقـة، أصبحـت المؤسسـات البريديـة محـركا 
لإلدمـاج فـي عدة مجاالت ولذلـك ترى االتحاد 
للترويـج  جاهـدا  يسـعى  العالمـي  البريـدي 

للمؤسسـات البريديـة كشـريك. ويُعـّد اإلدمـاج 
دعامـة مـن الدعامـات الثالث التي تقـوم عليها 
رؤيـة االتحـاد البريـدي العالمـي لعـام 2020، 
ويسـتند إليهـا جـزء كبيـر من عمـل االتحاد في 

مجـال التحـول الرقمـي.
فـي  أثبتـت  قـد  البريديـة  المؤسسـات  وكانـت 
الماضـي جدارتها بـأن تضحى رائدة في مجال 
االتصـاالت  خدمـات  علـى  الجميـع  حصـول 
الماديـة والخدمات اللوجسـتية. وبفضلها تسـنى 
لمـا يزيـد علـى ملياري شـخص الحصول على 
الحكومـات  بـدأت  ولذلـك  الماليـة،  الخدمـات 
خـالل السـنوات األخيـرة تعتـرف بـدور هـذه 
المؤسسـات في تحقيق اإلدماج المالي. ويشـكل 
التحـول الرقمـي المرحلـة الثانيـة مـن رسـالة 
االتحـاد البريـدي العالمـي المتمثلـة فـي تقديـم 
الخدمـات العامـة األساسـية إلـى السـكان الذيـن 
ال يحصلـون علـى القـدر الكافي مـن الخدمات.

تحليل الوضع
منذ عام 2012 والمكتب الدولي لالتحاد البريدي 
منذ عام 2012 والمكتب الدولي لالتحاد البريدي 
العالمي يتابع عن كثب تطور الخدمات الرقمية في 
القطاع البريدي. ويبيّن تقريره الشهير الذي صدر 
الرقمي  االقتصاد  عن  “تقرير  والمعنون  حديثا 
أن  - مشهد عالمي”  الرقمية  البريدية  واألنشطة 
دورها  بحق  تؤدي  بدأت  البريدية  المؤسسات 

بوصفها عامال من عوامل اإلدماج الرقمي.

وتُبين دراسات الحاالت الواردة في هذا التقرير 
البريدي  للقطاع  الرقمي  التحول  بين  العالقات 
التنمية  خطة  أهداف  تحقيق  في  ومساهمته 
المستدامة لعام 2030، كما أنه تربط المبادرات 
البريديون  المستثمرون  اتخذها  التي  الرقمية 
بعشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة البالغ 

عددها سبعة عشر هدفا.

التي  البيانات  إلى  يستند  الذي  التقرير،  ويبيّن 
قدمها 125 مستثمرا معيَّنا من المستثمرين الذين 
ردوا على استبيان االتحاد البريدي العالمي لعام 
أن  الرقمية،  البريدية  بالخدمات  المتعلق   2017
ما نسبته 93٪ من المستثمرين المعيَّنين يقدمون 
بشراكة  أو  بأنفسهم  إما  رقمية،  خدمات  حاليا 
التقرير عالوة على  مع أطراف أخرى. وأشار 
ذلك إلى أن ثالثة أرباع المستثمرين الذين ردوا 
على االستبيان تقريبا زادوا من استثماراتهم في 

الخدمات البريدية الرقمية.

الدور  األخرى  هي  تدرك  الحكومات  وأضحت 
الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات البريدية بإتاحة 
النفاذ إلى الخدمات اإللكترونية األساسية، إذ أشار 
الذين  المعيَّنين  المستثمرين  من   ٪62 نسبته  ما 
ردوا على االستبيان إلى أن حكوماتهم أضحت 
تسند إلى المؤسسات البريدية في سياساتها دورا 

في تقديم الخدمات اإللكترونية إلى المواطنين.

نصف  من  أكثر  أن  ذلك،  مع  التقرير،  وأظهر 
االستبيان  على  ردت  التي  البريدية  المؤسسات 
تكفي  ال  تزال  ال  الحالية  االستثمارات  أن  ترى 
لضمان تقديم الخدمات الرقمية بالكامل. ومن ثم 
المؤسسات  أن  بوضوح من  تحذر  الدراسة  فإن 
البريدية إذا لم تعجل بتكثيف جهودها في سبيل 
الرقمنة، فسيفوتها الركب بوصفها مقدم خدمات 

إدارية وتجارية ومالية إلكترونية. 
بفضل شبكة تضم أكثر من 000 660 
مكتب بريد في شتى ربوع العالم، بما 
في ذلك في المناطق الريفية والنائية 
وما يزيد على 5 ماليين موظف بريد 
إجماال، يتمتع القطاع البريدي بعالقة 

فريدة تربطه بسكان العالم.

يشكل التحول الرقمي المرحلة الثانية 
العالمي  البريدي  االتحاد  رسالة  من 
العامة  الخدمات  تقديم  في  المتمثلة 
األساسية إلى السكان الذين ال يحصلون 

على القدر الكافي من الخدمات.

عصــر الترابــط الرقمــي يحــدد معالــم 
توصيــات فــي خمســة مجــاالت ذات 

أولوية:

والمجتمــع . 1 الرقمــي  االقتصــاد 
لشــامالن ا

القدرات البشرية والمؤسسية . 2

حقوق األشخاص والقدرة . 3
البشرية

الثقة واألمن واالستقرار. 4

التعاون الرقمي العالمي. 5

ولذلك ال بد أيضا من تشجيع المؤسسات البريدية 
على أن تصبح مؤسسات رقمية وتتيح خدماتها 
البريدية التقليدية على منصات رقمية لكي تحتفظ 
بأهميتها لدى الزبائن الذين يستخدمون اإلنترنت. 
وبفضل إتاحة الخدمات البريدية في مكاتب بريد 
متطورة رقميا ومن خالل تطبيقات على أجهزة 
االتصال المحمولة، سيتمّكن الناس من الحصول 

على خدمات المؤسسات البريدية حيثما كانوا.
مرارا  العالمي  البريدي  االتحاد  شدد  ولطالما 
وتكرارا على هذه المسألة منذ سنين، بعد أن أدمج 
استراتيجية  أهداف  الثاني من  في هدفه  الرقمنة 
-2017 للدورة  العالمية  البريدية  إسطنبول 

التي  المسألة  هي  المسألة  هذه  ولعل   .2020
المناسبات الكبرى التي  تُطرح تقريبا خالل كل 
ينظمها االتحاد البريدي العالمي، وال سيما منتدى 
أبريل  في  نُظم  الذي  البريدية  المالية  الخدمات 
المالية  البريدية  الخدمات  تحت عنوان “ تشكيل 

في االقتصاد الرقمي”.
بشار  السيد  شدد  المنتدى،  أعمال  افتتاح  ولدى 
عبد الرحمن حسين، المدير العام لالتحاد البريدي 
التكنولوجيا،  العالمي، على أهمية تطبيق أحدث 
 ،)blockchain( مثل سالسل السجالت المغلقة

لتسريع عملية اإلدماج.
تحوالت  يشهد  عصر  في  نعيش  “إننا  وقال 
يمنحنا  الحالي  والوضع  استثنائية.  تكنولوجية 
فرصة فريدة إلدخال تغييرات كبيرة على القطاع، 
وإنه لعين الصواب أن نسعى إلى تحقيق أقصى 
استفادة من إيجابيات هذه التحوالت”. فالقدرات 
متوافرة، ولكن السؤال المطروح هو كيف للقطاع 

أن يستفيد من هذه التطورات إلى أقصى حد؟
وقال السيد موزيس ما، الشريك المؤسس لشركة 
FutureLab Consulting، في كلمته الرئيسية 
التي ألقاها أثناء المنتدى “فلنُسرع قليال ولنغامر 

بعيدا عن دائرة راحتنا”.
وأضاف السيد ما في كلمته “إن تطبيق سالسل 
السريع  التطبيق  أو  الرائع”،  المغلقة  السجالت 
االنتشار الذي يستخدم تكنولوجيا سالسل السجالت 
المغلقة، لم يُخترع بعُد بسبب الصعوبات المتعلقة 

التي  بالتكنولوجيا  الناس  ربط  مراحل  بآخر 
يحتاجونها لتطوير هذا التطبيق واستخدامه.

وأردف قائال إن “المؤسسات البريدية هي المالذ 
ال  الذين  لألفراد  األخير  الكيلومتر  في  المتاح 
الذين  أو  المصرفية  الخدمات  على  يحصلون 
يفتقرون إلى وثائق الهوية، وكذلك فإن استغالل 
الشركات  مع  للتعاون  فرصة  يمثل  المكانة  هذه 
المغلقة  التي تستخدم سالسل السجالت  األخرى 
قائال  وأضاف  الرقمية”.  الثورة  إتمام  ثم  ومن 
“إذا جّهزنا ُسعاتنا بهواتف محمولة، فسيتسنى لنا 

مباشرة تنفيذ بعض هذه المبادرات”.
قادرة  البريدية  المؤسسات  أن  ما  السيد  ويرى 
على تسوية مشكلة الكيلومتر األخير وكذلك على 

تجاوز المنافسين إذا سرعت نسقها ولو قليال. 

خطوة إلى األمام في سبيل سد الثغرات
الترويج  على  فريقه  مع  دونوهي  السيد  يعمل 
الترويج  على  فريقه  مع  دونوهي  السيد  يعمل 
للتطور تدريجيا خطوة بخطوة، وال سيما في 
البلدان النامية التي يلزم استثمار مبالغ كبرى 
فيها لتحديث البنية التحتية التقليدية وتسريعها. 
وأكد السيد دونوهي أن قصور البنية التحتية من 
شأنه أن يحمل البلدان على إعادة النظر في دور 

المؤسسات البريدية وتسريع وتيرة االبتكار.
وهذا ما ساعد بالفعل بعض البلدان النامية على 
أنها تجاوزت في  تسريع وتيرة االبتكار حتى 
ذلك نظيراتها في البلدان المتقدمة؛ هذا ما أكده 
السيد دانيال نيتو، خبير اإلدماج الرقمي ومسائل 
العالمي  البريدي  االتحاد  في  العامة  السياسة 
ي التقرير المعنون “االقتصاد الرقمي  وأحد معّدِ

واألنشطة البريدية الرقمية- مشهد عالمي”.
وأضاف قائال “تمتلك معظم المؤسسات البريدية 
ضخمة  معلوماتية  نُظما  المتقدمة  البلدان  في 
ولكنها قديمة، ومن ثم يجب عليها إيجاد توازن 
بين صيانة نظمها واالستثمار القتناء تكنولوجيا 
رقمية جديدة. أما البلدان النامية فمن حسن حظها 
أنها ليست مرتبطة بحلول موضوعة من قَبل”.

المعيَّنين  المستثمريَن  الخبيران  ويوصي 
ناشئة  شركات  مع  شراكات  بإقامة  بالمبادرة 
إليجاد حلول لسد الثغرات على مستوى البنية 

التحتية بسرعة.
وأكد السيد دونوهي أن “الشركات الناشئة تمتاز 
بالمرونة، ولكنها ال تصل إلى السوق، وهذا ما 

تتيحه لها المؤسسات البريدية”.

سد الفجوة الرقمية

ويعتقد الخبيران أن المرونة تتطلب تغييرا في 
الثقافة المؤسسية التي يجب أن يحمل شعلتها 
قادة أشداء، يدفعهم التعطش لالبتكار والرغبة 

في اعتماد نماذج تجارية جديدة.
االتحاد  “تقرير  إن  قائال  نيتو  السيد  وصرح 
حدد  الجديد  الرئيسي  العالمي  البريدي 
مهارات الموظفين في المجال الرقمي والثقافة 
البريدية بوصفها  المؤسسية لدى المؤسسات 

أكبر عقبات أمام االبتكار”.
ويمكن ألولئك الذين يصيغون استراتيجياتهم 
مؤسسات  عدة  بتجارب  االستئناس  الرقمية 
في  نجاحا  قد غامرت وحققت  كانت  بريدية 

هذا المجال.

تونس
المثال،  سبيل  على  تونس،  في 
دعامة  البريدية  المؤسسة  أصبحت 
الحكومية  االستراتيجية  دعائم  من 
لإلدماج المالي الوطني وإلغاء العملة 

البريد  مؤسسة  وكانت  التداول.  من 
التونسي أول مؤسسة مالية في البلد 
الدفع  عمليات  تطبيق  في  تشرع 

وهـــي  الثالثـــة،  األبعـــاد  بهـــذه 
الوصـــول إلـــى الســـكان وتقديـــم 
ـــة،  ـــع بالثق الخدمـــة الشـــمولية والتمت
البريديـــة  المؤسســـات  أصبحـــت 
محـــركا لإلدمـــاج فـــي عـــدة مجـــاالت.

البريدية إذا لم تعجل  إن المؤسسات 
الرقمنة،  سبيل  في  جهودها  بتكثيف 
فسيفوتها الركب بوصفها مقدم خدمات 

إدارية وتجارية ومالية إلكترونية.

موضوع الغالف
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بواسطة   2000 عام  في  اإللكتروني 
الرقمي  الدينار  الرقمية، وهي  عملتها 
e�DINAR. ثم بدأت في عام 2010 
أجهزة  على  دفع  منصة  تشغيل  في 
هذه  وتحوز  المحمولة،  االتصال 
المنصة حاليا نسبة 95٪ من السوق. 
مع  التونسي  البريد  مؤسسة  وتتعاون 
التكنولوجيا  ناشئة من شركات  شركة 
المالية من أجل دمج تكنولوجيا سالسل 

السجالت المغلقة في هذه المنصة.
رئيس  غربي،  حسام  السيد  وعرض 
قسم العالقات الدولية في مؤسسة البريد 
التونسي، هذه اإلنجازات خالل منتدى 
المستثمرين  وحث  المالية  الخدمات 
بين  شراكات  إقامة  على  اآلخرين 
القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة 
إلى  الرقمية. وأشار  التكنولوجيا  تنفيذ 
أن مؤسسة البريد أمست تعتبر نفسها 

حاضنة للشركات الناشئة.
وأردف قائال “لقد أصبحنا مهدا ومنطلقا 

للشركات الناشئة”.
مقدم  التونسي  البريد  مؤسسة  وتُعتبر 
خدمات رقمية مثاليا، بل وأيضا نموذجا 
يُحتذى به في مجال تحديث العمليات 
البريدية. وأوضح السيد دونوهي أن هذا 
المستثمر يسعى حاليا إلى تجهيز جميع 
محمولة  بهواتف  البريديين  موظفيه 
الفعالة  غير  العمليات  من  للتخلص 
خدمات  ولتقديم  الورق  على  القائمة 

بريدية إلى زبائنها في محال إقامتهم.

جمهورية كوت ديفوار
قطعــت مؤسســة بريــد كــوت ديفــوار 
أشــواطا  األخــرى  هــي   )la Post(
علــى  نهجهــا  تحويــل  فــي  كبيــرة 
ــز  ــالل تركي ــن خ ــطة م ــتوى األنش مس
ــى  ــكار وعل ــى االبت خطــط التحديــث عل

الرقميــة. التكنولوجيــا 

وقــال الســيد إســحاق غنامبــا يــاو، المديــر 
العــام لمؤسســة بريــد كــوت ديفــوار 
“بالنســبة إلــى مــن يعرفــون خدمــات 
مؤسســة البريــد، فــإن مجــرد النظــر فــي 
إعــادة صياغــة اســتراتيجيتنا لجعلهــا 
تتمحــور حــول التكنولوجيــا الرقميــة 

ــه”. ــد ذات ــي ح ــكار ف البت
انتقلــت  البريديــة  المؤسســة  إن  إذ 
الخدمــة  إلــى  اليدويــة  الخدمــة  مــن 
الرقميــة الكاملــة فــي المكتبيــن األمامــي 

ــض  ــة بع ــك أتمت ــي ذل ــا ف ــي، بم والخلف
ــأ  ــام 2017، أنش ــي ع ــراءات. وف اإلج
لدعــم  خاصــة  مديريــة  المســتثمر 
التحــول الرقمــي للمؤسســة. وأشــار 
الســيد غنامبــا يــاو إلــى أن عمليــة إدارة 
التحــول تُعــد أولويــةً أيضــا بالنســبة 
إلــى المؤسســة البريديــة التــي نفــذت 
خططــا لتوجيــه موظفيهــا خــالل عمليــة 

االنتقــال إلــى بيئــة عمــل رقميــة. 
واســتحدثت المؤسســةُ مؤخــرا خدمــات 
المنصــة  عبــر  اإللكترونيــة  اإلدارة 
أنشــأت  كمــا   documents.ci
وهــي  اإللكترونيــة،  للتجــارة  منصــة 

الرقمي  للتحول  الترويج  إلى  سعياً 
البالغ  األعضاء  البلدان  جميع  في 
عددها 192 بلدا عضوا، يقدم االتحاد 
المؤسسات  إلى  العالمي  البريدي 
البريدية التي ال تزال في بداية مرحلة 
الرقمنة مساعدة تقنية بأشكال مختلفة 

ومبادرات لبناء القدرات.

للمواطنيــن  ليتســنى   ،sanlishop.ci
اإليفوارييــن بيــع منتجاتهــم علــى اإلنترنت. 
المؤسســة نهجــا هجينــا  كمــا اعتمــدت 
عنــد إرســاء بنيتهــا التحتيــة لتكنولوجيــا 
خــالل  مــن  واالتصــاالت  المعلومــات 
ــحابة  ــي الس ــا ف ــن تطبيقاته ــزء م ــواء ج إي

إتاحتهــا. لضمــان  اإللكترونيــة 
وعملــت مــع شــركات ناشــئة إلعــداد 
فــي  للتوزيــع  بهــا  خــاص  تطبيــق 
فيمــا  الكيلومتــر األخيــر، وال ســيما 
يخــص مشــروع يرمــي إلــى تيســير 
االتصــال مجانــا باإلنترنــت مــن خــالل 
الشــبكة 2G ومنصــة تســمح بإجــراء 

عمليــات دفــع بريديــة آمنــة.
إن  قائــال  يــاو  غنامبــا  الســيد  وأكــد 
ــوار منفتحــة  ــوت ديف ــد ك “مؤسســة بري
العتمــاد أي حلــول مبتكــرة تُقتــرح. 
مــع  شــراكات  تقيــم  فهــي  ولذلــك، 
شــركات ناشــئة قــادرة علــى ابتــكار 

حاجاتهــا.” تلبــي  حلــول 

سويسرا
سويسـرا  بريـد  مؤسسـة  تعتبـر 
خـالل  احتلـت  التـي   )SwissPost(
فـي  األول  المركـز  متتاليتيـن  سـنتين 
لالتحـاد  البريديـة  التنميـة  تصنيـف 
رائـدة  مؤسسـة  العالمـي،  البريـدي 
االبتـكار  مجـال  فـي  ومشـهورة 
البريـدي. فقـد اعتمـدت نهجـا تصاعديا 
فـي تبـادل األفـكار، كمـا أنهـا تشـجع 
جديـدة. أشـياء  تجربـة  علـى  الموظفيـن 
المؤسسـة  باسـم  متحـدث  وعـرض 
معلومـات عـن ثقافتها التـي تركز على 
االبتـكار، وتقـوم علـى حـد قولـه علـى 
الشـبكات  وربـط  والتعـاون  االنفتـاح 

الشـخصية. والمسـؤولية 
وتعمـل المؤسسـة علـى ترسـيخ هـذه 
الثقافـة مـن خـالل برنامـج ينظَّـم مـرة 
يُْمكـن  االبتـكار،  حـول  سـنتين  كل 
للموظفيـن أن يقدمـوا في إطـاره أفكارا 

بخصـوص األنشـطة ويتلقـوا دعما من 
مهنييـن لتنفيذهـا، ومـن خـالل تنظيـم 
حلقـات عمـل يمكـن لهـم فـي إطارهـا 
تجربـة أفكارهـم مـع الزبائـن مباشـرة، 
ومـن خـالل برنامج يسـمح لهـم بالعمل 
أخـرى  شـركات  فـي  مشـاريع  علـى 
رائـدة، ومـن خـالل منصـة إلكترونيـة 

يمكنهـم أن ينشـروا فيهـا أفكارهـم فـي 
كل حيـن. 

هـي  سويسـرا  بريـد  ومؤسسـة 
نهـج  اتبـاع  فـي  متمرسـة  مؤسسـة 
إقامـة الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام 
والخـاص فـي مجـال االبتـكار. إذ إنهـا 
تنفيـذ  الماضـي  العـام  فـي  اسـتهلت 
مشـروع نموذجي بالشـراكة مع شركة 
العينـات  لنقـل  الناشـئة   Matternet
عـدة  فـي  مستشـفيات  إلـى  المخبريـة 
مـدن بواسـطة الطائرات المسـيرة دون 
طيـار. وقـد حقق هـذا المشـروع نجاحا 
اهتمـام  اسـتقطب  أنـه  لدرجـة  باهـرا 
التـي   UPS الخاصـة  النقـل  شـركة 
بـدأت بدورهـا مؤخرا تنفيذ مشـروعها 
الخاص بالشـراكة مع شـركة ناشئة في 

األمريكيـة. المتحـدة  الواليـات 
بريـد  مؤسسـة  توصيـات  وتشـمل 
سويسـرا، بخصـوص إقامة الشـراكات 
الناشـئة، ضمـان فهـم  مـع الشـركات 
الشـركات  لهـذه  العاملـة  األفرقـة 
هـذه  وتمتـع  مناسـبا  فهمـا  الصغيـرة 
األفرقـة باالسـتقاللية الكافيـة ليتسـنى 
لهـا التقـدم بسـرعة فـي أعمالهـا مـع 

شـركائها مـن الشـركات الناشـئة. فـأي 
تأخـر في المشـاريع من شـأنه أن يضر 
بسـمعة الشـركات الناشـئة التـي ال بـد 
لهـا مـن النجـاح فـي مشـاريعها لكـي 
اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد. مـن  تتمكـن 
وتوصـي مؤسسـة بريد سويسـرا أيضا 
المسـتثمرين البريدييـن بأن يقوموا أوال 
بعمليـة تقييـم دقيقـة للمخاطر قبـل إقامة 
الشـراكة. وبعـد تحديد الشـروط، يكون 
مفتـاح النجـاح هـو إقامـة عالقـة عمـل 

نزيهة وشـفافة.
وتعمـل مؤسسـة PostFinance حاليـا، 
وهـي المؤسسـة الماليـة التابعـة لمؤسسـة 
بريـد سويسـرا، على اسـتحداث حـل جديد 
قائـم علـى تكنولوجيـا سالسـل السـجالت 
المغلقـة لتمكين المالك مـن إنتاج الكهرباء 
بالطاقة الشمسـية لتزويد المباني وإرسـال 
فواتير اسـتهالك الطاقة إلى المسـتأجرين. 
عليـه  أطلقـت  الـذي  الحـل  هـذا  وجـاء 
 ،”Blockchain for Utility“ التسـمية
على إثر سـن التشـريع السويسـري الجديد 
الـذي يسـمح لمـالك العقـارات باسـتخدام 
الطاقـة المسـتدامة التـي ينتجونها بأنفسـهم 
مباشـرة، دون اسـتبعاد شـركة الكهربـاء 

المحليـة عـن العمليـة.

دعم االتحاد البريدي العالمي
سـعيا إلـى الترويـج للتحـول الرقمـي 
البالـغ  األعضـاء  البلـدان  جميـع  فـي 
عددهـا 192 بلدا عضـوا، يقدم االتحاد 
المؤسسـات  إلـى  العالمـي  البريـدي 
البريديـة التـي ال تزال فـي بداية مرحلة 
الرقمنـة مسـاعدة تقنيـة بأشـكال مختلفة 

ومبـادرات لبنـاء القـدرات.
العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  ويحتـل 
بوصفـه فـردا مـن أسـرة األمـم المتحدة 
ووكالـة حكوميـة دوليـة، مكانـة فريـدة 
لجمـع كل أصحاب المصلحة البريديين 
لتحقيـق الهـدف المشـترك المتمثـل فـي 

اإلدمـاج الرقمـي. 
ــو  ــي ونيت ــيدان دونوه ــاف الس ــد ط وق
مــان  فــي مختلــف أنحــاء العالــم ينّظِ

سد الفجوة الرقمية موضوع الغالف
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حلقــات جميــع المناطــق حلقــات عمــل 
حــول عمــل حــول التحــول الرقمــي 
والتنويــع فــي جميــع المناطــق. ويجتمع 
المؤسســات  اللقــاءات  هــذه  خــالل 
والــوزراء  والمنظمــون  البريديــة 
لتوعيــة البلــدان بالــدور الــذي يمكنه أن 
تؤديــه الشــبكات البريديــة فــي خططهــم 
الوطنيــة الخاصــة بالتحــول الرقمــي.
بإمكانيــة  أيضــا  البلــدان  وتتمتــع 
االســتفادة مــن عــدة برامــج مثــل مرفق 
المســاعدة التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج 
المالــي، وهــو عبــارة عــن مبــادرة 
العالمــي  البريــدي  االتحــاد  أطلقهــا 
لتعزيــز اإلدمــاج المالــي مــن خــالل 
تقديــم خدمــات ماليــة رقميــة متاحــة 

عبــر الشــبكة البريديــة.
ــي  ــة ف ــاعدة التقني ــق المس ــهم مرف ويس
ــا  ــل حالي ــي بالفع ــاج المال ــال اإلدم مج
فــي تنفيــذ مشــاريع في تســعة بلــدان في 
منطقــة أفريقيــا ومنطقــة آســيا والمحيط 
 .Visa Inc الهــادئ بتمويــل مــن شــركة

ومــن مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس.
مــع  الُمقامــة  الشــراكات  وتكفــل 
منظمــات أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة 
والمشــاركة فــي مؤتمــر القمــة العالمــي 
المعنــي بمجتمــع المعلومــات أيضــا 
أن يكــون االتحــاد البريــدي العالمــي 
الحركــة  مــن  جــزءا  وأعضــاؤه 

العالميــة لإلدمــاج الرقمــي.
المخصــص  إثــر االجتمــاع  وعلــى 
المتحــدة،  األمــم  تقريــر  لدراســة 
حــدث  تنظيــم  أيضــا  المزمــع  مــن 
ـن للمنظمــات الدوليــة  ليُبيَـّ توعــوي 
فاعلــة  وألطــراف  وللدبلوماســيين 
أن  جنيــف  فــي  أخــرى  دوليــة 
ــة يمكــن أن تكــون  المؤسســات البريدي
الرقميــة. الفجــوة  فــي ســد  شــريكا 

للحصـول علـى المزيـد مـن المعلومـات عـن 
سـد  فـي  البريديـة  المؤسسـات  مسـاهمة 
الفجـوة الرقميـة، يُرجى االطالع على التقرير 
واألنشـطة  الرقمـي  “االقتصـاد  المعنـون 

البريديـة الرقميـة- مشـهد عالمـي”:
 http://www.upu.int/en/DigitalPanorama

ويُرجـى االطـالع علـى التقريـر المعنـون 
الترابـط الرقمـي” “عصـر 

https://www.un.org/sites/
www.un.org/files/uploads/
files/Ere_Interdependance_
numerique.pdf
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البريديين يقدمون حالياً 
خدمات رقمية.
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يحصل مليارا شخص 
فعالً على الخدمات 
المالية عن طريق 
المؤسسات البريدية.
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المعيَّنين  أشاروا إلى 
أن الحكومات تسند إلى 
المؤسسات البريدية في 
سياساتها دوراً في تقديم 
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بناء القدرات

3

4

5

1

2

األهداف
المضي قدماً باإلدماج المالي

دفع عجلة رقمنة الخدمات المالية البريدية

www.upu.int/en/FITAF

أسباب لوجود 5
مرفق المساعدة التقنية 

)FITAF( في مجال اإلدماج المالي

على الرغم من وجود بعض التحسينات، ما زال مئات 
الماليين من الناس مستبعدين من الخدمات المالية

وفقــاً للبنــك الدولــي، مــا زال 1,7 مليــار شــخص بالــغ يفتقــرون إلــى 
الخدمــات الماليــة الرســمية. وعــدد ســكان األريــاف والنســاء والشــباب مــن 
المســتبعدين غيــر متناســب. ويســاعد مرفــق المســاعدة التقنيــة فــي مجــال 
ــادة  ــرت الع ــن ج ــخاص، الذي ــاج األش ــان إدم ــى ضم ــي عل ــاج المال اإلدم

ــة. ــي األنشــطة المالي ــى اســتبعادهم، ف عل

المؤسسات البريدية هي همزة الوصل بين المجتمعات 
المحلية والمجتمع

فــي ظــل شــبكة عالميــة تضــم أكثــر مــن 000 670 مؤسســة، يملــك البريــد 
ــة، ممــا  ــر المناطــق عزل ــى أكث ــى الوصــول حتــى إل ــل لهــا عل قــدرة ال مثي
يجعلــه شــريكاً مثاليــاً لتوســيع نطــاق اإلدمــاج المالــي. ويربــط مرفــق 
المســاعدة التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج المالــي، مــن خــالل بنــاء قــدرة الشــبكة 
البريديــة علــى تقديــم خدمــات ماليــة رقمية، بيــن المجتمعــات الريفيــة والعالم، 
ــن النســاء مــن خــالل منحهــن فــرص الحصــول علــى الخدمــات الماليــة،  ويمّكِ

ويضمــن حصــول المنشــآت الصغيــرة علــى األمــوال الالزمــة للنمــو.

البريد جهة فاعلة قوية في سوق الخدمات المالية
ــة  ــة قوي ــة جهــات فاعل ســبق أن أظهــرت الدراســات أن المؤسســات البريدي

فــي ســوق الخدمــات الماليــة.
•  91٪ من المستثمرين البريديين المعينين يقدمون خدمات مالية
•  مليارا شخص يستفيدون من الخدمات المالية عن طريق البريد

•  ما زال المستثمرون البريديون يملكون إحدى أكبر الشبكات المادية

بفضل التحول والتنويع الرقميين، يمكن أن يقدم البريد 
قيمة أكبر إلى االقتصادات الوطنية

تقــدم المؤسســات البريديــة الخدمــات الماليــة بأســعار معقولــة وبفعاليــة. 
وبالتركيــز علــى تطويــر المعــروض مــن الخدمــات الرقميــة، ســيكون البريــد 
ــى دعــم أي شــخص فــي أي وقــت وفــي أي مــكان - ممــا يســمح  ــادراً عل ق

ــد. ــى اقتصــاد كل بل ــة قيمــة إل ــرة بتوســيع آفاقهــا وإضاف للمنشــآت الصغي

يمكن لإلدماج المالي البريدي أن يساعد على تحقيق 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030

ــة مــن أجــل  ــي بواب ــاج المال ــي مجــال اإلدم ــة ف ــق المســاعدة التقني ــد مرف يع
تحســين قطاعــات الصحــة والتعليــم وتحســين الحيــاة. وتعــد المؤسســات 
البريديــة محــركاً للتنميــة المســتدامة بفضــل مــدى انتشــارها ودورهــا المتمثــل 
فــي كونهــا جهــات تقــدم خدمــات مــن القطــاع العــام. ويعمــل مرفــق المســاعدة 
التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج المالــي مــع المؤسســات البريديــة لمســاعدتها كــي 
تضحــى منفــذ بيــع واحــد ليــس لتقديــم الخدمــات الماليــة فحســب، بــل وكذلــك 
لتقديــم الخدمــات الحكوميــة، مثــل مدفوعــات التأمينيــن الصحــي واالجتماعــي.

إضافة قيمة القتصاد كل بلد.

معلومات عن مرفق المساعدة التقنية في 
 )FITAF( مجال اإلدماج المالي

مرفــق المســاعدة التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج المالــي هــو عبــارة 
عــن مبــادرة اتخذهــا االتحــاد البريــدي العالمــي وتركــز علــى تعزيــز 
ــي  ــة الت ــة الرقمي ــات المالي ــر الخدم ــي مــن خــالل توفي ــاج المال اإلدم

ــة. ــن خــالل الشــبكة البريدي ــا م ــن الوصــول إليه يمك
وبدعم من مؤسسة Visa Inc. ومؤسسة Bill & Melinda Gates، بدأ 
مجال  في  التقنية  المساعدة  مرفق  تنفيذ  في  العالمي  البريدي  االتحاد 
اإلدماج المالي في عام 2017 للمساعدة على زيادة قدرة المؤسسات 
والشركات  المواطنين  إلى  رقمية  مالية  خدمات  تقديم  على  البريدية 

الصغيرة. 
ويســاعد مرفــق المســاعدة التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج المالــي المذكور 
المؤسســات البريديــة مــن عــدة جوانــب فيمــا يتعلــق بالخدمــات الماليــة 

الرقميــة، بمــا يشــمل المســاعدة علــى:

موضوع الغالف

ك. ر

http://www.upu.int/en/
DigitalPanorama
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لقاء أجرته: كاْيال ِرْدستاْون

تشجيع املؤسسات 
الربيدية على اخلروج 

من دائرة راحتها
 )blockchain( أضحى مفهوم تكنولوجيا سالسل السجالت المغلقة

في السنوات األخيرة، مفهوما عصريا تتغنى به جميع القطاعات. 

حول  العالمي  البريدي  االتحاد  نظمه  الذي  المنتدى  أعقاب  وفي 

البريدية  الخدمات  البريدية تحت عنوان “تشكيل  المالية  الخدمات 

 UNION مجلة  فريق  قابل  الرقمي”،  االقتصاد  في  المالية 

POSTALE المحاضَر الرئيسي في المنتدى والشريك في إدارة 

شركة FutureLab Consulting، السيد موزيس ما، ليتقّصى 

منه كيف للمؤسسات البريدية أن تحقق قفزة في مجال التكنولوجيا 

وتؤثر إيجابيا ليس فقط في األنشطة البريدية بل وأيضا في المجتمع 

بأسره.

لقد أشرت في كلمتك أمام المنتدى إلى أن 
تساهم  أن  بإمكانها  البريدية  المؤسسات 
في حل “مشكلة الكيلومتر األخير”. فهل 
وكيف  اإلشكالية  هذه  توضيح  بوسعك 
للمؤسسات البريدية أن تساهم في حلها؟

للهواتف  تقليدية  شركة  إلى  نظرنا  إذا 
الهواتف  تبيع  أنها  لوجدنا  المحمولة، 
وأن  شراؤها  يمكنهم  الذين  لألشخاص 
لذا  الراهن.  الوقت  السوق شبه مشبعة في 
الهواتف  بيع  في  يكمن  التالي  التحدي  فإن 
لديهم  ليس  الذين  لألشخاص  المحمولة 
ما  لبيَع  هواتف. وثمة سوق على األرجح 
يزيد على مليار هاتف ذكي تتراوح أسعارها 

ما بين 200 و300 دوالر أمريكي.
الوصول  المشكلة تكمن في تعذر  أن  غير 
إلى هؤالء الزبائن حاليا. فال يمكن الوصول 
شبكة  توجد  وال  اإلعالنات  بواسطة  إليهم 
الهواتف  فموزع  بالتجزئة.  للبيع  قائمة 
المحمولة التقليدي يمكنه أن يصل فقط إلى 
األشخاص الذين سبق وقد وصل إليهم، في 
التجهيز  إعادة  تكلفة  ارتفاع  سيمنعه  حين 
الالزمة من الوصول إلى كل قرية من قرى 
أفضل  فإن  نظري،  وفي  الهند.  أو  إفريقيا 
جسر ولعله الوحيد للوصول إلى األشخاص 
المصرفية  الخدمات  إلى  يفتقرون  الذين 
هو  العالم  ربوع  شتى  في  الهوية  ووثائق 

المؤسسات البريدية.
وإن لم تعمل المؤسسات البريدية جنبا إلى 
جنب مع شركات الهواتف المحمولة، فإنها 
مليار  آخر  إلى  الوصول  من  تتمكن  لن 
شخص يقفون على الضفة الثانية من الفجوة 
الرقمية. فيجب أن يستطيع هؤالء األشخاص 

اإلنسانية  تتمكن  حتى  باإلنترنت  االتصال 
من المضي قدما كي تخطو الخطوة التالية، 
ذلك ألن البريد، ومنذ زمن بعيد، ظل وفيا 

لمبدأ تقديم الخدمة الشمولية.
البريدية كذلك  ولهذا السبب، تتمتع الشبكة 
بقدرة ال نظير لها على قطع الكيلومتر األخير 
كي تصل إلى األشخاص الذين يفتقرون إلى 
الخدمات المصرفية والذين يتجاوز عددهم 
فما  العالم.  أرجاء  شتى  في  مليار شخص 
بالك لو تمكنت المؤسسات البريدية من أن 
تقدم إلى الناس الوسائل الالزمة للحصول 
على الخدمات المالية الرقمية الحديثة، مثل 

فـي نظـري، فإن أفضل جسـر ولعله الوحيد 
للوصـول إلـى األشـخاص الذيـن يفتقـرون 
إلـى الخدمـات المصرفيـة ووثائـق الهويـة 
المؤسسـات  العالـم هـو  فـي شـتى ربـوع 

البريديـة.

المحمولة، ال بل وأن تطور هذه  الهواتف 
الخدمات أيضا بنفسها باستخدام تكنولوجيا 
سالسل السجالت المغلقة والعملة المشفّرة، 
ثم تقدم هذه الخدمات في المناطق التي ال 
تصل إليها المؤسسات المالية التقليدية بعد. 
والواقع أن الشبكة البريدية كانت أول شبكة 
بغية  تتطور  في  عقودا  وقضت  إنترنت 
الجميع، ولعل هذه  إلى  الوصول بخدماتها 
ستستخدمها  التي  هي  األساسية  المقدرة 
أكبر  أهمية  الكتساب  البريدية  المؤسسات 

بكثير في المستقبل.
هل هذا الجانب هو ما يحفزك على الرغبة 

في العمل مع المؤسسات البريدية؟
بلى، إنني أهتم بصفة خاصة بمشروع نعم، 
المؤسسات  أهتم بصفة خاصة بجعل  إنني 
 Bad البريدية تتقدم. لقد ُعِرض فيلم عنوانه
News Bears، يروي قصة فريق نجح في 
المرتبة  يحتل  كان  أن  بعد  بالبطولة  الفوز 
 )Baseball( األخيرة في دوري كرة القاعدة
للصغار. فمن الُمرضي جدا أن يواجه المرء 
تحديا بغية مد يد العون إلى قطاع معروف 
عنه أنه يتغير ببطء شديد، ليس فقط ليتغير 
المرتبة  إلى  لينطلق  بل  ال  طفيفا،  تغيرا 
األولى. إن مثل قصص التحول هذه، هي 

التي تلهم البشرية وتنهض بها.
غير أن التحدي هنا يبقى كبيرا. لقد تحدثت 
التكنولوجيا  قسم  عن  المسؤول  مع  مؤخرا 
في إحدى المؤسسات البريدية الكبرى وقال 
إنهم أوقفوا شراكاتهم مع الشركات االبتكارية 
الناشئة. وعندما سألته عن السبب، كان جوابه 
أن المؤسسة البريدية قضت بتلك الشراكات 
ناشئة.  شركة   100 من  أكثر  مستقبل  على 
قد  كانت  الضخمة  البريدية  المؤسسة  فتلك 
الشراكة.  إلقامة  متطلبات صارمة  وضعت 
فأصبح على أصحاب المشاريع الصغيرة أن 
شهادة  على  للحصول  طائلة  مبالغ  تقترض 
تتسم  ظروف  في  التعامل  وتتحّمل  تأمين، 
بالبطء وبالبيروقراطية، لتجد نفسها في نهاية 
منتج.  أي  تقديم  على  قادرة  غير  المطاف، 
وحدها  البريدية  المؤسسة  هذه  أن  والنتيجة 
ناشئة، مما جعلها  قضت على 100 شركة 
تُقرر إيقاف الشراكات بعد أن الحظت أنها 
ضرت تلك الشركات الناشئة أكثر مما نفعتها.
في  أنها  البريدية  المؤسسات  تدرك  لم  وإن 
الواقع قد ال تنفع أكثر مما تضر إذا لم تسرع 
أكبر  أحد  هذا  فسيكون  قليال،  عملها  وتيرة 
العقبات أمام نموها. ولقد أخبرني المسؤول 
عن االبتكار في أحد المصارف الكبرى في 
الواليات المتحدة األمريكية أن االبتكار يشبه 
ركوب  تعلم  أو  الجليد  على  التزلج  كثيرا 
الدراجة النارية. أي أنه من اآلمن في الواقع 
اإلسراع قليال والخروج من دائرة الراحة. 
دائرة  داخل  بذلك  القيام  المرء  حاول  فإذا 
راحته المعتادة، فإنه سيقع في أغلب األحيان. 

االبتكار.  شأن  يكون  الغرار،  هذا  وعلى 
بخطى  التقدم  على  الجميع  يُجبر  فعندما 
ويقول  االبتكار  مبادرات  تفشل  مريحة، 
المسؤولون حينها “أرأيتم؟ لقد حاولنا، ولكن 
االبتكار ال يُجدي نفعا.” وهنا مكمن التغير 
الثقافي الرئيسي والضروري، أي الرغبة في 

المغامرة قليال خارج دائرة الراحة.
إلى  تقدمها  عملية  نصائح  لديك  هل 
على  لمساعدتها  البريدية  المؤسسات 

تغيير رؤيتها فيما يخص االبتكار؟
إحداهما  ما،  ثقافة  لتغيير  طريقتان  هناك 
يمكن تغيير ثقافة ما بطريقتين ال ثالثة لهما، 
إحداهما الشروع في تقديم تدريب جاد في 
نقترحه  الذي  والتدريب  االبتكار.  مجال 
يدعى “سباق التصميم”. وتقوم طريقتنا في 
وضع تصميم لتكنولوجيا سالسل السجالت 
المغلقة على أساس سباق التصميم الرشيق 
كل  تستله  الذي  الخفي  السالح  وهو  هذا، 
شركة من شركات وادي السيليكون انطالقا 
من شركة غوغل إلى شركة آبل. حتى أن 
شركة Google Ventures أصدرت كتابا 
في الواقع عن النهج الذي تسلكه في وضع 
هذا التصميم. وإذا ُطبقت هذه العملية تطبيقا 
صحيحا، فإنها ستسمح بإيجاد طريقة جديدة 
التركيز  فيها  ينصب  األمور  مع  للتعامل 
ننصح  ما  أول  والنتائج. وإن  الزبائن  على 
العدو  تتعلم  أن  هو  البريدية  المؤسسات  به 
هذا  تعمم  ثم  الرشيقة  التصميم  سباقات  في 
التحول الثقافي على سائر المؤسسة. ويجب 
تزيد  أن  أيضا  البريدية  المؤسسات  على 
على  التدريب  أنشطة  في  مشاركتها  من 
والذكاء  التفكير  في  المركزية  االبتعاد عن 
االصطناعي والتحسين وغيرها من األمور.

إيجاد  في  فتتمثل  الثانية  الطريقة  أما 
التكنولوجيا المناسبة واعتمادها في المؤسسة 
وفطنة.  مرونة  أكثر  ثقافة  اكتساب  بغية 
مثال  ولكنها  قصة طويلة،  عليكم  وسأقص 
غير  آثار  من  للتكنولوجيا  ما  على  حسن 

مرتقبة في المؤسسات: 
فذات مرة كلفتني شركة كبيرة، يمكن أن نقول 
وفعال  استشارية.  بمهمة  بطيئة،  باألحرى 
لقاء  كان يلزمها بضعة أشهر لترتيب أول 
مع أصحاب األفكار االبتكارية. ونجحت في 
التعجيل بهذا اللقاء بمساعدة المدير التنفيذي 
وعقدت اجتماعا مع هذه الشركة في غضون 
بدأت  االجتماع،  هذا  وخالل  واحد.  شهر 
بشرح المشروع، الذي يجب أن توافق عليه 
إدارة تكنولوجيا المعلومات، لكن المسؤول 
عن اإلدارة قاطعني قائال “تمّهل!” فتوقفت 
عن الحديث، فمضى يقول “ال يمكنك تقديم 
مشروعك في هذا االجتماع. فالهدف من هذا 
االجتماع هو تحديد موعد لالجتماع” ولما 
تنهد  القصة،  بهذه  التنفيذي  المدير  أخبرت 

قائال “مرحبا بك معنا!”

تشجيع المؤسسات البريدية على الخروج من دائرة راحتها

مـن اآلمـن فـي الواقـع اإلسـراع قليـال 
والخـروج مـن دائرة الراحـة. فإذا حاول 
المـرء القيـام بذلـك داخـل دائـرة راحتـه 
المعتـادة، فإنه سـيقع في أغلـب األحيان. 
وعلـى هذا الغرار، يكون شـأن االبتكار.

أيضا تحليل  أن ُطلب مني  النتيجة  وكانت 
أسباب هذا البطء الشديد. لذلك، سألت بعض 
المسؤولين “منذ متى تعانون من هذا البطء؟” 
ضغط  تحت  يرزحون  إنهم  قائلين  فردوا 
أعوام  ثالثة  أو  عامين  منذ  طاقتهم  يفوق 
بسبب أثر التكنولوجيا في العالم. ثم طلبت 
على  مواعيدهم  جداول  على  نظرة  إلقاء 
اإلنترنت، فالحظت أمرا غريبا. فكان لكل 
ثمانية  المتوسط نظريا  المستوى  مدير من 
وكانوا  األسبوع.  طوال  يوميا  اجتماعات 
يحضرون إلى مكاتبهم في الساعة السادسة 
اإللكتروني  بريدهم  على  لالطالع  صباحا 
لمدة ساعتين قبل االجتماع األول. في حين 
أن العدد المتوسط لالجتماعات في الواليات 
اجتماعات  ثالثة  هو  األمريكية  المتحدة 

يوميا؛ لذا لم يكن هذا األمر طبيعيا.

مقابلة
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للوضع  تحليلي  خالل  من  واستنجت 
للوضع  تحليلي  خالل  من  واستنتجت  أن 
الشركة  استهلت  عندما  بدأت  المشكلة  أن 
لوك  أوت  مايكروسوفت  برنامج  استخدام 
تتيح  الذي   ،)Microsoft Outlook(
برنامج  يرى  أن  موظف  ألي  خصائصه 
أعمالك ويطلب لقاءك في وقت فراغك. ففي 
يخصص  أن  الشخص  بوسع  كان  السابق، 
حصة من وقته للتفكير واالطالع على بريده 
أن  غير  أخرى،  بأنشطة  والقيام  اإللكتروني 
جداول األعمال اآلن أصبحت معروضة أمام 
الجميع مما أفضى إلى هذه الزيادة الهائلة في 
عدد االجتماعات. وعندما أصغوا إلى أصل 
المشكلة حسب تحليلي لها، قالوا “يا إلهي، إنك 
أوت  برنامج  إلى  بياناتنا  ترحيل  عند  محق، 
لوك، لم تكن لدينا أدنى فكرة عما نفعله وعما 

سيحّل ببيئة عملنا.”
عندما  الشركة  هذه  نهاية سعيدة على  وهلّت 
بدأت تضع حدودا لبرنامج أوت لوك، وتنهج 
“االجتماعات  يسمى  الذي  الجديد  المفهوم 
الذكية”. ويتميز هذا النوع من االجتماعات بما 
يلي: 1( التمهل والتفكير: هل تحتاج فعال إلى 
عقد هذا االجتماع؟ 2( إدارة الوقت، 3( تقييم 
المشاركة والتأكد من أن األشخاص المدعوين 
إلى االجتماع هم المعنيون حقا به، 4( احترام 
المواعيد وبإنهاء االجتماع  اآلخرين باحترام 
دقيقة حتى  بدال من ستين  دقيقة  بعد خمسين 
التالي  للمشاركين االلتحاق باالجتماع  يتسنى 
وعدم البدء متأخرين، 5( متابعة التقدم المحرز 
إجراءات  إلى  القرارات  تحويل  خالل  من 
اعتبارا  المتابعة  تبدأ هذه  أن  عملية، وينبغي 

من الدقيقة الخامسة واألربعين.
وفي هذه الحالة أثر تركيب تكنولوجيا جديدة 
العمليات  سلبيا على  تأثيرا  أمرها  تدبّر  دون 

الكفاءة،  مستوى  وقلص  للشركة  التجارية 
في حين أن التكنولوجيا المركبة بتمعّن تؤثر 
تأثيرا إيجابيا على هذه العمليات، وتسمح ليس 
أيضا  وإنما  الكفاءة،  بمستوى  باالرتقاء  فقط 
بمستوى االبتكار. األمر الذي يضحى ممكنا 
تماما بفضل استخدام برمجية إلدارة االبتكار، 
كشأن برمجيات إدارة المشاريع أو المحاسبة.

االبتكار  على  التدريب  بين  الجمع  ولعل 
السبيل  هو  المشتركة  التكنولوجيا  وتقنيات 
الحاجة  تظل  ذلك،  ومع  الجاد.  االبتكار  إلى 
إلى نهج أشمل قوية بما يكفي إلعادة برمجة 
االبتكار  وجعل  جذورها  من  المؤسسة  ثقافة 
إحدى مقدراتها األساسية. ولدّي رمز يذكرني 
بالنهج الشامل أسميه أحرف التاء الثمانية التي 
تختصر العناصر التالية: التصميم الذي يركز 
على الزبائن، والتواصل المؤثر على المستوى 
اإلداري، والتكنولوجيا التعاونية، والتفكير في 
المجال  وترك  اإلبداع،  عن  تعويضات  منح 
القيادة  وتبني  األساسية،  اإلبداع  لعمليات 
البناءة، والتعلم المستمر، والتحلي بالشجاعة. 
بالشجاعة  التحلي  العناصر  هذه  أهم  ويظل 

للخروج من دائرة الراحة.
ويتعذر عليَّ أن أفهم كيف للمؤسسات البريدية 
أن  األساسية  االتصال  وسائل  من  المجردة 
تحقق قفزة للوصول إلى مستوى متقدم تستخدم 
فيه تكنولوجيا سالسل السجالت المغلقة. فهل 
يوجد مستوى أساسي تنطلق منه المؤسسات 
البريدية؟ وقد نشأ مفهوم تحقيق القفزات هذا 

البلد  هذا  لدى  يكن  فلم  الجنوبية.  كوريا  في 
بنية تحتية لالتصاالت الهاتفية السلكية، لكنه 
مواطن  من  موطن  من  االستفادة  استطاع 
الضعف، إذ لم يكن هناك مستثمرون في مجال 
االتصاالت الهاتفية يمكنهم إعاقة االنتقال إلى 
وبفضل  وهكذا  المحمول.  الهاتف  استخدام 
الُمحكمة،  التدريبية  واألنشطة  االستثمارات 
أحد  ليصبح  األخيرة  المرتبة  من  البلد  قفز 
أكثر البلدان ابتكارا في العالم. وهذا هو هدف 
الناشئة،  االقتصادات  أو  “البطيئة”  البلدان 

شأنها شأن القطاع البريدي.
ولكنني أظن أنه إذا رغب بعض المستثمرين 
فسيؤدي  للتقدم،  الطريق  تمهيد  في  المعيّنين 
وتمكين  الراهن  التصور  تغيير  إلى  ذلك 
المؤسسات البريدية من اإلسراع في التطور. 
السريعة  النجاحات  بعض  تحقيق  وبفضل 
والمؤكدة، يمكن للمؤسسات البريدية أن تحتل 
بصفتها  جديدة  حلة  وتكتسي  أفضل  مكانة 
العديد  أن  التكنولوجيا، على  رائدا في مجال 
من المؤسسات البريدية رائدة فعال في ميدان 

التكنولوجيا.
المغلقة،  السجالت  سالسل  إلى  بالنسبة  أما 
المؤسسات  تتخلى  أن  األمر هو  في  ما  فأهم 
فيها  تقوم  التي  راحتها  دائرة  عن  البريدية 
من  بسيطة  مغلقة  سجالت  سالسل  بإنشاء 
الجيل األول ومنخفضة المخاطر، في حين أن 
رواد السوق شرعوا فعال في استخدام سالسل 
أنه  الثاني. وأعتقد  الجيل  مغلقة من  سجالت 
يتعين علينا أن ننطلق من متطلبات الزبائن ثم 
نوظف األشخاص المناسبين لتصور سالسل 

السجالت المغلقة من الجيل الثالث.
من  المغلقة  السجالت  بسالسل  تقصد  ماذا 

“الجيل الثالث”؟
الهوية  مثل  عناصر  الثالث  الجيل  يتضمن 
للتحقق  القابلة  والمطالبات  الالمركزية 
وسبل  اآللي  والتعلم  السمعة  بناء  وخدمات 
في  العناصر  هذه  تدمج  فعندما  التحسين. 
ستزيد  المغلقة  السجالت  سالسل  تكنولوجيا 
فعاليتها، ألن سالسل السجالت المغلقة ليست 
سوى قاعدة بيانات محسنة ال غير. فاستخدام 
األهمية  بذات  ليس  بسيطة  بيانات  قاعدة 
تقدمه  ما  نٌدرك  ولكي  تطبيق.  كاستخدام 
تكنولوجيا سالسل السجالت المغلقة من الجيل 
نحو  لنفكر على  “تغيير عقليتنا”  يلزم  الثالث 

المركزي.

ولعــل الجمــع بيــن التدريــب علــى االبتــكار 
هــو  المشــتركة  التكنولوجيــا  وتقنيــات 

الســبيل إلــى االبتــكار الجــاد.

]مــن سالســل  الثالــث  الجيــل  يتضمــن 
ــة  ــل الهوي ــة[ عناصــر مث الســجالت المغلق
الالمركزيــة والمطالبــات القابلــة للتحقــق 
وخدمــات بنــاء الســمعة والتعلــم اآللــي 

وســبل التحســين.

مقابلة

البحث  محاولة  ثم  الفعلية،  الزبائن  متطلبات 
المناسب.  والبائع  المناسبة  التكنولوجيا  عن 
وأعتقد أنه يجب اتباع نهج يكون أكثر توجها 

نحو الزبون.
ما هو في نظرك دور االتحاد البريدي العالمي 
في مساعدة المؤسسات البريدية على تحقيق 

قفزات كبيرة؟
أرى أن دور االتحاد البريدي العالمي يتمثل بكل 
وأيضا  بل  العقود،  على  التفاوض  في  بساطة 
كفاءة  من  تزيد  التي  التكنولوجيا  تحديد  في 
المؤسسات البريدية في بلدانه األعضاء وتمكنها 
من تحقيق المزيد من األرباح. وهذا تحديدا ما 

تتيحه تكنولوجيا سالسل السجالت المغلقة. 
المسؤولون  ينسى  أالّ  هو  ذلك  من  واألهم 
التنفيذيون البريديون أن المؤسسات البريدية ال 
المغلقة  السجالت  استخدام سالسل  إلى  تحتاج 
للبقاء على قيد الحياة وحسب، بل إن  وإتقانها 
سالسل السجالت المغلقة هي أيضا تحتاج إلى 
أصعب  ألحد  للتصدي  البريدية  المؤسسات 
لسد  المعلومات  ثورة  تعميم  وهو  التحديات، 
تقديم خدمة رقمية  الرقمية عن طريق  الفجوة 
تكون  وقد  العالم.  سكان  كل  إلى  شمولية 
المؤسسات البريدية عامل النجاح الرئيسي في 
هذا الصدد ألنها تتيح فرصا واعدة جدا لنشر 

التحول واالزدهار في شتى ربوع العالم.

بالمواقع  المغلقة  السجالت  سالسل  فلنقارن 
أول مواقع  المصارف  فعندما رأت  الشبيكة. 
شبكية انتابها خوف شديد، ودفعت لمطوري 
الدوالرات  ماليين  األولين  اإلنترنت  شبكات 
إلنشاء مواقع لها، أصبح بمتناول الجميع اليوم 
باستخدام برنامج وورد بريس  تقليدها مجانا 
المسؤولين  كبار  أن  إال   .)Wordpress(
ما  يدركون  كانوا  المصارف  في  التنفيذيين 
كانوا يفعلونه عند إنشاء المواقع األولى، ولم 
أي  توظيف  إلى  ذلك  بعد  حاجة  لديهم  تعد 
شخص مختص، ألن المرء يتعلم بالممارسة. 
نفسه يسري على سالسل  الشيء  أن  وأعتقد 
قد  الحالي،  الوقت  وفي  المغلقة.  السجالت 
تضطر إلى إنفاق مئات اآلالف من الدوالرات 
لبناء سلسلة واحدة، ولكن شركتي مايكروسفت 
)Microsoft( وأي بي إم )IBM( وغيرهما 
هذا  في  عديدة  حلوال  تقترح  الشركات  من 
الشأن. وسيكون ممكنا في المستقبل، استخدام 
ودفع  السحابي  الموقع  على  االئتمان  بطاقة 
سلسلة  أول  إنشاء  مقابل  شهريا  دوالرا   50
الناس  يكتسب  أن  وبمجرد  مغلقة.  سجالت 
ستظهر  التكنولوجيا،  هذه  بخصوص  حدسا 
يخص  فيما  حقا  األهمية  بالغة  تطبيقات 
حيوان  فقد  فإذا  المغلقة.  السجالت  سالسل 
فينبغي أن تكون سلسلة سجالت  أليف مثال، 
مغلقة معدة للحيوانات األليفة المفقودة، وينبغي 
صرف مكافآت لألشخاص الذين يعيدون هذه 
المفيد أن  ألن يكون من  المفقودة.  الحيوانات 

يُتاح موقع مركزي لهذا الغرض؟
ماهي أهم العراقيل التي تحول دون استخدام 

سالسل السجالت المغلقة؟
سالسل  استخدام  دون  تحول  عقبة  أكبر 
السجالت المغلقة هي الخوف من الخروج من 
دائرة الراحة. فعلى عكس الشركات األخرى، 

استثنائيا  ارتياحا  البريدية  المؤسسات  أِلفت 
كبيرا بسبب احتكارها للسوق. ولكن في مرحلة 
ما حتى االحتكار ال يمكنه أن يكون درعا واقيا 
من مخاطر المستقبل. فإذا لم تكن ترغب في 
أن تبقى ديناصورا في العصر الجليدي، عليك 
المناطق األكثر دفئا. وكما قلت  االنتقال إلى 
سابقا، ال يتعين عليك التحرك بسرعة الضوء 
أو المجازفة بتهور، ولكن عليك فقط أن تتقدم 
دائرة  به  تسمح  مما  قليال  أسرع  بخطوات 
راحتك، وهو في الواقع أمر أسلم من إجبار 

الجميع على دخول دائرة راحتك.
وال تجدي سالسل السجالت المغلقة نفعا إال 
إذا استخدمت فيما بين الشركات. فال جدوى 
داخل  مغلقة  سجالت  سلسلة  استحداث  من 
شركة ما، وكأنها في تلك الحالة تقول “أنا ال 
أثق بنفسي!” فأعتقد أن أفضل تطبيق لسالسل 
السجالت المغلقة البريدية هو استخدامها فيما 
االتحاد  فإن  البريدية، ولذلك  المؤسسات  بين 
لبذل  المثالي  الشريك  هو  العالمي  البريدي 
الجهود بغية تحقيق هذا الهدف. إذ إن سالسل 
برمجيات  عن  عبارة  هي  المغلقة  السجالت 
المؤسسات  أن  وأرى  جماعة.  بين  تستخدم 
البريدية مؤهلة كل التأهيل للنجاح، ولكن هذا 

النجاح مرهون بالفعل وليس فقط بالقول.
مع  عملك  عن  قليالً  تحدثنا  أن  يمكنك  هل 

االتحاد البريدي العالمي؟
وتكمن الفكرة هنا في أنا نفكر بذكاء ونتميز 
عن غيرنا كي نقفز قفزة ال مثيل لها. ويجب 
من  لنستفيد  الرئيسية  التأثير  نقاط  نجد  أن 
مكامن قوة المؤسسات البريدية. فهي تعرف 
كيف تقوم ببعض األمور بسهولة تستشيط منها 
الشركات األخرى غضبا، وأذكر، على سبيل 
المثال ال الحصر، الخدمة الشمولية أو المعايير 
األكبر هو  الفائز  أن  أعتقد  الدولية. وأخيرا، 
صاحب أفضل البيانات. والمؤسسات البريدية 
بتشغيل  تسمح  البيانات  من  هائلة  كمية  لديها 
أنظمة الذكاء االصطناعي ونظم التعلم اآللي 
لتحسين العمليات، لذا علينا إيجاد طرق لجعل 
هذه البيانات في متناول الباحثين للزيادة من 

فعالية أنظمة التوزيع البريدي.
وأخيرا، يراودني دائما سؤال أود طرحه على 
 iPhone الزبائن وهو “ما الذي يمثله الهاتف
في قطاعكم؟ أو ما الشيء الذي يجلب السرور 
لزبائنكم؟” وال بد من أن يكون رد المؤسسات 
الوقت  في  البعائث  توزع  “أنها  هو  البريدية 
خدماتها  وأن  ثقة،  مصدر  وأنها  المحدد، 
من  مسرور  وأنا  تكلفة،  األقل  هي  المالية 
البريدية.”  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمة 
ومن هذا المنطلق، يجب التركيز على أمور 
مثل فعالية الشبكة، واستحداث منتجات جديدة 
التي  الحاالت  وتقليص  الزبائن،  على  تركز 
تكنولوجي.  حل  إيجاد  إلى  باستمرار  تحتاج 
مثل  حديثة،  تكنولوجيا  المرء  يرى  وعندما 
سالسل السجالت المغلقة، فإنه يفكر فورا عن 
مجاالت تطبيقها عوضا عن التفكير أوال في 

الشـامل  بالنهـج  يذكرنـي  رمـز  ولـديَّ 
أسـميه أحـرف التـاء الثمانيـة التـي تختصر 
العناصـر التالية: التصميـم الذي يركز على 
الزبائـن، والتواصـل المؤثر على المسـتوى 
اإلداري، والتكنولوجيـا التعاونية، والتفكير 
فـي منـح تعويضـات عـن اإلبـداع، وتـرك 
المجـال لعمليـات اإلبـداع األساسـية، وتبني 
القيـادة البنـاءة، والتعلـم المسـتمر، والتحلي 
العناصـر  هـذه  أهـم  ويظـل  بالشـجاعة. 
دائـرة  مـن  للخـروج  بالشـجاعة  التحلـي 

الراحـة.

يمكـن االسـتماع إلـى الكلمـة الرئيسـية بأكملها 
علـى الموقـع الشـبكي التالي:

https://youtu.be/d3OT-8zsUus 

االجتماعات “الذكية”
التمهـل والتفكير هـل تحتاج فعال . 1

إلـى عقد هـذا االجتماع؟
إدارة الوقت.. 2
مـن . 3 والتأكـد  المشـاركة  تقييـم 

إلـى  المدعويـن  األشـخاص  أن 
بـه. حقـا  المعنيـون  هـم  االجتمـاع 

باحتـرام . 4 اآلخريـن  احتـرام 
المواعيـد وبإنهـاء االجتمـاع بعـد 
سـتين  مـن  بـدال  دقيقـة  خمسـين 
للمشـاركين  يتسـنى  حتـى  دقيقـة 
االلتحـاق باالجتمـاع التالي وعدم 

متأخريـن. البـدء 
متابعـة التقـدم المحـرز من خالل . 5

تحويـل القـرارات إلـى إجـراءات 
هـذه  تبـدأ  أن  وينبغـي  عمليـة، 
الدقيقـة  مـن  اعتبـارا  المتابعـة 

واألربعيـن. الخامسـة 

تشجيع المؤسسات البريدية على الخروج من دائرة راحتها

ك. ر

مقابلة منقحة لطولها وللتوضيح.
للمزيد من المعلومات عن هذا المنظور، يرجى االتصال:

بالسيد سيرغي دوكلسكي
 sergey.dukelskiy@upu.int 

أو السيد موسى ما
moses.ma@futurelabconsulting.com 

https://youtu.be/d3OT-8zsUus 
mailto:sergey.dukelskiy%40upu.int?subject=
mailto:moses.ma@futurelabconsulting.com
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ال بديل للتغري
يعمـل السـيد ديريـك أوسـبورن، الـذي يحظـى بخبـرة تزيـد علـى ثالثيـن عامـا فـي القطـاع 
البريـدي الدولـي، مدربـا لـه بـاع فـي مجـال األعمـال فـي الشـركة Whatnext4u، حيـث 
تكمـن مهمتـه فـي تسـهيل تنظيـم األحـداث وكذلـك “الـدروس” المتصلـة بالقطـاع البريـدي 
لتقاسـم معـارف القطـاع وعـرض آخـر مـا شـهده مـن تطـورات. وبصفتـه مستشـارا لـدى 
االتحـاد البريـدي العالمـي فإنـه يسـدي إليـه المشـورة أيضـا فيمـا يتعلـق بكيفيـة اسـتحداث 
األفـكار جديـدة واالبتـكارات خـالل المنتـدى العالمـي لألعمـال البريديـة الـذي ينظمـه االتحـاد 

.Parcel+Post Expo البريـدي العالمـي خـالل معـرض

النص:  دافيد دادج.

وسـيدور النقـاش خـالل الجلسـة الثانيـة، بين المشـاركين وأعضاء 
حلقـة النقـاش حـول العديـد مـن التحديـات التـي تطرحهـا المـدن 
الكبـرى والمناطـق الريفيـة النائية. وتضطلع المؤسسـات البريدية، 
وفقـا للسـيد أوسـبورن، بـدور هائل في خفـض االنبعاثـات والوفاء 

بالمعاييـر البيئيـة وااللتـزام بتقديـم الخدمة الشـمولية.
وسـيناقش المشـاركون في الجلسـة الختامية مسـألة جرائم الفضاء 
اإللكترونـي التـي تهـدد الثقـة التـي تتمتـع بهـا المؤسسـات البريدية 
تهديـدا مباشـرا، إذ تمثـل هـذه الثقـة الركيـزة األساسـية فـي مجـال 
توزيـع الطـرود المتبادلـة فـي إطـار التجـارة اإللكترونيـة. وقـال 
النظـام  ضعـف  مواطـن  جميعـا  نـدرك  “إننـا  أوسـبورن  السـيد 
األمنـي، وتأثيـر االحتيـال المالـي، واألضرار الجسـيمة التي يمكن 
أن تسـببها هجمـات الفضـاء اإللكترونـي”. واسترسـل قائال إنه من 
الضـروري أن تكـون اسـتجابة المؤسسـات البريديـة قويـة للحفـاظ 

علـى الثقـة الـذي تحظـى بهـا فـي أعيـن زبائنها.
ويـود السـيد أوسـبورن تعزيـز التفاعـل خـالل جلسـات المنتـدى. 
ففـي رأيـه، ينبغي أن يغادر المشـاركون المنتدى وقد اسـتفادوا من 

تجـارب جديـدة وعبـروا عـن آرائهم.
وصـرح قائـال “سـيعمد الخبـراء على إقامـة حوار بين المشـاركين 
خبراتهـم  لعـرض  المناقشـات  فـي  المسـاهمة  علـى  وتشـجيعهم 
واكتسـاب معـارف جديـدة وإقامـة عالقـات مـع أطـراف جديـدة 
والحصـول علـى معلومـات مـن شـأنها أن تسـاعدهم علـى حـل 

المشـاكل الرئيسـية التـي تواجـه هـذا القطـاع.”
وعنـد سـؤال السـيد أوسـبورن عـن أوجـه التـآزر بيـن معـرض 
أن  يمكـن  إن بفضلهمـا  قـال  والمنتـدى،   Parcel + Post Expo
يتبـادل قـادة القطـاع البريدي األفكار وأن يكتشـفوا فـي الوقت ذاته 
الفـرص االسـتثنائية التـي تتيحهـا التكنولوجيـا الجديـدة، بمـا فـي 
ذلـك الـذكاء االصطناعـي، والتحكـم اآللـي، واألجهـزة المتطورة، 

والمنصـات الرقميـة.
وأكـد السـيد أوسـبورن أن “هـذا المجـال ال نهايـة له، فهنـاك العديد 

مـن األمـور الجديـدة التي تسـتدعي النقـاش كل عام.”

الدولـي  التجمـع  وهـو   ،Parcel+Post Expo معـرض  سـيفتح 
الرئيسـي المتعلق بالطرود والمسـائل اللوجسـتية، أبوابه هذه السنة 
فـي الفتـرة مـن 30 سـبتمبر إلـى 3 أكتوبـر فـي مركـز مؤتمـرات 
أمسـتردام )RAI Amsterdam(، فـي هولنـدا. وفـي لقـاء أجرتـه 
معـرض  أوسـبورن  السـيد  وصـف   ،Union Postale مجلـة 
Parcel+Post Expo بأنـه “الحـدث العالمـي الوحيـد الـذي يسـمح 
للخبـراء وكبـار المسـؤولين مـن القطـاع البريـدي فعليـا باالطـالع 
التطـورات  ومناقشـة  التكنولوجيـة  المسـتجدات  أحـدث  علـى 

المسـتقبلية”. والتوجهـات 
وسـئل السـيد أوسـبورن عـن أهميـة المنتـدى العالمـي لألعمـال 
البريديـة الـذي ينظمـه االتحـاد البريـدي العالمـي، فـرد قائـال إن 
أهميتـه تكمـن في أنه يقدم إلى الخبـراء في مجال الخدمات الرقمية 
والطـرود والخدمـات البريديـة والنقـل واللوجسـتيات وغيرهـا من 
البريـدي  القطـاع  موقـع  عـن  األساسـية  المعلومـات  المجـاالت، 
مسـتقبال. وقـال إن “هـذا الحـدث السـنوي الـذي ينظمـه االتحـاد 
البريـدي العالمـي هو منتدى حاسـم األهمية لتحديد االسـتراتيجيات 
البريديـة وتوضيـح مـا يتعين علـى قادة القطاع فعلـه إلجراء تغيير 

يسـتفيد منـه القطاع”.
أولويـة  يُعـد  الرقمـي  التحـول  أن  المتمـرس،  المستشـار  ويـرى 
أساسـية بالنسـبة إلـى كل مسـتثمر معيّـن. وأشـار السـيد أوسـبورن 
إلـى أن المسـتثمرين المعيّنيـن يعانـون مـن مشـكلتين مترابطتيـن 
وهمـا كيفيـة تحقيـق التحـول وكيفيـة ضمـان حصـول الزبائن على 
الخدمـات الرقميـة. وقـال إن “التغييـر واالسـتعداد الرقمـي ليسـا 
مجـرد خياريـن في الظروف الحالية، بل إنهما مسـألتان حتميتان”.
فـي عـام 2019 تحـت عنـوان  الـذي سـيعقد  المنتـدى  ويتعمـق 
المسـائل  تلـك  فـي  البريـدي”،  االبتـكار  فـي عصـر  “االسـتدامة 
وسـتدور خاللـه مناقشـات حولهـا، وسـيتطرق فـي اآلن ذاتـه إلـى 
العديـد مـن التحديـات والفـرص المطروحـة أمام القطـاع البريدي. 
التـي يحفـز بهـا  الجلسـة األولـى فـي الطريقـة  وسـيُنظر خـالل 
االضطـراب الرقمـي واالبتـكار نمـو القطـاع البريـدي. وحـرص 
التجـارة  مجـال  فـي  أنـه،  إلـى  اإلشـارة  علـى  أوسـبورن  السـيد 
اإللكترونيـة، ليـس باسـتطاعة المسـتثمرين المعيّنيـن تقديـم منصـة 
رقميـة موثوقـة فحسـب، بـل وأيضـا تقديـم واحـدة مـن أكبـر البنى 

التحتيـة فـي العالـم.

أبرز األحداث

د. د
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هواية جمع الطوابع الربيدية 
في حلة جديدة

أبرز األحداث

المثـال، بإمـكان أحـد هـواة جمـع الطوابـع البريديـة المهتميـن 
بموضـوع محـدد أن يبحـث علـى اإلنترنـت ويجد جميـع أنواع 
المنتجـات المتعلقـة بهـذا الموضـوع معروضـة للبيـع، بمـا فـي 

ذلـك الطوابـع البريديـة.  
وصـرح مـا نسـبته 65٪ تقريبـا مـن 95 مؤسسـة بريدية ردت 
التـي أجراهـا االتحـاد البريـدي  علـى الدراسـة االسـتقصائية 
العالمـي مؤخـرا، بـأن لهـا متاجـر علـى اإلنترنت، ممـا يبرهن 
علـى أن المسـتثمرين البريدييـن يعكفـون علـى اسـتغالل هـذه 
الفرصـة للوصـول إلـى هواة جمع الطوابـع البريدية. وقد كثفت 
المؤسسـات البريديـة أيضـا مـن جهودهـا فـي مجالـي التسـويق 
واالتصـال عبـر اإلنترنـت بغيـة الوصول إلى مسـتهلكين جدد، 
إذ يسـتخدم حاليـا مـا نسـبته 69٪ مـن المجيبيـن علـى الدراسـة 
االسـتقصائية وسـائل التواصل االجتماعي للترويـج لمنتجاتهم.  
ورغـم أن المؤسسـات البريديـة تحتكـر السـوق الرئيسـية، فقـد 
أكـدت السـيدة المقـدم أهميـة التعـرف علـى مـآل هـذه المنتجات 

بعـد بيعها. 
وأوضحـت أن “المؤسسـات البريديـة يمكـن أن تضطلـع بـدور 
غيـر مباشـر فـي السـوق الثانويـة، وأن المزيد من المسـتثمرين 
قـد شـرعوا فـي متابعـة أنشـطة التجـار وهـواة جمـع الطوابـع 
البريديـة وغيرهـم مـن أصحـاب المصلحـة لمتابعـة طوابعهـم 

البريديـة فـي الفصـل الثانـي مـن دورة حياتهـا”.
ونتيجـة لذلـك، يعمل عدد متزايد من المسـتثمرين على تحسـين 
لالرتقـاء  البريديـة  الطوابـع  بهوايـة جمـع  الخاصـة  برامجـه 
بنوعيـة طوابعهـم البريديـة مـن خـالل االبتـكار فـي مجـاالت 

الطباعـة والخامـات والتكنولوجيـا. 
وتعمـل الرابطـة العالميـة لتنميـة هواية جمع الطوابـع البريدية، 
التـي يقودهـا االتحـاد البريـدي العالمـي، على تبسـيط العالقات 
التـي تربـط بيـن جميـع أصحـاب المصلحـة فـي مجـال هوايـة 
جمـع الطوابع البريدية من خـالل تنظيم المؤتمرات والمنتديات 
بحيـث تسـتمر كل سـوق مـن السـوقين الرئيسـية والثانويـة فـي 

التطـور وتحفيـز نمـو السـوق األخرى.    
 

ك. ر

أدى االبتـكار فـي إصـدار الطوابـع البريديـة إلـى قيـام ثـورة 
تبسـيط  إلـى  الثـورة  هـذه  وأفضـت  البريديـة،  الخدمـات  فـي 
نظـام التعريفـات المطبقـة لدفـع تكلفـة خدمـة الرسـائل وتقليص 
الخسـائر التي يتكبدها المسـتثمرون البريديون. ولقد صدر أول 
طابـع بريـدي يُلصـق فـي العالـم فـي المملكـة المتحـدة فـي عام 
 ”Penny Black“ 1840 وعـرف هـذا الطابـع البريـدي باسـم

نسـبة إلـى لونـه وسـعره. 
أمـا اليـوم فأضحـت الطوابـع البريديـة أكثـر مـن مجـرد وسـيلة 
لدفـع تكاليـف الخدمـة؛ فأصبحـت تحتـل مكانـة جوهريـة فـي 
سـوق عالميـة تضـم العديد مـن أصحـاب المصلحـة المختلفين.  
وتشـير إحصـاءات االتحـاد البريـدي العالمـي إلـى أن حجـم 
الطوابـع  جمـع  هوايـة  مـن  المعيَّنيـن  المسـتثمرين  إيـرادات 
البريديـة قـد بلـغ 1.8 مليـار وحـدة مـن وحدات حقوق السـحب 
الخاصـة )2.5 مليـار دوالر أمريكـي( بعـد أن كان هـذا الرقـم 
ال يتجـاوز مليـار وحـدة مـن وحـدات حقـوق السـحب الخاصـة 
)1.4 مليـار دوالر أمريكـي( فـي عـام 2004. وتقـدر قيمـة 
السـوق الثانويـة، التـي يشـغلها التجـار والبائعـون وهـواة جمـع 
الطوابـع البريديـة والجهـات األخـرى التـي تشـتري منتجـات 
هوايـة جمـع الطوابـع المسـتعملة، بمـا يتـراوح بيـن 3 مليارات 
وحـدة مـن وحدات حقوق السـحب الخاصـة )4.2 مليار دوالر 
أمريكـي( و10 مليـارات وحـدة مـن وحـدات حقـوق السـحب 

الخاصـة )13.8 مليـار دوالر أمريكـي(.
وأوضحـت السـيدة ألفـة المقـدم، رئيسـة برنامـج هوايـة جمـع 
الطوابـع البريديـة فـي االتحـاد البريـدي العالمـي، أن ظهـور 
اإلنترنـت والتجـارة اإللكترونيـة قـد سـاهم فـي تزايـد االهتمـام 

بمنتجـات هوايـة جمـع الطوابـع البريديـة.  
فتحـت  قـد  اإللكترونيـة  “األنشـطة  إن  المقـدم  السـيدة  وقالـت 
أبـواب السـوق وسـرعت وتيـرة نموهـا. وقـد أصبحـت هوايـة 
جمـع الطوابـع البريدية نشـاطا تجاريا مربحا بدأت المؤسسـات 

البريديـة تسـتفيد منـه”.
وضمـن تـداول الطوابع البريدية في سـوق التجـارة اإللكترونية 
لهـواة جمـع الطوابـع البريديـة فـي شـتى أنحـاء العالـم شـراء 
الطوابـع البريديـة الدوليـة التـي كان يصعـب عليهـم فـي أكثـر 

الظـن إيجادهـا لـدى التجـار التقليدييـن. 
ولئـن كان هـواة جمـع الطوابـع البريديـة التقليديـون هـم هـواة 
التجـارة  فـإن  البريديـة،  للطوابـع  والثقافيـة  التراثيـة  القيمـة 
اإللكترونيـة، بحسـب السـيدة المقـدم، قد أتاحت اسـتقطاب فئات 
جديـدة مـن هـواة جمـع الطوابـع البريديـة. فبـات، علـى سـبيل 

يرجـى زيـارة نظـام الترقيـم العالمـي )WNS( الخـاص بالرابطة 
الموقـع  البريديـة علـى  الطوابـع  لتنميـة هوايـة جمـع  العالميـة 
اإللكترونـي www.wnsstamps.post مـن أجـل االطـالع 
علـى أكثـر مـن 000 95 طابع بريدي من شـتى أنحاء المعمورة.

تتيح االبتكارات والرقمنة فرصا جديدة لبرامج هواية جمع الطوابع البريدية لدى 
المؤسسات البريدية في سوق بلغت قيمتها عدة مليارات من الدوالرات.

النص:  كاْيال ِرْدستاْون.

هواية جمع الطوابع البريدية في حلة جديدة

دراسة حالة: النمسا 
تضـرب مؤسسـة بريـد النمسـا )Österreichische Post( مثـاال يحتـذى بـه 

للمؤسسـات البريديـة التـي نجحـت فـي دراسـة السـوق والتكيـف معهـا. 
ـن أهميـة األنشـطة اإللكترونيـة أطلـق  فبعـد أن الحـظ هـذا المسـتثمر المعيَّ
متجـره اإللكترونـي فـي عـام 2012. وقالـت السـيدة إنغيبورغ غراتـزر، الناطقة 
باسـم مؤسسـة بريـد النمسـا، إن المؤسسـة البريديـة قـد حققـت إيـرادات بلغت 
مليونـي يـورو )2.2 مليـون دوالر أمريكـي( مـن هـذا المتجـر اإللكترونـي فـي 
عـام 2018. وأضافـت أن منتجـات هوايـة جمـع الطوابـع البريديـة تمثل نسـبة 

99٪ مـن المنتجـات المتاحـة علـى المنصـة.  
واتخـذت المؤسسـة عـدة تدابيـر فـي نهجهـا فـي مجـال اإلنتـاج والتسـويق من 
أجـل اسـتقدام الزبائـن. وأول هـذه التدابير هو أن يسـتحدث برنامج هواية جمع 
الطوابـع البريديـة ابتـكارا تقنيـا واحـدا فـي كل عـام. وتتمثـل أحـدث ابتكارات 
البرنامـج فـي تصميم طابع بريدي مشـفر رقميا. ومن بيـن االبتكارات األخرى 
التـي اسـتحدثها البرنامـج طابـع بريـدي مطـرز بقبعـة دوقيـة سـتيريا وطابع 
بريـدي مصنـوع مـن خشـب البلـوط وطابـع بريـدي يحتـوي علـى غبـار نيزك 
عمـره 4.5 مليـار سـنة. ومـن بيـن أولويات المؤسسـة األخرى اسـتحداث أنواع 

جديـدة مـن المنتجـات مثل دفاتـر الطوابـع البريدية.
وقالت السـيدة غراتزر إن “لهذه المنتجات تأثير كبير على سـمعة مؤسسـتنا، 

حيـث أنهـا تجذب اهتماما كبيرا من وسـائل اإلعالم”.
وأعلنـت، إضافـة إلـى ذلـك، أن المؤسسـة البريديـة تتعـاون مـع أحـد أهـم 
الصحـف فـي النمسـا مـن أجـل تنظيـم مسـابقات فـي مجـال تصميـم الطوابع 

البريديـة.  
كمـا يرحـب المسـتثمر بتزايـد عدد هواة جمـع الطوابع البريديـة الذين يمثلون 
أهـم شـريحة مـن الجمهـور الـذي تسـتهدفه المؤسسـة البريديـة. ولذلـك تبـذل 
المؤسسـة قصـارى جهدهـا مـن أجـل تحقيـق التـوازن فـي برنامـج إصـدار 
الطوابـع البريديـة لجـذب هـواة جمـع الطوابـع البريديـة والزبائـن فـي مكاتب 

البريـد وحتـى فئـة جديـدة مـن صغـار هـواة جمـع الطوابـع البريديـة.

أحيانا تصدر المؤسسات البريدية طوابع بريدية تخليدا لذكرى أحداث 
معيَّنة، مثل أول زيارة يقوم بها المدير العام لالتحاد البريدي العالمي 

إلى جزيرة ناورو.

مؤسسة بريد سويسرا تبتكر طابعا بريديا يمكنه عزف النشيد 
الوطني للبلد.

مؤسسة بريد النمسا تخلد تراثها بإصدار طابع بريدي مطرز 
بقبعة دوقية ستيريا.

مؤسسة بريد جزر فارو أصدرت طابعا بريديا يحمل قطعة 
حقيقية من جلد سمكة القد.

ك. ر
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وعملـي  بسـيط  حـل  هـو  عنـوان”  “نقطـة 
يمنـح المشـردين عنوانـا بريديـا ثابتـا مجانـا. 
أيرلنديـة  خيريـة  مؤسسـات  مـع  وبالتعـاون 
ومقدمـي خدمـات أيرلنديين، يسـتحدث عنوان 
علـى  بنـاء  اإلنترنـت  علـى  فـورا  شـخصي 
مكتـب البريـد المحلـي الـذي يختاره الشـخص 
المعنـي. وال تظهـر عبـارة “مكتـب بريـد” فـي 
لتفـادي أي وصـم اجتماعـي. العناويـن  هـذه 

أيضـا  المعنـي  البريـد  مكتـب  ثـم يصبـح  ومـن 
مركزا تُجّمع فيه رسـائل الزبائن. ويكفي أن يقدم 
هـؤالء األشـخاص بطاقـة هويـة تحمـل صـورة 
لهم السـتالم بعائثهـم البريدية. ويجب أال يتجاوز 
وزن هـذه البعائـث 100 غـرام، وال تتجاوز مدة 
االحتفـاظ بهـا فـي مكتـب البريـد عشـرين يومـا. 
وإذا انتقـل الزبـون للعيش في مـكان آخر، فله أن 
يحصـل علـى عنوان جديـد يرتبط بمكتـب البريد 

التابـع لمـكان إقامتـه الجديد.
وأفـاد المسـتثمر البريـدي بأن هـذه الخدمة هي 
أول خدمـة مـن نوعهـا فـي أوروبـا ويقدمهـا 
بالفعـل 200 مكتـب بريـد مـن مكاتـب البريـد 
المنتشـرة فـي أنحـاء البلـد كلـه والبالـغ عددهـا 

950 مكتبـا.

وقـد يبـدو امتـالك عنـوان بريـدي أمـرا عاديـا 
بديهيـا. ومـع ذلـك، فالعنـوان البريـدي هو أمر 
الهويـة.  مـن  جـزءا  يشـكل  إنـه  إذ  أساسـي، 
الخدمـات  علـى  الحصـول  يمكـن  فبفضلـه 
الطبيـة  كالرعايـة  األساسـية  االجتماعيـة 
والمراسـالت المدرسـية وإعالنـات الوظائـف 
فتـح حسـاب  السـكن، وبفضلـه يمكـن  وِمنَـح 
المكتبـة  دخـول  بسـاطة  بـكل  أو  مصرفـي، 
أيضـا  البريـدي  العنـوان  للمطالعـة. وبفضـل 
يظـل المـرء علـى اتصـال بأسـرته وأصحابه.
يمكـن  عنـوان”،  “نقطـة  خدمـة  وبفضـل 
الذيـن  األشـخاص  مسـاعدة  اآلن  للمسـتثمر 
منهـا. الخـالص  علـى  الشـدائد  بهـم  ألّمـت 
وصرحـت السـيدة ديبي بيرن، مديرة مؤسسـة 
An Post Retail فـي البيـان الصحفـي الـذي 
أعلنـت فيـه عـن بـدء تقديـم هـذه الخدمـة قائلـة 
“إننـا نـدرك حـق إدراك الصعوبـات التـي قـد 
عنوانـا  شـخص  امتـالك  عـدم  علـى  تترتـب 
بريديـا موثوقـا بـه وآمنـا أو مـكان يسـتلم منـه 
البريـد... وبمـا أننـا شـركة إيرلنديـة عريقـة 
تتمتـع بخبـرة عالميـة وتضم فريقـا مترابطا له 
ضميـر اجتماعـي، فإننـا نسـعى مـا اسـتطعنا، 

لكـي نكـون قـوة خيـر”.

النص:  أولينا مورافيوفا.

Shutterstock :الصورة

بريـــد  مؤسســـة  بـــدأت 
أيرلنـــدا فـــي تقديـــم خدمـــة 
جديـــدة تســـمح للمشـــردين 
الذيـــن  األشـــخاص  أو 
يعيشـــون فـــي ســـكن مؤقـــت 
بالتمتـــع بعنـــوان بريـــدي 

خـــاص بهـــم. 

التركيز على السوق

مديـر  دوهيرتـي،  فرانسـيس  السـيد  وصـرح 
 Peter McVerry االتصـاالت فـي مؤسسـة 
المؤسسـات  أكبـر  Trust، وهـو واحـدة مـن 
الخيريـة التي تدعم المشـردين فـي أيرلندا، في 
البيـان الصحفـي نفسـه قائـال إن “هـذه الخدمـة 
هـي خدمـة شـخصية وعمليـة قـد يتغيـر بهـا 
مجـرى حيـاة النـاس... فامتـالك عنـوان آمـن 
قـد يبـدو أمرا تافهـا، ولكنه قد يمنح المشـردين 
أو األشـخاص الذين يعيشـون في سـكن مؤقت 

مزايـا جمـة.”
مطويـات  أيرلنـدا  بريـد  مؤسسـة  وتوفـر 
إعالميـة بشـأن خدمـة “نقطـة عنـوان” لفائـدة 
جميـع المؤسسـات التـي تعمـل علـى مسـاعدة 
للترويـج  الوطنـي  الصعيـد  علـى  المشـردين 
للخدمـة الجديـدة التي تقدمها ولمسـاعدتها على 

لزبائنهـا. الخدمـة  شـرح 

بهـذه  المعنيـة  الخيريـة  المؤسسـات  ورحبـت 
المبـادرة الجديـدة لمـا لهـا مـن أثـر إيجابي في 
حيـاة مـا يربـو علـى 000 10 شـخص مشـرد 
فـي أيرلنـدا، ثلثهـم مـن األطفـال. ومنـذ بـدء 
تقديـم الخدمـة فـي أبريـل، اسـتخدم أكثـر مـن 
شـبكة  طريـق  عـن  الخدمـة  شـخص   1000

اإلنترنـت إلنشـاء عنـوان بريـدي فريـد.
وفـي مقطـع فيديـو أعـد لعـرض خدمـة “نقطة 
مديـر  آالن،  مايـك  السـيد  أوضـح  عنـوان”، 
أن   Advocacy Focus Ireland مؤسسـة 
قـدرة  فـي  كبيـرا  تأثيـرا  سـتؤثر  “الخدمـة 
المشـردين علـى البقـاء علـى قيد الحيـاة وعلى 
الخـالص مـن الشـدائد. وبذلـك، فإنهـا تشـكل 

بصيـص األمـل الـذي يتعلـق بـه النـاس.”
وأفاد السـيد سـام ماك غيناس، رئيس مؤسسـة 
ومديرهـا   Dublin Simon Community
التـي  عنـوان”  “نقطـة  خدمـة  بـأن  العـام، 
تقدمهـا مؤسسـة بريـد أيرلنـدا نجحـت في منح 
األشـخاص الذيـن ألمـت بهـم شـدائد “شـعورا 

بالهويـة، وهـو شـعور لطالمـا افتقـدوه”.
هـؤالء  اكتسـب  الخدمـة،  هـذه  وبفضـل 
األشـخاص أيضـا شـعورا بالكرامة، إذ أمسـى 

باسـمهم.  عنـوان  لديهـم 

بفضـل ]العنـوان البريدي[ يمكـن الحصول 
األساسـية  االجتماعيـة  الخدمـات  علـى 
كالرعايـة الطبيـة والمراسـالت المدرسـية 
السـكن،  وِمنَـح  الوظائـف  وإعالنـات 
وبفضلـه يمكـن فتـح حسـاب مصرفـي، أو 

بـكل بسـاطة دخـول المكتبـة للمطالعـة.
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خفايا الخدمة البريدية العالمية

وللحصول على مزيد من المعلومات بهذا الخصوص، يرجى 
متابعة االتحاد البريدي العالمي على وسائل التواصل االجتماعي 

news.upu.int وزيارة الموقع الشبكي

#UPUPhotos

احتفـاال بمـرور 145 عامـا علـى تأسـيس 
االتحـاد البريـدي العالمـي وباليـوم العالمـي 
الخمسين للبريد الذي كرسته األمم المتحدة 
المؤسسـات  بـدور  المواطنيـن  لتوعيـة 
البريديـة، يدعـو االتحـاد البريـدي العالمـي 
المشـاركين مـن جميـع أنحـاء العالـم إلـى 
إرسـال أفضل صـور فوتوغرافية ذات صلة 
رزنامـة  فـي  إلدراجهـا  البريـدي  بالمجـال 

االتحـاد البريـدي العالمـي لعـام 2020.

التركيز على السوق

أبطال مغمورون

أ. م
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وتقاليد الضيافة 
في مكاتب 

البريد

دشـن البريـد التركـي “المقهـى البريـدي” وهـو 
جديـد  تصـور  ضمـن  تنـدرج  مبتكـرة  فكـرة 
لمكاتـب بريـد المسـتثمر وتمثـل خطـوة مهمـة 
علـى درب التحديـث. وترمي هـذه المبادرة إلى 

االرتقـاء بمسـتوى رضـا الزبائـن.
سـنوات  عـدة  منـذ  التركـي  البريـد  ويعكـف 
لتلبيـة  خلـت علـى تحديـث منتجاتـه وخدماتـه 
المتطلبـات الحديثـة، واالرتقـاء بقيمـة عالمتـه، 
وبالتالـي تعزيـز موقعـه فـي السـوق. ولقد طور 
البريـد التركـي فكرتـه بعـد أن أجـرى مسـوحا 

الزبائـن. آراء  اسـتطلع 
الفتتـاح  بـدء،  ذي  بـادئ  المسـتثمر،  وخطـط 
التـي  الرئيسـية  البريـد  مكاتـب  فـي  المقاهـي 
يرتادهـا عـدد كبيـر مـن الزبائـن والتـي تقـدم 
والخدمـات.  المنتجـات  مـن  عريضـة  طائفـة 
وكان الفـرع األول مـن المقهـى قـد افتتـح فـي 
عـام 2017 فـي أحـد مكاتـب البريـد الرئيسـية 
فـي مدينـة بورصـة. ومنـذ ذلـك الحيـن وسـع 
المسـتثمر نطاق المشـروع وافتتـح مقهى بريديا 
فـي سـبتمبر 2018 فـي حـرم جامعـة غـازي 

فـي أنقـرة. 
العـام  المديـر  بوزغييـك،  كنعـان  السـيد  وقـال 
للبريـد التركـي، أثنـاء افتتـاح المقهـى الثانـي إن 
“البريـد التركـي سـيظل حاضرا فـي كل ميادين 

الخدمـات التـي تيسـر حيـاة الشـباب”. 
وأكـد السـيد بوزغييـك أيضا أن البريـد التركي، 
بصفتـه مؤسسـة محليـة ووطنيـة فـي آن واحـد، 
يـود أن يقـدم الخدمـات إلـى الطـالب بشـروط 
مواتيـة. وأضـاف قائـال “إننـا سـنواصل تقديـم 

خدمـات توزيـع الرسـائل والطـرود والخدمـات 
المصرفيـة وخدمـات الهواتـف المحمولـة عبـر 

أدوات أنسـب بكثيـر.”
البريديـة عمـا  المقاهـي  افتتـاح  المزمـع  ومـن 
قريـب فـي جميـع األحـرام الجامعيـة فـي شـتى 
ربـوع البلـد ليتمتـع فيهـا الـزوار ببيئـة وديـة. 
فعندمـا يصطـف الزبائـن انتظـارا فـي مكاتـب 
البريـد، غـدا بإمكانهـم االسـتمتاع فـي اآلن ذاته 
الجديـدة  الحلـة  الضيافـة، كمـا تضفـي  بحسـن 
االسـتقبال  حفـاوة  روح  البريـد  مكتـب  علـى 

المعهـودة. التركيـة 
المشـاريع  مـن  عـددا  التركـي  البريـد  ونفـذ 
االجتماعيـة المهمة األخـرى، التي عززت دور 
المسـتثمر داخـل المجتمـع الدولـي. فقـد أهـدى 
المسـتثمر، فـي عامـي 2018 و2019، علـى 
سـبيل المثـال، 40 دراجـة ناريـة وغيرهـا مـن 
اللـوازم إلـى العديـد مـن المسـتثمرين البريدييـن 
اآلخرين لمسـاعدتهم على تحسـين عملية توزيع 

البريـد ولتوثيـق عـرى التعـاون معهـم.
الخيـري  لإلهـدار!”  إطـار مشـروع “ال  وفـي 
الـذي اسـتهل تنفيـذه فـي عـام 2017 بالتعـاون 
مـع رجـل اإلحسـان معمـر كافازوغلـو، يـوزع 
البريـد التركـي طـرودا تحتوي علـى ألعاب بعد 
إصالحهـا وتجديدهـا مجانـا علـى المستشـفيات 
وغيرهـا  التأهيـل  إعـادة  ومراكـز  والمـدارس 
مـن المؤسسـات االجتماعيـة فـي شـتى أرجـاء 
البلـد. وبعـد أن وزع المسـتثمر زهـاء 3500 
لعبـة بالفعـل، فإنـه يسـتهدف توزيـع ألعاب على 

مليـون طفـل مكـروب. 
النص:  أولينا موافيوفا.

التركيز على السوق

الصورة: البريد التركي

أ. م
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البيانات الشاملة

البيانات الضخمة لالحتاد 
الربيدي العاملي: 

كيف تستخدم وإىل أين تتجه

النص: كاْيال ِرْدستاْون

تجــوب مليــارات الرســائل والطــرود كل عــام كامــل أنحــاء المعمــورة. ولذلــك، تتبــادل 
المؤسســات البريديــة بيانــات إلكترونيــة تتعلــق بجميــع المجــاالت، مــن موقعهــا إلــى تكلفــة 
ــه االســتفادة مــن  ــدة تتيــح ل ــدي العالمــي وســائل جدي ــد اكتشــف االتحــاد البري الشــحن. وق

ــات.  ــن المعلوم ــروة م ــذه الث ه

Shutterstock :الصورة

البيانات الشاملة لالتحاد البريدي العالمي: كيف تستخدم وإلى أين تتجه

في  اليوم  الضخمة  البيانات  المنظمات  تستخدم 
باإلحصاءات ومرورا  ابتداء  المجاالت،  جميع 
اآللي،  التعلم  إلى  ووصوال  البيانات  بعلم 
مهندسي  كبير  ليتا،  سيلفيو  السيد  قول  حسب 
في  البريدية  التكنولوجيا  مركز  في  البرمجيات 
االتحاد البريدي العالمي. ويشكل السيد ليتا مع 
أربعة زمالء آخرين فريقا معنيا بإدارة البيانات 

الضخمة لدى االتحاد البريدي العالمي. 
وقال السيد ليتا إنه “في قواعد البيانات االرتباطية 
أو قواعد البيانات “القديمة” كان ال بد من إدخال 
البيانات  نُظم  أن  إال  أداة حسابية،  في  البيانات 
في  الحسابي  المنطق  إدراج  تتيح  الضخمة 
البيانات لتحليلها. وأضاف قائال إن “ذلك يسمح 

لنا بمعالجة كميات أكبر من المعلومات”. 
ونفذ مركز التكنولوجيا البريدية منذ عدة سنوات 
الضخمة  البيانات  لمعالجة  مصممة  أداة  أول 
 ،QCS BigData األداة  وهي  المنظمة،  في 
عبر  المتبادلة  اإللكترونية  البيانات  إلى  استنادا 
شبكة Post*Net، من أجل التخفيف من الضغط 
المتزايد التي ترزح تحته قواعد البيانات التقليدية 
في االتحاد البريدي العالمي. ويخزن النظام الجديد 
اإللكتروني  التبادل  رسائل  من  الماليين  مئات 
والتتبع  الجغرافية  المواقع  تحديد  بشأن  للبيانات 
والشؤون  والنقل  والطيران  والجمارك  البريدي 
تكنولوجيا  الحلول  باستخدام  والمتبادلة  المالية، 
المعلومات المختلفة التي يتيحها االتحاد البريدي 
البنية  في  كافة  البيانات  هذه  وتخزن  العالمي. 

التحتية لالتحاد البريدي العالمي. 
وتتضمن شبكة Post*Net بيانات عالمية عن 
المبادالت البريدية بين المؤسسات البريدية لدى 
البلدان األعضاء والشركاء في سلسلة اإلمدادات، 
منذ  أعدت  التي  القديمة  السجالت  ذلك  في  بما 

سنوات خلت. وتستخدم هذه المعلومات حاليا في 
إعداد التقارير عن نوعية تبادل البريد أو خدمات 
والتنمية  المستثمرين  أداء  وعن  البريدية  الدفع 
المتكامل،  البريدية  التنمية  البريدية، أي مؤشر 
المبادالت  مراقبة  تتيح  أدوات  وضع  وفي 

البريدية أو المالية آنيا. 

إدماج البيانات
التي تطرحها  المحتملة لإلمكانيات  القيمة  تظل 
تظل القيمة المحتملة للبيانات البريدية الضخمة 
ودمج  المناسبين  الشركاء  اختيار  بشرط  هائلة 
مصادر البيانات واألهم من ذلك، توفير الموارد 

الالزمة. 
وسرد السيد ماورو بوفا، بصفته خبيرا اقتصاديا 
النجاح  العالمي، قصص  البريدي  االتحاد  لدى 
مجموعات  مع  البيانات  دمج  بعد  قدمت،  التي 
التوجهات  عن  مفيدة  معلومات  أخرى،  بيانات 
االجتماعية واالقتصادية األعم. وقد استخدمت 
تحديد  في  المثال  سبيل  على  البريدية  البيانات 
التجارة  تدفقات  على  األسعار  تقلبات  تأثير 
اإللكترونية وتسليط الضوء على إمكانية استخدام 
التدفقات البريدية كمؤشر لتقدير مستوى الرفاه 
االجتماعي واالقتصادي. وصرح السيد بوفا بأن 
االتحاد البريدي العالمي يجري حاليا، بالتعاون 
مع منظمة الطيران المدني الدولي، بحوثا على 
وبيانات  الضخمة  البريدية  البيانات  بين  الجمع 
الجوية  للرحالت  الزمنية  الجداول  عن  أخرى 
الفاعلية  لتحسين  المتاحة  الفرص  الستطالع 

اللوجستية.
وأّكد السيد بوفا أنه “يمكننا من خالل الجمع بين 
بياناتنا الضخمة وبيانات منظمة الطيران المدني 
البعائث  تستغرقه  الذي  الوقت  تحديد  الدولي 
تحسين  سبل  وتحديد  المطارات  في  البريدية 

مستوى فعالية سلسلة اإلمدادات وبالتالي تيسير 
التجارة اإللكترونية على الصعيد الدولي”. 

أقام  العالمي  البريدي  االتحاد  أن  إلى  وأشار 
البحث مع منظمات  بالفعل شراكات في مجال 
األمم  ومؤتمر  الدولي  البنك  مثل  أخرى  دولية 
مبادرة  إلى  باإلضافة  والتنمية  للتجارة  المتحدة 

“جس النبض العالمي” وغيرها من المنظمات.
الذكاء االصطناعي والتعلم  ليتا إن  السيد  وقال 
اآللي هما المرحلة التالية التي سيسعى االتحاد 
أدوات  باستخدام  بلوغها  إلى  العالمي  البريدي 
مصممة لمعالجة البيانات الضخمة. وأضاف أن 
“اآلالت قادرة على اكتشاف الهياكل التي ال يقدر 

اإلنسان على اكتشافها”. 
برنامج  في  وزمالؤه  بوفا  السيد  ويعكف 
البريدي  االتحاد  لدى  واالستراتيجية  البحث 
للوحة  أولي  نموذج  وضع  على  حاليا  العالمي 
متابعة تنبؤية قادرة على تحليل رسائل التبادل 
البريدي  باالتحاد  الخاصة  للبيانات  اإللكتروني 
العالمي ومقارنتها بالتوجهات األخرى آنيا، مما 
يتيح للبلدان األعضاء، على سبيل المثال، التنبؤ 

بأوقات التوزيع أو كميات البريد. 
مجال  في  التكنولوجية  التطورات  وبفضل 
التواصل  مستوى  وتحسين  الضخمة،  البيانات 
الجمركية،  البريدية والسلطات  المؤسسات  بين 
يمكن تحقيق قفزة تكنولوجية كبيرة نحو استخدام 
الزبائن  سالمة  لضمان  االصطناعي  الذكاء 

والموظفين البريديين. 
وختم السيد بوفا حديثه قائال إن “الشيء المذهل 
األسئلة  أن  هو  الضخمة  بالبيانات  يتعلق  فيما 
أنواع  أضيفت  كلما  تتضاعف  واالحتماالت 

مختلفة من البيانات”.

أربــع كلمــات تلخص 
فــي لمحــة مفهــوم 
البيانــات الضخمـــــة 
الخاصــــة باالتحــاد 

البريــدي العالمــي

الكمية
سـجل االتحاد البريدي العالمي 17 
مليـار حـدث خـالل الفترة مـن عام 
2013 إلـى عـام 2018. ويتوقـع 
أن تتضاعـف كميـة البيانـات حتـى 

عـام 2025.

السرعة  
تصـــدر تحيينـــات كل ســـاعة بشـــأن 
ـــع. ـــة للتتب ـــدة الخاضع الرســـائل الجدي

القيمة 
ــن  ــات عـ ــدة ومعلومـ ــات جديـ منتجـ
الســـوق وخدمـــات أفضـــل لألعضـــاء.

التنوع
المـــزج بيـــن المعاييـــر المختلفـــة 
والبيانـــات النصيـــة والكميـــات 
عـــن  والمعلومـــات  البريديـــة 

التوزيـــع.

ك. ر
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2626--2828 نوفمرب  نوفمرب 20192019

المؤتمر العالمي الذي ينظمه االتحاد المؤتمر العالمي الذي ينظمه االتحاد 
الربيدي العالمي بشأن التعاون عرب الربيدي العالمي بشأن التعاون عرب 
الحدود في عالم التجارة اإللكرتونيةالحدود في عالم التجارة اإللكرتونية

))Xiamen International Conference Centre HotelXiamen International Conference Centre Hotel((  فندق مركز شيامن الدولي للمؤتمراتفندق مركز شيامن الدولي للمؤتمرات
شيامن )جمهورية الصني الشعبية(شيامن )جمهورية الصني الشعبية(

  الربع
  الرابع

  الربع
  الثالث

األحداث المرتقبة المهمة   2019

14-18 أكتوبر
مجلس االستثمار البريدي

برن، سويسرا

10 و11 أكتوبر 
الجمعية العامة للمؤسسة 

PostEurop ومنتدى 

االبتكار التجاري
جيرسي، الممكلة المتحدة

10 و11 أكتوبر
حلقة عمل عالمية تنظمها 

تعاونية  البريد العاجل الدولي

برن، سويسرا

9 أكتوبر
االحتفال باليوم العالمي 

للبريد 

برن، سويسرا

1-3 أكتوبر
Parcel+Post Expo معرض

أمستردام، هولندا

6 نوفمبر
يوم تكامل البيانات 

الذي تنظمه المؤسسة 
 PostEurop

فيينا، النمسا

5 نوفمبر
منتدى األجور الذي تنظمه 

 ،PostEurop المؤسسة
واجتماع فريق الجمارك

فيينا، النمسا

4-8 نوفمبر
حلقة العمل الرابعة بشأن 

االستعداد للتجارة اإللكترونية 
من الناحية التشغيلية لفائدة 

منطقة آسيا.

بانكوك، تايلند

خالل الدورة 6 لمجلس اإلدارة 
مؤتمر التنظيم البريدي الذي 

ينظمه االتحاد البريدي العالمي 
تحت عنوان “التكنولوجيا 

الجديدة لتوفير خدمات بريدية 
مالية - اعتبارات نظامية 

وتنظيمية” 
برن، سويسرا

21-25 أكتوبر
مجلس اإلدارة )الدورة 6(

برن، سويسرا

26-28 نوفمبر
المؤتمر العالمي الذي ينظمه 

االتحاد البريدي العالمي 
بشأن التعاون عبر الحدود 

في عالم التجارة اإللكترونية

شيامن، جمهورية الصين الشعبية

18-22 نوفمبر
اجتماع المجلس التنفيذي 

لالتحاد البريدي لألمريكتين 
وإسبانيا والبرتغال 

مونتفيديو، أوروغواي

18-22 نوفمبر
حلقة عمل بشأن تحسين 
األداء في مجال البريد 

العاجل الدولي.

بانكوك، تايلند

11-13 نوفمبر
حلقة عمل بشأن إدارة 

مخاطر الكوارث 

بانكوك، تايلند

7 نوفمبر
اجتماع فريقي العمل 

المعنيين بنوعية الخدمة 
والعمليات للمؤسسة 

PostEurop

فيينا، النمسا

23 و24 يوليو 
المنتدى االستراتيجي 

اإلقليمي للمنطقة العربية

القاهرة، مصر

22-26 يوليو 
حلقة عمل بشأن االستعداد 

للتجارة اإللكترونية من 
الناحية التشغيلية لفائدة 

البلدان الناطقة باإلنكليزية 

القاهرة، مصر

9 و10 يوليو 
المنتدى االستراتيجي 

اإلقليمي لمنطقة أوروبا

مينسك، بيالروس

8-12 يوليو
حلقة عمل بشأن االستعداد 

للتجارة اإللكترونية من 
الناحية التشغيلية لفائدة 

البلدان الناطقة بالفرنسية 

لومي، توغو

3 و4 يوليو
ندوة عن البريد العاجل 

الدولي لفائدة المنطقة 
العربية

بيروت، لبنان

9-12 سبتمبر
محفل تليكوم العالمي 

لالتحاد الدولي لالتصاالت 
لعام 2019

بودابست، هنغاريا

2-6 سبتمبر
اجتماع المجلس التنفيذي 

لالتحاد البريدي آلسيا 
والمحيط الهادئ

طوكيو، اليابان

2-5 سبتمبر
حلقة عمل مشتركة بين منظمة 

الجمارك العالمية واالتحاد 
البريدي العالمي األمن

مونتفيديو، أوروغواي

20 و21 أغسطس
ندوة عن البريد العاجل 

الدولي لمنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ

أوالنباتار، منغوليا

12 و13 أغسطس
المنتدى االستراتيجي 

اإلقليمي لمنطقة 
األمريكتين

سان خوسيه، كوستاريكا

26 سبتمبر
المؤتمر االستثنائي الثالث 

لالتحاد البريدي العالمي 
- المؤتمر يقرر مد فترة 

انعقاده لنصف يوم

جنيف، سويسرا

24 و25 سبتمبر
المؤتمر االستثنائي الثالث 

لالتحاد البريدي العالمي

جنيف، سويسرا

16-20 سبتمبر
حلقة عمل بشأن االستعداد 

للتجارة اإللكترونية من 
الناحية التشغيلية مخصصة 
للرزم الصغيرة والخدمات 

اإلضافية

تونس العاصمة، تونس

10 سبتمبر
إصدار طابع بريدي 

تذكاري مشترك احتفاالً 
بالذكرى العشرين إلنشاء 

خدمة البريد العاجل الدولي 

برن، سويسرا

9-12 سبتمبر
حلقة عمل بشأن اإلصالح 

والتنظيم البريديين لعام 
2019

مونتفيديو، أوروغواي

30 سبتمبر
المنتدى العالمي لألعمال 

البريدية الذي ينظمه االتحاد 
البريدي العالمي 

أمستردام، هولندا

26-29 سبتمبر
حلقة عمل مشتركة بين 

منظمة الجمارك العالمية 
واالتحاد البريدي العالمي 
بشأن تعزيز القدرات في 

مجال األمن البريدي 
تونس العاصمة، تونس

26 سبتمبر
دورة  استثنائية لمجلس 

االستثمار البريدي

جنيف، سويسرا

أ. م



أستراليا
 AUSTRALIA( أقامــت مؤسســة بريــد أســتراليا
POST(  شــراكة مــع الرابطــة األســترالية للنقــل 
بالشــاحنات للمســاعدة علــى الحــد مــن حــوادث 
الطــرق. وســيعكف المســتثمر، الــذي أعلــن عــن 
إقامــة الشــراكة خــالل أســبوع أســتراليا الوطنــي 
ــداد  ــة إلع ــع الرابط ــرق، م ــى الط ــالمة عل للس
يشــمل  الشــباب،  للســائقين  تثقيفــي  برنامــج 
أنشــطة عمليــة وأنشــطة تســتخدم تكنولوجيــا 
فــي  تدريبيــة  وجلســات  االفتراضــي  الواقــع 
ــي  ــة، ف ــتقدم المؤسس ــرة. وس ــات صغي مجموع
إطــار هــذه الشــراكة، منحــة قدرهــا 000 200 
دوالر  أســترالي )000 140 دوالر أمريكــي( 
ــذي  ــفر ال ــرق الس ــى ط ــالمة عل ــرض الس لمع
 Volvo ATA Safety Truck تنظمــه شــركة
ــرة.  ــي الخب ــباب عديم ــائقين الش ــتهدف الس ويس
أكتوبــر  فــي  نشــاطه  المعــرض  وسيســتهل 

.2019

النمسا
النمسا  بريـــــــد  مؤســــســـــة  أصدرت 
)ÖSTERREICHISCHE POST(  طابعا بريديا 
العالم  في  بريدي  طابع  أول  هو  مشفرا، 
السجالت  سالسل  تكنولوجيا  باستخدام  يُوثَّق 
المغلقة. ويؤدي هذا الطابع البريدي وظيفتين. 
إذ يُستخَدم جانبه األيسر الذي يظهر فيه رمٌز 
على شكل أحادي القرن متعدد األلوان، وهو 
رمز سالسل السجالت المغلقة الخاصة بمنصة 
إلرسال  عادي  بريدي  كطابع   ،Ethereum
المقابل  من  فيتألف  األيمن  جانبه  أما  البريد. 
ن في سالسل السجالت المغلقة.  الرقمي الُمخزَّ
طابع   150 البريدي 000  المستثمر  وأصدر 
الواحد منها 6.90  الطابع  يبلغ سعر  بريدي 
يورو. ويمكن اقتناء هذه الطوابع من مكاتب 
البريد في كل أنحاء البلد وعبر متجر المؤسسة 

البريدية على اإلنترنت.

باربادوس
ــد  ــة ومؤسســة بري يعمــل كل مــن وزارة الداخلي
 ) BARBADOS POSTAL SERVICE( بربــادوس
ــى  ــي عل ــدي العالم ــاد البري ــع االتح ــاون م بالتع
وفــي  البلــد.  فــي  البريديــة  الخدمــة  إصــالح 
إطــار هــذا المشــروع، ســيعيد البلــد النظــر فــي 
ــمولية،  ــة الش ــة بالخدم ــة البريدي ــزام المؤسس الت
ويعــد سياســة عامــة خاصــة بالقطــاع البريــدي، 
الصلــة.  ذات  القانونيــة  التشــريعات  ويحيــن 
ويُنتظــر أن تفضــي عمليــة اإلصــالح هــذه إلــى 
إنشــاء مصــرف بريــدي وتحســين نظــام العنونــة 

ــى نحــو أفضــل. ــم القطــاع عل وإتاحــة تنظي

كرواتيا
 HRVATSKA( كرواتيا  بريد  مؤسسة  اقتنت 
20 دراجة كهربائية جديدة رباعية   )POŠTA
البعائث  توزيع  في  الستخدامها  العجالت 
البريدية. وُصممت هذه المركبات، التي تنتجها 
شركة Ducati Energia SPA، إلتاحة التنقل 
خصائصها  أن  كما  الضيقة.  الطرقات  في 
العملية وسهولة استخدامها جعلت منها وسيلة 
المدن  مراكز  في  البريد  توزيع  عملية  تالئم 
مالءمة تامة. وستسمح هذه المركبات الجديدة 
وخفض  الهواء  تلوث  من  بالحد  للمستثمر 
وتحسين  الحضرية  المرور  حركة  ضجيج 
كما  الطاقة.  استهالك  في  النقل  وسائل  كفاءة 
ثاني  غاز  انبعاث  خفض  في  ستساهم  أنها 

أكسيد الكربون بمعدل 7.5 أطنان سنويا.

ألمانيا
 DEUTSCHE( أبرمت مؤسسة بريد ألمانيا
 Siemens شركة  مع  عقدا    )POST
حزام  ذات  فرز  آلة  إلدماج   Logistics
ناقل من نوع VarioSort في البنية التحتية 
لها في مطار  التابع  الفرز  لمركز  الحالية 
أن  الجديدة  اآللة  لهذه  ويمكن  فانكوفر. 
تفرز 000 18 طرد في الساعة، بما في 
ذلك البعائث الخفيفة التي يبلغ وزنها 20 
غراما. وعالوة على ذلك، ستتيح برمجية 
التي   ”ARTread“ العناوين  التعرف على 
انتجتها شركة Siemens، قراءة العناوين 
ن  يُمّكِ مما  موثوق،  نحو  على  واللصائق 
زيادة  مواجهة  من  البريدية  المؤسسة 

كميات البعائث الواردة والصادرة. 

كندا
  )CANADA POST( ســعيا من مؤسســة  بريد كنــدا
إلــى مواجهــة الزيــادة الكبيــرة فــي كميــات الــرزم 
الصغيــرة، فقــد ركبــت آالت جديــدة لفــرز الــرزم 
فــي مدينتــي فانكوفــر وتورنتــو حيــث توجــد أكبــر 
مراكــز إليــداع البريــد الوطنــي والدولــي فــي 
البلــد. ويعتــزم المســتثمر البريــدي أيضــا تجهيــز 
ثالــث أكبــر مركــز مــن مراكــز اإليــداع الــذي يقع 
مقــره فــي مونتــلا، بآلــة فــرز جديــدة. ويخطــط 
المســتثمر عمومــا الســتثمار مبلــغ 2.3 مليــار 
دوالر  مليــار   1.8 يعــادل  )مــا  كنــدي  دوالر 
ــة الخاصــة  ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــي( ف أمريك
بــه خــالل الســنوات العشــر المقبلــة وذلــك بغيــة 
ــي  ــرود ف ــرز الط ــال ف ــي مج ــه ف ــز قدرات تعزي
أكبــر مراكــز الفــرز التابعــة لــه لالســتمرار فــي 

ــون.  ــة احتياجــات الزب تلبي

غانا
  )GHANA POST( غانا  بريد  مؤسسة  تعمل 
طريق  عن  المحليين  المقاولين  دعم  على 
منصتها الجديدة الخاصة بالتجارة اإللكترونية 
على اإلنترنت. وخالفا لسائر مواقع التسوق 
اإللكتروني  المتجر  يقدم  اإلنترنت،  على 
بالمستثمر  الخاص   )postshop.com.gh(
ميسورة  بأسعار  عروضا  المقاولين  إلى 
أبواب  يفتح  مما  البريدية،  البعائث  لتوزيع 
السوق في غانا أمام الزبائن األجانب. وتهدف 
هذه العملية المبتكرة إلى جذب شركات البيع 
بالتجزئة المحلية واألجنبية واالرتقاء بمكانة 
العالمي.  الصعيد  على  الغانية  المنتجات 
ويمكن أن يستلم الزبائن طلبياتهم من أقرب 

مكتب بريد.

جمهورية كوريا
 )KOREA POST( تعتزم مؤسسة بريد كوريا
المغلقة  السجالت  سالسل  تكنولوجيا  اعتماد 
بها.  الخاصة  البريدي  الدفع  خدمة  في 
سهال  الجديدة  الخدمة  استخدام  وسيكون 
القائمة،  الخدمات  استخدام  سهولة  بقدر 
سالسل  في  ستحفظ  الزبائن  بيانات  لكن 
رمز   بمسح  قيامهم  عند  المغلقة  السجالت 
إجراء  أجل  من  ضوئيا  السريعة   االستجابة 
عملية دفع ما. وسينطلق المشروع التجريبي 
وسيستهدف  االبتكارية”  ناجو  “مدينة  في 
وتعتزم  األمر.  بادئ  في  الصغيرة  المطاعم 
المشروع  تعميم  مستقبال  البريدية  المؤسسة 
المحلية.  والشركات  العامة  المؤسسات  على 
المنصة  المستثمر من خالل هذه  يعتزم  كما 
الجديدة الوصول إلى سوق الحواالت المالية 

في الخارج. 

قيرغيزستان
 KYRGYZ( قيرغيزستان  بريد  مؤسسة  تلقت 
POCHTASY( ثمانية عشر مركبة من االتحاد 
البريدي العالمي لتحسين نوعية توزيع البريد. 
العام لمؤسسة بريد  المدير  به  أدلى  لما  ووفقا 
فإن  ناسبكوف،  مارس  السيد  قيرغيزستان، 
المؤسسة  هي  قيرغيزستان  بريد  “مؤسسة 
الوحيدة في قيرغيزستان التي يمكن لمركباتها 
الوصول إلى مدينة كاشغر الصينية”. وستساهم 
توزيع  آجال  تقليص  في  الجديدة  المركبات 
اإللكترونية  المتاجر  من  المطلوبة  البضائع 

بفترة تتراوح بين 15 و20 يوما.

أوكرانيا
 )UKRPOSHTA( نالت مؤسسة بريد أوكرانيا
جائزتين من “جوائز البريد والطرود العالمية 
االجتماعية  المسؤولية  فئتي  في  لعام 2019 
البريدية.  اإللكترونية  والتجارة  للشركات 
مدرسة  تقدمه  الذي  الدعم  برنامج  ويسمح 
التدريب التابعة للمؤسسة في مجال التصدير 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  اإللكتروني 
ومن  خاصة  أسعار  من  باالستفادة  المحلية 
نظام خصومات تراكمية لقاء توزيع المنتجات 
التي تبيعها عبر التجارة اإللكترونية. وشارك 
جميع  في  شخص   20  000 على  يزيد  ما 
نظمتها  التي  العمل  حلقات  في  البلد  أنحاء 
 100  000 على  يزيد  ما  وتابع  المدرسة، 

شخص الدورات اإللكترونية.

األمارات العربية المتحدة
شراكة  اإلمارات  بريد  مجموعة  أقامت 
 FarEye اللوجستية  التكنولوجيا  منصة  مع 
من  التجزئة  لتجارة   Landmark ومجموعة 
البريدية  البعائث  توزيع  عملية  تحسين  أجل 
وستقوم  الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان  في 
ذكية  توزيع  بإنشاء منصة   FarEye مؤسسة 
اآلجال  في  البريد  توزيع  بضمان  تسمح 
استخدام  وبفضل  أيسر.  وبتكلفة  المحددة 
خطة مجموعة بريد اإلمارات لتوجيه البريد 
يمكن زيادة عدد عمليات التوزيع في الساعة 
الواحدة وتمكين الزبائن من تتبع بعائثهم آنيا.

أوزبكستان
أوزبكســــتان  بريــــــد  مؤســــســـــة  وقَّعـت 
)UZBEKISTON POCHTASI( مذكـرة تعاون 
مـع شـركة سامسـونغ لإللكترونيـات لتحديـث 
شـركة  وسـتقوم  البريديـة.  التحتيـة  بنيتهـا 
البريديـة  التحتيـة  البنيـة  برقمنـة  سامسـونغ 
المتنقلـة  العمـل  أماكـن  نظـم  وإنشـاء  القائمـة 
لفائـدة موظفـي البريـد. وتعتبـر هـذه المبـادرة 
العمـل  مسـارات  رقمنـة  نحـو  هامـة  خطـوة 
عـن  إدارتهـا  نظـام  تحسـين  فـي  والمسـاهمة 
طريـق االرتقـاء بنجاعـة هذا النظام وشـفافيته.

المملكة المتحدة
 )ROYAL MAIL( تعتزم مؤسسة البريد الملكي  
تركيب أول صناديق بريد على اإلطالق تتالءم 
المملكة  في  الطرود  مقاسات  مع  مقاساتها 
هذا  من  أغسطس  شهر  في  وسيستهل  المتحدة. 
العام استخدام زهاء 1400 صندوق بريد خاص 
بالطرود في مختلف مناطق المملكة المتحدة، بما 
فيها مدن بيرمينغهام وليدز وأبردين وكارديف. 
ستة  في غضون  البريد  كل صناديق  وستركب 
للزبائن  الجديدة  الصناديق  هذه  وتتيح  أشهر. 
أو  مسبقا  أجرتها  ُدفعت  التي  الطرود  إرسال 
خطوط  ذات  رموزا  تحمل  التي  الطرود  إعادة 
إلى بريد  بالنسبة  به  على غرار ما هو معمول 

الرسائل. 

سويسرا
 )SWISS POST( أقامت مؤسسة بريد سويسريا
بيع  شركة  أكبر   ،Migros شركة  مع  شراكة 
زبائن  بإمكان  وصار  سويسرا.  في  بالتجزئة 
المؤسسة الذين يملكون حسابا إلكترونيا لديها، 
على  باقتنائها  قاموا  التي  الطلبيات  سحب 
اإلنترنت مما يزيد على 300 فرع من فروع 
شركة Migros المنتشرة في شتى ربوع البلد. 
اختيار  حساباتهم  إلى  الدخول  بعد  ويمكنهم 
الفرع الذي يودون إرسال طرودهم أو رسائلهم 
للزبائن  ويمكن  فيه.  تسلمها  أو  منه  المسجلة 
أيضا االستفادة في إطار هذه المبادرة من خدمة 
السحب “PickMup” التي تقدمها إليهم الشركة 
ليقتنوا منتجات العالمات التجارية التي تسوقها 

هذه األخيرة ويستلموا مشترياتهم من المتجر.

بولندا
 POCZTA( بولندا  بريد  مؤسسة  ستقوم 
طريق  عن  الطرود  بتوزيع   )POLSKA
التي  الطرود  خزانات  من  جديدة  شبكة 
صّممتها الشركة الدنماركية لخزانات الطرود 
والبرمجيات SwipBox. وقد تم بالفعل تركيب 
 ،Biedronka حوالي 150 خزانة في متاجر
وهي أكبر سلسلة متاجر للبيع بأسعار مخفضة 
استخدام  الزبائن  بإمكان  وأضحى  البلد،  في 
وهم  يوميا  طرودهم  لسحب  الخزانات  هذه 
يتبضعون. ومؤسسة بريد بولندا هي المؤسسة 
والخدمات  السعاة  خدمات  تقدم  التي  الوحيدة 
اللوجستية في أوربا الوسطى والشرقية. وتبلغ 
خدمة  يخص  فيما  السوقية  إمكانياتها  قيمة 
مليار  حوالي  األخير   الكيلومتر  حتى   التوزيع 
زلوتي بولندي سنويا )ما يعادل 267.3 مليون 
دوالر أمريكي(. ومن المتوقع أن يتيح أسلوب 
الذي  الهدف  بلوغ  للمؤسسة  الجديد  التوزيع 
في  إيراداتها  مضاعفة  إلى  ويرمي  رسمته 

موعد أقصاه عام 2023.
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want to choose

Working together
to keep mail safe
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DECEMBER 2015
JANUARY 2016 / N°4

Postal revenues increase 

World Post Day 
round-up

بناء الثقة في العالمة 
PosTransfer التجارية

تشجيــع المؤســـسـات 
البريدية على الخروج 

من دائرة راحتها

موضوع الغالف

14

24

16
سد الفجوة 

الرقمية

صيف 2019

#UPU145

اشتركوا اآلن:
انضمــوا اآلن إلــى صفــوف اآلالف مــن القــراء الذيــن 
يشــعرون بالرضــاء. يمكنكــم التوقيــع للحصــول علــى أربعــة 
أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنــا المتميــزة وذلــك بإحــدى 

ــبعة. ــات الس اللغ
يمكــن للمشــتركين األفــراد فــي أي مــكان فــي العالــم 
االشــتراك مقابــل 50 فرنــكاً سويســرياً فــي الســنة. وتطبــق 
أســعار خصــم خاصــة علــى البلــدان األعضــاء فــي االتحــاد 

البريــدي العالمــي.
أرسلوا إلينا اآلن طلبكم بالفاكس على الرقم:

 +41 31 350 37 11 
 أو إرسلوا إلينا بريداً إلكترونياً على العنوان:  

 publications@upu.int
مع البيانات التالية  

االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

فاكس:

اللغة المطلوبة 

اإلنكليزية العربية

الفرنسية

األلمانية

الصينية

اإلسبانية

الروسية




