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GMS
Global Monitoring System

STAND UP FOR HUMAN RIGHTS

إن قيـــاس أداء البريـــد باالســـتعانة بتقنيـــة التعـــرف بواســـطة التـــرددات الراديويـــة RFID كان مجـــرد حلـــم يـــراود العديـــد مـــن البلـــدان األعضـــاء فـــي 
ســـتخدم فيـــه 

ُ
االتحـــاد البريـــدي العالمـــي. وبفضـــل نظـــام الرصـــد العالمـــي GMS، يمكـــن اآلن للمســـتثمرين البريدييـــن االســـتفادة مـــن أحـــدث حـــل ت

تقنيـــة  التعـــرف علـــى التـــرددات الراديويـــة مـــن النـــوع الســـلبي وذلـــك بســـعر معقـــول للغايـــة.

U
PU

للحصول على معلومات أوفى، الرجاء متابعة فيلم الرسوم المتحركة
http://www.tinyurl.com/gmsfilm

gms@upu.int : أو االتصال بـ

المعلومات النوعية تأتي من التجديد
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مواضيع خاصة
التنويع عنصٌر أساسي لنمو القطاع 

البريدي عالميًا
بحـســـب اإلحصــــائــيــــــات الرســـميـــــة لالتـحـــاد البـريـــدي 
العــــــــــالمي الصـــادرة عـــن مديريـــة الديـــوان، شـــهد 
القطـــاع البريـــدي العالمـــي نمـــوا بنســـبة 11٪ علـــى 
مـــن  الممتـــدة  الخمـــس  الســـنوات  فتـــرة  مـــدى 

ســـنة 2014 إلـــى ســـنة 2018.

تحقيق خاص
بمناسبة اليوم العالمي للبريد، االتحاد 

البريدي العالمي يشيد بقطاع البريد
احتفل االتحاد البريدي العالمي باليوم العالمي 
للبريد من خالل تنظيم سلسلة من األحداث البارزة 
المخصصة للتنويه بشجاعة عمال البريد، واإلعالن 
عن الفائزين في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل 
التي ينظمها االتحاد وعن الفائزين بجوائز مؤشر 

.)2IPD( التنمية البريدية المتكامل
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في قلب النيران  
بفضـــل خطــــــة موســـــعة للتأهـــب لحـــــاالت الطـــوارئ والتعــــــافي مـــن 
الكـــوارث، حافظـــت خدمــــــة بريـــــــد الواليـــات المتحـــــــدة األمريكيــــــة علـــى 
ســـالمة عامليهـــا أثنـــاء أحـــد أســـــوأ مواســــــم الحرائـــق التـــي شـــهدها 

األمريكـــي. الغـــرب 

التركيز على السوق
مؤسسة Swiss Post تتصدر مؤشر التنمية البريدية الخاص باالتحاد 

البريدي العالمي 
 )2IPD( المتكامل  البريدية  التنمية  مؤشر   Swiss Post مؤسسة  تصدرت 
الخاص باالتحاد البريدي العالمي منذ صدور النسخة األولى للتصنيف في 

عام 2017.
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29

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

القطــاع البريــدي. 
عــن مســائل  بانتظــام مقــاالت معمقــة  المجلــة  تنشــر 
تتصــدر األحــداث يواجههــا القطــاع، وكذلــك مقابــالت 
ع المجلــة  مــع الشــخصيات القياديــة فــي القطــاع.  وُتــوزَّ
علــى نطــاق واســع علــى البلــدان األعضــاء الـــ 192 فــي 
مــن  اآلالف  ذلــك  فــي  بمــا  العالمــي  البريــدي  االتحــاد 
صنــاع القــرار فــي الحكومــات والمؤسســات البريديــة، 
ويعتبرهــا  أخــرى.  معنيــة  بريديــة  أطــراف  عــن  فضــال 
الجميــع مصــدرًا هامــا للمعلومــات عــن االتحــاد البريــدي 

البريــدي بصفــة عامــة.  العالمــي والقطــاع 
باللغــات  أيضــا   UNION POSTALE المجلــة  وتصــدر 

والصينيــة. واإلنكليزيــة  الفرنســية 
أو  منتجــات  أيــة  العالمــي  البريــدي  االتحــاد  يدعــم  وال 
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنيــن وال 
وال  اإلعالنــات.  هــذه  عيــه  تدَّ شــيء  أي  صــدق  يضمــن 
تعكس اآلراء المعرب عنها في المقاالت آراء االتحاد 

بالضــرورة.  العالمــي  البريــدي 
ومــن الممنــوع منعــًا صريحــًا إعــادة نشــر أي جــزء مــن 
المجلــة UNION POSTALE )بمــا فــي ذلــك النصــوص 
أو الصور أو الرســوم( دون الحصول مســبقًا على إذن 

بذلــك.
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إشارة إلى الموسم في بلد النشر.
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بإيجاز
الجديـــدة  المواعيـــد  عـــن  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  إعـــان 

العالمـــي  البريـــدي  المؤتمـــر  لعقـــد 
قــــــام االتحــــــاد البريــــــدي العــالمــــي بتأجــــيل المــؤتمـــــر البريـــدي العالمـــي 
 27 إلـــى   9 مـــن  الممتـــدة  الفتـــرة  فـــي  لُيعقـــد  والعشـــرين  الســـابع 
أغســـطس 2021. وســـُيقام الحـــدث فـــي أبيدجـــان فـــي كـــوت ديفـــوار 
وهـــو المـــكان الـــذي كان مقـــررًا فـــي األصـــل عقـــد مؤتمـــر 2020 فيـــه.

مواضيع خاصة
عاديـــة  حيـــاة  نحـــو  افتراضيـــة  قفـــزة 

جديـــدة
عبـــرت جائحـــــــة  لمـــــــا    ،2020 عــــــــام  ربيـــــــــع  فــــــــي 
كوفيـــد-19 الحـــدود وحّولـــت القطـــاع البريـــدي، 
 Parcel and Post Expo بدأ منظمو معرض
يفكـــرون فـــي جـــدوى الحـــدث المقـــرر تنظيمه 

فـــي شـــهر أكتوبـــر فـــي فيينـــا بالنمســـا.
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منتـــــــــدى قـــــــادة العــــــالم الــــــــذي ينظمــــــــه االتحــــــــاد البريـــدي العالمـــي 
الـــذي عقـــد فـــي 12 أكتوبـــر - اليـــوم األول مـــن المعـــرض الســـنوي 
“Parcel and Post Expo” الـــذي تنظمـــه شـــركة UKi Media فـــي 

عـــام 2020.
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أمامنـا حـى نخطـو  أيضـًا بوجـود فـرص متاحـة  وأؤمـن 
الخطـوات األولـى فـي سـبيل زيـادة مشـاركة الشـركات 
الخاصة في القطاع الربيدي. لقد وقف االتحاد الربيدي 
العالمي لفرتة طويلة جدًا عند مفرتق الطرق، وآن له 
أن يمضـي قدمـًا. ولقـد كانـت الجائحـة كارثـة حلـت علـى 
بـن  للتوفيـق  اآلن  سـانحة  فرصـة  ثمـة  ولكـن  العالـم، 
أسـمى مبـادئ السـعي إلـى تحقيـق المصلحـة الخاصـة 
والرغبـة فـي خدمـة العامـة. وال بـد لنـا أن نغتنـم هـذه 

الفرصـة.
الخاصـة  العامـة والمصلحـة  الخدمـة  اعتـربت  مـا  وغالبـا 
وجهـان  الواقـع  فـي  ولكنهمـا  متناقضـن.  عنصريـن 
لعملة واحدة. ويمكننا، إن شـئنا، أن نسـتمد القوة من 
أفضـل مـا فيهمـا إلنشـاء نظـام عالمـي أكـر انسـجامًا. 
وتعد جملة “الشراكات بن القطاعن العام والخاص” 
الوصـل  وصلـة  العالمـن  هذيـن  إلـى  الولـوج  مفتـاح 

. بينهمـا
ويمكـن لهـذه العالقـات القائمـة علـى حـس جيـد وثابـت 
الخدمـة  الـزام  تكريـس  وعلـى  األعمـال  منظـور  مـن 
أمامنـا  السـبيل  تكـون  أن  لهـا  وينبغـي  بـل  الشـمولية، 
للمضي قدمًا. ولكي نحقق النجاح، سـيتطلب ذلك من 
األطـراف كافـة التحلـي بـروح العقـل والمنطـق وإرادة 
عهدنـاه  وكمـا  وسـط.  حـل  إلـى  والتوصـل  التفـاوض 
أهبـة  علـى  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  يبقـى  دائمـًا، 
فـي  لإلسـهام  وخرباتـه  مهاراتـه  لتقديـم  االسـتعداد 

المسـتقبل.  طريـق  رسـم 

بشــار عبد الرحمن حســن
المديــر العــام، االتحــاد الربيــدي العالمــي

لقـد انقضـت سـنٌة مـن أكـر السـنوات أهميـة فـي حياتنـا 
وفـي تاريـخ االتحـاد الربيـدي العالمـي، وآن األوان ألن 
الـدروس ونجـدد أنفسـنا ونسـتعد لسـنة مقبلـة  ـل  ُنحصِّ
سـتكون أفضـل. لقـد أجـربت جائحـة COVID-19 العالـم 
كله بمجتمعاته وشـركاته وشـعوبه على اجتياز اختبار 
ضغـط هائـل ال تـزال نتائجـه غـر معلومـة إلـى حـد اآلن، 

ولكنـي متفـاءل. 
الربيـدي  االتحـاد  فـي  اخرتنـا  العـام،  بدايـة  وفـي 
العالـم،  بلـدان  أكـر  كمثـل  ذلـك  فـي  مثلـه  العالمـي، 
إلـى  العـودة  علـى  أوشـكنا  وإذ  منازلنـا،  مـن  العمـل 
جـراء  منازلنـا  فـي  المكـوث  علـى  ُاجرِبنـا  حـى  مكاتبنـا 
ومقاطعاتهـا.  سويسـرا  فـي  الوبائـي  الوضـع  تفاقـم 
ونمـر اآلن بمرحلـة غامضـة. فالجائحـة تالزمنـا وال تـزال 
ب األلـم واألسـى، ولكـن اكتشـاف اللقاحـات جعـل  تسـبِّ
األمـل فـي المسـتقبل يلـوح فـي األفـق. وصـار بإمـكان 
وبعيـد  معتمـًا  كان  وإن  أمـٍل؛  بصيـص  يبصـر  أن  العالـم 

المنـال.
اضطرابـات  الربيـد  قطـاع  فيهـا  شـهد  فـرتة  كانـت  لقـد 
المؤسسـات  بعـض  قاومـت  حـن  ففـي  هائلـة. 
الربيديـة الوضـع، شـقت أخـرى طريقهـا قدمـًا. واالتحـاد 
والخاسـرين  للفائزيـن  منظمـة  ليـس  العالمـي  الربيـدي 
فـي يناصيـب بريـدي عالمـي، ألنـه يسـتمد وجـوده مـن 
تقديم يد العون لكل مؤسسـة بريدية من خالل االرتقاء 
اعتقـاد  أعلـى مسـتوى. ولـدي  إلـى  الدوليـة  بالشـبكة 
ع قـوي، ولكـن ال يمكـن  راسـخ أن التحـول الرقمـي مسـرِّ
أن نعـول علـى نجاحـه مـن دون نقـل المعـارف والرتكـز 
تتخلـف  بـأن  نسـمح  أن  يمكننـا  وال  اإلنصـاف.  مبـدأ  علـى 
أيـة مؤسسـة بريديـة عـن الركـب؛ وإن حـدث ذلـك، فـإن 

سـتتقلص.   بأكملهـا  الشـبكة 
الوحيـدة  المنظمـة  هـو  العالمـي  الربيـدي  واالتحـاد 
لتفـادي  الخـربة  وعميـق  الواليـة  سـعة  تملـك  الـي 
حـدوث هـذا األمـر، وتحقيـق الهـدف الرامـي إلـى إنشـاء 
شـبكة عالميـة مـن المسـتثمرين الربيديـن الذيـن يتحلـون 
بأقصى درجات النجاعة والفعالية ويتفانون في تلبية 
احتياجات الزبائن والحكومات. وهي الشبكة الي يكون 
فـي  تكمـن  الـي  الهائلـة  والقيمـة  الرقمنـة  حافزهـا 

اإللكرتونيـة.  التجـارة 

ب األلـــم  فالجائحـــة تالزمنـــا وال تـــزال تســـبِّ
اللقاحـــات  اكتشـــاف  ولكـــن  واألســـى، 
جعـــل األمـــل فـــي المســـتقبل يلـــوح فـــي 
األفـــق. وصـــار بإمـــكان العالـــم أن يبصـــر 
بصيـــص أمـــٍل؛ وإن كان معتمـــًا وبعيـــد 

المنـــال.

الليلة الظلماء 
يعقبها دائما 

صباح مشرق ... 
عاصفة نارية

في صيف 2020، اجتاحت سلسلٌة من العواصف كلمة رئيس التحرير
ــد  ــة امت ــرب األمريكي ــات الغ ــة والي ــة المروع الناري
وأوريغــون  ــا  ي كاليفورن مــن  كل  إلــى  لهيبهــا 
ــٌق أخــرى نشــبت فــي  وواشــنطن، وتلتهــا حرائ
ــق عــن  ــي. وأســفرت هــذه الحرائ الســاحل الغرب
شــركات  ودمــرت  شــخصًا،   37 يقــارب  مــا  مصــرع 
مــن  ــارات  الهكت ــن  مايي وأهلكــت  ــازل  ومن
األراضــي. وعلــى الرغــم مــن اســتعار الحرائــق، 
ــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة  نجحــت خدمــة بري
)USPS( في ضمان توزيع البريد. ويروي مقال 
ــران”  ــا تحــت عنــوان “فــي قلــب الني غــاف مجلتن
ــة للتصــدي  ــد األمريكي ــه خدمــة البري مــا قامــت ب
ــم  ــة تقدي ــار ولمواصل ــريعة االنتش ــة س ــى كارث إل

خدماتهــا.

دافيد دادج، رئيس التحرير

تمهيد
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تأجيـل  قـرار  عقـب  ُبعـد  عـن  المنتـدى  تنظيـم  ُقـرر 
كان  الـذي   Parcel and Post Expo المعـرض 
مقررًا عقده عام 2020 في فيينا، في النمسا، وذلك 

كوفيـد-19. جائحـة  بسـبب 
 UKi قـال تونـي روبنسـون، المديـر التنفيـذي لشـركة
وقـت  ألقاهـا  كلمـة  فـي   ،Media and Events
 Parcel الحـدث  تنظيـم  “إن  المعـرض،  إلغـاء  إعـالن 
العمـل  مـن  سـيمكننا  ُبعـد  عـن   and Post Expo
المحتـوى  إلعـداد  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  مـع 
الـذي سـُيقدم “بالبـث المباشـر” والـذي سـُيتاح الحقـًا 
للمشـاهدة عنـد الطلـب. وبمـا أن العالـم االفتراضـي ال 
يمكنه أن يحل محل العالم الواقعي، سندرج إمكانيات 
اإلعالنـات  ذلـك  فـي  بمـا  جليـًا  إبـرازًا  الرعايـة  إلبـراز 

التكنولوجيـات  بعـض  إلظهـار  اإلشـهارية  والفواصـل 
الجديـدة التـي كان مـن الممكـن عرضهـا فـي فيينـا”. 
وقـد ناقـش المشـاركون فـي هـذا التجمـع العالمـي 
كيفيـة تكييـف عملياتهـم تحديـًا للرقمنـة والمنافسـة 
لألثـر  المسـتهلكين وتصديـًا  لتلبيـة احتياجـات  وسـعيًا 

العالمـي لجائحـة كوفيـد-19.

منتدى 
قادة العالم 

الذي ينظمه االتحاد 
البريدي العالمي

ثـــــم  االبتكـــــــــــار،  إلـــــــــى  حاجــــــة  فـــــي  “نحــن 
تلبيـــــــــــــــــــــــــة  لنا  ليتســــــــــــىن  االبتكـــــــــار، االبتكــــــــار 

تطلعـــــــــات مجتمعـــــــــــــــــاتنا”

“إن تركـــز المســـتثمرين الربيديـــن كافـــة 
ينصــــــــب على التكنـــــــــــــولـــــوجـــيات الجــديـــــــدة 
المســـتخدمة فـــي الســـيارات الكهربائيـــة 

مـــن أجـــل تخفيـــف األثـــر البييئ”

فـــا بـــد أن نـــدرك أن عالمنـــا لـــن يعـــود أبدًا 
كمـــا كان

اجتمعـــــت عــــــن ُبعــــد شـــــــخصيات بارزة فــي قطـــــــاع البريــــــد 
الـــــذي ينظمـــــه االتحـــــاد  بمناســــــبة منتــــــدى قــــادة العـــالم 
البريدي العالمي الذي عقد في 12 أكتوبر - اليوم األول 
من المعرض السنوي “Parcel and Post Expo” الذي 

تنظمه شركة UKi Media في عام 2020.

النص: تارا جيرو

ـد الرحمـن  وكان المتحـدث األول هـو السـيد بشـار عب
العالمـي،  البريـدي  لالتحـاد  العـام  المديـر  حسـين، 
أثناءهـا  صـرح  معـه،  مسـبقًا  ُسـجلت  مقابلـة  فـي 
أثنـاء  الريـادي  الـدور  تقـود  البريديـة  المؤسسـات  بـأن 
الجائحـة وأن ذلـك ُيعـزى إلـى النمـو الهائـل للتجـارة 
البريديـة  المؤسسـات  أن  “أعتقـد  وقـال:  اإللكترونيـة 
اسـتطاعت دومـًا التكيـف مـع كل حالـة واجهتهـا فـي 
التكنولوجيـا  “لقـد سـاعدتنا  قائـاًل:  وأردف  الماضـي” 
تنميـة  علـى  قلقنـا  مصـدر  فعـاًل  كانـت  التـي  نفسـها 
الـرزم  سـيما  ال  أعمالنـا،  مـن  أخـرى  قطاعـات 

والطـرود.”
وناشـد السـيد حسـين المسـتثمرين البريديين للنهوض 
االبتـكار،  إلـى  “نحتـاج  فقـال:  التحـدي.  لمواجهـة 
تطلعـات  تلبيـة  لنـا  ليتسـنى  االبتـكار  االبتـكار،  ثـم 

. ” تنـا مجتمعا
العالمـي  البريـدي  لالتحـاد  العـام  المديـر  حـدد  كمـا 
لألمـم  التابعـة  المتخصصـة  الوكالـة  أولويـات  كذلـك 
بيـن  ومـن   .2020 عـام  مـن  األخيـر  للفصـل  المتحـدة 
علـى  ـق  المطبَّ النظـام  إصـاح  هنـاك  األوليـات  هـذه 
اقتـراح  وإعـداد  االتحـاد،  فـي  األعضـاء  مسـاهمات 
لتحديـد نمـوذج لضمـان اسـتدامة االتحـاد. وقـال السـيد 
المناقشـات،  مـن  سـنوات  بعـد  االتحـاد  إن  حسـين: 
الخـاص  القطـاع  أمـام  أبوابـه  فتـح  فـي  أخيـرًا  شـرع 
وفي تعزيز العالقات بين القطاعين العام والخاص. 
واسـتطرد قائـاًل: “وهنالـك يكمـن مسـتقبل االتحـاد.”
الجائحـة تطـورًا  أثنـاء  البريديـة  وشـهدت المؤسسـات 
الرسـائل  كميـات  فـي  االنخفـاض  بسـبب  سـريعًا 
عـن  ناهيـك  الطـرود،  كميـات  فـي  الهائـل  واالرتفـاع 
عـدد  وتقليـص  المعطلـة،  الجويـة  الخطـوط  حركـة 
العالـم  جانـب  إلـى  األمـور  هـذه  كل  الموظفيـن، 

المسـتهلكين. توقعـات  غيـر  الـذي  الرقمـي 

وقـال بيتـر سـوميرز المديـر التنفيـذي لبريـد اإلمـارات 
البريـد  تنـاول موضـوع  إلقائـه كلمـة فـي اجتمـاع  عنـد 
أجـرة بضغـط  أن نطلـب سـيارة  “نسـتطيع  والجائحـة 
البقالـة  سـلع  نشـتري  أن  “ونسـتطيع  واحـد”  زر 
ينتظـر  “فالزبـون  قائـاًل:  وأضـاف  واحـد“.  زر  بضغـط 
الوضـوح  ويتوقـع  التوزيـع  وفـي  الـرد  فـي  السـرعة 

والشـفافية.”
بريـد  مؤسسـة  شـهدته  الـذي  التطـور  ويشـمل 
جديديـن  وتطبيـق  إلكترونـي  موقـع  إنشـاء  اإلمـارات 
لتوسـيع خدماتهـا الرقميـة. وقـد أصـدرت المؤسسـة 
فـي  للعامليـن  تقديـرًا  تذكاريـًا  طابعـًا  أيضـًا  البريديـة 
للهـالل  العائـدات  وخصصـت  األماميـة  الخطـوط 

األحمـر.
أما كريستين هولغيت، المديرة التنفيذية لمؤسسة 
تسـارعت  كيـف  أوضحـت  فقـد   ،Australia Post
االتجاهـات فيمـا يتعلـق بكميـات البريـد بسـبب جائحـة 
فـي  الكبيـر  بالتطـور  الحضـور  وأبلغـت  كوفيـد-19. 
 Australia صـورة  وتغيـر  الطـرود،  توزيـع  مجـال 
السـيدة  شـددت  كمـا  زبائنهـا.  أكبـر  نظـر  فـي   Post
النتائـج  لمراعـاة  الملحـة  الحاجـة  علـى  هولغيـت 
المكاسـب  تحديـد  إلـى  المسـتمرة  والحاجـة  الماليـة 

وتحقيقهـا. الفعاليـة  مجـال  فـي 

والتغييـر  الرقمـي  التحـول  بشـأن  اجتمـاع  وفـي 
الثقافـي األساسـي، قـال خليـل داوود، رئيـس مجلـس 
 ،LibanPost لمؤسسـة  العـام  والمديـر  اإلدارة 
توعيـة  إن  لبنـان:  فـي  خاصـة  بريديـة  شـركة  وهـي 
المجتمعـات تدعمهـا التكنولوجيـا هـي أيضـًا. وشـرح 
الضوئيـة  الماسـحات  اسـتخدمت   LibanPost أن 
المجهـزة بتقنيـة التعـرف علـى قزحيـة العيـن إلدارة 
 1.5 عددهـم  بلـغ  الذيـن  السـوريين  الالجئيـن  تدفـق 
مـن هويتهـم إلدارة قسـائم  للتحقـق  مليـون الجـئ 

العالمـي. األغذيـة  برنامـج  مـع  بالتنسـيق  األغذيـة 
الـذي هـز  المدمـر  االنفجـار  بعـد  أنـه  داوود،  وصـرح 
بيـروت فـي أغسـطس 2020، أنشـأت مؤسسـة البريـد 
المتضـررة مـن  المناطـق  بريديـة متنقلـة فـي  مكاتـب 
خـالل  اجتماعـي  نظـام  بمثابـة  “لتكـون  االنفجـارات، 

خدماتهـا”. ولمواصلـة  األزمـة 
وفـي  االسـتدامة.  مسـألة  أيضـًا  الجائحـة  أبـرزت  وقـد 
هـذا الصـدد، قـال تشـارلز برويـر، مديـر العمليـات فـي 
مناقشـات  يلخـص  اجتمـاع  فـي   ،Canada Post
اليـوم، إن االرتفـاع فـي الكميـات اإلجماليـة وصـل إلـى 
أرقام ال ُيتوقع تحقيقها إال بعد مرور تسع سنوات.
الشـؤون  مديـرة  رودريغيـز،  فرنانديـز  إيلينـا  وقالـت 

 ،Correos مؤسسـة  فـي  واالسـتدامة  الدوليـة 
المسـتثمر البريـدي العـام فـي إسـبانيا: إن هـذا النـوع 
التوزيـع  شـبكات  مـع  يتداخـل  عندمـا  التوسـع،  مـن 
البيئيـة  الناحيتيـن  مـن  مسـتدامًا  يكـون  ال  األخـرى، 

واالقتصاديـة.
وأضافت قائلة: “إن تركيز المستثمرين البريديين كافة 
ينصـب علـى التكنولوجيـات الجديـدة المسـتخدمة فـي 
السـيارات الكهربائيـة مـن أجـل تخفيـف األثـر البيئـي.” 
إلـى  الحاجـة  إلـى  أيضـًا  رودريغيـز  فرنانديـز  وأشـارت 
الفعاليـة  لتحقيـق  الحركـة  فـي  تحكـم  نظـام  إنشـاء 

علـى مسـتوى شـبكات التوزيـع.
فـي حيـن قالـت أسـتا سـونغايلين، المديـرة التنفيذيـة 
إن  ليتوانيـا،  فـي   Lietuvos pastas لمؤسسـة 
مسـتوى  علـى  أيضـًا  تحقيقهـا  يمكـن  الفعاليـة 
تحتـاج  البريديـة  المؤسسـات  إن  وقالـت  البيانـات. 
البيانـات.  إلـى  القـرارات  اتخـاذ  بيئـة حيـث يسـتند  إلـى 
وأضافت سونغايلين أنه في ليتوانيا، تسمح البيانات 
شـبكات  فيهـا  بمـا  مختلفـة،  مصـادر  مـن  الـواردة 
صناديـق إيـداع الطـرود والحواسـيب اللوحيـة البريديـة، 
للبريـد بتخطيـط المسـارات ورصـد الطلبـات والحركـة 

الخدمـة. ونوعيـة  والفعاليـة 
لالتحـاد  العـام  المديـر  نائـب  كليفـا،  باسـكال  ووضـح 
الـذي  هـو  األساسـي  الـدور  أن  العالمـي،  البريـدي 
يضطلـع بـه االتحـاد البريـدي العالمـي والمتمثـل فـي 

للشـبكات. التبـادل  ومعاييـر  شـروط  وضـع 

تتطلعـون،  كنتـم  إذا  “وأخيـرًا  قائـاًل:  كليفـا  وأشـار 
عقالنيـة  بطريقـة  تجـري  األمـور  أن  مـن  التأكـد  إلـى 
البريـدي  االتحـاد  يضمـن  أن  فيجـب  ومسـتدامة” 
العالمـي تنفيـذ األهـداف المسـتدامة. وهـذا هـو أحـد 
الـذي  االسـتراتيجي  النهـج  المنطقيـة وراء  األسـباب 
نتبعه لفتح االتحاد البريدي العالمي. فال بد أن ُندرك 

كان.” أبـدًا كمـا  يعـود  لـن  أن عالمنـا 
لقـادة  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  منتـدى  وسـُيعقد 

2021 فـي فيينـا.   ت. ج العالـم عـام 

منتدى قادة العالم الذي ينظمه االتحاد البريدي العالمي بإيجاز
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المــؤتمـــر  بتأجــيل  العــالمــي  البريــــدي  االتحــــاد  قــــام 
فـي  لُيعقـد  والعشـرين  السـابع  العالمـي  البريـدي 
 .2021 أغسـطس   27 إلـى   9 مـن  الممتـدة  الفتـرة 
وسُيقام الحدث في أبيدجان في كوت ديفوار وهو 
مؤتمـر  عقـد  األصـل  فـي  مقـررًا  كان  الـذي  المـكان 
ُالغـي هـذا األخيـر فـي وقـت سـابق  2020 فيـه. وقـد 
مـن السـنة بسـبب انتشـار فيـروس COVID-19 علـى 

العالمـي.  الصعيـد 
وتـم اتخـاذ قـرار تأجيـل الحـدث إلـى عـام 2021 عوضـًا 
عـن تنظيمـه افتراضيـًا، خـالل دورٍة اسـتثنائيٍة لمجلـس 
اإلدارة، وهو الجهاز الذي يشرف على عمل االتحاد 
مؤتمريـن،  بيـن  الفاصلـة  سـنوات  األربـع  فتـرة  خـالل 

عقدهـا يومـي 26 و27 أكتوبـر.
وصرح السيد بشار عبد الرحمن حسين، المدير العام 
أدلـى  التـي  الكلمـة  فـي  العالمـي،  البريـدي  لالتحـاد 
التوافـق  روح  أن  “يسـرني  قائـاًل:  الـدورة  خـالل  بهـا 
التـي ُتعتبـر أساسـًا تقـوم عليـه جهـود االتحـاد علـى 
الصعيد العالمي، قد أتاحت للبلدان األعضاء التوصل 

إلـى اتفـاق بشـأن الموعـد الجديـد لعقـد المؤتمـر.”
وأشـار حسـين إلـى أن جائحـة COVID-19 قـد شـكلت 
ظروفـًا اسـتثنائية لجميـع المنظمـات الدوليـة، منوهـًا 
بـأن قـرار عقـد مؤتمـر أبيدجـان فـي 2021 كان “قـرارًا 
البلـد  كـوت ديفـوار  لحكومـة  صائبـًا”. وسـيمنح عقـده 
المضيـف األصلـي لمؤتمـر 2020 فرصـة أخـرى لتنظيـم 

حـدٍث رفيـع المسـتوى.

وشـارك فـي االجتمـاع الـذي ُعقـد بمقـر االتحـاد ببـرن 
فـي سويسـرا ممثلـون عـن 41 بلـدًا عضـوا فـي مجلـس 

اإلدارة، إمـا بالحضـور فعليـًا أو عـن ُبعـد.
اسـتعراض  علـى  الـدورة  خـالل  األعضـاء  وافـق  كمـا 
فـــــي  للمؤتمــــــر  التحضيــــــر  فـــــي  المحـــــــرز  التقــــــدم 
سـُتعقد  التـي  تلـك  فيهـا  بمـا  المقبلـة  اجتماعاتهـم 
اإلدارة  مجلـس  خلـص  حـال  وفـي   .2021 أبريـل  فـي 
فـي 30 يونيـو 2021 إلـى عـدم إمكانيـة عقـد المؤتمـر 
جائحـة  تفرضهـا  التـي  القيـود  بسـبب  بأبيدجـان 

سويسـرا. فـي  سـُيعقد  حينئـذ   ،COVID-19
وكان مـن المنتظـر أن يعتمـد أعضـاء االتحـاد البريـدي 
العالمـي االسـتراتيجية البريديـة العالميـة الجديـدة - 
وهـي خارطـة الطريـق لـدورة العمـل الجديـدة التـي 
 .2020 أبيدجـان عـام  2021- فـي مؤتمـر  تبـدأ مـن عـام 
لـدى  الوضـع  ـم  نقيِّ “إننـا  قائـاًل:  كالمـه  حسـين  وختـم 
المتحـدة  األمـم  منظومـة  فـي  األخـرى  المنظمـات 
لمعرفـة الطـرق التـي تصـدت بهـا آلثـار الجائحـة علـى 
أننـا  أمـل  وكلـي  بهـم.  الخاصـة  القـرار  صنـع  عمليـات 
السلسـة  االسـتمرارية  سـتضمن  بقـرارات  سـنخرج 

االتحـاد.”  هـ. ن ألنشـطة 

إعالن االتحاد البريدي العالمي عن المواعيد الجديدة لعقد

 املؤمتر الربيدي العاملي 

التـــــوافــــق  روح  أن  يســــــرني 
تقـــوم  أســـــاســــــًا  ُتعتبـــــر  التي 
علــى  االتحـــــاد  عليـــــــه جهـــــــود 
الصعيد العالمي، قد أتاحت 
للبلدان األعضاء التوصل إلى 
الجديد  الموعد  اتفاق بشأن 

لعقد المؤتمر.

مؤتمر االتحاد الربيدي العالمي السابع والعشرون
9-27 أغسطس 2021

أبيدجان، كوت ديفوار
للحصول على المزيد من المعلومات،

www.upu.int
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لموقـع  ومحـررة  مشـروع  مديـرة  مؤخـرًا  وُعينـت 
االتحـاد البريـدي العالمـي علـى اإلنترنـت. ناهيـك عـن 
المحتـوى. إدارة  نظـام  تشـغيل  علـى  تشـرف  أنهـا 

لتعلـم  أبـواب  فتحـت  اسـتجدت مهـام  “كلمـا  وتقـول 
يسـعدني”. مـا  وهـذا  جديـدة،  أمـور 

وهـي تـدرب زمالءهـا فـي االتحـاد البريـدي العالمـي 
كان  ولمـا  اإلنترنـت.  علـى  المحتويـات  تحميـل  علـى 
يعمـل فـي االتحـاد 250 موظفـًا يمثلـون 65 جنسـية، 

لهـا. المثالـي  المـكان  فإنـه 
وتقـول مورافيوفـا إن مـن دواعـي الشـرف أن تعمـل 
في فريق يدعم مركز المعرفة في االتحاد البريدي 
البريديـة،  للمؤسسـات  يمكـن  مـكان  العالمـي؛ وهـو 
ذلـك  فـي  بمـا  اآلخريـن،  المصلحـة  أصحـاب  عـن  فضـاًل 
المنظمـات الدوليـة وأسـرة األمـم المتحـدة بنطاقهـا 

الواسـع، أن تتصـل بـه لتتبـادل معارفهـا.
وتقـول إن “العمـل ال يخلـو مـن الديناميـة واإلبـداع، إال 
أنـه قـد يضحـى عويصـًا أحيانـًا، لكننـي علـى يقيـن أن 
خلفـي فريـق أعـّول عليـه. إننـا نسـتمتع كثيـرًا بعملنـا. 

وهـذا مـا يحفزنـي فـي كل يـوم”. 
فإنهـا  الزمـان،  عجلـة  تبطـئ  أن  تسـتطيع  ال  وألنهـا 
وتعلـم  مداركهـا  توسـيع  فـي  لالسـتمرار  تخطـط 

جديـدة. مهـارات 
أنـه ال يوجـد شـيء يسـتعصي  أدركـت  وتقـول “لقـد 
علـي، لـذا ال سـبب للخـوف مـن خـوض غمـار األحـالم 

تحقيقهـا”.  ت. ج   إلـى  والسـعي  أهـداف  وتحديـد 

ســــحريــــــة،  عصـا  تمـــــــلك  مورافيــــــــوفا  أولينـا  كانـــــت  لـــــو 
ألبطـأت بهـا عجلـة الزمـان. فتقـول خبيـرة االتصـاالت 
التي بدأت العمل في االتحاد البريدي العالمي في 
بدايـة عـام 2018 إن اهتماماتهـا كثيـرة للغايـة لدرجـة 
أنها تتمنى لو أبطأ الزمان خطوته لكي تغوص في 

أعماقهـا جميعـًا.
وهـي تتمنـى أن تتعلـم المزيـد مـن اللغـات وتمضـي 
وقتـًا أطـول فـي السـفر والتنـزه وتلتقـط المزيـد مـن 
الصور وتمارس الرقص الشرقي أكثر وأكثر وتتعلم 
قيـادة الدراجـات الناريـة علـى الطرقـات السويسـرية. 

وتقول “هذه هي الجنة التي أحلم بها”.
ولـدت مورافيوفـا فـي كييـف، فـي أوكرانيـا، وعندمـا 
بلغـت سـن السادسـة عشـرة سـافرت ألول مـرة إلـى 
األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  فـي  لتـدرس  الخـارج 
األبـدي  العشـق  شـرارة  داخلهـا  اشـتعلت  وحينهـا 
أشـياء  تجربـة  إلـى  ودفعتهـا  الثقافـات  الستكشـاف 

جديـدة.
وتقـول إننـا “عندمـا نسـافر يتملكنـا بطريقـة أو بأخـرى 
شـعوب  مـع  التواصـل  التجربـة،  هـذه  فـي  مـا  أفضـل 
قائلـة  وتضيـف  ثقافاتهـا”.  فـي  مـا  وأفضـل  أخـرى، 
إنهـا تجـارب “تنغـرس فـي قلوبنـا بطريقـة أو بأخـرى. 
نحـو  قليـاًل  نتغيـر  الرحـالت  فبعـد كل رحلـة مـن هـذه 

األفضـل”.
البكالوريـوس فـي  وحصلـت مورافيوفـا علـى درجـة 
فـي  الماجسـتير  درجـة  علـى  ثـم  الدوليـة  العالقـات 
أوكرانيـا،  فـي  والترجمـة  الدوليـة  الشـؤون  تحليـل 
ودرجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال فـي النمسـا.

عندمـا  العالمـي  البريـدي  باالتحـاد  معرفتهـا  وبـدأت 
كانـت طالبـة جامعيـة وكتبـت أطروحـة عـن المنظمـة. 
الشـؤون  مديريـة  فـي  مورافيوفـا  عملـت  وبعدهـا 
Ukr- األوكرانيـة  البريـد  مؤسسـة  فـي  “الدوليـة 

اكتشـفت  سـنوات  تسـع  قاربـت  لفتـرة   ”poshta
كان  مـا  وعـادة  البريـدي.  القطـاع  ضخامـة  خاللهـا 
يضطرهـا العمـل إلـى السـفر والتفاعـل مـع أشـخاص 
حتها هـذه التجربـة بـكل  مـن ثقافـات مختلفـة. وقـد سـلَّ

العالمـي. البريـدي  االتحـاد  فـي  للعمـل  يلزمهـا  مـا 
وال تزال مورافيوفا تصقل مهاراتها اللغوية. فإضافة 
إلـى لغتيهـا األم وهمـا األوكرانيـة والروسـية، تتحـدث 
التـي  واإليطاليـة  واأللمانيـة  اإلنكليزيـة  مورافيوفـا 

تعشـقها، كمـا أنهـا تـدرس الفرنسـية أيضـًا.
مورافيوفـا  تعمـل  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  وفـي 
والفعاليـات، وتخصصهـا هـو  االتصـاالت  برنامـج  فـي 
أنهـا  كمـا  واالجتماعيـة.  الرقميـة  اإلعـالم  وسـائل 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  قنـوات  محتـوى  تثـري 
علـى اإلنترنـت ومجلتـه “Union Postale” بمقـاالت 
تكتبهـا وبصـور ومقاطـع فيديـو تلتقطهـا وتنقحهـا، 

بنفسـها. تعلمتهـا  مهـارة  وهـي 

االسم
أولينا مورافيوفا

المنصب
 خبيرة اتصاالت

الجنسية
 أوكرانية

اللغات
 اإلنكليزية واإليطالية والروسية 
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شـــخصية مـــن االتحـــاد 
البريـــدي العالمـــي

سجلوا اآلن
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نقدم نطاقا يحظى بالثقة، إذ يتم التحقق من 

 ”.POST“ مالك كل اسم على النطاق
وتفرض عليه معايير أمنية صارمة.
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نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم 
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج 

التجارية.

 : �ت �ة والص�ي ار�ي �ب  العلام�ة ال�ة

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها 
للمجتمع البريدي العالمي.
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يف قلب النريان
ففـي الفتـرة الممتـدة مـن مايـو إلـى أكتوبـر مـن كل 
عـام تواجـه خدمـة بريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
كل مـرة تحديـًا يهـدد حيـاة عامليهـا. وهـو تحـد يلـزم 
أواًل وقبـل أي شـيء، صـون  لضمـان،  بعنايـة  إدارتـه 
حياة الموظفين والتقليل من وقعه على العمليات 

إلـى أدنـى حـد.
علـى  األشـد  هـو  التحـدي  هـذا  كان   2020 عـام  وفـي 
فـي  الغابـات  حرائـق  موسـم  حطـم  فقـد  اإلطـالق. 
المتحـدة  الواليـات  فـي  القياسـية  األرقـام   2020 عـام 
الوطنـي  الحرائـق  لمركـز  فطبقـًا  برمتهـا.  األمريكيـة 
المشترك بين الوكاالت، تسببت حرائق الغابات حتى 
27 نوفمبر في حرق 297 889 8 فدانًا في عام 2020، 
أي مـا يزيـد علـى متوسـط عـدد األفدنـة التـي حرقـت 
مليـون   2.3 بزهـاء  األخيـرة  العشـر  السـنوات  فـي 
التـي  األفدنـة  عـدد  متوسـط  ضعـف  وتقريبـًا  فـدان 

.2019 حرقـت فـي موسـم 

بفضل خطة موسعة 
للتأهب لحاالت 

الطوارئ والتعافي 
من الكوارث، 

حافظت خدمة بريد 
الواليات المتحدة 

األمريكية على 
سالمة عامليها 

أثناء أحد أسوأ 
مواسم الحرائق 

التي شهدها 
الغرب األمريكي.

في قلب النيرانموضوع الغالف
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المنطقـة  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  غـرب  وكان 
األشـد تضـررًا. فقـد تسـببت العواصـف الرعديـة الحـادة 
فـي انـدالع حرائـق الغابـات فـي كاليفورنيـا وأوريجـون 
وواشـنطن في شـهري أغسـطس وسـبتمبر. وزادت 
حـدة  مـن  الجافـة  األراضـي  وسـخونة  الريـاح  شـدة 
إلـى حرائـق ضخمـة حطمـت  هـذه الحرائـق فتحولـت 
تقريبـًا.  شـخصًا   40 بحيـاة  وأودت  القياسـية،  األرقـام 
األشـد  الطبيعـة  قـوى  إحـدى  هـي  الحرائـق  وهـذه 
التقـدم بسـرعة 14 ميـاًل  تدميـرًا، وهـي قـادرة علـى 

السـاعة. فـي 
حرائـق  مخاطـر  حـدة  تـزال  ال  المنـاخ،  تغيـر  وبسـبب 
للمالحـة  الوطنيـة  لـإلدارة  فطبقـًا  تتزايـد.  الغابـات 
الجوية والفضاء )NASA( يمتد موسم الحرائق في 
مـن  الواقـع،  فـي  اآلن،  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
بداية الربيع وحتى أواخر الخريف، مع اندالع الحرائق 
حتـى وقـت متأخـر مـن السـنة وصـل إلـى 2 ديسـمبر 

أورانـج. 2020 فـي مقاطعـة 
المتحـدة  الواليـات  بريـد  خدمـة  أن  الجلـي  ومـن 
الغابـات وحدهـا.  تحـدي حرائـق  تواجـه  ال  األمريكيـة 
وأمريـكا  أوروبـا  فـي  البريديـون  فالمسـتثمرون 
الالتينيـة وكنـدا والهنـد، وأجـزاء أخـرى مـن العالـم، 
الحرائـق  بسـبب  سـنوية  اضطرابـات  أيضـًا  يواجهـون 
التـي تدمـر أقاليـم كاملـة. غيـر أن النهـج الـذي تتبعـه 
خدمة بريد الواليات المتحدة األمريكية في مواجهة 
جميـع  يسـاعد  أن  يمكـن  الطبيعيـة  الكـوارث  هـذه 
المسـتثمرين البريدييـن. وقـال السـيد باتريـك ميندونـكا، 
كبيـر المديريـن فـي مكتـب مديـر عـام الخدمـة والمديـر 
إن  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  فـي  التنفيـذي 

أكلـه!” يأتـي  “التخطيـط 
فـي  طويـل  بـاع  لهـا  البريـد  “خدمـة  إن  قائـاًل  وأضـاف 
وأذكـر  لهـا،  والتصـدي  الطبيعيـة  للكـوارث  التأهـب 
منهـا حرائـق الغابـات واألعاصيـر واألعاصيـر المداريـة، 
لحرائـق  التصـدي  التجـارب علـى  ولقـد سـاعدتنا هـذه 
السـرعة  مـن  يكفـي  بمـا   2020 عـام  فـي  الغابـات 
أن  عـن  ناهيـك  والموظفيـن.  البريـد  سـالمة  لضمـان 
المسـؤولين البريدييـن ال يدخـرون جهـدًا علـى الـدوام 
في مساعيهم الستئناف العمليات بأعلى مستوى 
ممكن من السرعة والسالمة والفعالية. فاستئناف 
عـادة  مجتمـع  أي  كارثـة  تضـرب  أن  بعـد  البريـد  توزيـع 
إلـى  الحيـاة  بعـودة  شـعورًا  الزبائـن  لـدى  يبعـث  مـا 

طبيعتهـا.”

“خدمة البريد لها باع طويل في التأهب 
للكوارث الطبيعية والتصدي لها، 

وأذكر منها حرائق الغابات واألعاصير 
واألعاصير المدارية، ولقد ساعدتنا 
هذه التجارب على التصدي لحرائق 

الغابات في عام 2020“

التصدي لألزمة
 ،2020 عـام  فـي  اندلعـت  التـي  الغابـات  حرائـق  أثنـاء 
تضـرر عـدد مـن مكاتـب خدمـة بريـد الواليـات المتحـدة 
أوامـر  إثـر  علـى  أخـرى  مكاتـب  وأغلقـت  األمريكيـة 
اإلجـالء التـي أصدرتهـا السـلطات الحكوميـة المحليـة. 
وأضـاف السـيد ميندونـكا قائـاًل إنـه “فـي الحـاالت التـي 
أو بسـبب  إمـا بسـبب اإلجـالء  بريـد  أغلـق فيهـا مكتـب 
آخـر  بريـدي  إلـى موقـع  البريـد  تضـرر مرافقـه، وجـه 
ليسـحبه الزبائـن منـه. كمـا أننـا نقـدم المعلومـات عـن 
اضطـراب الخدمـة إلـى الزبائـن المقيميـن عبـر صفحـة 
مخصصـة لهـذا الغـرض علـى موقعنـا اإللكترونـي”.

أثنـاء  العمليـات  اسـتمرارية  ضمـان  علـى  وعـالوة 
الواليـات  بريـد  تتأكـد خدمـة  الغابـات،  موسـم حرائـق 
أليـة  موظفيهـا  اسـتعداد  مـن  األمريكيـة  المتحـدة 
احتماليـة مـن خـالل تطبيـق خطـط وإرشـادات شـاملة 
جانـب  إلـى  أعـدت  لهـا،  والتصـدي  للكـوارث  للتأهـب 
الدليـل الـذي أعـده االتحـاد البريـدي العالمـي بعنـوان 
مخاطـر  إدارة  دليـل  المجابهـة:  علـى  القـدرة  بنـاء 
السـيد  وأشـار  البريـدي.  بالقطـاع  الخـاص  الكـوارث 
ميندونـكا إلـى أن “هـذه الخطـط واإلرشـادات تشـمل 
مجموعـة مـن اإلجـراءات لمواجهـة حرائـق الغابـات 
العامليـن ومسـؤولي  لمسـاعدة  وقوائـم مرجعيـة 

لهـا”.  التأهـب  علـى  اإلدارة 
واإلرشـادات  الخطـط  هـذه  إن  قائـاًل  وأضـاف 
اإلقليميـة  الطـوارئ  إدارة  أفرقـة  “تسـتخدمها 
خطـر  ألي  التأهـب  علـى  تشـرف  التـي  والمحليـة 
مرفـق  مديـر  كل  أن  ذلـك  إلـى  أضـف  لـه.  والتصـدي 
مسـؤول عن إدارة الحوادث التي تقع في مرافقه. 
أفرقـة  مـن  الدعـم  علـى  المديـرون  هـؤالء  ويحصـل 
سـنويًا  التدريـب  علـى  تحصـل  التـي  الطـوارئ  إدارة 

المعلومـات”. أدق  علـى  الحصـول  لضمـان 
“كل  إن  قائـاًل  حديثـه  فـي  ميندونـكا  السـيد  ومضـى 
تحـدث  للطـوارئ  معياريـة  خطـة  يطبـق  مرفـق 
وتعتمد سـنويًا أو بوتيرة أكبر إذا لزم األمر. وتشـمل 
هـذه الخطـة مفهومـًا للعمليـات يبيـن طريقـة تنظيـم 
وتنسـيق أنشـطة التأهب لحاالت الطوارئ والتصدي 
لها؛ وخطة عمل في حاالت الطوارئ تنسحب على 
إجـراءات اإلجـالء؛ وخطـة السـتمرارية العمليـات تحدد 
العمليـات التـي سـتنقل وإلـى أي موقـع بديـل إن لـم 
إنجـاز  فـي  االسـتمرار  مـن  المتضـرر  المرفـق  يتمكـن 

الموقـع”. العمليـات فـي 
بريـد  خدمـة  تحـدد  الغابـات  حرائـق  موسـم  وقبـل 
المعرضـة  المرافـق  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
المحلييـن  اإلدارة  مسـؤولي  أن  وتضمـن  للخطـر 
وتتأكـد  لإلجـالء.  الضروريـة  االحتياجـات  يفهمـون 
وكمامـات  الميـاه  إمـدادات  أن  مـن  أيضـًا  الخدمـة 
التنفـس N95 مركبـة وموصلـة فـي مراكـز  أجهـزة 
اإلمـداد المعينـة، وتوصـي بإعـداد نسـخ مـن المفاتيـح 

المرافـق.  جميـع  فـي  بهـا  وسـجل  الرئيسـية 

“لدنيا حزمة اتصاالت شاملة، تضم 
بنودًا تنشر على لوحات النشرات، 

ونعقد فضًا عن ذلك اجتماعات فورية 
مع الموظفين بشأن الحماية من 

حرائق الغابات وتردي نوعية الهواء“

“ينبغي أيضًا للمؤسسات البريدية 
أن تحدد المخاطر وتقيمها وتنفذ 

األنشطة الرامية إلى التخفيف من 
وقعها/التأهب لها، بما في ذلك 

اعتماد القوائم المرجعية باإلجراءات 
العاجلة للتصدي للكوارث الطبيعية“

مـا  البريـدي  المسـتثمر  يسـتخدم  الموسـم،  وأثنـاء 
األرصـاد  خدمـات  مقدمـي  مـن  معلومـات  مـن  يـرده 
الجويـة الوطنييـن لتقييـم المخاطـر التـي تتعـرض لهـا 
بريـد  “خدمـة  أن  ميندونـكا  السـيد  وأوضـح  مواقعـه. 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة ترسـل تقريـرًا عـن األرصـاد 
فيـه  تبيـن  العمليـات  مديـري  جميـع  إلـى  الجويـة 
التـي  مخاطـر األحـوال الجويـة المرتفعـة أو الحرجـة 
المعنـي  اليـوم  فـي  الحرائـق  انـدالع  إلـى  تـؤدي  قـد 
استنادًا إلى المعلومات الصادرة عن خدمة الواليات 
المتحـدة األمريكيـة الوطنيـة لألرصـاد الجويـة. وعـالوة 

المتحـدة  الواليـات  بريـد  خدمـة  تسـتخدم  ذلـك،  علـى 
األمريكيـة الموقـع اإللكترونـي Airnow.gov لرصـد 
أحـوال نوعيـة الهـواء المحليـة أثنـاء حرائـق الغابـات”.

وطبقـًا لخدمـة بريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـإن 
التواصـل حاسـم أثنـاء موسـم حرائـق الغابـات. وقـال 
شـاملة،  اتصـاالت  حزمـة  “لدنيـا  إن  ميندونـكا  السـيد 
ونعقـد  النشـرات،  لوحـات  علـى  تنشـر  بنـودًا  تضـم 
الموظفيـن  مـع  فوريـة  اجتماعـات  ذلـك  عـن  فضـاًل 
نوعيـة  وتـردي  الغابـات  حرائـق  مـن  الحمايـة  بشـأن 
هـذه  الطـوارئ  إدارة  أفرقـة  وتسـتخدم  الهـواء. 
غابـات. وخصصنـا  انـدالع حرائـق  احتمـال  عنـد  المـواد 
حـاالت  فـي  للموظفيـن  مباشـرًا  وطنيـًا  اتصـال  خـط 
سـائر  إلطـالع  اسـتخدامه  للعامليـن  يمكـن  الطـوارئ 

الوضـع”. علـى  والمديريـن  الموظفيـن 

تقديم الدعم إلى الغير
بريـد  خدمـة  بـه  تضطلـع  الـذي  الـدور  علـى  عـالوة 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي دعـم عامليهـا أثنـاء 
موسم حرائق الغابات، فإنها تشارك أيضًا في إطار 
الواليـات المتحـدة الوطنـي لتدابيـر التصـدي للكـوارث، 
وهو عبارة عن دليل يبين طريقة تصدي األمة لجميع 
البريـد،  خدمـة  وتضمـن  والطـوارئ.  الكـوارث  أنـواع 
بصفتهـا جـزءًا حاسـمًا مـن الهيـكل الوطنـي للتصـدي 
 - البريديـة  العمليـات  اسـتئناف  الطـوارئ،  لحـاالت 
تحتـاج  التـي  المتضـررة  للمجتمعـات  الحيـاة  شـريان 
إلـى الحصـول علـى األدويـة والمـواد األساسـية - بعـد 

كارثـة طبيعيـة. أو  وقـوع حالـة طارئـة 

بهـا  يتأهـب  أن  يمكـن  التـي  الطريقـة  إلـى  وبالنظـر 
وجـه  أفضـل  علـى  اآلخـرون  البريديـون  المسـتثمرون 
لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، اختتـم السـيد ميندونـكا 
حديثـه قائـاًل “إننـا نوصـي جميـع المؤسسـات البريديـة 
البريـدي  االتحـاد  أعـده  الـذي  الدليـل  علـى  باالطـالع 
العالمـي بعنـوان بنـاء القـدرة علـى المجابهـة: دليـل 
البريـدي  بالقطـاع  الخـاص  الكـوارث  مخاطـر  إدارة 
هنـا.  لالتحـاد  اإللكترونـي  الموقـع  علـى  المنشـور 
يمكـن  الدليـل،  فـي  الـواردة  التوصيـة  علـى  وبنـاء 
تطبيـق اإلطـار التنظيمـي للركائـز الثـالث - األشـخاص 
والممتلـكات والمنتجـات - علـى أي خطـر للمسـاعدة 
علـى ضمـان أن المؤسسـات البريديـة تولـي األولويـة 
إلـى  لهـا  والتصـدي  للكـوارث  التأهـب  أنشـطة  فـي 
رفاه موظفيها، وأنها تفهم ما هو حاسم لها من 
الكارثـة  األصـول ومَمـن تعـول عليهـم، وتـدرك وقـع 
عمومـًا فـي قـدرة المؤسسـات البريديـة علـى تقديـم 

البريديـة.” الخدمـات 
أنـه  حديثـه  نهايـة  فـي  ميندونـكا  السـيد  وأضـاف 
“ينبغـي أيضـًا للمؤسسـات البريديـة أن تحـدد المخاطـر 
وتقيمهـا وتنفـذ األنشـطة الراميـة إلـى التخفيـف مـن 
وقعها/التأهـب لهـا، بمـا فـي ذلـك اعتمـاد القوائـم 
للكـوارث  للتصـدي  العاجلـة  باإلجـراءات  المرجعيـة 
التـي تعتبـر جـزءًا مـن دليـل إدارة مخاطـر  الطبيعيـة 

العالمـي.  البريـدي  االتحـاد  أعـده  الـذي  الكـوارث 
وينبغـي للمؤسسـات البريديـة أن تكـون علـى تواصـل 
مـع سـلطات الطـوارئ الوطنيـة المعنيـة وعلـى علـم 
اإلمـكان  عنـد  معهـا  عالقـات  تقيـم  وأن  بمواردهـا 
بهـا  تتمتـع  التـي  الشـاملة  المعرفـة  لالسـتفادة مـن 
الـذي تخدمـه”. بالمجتمـع  البريديـة  المؤسسـة  هـذه 
المتحـدة  الواليـات  بريـد  خدمـة  رسـالة  وتكمـن 
األمريكيـة أثنـاء أي كارثـة، بمـا فيهـا حرائـق الغابـات، 
سـالمتكم  لصـون  والعمـل  والتأهـب  “التفكيـر  فـي 

حولكـم”.  هـ. ن مـن  وسـالمة  الشـخصية 

Alex Gakos / Shutterstock.com :الصورة

في قلب النيرانموضوع الغالف
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على الجبهة 
في مواجهة 

حرائق غابات 
سانتا روزا

عندما اجتاحت حرائق الغابات 
سريعاً بعض مناطق سانتا روزا 
في كاليفورنيا في نهاية سبتمبر 
الســكان  مــن  ُطلــب   ،2020
والعاملين إجالء المنطقة فوراً. 
المنطقة متأهبة جيداً  فقد كانت 
اسـتفادت  ألنها  المــرة،  هــذه 
تعلمتها من  التي  الدروس  مـن 
التي طالت  المدمــرة  النيــران 
بلهبها ســانتا روزا فــي عــام 
2017 وأودت بحياة العشرات 
من األشخاص ودمرت اآلالف 

من المنازل.

فـي  األماكـن  بعـض  إجـالء   2020 عـام  وحتمـت حرائـق 
قرابـة  األمـر  واسـتغرق  أسـبوعين  لمـدة  المنطقـة 
الشـهر للسـيطرة علـى الحرائـق سـيطرة تامـة. وفيمـا 
يلـي يشـاركنا السـيد روزفيلـت سـارجنت الثالـث، مديـر 
مكتب بريد سانتا روزا، معايشته للحدث، إذ كان مكتبه 

بمثابـة شـريان الحيـاة للعديـد مـن السـكان المحلييـن.

كيف أخطرت ألول مرة باندالع حرائق الغابات؟
لقـد أخطـرت بهـا مـن خـالل رسـالة تحذيـر وردتنـي عبـر 
نظـام Nixle قرابـة منتصـف الليلـة التـي كانـت تقتـرب 
هـو   Nixle ونظـام  منطقتنـا.  مـن  الحرائـق  فيهـا 
نظـام طـوارئ توجـه مـن خاللـه إدارتـا إطفـاء الحرائـق 
هواتفهـم  عبـر  السـكان  إلـى  رسـائل  والشـرطة 
المحمولـة. ومـن بيـن مصـادر رسـائل التحذيـر األولـى 
الطـوارئ  لحـاالت  للتأهـب   SoCo موقـع  األخـرى 
الحرائـق ويقـدم خرائـط حيـة ألماكنهـا  يرصـد  الـذي 
ويـزود المجتمعـات بأحـدث المعلومـات. وبعـد ذلـك 
وردتنـي مكالمـات هاتفيـة مـن رئيسـي ومكاتـب البريـد 
فـي المناطـق المجـاورة بشـأن اتسـاع رقعـة الحرائـق 
واإلجـالء اإللزامـي. وفـي صبـاح اليـوم التالـي عقـدت 
التابـع  الطـوارئ  لحـاالت  التأهـب  فريـق  مـع  اجتماعـًا 
لخدمـة بريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة السـتعراض 
الشـؤون اللوجسـتية الخاصة بطريقة إنجاز العمليات 

بأمـان. البريديـة 

ما كان وقع حرائق الغابات على مكتب البريد؟
بريـد  مكتـب  إلـى  الحرائـق  فيهـا  وصلـت  نقطـة  أقـرب 
سـانتا روزا كانـت علـى بعـد خمسـة أميـال. وذات يـوم 
أشـعة  فحجبـا  الهـواء  فـي  والرمـاد  الدخـان  تكثـف 
الشمس تمامًا في أجزاء كبيرة  من منطقة الخليـج، 
اليـوم  دام  ليـل  فـي  األجـزاء منغمسـة  هـذه  فبـدت 
صفـوف  مكتبنـا  شـبابيك  أمـام  احتشـدت  كمـا  كلـه. 
طويلة على غير العادة من الزبائن الذين أتوا لسـحب 

USPS :الصورة

أيضـًا  علينـا  وكان  الحرائـق.  بسـبب  المحتجـز  بريدهـم 
البريـدي  مكتبنـا  إلـى  إضافيـة  معـدات  إرسـال  طلـب 

الحرائـق. توزيعـه بسـبب  تعـذر  الـذي  البريـد  لتخزيـن 

ما كان وقع حرائق الغابات في عملك اليومي؟
بطـرق  البريديـة  العمليـات  فـي  الحرائـق  أثـرت  لقـد 
شـتى. ولئـن كانـت كارثـة طبيعيـة ألمـت بـكل مـا يحيـط 
بنا، فقد ظل كل أفراد المجتمع يعولون على خدمة 
إليهـم  تقـدم  المتحـدة األمريكيـة لكـي  الواليـات  بريـد 
خدمـة هـم فـي أمـس الحاجـة إليهـا، ويكفينـا فخـرًا 
أننـا جـزء مـن نسـيـج المجتمـع. لقـد سـارت األمـور علـى 
هـذا المنـوال علـى مـدى 245 عامـًا. وبصفتـي مديـر 
عـام البريـد، لـم تتـرك لـي هـذه الحرائـق متسـعًا مـن 
وكان  البريـد  يوزعـون  السـعاة  فـكان  للنـوم.  الوقـت 
لحظـة  أي  فـي  الريـاح  اتجـاه  يتغيـر  أن  الممكـن  مـن 
فتحـرك الحرائـق فـي اتجـاه مختلـف، ربمـا ال يبعـد عـن 
أمضيـت  ولقـد  للخطـر.  حياتهـم  معرضـة  موظفينـا، 
والعمـل  الغابـات  حرائـق  مراقبـة  فـي  طويـاًل  وقتـًا 
اللـزوم.  عنـد  تطبـق  للطـوارئ  خطـة  وضـع  علـى 
إلـى  بالنظـر  األولويـات  رأس  علـى  الحرائـق  وأضحـت 

البريـد. توزيـع  عمليـات  فـي  الممكـن  تأثيرهـا 

مـا أهميـة الخدمـة البريديـة المحليـة فـي ظـل أحـداث 
متطرفـة كهذه؟

دون  المعتـاد  النحـو  علـى  بالعمـل  نضطلـع  إننـا 
يعـول  الزبـون  أن  ونـدرك  حولنـا.  يجـري  لمـا  اكتـراث 
أن أسـتخدم مصطلـح  البريديـة؛ وأحـب  الخدمـة  علـى 
أي  والبضائـع،  واألدويـة  األمـوال   - الثـالث”  “الركائـز 
الواليـات  بريـد  عبـر  ترسـل  التـي  المهمـة  األشـياء  كل 
المتحدة األمريكية. ودائمًا ما نكون جميعًا في قارب 
واحـد عندمـا نواجـه أي أزمـة أو جائحـة فـي خدمـة 
السـماء رمـاد كهطـول  لـو هطـل مـن  البريـد. وحتـى 
فـي  والعامـالت  العاملـون  فسـيظل  المطـر  زخـات 
أهبـة  علـى  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  بريـد  خدمـة 

الشـوارع. إلـى  وسـيخرجون  االسـتعداد 

السـعاة  أشـكر  أن  أود  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
والموظفيـن وفريـق الصيانـة والمشـرفين والمديريـن 
وجميـع  المحيطـة،  المناطـق  فـي  للبريـد  العاميـن 
التـي  المسـاعدة  علـى  منطقتنـا  فـي  الموظفيـن 
فـإدارة  الغابـات.  حرائـق  انـدالع  أثنـاء  قدموهـا 
حقيقـة  تسـاعدني  الظـروف  هـذه  ظـل  فـي  النـاس 
للفريـق.  القـرارات  أفضـل  اتخـاذ  علـى  التركيـز  علـى 
إلـى  الوصـول  عـن  الطـرود  وال  الرسـائل  تتوقـف  فـال 
كنـت  يـوم  كل  وفـي  األوقـات.  هـذه  فـي  المرفـق 
إلـى المرفـق كنـت أحـاول، بصفتـي مديـر عـام  أصـل 
البريـد، أن أبيـن ثقتـي فـي كل مـن يعمـل فـي المبنـى 
وأعززها. ولو بدا أحيانًا أن الرياح تأتي بما ال نشتهي 
أحافـظ  أن  البريـد،  عـام  مديـر  بصفتـي  علـي،  فيجـب 
علـى رباطـة الجـأش والتركيـز الالزميـن لتقديـم الدعـم 
البريـد. وإننـي ممتـن  إلـى الموظفيـن وضمـان توزيـع 

روزا.  هـ. ن سـانتا  بريـد  مكتـب  لموظفـي 

في حالة وقوع
 حرائق غابات يتعين:

إجـالء  أوامـر  تصلكـم  لـم  إن   911 بالرقـم  االتصـال 
بعـد، وعـدم افتـراض أن شـخصًا آخـر سـبق واتصـل 

بالرقـم
إباغ الموظفين عبر وسائل االتصال المناسبة

إخطار موظفي اإلدارة على المستوى األعلى
إخطار فريق التأهب لحاالت الطوارئ

الخاصـة  العمليـات  اسـتمرارية  خطـة  اسـتعراض 
بالمرفـق لضمـان تجهيـز األغـراض مـن أجـل اإلجـالء 

إذا لـزم األمـر

ً إذا لزم اإلجالء فورا
 يتعين:

إجالء المرفق وتأمينه
الواليـات  بريـد  خدمـة  موظفـي  جميـع  إخطـار 
البريـد  توزيـع  عـن  المسـؤولين  األمريكيـة  المتحـدة 
وسـحبه فـي محيـط المرفـق بانـدالع حرائـق غابـات

المحتملـة  بالمواقـع  المحليـة  السـلطات  إخطـار 
بـه االتصـال  يتعـذر  موظـف  ألي 

الموظفيــــــن  جميـــــــــع  عـــــــدد  إحصـــــــاء  مــــــن  التأكــــــــد 
تـــوقــــــف دون  دقيقــــــــًا  إحصــــــــاًء  المتضـــــــررين 

الخاصـــة  العمليـــات  اســـتمرارية  خطـــة  اســـتعراض 
البعائـــث  جاهزيـــة  ضمـــان  أجـــل  مـــن  بالمرافـــق 

االقتضـــاء عنـــد  الفـــوري  لإلجـــالء 

اإلجراءات التشغيلية - المنتجات، 
يتعين:

إزالـة البريـد مـن صناديـق البريـد، والطـرق السـيارة/
الريفية، وإزالة البريد المسجل، ودفاتر الحسابات. 
ونقـل البريـد ودفاتـر الحسـابات ومـا إلـى ذلـك إلـى 

أقـرب مكتـب بريـد آمـن
والحــــواالت  البريديـــــــة  الطوابــــع  مخــزون  وضــــع 
الخزينـة.  فـي  الماليـة  الحـواالت  وآالت  الماليـة 
األمــــــر،  لـزم  إذا  التفتيـــــش،  خدمــــة  مــــــع  والعمـل 

للجـرد الخاضعـة  المـواد  لتأميـن 
تحديـد مـا إذا كان يمكن/ينبغـي أن تسـتمر عمليـات 
توزيـع البريـد وسـحبه فـي المناطـق المتضـررة مـن 
حرائق الغابات. وتعليق عمليات التوزيع والسحب 
قـد  التـي  المناطـق  فـي  األمـر،  لـزم  إذا  مؤقتـًا، 
تتضـرر مـن الحرائـق ويمكـن أن تهـدد صحـة ورفـاه 
موظفـي خدمـة بريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة
العمـل مـع مكتـب االتصـاالت فـي المؤسسـة مـن 

أجـل إعـداد رسـائل للعامـة بشـأن توزيـع البريـد
التنسـيق مـع مسـؤولي اإلدارة علـى المسـتوى 
لتحديـد  البريـد،  توزيـع  عمليـات  تأثـرت  إذا  األعلـى، 
الزبائـن  منهـا  يسـحب  أن  يمكـن  التـي  المواقـع 

هـم يد بر
 PS 3575 التحضير لتطبيق عملية معالجة النماذج
في  يدويًا،  المعدة  العنوان  تغيير  بأوامر  الخاصة 

حال تضرر عدد كبير من السكان
التوزيع/مراكز  إدارة  نظام  استخدام  يمكن 
المقاطعة/ مستويات  على  المحلية  العمليات 

التوزيع  مواقع  لتتبع  الرئيسي  المنطقة/المقر 
ورصدها

اإلجراءات التشغيلية - الممتلكات، 
يتعين:

تفعيل خطة استمرارية العمليات إذا لزم األمر
تأمين المرفق وضمان إحصاء جميع المفاتيح

الـالزم  الرئيسـية  والنظـم  األضـرار  حجـم  تقييـم 
الوقـود  والبنزين/زيـت  والكهربـاء  )الميـاه  تأمينهـا 

األرض( فـوق  صهاريـج  فـي  المخـزن 
إعـادة تقييـم مـا إذا كان يمكن/ينبغـي أن تسـتمر 
العمليـات البريديـة فـي الموقـع المعنـي. وإذا تـم 
إجـالء الموقـع، فيتعيـن عـدم محاولـة العـودة إليـه 

إلـى حيـن أن يضحـى آمنـًا
الزبائـن  إلبـالغ  األمامـي  البـاب  علـى  إخطـار  وضـع 

المرفـق بإغـالق  والموظفيـن 

وتشمل اإلجراءات التشغيلية 
التي تطبقــها خـدمــة بريــد 
الواليات المتحـدة األمريكيـة 
للتصدي لحرائق الغابات ما 
ال  المثال  سبيل  على  يلي 

الحصر:

اإلجراءات التشغيلية - األشخاص، 
يتعين:

تحديـث خـط االتصـال الوطنـي المباشـر للموظفيـن 
فـي حـاالت الطـوارئ وضمـان حصـول الموظفيـن 

علـى أحـدث المعلومـات
وضــع  بأحــدث  المكتــب  موظفــي  جميــع  إخطــار 

المكتــب إجــالء  حالــة  فــي  يوميــًا 
علـى  يوميـًا  المحلـي  الهـواء  نوعيـة  حالـة  رصـد 
الموقع اإللكتروني www.airnow.gov إذا بلغ 
دخـان حرائـق الغابـات منطقـة قريبـة مـن المرفـق

توزيع الكمامات عند الضرورة إذا كان من المحتمل 
استنشاق الدخان

المتضـــــــررة  بالمــكاتـــــــب  يـــــوميًا  االتصـــال  متابعـــــة 
وضعهـــا مـــن  والتحقـــق 

في قلب النيرانموضوع الغالف
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النص: تارا جيرو

قفزة افتراضية 
نحو حياة عادية 

جديدة

البريدي، بدأ منظمو  2020، لما عبرت جائحة كوفيد-19 الحدود وحّولت القطاع  في ربيع عام 
معرض Parcel and Post Expo ومنتدى قادة العالم الذي ينظمه االتحاد البريدي العالمي 

يفكرون في جدوى الحدث المقرر تنظيمه في شهر أكتوبر في فيينا بالنمسا.

وعمل المنسقون بسرعة لتسجيل المتحدثين والتأكد 
والتمثيل  الجنسين  بين  التوازن  على  المحافظة  من 
اإلقليمي الواسع. ولم يتمّكن بعض المتحدثين الذين 
من  فيينا،  في  حاضرين  يكونوا  أن  المقرر  من  كان 
اختزال  ووجب  االفتراضي.  الحدث  في  المشاركة 
المحتوى ليالئم الفترات الزمنية القصيرة المخصصة، 
مع ضمان معالجة المواضيع التي تدور بخلد كل مرء: 
االستجابة لجائحة كوفيد ونشر التكنولوجيات الجديدة 

كالذكاء االصطناعي وعلم التحكم اآللي.

التكنولوجيات  على  التعرف  المنّظمين  على  وكان 
الجديدة أيضًا. ووجب على شركة UKI تحديد منصة 
إلكترونية للحدث تكون عملية ومهنية. يمكن فيها، 
مقطع  مشاهدة  للمشاركين  المثال،  سبيل  على 
على  لالطالع  الوقت  نفس  في  واإلبحار  فيديو 
في  مكانهم  فقدان  دون  الراعية  الجهات  صفحات 
مندوبين  مع  التواصل  فيها  يمكنهم  كما  المنصة، 
آخرين للدردشة. ولتجنب المشاكل المتعلقة باالتصال 
تسجياًل  االجتماعات  بعض  تسجيل  جرى  باإلنترنت، 
مسبقًا. وقبل أيام من موعد تنظيم الحدث، كنت ترى 
المتحدثين والمنظمين يتدربون على الحدث إلكترونيًا.

َمثـل العديـد مـن الشـركات المعنيـة بتنظيـم  وَمثلهـا 
األحـداث، لـم يسـبق لشـركة UKI أن نظمـت مؤتمـرًا 
افتراضيـًا، ناهيـك عـن محاولـة السـعي إلـى تنظيمـه 
كان  إنـه  غـان  السـيد  وقـال  أسـابيع.  بضعـة  فـي 
متحفظـًا، إذ أنـه شـهد، عنـد بدايـة الجائحـة، معـارض 
لـذا فإنـه  الحضـور،  التنظيـم وقليلـة  افتراضيـة سـيئة 

ذلـك. تجنـب  أراد 

ولكـن المنّظميـن ال يمكنهـم تحويـل حـدث مـادي بـكل 
مـن  العديـد  فهنـاك  إلكترونيـة.  صيغـة  إلـى  بسـاطة 
االعتبـارات الواجـب مراعاتهـا واألمـور غيـر المتوقعة 
والقيـود  المحتـوى  مسـتوى  وعلـى  المتحدثيـن  مـن 

والتكنولوجيـة. الزمنيـة 

وصرحت السيدة جيزيل كورون، منسقة األحداث في 
إذا  أتساءل  “كنت  قائلة  العالمي،  البريدي  االتحاد 
نظمنا مؤتمرًا افتراضيًا فهل ستكون نسبة المشاركة 
الزمنية  المناطق  نفسها؟” “وكيف سنعالج مسألة 
المنتشرين  لنا  التابعين  المصلحة  أصحاب  يخص  فيما 
المتحدثين  أن  وهل  العالم؟  أنحاء  مختلف  في 

مستعدون للحديث أمام الكاميرا؟”

وقد تم إلغاء مؤتمرات عديدة في جميع أنحاء العالم، 
ولكن ال يزال هناك أمل في أن يكون العالم في وضع 
أفضل في الصيف، وأن يتسنى تنظيم اجتماع القطاع 

البريدي المزمع عقده في الخريف ماديًا.

فسألت  المشهد،  تغير  أغسطس  شهر  في  ولكن 
على  تشرف  التي   ،UKI Media & Events شركة 
تنظيم معرض Parcel and Post Expo وتقدم خدمات 
الدعم لمنتدى االتحاد البريدي العالمي للقادة على 
فعله،  يرغبون  عما  مشاركيها  العالمي  الصعيد 
تنظيمه  المقرر  الحدث  إلغاء  عن  راضون  هم  وهل 
في عام 2020 والتخطيط لعقده في السنة المقبلة؟ 

وهل هم يرغبون في تنظيم الحدث افتراضيًا؟

وكان رد األغلبيـة السـاحقة تنظيـُم الحـدث افتراضيـًا، 
 UKI بـه السـيد ماتيـو غـان مـن شـركة  هـذا مـا صـرح 
.Parcel and Post Expo اإلداري لمعـرض  والمديـر 

حقيقيـة  حاجـة  حقيقـي،  تعطـش  “هنـاك  وأضـاف 
للحصول على معلومات بشأن ما يحدث في العالم 
بلـوغ  مـع  قطاعنـا،  سـيما  وال  القطـاع،  صعيـد  علـى 

الجائحـة” خـالل  ذروتهـا  الطـرود  كميـات 

تحقيق خاص

ومديـر  منسـق  أوزبـورن،  ديريـك  السـيد  وصـرح 
منتـدى قـادة العالـم، بـأن الجهـود التـي ُبذلـت ُكللـت 
بالنجـاح. وفـي األوقـات العاديـة، ُيعـد المنتـدى هامـًا 
لـه  بالنسـبة إلـى االتحـاد البريـدي العالمـي ألنـه يتيـح 
القطـاع  المصلحـة فـي  للتواصـل مـع أصحـاب  فرصـة 
الطـرود  قطاعـْي  ومـع  الواسـع  بنطاقـه  البريـدي 
واللوجستيات ولتقاسم المعارف والخبرات بوصفه 
هنـاك  الجائحـة،  زمـن  وفـي  القطـاع.  فـي  رائـدا 

تقاسـهما. وجـب  حيويـة  معلومـات 

فـي  النظـر  “إعـادة  هـو  العـام  هـذا  وموضـوع 
البريديـة خـالل األزمـة”. وكان أهـم موعـد  العمليـات 
العـام  المديـر  مـع  مسـبقًا  المسـجلة  المقابلـة  هـو 
لالتحاد البريدي العالمي، السـيد بشـار حسـين. وقال 
فتلـك  هامـًا،  حدثـًا  كان  حضـوره  إن  أوزبـورن  السـيد 
أول فرصـة أتيحـت لـه للتحـدث أمـام المـأل منـذ جائحـة 
كوفيـد ولُتطـرح عليـه أسـئلة بشـأن مواضيـع رئيسـية 

شـائكة.

علـى  يتعيـن  بأنـه  للمشـاركين  حسـين  السـيد  وصـرح 
الزبائـن  طلبـات  علـى  تركـز  أن  البريديـة  المؤسسـات 

والحرفـاء.

الصحيـة  بالبروتوكـوالت  التقيـد  “يجـب  قائـاًل  وأضـاف 
وغيرهـا مـن البروتوكـوالت األخـرى، وخصوصـًا فـي 
زمـن هـذه الجائحـة” “ولذلـك يجـب علينـا االبتـكار، ثـم 

تلبيـة حاجـات مجتمعنـا”. مـن  لنتمكـن  االبتـكار 

وعـالوة علـى ذلـك، اسـتمع المندوبـون إلـى مديريـن 
مـن  كل  وتحـدث  بريديـة.  مؤسسـات  لعـدة  تنفيذييـن 
السـيد  اإلمـارات،  بريـد  لمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر 
بريـد  لمؤسسـة  التنفيذيـة  والمديـرة  سـوميرز،  بيتـر 
طريقـة  عـن  هولغايـت،  كريسـتين  السـيدة  أسـتراليا، 
كل  تحـدث  حيـن  فـي  كوفيـد،  جائحـة  مـع  التعامـل 
مـن السـيد خليـل داود، رئيـس ومديـر مؤسسـة ليبـان 
لبنـان،  فـي  خاصـة  بريـد  مؤسسـة  وهـي  بوسـت، 
التنفيذيـة  المديـرة  سـونغايليان،  آسـتا  والسـيدة 
لمؤسسة Lietuvos pastas في ليتوانيا، عن التحول 

الجائحـة. زمـن  فـي  الرقمـي 

وتولى السيد أوزبورن بعد ذلك إدارة حلقات النقاش 
الجديـدة  التحديـات  وعـرض  التنفيذييـن  الرؤسـاء  مـع 
التـي تواجهـه كمديـر حلقـات نقـاش. فـكان عليـه أن 
يديـر األسـئلة والوقـت إدارة صارمـة. كمـا أن حلقـات 
النقاش المادية هي في جل األحيان حلقات سلسة 

تنظيـم  فـي  المضـي  بـأن  كـورون  السـيدة  وصرحـت 
فـرص  فسـُتهدر  وإال  هـام،  أمـر  افتراضـي  حـدث 
البريـدي  االتحـاد  بـه  يضطلـع  الـذي  بالـدور  التوعيـة 
القطـاع  فـي  المصلحـة  أصحـاب  لفائـدة  العالمـي 

لوائـه. تحـت  المنضويـن  البريـدي 

النجـاح  رغـم  أنـه  إلـى  أوزبـورن  السـيد  وأشـار 
لـن  فإنهـا  االفتراضيـة  المؤتمـرات  تعرفـه  الـذي 
ألن  شـخصيًا،  حضـورًا  تتطلـب  التـي  األحـداث  تعـوض 
العالقـات. شـبكات  إلـى  سيشـتاقون  المشـاركين 

التناغـم عندمـا  نـوع مـن  وأردف قائـاًل: “يحـدث أحيانـا 
يلتقـي شـخص بشـخص آخـر جديـد، ويجـري التعـارف 
مشـتركًا،  شـيئًا  بينكمـا  أن  تشـعر  وفجـأة  بينهمـا، 

بينكمـا”. جديـة  عالقـة  تنشـأ  وهكـذا 

 2021 فيينـا  حـدث  يخـص  فيمـا  حاليـًا  جـار  والتخطيـط 
لتنظيـم منتـدى قـادة العالـم فـي 11 أكتوبـر ثـم تليـه 
.Parcel and Post Expo ثالثة أيام مخصصة لمعرض

ولكننـا  سـنة  تأخرنـا  أننـا  “صحيـح  غـان  السـيد  وقـال 
علـى  اآلن  المنظمـون  ويتحـدث  سـنعود”.  ذلـك  مـع 
حضـورًا  تتطلـب  التـي  األحـداث  مزايـا  مـن  االسـتفادة 
المسـّجلة  اإللكترونيـة  االجتماعـات  ومزايـا  شـخصيًا 

الواسـعة. المشـاركة  علـى  للحفـاظ 

إلـى  المنّظميـَن  االفتراضـي  الحـدث  نجـاُح  ودفـع 
قريبـًا  عنـه  سـُيعَلن  الربيـع،  فـي  آخـر  حـدث  برمجـة 

غـان. السـيد  قـول  حسـب 

كبيـرة، وال  أشـياء وتغيـرات  قائـاًل “سـتحدث  وأضـاف 
والمعـرض  اآلن  بيـن  قطاعنـا،  مسـتوى  علـى  سـيما 
نكـون قـد تخلصنـا مـن جائحـة كوفيـد  المقبـل، عندمـا 
فرصـة  الربيـع  منتـدى  وسـيكون  نأملـه”.  مـا  وذلـك 
السـريعة  البيئـة  هـذه  تطـورات  لمواكبـة  للمندوبيـن 
سـيحدث  مـا  رؤيـة  المشـوق  مـن  “سـيكون  التغيـر. 
عـادي،  إلـى وضـع  العـودة  العالـم فـي  يبـدأ  عندمـا 
الطـرود وفـي  كميـات  فـي  ذلـك  أثـر  وكيـف سـيكون 

الطـرود”.  ت. ج   قطـاع  وفـي  اإللكترونيـة  التجـارة 

يتحدثـون  المتحدثيـن  خاللهـا  تـرى  بالعفويـة،  تتميـز 
معـًا فـي نفـس الوقـت. وأوضـح أنـه خـالل المؤتمـرات 
عبـر الفيديـو، إذا تحـدث المتحدثـون معـًا، فيمكـن أن 
ُيقطع الصوت، وأنه يتعين عليه التقيد بالوقت تقيدًا 

صارمـًا، حتـى ال تظـل لألسـئلة إال فتـرة قصيـرة.

وقال إن ما افتقده من األحداث التي تتطلب حضورًا 
شخصيًا هو مشاركة المشاركين، فتلك غاية يصعب 

تحقيقها على منصة افتراضية على حد قوله.

هـو  المطـاف  نهايـة  فـي  حققنـاه  مـا  “إن  وأضـاف 
شـبيهة  التنظيـم  طريقـة  وكانـت  رائـع،  حـدث  تنظيـم 
القطـاع  بهـا  تعامـل  التـي  بالطريقـة  مـا  حـد  إلـى 
ضـرورة  عـام:  بوجـه  كوفيـد  جائحـة  مـع  البريـدي 
التكيـف والمرونـة للتأقلـم مـع الظـروف المتغيـرة”.

قالـت  األخـرى،  االفتراضيـة  األحـداث  يخـص  وفيمـا 
السـيدة كـورون إنهـا تسـعى إليجـاد طريقـة لتحقيـق 
عوضـًا  فمثـاًل،  المشـاركين.  بيـن  حيويـة  أكثـر  تفاعـل 
عـن أن ُيتـرك للمندوبيـن المبـادرة بالدردشـة، فيمكـن 
أن يتولـى المنظمـون تنظيـم حلقـات عمـل افتراضيـة 

الحـاالت. دراسـات  المندوبـون  خاللهـا  ليناقـش 

وحققـت األحـداث االفتراضيـة مزايـا ال يمكـن لألحـداث 
المشـاركة  مزيـة  وهـي  أال  تحقيقهـا  المباشـرة 
الواسعة النطاق. وقال السيد غان إن مؤسسة بريد 
كندا مثاًل ترسل عادة شخصين فقط لحضور األحداث 
الحية، وأما في المنتدى االفتراضي، فقد شارك 20 
مندوبًا منها. وفي السنة العادية، ال يمكن لمناطق 
المناطـق األفريقيـة  الهـادئ وبعـض  المحيـط  كجـزر 

أن ترسـل دائمـا وفـدًا إلـى أوروبـا.

1600 شـخص  االفتراضـي قرابـة  الحـدث  فـي  وشـارك 
مـن أكثـر مـن 100 بلـد خـالل األيـام األربعـة، بمـن فيهـم 
قـادة  منتـدى  فـي  حضورهـم  سـجلوا  شـخصًا   533
تـزداد وتـزداد. وقـال السـيد  العالـم، وهـذه األرقـام 
غـان إنـه منـذ ذلـك الوقـت والنـاس ينفـذون إلـى منصـة 
الحدث لرؤية مقاطع الفيديو واالطالع على المواد.

“هناك تعطش حقيقي، حاجة 
حقيقية للحصول على معلومات 

بشأن ما يحدث في العالم على صعيد 
القطاع، وال سيما قطاعنا”

“وفي األوقات العادية، ُيعد المنتدى 
هامًا بالنسبة إلى االتحاد البريدي 

العالمي ألنه يتيح له فرصة للتواصل 
مع أصحاب المصلحة في القطاع 

البريدي بنطاقه الواسع ومع قطاعْي 
الطرود واللوجستيات ولتقاسم 

المعارف والخبرات بوصفه رائدا في 
القطاع”

“وكانت طريقة التنظيم شبيهة إلى حد 
ما بالطريقة التي تعامل بها القطاع 

البريدي مع جائحة كوفيد بوجه عام: 
ضرورة التكيف والمرونة للتأقلم مع 

الظروف المتغيرة.”

قفزة افتراضية نحو حياة عادية جديدة
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االقتصاد  برنامج  مدير  دونوهي،  بول  السيد  وقال 
العالمي  البريدي  االتحاد  في  والتجارة  الرقمي 
من  قطاعًا  أصبح  البريدي  القطاع  بأن  اعتقاد  “هناك 
القطاعات التي عفا عليها الزمن وأنه في طريقه نحو 
االندثار، وأن شركات التجارة اإللكترونية الكبرى مثل 
Amazon وeBay وAlibaba ستستحوذ على السوق. 
بعين  أخذنا  فإذا  بالمرة،  صحيح  غير  هذا  “ولكن 
المسجلة  البريدي  للقطاع  اإلجمالية  القيمة  االعتبار 
خالل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018 فسيتبين لنا أن 

القطاع ما انفك ينمو عامًا بعد عام.”

ُيعزى  النمو  هذا  أن  إلى  دونوهي  السيد  وأشار 
التنويع  على  البريدية  المؤسسات  قدرة  إلى  أساسًا 
في ظل ظروف السوق الحبلى بالتحديات. وأضاف “ال 
يزال القطاع البريدي في مرحلة التحول”. “ولم يعد 
والطرود  الرسائل  بتوزيع  ُيعنى  قطاعًا  اآلن  القطاع 
األوجه،  متعدد  قطاعًا  أمسى  إنه  بل  فحسب، 
ففي  التنويع.  وتعزيز  للنمو  كبيرة  فرص  وأمامه 
البلدان النامية على سبيل المثال، أصبحت المؤسسات 
المالية  الخدمات  من  متزايدًا  عددًا  توفر  البريدية 
وخدمات الحكومة اإللكترونية. وتمثل مؤسسة ليبان 
كبيرة  نسبة  تولد  بريدية  لمؤسسة  مثال  خير  بوست 

من إيراداتها من خدمات الحكومة اإللكترونية.”

الرسائل والطرود
يشهد  البريدي  القطاع  إيرادات  إجمالي  كان  لئن 
نموًا، فإن كميات بريد الرسائل ماضية في التقهقر. 
في  االقتصادي  الخبير  بوفا،  مورو  السيد  وأشار 
المكتب  لمديرية  التابع  واالستراتيجية  األبحاث  برنامج 
أن  إلى  العالمي،  البريدي  االتحاد  في  التنفيذي 
بريد  تدفقات  في  تقلصًا  سجال  و2019   2018 عامي 
“وفي  والدولي.  المحلي  المستويين  على  الرسائل 
الرسائل محليًا  بريد  بعائث  2018، شهدت كميات  عام 
تقلصًا بنسبة تقارب 4.9٪، وهي نسبة تتجاوز النسبة 
التي كانت سائدة خالل السنوات العشر الماضية التي 
ُقدرت بنسبة -2.8٪ كل عام. وفي عام 2019، نتوقع 
خسائر إضافية بواقع 10 باليين بعيثة كل عام، وهذا 
الدولية أيضا. ففي  بريد الرسائل  ينطبق على بعائث 
عامي 2018 و2019، شهدت كميات بعائث بريد الرسائل 
الدولية انخفاضا بنسبة -3٪، وهي النسبة التي كانت 

قد سجلت سنويًا خالل السنوات العشر الماضية.”

وفـي المقابـل، تشـهد كميـات الطـرود البريديـة زيـادة 
مستمرة. وخالل الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018، 
سـجلت نسـبة إجمالـي إيـرادات المسـتثمرين الناجمـة 
عـن خدمـة الطـرود والخدمـات اللوجسـتية طفـرة مـن 
16.3٪ إلى 27.2٪. وفي عام 2018، سجلت نسبة نمو 

نسـبة  أخـرى  مـرة  المحليـة  البريديـة  الطـرود  كميـات 
العشـر  السـنوات  ُسـجلت خـالل  التـي  النسـبة  تتجـاوز 
الماضيـة )مـن 7.5٪ إلـى 8.3٪(. وأضـاف السـيد بوفـا 
المسـتقبل،  فـي  الزيـادة  هـذه  تتواصـل  أن  “ُيتوقـع 
 16 القطـاع  هـذا  فـي  سـنويًا  البعائـث  عـدد  ليتجـاوز 
أثـر جائحـة  2020، وذلـك رغـم  بليـون بعيثـة فـي عـام 

كوفيـد-19.”

إذا  مـا  بعـُد  يتضـح  لـم  بوفـا،  السـيد  قـول  حـد  وعلـى 
الطـرود والخدمـات  الطلـب علـى خدمـة  زيـادة  كانـت 
بريـد  بعائـث  كميـة  انخفـاض  سـتعوض  اللوجسـتية 
االقتصـاد  شـهده  الـذي  العـام  والتباطـؤ  الرسـائل 
نتيجـة لجائحـة كوفيـد 19. وقـال “فـي عـام 2021، قـد 
العمـل  علـى  مجبـرة  البريديـة  المؤسسـات  تكـون 
النفقـات  اسـتثمار منخفـض وزيـادة فـي  فـي سـياق 

. ” لتشـغيلية ا

التنويع للبقاء على قيد الحياة
التشــغيليــــــة  اإليــــرادات  تشــــــهـده  الذي  النمـــو  رغـــم 
المناطق  بعض  شهدت  فقد  عام،  بوجه  للقطاع 
أمريكا  اإليرادات وال سيما في مناطق  تدهورًا في 
الالتينية والكاريبي وأفريقيا. ووفقًا للسيد بوفا، يجدر 
التذكير بأنه ليس هناك نهجًا واحدًا يتماشى مع الكل 
لوضع نموذج تجاري مرن. وأضاف “تواجه مختلف 
البلدان مختلف حاجات مواطنيها وُتّجارها” “وال تبّين 
التقديرات العالمية كل الفوارق في النماذج التجارية 

المعتمدة في مختلف مناطق العالم”

المســــــتثمرين  اعتمـــــــاد  زاد  المثـال،  ســـبيل  فعــــــلى 
البريدييـن فـي البلـدان الصناعيـة وفـي مناطـق أمريـكا 
زيـادة  الهـادئ  المحيـط  وآسـيا  والكاريبـي  الالتينيـة 
كبيـرة علـى خدمـات الطـرود والخدمـات اللوجسـتية. 
وفي منطقة آسـيا المحيط الهادئ انخفضت نسـبة 
إيـرادات بعائـث بريـد الرسـائل مـن اإليـرادات اإلجماليـة 
أدنـى  نسـبة  إلـى  نيـن  المعيَّ البريدييـن  للمسـتثمرين 
الطـرود والخدمـات  بذلـك خدمـة  مـن 30٪، وأصبحـت 
اللوجستية األنشطة التجارية الرئيسية )36.6٪(. وأما 
المؤسسـات  أصبحـت  فقـد  العربيـة،  المنطقـة  فـي 
البريدية تعتمد اعتمادًا شـديدًا على الخدمات المالية 

لإليـرادات. رئيسـي  كمصـدر 
فـي  مـاٍض  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  هـو  وهـا 
التعـاون تعاونـًا وثيقـًا مـع المؤسسـات البريديـة فـي 
أعمالهـا  تنميـة  علـى  لمسـاعدتها  الناميـة  البلـدان 

تحقيق خاص

“ولم يعد القطاع اآلن قطاعًا ُيعنى 
بتوزيع الرسائل والطرود فحسب، 

بل إنه أمسى قطاعًا متعدد األوجه، 
وأمامه فرص كبيرة للنمو وتعزيز 

التنويع.”

العـــــــالمي  البـريـــدي  لاتـحـــاد  الرســـميـــــة  اإلحصــــائــيــــــات  بحـســـب 
العالمي  البريدي  القطاع  شهد  الديوان،  مديرية  عن  الصادرة 
نموا بنسبة 11٪ على مدى فترة السنوات الخمس الممتدة من 
سنة 2014 إلى سنة 2018. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في 
عامي 2019 و2020، وال سيما بفضل النمو الذي شهدته كميات 

الطرود وبفضل التنويع.
النص: هيلين نورمان

التنويع عنصٌر أساسي لنمو القطاع البريدي عالميًا

مؤخـرًا  “أطلقنـا  دونوهـي  السـيد  وقـال  التجاريـة. 
مشـروعًا إقليميـًا فـي أفريقيـا وآسـيا وأمريـكا الالتينيـة 
يركـز علـى توفيـر األدوات الضروريـة للتحـول الرقمـي 
ولتنويـع المنتجـات لفائـدة المؤسسـات البريديـة فـي 
الناميـة”. وأضـاف “هنـاك مؤسسـات عديـدة  البلـدان 
التنويـع  تحقيـق  مـن  تتمكـن  لـم  المناطـق  هـذه  فـي 

الصناعيـة”. البلـدان  حققتـه  الـذي 
التنـوع  متانـة  سـاعدت  دونوهـي  السـيد  وبحسـب 
على تحفيز قيمة المؤسسـات البريدية وتعزيز األداء 
التحـول  برنامـج  “يرمـي  قائـاًل  وأردف  االقتصـادي. 
الرقمـي وتنويـع الخدمـات البريديـة إلـى توفيـر أدوات 
لهـذه المؤسسـات البريديـة وللحكومـات لمسـاعدتها 
يســــــاعد  “وهـــــو  القيمـــــة.”  هـــــــذه  اســـــتغالل  علـى 
المؤسسـات البريديـة علـى تطويـر خدمـات الحكومـة 
اإللكترونيـة والتجـارة اإللكترونيـة، عوضـا عـن منتجـات 

تقليديـة.” األكثـر  البريديـة  والطـرود  الرسـائل  بريـد 

النمو مستقبًا
يعتقـد السـيد دونوهـي أيضـًا أنـه ال تـزال هنـاك فـرص 
نمـو عديـدة أخـرى. وقـال “إن مشـروعنا لالسـتعداد 
التشـغيلية،  الناحيـة  مـن  اإللكترونيـة  للتجـارة 

يبّيـن  بـأن  كفيـل  مشـروع  هـو  المثـال،  سـبيل  علـى 
للمؤسسات البريدية طريقة دعم المنشآت الصغيرة 
الرقمـي”.  التحـول  علـى  لمسـاعدتها  والمتوسـطة 
تعمـل  عديـدة  بريديـة  مؤسسـات  حاليـًا  “وهنـاك 
المنشـآت  لتسـتخدمها  إحـداث منصـات وطنيـة  علـى 
وتقـدم  منتجاتهـا.  لبيـع  والمتوسـطة  الصغيـرة 
المؤسسـات البريديـة اآلن خدمـات اإللحـاق بالخدمـة، 
تسـاعد  وهـي  توزيـع.  وحلـول  لوجسـتية  وحلـواًل 
بنـاء اقتصادهـا المحلـي.” البلـدان وحكوماتهـا علـى 
اسـتراتيجيًا  دعمـًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  وقـدم 
لمؤسسـات بريـد مـن بينهـا مؤسسـات بريـد كوسـتاريكا 
إحـداث  علـى  لمسـاعدتها  وزمبابـوي  والسـلفادور 
والمتوسـطة.  الصغيـرة  المنشـآت  لفائـدة  منصـات 
أنشـأت  كوسـتاريكا،  “فـي  دونوهـي  السـيد  وأضـاف 
مؤسسـة البريـد سـوق تجـارة إلكترونيـة وطنيـة خـالل 
والمتوسـطة  الصغيـرة  المنشـآت  لمسـاعدة  الجائحـة 
على بيع منتجاتها على اإلنترنت. وهي تسعى اليوم 
إلـى تقديـم خدمـات دفـع عـالوة علـى هـذه الخدمـة.”
ويعتقـد السـيد بوفـا أنـه رغـم أن السـنوات القادمـة 
يخـص  فيمـا  اليقيـن  عـدم  يسـودها  سـنوات  سـتكون 
فـإن  عـام،  بوجـه  العالمـي  واالقتصـاد  البريـد  قطـاع 
المؤسسـات البريديـة تحتـل مكانـة جيـدة لدعـم البلـدان 
أن  فـي  شـك  “ال  وقـال  الجائحـة.  مـن  خروجهـا  بعـد 
إيـرادات  تقليـص  فـي  ستتسـبب  كوفيـد-19  جائحـة 
2020. “ويظـل  البريدييـن مـع نهايـة عـام  المسـتثمرين 
القطـاع البريـدي مـع ذلـك شـبكة مـن أوسـع الشـبكات 
وطابعـه  وسالسـة.  ترابطـًا  وأشـدها  العالـم  فـي 
المتمثل في “اللوجسـتيات الخفيفة” يجعله مالئمًا، 

مـن  التـي  االقتصـادات  حاجـات  لتلبيـة  خـاص،  بوجـه 
نتيجـة  تسـارعًا  رقمنتهـا  نسـق  يشـهد  أن  المتوقـع 

كوفيـد-19. ألزمـة 

تحضيـر  فـي  السياسـات  واضعـو  يشـرع  “وعندمـا 
اقتصاداتهم للعالم الجديد الذي سينشأ عقب هذه 
فـي  البريـدي  القطـاع  وضـع  هـدف  سـيكون  األزمـة، 
االجتماعيـة  أجندتهـم  فـي  أولويـة  مركـزي  موقـع 
يجـب  إنـه  قائـاًل  بوفـا  السـيد  واختتـم  االقتصاديـة”. 
تكييـف  فـي  الُمضـي  البريدييـن  المسـتثمرين  علـى 
نماذجهم التجارية مع التحوالت الطويلة األمد التي 
كانـت جاريـة قبـل األزمـة، مـع مواصلـة التركيـز، علـى 
الناشـئة للمواطنيـن  المـدى القصيـر، علـى الحاجـات 

الجائحـة.”  هـ. ن  عـن  الناجمـة  والشـركات 

“وال تبّين التقديرات العالمية كل الفوارق 
في النماذج التجارية المعتمدة في 

مختلف مناطق العالم” 
“وعندما يشرع واضعو السياسات 

في تحضير اقتصاداتهم للعالم الجديد 
الذي سينشأ عقب هذه األزمة، 

سيكون هــــدف وضــــع القــــطاع البريــــدي 
فــــي موقع مركزي أولوية في 

أجندتهم االجتماعية االقتصادية.” 
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تحقيق خاص

 االحتاد الربيدي العاملي يشيد بقطاع الربيد 

األحداث  من  سلسلة  تنظيم  خال  من  للبريد  العالمي  باليوم  العالمي  البريدي  االتحاد  احتفل 
البارزة المخصصة للتنويه بشجاعة عمال البريد، واإلعان عن الفائزين في المسابقة الدولية لكتابة 

.)2IPD( الرسائل التي ينظمها االتحاد وعن الفائزين بجوائز مؤشر التنمية البريدية المتكامل

النص: دافيد دادج

بمناسبة اليوم العالمي للبريد، االتحاد البريدي العالمي يشيد بقطاع البريد 

اليــوم  تخليـــد  فكـــــرة  على  اتفــــق  وقـــــد 
يـــــــوم  عقــــــــــــد  الذي  للبريـــــــــــــد،  العــــــالمي 
البريـــــــــدي  المــــؤتــمــــــــر  خــــــــــال  أكتوبـــر،   9
طــوكيـــو.  فــــــــي   1969 لعــــــــام  العــــــالمي 
إنشـــــاء  ذكــرى  اليــــوم  هـــــــذا  ويصــــــــادف 
عـام  فـــــي  العـــــالمي  البريــــدي  االتحــــاد 
بــه  الــذي تضطلـــع  بالــدور  1874 ويحتفــل 
المؤسسات البريدية في الحياة اليوميــــة 
للناس ومـــدى مســــــــاهمتها فـــي تحقيـــــق 

التنميــــــة االجتمـــــاعيـــــة واالقتصادية. 

مناسبة لاحتفال بشجاعة عمال البريد
بإسـدال  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  احتفـاالت  بـدأت 
عـدت تكريمـًا لعمـال البريـد 

ُ
السـتار عـن لوحـة تذكاريـة أ

أثنـاء جائحـة كوفيـد-19.  أرواحهـم  فقـدوا  الذيـن 
وقال بشار عبد الرحمن حسين، المدير العام لالتحاد 
البريـدي العالمـي فـي الكلمـة التـي ألقاهـا بمناسـبة 
هذا الحفل: “في هذا اليوم - اليوم العالمي للبريد 
العمـال  بحماسـة  فيـه  نحتفـل  أن  ينبغـي  الـذي   -
فيهـم:  بمـا  لهـم  نعتـرف  ثـم،  ومـن  وشـجاعتهم، 
بخالـص  أتقـدم  أن  إال  يسـعني  ال  أبطـال.  وأنهـم  أال 
التعـازي لعائالتهـم وأصدقائهـم وأحبائهـم. وإنـي 
بتخصيـص  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  باسـم  لفخـور، 

البريـد”. تذكاريـة لعمـال  لوحـة 
اللوحـة علـى جـدار قاعـة هاينريـش  وسـتعّلق هـذه 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  مقـر  فـي  شـتيفان  فـون 

حاملـة العبـارة التاليـة: “تخليـدًا لذكـرى جميـع عمـال 
البريـد الذيـن فقـدوا أرواحهـم أثنـاء أدائهـم للخدمـات 
جائحـة  خـالل  المحليـة  مجتمعاتهـم  فـي  األساسـية 

أبـدًا حماسـتكم وشـجاعتكم”. ننسـى  لـن  كوفيـد-19 

المسابقة الدولية لكتابة الرسائل التي 
ينظمها االتحاد البريدي العالمي

علـى  بـّت  افتراضـي  حـدث  أثنـاء  الحـق،  وقـت  فـي 
قاعـة  فـي  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  تلفزيـون 
هاينريـش فـون شـتيفان، أعلـن السـيد حسـين والسـيد 
باسـكال كليفـا، نائـب المديـر العـام لالتحـاد، عـن الفائـز 

الرسـائل.  لكتابـة  الدوليـة  المسـابقة  فـي 
تتـراوح  الذيـن  األطفـال  المسـابقة  هـذه  وتشـجع 
أعمارهـم بيـن 9 و15 عامـًا علـى كتابـة رسـائل حـول 
المسـابقة  وتسـعى  مسـبقًا.  عليـه  يتفـق  موضـوع 
سـنويًا إلـى تحسـين مسـتوى الكتابـة والقـراءة لـدى 
موضـوع  وكان  اإلبـداع.  علـى  وتشـجيعهم  األطفـال 
هذا العام هو: “اكتب خطابًا إلى شخص بالغ تحدثه 

الـذي نعيـش فيـه”. العالـم  فيـه عـن 
البالغـة  فالتشـكيفيتش،  فولهـا  الطفلـة  فـازت  وقـد 
بيـالروس،  مـن  والمنحـدرة  عامـًا   11 العمـر  مـن 
تعكـس  التـي  رسـالتها  علـى  الذهبيـة  بالميداليـة 
دروسـًا مسـتخلصة مـن جدهـا الراحـل. وقـد شـرحت 
فـي  غرودنـو،  مدينـة  فـي  تعيـش  التـي  فولهـا، 
رسالتها كيف قد مرت ستة أشهر على وفاة جدها 
والتبسـت  حزينـة  كانـت  عندمـا  أنهـا  كيـف  ووضحـت 
بكلمـات  التشـبث  قـررت  الحيـاة،  بشـأن  األمـور  عليهـا 

بالحكمـة.  المفعمـة  جدهـا 
جدهـا  نصيحـة  رسـالتها،  فـي  فولهـا،  وتشـاركنا 
التـي جـاء فيهـا: “حفيدتـي، هـل تدريـن أن الميداليـة 
أن جانـب  تدريـن  لهـا وجهـان؟ وهـل  يكـون  مـا  عـادة 
لمعانـًا؟”  أكثـر  سـيكون  تفركينـه  الـذي  الميداليـة 
وتتابـع فولهـا قائلـة: “جـدي العزيـز، لقـد علمتنـي أن 
أؤمـن بالمعجـزات، وحتـى اآلن، وبعـد رحيلـك، هـا أنـا 

العالـم!”  هـذا  أحـب  كيـف  منـك  أتعلـم 
بيـن  مـن  واحـدة  البيالروسـية  الفتـاة  رسـالة  وكانـت 
أكثـر مـن 1.2 مليـون رسـالة شـاركت فـي المسـابقة 
وقالـت  العـام.  لهـذا  الرسـائل  لكتابـة  الدوليـة 

فولهـا “اليـوم أعتـز بكونـي مثلـت بلـدي، وأننـي قـد 
الفضيـة  الميداليتيـن  الحـكام  منـح  فعاًل”.وقـد  نجحـت 
مـن  عامـًا   12 بوبوفسـكا،  جانـا  للطفليـن  والبرونزيـة 
مقدونيـا الشـمالية، وفـان هوانـغ فونـغ نـي، 13 عامـا 
من فييت نام، على التوالي. كما حظيت أيضًا رسائل 
وجمهوريـة  الوسـطى  وأفريقيـا  بنغالديـش  مـن 
خـاص.  بتنويـه  وسـلوفاكيا  األسـود  والجبـل  التشـيك 
الفائزيـــــن:  عـــــن  حديثـــــه  فــــي  حســــين  الســــيد  وقـال 
علـى  المقدمـة  الرسـائل  مـن  رسـالة  كل  “تحتـوي 
وأعتقـد  واإلبـداع،  باالبتـكار  توحـي  سـاطعة  شـرارة 
أنها صفات يتحلى بها كافة األطفال وتجسد طريقة 
تدعونـا  “شـرارة  قائـاًل:  وأضـاف  للعالـم”.  تصورهـم 

بعنايـة.” إليهـا  واالنتبـاه  بتأمـل  إليهـا  لإلصغـاء 
وسيحتفي االتحاد البريدي العالمي، في عام 2021، 
الدوليـة  للمسـابقة  الخمسـين  السـنوية  بالذكـرى 
يأمـل  الذكـرى،  لهـذه  وتخليـدًا  الرسـائل،  لكتابـة 
االتحـاد فـي إقامـة احتفـال خـاص ترويجـًا للمسـابقة 
واألهـم مـن ذلـك تشـجيعًا لألطفـال فـي كافـة أرجـاء 
الصـدد،  هـذا  وفـي  والقـراءة.  الكتابـة  علـى  العالـم 
شـاركت  إذا  رائعـًا  “سـيكون  حسـين:  السـيد  يضيـف 
في مسابقة ]العام المقبل[ جميع البلدان األعضاء 

بلـدًا”.  192 البالـغ عددهـا 

“ال يســعني إال أن أتقـــدم بخالــــص 
التعــــــــــازي لعــــــائاتهم وأصــــــدقائهم 

وأحبائهم. وإني لفخور، باسم االتحاد 
البريــــدي العـــالمي، بتخصــيص لوحـــة 

تذكارية لعمال البريد”

“حفيدتي، هل تدرين أن الميدالية عادة 
ما يكون لها وجهان؟ وهل تدرين أن 

جانب الميدالية الذي تفركينه سيكون 
أكثر لمعانًا؟” 

مبناسبة اليوم العاملي للربيد،
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تحقيق خاص

2IPD - مؤشر التنمية البريدية المتكامل
حافظـت سويسـرا علـى مرتبـة الصـدارة فـي التصنيـف 
السـنوي لالتحـاد البريـدي العالمـي، مـن أصـل 170 بلـدًا 

التـي يشـملها تقريـر التنميـة البريديـة لعـام 2020. 
المسـتثمر   ،Swiss Post مؤسسـة  أحـرزت  وقـد 
ـن فـي سويسـرا 100 نقطـة وهـو الحـد األقصـى  المعيَّ
علـى  والمتفـوق  المتـوازن  أداءهـا  التقريـر  ولخـص 
ووفقـًا  البريديـة.  التنميـة  مجـاالت  جميـع  مسـتوى 
عـام  فـي   Swiss Post مؤسسـة  أحـرزت  للتقريـر، 
الموثوقيـة  مجالـي  فـي  التقـدم  مـن  المزيـد   ،2019
فـي  المتميـز  أدائهـا  علـى  الحفـاظ  مـع  واألهميـة، 

والمرونـة. االنتشـار  تحقيـق 
العـام  المديـر  حسـين،  الرحمـن  عبـد  بشـار  وقـال 
نجـاح  عـن  حديثـه  فـي  العالمـي،  البريـدي  لالتحـاد 

التهانـي  بأخلـص  “أتقـدم   :Swiss Post مؤسسـة 
إنهـا   .Swiss Post السويسـري  البريـد  لمؤسسـة 
منـارة سـاطعة تنيـر بقيـة قطـاع البريـد الدولـي وحالـة 

واإلبـداع.”  االبتـكار  مجالـي  فـي  اسـتثنائية 
مؤسسـة  ـن،  المعيَّ ومسـتثمرها  النمسـا  وتقدمـت 
Austria Post، بأربعـة مراكـز لتحتـل المرتبـة الثانيـة 

بمجمـوع 95.3 نقطـة. وقـد كان تحقيـق هـذا التقـدم 
ممكنًا، وفقًا لما جاء في التقرير، بفضل التحسينات 
حـرزت فـي مجـاالت االنتشـار واألهميـة 

ُ
الكبيـرة التـي أ

إلـى األداء العالـي فـي مجـال  والمرونـة، باإلضافـة 
الموثوقيـة.

 Deutsche ـن وحافظـت ألمانيـا ومسـتثمرها المعيَّ
Post DHL Group، علـى المرتبـة الثالثـة، بمجمـوع 
94.2 نقطـة. ويذكـر التقريـر أن ألمانيـا قـد تمكنـت مـن 
وحققـت  متوازنـًا  أداًء  تقـدم  وأنهـا  مكانتهـا،  تعزيـز 

تحسـنًا طفيفـًا فـي مجـال الموثوقيـة. 
علـى  المتكامـل  البريديـة  التنميـة  مؤشـر  ويعتمـد 
“الضخمـة”  البريديـة  البيانـات  مـن  واسـعة  مجموعـة 
- مـا يقـرب 23 مليـار مـن السـجالت التـي جّمعـت منـذ 
مسـتوى  عـن  مفصلـة  صـورة  لتكويـن   -  2013 عـام 
التنميـة البريديـة عالميـًا. ويخضـع كل بلـد للتقييـم علـى 
أسـاس أربـع ركائـز رئيسـية وهـي: الموثوقيـة ومـدى 
االنتشـار واألهمية والمرونة. وُتدمج المدخالت في 
عمليـة حسـابية تنتـج عنهـا درجـات عامـة تتـراوح بيـن 

بلـد.  لـكل  ُتمنـح  صفـر-100 

اختتام اليوم العالمي للبريد بماحظة 
متعددة األطراف

ركـزت مالحظـات السـيد باسـكال كليفـا، فـي مراسـم 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  عالقـة  علـى  االختتـام، 
وأكـد  الواسـع.  بنطاقهـا  المتحـدة  األمـم  بمنظومـة 
الـدور المهـم الـذي تضطلـع بـه األمـم المتحـدة داخـل 
البريـدي  االتحـاد  بـأن  وتعّهـد  المتحـدة  األمـم  أسـرة 
لألمـم  األساسـية  القيـم  دعـم  سـيواصل  العالمـي 

المتحـدة. 
“فيمـا  العـام:  المديـر  نائـب  قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي 
عـن  أعـرب  أن  أود  اليـوم،  االتحـاد  ميـالد  بعيـد  نحتفـل 
مـدى فخـري لكوننـا فـردًا مـن أسـرة األمـم المتحـدة 
وكيف أننا سنواصل - عماًل بأسمى آليات روح األمم 
المتحدة - ضم أصواتنا إلى صوت األمم المتحدة من 
أجـل إيجـاد حلـول متعـددة األطـراف لجميـع المشـاكل 
العالمـي  اليـوم  العالميـة. وختامـًا، وبمناسـبة هـذا 

للبريـد، أتمنـى لكـم جميعـًا يومـًا عالميـًا سـعيدًا.”   

“أتقــدم بأخـــلص التهـــاني لمؤســســــة 
البريد السويسري Swiss Post. إنها 

منارة ساطعة تنير بقية قطاع البريد 
الدولي وحالة استثنائية في مجالي 

االبتكار واإلبداع.” 

“سنواصل ضم أصواتنا إلى صوت 
األمم المتحدة من أجل إيجاد حلول 
متعددة األطراف لجميع المشاكل 

العالمية”

�أهال جدي العزيز ميخائيل

مرت �شتة �أ�هر عن وفاتك، ومع ذكل ال �أزال �أفتقدك كثريا. ا�شتقت لعينيك املفعمتني ابحلمكة وليديك القويتني احلنينتني 
وحلظنك ادلائف. ا�شتقت حلاكايتك الطويةل عن الناس واحلياة واحلقيقة...

آمل يف �أن تقر�أها بسحر... جدي العزيز، �أنت اذلي علمتين االإميان ابملعجزات! وها �أان اليوم �أكتب ر�اةل �
�أتعمل جدي �أين �أ�عر ابالنزعاج اليوم...

آه، لو كنت حيا اي جدي جلئتك والحننيت ووضعت ركبيت قبال ركبتيك ولأخربتك بلك يشء. وعندها �أحسشبك ختلل �أانمكل  �
بلطف يف خصالت �عري وهتمس اإيل: “�أوليناك، �أنت تعيشني يف عرص السعادة، يف حب و�الم ورخاء وهبجة. ابتسمي 

ن بعد العرس يرُس. انظري حوكل: عاملنا عامل رائع!” عزيزيت! اإ
•

اإىل  اليوم  و�أواصل: يف طريقي  اليوم؟ و��أحلّ  فيه  نعيش  اذلي  العامل  احلارض، عن  تعرف عن  ما عساك  “ولكن، جدي، 
املدر�ة، عرثت عىل قط بال م�أوى. يف الواقع، يبدو �أن �أحدا خانه.

اكن جائعا يسء احلظ. واكن هناك حيواانت عديدة �أخرى هممةل. الناس ُقساة ظلمٌة.
خالل فرتة الا�رتاحة، د�ت قدم �أحد زماليئ عن غري قصد، فدفعين و�شمتين. �عرت ابحلزن والأمل. و�أهجشت ابلباكء. 

كيف ميكن �أن حيدث هذا؟ لقد ُد�ت قدمه عن غري قصد!
ذا ابمر�أة توخبين يف احلافةل لأين مل �أترك ماكين لها. ولكن، حدث ذكل لأين كنت  ويوما ما كنت عائدة من معهد املو�شيقى، واإ

متعبة دلرجة �أين كنت عىل و�ك النوم يف مقعدي ومل �أنتبه لها.
ويف املساء، تشاجرت مع �أصدقايئ لأين مل �أكن �أرغب يف اجللوس معهم يف اخلارج عىل املقعد واللعب ابلهاتف مثلهم، بل 
كنت �أرغب يف اللعب بكرات الثلج. فقال يل �أصدقايئ “�أنِت لست يف عاملنا هذا” خرجت �أتزنه يف اخلارج لوحدي للمتتع 
ابلثلج اذلي طال انتظاره، واكنت تتصارع يف خدلي �أفاكر كثرية... نعم، مه عىل حق...�أان لست يف هذا العامل... ولكن ماذا 

يعين “هذا العامل”؟
ال نفسه ومصاحله الشخصية. العامل حيمكه  املس�أةل معقدة! الناس غري قادرين عىل الا�شامتع لبعضهم البعض. لك فرد ال هيمه اإ

اجلشع والطمع يف الرحب. الناس عبيد للأهجزة.
�أصبحوا ال يقّدرون الرمس واملو�شيقى والكتب... ادلمار الحق ابلطبيعة ال حماةل.

معركة الناس ضد الأمراض الفظيعة معركة �شبه خارسة. وعدد حضااي جاحئة كوفيد-19 هو خري دليل عىل ذكل.”
•

يّل حبمكتك املعهودة: “حفيديت العزيزة، هل تتذكرين �أن للُعمةل وهجان؟  كنت ��أبيك يف تكل اللحظة. ولكنك عندها، �تشري اإ
و�أن الوجه اذلي تدلكني يكون بريقه �أ�د من الوجه الآخر؟” وبعد �أن تغمزين بعينك مغزة اللبيب، لفركت �أصابعك ولقلت 

ذا قطعة النقود!” “�أديري اإ
وعندها ��أمسح دموعي و�أ�شتجمع �أفاكري، و”بعد �أن �أدير قطعة النقود” ��أميض يف احلديث مع نفيس:

“هل �أن اإحالل السالم �أمر معقد؟
هل حقا �أن الناس ال يفهمون �أو ال حيبون بعضهم البعض؟ هل حقا �أن الناس غري قادرين عىل الا�شامتع لبعضهم البعض؟

 د. د
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للطـرود  المخصصـة  الرئيسـية  المراكـز  توسـيع  إطـار 
وقـد  وفراونفيلـد.  وهاركينجيـن  دايـان  مـن  كل  فـي 
البريديـة  المؤسسـات  االسـتثمارات  هـذه  سـاعدت 
والتـي  المتزايـدة،  الطـرود  كميـات  معالجـة  علـى 
زادت بنسبة 20٪ خالل الفترة بين يناير وسبتمبر 2020 

 .2019 عـام  فـي  المسـجلة  بالمسـتويات  مقارنـة 
المؤسسـة  اسـتثمرت  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة 
البريديـة، فـي إطـار اسـتراتيجيتها الخاصـة بالطـرود، 
فـي  سويسـري  فرنـك  مليـون   190 مجموعـه  مـا 
فـي  ذلـك  فـي  بمـا  جديـدة،  إقليميـة  فـرز  مراكـز 
وأونترفـاز.  وفيتـروز  وكاديناتسـو  أوسـترمونديجن 
وقـال السـيد سـيريلو: “يمكـن لـكل مركـز إقليمـي أن 
يعالـج 000 40 طـرد فـي اليـوم. وهـو مـا يوفـر لنـا قـدرة 

اليـوم.” فـي  طـرد   160  000 إلـى  تصـل  إضافيـة 
وعلـى الرغـم مـن التحديـات التـي تواجههـا عمليـات 
اسـتثمرت  الجائحـة،  بسـبب  الحـدود  عبـر  التوزيـع 
مـدى  تحسـين  فـي  كذلـك   Swiss Post مؤسسـة 
انتشارها دوليًا. وقال السيد سيريلو: “لقد ركزنا في 
اآلونة األخيرة على تنمية أعمال التجارة اإللكترونية 
ر  الدولية لدينا. وقد قمنا بإحداث منتجات جديدة تيسِّ

التنفيـذي  المديـر  سـيريلو،  روبرتـو  السـيد  وقـال 
هـذا  المؤشـر  تصـدر  “إن   :Swiss Post لمؤسسـة 
العـام أمـر عظيـم. لقـد شـهدنا عامـًا مضطربـًا للغايـة، 
 Swiss مؤسسـة  موظفـي  أن  نـت  بيَّ األزمـة  لكـن 
عـن  تتميـز  المؤسسـة  يجعلـون  الذيـن  هـم   Post
غيرهـا مـن المؤسسـات، ويعـود الفضـل إليهـم فـي 

أخـرى.” مـرة  التصنيـف  تصدرنـا 
أحـرزت   ،2IPD للمؤشـر   2020 عـام  نسـخة  وفـي 
مسـتوى  علـى  تقدمـًا   Swiss Post مؤسسـة 
حافظـت  حيـن  فـي  واألهميـة،  الموثوقيـة  مجالـْي 
على أدائها من حيث مدى االنتشار والمرونة. ومن 
أجل تسـجيل تحسـن في مجال الموثوقية، اسـتثمرت 
المؤسسـة البريديـة 60 مليـون فرنـك سويسـري فـي 

وتعـرف  سويسـرا.  فـي  الجمركـي  التخليـص  عمليـة 
دفعـه  عليهـا  يجـب  مـا  اآلن  اإللكترونيـة  المتاجـر 
التخليـص  تكاليـف  ذلـك  فـي  بمـا  الشـراء  نقطـة  عنـد 
فـي  أيضـًا  اسـتثمرنا  وقـد  والرسـوم.  الجمركـي 
التبـادل  مكتـب  فـي  المختلـط  البريـد  لفـرز  جديـد  حـل 
الدولـي التابـع لنـا فـي موليجـن، وهـو مـا سـيتيح لنـا 

عاليـة.” بفعاليـة  المتزايـدة  الكميـات  معالجـة 
لمؤسسـة  اآلخـر  الرئيسـي  القـوة  مجـال  ويكمـن 
Swiss Post في المرونة، وهو المجال الذي احتل 
عـام  طـوال  المؤسسـة  إلـى  بالنسـبة  هامـة  مكانـة 
2020 على وجه الخصوص. وقال السيد سيريلو: “كان 
 Swiss التأثير المالي لجائحة كورونا على مؤسسـة
Post كبيـرًا. ومـع ذلـك، سـلطت األزمـة الضـوء أيضـًا 
 Swiss Post التـي تحتلهـا مؤسسـة  المكانـة  علـى 
فـي تقديـم الخدمـات لسويسـرا ولمواطنيهـا. ونحـن 
نبنـي علـى هـذا ونسـتخدم مكاتـب البريـد والعامليـن 
لدينا لتقديم أكثر من مجرد خدمات بريدية تقليدية.”
 Swiss Post وكمثـال علـى ذلـك، تعاونـت مؤسسـة
مـع المخابـز المحليـة لتقديـم خدمـة االشـتراك التـي 
تتيـح للزبائـن طلـب الخبـز الطـازج أو المنتجـات األخـرى 
“ينتـج  سـيريلو:  السـيد  ويضيـف  المحلـي.  المخبـز  مـن 
المخبـز اإلقليمـي الخبـز وُيسـلم إلـى نقـاط التسـليم 
المعنيـة فـي وقـت مبكـر مـن الصبـاح ويضعـه عمـال 
البريـد، فـي طريقهـم عنـد تنفيـذ عمليـات توزيـع البريـد 

العاديـة، فـي صنـدوق البريـد “.
 Swiss مؤسسـة  االسـتثمارات  هـذه  سـاعدت  وقـد 
ولكـن  يـوم،  بعـد  يومـًا  مكانتهـا  تعزيـز  علـى   Post
نهـج  أن  إلـى  اإلشـارة  علـى  يحـرص  سـيريلو  السـيد 
العمـل الجماعـي علـى مسـتوى المؤسسـة هـو مـا 
يميز المؤسسة البريدية عن غيرها من المؤسسات. 
وأشـار قائـاًل: “سـيكون مـن الخطـأ حصـر نتائـج المؤشـر 
نؤمـن  “ونحـن  بسـيط.”  اسـتثمار  مجـرد  فـي   2IPD
والرغبـة  اليومـي  عملنـا  إلـى  ُيعـزى  نجاحنـا  بـأن 
المشـتركة مـن الجميـع فـي تقييـم عملنـا باسـتمرار، 
يـوم مـن  بعـد  يومـًا  التحسـين  وهدفنـا مـن ذلـك هـو 

زبائننـا.”  هـ. ن خدمـة  أجـل 

 Swiss Post مؤسسة
تتصدر مؤشر 

التنمية البريدية 
الخاص باالتحاد 

البريدي العالمي 

 Swiss Post مؤسسة  تصدرت 
المتكامل  البريدية  التنمية  مؤشر 
البريدي  باالتحاد  الخاص   )2IPD(
العالمي منذ صدور النسخة األولى 
للتصنيف في عام 2017. وقد احتلت 
المؤسسة البريدية المركز األول هذا 
فيما  المتميز  أدائها  بفضل  العام 
يخص جميع مجاالت التنمية البريدية، 
األساسية  الركائز  ذلك  في  بما 
األربع للمؤشر - الموثوقية ومدى 

االنتشار واألهمية والمرونة. 

ولكن، حىت �أان مثال، مل �أحاول �أن �أرشح مواقفي. ماذا لو �أين قلت للودل اذلي دفعين و�شمتين اإين كنت قد ُد�ت عىل قدمه 
ليه. لعل خالفنا اكن قد ينهت�ي بطريقة مغايرة؟ عن غري قصد واعتذرت اإ

وماذا عن املر�أة اليت قابلهتا يف احلافةل؟ ماذا لو �أين قلت لها اإين مل �أنتبه لها لأين كنت عىل و�ك النوم بسبب التعب، فهال 
تفهمت موقفي؟ فه�ي ابلت�أكيد �أم �أو زوجة �أو ابنة... لعلها اكنت بلك بساطة مرهقة جدا. مل �أفكر يف ذكل قط.

آخذه  ليه غدا و� وماذا عن القط املسكني؟ �ألقاه �أ�خاص �أرشاس يف الشارع دون م�أوى وال طعام؟ ولكن ماذا عين؟ ��أذهب اإ
معي اإىل املزنل. �شتكون تكل ابدرة طيبة...

وماذا عن �أصدقايئ و�أهجزهتم؟ �أ�عر ابلغضب جتاههم.... ولكن، يف الواقع، تشهد العلوم والتكنولوجيا يوما بعد يوم تطورا 
كبريا، وبفضلها حيصل الناس عىل معلومات جيدة ويتسشىن هلم التواصل مع �آخرين يف خمتلف �أحناء العامل، ويه تيرس هلم �ُشبل 

عيشهم وجتعل العامل �أفضل!
تفتك  اليت  النا�شئة  اجلديدة  الأمراض  لعالج  لقاح  جياد  اإ الصعب  من  �أحياان  يكون  قد  �أنه  �أعمل  تطورا!  يشهد  الطب  حىت 
ابالإنسانية. ولكن من حسن احلظ، هناك العديد من الناس اذلين يمتزيون ابذلاكء والشجاعة ياكحفون للحفاظ عىل حصتنا! وعىل 
لك حال، ها �أان �أرى كيف يعمل وادَلي الطبيبني بلك اإخالص وجد. �أرى �دة �عادهتام لكام جنحا يف عالج مريض، كام �أحلظ 

�دة خوفهام عندما تسشتعيص علهيم مساعدة خشص ما.
وماذا عن البيئة؟ حصيح �أن االإنسان يسشتخدم �أحياان الرثوات الطبيعية ا�شتخداما غري ر�شيد. ومع ذكل، هناك العديد من 
�أان  �أقوم  البيئة والطبيعة قوال ومعال. فعال �بيل املثال، لك ربيع  العاديني ملزتمون حبامية  اجملمتعات واملتطوعني واملواطنني 

و�أصدقايئ بغرس جشرة يف حيّنا...
الناس خرّيون الآن...

والغناء  املطالعة  وميارس  الفن،  ومعاهد  �أان،  مثيل  املو�شيقى،  معاهد  يراتد  مهنم  فالعديد  قدره.  حق  الفن  يقدر  ومعظمهم 
والرقص... ليس لكهم، ولكن جلّهم!...

ذا نظران اإىل العامل نظرة  آه جدي العزيز! يف الواقع، عاملنا ليس �يئا كثريا! حصيح �أنه معقد، ولكن بتنّوعه هو عامل رائع! واإ �
، لأدركنا منذ الوهةل الأوىل مك هو عامل رائع!!!” ُمِحّبٍ

•
�شتقول يل وابتسامة اللبيب عىل حمياك: “حيامث نكون تكون املعجزات دوما بيننا! �أمه ما يف الأمر، هو المتكّن من الشعور هبا 

دراكها!” واإ
وعندها، ��أمصت و�شتغمرين فرحة عارمة....

جدي العزيز، علّمتين االإميان ابملعجزات، وها �أان حىت الساعة، ورمغ بُعدك عين، فاإين �أتعمل 
منك حب هذا العامل! �أليس تكل مبعجزة؟

�أحبّك،

حفيدتك �أوليا.

28 فرباير 2020
VOLHA VALCHKEVICH

ـة زة في المسابقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفائ

ة الرسائل ـ ـ ة لكتابـ ـ ـ ـ ـ  الدوليـ

النص:  هيلين نورمان

التركيز على السوق



األرجنتن
أنشــأت المؤسســة CORREO ARGENTINO متجــرا 
أكتوبــر   16 فــي  اإللكرتونيــة  للتجــارة  افرتاضيــا 
 .Correo Compra اســم  عليــه  أطلقــت   2020
علــى  يزيــد  مــا  اإللكرتونيــة  المنصــة  هــذه  وتقــدم 
مــن  تجاريــة  عالمــة   187 قرابــة  مــن  منتــج   1700
قطاعــات كقطاعــات التغذيــة والتنظيــف والعنايــة 
تــم  هــذا،  يومنــا  وحــى  والتكنولوجيــا.  الشــخصية 
بنجــاح تنفيــذ مــا يربــو علــى 11000 عمليــة بيــع. وقامــت 
المؤسســة Correo Argentino أيضــا بإبــرام اتفــاق 
 Radio y Televisión Argentina المؤسســة  مــع 
للرتويــــــــــــــج لمنتجاتــــــــــــــــــــــــها الربيديــــــــــــــــــــــــــــــــة وخــــدماتــــــــــــــــــــــــــها 
صفــوف  فــي  االتصــال  وخــــــــــــدمات  اللوجســـــتيـــــــــــــــة 

المواطنــن.

إكوادور
 CORREOS DEL ECUADOR المؤسســة  أطلقــت 
 ”Misión Navidad sin Mendicidad“ المبــادرة 
الــي  تســّول(،  دون  مجيــد  ميــالد  عيــد  أجــل  )مــن 
الراميــة  الوطنيــة  تشــكل جــزءا مــن االســرتاتيجية 
إلى توفر الوقاية والرعاية والحماية لألشخاص 
فــي  المســتغلن  ولألطفــال  للفقــر  المعرضــن 
حقــوق  انتهــاكات  ولضحايــا  وللمشــردين  العمــل 
اإلنســان. ويكمــن القصــد مــن وراء هــذه المبــادرة 
علــى  والتســول  األطفــال  عمالــة  حمايــة  فــي 
المــدى الطويــل والســيما خــالل فــرتة عيــد الميــالد 
المجيد، بفضــــــــــــــــــــــل توزيــــــــــــــــــــــــع الغــــــــــــــــذاء ومستلزمات 
النظافــــــــــــــــــــــة البدنيــــــــــــــــة واألدويــــــــــــــــــــة وأدوات ترفيــــــــــــــه 
والمشــردين  والمســّنن  والمراهقــن  لألطفــال 

إكــوادور. فــي  والمهّجريــن 

المكسيك
نظمت المؤسسة CORREOS DE MÉXICO حفال 
فقـدوا  الذيـن  الربيـد  عمـال  لذكـرى  تخليـدا  خاصـا 
أرواحهم جراء جائحة كوفيد-19. وأشـاد السـيد 
المعـي  األمـن  لييـال،  ديـاز  آرغانيـس  خورخـي 
باإلخـالص  المكسـيك،  فـي  والنقـل  باالتصـاالت 
أداء  فـي  الربيديـون  الموظفـون  أبـداه  الـذي 
مهامهـم خدمـة للمجتمـع. وخـالل هـذا الحفـل 
بطوابـع  المتعلقـة  اإلبطـال  بصمـة  وضـع  جـرى 
 Homenaje a empleados“ بريـد خاصـة بعنـوان
)تخليـد ذكـرى موظفـي   ”postales COVID-19

كوفيـد-19(. جائحـة  ضحايـا  الربيـد 

فييت نام
 VIETNAM POST )VNPOST( قامــت المؤسســة
بإبــرام االتفــاق الشــامل للتعــاون وعقــد تقديــم 
المعــي   ،VietinBank مصــرف  مــع  خدمــة 
ودفعهــا  األمــوال  جمــع  خدمــات  بتنظيــم 
وتحوليها على صعيد البلد.  وبذلك، ستستفيد 
تكنولوجيــا  مصــادر  مــن   VNPost المؤسســة 
 VietinBank بمصــرف  الخاصــة  المعلومــات 
الــذي سيســتفيد بــدوره مــن اســتخدام الشــبكة 
نمــوه  لتحقيــق  الربيــد  وموظفــي  الربيديــة 
التجــاري مســتقبال. وفــي 1 نوفمــرب 2020، أطلــق 
المســتثمر الربيــدي خدمــة دفــع تجريبيــة تقــوم 
 .VNPAY – QR للرمــز  الضوئــي  المســح  علــى 
ويســتند هــذا الحــل البســيط واآلمــن إلــى تطبيــق 
المحمولــة  باألجهــزة  خــاص  قائــم  مصرفــي 
والســيما  الدفــع  خدمــات  بتنويــع  كفيــل  وهــو 

النقديــة. غــر  الدفــع  عمليــات 

كوستاريكا
رّحــب االتحــاد الربيــدي العالمــي بالتعــاون الــذي 
 CORREOS DE COSTA RICA أبدتــه المؤسســة 
الخاصــة  والشــركات  الحكوميــة  الــوكاالت  مــع 
مكافحــة  أجــل  مــن  المشــرتكة  جهودهــا  فــي 
الربيــدي  المســتثمر  وعمــل  كوفيــد-19.  جائحــة 
للضمــان  الوطــي  الصنــدوق  مــع  بالتعــاون 
االجتماعــي فــي كوســتاريكا علــى توزيــع األدويــة 
مجانــا،  للخطــر  عرضــة  األشــد  المرضــى  علــى 
عــرب   FANAL الكحولــي  التطهــر  محلــول  وبيــع 
المحلــي  الربيــد  جمــع  خدمــة  وتوفــر  اإلنرتنــت، 
مبــادرات  هنــاك  وكانــت  اإلقامــة.  محــال  مــن 
أخــرى شــملت توزيــع الشــهادات الجامعيــة فــي 
المقدمــة  الخدمــات  وتيســر  اإلقامــة،  محــال 
أجــل  مــن  والمتوســطة  الصغــرة  للمنشــآت 

األزمــة. فــرتة  خــالل  أعمالهــا  فــي  دعمهــا 

مالزييا
 POS MALAYSIA المؤسسـة  تحـول  يشـهد 
الربيديـة  العمليـات  سـجلت  إذ  تطـورا،   Berhad
فيها خالل الفصل الثالث من عام 2020 ربحا قدره 
0.1 مليـــــون رينغــــــيت مـــــاليــــــــــــزي )حــــوالي 725 24 
فرنـكا سويسـريا(. وُحّققـت هـذه النتيجـة بفضـل 
فـي  آليـة  شـبه  جديـدة  معالجـة  ُنظـم  تركيـب 
إجماليـة  عمـل  وبطاقـة  توزيـع،  مراكـز  خمسـة 
سـيكون  وهكـذا،  آلـي.  شـبه  توزيـع  مركـز   31 لـــ 
المسـتثمر الربيـدي قـادرا علـى معالجـة المزيـد 
مـن الطـرود وضمـان عمليـات توزيـع فـي الوقـت 
المحـدد. ومّكنـت جائحـة كوفيـد-19 المؤسسـة 
Pos Malaysia مـن تعزيـز مكانتهـا فـي السـوق 
وإتاحة فرص لفائدة األطراف الفاعلة المحلية 

اإللكرتونيـة. التجـارة  مجـال  فـي 

إندونيسيا
 PT POS INDONESIA المؤســــــســــــــــــــة  أطلقـــــــــــت 
PERSERO(O(، بالتعــــــــاون مـــــــــــع وزارة الشــــــــــــــــــــؤون 

مـــــــــواد  لتوفيــــــر  برنامـــــــــــــج إعانـــــــــــــــــــة  االجتماعيـــــــــــــــــــة، 
 500  000 قرابــــــــــــــــــة  لمســــــــــاعدة  أســــــــــــاســـية  غذائيــة 
وبابــوا  بابــوا  أقاليــم  فــي  مســتفيدة  عائلــة 
الغربيـــــــــــــة، بتخصيص 000 200 روبيــــــــــــة إندونيســـــــــــــــــــية 
عائلــة.  لــكل  أمريكــي(  دوالر   14.24 )حوالــي 
وجــرت أول عمليــة لتوزيــع األغذيــة فــي مدينــة 
مــدن  فــي  عمليــات  تلتهــا  ثــم  تاناهمــراه، 
الربنامــج  هــذا  وينــدرج  المنطقــة.  فــي  أخــرى 
باتخــاذ  القاضيــة  الرئيــس  تعليمــات  إطــار  فــي 
خطوات اســتثنائية لتســريع عملية توفر الســلع 
جائحــة  خــالل  المعــوزة  للعائــالت  األساســية 

كوفيــد-19.

الفلبن
 THE PHILIPPINE POSTAL المؤسســة  عقــدت 
CORPORATION )PHLPOST(T شـــــــــــراكـــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــع 

مكاتــب  إلنشــاء  المحليــة  الحكوميــة  اإلدارات 
مثــل  النــاس  يرتادهــا  الــي  األماكــن  فــي  بريــد 
المســتثمر  قــدم  المقابــل،  وفــي  األســواق. 
بتدريــب  وتكفــل  تســويق  معــدات  الربيــدي 
موظفــي اإلدارات الحكوميــة المحليــة ليتمكنــوا 
مــن العمــل فــي هــذه المرافــق الربيديــة. ومــن 
الزبائــن  إلــى  بالنســبة  األنســب  مــن  أصبــح  ثــم، 
اســتخدام خدمــات الحكومــة المحليــة فــي البلــد.

غانا
 GHANA POST المؤسســة  إيــرادات  شــهدت 
الثــالث  الســنوات  خــالل   ٪43 بنســبة  زيــادة 
 GHANA POST المؤسســة  وهاهــي  األخــرة. 
 360 مــن  تتكــون  تماثليــة  شــبكة  لهــا  كان  الــي 
فحســب  مرقمــن  بريــد  مكتــب  و30  بريــد  مكتــب 
بريــد  مكتــب   320 اآلن  تضــم   ،2017 فربايــر  فــي 
مرقمــن منتشــرة فــي مختلــف أنحــاء البلــد. وبــدأ 
متطــورا  نظامــا  يســتخدم  الربيــدي  المســتثمر 
 ،Enterprise Postal System نظــام  هــو 
معــروف  دفــع  وتطبيــق  جديــدة  وخدمــات 
باســم Ghpostpay ومركــز اتصــال حديــث. وفــي 
 Ghana Post أكتوبــر 2020، ُصنفــت المؤسســة
الربيديــن  المســتثمرين  تصنيــف  فــي  األولــى 
األفارقــة وفقــا لمؤشــــــــــــــــــــر التنميــــــــــــــــــة الربيديـــــــــــــــــــــــة 
العالمــي  الربيــدي  باالتحــاد  الخــاص  المتكامــل 

.2020 لعــام 

نيجرييا
مراقبــة  أفرقــة   NIPOST المؤسســة  أنشــأت 
الربيــد  مــن  والحــد  الربيــد  أمــن  تحســن  أجــل  مــن 
الرئيســـــــــــــــــــيـــــة.  الربيــــــــــــــــــــــــــــد  مكاتــب  فــــــــــي  االحتيالــي 
علــى  اإلشــراف  الربيــدي  المســتثمر  وســيتولى 
المحليــة  الربيديــة  البعائــث  معالجــة  عمليــات 
والدوليــة وتعبئتهــا وإرســــــــالها. وشــــــــــــــــــدد وزيــر 
إيســا  الســيد  الرقمــي،  واالقتصــاد  االتصــاالت 
بانتامــي، علــى أن عمليـــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــع القواعــــــــــــــــــــــــد 
أصحــاب  إلــى  بالنســبة  األولــى  المرحلــة  تشــكل 
المصلحـــــــــــــــــة، غيــــــــــــــــر أنها عمليــــــــــــــــــــــــة غائبـــــــــــــــــــــــــــة على 

الحكوميــة. الــوكاالت  معظــم  مســتوى 

هولندا
عــام  يخــص  POSTNL، فيمــا  المؤسســة  تتوقــع 
2020، تــســـــــــــجيل أربــاح، دون حســــــــــــــــــــاب الفائــــــــــــــــدة 
يــورو  مليــون   175 عــن   تقــل  ال  والضرائــب، 
)حوالــي 213 مليــون دوالر أمريكــي(. وســيبحث 
المســـــــتثمر الربيــدي مــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــركائه المعـــــــنين 
العمــل  أماكــن  شــركات  ومــع  الطــرود  بتوزيــع 
المحميــة الطريقــة الكفيلــة باإلعــراب عــن تقديره 
يبذلهــا موظفــوه فــي عملهــم.  الــي  للجهــود 
العاملــون  الموظفــون  ُيمنــح  أن  المقــرر  ومــن 
 250 بمبلــغ  صافيــة  زيــادة  الحقــا  كامــل  بــدوام 

أمريكيــة(. دوالرات   304 )قرابــة  يــورو 

بولندا
إنشــاء   POCZTA POLSKA المؤسســة  تعــزم 
عــام  وحــى  هنــا  مــن  بالطــرود  خاصــة  آلــة   2000
الطــرود  تجميــع  نقــاط  عــــــــــــــــــدد  وســـــــــيبلغ   ،2022
مــا يزيــد    ”click and collect“ فــي شــبكــــــــــــــــة 
عــــــــــــن 000 20 نقطـــــــــــــة. وســــــــــــتضع مؤسســــــة الربيــد 
نقــاط  شــبكة  أكــرب  تمتلــك  الــي  البولنديــة، 
تجميــع فــي البلــد، اآلالت الجديــدة قــرب المكاتــب 
الربيديــة واألســواق والمراكــز التجاريــة القائمــة 
الحكوميــة  والمكاتــب  الحكوميــة  والــوكاالت 
المحليــة، وقــرب مرافــق األبرشــيات وتعاونيــات 
وبحســب  أخــرى.  مواقــع  جملــة  مــن  اإلســكان، 
المديــر  الرئيــس  زدزيكــوت،  توماســز  الســيد، 
الربيــد  مؤسســة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  العــام 
التجــارة  ســوق  قيمــة  تصــل  قــد  البولنديــة، 
بليــون  و120   100 بــن  يــرتواح  مبلغــا  اإللكرتونيــة 
بليــون   32 أو   27 حوالــي  )أي  بولنــدي  زلوتــي 
دوالر أمريكــي( ســنويا خــالل الســنوات المقبلــة.

اليابان
أحدثتــه  الــذي   DeliRo األحمــر  الروبــوت  يعتــرب 
ذاتــي  توزيــع  روبــوت   .ZMP Inc المؤسســة 
 JAPAN POST المؤسســة  تعــزم  القيــادة 
وهــو   .2021 عــام  فــي  اســتخدامه   .Co., Ltd
 30 إلــى  وزنهــا  يصــل  طــرود  نقــل  علــى  قــادر 
ويعكــس  الســاعة.  فــي  كلــم   6 بســرعة  كــغ 
الربيديــة  االبتــكارات  مــن  النــوع  هــذا  عــرض 
ضــرورة الحــد مــن التواصــل البشــري فــي ســياق 
وأجهــزة  كامــرات  وبفضــل  كوفيــد-19.  جائحــة 
استشــعار، جــرى اختبــار الروبــوت، الــذي يشــبه 
علــى  المتحــرك،  الكرســي  حجــم  حجمــه  فــي 
رصيــف حــي Chiyoda فــي طوكيــو، ونجــح خــالل 
بــن  ومــن  العقبــات.  تجــاوز  فــي  االختبــار  هــذا 
اختبــار  الروبــوت،  الــي أجريــت علــى  االختبــارات 
تمثــل فــي جعلــه يقطــع مســافة 700 مــرت تفصــل 
بن حانوت حي واقع في مستشفى ومكتب 

دقيقــة.  25 تقــارب  مــدة  فــي  محلــي  بريــد 

كل المواضيع بقلم تانيا نيوفيلد

أمريكا الالتينية

آسيا

أوروباأفريقيا

مختارات مختارات
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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

بطاقة أسعار اإلعانات لعام 2020
مجلة Union Postale هي المجلة الرئيسية لالتحاد البريدي العالمي، 
وقد بدأ إصدارها في عام 1875. وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات، ما 

يتيح للمعلنين فرصة للوصول بانتظام إلى جمهورهم.
من  مجموعة  على  المجلة  من  نسخة   12  000 زهاء  توزع  عام  كل  وفي 
المؤسسات  لدى  القرار  كبار صانعي  المرموقين، وجلهم من  القراء 
البريدية والوزارات الوطنية في البلدان األعضاء في االتحاد البالغ عددها 
العمليات  التنفيذيين ومديري  المديرين  القراء  بلدا. ويشمل هؤالء   192

والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
اجتماعات  أثناء  أيضا  عام  كل  في  المجلة  من  أخرى  نسخة   1000 ع  وتوزَّ
اجتماعات  وفي  العالمي  البريدي  االتحاد  في  القرارات  اتخاذ  أجهزة 
من  اآلالف  يحضرها  التي  اإلدارة  ومجلس  البريدي  االستثمار  مجلس 
التي  الخاصة  األحداث  أثناء  وكذلك  األعضاء،  البلدان  من  المندوبين 

.Post-Expo ينظمها القطاع، مثل معرض
واإلعالنات التي تنشر في المجلة تبلغ جمهورا دوليا فعال.

والمجلة هي منشور االتحاد البريدي العالمي الوحيد الذي يقبل نشر 
إعالنات فيه. وبحجز حيز واحد ُيضمن ظهور إعالنكم في نسخ المجلة 

المنشورة بجميع اللغات سواء المطبوعة أو اإللكترونية.
واألمثل هو أن ُترسل األعمال الفنية في نسق PDF بكل لغة متاحة.

وال ُيقبل نشر اإلعالنات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND

“أحب مجلة Union Postale ألنها تقدم إلي 
معلومات عن مستجدات بريدية مختارة.”*

“أحب مجلة Union Postale ألنها تطلعني على 
المستجدات.”*

جهة االتصال:
ديفيد دادج

رئيس التحرير
david.dadge@upu.int :البريد اإللكتروني

الهاتف: 11 31 350 31 41+ 

* مقتطف من الدراسة االستقصائية التي أجريت على القراء في عام 2019.
مالحظة: يخضع نشر اإلعالنات في مجلة UNION POSTALE لموافقة برنامج االتصاالت 

واألحداث في المكتب الدولي.

اشرتكوا اآلن:

انضمــوا اآلن إلــى صفــوف اآلالف مــن القــراء الذيــن يشــعرون بالرضــاء. يمكنكــم التوقيــع 
ــع. للحصــول علــى أربعــة أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنــا المتميــزة وذلــك بإحــدى اللغــات األرب
يمكن للمشتركين األفراد في أي مكان في العالم االشتراك مقابل 5۰ فرنكًا سويسريًا في 

السنة. وتطبق أسعار خصم خاصة على البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي.
أرسلوا إلينا اآلن طلبكم بالفاكس على الرقم: 11 37 350 31 41+ 

 publications@upu.int  :أو أرسلوا إلينا بريدًا إلكترونيًا على العنوان
مع البيانات التالية 

االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

الفاكس:

اللغة المطلوبة:

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد صفحة كاملة 

800 28 يورو 200 15 يورو 4000 يورو الصفحات 
الداخلية

520 29 يورو 480 15 يورو 4100 يورو ظهر صفحة 
الغالف األمامية

520 29 يورو 480 15 يورو 4100 يورو ظهر صفحة 
الغالف الخلفية

960 30 يورو 340 16 يورو 4300 يورو صفحة الغالف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد نصف صفحة

600 21 يورو 400 11 يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

الصينية الفرنسية اإلنكلزية العربية
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