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تحمــل المجلــة ( UNION POSTALEاالتحــاد البريــدي)
مشــعل االتحــاد البريــدي العالمــي منــذ عــام .1875
وتصــدر كل ثالثــة أشــهر بســبع لغــات وتغطــي أنشــطة
االتحــاد البريــدي العالمــي وأنبــاء وتطــورات دوليــة فــي
القطــاع البريــدي.
تنشــر المجلــة بانتظــام مقــاالت معمقــة عــن مســائل
تتصــدر األحــداث يواجههــا القطــاع ،وكذ ُلـ َّـك مقابــات
مــع الشــخصيات القياديــة فــي القطــاع .وتــوزع المجلــة
علــى نطــاق واســع علــى البلــدان األعضــاء الـ  192فــي
االتحــاد البريــدي العالمــي بمــا فــي ذلــك اآلالف مــن
صنــاع القــرار فــي الحكومــات والمؤسســات البريديــة،
فضــا عــن أطـ ًـراف بريديــة معنيــة أخــرى .ويعتبرهــا
الجميــع مصــدرا هامــا للمعلومــات عــن االتحــاد البريــدي
العالمــي والقطــاع البريــدي بصفــة عامــة.
وتصــدر المجلــة  UNION POSTALEأيضــا باللغــات
الفرنســية واإلنكليزيــة والصينيــة واأللمانيــة والروســية
واإلســبانية.
وال يدعــم االتحــاد البريــدي العالمــي أيــة منتجــات أو
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنيــن وال
يضمــن صــدق أي شــيء َّتدعيــه هــذه اإلعالنــات .وال
تعكس اآلراء المعرب عنها في المقاالت آراء االتحاد
البريــدي العالمــي بالضــرورة.
ً
ً
ومــن الممنــوع منعــا صريحــا إعــادة نشــر أي جــزء مــن
المجلــة ( UNION POSTALEبمــا فــي ذلـ ًـك النصــوص
أو الصور أو الرســوم) دون الحصول مســبقا على إذن
بذلــك.

يشــرح الســيد عبــد اإلله بوســتة ،مديــر العمليات
البريديــة فــي االتحــاد البريــدي العالمــي ورئيــس
الوحــدة المعنيــة باســتمرارية العمليــات،
التحديــات والــدروس المســتخلصة مــن اإلبقــاء
علــى تدفــق البريــد خــال الجائحــة العالميــة.
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تمهيد

هذه الجائحة
برهنت على ضرورة
قطاعنا
ويتميز القطـاع الربيـدي بعنصريـن أساسـيني همـا
القـدرة علـى التكييـف مـع الوضـع واالبتـكار .وقـد
شـاهدت خلال األشـهر األخيرة عـدة براهين تدلـل
علـى قيامهمـا فـي الشـبكة الربيديـة .فلـم يقـف
المسـتثمرون َّ
المعينـون مكتوفـي اليديـن فـي مهـب
العاصفـة بـل اسـتعدوا الغتنـام الفـرص الجديـدة.
وكانـت النتيجـة مجموعـة مـن التطـورات التي لـم
تقتصـر عل ًـى تعزيـز قـدرة القطـاع علـى الصمود وإنما
أكـدت أيضـا مـا لـم أبـرح أراه  -شـجاعة هـذا القطـاع.
وأنـا ال أسـتهني بكلمـة الشـجاعة عندمـا ألفظهـا .فمـا
الذهـاب إلـى مكتـب الفـرز والتجـول فـي الطرقـات

لئن كانـت جائحـة كورونـا ( )COVID-19ال تـزال توجـه
األفـكار واإلجـراءات ،فمـن المهـم أن نـدرك أن هـذا
الفيروس أظهـر أفضـل مـا فـي القطـاع الربيـدي
واالتحـاد الربيـدي العالمـي.
ً
ولقد ورد في تقرير صدر مؤخرا عن االتحاد الربيدي
العالم ــي أن الف ــروس ضعض ــع الش ــبكة الربيديــة
الدولي ــة .وأدى إلغــاء ع ــدد هائ ــل م ــن الرحــات
الجويــة إلــى جمــود افرتاضــي ال مثيــل لــه فــي تاريخنــا.
وتراجعــت كميــات الربيــد فــي الفــرة مــن  23ينايــر إلــى
 14مايــو بنســبة ضخمــة قدرهــا  21فــي المائــة مقارنــة
بالعــام الســابق ،فــي حــن لــم تصــل فــي شــهر مايــو
ســوى بعيثــة واحــدة مــن كل بعيثتــن إلــى وجهتهــا.
وتبعـث هـذه األرقـام علـى القلـق العميـق ،ولقـد
انتابتني مخـاوف حقيقيـة بشـأن أداء الشـبكة الربيديـة
الدوليـة خلال هـذه الفترة .ورغـم أننـا لـم نشـعر
بعـد بالتداعيـات الماليـة للجائحـة ،فإنني أرى بـوادر
مبشـرة.
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تراجعــت كميــات البريــد فــي الفتــرة مــن
 23ينايــر إلــى  14مايــو بنســبة ضخمــة
قدرهــا  21فــي المائــة مقارنــة بالعــام
الســابق ،فــي حيــن لــم تصــل فــي شــهر
مايــو ســوى بعيثــة واحــدة مــن كل
بعيثتيــن إلــى وجهتهــا.
المهجـورة وتوزيـع الربيـد علـى الزبائـن سـوى دليـل
علـى الشـجاعة .لـذا يسـتحق هـؤالء األفـراد أن يطلـق
عليهـم لقـب “العامـل األساسـي” ،إذ لـم يكونـوا فـي
تفانيهـم والزتامهـم بأق ًـل مـن ًاألطبـاء والممرضين.
ولقد دفعنا في ذلك ثمنا باهظا ،وأنا حزين لفقدان
كل عامـل بريـدي توفـي بسـبب هـذا الفيروس
الرهيـب .وأتقـدم بخالـص التعـازي إلـى أسـرهم
وأصدقائهـم وأحبائهـم.
وخلال فترة الجائحـة ،رأيـت المسـتثمرين الربيديين
يغيرون نمـاذج أعمالهـم تلبيـة الحتياجـات الزبائـن
التي ال تنفـك تتغير بسـرعة .ومـن األمثلـة علـى
هـذه التحـوالت السـريعة دعـم أفـراد المجتمـع مـن
كبـار السـن ومسـاعدة الصيدليـات وتوفير المعـدات

الطبيـة وصـرف المعاشـات التقاعديـة .وبرهنـت
هـذه الجهـود للعالـم بأسـره علـى مسـتوى االبتـكار
والمرونـة لـدى المسـتثمرين الربيديين.
وأنـا علـى يقين بأننـا يمكـن أن نسـتفيد مـن تجربتنـا
الجماعيـة بفضـل عمـل القطـاع الربيـدي علـى تعزيـز
مكانتـه الموثوقـة داخـل المجتمعـات ،وإظهـار عمـق
واتسـاع خدماتـه القيمـة وإبـراز قـوة بنيتـه التحتيـة
ومـدى مرونتـه للحكومـات والـوزارات .وعلينـا اآلن
االسـتثمار فـي هـذه المنصـة.
وهنـا يأتـي دور االتحـاد الربيـدي العالمـي .وقـد
سـرني أيمـا سـرور أداء المنظمـة أثنـاء هـذه ًاألشـهر
العصيبـة التي عمـل فيهـا الموظفـون معـا رغـم
تباعدهـم .ولطالمـا تجاوزنـا مـا يمليـه علينـا واجبنـا عند
إجراء الرصد والتحليل والعمليات .وتمكنا في أحلك
فترات هـذه األزمـة مـن اكتشـاف طبيعتنـا الحقيقيـة
كمنظمـة مسـتعدة لمسـاعدة المسـتثمرين الربيديين
علـى جميـع المسـتويات وبـكل السـبل الممكنـة مـن
أجـل ضمـان اسـتمرار تدفـق الربيـد.
ولتحقيـق هـذا الهـدف النبيـل ،قدمنـا المسـاعدة مـن
أجـل كسـر الحواجـز اإلداريـة وإنشـاء مسـارات جديـدة
واسـتخدام طرائـق جديـدة للتوزيـع ،وكل ذلـك فـي
إطـار التقيـد بالتزام الخدمـة الشـمولية .وأتقـدم بأحـر
التهانـي لجميـع الموظفين علـى ًكل مـا بذلـوه مـن
جهـود خلال األشـهر األخيرة .شـكرا لكـم.

كلمة رئيسة التحرير

نحمل الخير

عل ــى امت ــداد األش ــهر القليل ــة الماضي ــة ،أل ــزم
في ــروس كورون ــا ( )COVID-19العدي ــد من ــا منازل ــه
وباع ــد بينن ــا وبي ــن أحبائن ــا وزمالئن ــا وحياتن ــا
ـادة” .وفــي حيــن انقلــب الروتيــن اليومــي
“المعتـ ً
لبعضنــا رأســا علــى عقــب ،ظــل شــيء واحــد علــى
حال ــه ،وه ــو زي ــارة س ــاعي البري ــد ال ــذي يس ــتحوذ
عل ــى كل ثقتن ــا.
وفــي حيــن شــعرت المؤسســات البريديــة مــن دون
شــك بوطــأة التدابيــر االقتصاديــة وتدابيــر الســامة
التــي اتخــذت لمواجهــة الجائحــة – كمــا ســتقرأون
ف ــي تحقيقن ــا الصحف ــي ع ــن االقتص ــاد البري ــدي
– فل ــم يتزع ــزع تفانيه ــا ف ــي خدم ــة األش ــخاص
المش ــمولين بخدماته ــا .وكم ــا س ــتقرأون ف ــي
موض ــوع الغ ــاف ،تق ــدم ه ــذه المؤسس ــات
األساس ــية ،لي ــس فق ــط خدم ــة البري ــد
الخدم ــة ً
وإنم ــا أيض ــا الخدم ــات االجتماعي ــة الهام ــة
األ خ ــرى.
وهن ــا ف ــي سويس ــرا ،عم ــل خب ــراء البري ــد ف ــي
االتح ــاد البري ــدي العالم ــي بج ــد للحف ــاظ عل ــى
تدف ــق البري ــدُ .
وس ــلط الض ــوء خ ــال مقابلتن ــا م ــع
الســيد عبــد اإللــه بوســتة ،مديــر العمليــات البريديــة
ف ــي االتح ــاد البري ــدي العالم ــي ،عل ــى التحدي ــات
العدي ــدة الت ــي س ــاعد االتح ــاد البري ــدي العالم ــي
بلدان ــه األعض ــاء ومس ــتثمريها البريديي ــن عل ــى
تجاوزه ــا.
وكالعادة ،أتمنى لكم قراءة ممتعة.
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون ،رئيسة التحرير
ِ

بشار عبد الرحمن حسني،
المدير العام ،االتحاد الربيدي العالمي
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التعريف بمنتدى االتحاد البريدي العالمي للقادة على الصعيد العالمي

بإيجاز

ما الذي يمكن أن يتطلع القادة إلى
مناقشته

التعريف
بمنتدى االتحاد البريدي العالمي للقادة
على الصعيد العالمي

النص:دافيد دادج

يشجع هذا الحدث البريدي الجديد
الذي ينظمه االتحاد البريدي العالمي
على تعميق الحوار بشأن القيادة.

وال يقتصــر مفهــوم القيــادة علــى
المســؤولين؛ بــل يجــب علينــا أن نعتــرف
ً
أيضــا بفضــل كل مــن يعملــون فــي
المؤسســات ويبحثــون عــن ســبيل
ً
للمضــي قدمــا بمســألتي اإلبــداع
واالبتــكار.
8

العالم ًـي فـي
أظهـر تقريـر أصـدره االتحـاد الربيـدي ً
مايو أن كميات الربيد قد تراجعت تراجعا كارثيا بلغت
نسـبته  21فـي المائـة خلال الفترة مـن  23ينايـر إلـى
 14مايـو.
وقـد ب َّين التقريـر أن بعيثـة واحـدة فقـط فـي
المتوسـط تصـل مقصدهـا مـن بين كل بعيثتين فـي
األسـبوع الواحـد .وهـو تغيير مـا كانـت لـه سـابقة فـي
الشـبكة الربيديـة العالميـة.
وفـي مواجهـة أكبر اضطـراب يشـهده القطـاع
الربيـدي منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة ،أظهـرت
العمليـات الربيديـة قـدرة كبيرة علـى الصمـود مـن
خالل اعتماد تغيريات من أجل تلبية احتياجات الزبائن
الذيـن ألمـت بهـم العاصفـة.
ومـن بين العديـد مـن األنشـطة الحاسـمة األخـرى،
قام المستثمرون الربيديون باالطمئنان على األفراد
المعرضين للخطـر والمعزولين وتوزيـع األدويـة
المنقـذة للحيـاة عليهـم وإنشـاء الصيدليـات.
وواصـل الموظفـون الربيديـون ،الذيـن ُينظـر إليهـم
علـى أنهـم موظفـون أساسـيون ،تقديـم الخدمـات
بـكل شـجاعة أثنـاء الجائحـة.
ً
ونظـرا لهـذه التغييرات الكبيرة فـي نمـاذج أعمـال
المؤسسـات الربيديـة ،سـعى االتحـاد الربيـدي
العالمـي إلـى إدخـال تغييرات جديـدة علـى الحـدث
البـارز الـذي ينظمـه أثنـاء المعـرض Parcel and
 Post Expoوالمقرر إقامته في فيينا في النمسا.

وقـد غير االتحـاد الربيـدي العالمـي التسـمية األصليـة
للمنتـدى العالمـي لألعمـال الربيديـة ليصبـح ًمنتـدى
القـادة علـى الصعيـد العالمـي  -اعرتافـا بـدور
الريادة الذي أداه المستثمرون الربيديون خالل فرتة
الجائحـة.
ومـن المقـرر عقـد هـذا الحـدث الجديـد فـي  12أكتوبـر،
وهـو أول أيـام معـرض Parcel and Post Expo
لعـام  2020الـذي يشـكل أكبر معـرض دولـي فـي
مجالـي الطـرود والربيـد.
وال يقتصـر مفهـوم القي ًـادة علـى المسـؤولني؛ بـل
ـون
يجـب علينـا أن نعترف أيضـا بفضـل كل مـن يعمل ً
فـي المؤسسـات ويبحثـون عـن سـبيل للمضـي قدمـا
بمسـأليت اإلبـداع واالبتـكار .كمـا ُينظـم الحـدث الجديـد
فـي نسـق جديـد للتشـجيع علـى إقامـة الحـوار.
وقـال السـيد ديريـك أوسـبورن ،مـدرب فـي مجـال
األعمـال الربيديـة الدوليـة ورئيـس جلسـات المنتـدى إن
“المنتدى هو أول فرصة كربى في هذا العام تتيح
للقـادة فـي مجـاالت الربيـد والطـرود واللوجسـتيات
االلتقـاء وتـدارس اآلثـار المرتتبـة علـى الجائحـة
العالميـة .وسـتتاح الفرصـة للمشـاركني للنظـر فـي
الطريقة اليت عزز بها القطاع قيمته كخدمة حيوية،
ال سـيما فيمـا يتعلـق بالخدمـات اللوجسـتية وخدمـات
التوزيـع  -واألهـم مـن ذلـك ،التفكير فـي الـدروس
المسـتخلصة ومـا الـذي تغير اآلن”.
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المؤسسات البريدية والجوائح:
الدروس الصعبة المستخلصة من
فيروس كورونا ()COVID-19

منصة للتغيير:
التحول الرقمي والتحول التجاري في
السوق
بدون الثقافة الالزمة تكون االستراتيجية
بال معنى:
فريق المديرين التنفيذيين المعنيين
بقيادة التغيير الثقافي

سيقسـم الحاضـرون إلـى مجموعـات تعلـم صغيرة
لمناقشـة موضوعين مختلفين .وسـيدعو رئيـس
الجلسـات الجميـع إلـى المشـاركة فـي المناقشـات
مسـتلهمني بخرباتهم في الشـبكة الربيدية الدولية.
وفـي الصبـاح ،سـيفتتح منتـدى القـادة علـى الصعيـد
العالمـي أعمالـه بلقـاء صحفـي معمـق يجريـه السـيد
بـول نيدهـام مـن المؤسسـة  CEP Researchمـع
المديـر العـام لالتحـاد الربيـدي العالمـي ،السـيد بشـار
عبد الرحمن حسني ،بعنوان “التطلع إلى المستقبل
والتعلـم مـن الماضـي”.
وسيسـتمع الحضـور بعـد ذلـك إلـى المتحدثين
الرئيسـيني ومنهـم السـيد بيتر سـومرز ،الرئيـس
التنفيـذي لمجموعـة بريـد اإلمـارات.
وبعد الرجوع من االسرتاحة ،سينقسم المشاركون
إلـى مجموعتين لمناقشـة موضوعين همـا
“المؤسسـات الربيديـة والجوائـح :الـدروس الصعبـة
المسـتخلصة مـن فيروس كورونـا (”)COVID-19
و”البداية الجديدة :تعافي األعمال ودور التسويق”.
وستشـمل مناقشـة الموضوعين حلقـة نقـاش
ومجموعـة مـن األسـئلة واألجوبـة.
UNION POSTALE

وبعـد استراحة الغـذاء ،سـتنظم جلسـة نقـاش
بعنـوان “منصـة للتغيير :التحـول الرقمـي والتحـول
التجـاري فـي السـوق” وأخـرى بعنـوان “بـدون
الثقافـة الالزمـة تكـون االستراتيجية بلا معنى:
فريـق المديريـن التنفيذيين المعنيين بقيـادة التغيير
الثقا فـي”.
وس ُـيختتم المنت ُـدى بجلسـة عامـة تجمـع بين كل
المواضيـع التي طرحـت خلال اليـوم وينظـر خاللهـا
فـي التحديـات واألولويـات المسـتقبلية للقطـاع.
وسـينظم فـي نهايـة الجلسـة حفـل اسـتقبال خـاص
فـي ضيافـة المؤسسـة .Escher group
وإلـى جانـب المنتـدى ،يمكـن للـزوار زيـارة الجنـاح
المخصـص لالتحـاد الربيـدي العالمـي (رقـم  )800أثنـاء
فترة إقامـة المعـرض لالسـتماع إلـى المحادثـات
المباشرة مع خرباء من االتحاد الربيدي العالمي ،بما
فـي ذلـك مركـز االتحـاد الربيـدي العالمـي للتكنولوجيـا
الربيديـة الـذي يتميز بقـدرة عاليـة علـى االبتـكار.
وسـيقام حفـل عشـاء ترحيبي خـاص عشـية
المنتـدى للرؤسـاء التنفيذيين ًللمسـتثمرين الربيديين
وضيوفهـم المدعويـن خصيصـا لحضـور المنتـدى.
وسـينظم هـذا الحفـل فـي تلال فيينـا وسـيتيح فرصـة

البداية الجديدة:
تعافــي األعمــال واالبتــكار فــي
الكيلومتــر األخيــر
الخطوات المقبلة في القطاع

لالسـتمتاع باإلطلاالت الرائعـة علـى العاصمـة
والتعـرف علـى المطبـخ النمسـاوي.
ً
وأضاف السيد أوزبورن مشددا على أهمية المنتدى
“كان قطـاع الربيـد التقليـدي يسير بالفعـل علـى درب
التحـول الرقمـي وتغيير الثقافـة الضـروري لدعـم
هـذا التحـول الرقمـي – ويظـل هـذا التحـول الرقمـي
ضـرورة قصـوى فـي ظـل عالـم ال يفتـأ يـزداد االتصـال
الرقمـي فيـه .وستتقاسـم المؤسسـات الربيديـة التي
تحتـل الصفـوف األماميـة فـي مسيرة هـذا التغيير
تجاربهـا فـي إطـار مائـدة مسـتديرة ،ممـا سـيوفر
فرصـة غنيـة لتبـادل الـرؤى وأحـدث األفـكار .فلا
د .د .
تضيعـوا هـذه الفرصـة.
منتدى االتحاد الربيدي العالمي للقادة
على الصعيد العالمي
المعرض Parcel and Post Expo
 12أكتوبر  2020في فيينا في النمسا
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى
االتصال بنا على عنوان الربيد اإللكرتوني
التاليpost-expo@upu.int :
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تأجيل
المؤتمر
ً
نظ ــرا النتش ــار جائح ــة كورون ــا ( )COVID-19عل ــى الصعي ــد العالم ــي ،ق ــرر االتح ــاد البري ــدي
العالمــي وحكومــة كــوت ديفــوار تأجيــل المؤتمــر إلــى حيــن يتســنى عقــده فــي ظــروف آمنــة.
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
النصِ :

كان مـن المقـرر أن ُيعقـد المؤتمـر الربيـدي العالمـي
السـابع والعشـرون لالتحـاد الربيـدي العالمـي فـي
الفترة مـن  10إلـى  28أغسـطس فـي أبيدجـان.
وعل ًـى الرغـم مـن صعوبـة تحديـد تاريـخ نهائـي جديـد
نظـرا لتطـورات الوضـع علـى السـاحة العالميـة ،قـال
المديـر العـام لالتحـاد الربيـدي العالمـي ،السـيد بشـار
عبـد الرحمـن حسين إن المنظمـة سـتعمل مـع البلـد
المضيـف ع ًلـى تحديـد تاريـخ جديـد بمجـرد أن يصبـح
الوضـع آمنـا.
وأضـاف إنـه “بطبيعـة الحـال ،سـتولى األولويـة
عنـد تحديـد التواريـخ الجديـدة لصحـة المندوبين
والمشـاركني ومواطني البلـد المضيـف وسلامتهم”.
ئيس اإليفواري السيد دانييل كابالن
وقد أعاد نائب الر ِّ
دنكان في مذكرة وجهت إلى البلدان األعضاء كافة
التأكيـد علـى التزام بلـده باسـتضافة االجتمـاع الـذي
يعقـد كل أربـع سـنوات.
وقـال نائـب الرئيـس إن “أفريقيـا ،وكـوت ديفـوار علـى
وجـه الخصـوص ،ال تـزال ملزتمـة أكثر مـن أي وقـت
مضى باستضافة المؤتمر السابع والعشرين لالتحاد
الربيـدي العالمـي فـي أبيدجـان  -وهـو الثانـي الـذي
سـيعقد علـى األراضـي األفريقيـة منـذ المؤتمـر الـذي
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عقـد فـي مصـر عـام  - 1934بمجـرد أن يسـمح الوضـع
العالمـي للجائحـة بذلـك”.
وأكـد نائـب الرئيـس لألعضـاء أن لجنـة التنظيـم الوطنيـة
فـي البلـد تواصـل اسـتعداداتها للمؤتمـر بدعـم مـن
المكتـب الدولـي لالتحـاد الربيـدي العالمـي.
ً
هذا التحدي
وأضاف قائال إن “تضامننا في مواجهة ً
الصحـي العالمـي ينبغـي أن يتخـذ أساسـا لتقويـة
المجتمـع الربيـدي العالمـي أكثر مـن ذي قبـل”.
وليـس هـذا المؤتمـر أول مؤتمـر يؤجـل بسـبب
ظـروف اسـتثنائية .فقـد تأجـل مؤتمـر مدريـد مـن عـام
 1912إلـى عـام  1920بسـبب التطـورات التي قـادت إلـى
انـدالع الحـرب العالميـة األولـى .وبالمثـل ،أدت الحـرب
العالميـة الثانيـة إلـى تأجيـل مؤتمـر باريـس مـن عـام
 1944إلـى عـام .1947
ً
وسـيواصل االتحـاد الربيـدي العالمـي العمـل وفقـا
للشـروط التي حددهـا مؤتمـر إسـطنبول إلـى غايـة
انعقـاد المؤتمرالقـادم .وسـتبت البلـدان األعضـاء
في خطة العمل الخاصة بالسنوات األربع القادمة -
المشـار إليهـا باستراتيجية أبيدجـان الربيديـة العالميـة
– عندمـا تجتمـع فـي المؤتمـر الربيـدي العالمـي
ك .ر.
السـابع والعشـرين.

“تضامنن ــا ف ــي مواجه ــة ه ــذا
التح ــدي الصح ــي العالم ــي ينبغ ــي
ً
أن يتخ ــذ أساس ــا لتقوي ــة المجتم ــع
البري ــدي العالم ــي أكث ــر م ــن ذي
قب ــل ”

للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات،
واالطــاع خاصــة علــى األســئلة المتكــررة
عــن تأجيــل المؤتمــر ،يرجــى زيــارة الموقــع
اإللكرتون ــي التال ــي:
.www.upu.int/en/congress

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

االتحاد البريدي العالمي يساعد
على حماية العاملين في القطاع
البريدي
ُ
اشــت ِر َيت نحــو  1.2مليــون كمامــة وهــي جاهــزة للشــحن إلــى  36مؤسســة بريديــة
ً
فــي أقــل البلــدان نمــوا.

ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
النصِ :

سيسـاعد هذا المشـروع الذي ينظمه االتحاد الربيدي
العالمي بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات
الم ًشـاريع المؤسسـات الربيديـة فـي أقـل البلـدان
نمـوا علـى توفير معـدات الحمايـة الشـخصية التي
ألمـت بهـذه المؤسسـات الحاجـة إليهـا .وستسـتلم
كل مؤسسـة بريديـة  32 400كمامـة فـي إطـار هـذه
المبـادرة.
()COVID-19
ً
وعلـى الرغـم مـن أن جائحـة كورونـا ً
أدت إلـى إضطـراب الحيـاة اليوميـة اضطرابـا شـديدا،
واضطـرت النـاس إلـى مالزمـة منازلهـم ،فقـد أقـر
العديـد مـن البلـدان بضـرورة اسـتمرار تقديـم الخدمـات
الربيديـة وسـمحت للعاملين فـي هـذا القطـاع
بمواصلـة عملياتهـم .ولـم يقتصـر عمـل موظفـي

“موظف ــي القط ــاع البري ــدي ف ــي
الصف ــوف األمامي ــة ه ــم أولويتن ــا
القص ــوى”
UNION POSTALE

القطـاع الربيـدي فـي الصفـوف األمامي ًـة علـى توزيـع
الربيـد العـادي ولكنهـم سـاعدوا أيضـا علـى توزيـع
ـوازم الطبيـة األساسـية وغير ذلـك مـن البضائـع،
الل ً
فضلا عـن تقديـم الخدمـات االجتماعيـة.
وفـي إشـارة إلـى المشـروع ،قـال السـيد رودي
كـوادرا ،مديـر التعـاون مـن أجـل التنميـة فـي االتحـاد
الربيـدي العالمـي ،إن “موظفـي القطـاع الربيـدي
وال
فـي الصفـوف األماميـة هـم أولويتنـا القصـوى”ً .
َّيمكنهـم مواصلـة تقديـم الخدمـات إلـى اآلخريـن يوميـا
إال إذا كانـوا بصحـة جيـدة .وبطبيعـة الحـال ،جـاء هـذا
المشـروع بهـدف المحافظـة علـى صحـة العاملين
فـي القطـاع الربيـدي حـول العالـم”.
وقدمـت هـذه الكمامـات بفضـل األمـوال المسـتخدمة
مـن مزيانيـة التعـاون م ًـن أجـل التنميـة فـي االتحـاد
الربيـدي العالمـي ،فضلا عـن المسـاهمات الخاصـة
التي قدمتهـا كل مـن جمهوريـة الصين الشـعبية
وفرنسـا واليابـان وسويسـرا .وقـدم مكتـب األمـم
المتحدة لخدمات المشـاريع المسـاعدة من أجل شـراء
الكمامـات وضمـان شـحنها إلـى البلـدان المحـددة رغـم
شـح اإلمـدادات واضطـراب حركـة النقـل بسـبب جائحـة

كورونـا (.)COVID-19
وقالـت السـيدة سـاندرا بونفيجلـي التي تعمـل فـي
وحـدة الشـراء فـي مديريـة التعـاون مـن أجـل التنميـة
فـي االتحـاد الربيـدي العالمـي والتي تسـاعد علـى
تنسـيق هـذا المشـروع إن الخبرة والشـراكة عاملان
أساسـيان لنجـاح هـذا المشـروع.
وأضافـت قائلـة إن “مديريـة التعـاون مـن أجـل التنميـة
تضـم برامـج إقليميـة لهـا خبرة ميدانيـة وتضـم وحـدة
إلدارة مخاطـر الكـوارث ووحـدة لشـراء البضائـع
والخدمـات .وقـد ًسـهل جمـع كل هـذه الخبرات تحـت
سـقف واحـد كثيرا تنفيـذ هـذا المشـروع”.
وأضافـت قائلـة إن الفريـق قـد اسـتند إلـى الخبرة التي
لخدمـات المشـاريع
اكتسـبها مكتـب األمـم المتحـدة ً
“إليجـاد أسـرع الوسـائل وأكرثهـا أمنـا لنقـل المعـدات
إلـى البلـدان المسـتفيدة مـن المشـروع”.
كمـا سـينظر االتحـاد الربيـدي العالمـي فـي تأمين
أشـكال أخـرى مـن معـدات الحمايـة الشـخصية ،مثـل
القفـازات ومعقـم اليديـن ،بمجـرد أن يسـهل الحصـول
عليهـا .ك .ر.
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UPU TO HELP PROTECT POSTAL WORKERS

شــخصية مــن االتحــاد
البريــدي العالمــي

ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ھواﯾﺔ ﺟﻣﻊ
اﻟطواﺑﻊ اﻟﺑرﯾدﯾﺔ )(WNS
طواﺑﻊ اﻟﺑرﯾد؟
ﻟﻧﻛن واﻗﻌﯾﯾن!

اﺟﻣﻊ ﺑﺛﻘﺔ!
ﺗدﯾر اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ھواﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟطواﺑﻊ
اﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺗﺎﻟﻲwww.wnsstamps.post :
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UNION POSTALE

االسم

جوليا بازوكينا

وقالت بازوكينا “لقد كانت بضع سنوات من العمل
الشاق ،لكنها آتت ثمارها .ومالحظات األعضاء أمر
شديد األهمية بالنسبة إلي”.
كما تتحمل بازوكينا مسؤولية كبرية في عملها
الذي له أثر مالي في المستثمرين الربيديني الذين
يعولون على تقارير األداء اليت يعدها فريقها
بانتظام .وعادة ما تشعر بازوكينا بالضغط بسبب
ضيق المواعيد النهائية والتعامل مع المواقف
االستثنائية وحاالت القوة القاهرة .وهكذا تؤمن
بازوكينا بأن التعاون بني أعضاء الفريق أمر حاسم،
ال سيما في بيئة متعددة الثقافات.
وقالت “يشرفين العمل مع موظفني على هذا
القدر من الذكاء .فلكل موظف في االتحاد الربيدي
ونهج خاص به .ولكن ،عندما يتعلق
ثقافة مختلفة ً
األمر بالعمل سويا على إنجاز مشروع فإن كل هذه
األمور تجتمع مع بعضها وكأنها قطع أحجية تجتمع
لتكون صورة”.
ً
وتتحدث أيضا عن زمالئها في العمل قائلة “تعرفت
على بعض النساء المتمزيات الالتي يضرب بهن المثل
في َّالعمل واألمومة ً ،ولم أدرك
في الجمع بني الكد ً
صعوبة هذا األمر حقا إال عندما أصبحت أما”.
ورغم ً أن ًأزمة فريوس كورونا ( )COVID-19فرضت
ضغطا كبريا على الشبكة الربيدية ووضعت تحديات
جديدة أمام االتحاد الربيدي العالمي ،قالت بازوكينا
إنها نجحت في توثيق الروابط اليت تجمع بني أعضاء
الفريق.
وأضافت ًقائلة “على الرغم من الجائحة ،واصلنا
العمل جنبا إلى جنب وتقارب عالم الربيد لتجاوز ما
واجهه من محن .وأنا فخورة بالعمل في االتحاد
يدي العالمي والمساعدة على تحويل المستحيل
الرب ً
ممكنا وعلى توحيد العالم ”.أ .م.

المديرية

العمليات البريدية

المنصب

مديرة معايير البريد العاجل
الدولي والقياس

الجنسية

روسية

اللغات

الروسية (اللغة األم)،
واإلنكليزية ،واإليطالية،
والفرنسية ،واأللمانية

شـخصية مـن االتحـاد البريـدي العالمـي

اﻛﺗﺷف ﺳﺎﺋر طواﺑﻊ اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﻊ
ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺟر ھواة ﺟﻣﻊ طواﺑﻊ
اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.

انضمت السيدة جوليا بازوكينا إلى فريق االتحاد
الربيدي العالمي في عام  2006بعدما عملت في
وحدة الربيد العاجل الدولي في مؤسسة بريد
روسيا منذ اليوم األول الذي بدأ المستثمر الربيدي
فيه تقديم خدمة الربيد العاجل الدولي .وتعلمت
كل صغرية وكبرية عن الربيد العاجل الدولي أثناء
إعداد العمليات واالتفاقيات مع المؤسسات الربيدية
األخرى ووضع نظام تتبع وإنشاء مركز لخدمة
الزبائن وتنظيم الدورات التدريبية للموظفني  -مما
سلحها بكل ما يلزمألداء دورها المستقبلي مع
االتحاد الربيدي العالمي.
وقالت بازوكينا “لقد كانت فرتة زاخرة ومثمرة
للغاية”.
وعلى إثر االنضمام إلى فريق االتحاد الربيدي
العالمي ،تولت السيدة بازوكينا مهمة تحسني
األداء في أمر ًيكا الشمالية ومنطقة الكارييب وأوروبا
وأصبحت الحقا خبرية في مجال خدمة زبائن الربيد
العاجل الدولي في تعاونية الربيد العاجل الدولي.
وشعرت بازوكينا باالمتنان على الفرصة اليت أتيحت
لها لتتبادل خرباتها مع العديد من المؤسسات
الربيدية من خالل إعداد حلقات العمل وتقديم
التوجيه إلى هذه المؤسسات خالل إعداد تقارير
األداء وتحليله ومساعدة هذه المؤسسات على
تطبيق هذه المعارف عند إنجاز األعمال.
ً
وتعمل بازوكينا حاليا مديرة لمعايري الربيد العاجل
الدولي والقياس .وقام فريقها خالل السنوات
العشر األخرية بتنفيذ مشاريع مختلفة مثل معايري
الربيد العاجل الدولي وإجراءاته واالتفاق المعياري
الخاص بالربيد العاجل الدولي وبرنامج التدقيق
والقياس الخاص بالربيد العاجل الدولي مع الرتكزي
األداء وإعداد ِّالحسابات في
على إعداد تقارير ً
إطار خطة الدفع وفقا لألداء .وتيسر األدوات اليت
وضعها فريقها التعاون بني المستثمرين الربيديني
الذين يتبادلون بعائث الربيد العاجل الدولي.
وصرحت قائلة “عندما يتصل بنا أعضاء تعاونية الربيد
مساعدتهم ،نشعر بأن
العاجل الدولي ونتمكن من ً
عملنا له مغزى .وأنا أحب كثريا هذا الجانب في
عملي ،فهو مثري لالهتمام ويبعث على الرضا”.
ويتمثل أحد أحدث المشاريع اليت أشرفت عليها
بازوكينا في تطوير الدليل التشغيلي الحديث للربيد
العاجل الدولي وأداة الرصد وإعداد التقارير البسيطة
بشأن الربيد العاجل الدولي ( .)EMS SMARTولكم كان
من الصعب إعداد المواصفات والمتطلبات الخاصة
بهذا النظام المعقد إلعداد التقارير باالستناد إلى
بيانات التتبع ،وإيجاد حلول فردية ألعضاء تعاونية
الربيد العاجل الدولي على اختالف متطلباتهم
التشغيلية .ويوفر النظام  EMS SMARTاآلن بعد
استكماله ألعضاء تعاونية الرب ًيد العاجل الدولي أداة
إلعداد التقارير مصممة خصيصا لكل منهم.
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ً
واجهة االتحاد البريدي العالمي لبرمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية تقدم حلوال متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تيسير التجارة اإللكترونية

تسليط الضوء على الحلول

واجهة االحتاد الربيدي العاملي

لربجمة التطبيقات اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية
ً
تقدم حلوال متطورة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات من أجل تيسري التجارة اإللكرتونية

كلفت استراتيجية الدوحة البريدية ( )2016-2013واستراتيجية إسطنبول البريدية ( )2020-2017االتحاد البريدي
العالمي بدعم تطوير التجارة اإللكترونية على الصعيد العالمي من خالل شبكته البريدية .ويحث االتحاد
البريدي العالمي بلدانه األعضاء على المشاركة في مشاريعه المختلفة التي تعزز دورها المحوري
في مجال التجارة اإللكترونية الشاملة.
النص :أولينا مورافيوفا.

مع أخذ هذا األمر في الحسبان ،قدم مركز التكنولوجيا
الربيدية ،وهو الذراع التقين المتطور لالتحاد الربيدي
العالمي ،إلى المؤسسات ال ًربيدية خدمات مبتكرة
على السحابة اإللكرتونية ،فضال عن مجموعة واسعة
من الخدمات اللوجيستية والحلول الخاصة بالدفع،
ومن األمثلة على ذلك النظام الربيدي الدولي ()IPS
ونظام اإلقرارات الجمركية ( )CDSوالنظام الربيدي
الداخلي ( )DPSوالنظام المالي الدولي ( .)IFSومن
أجل تيسري وصول المستثمرين الربيديني إلى هذه
الربامج وتوفري عدد أكرب من خيارات اإلدماج المرنة،
وضع مركز التكنولوجيا الربيدية واجهة لربمجة
التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية وهي عبارة
عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات تهدف
إلى وضع حل شامل في مجال التجارة اإللكرتونية.
كيف تعمل هذه الواجهة
قال السيد ديفيد آفسك ،منسق العالقات المحاسبية
وإدارة المنتجات في االتحاد الربيدي العالمي إن
“واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية
يمكن أن تكون مفيدة حيثما أتيحت فرص للتعاون في
مجال التجارة اإللكرتونية بني بلدين اثنني تقوم مبادالت
بني مؤسستيهما الربيديتني باستخدام منصة يتيحها
تجار في بلد المصدر” .ويضمن الحل توفر واجهات
معيارية للمؤسسات الربيدية وشركائها التجاريني من
التجار في السوق االفرتاضية من أجل أتمتة عمليات
الشراء والدفع والشحن والتخليص الجمركي والتوزيع.
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ً
ويقدم هذا الحل الذي يجتاز حاليا مرحلة االختبار
للتثبت من صحته ،تصورات كاملة لعمليات الشراء على
اإلنرتنت والتوزيع عرب المؤسسة الربيدية.
ً
وقال السيد آفسك موضحا “هب أنه يمكن للمنصة
الخاصة بالتجار أو للمؤسسة الربيدية حساب جميع
التكاليف المتعلقة ببعيثة بريدية ،مثل قيمتها وتكاليف
شحنها ورسوم استريادها وتكاليف معالجتها ،يمكننا
بالتالي تفعيل عملية الدفع ذات الصلة عرب واجهة
برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية”.
“لذلك ،تمثل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية آلية “شبكية” تربط بني السوق االفرتاضية
اليت تدعمها مؤسسات بريدية أو شركات من شركات
التجارة اإللكرتونية والخدمات اللوجستية والخدمات
المالية اليت تقدمها المؤسسة الربيدية”.
المزايا
تتمثل المزايا األساسية لواجهة برمجة التطبيقات
الخاصة بالتجارة اإللكرتونية في إتاحة اإلدماج التقين
ُ
بني نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة
الربيدية وشركائها من شركات التجارة اإللكرتونية
ومنتج تكنولوجيا المعلومات ذي الصلة الخاص
باالتحاد الربيدي العالمي .ويهدف هذا الحل إلى تقليل
تكاليف نشر هذه النظم وتنسيق االمتثال للمتطلبات
التنظيمية واألمنية لالتحاد الربيدي العالمي وإتاحة
الوصول اآلمن إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات

الخاصة باالتحاد الربيدي العالمي.
وعالوة على ذلك ،يتماشى الحد األدنى من واجهات
برمجة التطبيقات مع جميع العمليات التجارية
الضرورية إلجراء عمليات شراء ناجحة في سوق
افرتاضية على اإلنرتنت ،وكذلك توزيع البعائث على
الزبائن .وتوفر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة
بالتجارة اإللكرتونية معلومات دقيقة وآنية عن نوعية
الخدمة فيما يتعلق ببعيثة ب ًريدية .وتتيح هذه الواجهة
وظائف عديدة من بينها أيضا التتبع وتحديد المكان.
ً
وأخريا ،يمكن للمؤسسة الربيدية بمساعدة واجهة
اإللكرتونية إثراء
برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
ً
حافظة الخدمات المقدمة إلى زبائنها سريعا.

“ ...تمثل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة
بالتجارة اإللكترونية آلية “شبكية” تربط
بين السوق االفتراضية التي تدعمها
مؤسسات بريدية أو شركات من شركات
التجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية
والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة
البريدية”.
إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

المبادئ التقنية
بفضل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية يمكن للمؤسسات الربيدية أن تختار إدماج
حلول التجارة اإللكرتونية الخاصة بها القائمة على
نموذج تقديم الربمجية كخدمة (Software as a
 .)Serviceوفي هذه الحالة ،ال تضطر ً المؤسسات
الربيدية إلى شراء الحلول وتثبيتها محليا ،بل تشرتك
بكل بساطة في برمجية االتحاد الربيدي العالمي
اليت تشغل واجهة برمجة التطبيقات اليت يستضيفها
االتحاد الربيدي العالمي في السحابة الربيدية
اإللكرتونية الخاصة به.
كما يمكن للمؤسسات الربيدية استضافة الحلول
بنفسها .وعلى سبيل المثال ،إذا ًاختار المستثمر
استضافة النظام الربيدي الدولي محليا ،فيلزمه بذلك
استضافة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية مع استخدام النظام الربيدي الدولي في
الخلفية.
ً
كما يمكن أيضا المزج بني نموذجي التكامل ً مما
يعطي مرونة ًكاملة للمؤسسات الربيدية .وفضال عن
ذلك ،يمكن دائما للمستثمرين توسيع نطاق الوظائف
القائمة لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية عرب تعزيزها بخدمات ومصادر بيانات
جديدة.
وتعمم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية باتباع النهج نفسه المعتمد في تعميم
UNION POSTALE

منتجات االتحاد الربيدي العالمي اليت يطورها مركز
التكنولوجيا الربيدية .ويضع االتحاد الربيدي العالمي
خرباته في خدمة بلدانه األعضاء وشركائها الخارجيني
مما يساعدهم على ربط منصاتهم بواجهة برمجة
التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية ويقدم إليهم
المشورة فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل.
ويقول السيد آفسك إن “مواصلة تطوير واجهة
برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية أمر
بالغ األهمية بالنسبة إلى مركز التكنولوجيا الربيدية.
فهدفنا األسمى هو االستمرار في إثراء الوظائف
الحالية لهذه الواجهة”.
ً
ويضيف قائال “إننا نرغب في أن تضم واجهة برمجة
التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية في المستقبل
الخدمات اليت يقدمها طرف ثالث من أجل تدعيم
المجموعة المتنوعة من اإلمكانيات اليت يقدمها
االتحاد الربيدي العالمي عرب برمجيته .وبالتالي ،كلما
أتيحت فرصة للحديث عن هذا الحل المبتكر ،سواء خالل
المنتديات أو اجتماعات أفرقة العمل ،نسعى إلى
إشراك الجميع فيً اختباره والمساهمة بذلك في
النهوض به مستقبال”.
التجارب الناجحة
أول من استخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة
بالتجارة اإللكرتونية وحقق أكرب تقدم في استخدامها
هو مؤسسة الربيد التونسي .وكانت تونس أول

بلد ينضم إلى مشروع  ،Ecom@Africaوهي
مبادرة االتحاد الربيدي العالمي لتيسري تعزيز التجارة
اإللكرتونية من خالل المؤسسات الربيدية األفريقية
ومساعدتها على إنعاش أعمالها حيث أنها تواجه
ً
تراجعا في كميات بريد الرسائل والخدمات الربيدية
التقليدية.
وقال السيد بشار عبد الرحمن حسني ،المدير العام
لالتحاد الربيدي العالمي ،خالل الدورة االستثنائية
الخامسة لالتحاد الربيدي األفريقي الشامل اليت
عقدت في أنتناناريفو في مدغشقر في يوليو  2018إن
“الحواجز اليت تعرتض مجال التجارة اإللكرتونية في
أفريقيا متعددة ومتنوعة .ونحتاج إلى منصة واحدة
يمكنها معالجة جميع التحديات معالجة شاملة.
ومشروع  Ecom@Africaالذي يدعمه الربيد هو
الحل”.
ً
ً
وفي مارس  ،2017نظمت تونس تقييما ميدانيا
لـمشروع  ،Ecom@Africaتبعه توقيع اتفاق تعاون
مع االتحاد الربيدي العالمي في ِّشهر يوليو .وأوصى
االتحاد الربيدي العالمي بأن يثبت الربيد التونسي
نظام اإلقرارات الجمركية وأن يحدث أدوات تكنولوجيا
المعلومات الخاصة به .ولهذا الغرض ،يعمم
المستثمر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجارة
اإللكرتونية ،مما يسهل على المؤسسات المتناهية
الصغر والصغرية والمتوسطة المحلية الوصول إلى
األسواق الدولية من خالل المؤسسة الربيدية . .أ .م.
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أث ــرت جائح ــة كورون ــا ( )COVID-19ف ــي نح ــو 200
ُ
بل ــد وإقلي ــم فاضط ــر الملي ــارات م ــن األش ــخاص
إل ــى تبن ــي تدابي ــر صارم ــة ترم ــي إل ــى الح ــد م ــن
انتش ــار الفي ــروس .وق ــد واصل ــت المؤسس ــات
البريديــة فــي العديــد مــن البلــدان تقديــم الخدمــات
ً
األساســية مســاعدة لمجتمعاتهــا علــى الصمــود
أم ــام الجائح ــة.

بفضل أكرث من  650 000مكتب و 5.2ماليني موظف ،ال
من شبكة تنافس الشبكة ال ًربيدية في قدرتها على
الوصول إلى المواطنني يوميا .وقد ظل الموظفون
الربيديون يعملون في الصفوف األمامية طوال فرتة
الجائحة وأصبحت المؤسسات الربيدية تمثل اآلن “خدمة
أساسية” في العديد من البلدان.
وعلى الرغم من أن وصف المؤسسات الربيدية بالخدمة
“األساسية” قد يكون حديث العهد ،فلطالما أدت هذه
المؤسسات مهمتها في تقديم الخدمات األساسية
إلى األشخاص المقيمني في جميع أنحاء المنطقة
المشمولة بخدماتها.
ووتقيد المؤسسات الربيدية في جميع البلدان األعضاء
في االتحاد الربيدي العالمي بالزتام الخدمة الشمولية
الذي يهدف إلى ضمان حصول جميع المواطنني على
خدمات االتصاالت األساسية .وفي البداية ،كان هذا
يعين الحصول على خدمة توجيه الرسائل ،ولكن دور
المؤسسة الربيدية تغري وتوسع مع تغري احتياجات
الزبائن وتوسعها .وقد استفادت بعض المؤسسات
من شبكتها وقدرتها على تحمل التكاليف وعالقتها

ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
النصِ :
الصورة :بعدسة مؤسسة بريد إيرلندا ()An Post
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الوثيقة بالمجتمعات والشركات لتقديم مجموعات
جديدة من الخدمات بخالف خدمات االتصاالت التقليدية،
مثل الخدمات االجتماعية والمالية والتجارية.
ومع انعزال العديد من الزبائن اآلن في منازلهم،
استجابت المؤسسات الربيدية حول العالم بسرعة لهذا
الوضع ً بتقديم خدمات اجتماعية جديدة ومصممة
خصيصا لهؤالء الزبائن وبمساعدتهم في منازلهم
الحكومات والشركات والمواطنني
وإعادة تشكيل رؤية
ً
للخدمة اليت ظلت تقدم قرونا .ويدعم االتحاد الربيدي
العالمي هذا الدور االجتماعي الواسع النطاق من
خالل منصة جديدة تتيح تبادل الخربات والدروس
المستخلصة.
ويرى السيد سيفا سوماسوندرام ،مدير السياسة
العامة والتنظيم واألسواق في االتحاد الربيدي
العالمي ،أن جمع األمثلة عن كيفية عمل المؤسسات
احتياجات
الربيدية على تنويع خدماتها من أجل تلبية ً
الزبائن والوزارات الحكومية قد سلط الضوء أيضا على
قيمة الدور الذي تؤديه المؤسسة الربيدية.

“عندما نطلب من الحكومة دعم المؤسسة
وقال إننا ً
الربيدية دعما أكرب وتعزيز دورها في تنفيذ السياسات
االجتماعية الحكومية ،فإننا نستعني بهذه األمثلة
وبدراسات الحاالت”.
مشروع االتحاد البريدي العالمي
قال السيد جيمس هال الذي يعمل على مشروع
الخدمات الربيدية االجتماعية لالتحاد الربيدي العالمي
إن زمالءه قد أعربوا عن إعجابهم الشديد بسرعة
استجابة المستثمرين الربيديني من أجل مساعدة
مجتمعاتهم خالل هذا الوقت العصيب .وقد شرعوا
في شهر مارس في جمع تجارب المستثمرين الربيديني
في شىت أنحاء المعمورة وتحليلها ونشرها.
ً
وأوضح قائال “لقد أردنا إيجاد طريقة فعالة إللهام
المؤسسات الربيدية ودعمها لكي تساعد عموم الناس
خالل فرتة الجائحة”.
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الصورة :بعدسة مؤسسة بريد كوستاريكا ()Correos de Costa Rica

يمكن اآلن االطالع على أمثلة على الخدمات
االجتماعية والمالية والتجارية المقدمة في مواجهة
جائحة كورونا ( )COVID-19في حزي مخصص لهذا
الغرض على الموقع الشبكي لالتحاد الربيدي
العالمي .وتلقي التعليقات اليت جمعها االتحاد
الربيدي العالمي نظرة أعمق على كيفية تطوير
األفكار وتنفيذها وتمويلها.
وما أكرث األمثلة على تعزيز الخدمات االجتماعية
الربيدية .ويرد في ًمركز موارد االتحاد الربيدي
العالمي نحو  30مثاال مصنفة في فئات بحسب
المواضيع التالية :الصحة ،والرفاه ،وتماسك/تطوير
المجتمع ،وجمع/توفري البيانات ،والحصول على
الخدمات الحكومية .وتساعد تعليقات الفريق على
تحديد بعض عوامل النجاح في تنفيذ هذه المبادرات
الجديدة من أجل مساعدة المؤسسات الربيدية
األخرى المهتمة باتباع التوجه نفسه.
وفي إيرلندا ،على سبيل المثال ،تمكنت مؤسسة بريد
إيرلندا ( )An Postمن البدء في تقديم مجموعة من
الخدمات الجديدة بسرعة ،منها خدمة زيارة كبار السن
والفئات المستضعفة في منازلهم وتوزيع البطاقات
الربيدية دون رسوم على كل أسرة في إيرلندا وخدمتا
جمع الربيد والطرود في المزنل بالمجان ونشر
المعلومات الحكومية وتوزيع الصحف وتوفري كتب
أنشطة موجهة لألطفال .ويرجع النجاح في هذه
18

الطلبة على مواصلة التعلم عن بعد بني أولوياتها.
حيث تمكن المستثمر الربيدي بفضل دعم وزارة الرتبية
في البلد من تقديم خدمتني جديدتني تستهدفان
األسر اليت ال تملك التكنولوجيا الالزمة اليت تتيح
ألبنائها مواصلة مسارهم التعليمي من المزنل بعد
إغالق المدارس.

يمكن اآلن االطالع على أمثلة على الخدمات
االجتماعية والمالية والتجارية المقدمة في
مواجهة جائحة كورونا ( )COVID-19في
حيز مخصص لهذا الغرض على الموقع
الشبكي لالتحاد البريدي العالمي
الخدمات المالية والتجارية
الحالة إلى الثقافة المؤسسية الداعمة باإلضافة
إلى تقديم المؤسسة الربيدية للخدمات االجتماعية
الرسمية وغري الرسمية قبل وقوع الجائحة.
وركزت مؤسسة بريد أسرتاليا ()Australia Post
جهودها على الخدمات الصحية من أجل دعم كبار
السن والفئات المستضعفة في البلد .وتمكنت
المؤسسة من تنفيذ خدمة توزيع المواد الصيدالنية
في المزنل في اليوم التالي الجديدة في غضون
أسبوع من الموافقة على هذا المشروع وذلك بفضل
فريق المشروع المخصص لهذا الغرض والدعم الذي
حصلت عليه من وزارة الصحة األسرتالية ونقابة
الصيادلة في أسرتاليا.
ووضعت مؤسسة بريد فرنسا ( )La Posteمساعدة

ً
ليشمل البحث عن خدمات
ووسع نطاق المشروع أيضا
ً
دعم مالية جديدة ثم البحث الحقا عن خدمات دعم
ْ
مجالي األعمال والتجارة.
في
وعمل االتحاد الربيدي العالمي لسنوات عدة على
مفادها أن المؤسسة الربيدية يمكن أن
رسالة ً
توجيه ً
تكون شريكا مهما يساعد على تعزيز اإلدماج المالي
حيث ال يزال  1.7مليار شخص بالغ ال يحصلون على
الخدمات المصرفية .وتقدم الشبكة الربيدية بالفعل
خدمات مالية إلى  1.5مليار شخص.
ووسعت المؤسسات الربيدية نطاق الخدمات المالية
اليت تقدمها خالل فرتة الجائحة ،وذلك من خالل توزيع
المدفوعات االجتماعية والحواالت المالية وتقديم
الخدمات المصرفية األخرى إلى الزبائن حىت عتبة
منازلهم.
ودشن المصرف الربيدي الربتغالي،Banco CTT ،
إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

ً
ً
تطبيقا خاصا ألجهزة االتصال المحمولة في أوائل
شهر مايو سمح للزبائن بالحصول على معلومات عن
أوقات االنتظار حىت يتمكنوا من تجنب أوقات االزدحام
أثناء إجراء معامالتهم المصرفية.
ُ
كما أقر بأن الشبكة الربيدية قناة يمكن للمؤسسات
المتناهية الصغر والصغرية والمتوسطة االستعانة
بها بأسعار معقولة لمساعدتها على توزيع بضائعها
في جميع أنحاء العالم .ويوضح السيد بول دونوهي،
مدير برنامج االقتصاد الرقمي والتجارة في االتحاد
الربيدي العالمي ،أن المؤسسات الربيدية قد استجابت
إلغالق القنوات العادية مقدمة إلى المنشآت التجارية
الصغرية منصات دفع وأسواق إلكرتونية وخدمات
خاصة للتجميع والتوزيع وذلك من أجل مساعدة هذه
المنشآت على الوصول إلى المستهلكني.
وقال السيد دونوهي إن “هذه المنشآت كان عليها
رقمنة خدماتها من أجل بيع المنتجات في أسواقها،
وبالتالي كانت في حاجة إلى خدمات الدعم اليت
تتيح لها الوصول إلى شبكة اإلنرتنت .وقد قدمت
المؤسسات الربيدية إليها يد المساعدة لسد هذه
الفجوة”.
وصرح بأن المؤسسات الربيدية كانت بالفعل تتيح
الحصول على هذه األنواع من الخدمات ،ولكن لم يتم
تطويرها أو الرتويـج لها قبل تفشي الجائحة  -ثم أصبح
وجودها أكرث ضرورة من أي وقت مضى.
مؤسسة
ً
وأصبحت المنصة  Pymexpressاليت تتيحها ً
بريد كوستاريكا ( )Correos de Costa Ricaموردا مهما
من موارد المنشآت المتناهية الصغر والصغرية
والمتوسطة في البلد خالل فرتة األزمة .وبدأ تشغيل
هذه المنصة في عام  ،2017حيث توفر للمنشآت
المتناهية الصغر والصغرية والمتوسطة إمكانية
الوصول إلى األسواق وخدمات المدفوعات والتجميع
والتوزيع على اإلنرتنت بأسعار تفضيلية .وانضم أكرث
ْ
شهري
من  500منشأة تجارية صغرية إلى المنصة في
مارس وأبريل وحدهما ،فتجاوز عدد أعضائها 5000
عضو.
ً
ُوت َ
عرض بعض هذه الربامج مجانا بفضل الدعم الذي
تقدمه الربامج الحكومية.
ً
وأضاف السيد دونوهي قائال إن “هذه الجائحة مكنت
الحكومات من إدراك أن المؤسسة الربيدية تقدم
مجموعة من الخدمات األساسية إلى المجتمع ،وهو
ما استتبع اتخاذ إجراءات ملموسة”.

“من الواضح أن مجموعة من الخدمات
الفرعية أصبحت تحتل مكانة مهمة للغاية
خالل فترة الجائحة وأن بعض المؤسسات
البريدية بدأت في تقديم هذه الخدمات في
استجابة مباشرة للجائحة”.
UNION POSTALE
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مؤسسة بريد إيرلندا (:)An Post
ثقافة الرعاية
ً ً
َّ
المعي تقديم
تضرب مؤسسة بريد إيرلندا مثاال بارزا على ثقافة الرعاية .فقد بدأ هذا المستثمر
مجموعة من الخدمات الجديدة في بداية شهر مايو ،منها خدمة زيارة كبار السن والفئات
المستضعفة في منازلهم وتوزيع البطاقات الربيدية دون رسوم على كل أسرة في إيرلندا وخدمتا
جمع الربيد والطرود في المزنل بالمجان ونشر المعلومات الحكومية وتوزيع الصحف وتوفري كتب
أنشطة موجهة لألطفال
وساهمت ًالثقافة المؤسسية مساهمة كبرية في تمكني المؤسسة الربيدية من تنفيذ المبادرات
َ
بثقافة قوية
بالفعل
تتمتع
يد
رب
ال
نقل
شركات
أن
المؤسسة
موظفو
ويرى
الحاجة.
عند
يعا
ر
س
تنفيذا
ً
قائمة على تقديم الخدمات غري الرسمية من أجل مساعدة األشخاص أثناء توزيع الربيد يوميا ،لذلك
أيد الموظفون اإلسراع في تعميم المزيد من هذه المهام ضمن واجباتهم الرسمية .وأوضح السيد
أنجوس الفرتي ،مدير العالقات العامة في مؤسسة بريد إيرلندا ،أن شركات نقل الربيد نفسها قد
ساهمت بالعديد من األفكار اليت أثرت الخدمات الجديدة.
وقال إن “هذا التفاعل يحدث بشكل طبيعي .وإن سعاة الربيد سيتحدثون مع األشخاص ويتحققون من
أنهم يحصلون على كل ما يحتاجون إليه .وإذا كانت هناك أي طلبات ،فيمكننا إرسالها إلى خدمات
دعم المجتمع المحلي اليت أنشأتها السلطات المحلية”.
ً ً
وأدت خطة التأهب أيضا دورا في ذلك ،حيث وضعت المؤسسة خطة مراجعة لضمان استمرارية
األعمال وكان آخر تحديث لهذه الخطة في أواخر عام  .2019كما ساعد فريق أنشئ للتصدي للجائحة
في بداية وقوعها على تيسري تدفق المعلومات في شىت أرجاء المؤسسة وتحقيق المزيد من
المرونة رغم عمل العديد من الموظفني من المزنل.
يرجى االطالع على الشرح في الموقع اإللكرتوني التالي:
https://spark.adobe.com/page/ODdKlw3hXNiyz/
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مؤسسة بريد أستراليا (:)Australia Post
اإلبقاء على المجتمع في صحة جيدة
حرصت السلطات األسرتالية في بداية الجائحة إلى إيجاد طريقة تتيح االستمرار في تزويد األشخاص
المعزولني في المنازل باألدوية األساسية وغري ذلك من المنتجات الصحية .وتوجهت بعد ذلك وزارة
الصحة األسرتالية ونقابة الصيادلة في أسرتاليا لطلب المساعدة من المؤسسة الربيدية.
وتمكنت المؤسسة الربيدية من البدء في تقديم خدمة توزيع المواد الصيدالنية في جميع أنحاء البلد
في اليوم التالي بعد أسبوع واحد فقط من موافقة الحكومة ًوالنقابة .وأتاحت منحة حصلت عليها
المؤسسة بقيمة  25مليون دوالر أسرتالي تقديم الخدمة مجانا إلى الصيدليات وزبائنها.
ً
وكان الدعم الذي قدمته الحكومة ونقابة الصيادلة حاسما في نجاح المشروع ،شأنه شأن التنظيم
المؤسسة بتشكيل فريق خاص يعىن بالتصدي للجائحة
ً
المحكم للمؤسسة الربيدية .حيث قامت ً
من أجل ضمان تنفيذ هذه المشاريع تنفيذا سريعا .وضم هذا الفريق موظفني بطائفة عريضة من
التخصصات ً -من المختصني في المنتجات والعمليات الربيدية إلى االسرتاتيجية واالتصاالت المؤسسية
 عملوا أحينا في المساء وعطالت نهاية األسبوع.وقد ًساعد استخدام المنتجات والخدمات القائمة إلثراء الربامج الجديدة على البدء في تنفيذ المشروع
MyPost
سريعا .وربط الفريق خدمة الربيد العاجل اليت تقدمها المؤسسة بالمنصة الرقمي ة �Busi
ً
 )ness (MPBمن أجل الشروع في تقديم خدمة توزيع المواد الصيدالنية؛ وقد انصب الرتكزي أوال
على إعداد الربنامج وتشغيله ،ثم ضبطه وتحسينه فيما بعد.
يرجى االطالع على الشرح على الموقع اإللكرتوني التالي:
https://spark.adobe.com/page/ytM3QcPSTb5cR/
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ما بعد الجائحة
رغم حداثة عهد مركز الموارد المخصص لجائحة
كورونا ( ،)COVID-19كان الفريق المكلف بمشروع
الخدمات االجتماعية في االتحاد الربيدي العالمي
يعمل بالفعل على جمع المعلومات عن الخدمات
االجتماعية اليت قدمت في القطاع خالل عدة أشهر.
وما كان من الجائحة في بعض الحاالت إال أن سرعت
تنفيذ المؤسسات الربيدية للمبادرات الجديدة.
وقال السيد هيل إن “من الواضح أن مجموعة من
الخدمات الفرعية أصبحت تحتل مكانة مهمة للغاية
خالل فرتة الجائحة وأن بعض المؤسسات الربيدية
بدأت في تقديم هذه الخدمات في استجابة مباشرة
للجائحة”.
وأوضح أن الكثري من األدلة المروية تربهن على
أن المؤسسات الربيدية كانت تعمل على تنويع
محافظها من خالل تعزيز معروضها بالمزيد من
وقد تكلل العديد
الخدمات ذات التوجه االجتماعيِّ .
أنه يمكن
بي
ً
من هذه الخدمات بالنجاح ،مما ً
للمؤسسات الربيدية أن تكون شريكا مناسبا يساعد
الحكومات على تنفيذ المبادرات اإلنمائية في
المجالني االجتماعي واالقتصادي.
وبتمويل من حكومة اليابان استطاع االتحاد الربيدي
العالمي أن يبدأ في تنفيذ مشروعه الخاص بالخدمات
االجتماعية في شهر ديسمرب من أجل المساعدة
على رسم صورة أوسع للخدمات االجتماعية في

مع األطراف اليت تعمل على تطوير الخدمات
لدى المستثمرين الربيديني عن أن إدراك احتياجات
الزبائن وإقامة شراكات جديدة واالستفادة
من المنتجات والموارد القائمة وإنشاء أفرقة
مشاريع مخصصة والتواصل هي عوامل نجاح
مشرتكة للمؤسسات الربيدية اليت تنفذ مشاريع
جديدة.
الدعم الحكومي
في ظل اعتماد المؤسسات الربيدية في جميع
الحكومية ،يمكن أن
ً
أنحاء العالم على الموارد ً
يشكل الدعم الحكومي أيضا عامال من العوامل
المحددة لقدرة المؤسسة الربيدية على تقديم
خدمات جديدة.
وفي حالة مؤسسة بريد إيرلندا ،أبرزت الحكومة
في بالغاتها الصحفية الدورية اإلجراءات اليت
اتخذتها المؤسسة الربيديةَّ ،
وتحول المستثمر
إلى شريك مهم في الجهود الوطنية اليت يبذلها
البلد للتصدي للجائحة .كما أدى الدعم الحكومي

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

المبادرات
المتعلقة بتنفيذ هذه
المشاريع
ً
ً
االجتماعية غالبا ما كانت تستغرق شهورا
قبل تفشي الجائحة ،إال أن المؤسسات
البريدية تمكنت من تنفيذها في غضون
أسابيع قليلة خالل األزمة.

للحصـول علـى المزيـد مـن المعلومـات عـن المشـروع
ودراسـات الحالـة المشـار إليهـا فـي هـذا المقـال،
يرجى االطالع على الصفحة المخصصة لهذا الغرض
علـى الموقـع اإللكرتونـي التالـي:

www.upu.int/en/activities/postal-social-financial-and-trade-services-during-covid-19/
about-postal-social-financial-and-trade-services-during-covid-19.html

مؤسسة بريد فرنسا (:)La Poste
تقديم خدمات التعليم

ساهمت مؤسسة بريد فرنسا مساهمة كبرية في ضمان تمكن تالميذ
المدارس من مواصلة التعلم في المزنل خالل فرتة إغالق البلد .وتمكنت
المؤسسة بدعم من وزارة الرتبية من استحداث خدمة لربط  000 200تلميذ
في فرنسا بمدرسيهم دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى منصات
التعلم على اإلنرتنت.
ونقلت المؤسسة الربيدية أثناء تنفيذ المشروع األول معدات الحواسيب
من المدارس إلى المنازل في جميع أرجاء البلد .وتمثلت المبادرة الثانية
المعنونة “تمارين في المزنل” في توزيع المؤسسة لنسخ ورقية من
التمارين المدرسية على اإلنرتنت على التالميذ ومن ثم إعادتها إلى
المدرسني بغية تصحيحها .وتسجل ثلث المؤسسات التعليمية في
مبادرة “تمارين في المزنل” ،اليت نفذها فريق مكون من  20موظف
فقط في غضون أسبوعني.
تعمل
وآتت التجربة أكلها في ًهذه الحالة .وكانت مؤسسة بريد فرنسا
ً
المبادرات أصال بالتعاون مع وزارة الرتبية ،فكان األمر هينا
على تنفيذ ُ
عليها عندما طلب من التالميذ الدراسة من المزنل .وقدمت المؤسسة
ً
أيضا العديد من الخدمات االجتماعية األخرى على مر السنني ومنها
الصحة اإللكرتونية ،لدرجة أن
خدمات الرعاية االجتماعية
وخدمات ً
ً
الخدمات االجتماعية أضحت جزءا راسخا من الخطة االسرتاتيجية
للمؤسسة.
ويرجى االطالع على الشرح على الموقع اإللكرتوني التالي:

في ظل اعتماد المؤسسات البريدية في
الحكومية،
جميع أنحاء العالم على الموارد ً ً
يمكن أن يشكل الدعم الحكومي أيضا عامال
من العوامل المحددة لقدرة المؤسسة
البريدية على تقديم خدمات جديدة.
القطاع وتقديم بعض ًالبيانات القابلة للقياس.
وأرسل السيد هيل استبيانا كخطوة أولى إلى البلدان
األعضاء في ًاالتحاد الربيدي العالمي ًالبالغ عددها
ً
 192بلدا عضوا .وأشار  80في المائة تقريبا من البلدان
اليت ردت على االستبيان وعددها  109بلدان إلى أنها
تقدم بالفعل خدمات اجتماعية وتتيح لمجتمعاتها
الحصول على الخدمات فيً جميع المجاالت ابتداء
من خدمات التعليم ووصوال إلى الخدمات الصحية
والخدمات الحكومية وما إلى ذلك.
وأضاف السيد هيل أن المشار ًيع المتعلقة بتنفيذ
هذه ًالمبادرات االجتماعية غالبا ما كانت تستغرق
شهورا قبل تفشي الجائحة ،إال أن المؤسسات
الربيدية تمكنت من تنفيذها في غضون أسابيع
قليلة خالل األزمة .وكشفت المحادثات اليت دارت

ً
دورا في نجاح المبادرات اليت أطلقتها مؤسسيت
بريد فرنسا وبريد أسرتاليا.
وقالت السيدة سوزان ألكسندر اليت تعمل خبرية
في التنظيم الربيدي في االتحاد الربيدي العالمي
إن االتحاد دأب على استخدام نتائج المشاريع في
الدفاع عن الربيد بصفته قناة تتيح للحكومات تحقيق
أهدافها االجتماعية واالقتصادية بعد زوال ًالجائحة.
وقد وجه االتحاد الربيدي العالمي مؤخرا رسالة
إلى جميع حكومات البلدان األعضاء يحثها فيها على
تقديم الدعم إلى المؤسسات الربيدية.

كما يشجع المشروع أصحاب المصلحة اآلخرين على
دعم المؤسسات الربيدية.
وأضافت ًالسيدة ألكسندر أن “المكتب الدولي
تلقى اتصاال من اتحاد يمثل العاملني في القطاع
الخدمات
الربيدي طلب فيه الحصول على أمثلة على ً
الجديدة اليت قدمها أعضاؤنا ،وذلك استعدادا للقاء
سيجمعه مع الوزارة المعنية في الحكومة لتناول
مسألة التنوع الربيدي”.
ك .ر.

https://spark.adobe.com/page/7A0ThTwqfXgBO/
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لقاء مع خبير
يعم ــل الس ــيد جيم ــس هي ــل عل ــى مش ــروع
الخدم ــات االجتماعي ــة البريدي ــة الخ ــاص باالتح ــاد
البري ــدي العالم ــي منذ أكثر من نص ــف عام .وقد
َّ
وج ــه تركي ــزه في اآلونة األخي ــرة على الخدمات
االجتماعي ــة التي قدمتها المؤسس ــات البريدية
لمس ــاعدة مجتمعاته ــا عل ــى مواجه ــة جائح ــة
كورون ــا ( .)COVID-19وه ــو يش ــرح المش ــروع
لمجل ــة .UNION POSTALE
مقابلة ٔاجرتهاْ :
كايال ر ْد ْ
ستاون
ِ

ما هو الدافع وراء تنفيذ هذا المشروع وتبادل هذه
الموارد؟
لقد احتشد المواطنون والجمعيات الخيرية
والحكومات والقطاع الخاص للتصدي لجائحة
كورونا ( )COVID-19والعمل على الحد من انتشار
الفيروس ورعاية المرضى .ورغم ذلك ،يلزم
ً
أيضا معالجة مجموعة من اآلثار االجتماعية غير
المباشرة المترتبة على الجائحة ،ال سيما وأن
االنعزال في المنزل والتباعد االجتماعي يحدان من
فرص وصول الناس إلى الغذاء واألدوية وخدمات
التعليم كما يحدان من فرص االتصال بين أفراد
المجتمع .وأدركنا في شهر مارس أن المستثمرين
َّ
المعينين يعملون على التصدي للجائحة باإلسراع
في تنفيذ خدمات اجتماعية جديدة .وكان الهدف
من مشروعنا إنشاء منصة تتيح للمؤسسات
البريدية تبادل تجاربها وتتيح للمكتب الدولي لالتحاد
البريدي العالمي نشر التحليالت الخاصة بكيفية
البريدية من البدء في تقديم
تمكن المؤسسات ً
خدمات جديدة سريعا .ولقد أردنا في األساس
وضع طريقة فعالة إللهام المؤسسات البريدية
ودعمها في مساعيها لمساعدة جمهور الناس
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خالل فترة الجائحة .ويحتل المكتب الدولي مكانة
متميزة تتيح له تنسيق عمليات تبادل الخبرات.

مـا هـي أوجـه الشـبه بيـن هـذه الخدمـات المقدمـة
أثنـاء جائحـة كورونـا ( )COVID-19والخدمـات
االجتماعيـة التـي كانـت تقـدم قبلهـا؟
كان العديد من المؤسسات البريدية يقدم بالفعل
خدمات اجتماعية ،رغم أنه من السابق لألوان
تقييم ما إذا كان الطلب على الخدمات القائمة قد
زاد خالل األشهر القليلة الماضية .ومن الواضح
أن مجموعة من الخدمات الفرعية أصبحت تحتل
مكانة مهمة للغاية خالل فترة الجائحة وأن بعض
المؤسسات البريدية بدأت في تقديم هذه الخدمات
في استجابة مباشرة للجائحة .وعلى سبيل
المثال ،يشارك المزيد من المؤسسات البريدية في
الغذائية
توزيع األدوية الموصوفة والمساعدات ً
والتمارين المنزلية الخاصة باألطفال ،فضال عن
إجراء الفحوص الصحية لكبار السن وغيرهم من
السكان المستضعفين .كما الحظنا أن المؤسسات
البريدية أقامت شراكات مباشرة مع المصانع التي
تنتج الكمامات ومعقم اليدين الكحولي بغية ضمان
وصول عامة الجمهور إلى هذه المواد األساسية.

ما هي بعض أبرز الخدمات المبتكرة التي شهدتم
تطويرها خالل فترة الجائحة؟
استعانات مؤسسة بريد كوستاريكا (Correos
 )de Costa Ricaومؤسسة بريد جيرسي
( )Jersey Postبالشركات الخاصة لتوزيع األدوية
الموصوفة على الفئات المستضعفة من السكان.
وهو مثال مهم على استفادة المؤسسات
البريدية من الموارد الواسعة التي أصبحت متاحة
خالل فترة األزمة .وفي كوستاريكا ،عرضت
السيارات تقديم السيارات
الشركات الخاصة لتأجير ً
والوقود والسائقين مجانا لمساعدة المؤسسة
البريدية على توزيع األدوية الضرورية على السكان.
وبسبب قلة عدد مستأجري السيارات خالل أزمة
كورونا ( ،)COVID-19سمحت هذه المبادرة لتلك
بالمحافظة على نشاط موظفيها
الشركات
ً
والمساهمة أيضا في الجهود الوطنية للتصدي
للجائحة .وبالمثل ،ساعد سائقو سيارات األجرة
في جيرسيً على توسيع حجم أسطول التوزيع
البريدي دعما ً لخدمة توزيع األدوية التي استهل
تقديمها حديثا.
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عوامل النجاح الشائعة

فهم احتياجات الزبائن
وأصحاب المصلحة
اآلخرين

السعي إلى تنويع
الشراكات

االستفادة من المنتجات
والخدمات والعالقات
القائمة

تشكيل أفرقة مشروع
مخصصة وتسليحها
بموارد جيدة

وضع مسار واضح
للتواصل بشأن المشروع
على الصعيدين الداخلي

ما هي طبيعة الردود التي تلقيتموها من البلدان
األعضاء؟
كانت الردود إيجابية ،حيث أرسل لنا العديد من
المؤسسات البريدية أمثلة على مبادرات مكافحة
في
فيورس كورونا ( )COVID-19إلدراجها ً
المنصة الجديدة .وتلقى المكتب الدولي اتصاال
من اتحاد يمثل العاملين في القطاع البريدي
الخدمات
يطلب فيه الحصول على أمثلة على
ً
الجديدة التي قدمها أعضاؤنا ،وذلك استعدادا
للقاء سيجمعه مع الوزارة المعنية في الحكومة
بشأن التنوع البريدي”.
كيف َّغير هذا المشروع والدعاية المتزايدة للخدمات
االجتماعية البريدية تصور المؤسسات البريدية لدى
أصحاب المصلحة؟
لئن كان الهدف األساسي من هذه المنصة هو تيسير
التبادل السريع ًللمعارف بين المؤسسات البريدية،
فإنها تشكل أيضا مكتبة تحفل باألمثلة يستخدمها
المكتب الدولي في ً أعمال الدعم .وقد وجه
المكتب الدولي مؤخرا رسالة إلى حكومات البلدان
األعضاء يطالبها فيها بتقديم الدعم إلى القطاع
البريدي .وأوضحت الرسالة أنه ينبغي التعامل مع
المؤسسات البريدية كبنية تحتية بالغة األهمية وأن
الحكومات تعول عليها في تقديم مجموعة من
الخدمات االجتماعية والمالية إلى العموم .كما
رافقت هذا المشروع تغطية واسعة النطاق على
وسائل التواصل االجتماعي ومقاالت إخبارية تهدف
التي تفيد ًبأنه يمكن للمؤسسات
إلى تعزيز الرسالة ً
البريدية أن تؤدي دورا رئيسيا في تحسين رفاهية
الناس وازدهارهم خاصة خالل هذه الفترة الصعبة.
UNION POSTALE

ً
بناء على البحث الذي أجريته ،هل هناك أي عوامل
مشتركة تقود إلى نجاح هذه الخدمات ونجاح
تقديمها؟
ال زلنا نتوقع تلقي العديد من األمثلة األخرى
على استجابة المؤسسات البريدية للجائحة ،وإن
كانت القائمة الحالية شديدة التنوع .وقد تمكنا من
خالل مجموعة من المقابالت التي أجريناها مع
المؤسسات البريدية بشأن خدماتها الجديدة من
تحديد عوامل النجاح المشتركة التالية:
فهـم احتياجـات الزبائـن وأصحـاب المصلحـة
اآلخر يـن
السعي إلى تنويع الشراكات
االستفادة من المنتجات والخدمات والعالقات
القائمة
تشكيل أفرقة مشروع مخصصة وتسليحها
بموارد جيدة
وضـع مسـار واضـح للتواصـل بشـأن المشـروع
علـى الصعيديـن الداخلـي والخارجـي
عملك على مشروع خدمات اجتماعية
في ظل ً
أوسع نطاقا بالتوازي مع هذا المشروع ،هل
يمكنك إطالع قرائنا بإيجاز على ذلك المشروع؟
استهل تنفيذ هذا المشروع في نوفمبر 2019
بهدف التوثيق وتقديم التوجيه الواسع النطاق
بشأن الخدمات االجتماعية البريدية ،وذلك بتمويل
واالتصاالت اليابانية .وقد كان
من وزارة اإلعالم
ً
المكتب الدولي يعلم مسبقا أن أعضاء االتحاد

البريدي العالمي كانوا يقدمون خدمات في
مجاالت الصحة والرعاية االجتماعية والتعليم.
ورغم ذلك ،كان من الضروري تكوين فكرة عن
هذه الخدمات وفهم دوافع تنويع ًالمؤسسات
البريدية لخدماتها على هذا النحو فهما أعمق.
ورد على استبياننا مائة وتسعة من أعضاء االتحاد
البريدي العالمي ،وضربوا العديد من األمثلة
على خدماتهم االجتماعية البريدية .وتراوحت
هذه الخدمات بين تقديم خدمة ترجمة الوثائق
للمهاجرين وشن حملة وطنية للتوعية بمسألة
االتجار بالبشر وجمع البطاريات واألدوية غير
المستخدمة للتخلص منها بشكل آمن .وشملت
األسباب التي ذكرت لتقديم هذه الخدمات تحصيل
إيرادات إضافية وزيادة مرونة األعمال والقيمة
المضافة للزبائن والمحافظة على المكانة الهامة
التي تحتلها المؤسسة البريدية في تنفيذ سياسة
الحكومة.
وستنشر دراسات حالة ودليل للخدمات االجتماعية
البريدية في نهاية هذا العام ،لذلك نحن حريصون
أشد الحرص على تلقي المزيد ًمن األمثلة من
المؤسسات البريدية .ونود أيضا االطالع على
القوائم المرجعية أو البروتوكوالت أو األدوات
األخرى التي يمكن تبادلها .ويرجى إرسال هذه
األمثلة باإلضافة إلى أي تساؤالت أو طلبات
للحصول على الدعم إلى عنوان البريد اإللكتروني
.pss@upu.int
ك .ر.
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مقابلة

اإلبقاء على تدفق البريد :مقابلة صحفية مع مدير العمليات البريدية في االتحاد البريدي العالمي

اإلبقاء على تدفق البريد:
مقابلـة صحفية مع مديـر العمليات
البريديـة فـي االتحـاد البريـدي
العالمـي
طرح ــت جائح ــة كورون ــا ( )COVID-19مجموع ــة م ــن التحدي ــات أم ــام الش ــبكة البريدي ــة ،ولك ــن الوح ــدة
المعني ــة باس ــتمرارية العملي ــات ل ــدى االتح ــاد البري ــدي العالم ــي أخ ــذت تعم ــل عل ــى التص ــدي له ــذه
المش ــاكل بغي ــة الحف ــاظ عل ــى تش ــغيل الش ــبكة .ويش ــرح الس ــيد عب ــد اإلل ــه بوس ــتة ،مدي ــر العملي ــات
البريدي ــة ف ــي االتح ــاد البري ــدي العالم ــي ورئي ــس الوح ــدة المعني ــة باس ــتمرارية العملي ــات ،التحدي ــات
وال ــدروس المس ــتخلصة م ــن اإلبق ــاء عل ــى تدف ــق البري ــد خ ــال الجائح ــة العالمي ــة
مقابلة ٔاجرتهاْ :
كايال ر ْد ْ
ستاون
ِ

لقد الحظنا أن جائحة كورونا ( )COVID-19وصفت
بأنها واحدة من أشد األزمات التي وقعت منذ الحرب
العالمية الثانية .فما كان أثرها في المستثمرين
البريديين وشركائهم في سلسلة اإلمدادات
واالتحاد البريدي العالمي؟
كان ألزمة جائحة كورونا ( )COVID-19تأثير كبير
في المستثمرين البريديين وشركائهم في سلسلة
اإلمدادات واالتحاد البريدي العالمي والقطاع
البريدي بأكمله .ولن تزول هذه اآلثار بانتهاء
الجائحة – بل إن آثار هذه األزمة في االتحاد
البريدي العالمي والقطاع البريدي ستستمر في
المستقبل.
وقد بينت األزمة أن المؤسسات البريدية عنصر
أساسي من عناصر االقتصاد العالمي ،فهي
طوق النجاة الذي يتشبث به جميع سكان العالم.
وال تقتصر أهمية المؤسسات البريدية على تقديم
والطرود البريدية والخدمات
خدمات بريد الرسائل
ً
العاجلة ولكنها تنسحب أيضا على تقديم خدمات
توزيع األدوية وصرف الحواالت والمدفوعات
الحكومية ،حتى أنها يستعان بها في تيسير عملية
التصويت في االنتخابات.
وخالل فترة الجائحة ،ثبت أن مهمة االتحاد البريدي
العالمي المتمثلة في “تأمين التنظيم وتحسين
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الخدمات البريدية وتعزيز التعاون الدولي” ذات
أهمية خاصة .وعكفت أمانة االتحاد البريدي
العالمي على تنسيق االتصاالت الحيوية وضمان
استمرارها بين أصحاب المصلحة البريديين ،وأوجدت
الحلول لمساعدة البلدان األعضاء في االتحاد
البريدي العالمي على اإلبقاء على تدفق البريد.

ما هي بعض أصعب التحديات التشغيلية التي
واجهها القطاع البريدي خالل هذه األزمة؟
كان التحدي األكبر الذي تعين التغلب عليه هو
وقد فرضت أزمة جائحة
اإلبقاء على تدفق البريدً .
كورونا ( )COVID-19ضغطا غير مسبوق على
الشبكة البريدية الدولية .ورغم أن العديد من
البلدان تعتبر المؤسسات البريدية خدمة أساسية
سامحة لها مواصلة عملياتها رغم اإلغالق الكامل،
البريدي العالمي رسائل عاجلة واردة
االتحاد
عالج
ً
ً
من  137بلدا عضوا فيما يتعلق بالجائحة .وأشارت
الرسائل إلى تعرض الخدمة الضطرابات بسبب
التدابير المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا
( ،)COVID-19مثل إلغاء الرحالت الجوية وفرض
التباعد االجتماعي األمر الذي أدى إلى إطالة زمن
بعض الممرات البريدية وإغالق البعض
التوزيع فيً ً
اآلخر إغالقا تاما.

“بينت األزمة أن المؤسسات البريدية
عنصر أساسي من عناصر االقتصاد
العالمي ،فهي طوق النجاة الذي
يتشبث به جميع سكان العالم” .
وتأثرت تدفقات البريد الدولي خاصة بإلغاء
وإغالق ًالمطارات ،إذ
الرحالت الجوية الدولية ً
تعتمد الشبكة البريدية اعتمادا شديدا على شركات
الطيران لنقل البريد.
وفي مواجهة هذه االضطرابات اتصل االتحاد
َّ
المعينين
البريدي العالمي بالمستثمرين
ودعاهم إلى االتصال بمقدمي خدمات الشحن
السطحي وتبادل أي معلومات متاحة عن السعة
االستيعابية لوسائل النقل المتاحة ،بما في ذلك
وسائل النقل ًعبر السكك الحديدية والبحر والبر.
ولقد اتصلنا أيضا بشركات نقل جديدة تقدم وسائل
نقل مختلفة وطلبنا منها النظر في التعاون
مع المؤسسات البريدية .وشجع االتحاد البريدي
َّ
المعينين وشركات النقل
المستثمرين
العالمي
ً
على العمل سويا لدعم التزام الخدمة الشمولية
األساسي الذي يرمي إلى تقديم الخدمات
البريدية إلى كل من يعيش على سطح هذا الكوكب.
UNION POSTALE

وأسفرت مبادرات تبادل المعلومات هذه عن
ظهور عدد هائل من االبتكارات واألساليب
الجديدة للنقل البري والبحري والجوي .وشجع
االتحاد البريدي العالمي في إطار الشراكة مع
اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات على تسريع
اإلجراءات وتخفيف القيود للحفاظ على خطوط
إمدادات الشحن الجوي ،بما في ذلك نقل البريد،
مفتوحة في أعقاب تزايد إلغاء رحالت الركاب
الجوية .كما عمل االتحاد البريدي العالمي عن
كثب مع المستثمرين البريديين ومنظمات السكك
الحديدية لتحويل الدراسات التجريبية إلى واقع
قابل للتطبيق.
وتعد شبكة القطارات أحد الخيارات البديلة ،في
ظل الوضع الراهن ،لنقل كميات ًهائلة من البريد
بين آسيا وأوروبا .وقد نقل  21قطارا من القطارات
المخصصة للبريد وحده زهاء  8000طن من البريد من
اليوم .ويعد استخدام
منتصف شهر مارس حتى ً
القطارات لتوزيع البريد نجاحا ُيحسب إلى االتحاد
البريدي العالمي.
وتشكل وسائل النقل السطحي عن طريق البر
والبحر وسائل أخرى فعالة أنشأناها من أجل
تعزيز النقل الجوي .وقد أصبحت هذه الوسائل اآلن
عناصر مهمة للغاية في الشبكة البريدية الدولية.

لقـد أنشـأتم وحـدة خاصـة معنيـة باسـتمرارية
العمليـات مـن أجـل المسـاعدة علـى مواجهـة هـذه
األزمـة – فمـاذا كانـت مهمـة هـذه الوحـدة خلال
فتـرة الجائحـة؟
في بداية الجائحة ،شرعت مديرية العمليات
البريدية التابعة لالتحاد البريدي العالمي في
استمرار تدفق البريد -
العمل بسرعة على ضمان ً
ليس فقط الرسائل وإنما أيضا األدوية والمعدات
الطبية والسلع األساسية األخرى  -رغم األزمة
العالمية.
وينسحب عملنا على ثالثة أبعاد.
تمثلت الخطوة األولى في وضع آلية للوقوف
على الوضع .وقد نجحنا في تنفيذ ذلك من خالل
إنشاء الوحدة المعنية باستمرارية العمليات،
والتي تضم خبراء يغطون مجاالت مختلفة من
النقل واألمن إلى تكنولوجيا المعلومات ونوعية
الخدمة .ويجتمع هذا الفريق المتعدد االختصاصات
ً
يوميا لتنسيق اإلجراءات التي يتخذها االتحاد
البريدي العالمي بشأن المشاكل التشغيلية ذات
الصلة بالجائحة.
ويقود ذلك إلى الجزء الثاني من مهمتنا ،وهو
التخفيف من تأثير األزمة في العمليات البريدية.
وتتركز جهودنا في الوقت الحالي على هذه
المرحلة.

“وتأثرت تدفقات البريد الدولي خاصة
بإلغاء الرحالت الجوية الدولية وإغالق
المطارات ،إذ ً تعتمد الشبكة البريدية
ً
اعتمادا شديدا على شركات الطيران
لنقل البريد”.
وعلى سبيل المثال ،قام الفريق بوضع جدول
مخصص يبين جميع اإلجراءات التشغيلية التي
اتخذتها المؤسسات البريدية نتيجة لجائحة كورونا
( .)COVID-19ويرد هذا الجدول في قاعدة بيانات
مركزية متاحة لجميع البلدان األعضاء وهو يسمح
للبلدان األعضاء باالطالع على البيانات حسب البلد
بسرعة ويسر.
ويكمن أحد الجوانب األخرى المهمة من عملنا
في المساعدة على حل المشاكل المتعلقة
بالنقل .وأخذت الوحدة المعنية باستمرارية
العمليات تعمل على إيجاد بدائل للمساعدة على
البعائث البريدية الموجودة في
نقل إرساليات ً
مكاتب التبادل جوا وعلى تقديم معلومات محينة
عن استعدادات شركات الشحن الجوي ووضعها
وعن ضع المعابر الحدودية المتاحة للنقل البري،
كما أخذت تعمل على التواصل مع الشركاء الجدد
في سلسلة ًاإلمدادات ودعم إنشاء طرق جديدة.
وأعددنا جدوال يجمع كل المعلومات عن طرائق
النقل البديلة المتاحة لنا ،بما في ذلك الحلول
الجديدة القائمة على السكك الحديدية ورحالت
الشحن الجوي ،وقدمنا المشورة التسويقية
والقانونية بشأن الطرق البديلة األخرى.
ً
وتمكنا معا من تنسيق توجيه أول قطار مخصص
للبريد فقط من الصين إلى أوروبا ،وحمل هذا
القطار آالف األطنان من البريد .وبفضل التعاون
الوثيق مع الشركاء في سلسلة اإلمدادات
وتمكن االتحاد البريدي العالمي من ِّوضع إطار
قانوني إلنشاء هذا الطريق الجديد وحل المشاكل
التشغيلية المتعلقة به ،مما ساعد على اإلبقاء
على تدفق البريد بين القارات.
وتمثل أحد العناصر األخرى المهمة في عملنا
اليومي في البقاء على اتصال بأعضائنا وتقديم
الدعم إليهم .ونحن على اتصال يومي بأعضائنا
على
لمساعدتهم على حل المشاكل والتغلب ً
التحديات التشغيلية التي تواجههم ،ولكن أيضا
لحصر أفضل الممارسات بغية تبادلها مع جميع
األعضاء .وقد قمنا بإعداد بالغات تشرح األدوات
والموارد التي أنشأناها لمساعدتهم خالل هذه
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مقابلة
ً
الفترة .ونعمل أيضا على رصد تأثير األزمة على
كميات البريد.
وسيركز البعد الثالث واألخير من مهمتنا على
المستخلصة من الجائحة حتى نتمكن من
الدروس ً
المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تهدف
إلى تحسين قدرة الشبكة البريدية العالمية على
الصمود.

أدت هذه األزمة إلى تكثيف التعاون بين االتحاد
البريدي العالمي والهيئات الدولية األخرى
والحكومات لحل المشاكل القائمة بسرعة كبيرة.
فكيف ترى استمرار هذا التعاون بعد انتهاء
األزمة؟
تعاون االتحاد البريدي العالمي خالل فترة األزمة
مع منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل
الجوي الدولي ومنظمة الجمارك العالمية ولجنة
األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة
التعاون بين هيئات السكك الحديدية والمجلس
المعني بتنسيق النقل األوروبي اآلسيوي بغية
اإلبقاء على تدفق البريد.
كما عزز المكتب الدولي التنسيق مع االتحادات
المحدودة لالتحاد البريدي العالمي ،مع مراعاة
دورها األساسي في مختلف المناطق .وتؤدي
هذه المنظمات ،التي دأبت على التعاون مع
البريدي العالمي في العديد من المجاالت،
االتحاد
ً
ً
دورا حاسما في سياق جمع المعلومات أثناء
فترة الجائحة كما أنها تيسر قيام المزيد من
االتصاالت مع المستثمرين في كل منطقة من
المناطق.
ولطالما عمل االتحاد البريدي العالمي مع
األجهزة الدولية والحكومات لتحقيق األهداف
المشتركة على نحو فعال .وسيستمر التعاون
والتنسيق المتميزان بين االتحاد البريدي العالمي
وهذه المنظمات بعد مرور هذه األزمة.
لقد ذكرت “الدروس المستخلصة” ،فكيف يمكن في
رأيك أن تغير هذه األزمة طريقة تنفيذ العمليات
البريدية في المستقبل؟
من الواضح أن طريقة العمل بعد جائحة كورونا
( )COVID-19تختلف عنها قبل الجائحة .وعلى
الرغم من أنه ال يزال هناك المزيد من العمل الذي
يتعين القيام به ،يمكنني بالفعل استخالص بعض
الدروس المهمة التي تعلمناها خالل األشهر
القليلة الماضية .ومن المرجح أن تتطور العمليات
البريدية في مجاالت النقل والرقمنة والتركيز على
السوق والتعددية.
وبينت الجائحة أنه يجب علينا تنويع وسائل نقل
البريد .فقبل جائحة كورونا ( )COVID-19كانت
المؤسسات البريدية تعتمد على رحالت الركاب
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تحقيق صحفي
الجوية التجارية لنقل بريدها الدولي .وتسبب هذا
االعتماد على قناة واحدة لنقل البريد في وقوع
نتائج كارثية في بداية األزمة .وعلى الرغم من
أننا تمكنا من إنشاء طرق بديلة بسرعة كبيرة
خالل فترة الجائحة ،فمن الواضح أنه يجب علينا
نقل بديلة من أجل تزويد
مواصلة إقامة قنوات ً
أعضائنا بخيارات أكثر تنوعا .وسيجري تعديل نظام
االتفاقية حسب االقتضاء.

“وسيركز البعد الثالث واألخير من
من
مهمتنا على الدروس المستخلصة ً
الجائحة حتى نتمكن من المضي قدما
في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى
تحسين قدرة الشبكة البريدية العالمية
على الصمود” .
وأدت األزمة ،وال سيما ضرورة التباعد االجتماعي،
العمليات
إلى تسريع االنتقال إلى االعتماد على
ً
الرقمية حيثما أمكن ذلك .وقد كانت الرقمنة خيارا
قبل الجائحة ،لكنها أصبحت اآلن ضرورة ملحة .ومن
المرجح أن يفضل الزبائن االستمرار في الحصول
على خدمة “التوزيع دون تالمس” في المستقبل
القريب .وستشكل االبتكارات في مجال التوزيع،
استخدام ًخزانات ًالطرود وتسجيل التوقيعات
مثل ً
توزيع
إلكترونيا ،أمرا أساسيا من أجل إتاحة خيارات ً
تأثيرا
مرنة .وأثرت الفوارق في مستوى الرقمنة ً
غير متناسب في البلدان النامية ،لذلك نعمل حاليا
على تسريع المشاريع من أجل ربط البلدان بشبكات
االتحاد البريدي العالمي الرقمية من خالل نظام
اإلقرارات الجمركية والنظام البريدي الدولي
وأدوات تكنولوجيا المعلومات األخرى.

ً
ً
وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد ،زادت الجائحة من
أهمية التعاون المتعدد األطراف ودور االتحاد
البريدي العالمي في إتاحة قيام هذا التعاون.
ولوال هذه األطر لما تمكنا من التغلب على
التحديات التي تواجهها الشبكة البريدية العالمية.
ويمكننا بصفتنا وكالة متخصصة تابعة لألمم
المتحدة الجمع بين كل الجهات الفاعلة ،سواء
من خالل التعاون الحكومي الدولي أو التعاون
بين الوكاالت .ولقد تمكنا من حل المشاكل الثنائية
بين المؤسسات البريدية ومقدمي خدمات النقل
وبين البلدان .وتمكنا من العمل مع منظمات األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى للضغط على
الحكومات والمنظمين من أجل تيسير تبادل البريد
الدولي من خالل اإلبقاء على حركة رحالت الشحن
الوكاالت
الجوي وضمان التعاون الوثيق مع
ً
الجمركية واالعتراف بالمؤسسات البريدية شريكا
ً
مهما في تقديم الخدمات األساسية وضمان
توفير الدعم المناسب الذي يتيح لها مواصلة
العمل .وال تستطيع أي منظمة أخرى القيام
بذلك.
وأعتقد أن الناس يمكنهم دون شك مالحظة
العالمي ،خاصة في
مدى أهمية االتحاد البريدي
ً
األوقات الصعبة ،حيث أننا قادرون معا على وضع
حلول ملموسة للقطاع ولكل من يستخدم شبكته
العالمية .ك .ر.

تشخيص وضع
القطاع البريدي
تبي ــن األبح ــاث الجدي ــدة الت ــي يجريه ــا االتح ــاد البري ــدي
العالم ــي أن كمي ــات البري ــد انخفض ــت ف ــي بداي ــة ًالجائح ــة
مم ــا عًم ــق الصعوبات الت ــي يواجهها االتح ــاد حاليا وقدم
أف ــكارا للمس ــتقبل.
ْ
ْ
النص :كايال ْردستاون

يبيـن التقريـر الـذي صـدر بعنـوان “The COVID-19 crisis and the postal
“( ”sectorأزمـة كورونـا ( )COVID-19والقطـاع البريـدي”) أن كميـات

ً
البريـد الدولـي شـهدت تراجعـا بنسـبة  ٪21خلال الفتـرة بيـن  23ينايـر و14
مايـو  2020مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي ،وهـو أعلـى تراجـع
يسـجله االتحـاد البريـدي العالمـي منـذ أن بـدأت المنظمـة فـي جمـع البيانـات
اإللكترونيـة المتبادلـة بيـن مسـتثمريها البريدييـن.
ً ً
وال غرابـة فـي هـذا التراجـع الكبيـر فـي كميـات البريـد ألن جـزءا كبيـرا مـن
العالـم يعانـي مـن اآلثـار الصحيـة واالقتصاديـة لجائحـة كورونـا (.)COVID-19
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي ،فـي أبريـل ،تراجـع الناتـج المحلـي اإلجمالـي
العالمـي بنسـبة  3ف ًـي المائـة فـي عـام 2020؛ ولكنـه راجـع توقعاتـه ،فـي
أواخر يونيو ،متوقعا أن تقارب نسبة التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي
العالمـي  5فـي المائـة فـي ه ًـذه السـنة .ولتوضيـح هـذه التوقعـات ،شـهد
الناتـج المحلـي اإلجمالـي تراجعـا بنسـبة  ٪0.1خلال األزمـة الماليـة العالميـة.
وعالوة على ذلك ،تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع معدالت التجارة
العالميـة فـي البضائـع بنسـبة تتـراوح بيـن  13و 32فـي المائـة.
وقـد أخـذ االتحـاد البريـدي العالمـي بوصفـه الوكالـة المتخصصـة التابعـة
لألمـم ًالمتحـدة المعنيـة بالتعـاون البريـدي الدولـي يرصـد الوضـع عـن كثـب
اعتمـادا علـى اإلحصـاءات والمؤشـرات البريديـة الرسـمية المسـتنبطة مـن
رسـائل التبـادل اإللكترونـي للبيانـات بشـأن الشـحنات البريديـة المتبادلـة بيـن
البلـدان مـن أجـل تشـخيص آثـار الجائحـة فـي األعمـال البريديـة علـى األجليـن
القصيـر والمتوسـط.
وقـال السـيد بشـار عبـد الرحمـن حسـين ،المديـر العـام لالتحـاد البريـدي
العالمـي “لقـد أصبحـت أهميـة المؤسسـات البريديـة أوضـح مـن أي وقـت
مضـى ،حيـث يتواصـل معهـا المواطنـون للحصـول علـى الخدمـات األساسـية
أثنـاء بقائهـم فـي منازلهـم .ورغـم مواصلـة المسـتثمرين البريدييـن العمـل
بجـد فـي جميـع أن ًحـاء العالـم مـن أجـل خدمـة زبائنهـم خلال فتـرة الجائحـة،
فقـد واجهـوا أيضـا العديـد مـن االنتكاسـات بسـبب اإلجـراءات نفسـها الراميـة
إلـى وقـف انتشـار الفيـروس.
التحديات التي تواجهها سلسلة اإلمدادات
لئـن ظلـت المؤسسـات البريديـة تعمـل كخدمـة أساسـية علـى الرغـم مـن
إجـراءات اإلغلاق التـي فرضتهـا العديـد مـن البلـدان ،فقـد َّبيـن التقريـر أن
القطاع يواجه تحديات هائلة على امتداد ًسلسلة اإلمدادات .وذلك بداية من
اضطرابـات النقـل ونقـص العمالـة ووصـوال إلـى زيـادة تكاليـف المعالجـة ،فقـد
أثـرت جائحـة كورونـا (ً )COVID-19فـي حجـم الخدمـات البريديـة ونوعيتهـا على
السـواء .وأرسـل أكثـر مـن  130بل ًـدا مـن البلـدان األعضـاء فـي االتحـاد البريـدي
العالمـي البالـغ عددهـا  192بلـدا إشـعارات عبـر نظـام معلومـات الطـوارئ
الخـاص باالتحـاد البريـدي العالمـي لإلبلاغ عـن االضطرابـات التـي واجهتهـا.
كمـا أدى إلغـاء العديـد مـن رحلات الـركاب الجويـة ،وهـي إحـدى أشـيع
وسـائل نقل البريد الدولي ،إلى خلق فجوات كبيرة في سلسـلة اإلمدادات
حتـى تسـنى إيجـاد طـرق جديـدة لنقـل هـذا البريـد.
وتمكـن االتحـاد البريـدي العالمـي باسـتخدام رسـائل التبـادل اإللكترونـي
للبيانـات المتبادلـة بيـن المؤسسـات البريديـة مـن تحديـد كميـة البريد المتأخر
مقارنـة بنسـبة بريـد معياريـة ،أو الفتـرة الزمنيـة التـي تفصـل بيـن تصديـر
البعائـث واسـتالمها فـي البلـد المسـتورد فـي أسـبوع معيـن .وأظهـرت
هـذه البيانـات أن شـحن بعيثـة بريديـة إلـى الخـارج يسـتغرق اآلن مـا يقـرب
مـن ضعـف الوقـت .ومـن بيـن  2.1بعيثـة مرسـلة ،لـم يسـتلم البلـد المسـتورد
سوى بعيثة بريدية واحدة في غضون أسبوع ،وذلك مقارنة بنسبة قدرها
 1:1سـجلت خلال الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي.

كما أكد النشاط البريدي المسجل خالل جائحة
كورونا ( )COVID-19أن المؤسسات البريدية آخذة
في االنتقال من نموذج قائم على حركة الرسائل
أو المستندات ً إلى نموذج قائم على حركة
البضائع .ووفقا لبيانات االتحاد البريدي العالمي،
أدت اإلجراءات التي اتخذت للحد من الجائحة إلى
تراجع كمية بريد الرسائل بشكل أكبر في حين زادت
التجارة اإللكترونية من كميات الرزم الصغيرة
والطرود المتبادلة .وسيحتاج المستثمرون
البريديون إلى مواصلة تغيير عملياتهم التشغيلية
المبسطة وغير الورقية للتركيز على نقل هذه
البعائث وتوزيعها بسالسة.

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875
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تشخيص وضع القطاع البريدي

ﺗطور اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑرﯾدﯾﺔ

كمـا ت ًفـرض الفتـرة الزمنيـة التـي تقضيهـا البعائـث البريديـة فـي الجمـارك
ضغطـا علـى نوعيـة البريـد ،حيـث تسـتغرق معالجـة الطـرود الصـادرة 71
سـاعة فـي المتوسـط وتسـتغرق معالجـة الطـرود الـواردة مـا يصـل إلـى 64
سـاعة ،مقارنـة بسـاعة وسـاعتين علـى التوالـي فـي األوقـات العاديـة.

ً
“األعمــال التجاريــة الدوليــة أخــذت تســجل نمــوا بمعــدل
أســرع مــن نمــو الســوق المحليــة فــي الســنوات األخيــرة
علــى الرغــم مــن اســتحواذ الســوق المحليــة علــى حصــة
أكبــر مــن القطــاع البريــدي .وقــد زادت هــذه األزمــة مــن
ضعــف الســوق الدوليــة”,

وأوضح السيد بوفا أن ذلك قد يبعث على القلق حيال نمو األعمال البريدية
علـى األجـل الطويـل ،حيـث أظهـرت سـوق الطـرود الدوليـة إمكانـات واعـدة

۱٤۰
۱۲۰
۱۰۰

ﺗﺿرر ﻗدرات
اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

۸۰

اﻟﺗذرع ﺑﺣﺎﻻت
اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة

اآلفاق المستقبلية
ً
ً
ً
سـتؤدي التنميـة والتنويـع البريديـان ،وفقـا للتقريـر ،دورا أساسـيا فـي تحديـد
أداء المؤسسـات البريديـة فـي أعقـاب الجائحـة.
وأوضـح السـيد بوفـا أن المسـتثمرين البريدييـن سـيواجهون ثالثـة تصـورات
علـى األجـل الطويـل وهـي التصـور التشـاؤمي والتصـور المتوقـع والتصـور
التفاؤلـي.
ً
ولن تتمكن المؤسسـات البريدية وفقا للتصور التشـاؤمي من التعافي من
آثـار جائحـة كورونـا ( )COVID-19بسـبب اسـتمرار نقـص العمالـة واضطـراب
اإلمـدادات واسـتمرار تطبيـق التدابيـر الصحيـة والتراجـع االقتصـادي العـام.
وسيؤدي ذلك إلى تسريع تراجع أنشطة هذه المؤسسات في مجال بريد
الرسـائل علـى األجـل الطويـل وفشـلها فـي تلبيـة احتياجـات الزبائـن الجديـدة.
واألرجـح أن تكـون اآلثـار الصحيـة واالقتصاديـة المترتبـة علـى جائحـة كورونـا
( )COVID-19مؤقتة وأن تتعافى المؤسسات البريدية في نهاية المطاف
وتتمكن من اغتنام بعض الفرص ،مثل زيادة الطلبات على الخدمات البريدية
وعلـى الخدمـات والشـراكات الجديـدة المطـورة اسـتجابة الحتياجـات الزبائـن
أثنـاء الجائحـة .ومـع ذلـك ،لـن تكـون هـذه الفـرص كافيـة لعكـس التراجـع
علـى األجـل الطويـل ،حيـث قـد يعـود الزبائـن إلـى القنـوات غيـر القائمـة علـى
اإلنترنـت بمجـرد تخفيـف اإلجـراءات.

٦۰
٤۰

اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ

۲۰

ﻣﻼﺣظﺎت:
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗراﻛﻣﻲ
اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﻣﺎرس
۲۰۲۰

أﺑرﯾل
۲۰۲۰

ﯾﻧﺎﯾر
۲۰۲۰

ﻓﺑراﯾر
۲۰۲۰

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻدر :اﻟرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻻﺗﺟﺎھﺎت

۸۰

إﻏﻼق ﻣطﺎر
ووھﺎن اﻟدوﻟﻲ

٦۰
٤۰

ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
اﻟﺳﻧوي

۲۰
ﺻﻔر

ﺗزاﻣﻧت اﻟذروات
ﻓﻲ ﻋﺎم ۲۰۱۹
ﻣﻊ ﻣواﻋﯾد اﻟﻌطل
اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ

۲۰٤۰٦۰-

ﺗراﺟﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

اﻟﺣوادث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ

اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧﺻﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ.

اﻟطرود اﻟﺑرﯾدﯾﺔ

ﺑرﯾد اﻟرﺳﺎﺋل

۲٦۷

٥۰

۲٦۹

٤۰

ﻣﺎرس
۲۰۲۰

ﻓﺑراﯾر
۲۰۲۰

۲

۲۰
۱۰
ﺻﻔر

۱۰۲۰۳۰٤۰٥۰٦۰ﯾﻧﺎﯾر
۲۰۲۰

اﻟﻣﺻدر :إﺣﺻﺎءات اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻼﺣظﺎت :ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻋﺎم .۲۰۱۹
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اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺟوا ً )(٪

۳۰

٥٤-

ﯾﻧﺎﯾر
۲۰۱۹

اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﺿررة واﻹﻋﻼﻧﺎت

٦۰

۱۳-

ﻣﺎﯾو
۲۰۲۰

أﺑرﯾل
۲۰۲۰

ﻣﺎرس
۲۰۲۰

ﻓﺑراﯾر
۲۰۲۰

ﯾﻧﺎﯾر
۲۰۲۰

دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹

ﻧوﻓﻣﺑر
۲۰۱۹

أﻛﺗوﺑر
۲۰۱۹

ﺳﺑﺗﻣﺑر
۲۰۱۹

أﻏﺳطس
۲۰۱۹

ﯾوﻟﯾو
۲۰۱۹

ﯾوﻧﯾو
۲۰۱۹

ﻣﺎﯾو
۲۰۱۹

أﺑرﯾل
۲۰۱۹

ﻣﺎرس
۲۰۱۹

ﻓﺑراﯾر
۲۰۱۹

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﻌﺎﺋث اﻟﺑرﯾد اﻟدوﻟﻲ )(٪

السوق الدولية مقارنة بالسوق الداخلية
إلى أن انخفاض دخل الزبائن المتاح باإلضافة إلى تأخر التوزيع
يشير التقرير ً
قـد يتسـببان أيضـا فـي تراجـع كميـات البريـد الدولـي .وقـد يدفـع هـذا التراجـع
بالزبائـن إلـى التوجـه إلـى أسـواقهم المحليـة ،واإلعـراض عـن شـراء البضائـع
مـن الخـارج علـى اإلنترنـت.

لتعويـض االنخف ًـاض المسـتمر فـي كميـات الرسـائل .وسـجلت سـوق الطـرود
عبـر الحـدود نمـوا بنسـبة  13فـي المائـة فـي عـام  2018وحـده.
ً
ً
وأضـاف قائلا إن “األعمـال التجاريـة الدوليـة أخـذت تسـجل نمـوا بمعـدل أسـرع
مـن نمـو السـوق المحليـة فـي السـنوات األخيـرة علـى الرغـم مـن اسـتحواذ
السـوق المحليـة علـى حصـة أكبـر مـن القطـاع البريـدي .وقـد زادت هـذه
األزمـة مـن ضعـف السـوق الدوليـة”.

ﺗﺿرر اﻟﻘدرة
اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ
ﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ

اﻟﻌدد اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطوارئ

وأوضـح الخبيـر االقتصـادي لـدى االتح ًـاد البريـدي العالمـي ،السـيد مـورو
بوفـا ،أن أوقـات التسـليم تشـهد تحسـنا فـي بعـض المناطـق فـي ظـل رفـع
القيود المفروضة ،ومع ذلك كان إيصال ما نسبته  ٪71من البعائث الصادرة
إلـى بلـد المقصـد النهائـي أصعـب أثنـاء ذروة األزمـة مـن األوقـات العاديـة.

اﻻﺿطراب

۱٦۰

اﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎﺟل اﻟدوﻟﻲ

اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹرﺳﺎل ﻣن ﻣراﻛز
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑرﯾد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﺎدر

۲٥۹

۱۷۸

اﻟﺗوزﯾﻊ

اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ/اﻹﯾداع

۱٥۸

۱٥۳

اﻟﺗذرع ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة

۱۰٤

اﻟﻘدرات ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٦۹

ﺧدﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ
اﻟزﺑﺎﺋن

۳۳

إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺑور

٦٤

اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ
ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ

۱۷۰

اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ

اﻻﺿطراب

۱۰٤

ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗواﻗﯾﻊ

۱۰۱

۱۳۸
اﻟﻘﺑول ﻓﻲ ﻣراﻛز ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﺑرﯾد اﻟدوﻟﻲ اﻟوارد

۱۲۳

اﻟﻣﺻدر :اﻟرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ) ۱۷أﺑرﯾل .(۲۰۲۰

ويمكـن لراسـمي السياسـات والمؤسسـات البريديـة تجـاوز هـذه العاصفـة
بنجـاح إذا اتخـذوا اإلجـراءات الصحيحـة .ومـن المرجـح أن يكـون للمؤسسـة
ـبكة متطـورة للغايـة ،ممـا يتيـح لهـا
البريديـة فـي ظـل هـذا السـيناريو ش ً
التعافـي بسـرعة .وسـتكون قـادرة أيضـا علـى عكـس التراجـع علـى األجـل
الطويـل مسـتفيدة مـن الطفـرة التـي يشـهدها الطلـب علـى الطـرود التـي
تدفـع الطلـب علـى الخدمـات البريديـة ،وبالتالـي توفيـر المزيـد مـن اإليـرادات
لالسـتثمار فـي عمليـة التحـول الهيكلـي.
احتياجات السياسة العامة
يحـث ًالتقريـر البلـدان علـى إيلاء االهتمـام للمؤسسـات البريديـة باعتبارهـا
واالقتصاديـة والمسـاعدة علـى
شـريكا فـي تحقيـق أهدافهـا االجتماعيـة
ً
التعافـي مـن آثـار الجائحـة علـى المجتمعـات نظـرا للـدور الـذي تؤديـه كقنـاة
بديلـة لالسـتهالك والعمـل والتواصـل .ورغـم أن بعـض المؤسسـات البريديـة
شـهدت زيـادة فـي الطلـب علـى الخدمـات المحليـة ،فينبغـي عـدم التوقـف
عـن دعـم المسـتثمرين البريدييـن.

البلـدان ال يعنـي ًبالضـرورة أن تأثيـر األزمـة فـي المسـتثمرين البريدييـن كان
أقل” .وأضاف قائال إن “المؤسسات البريدية التي تعالج المشاكل المتعلقة
باإلمدادات وتوافر العمالة سجلت زيادة في التكاليف التشغيلية  -الخدمة
البريديـة هـي خدمـة كثيفـة العمالـة”.
وسـتظل المؤسسـات البريديـة بحاجـة إلـى دعـم راسـمي السياسـات لكـي
تواجـه االضطرابـات المسـتمرة التـي تشـهدها سلسـلة اإلمـدادات وتسـاعد
علـى حمايـة الموظفيـن البريدييـن أثنـاء اسـتمرارهم فـي التواصـل مـع
عمـوم النـاس كعامليـن أساسـيين .وعلاوة علـى ذلـك ،يمكنهـا مسـاعدة
المسـتثمرين البريدييـن علـى تحقيـق النمـو بعـد زوال الجائحـة مـن خلال
دعـم التنميـة البريديـة وتنويـع الخدمـات البريديـة لتشـمل الطـرود والخدمـات
اللوجسـتية والمدفوعـات وخدمـات المواطنيـن.
ويمكـن االطلاع علـى المزيـد بشـأن تأثيـر الجائحـة فـي القطـاع البريـدي علـى
الموقـع اإللكترونـي التالـي .www.upu.int/en/covid19report :ك .ر.

وقـال بوفـا إن “اعتقادنـا بـأن اإلغلاق أدى إلـى زيـادة الطلـب علـى بضائـع
التجـارة اإللكترونيـة التـي يجـري شـحنها عبـر القطـاع البريـدي فـي بعـض
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يغمرني شعور بالفخر الشديد باإلعالن عن عودة
املوظفني تدرجيي ًا ابتداءً من يوم االثنني  6يوليو.

رمبا كنا نعمل عن بعد ،ولكننا واصلنا مع ًا
عضوا والعديد من أصحاب
بلدا
ً
خدمة ً 192
املصلحة اآلخرين وإنين ألتقدم خبالص عبارات
االمتنان إىل اجلميع على كل ما قاموا به من عمل
شاق يف هذه األوقات الصعبة.
شكر ًا لالحتاد الربيدي العاملي.
املدير العام لالحتاد الربيدي العاملي،

بشار عبد الرمحن حسني

لقد اتخذنا تدابير جديدة للحفاظ على سالمة
الموظفين والزوار.
تشير الالفتات الموزعة في أرجاء المبنى إلى
المصعد إال شخص واحد
أنه ال يمكن أن يستخدم ً
في كل مرة ،وذلك التزاما بتوصيات الحكومة
السويسرية بشأن التباعد االجتماعي.
ووضعت العالمات في المداخل إلرشاد
الموظفين والزوار بأنه يجب عليهم الدخول
الواحد تلو اآلخر من أجل االلتزام بتوجيهات
الحكومة السويسرية بشأن التباعد االجتماعي.
وتضمن أدوات توزيع مطهر اليد الموجودة في
كل مدخل من مداخل المبنى وفي كل طابق أن
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يكون الموظفون قادرين على حماية أنفسهم
وحماية اآلخرين.
ُ ِّ َ
وجهزت قاعات االجتماعات إلتاحة مسافة

مناسبة بين المشاركين في االجتماعات –
المكتبية – وحدد فيها باب
باستخدام المساند
ً
للدخول وباب للخروج طبقا لتوجيهات الحكومة
السويسرية .وستخضع كل قاعة للتطهير بعد
كل اجتماع.

ووضعت عالمات جديدة على أرضيات المناطق
العالية الحركة لتوضيح أماكن وقوف الموظفين
والزوار في صفوف االنتظار لضمان االلتزام
بمسافة مترين بين الشخص واآلخر.

ووضعت ملصقات والفتات في شتى أرجاء
المبنى لإلبالغ بإرشادات االتحاد السويسري
الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا ()COVID-19
وإطالع الموظفين والزوار على كيفية حماية
أنفسهم وحماية اآلخرين.
ووضعت عالمات جديدة في المقصف تبين
المسافات بين األشخاص وفصلت الطاوالت
ووضعت قفازات تستعمل مرة واحدة لضمان
تمكن الموظفين من حماية أنفسهم أثناء
استراحة الغداء.

#KEEPUPUSAFE
إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875
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أبرز أهداف التنمية المستدامة :الهدف 1

 10أسباب لوجود االتحاد البريدي العالمي

أبرز أهداف التنمية املستدامة :اهلدف 1
القضاء على الفقر
جبميع أشكاله يف كل مكان
ً
يلتـزم االتحـاد البريـدي العالمـي بصفتـه عضـوا مـن أعضـاء أسـرة األمـم المتحـدة بالعمـل علـى تحقيـق
خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام .2030
وتمثل األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والغايات البالغ عددها  169غاية التي اعتمدتها منظمة
األمم المتحدة في سبتمبر  2015خارطة طريق يسير عليها المجتمع الدولي من أجل بناء مستقبل مستدام
وتعزيز التقدم االجتماعي وتحقيق رفاهية الناس .ويسـتدعي تنفيذ هذه األهداف إقامة شـراكات فعالة
وتعاونية بين جميع البلدان وأصحاب المصلحة.
ً
ً
ويمكـن أن يـؤدي القطـاع البريـدي دورا رئيسـيا فـي تحقيـق هـذه األهـداف علـى المسـتويات الوطنيـة
والدوليـة .ويمًكـن أن تكـون المؤسسـات البريديـة ،بشـبكاتها الواسـعة وتركيزهـا علـى الخدمـة
واإلقليميـة ً
العامـة ،شـريكا اسـتراتيجيا لتحقيـق خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام .2030
وقد أفردنا مقالة في هذا العدد للهدف  1الذي يرمي إلى القضاء على الفقر .ويرد فيما يلي مثال على
كيفية مساهمة المؤسسات البريدية بالفعل في تحقيق هذا الهدف:

بنغالديش
يسـاهم مكتـب بريـد بنغالديـش فـي تحقيـق رؤيـة
البلـد لعـام  2021مـن أجـل انتشـال مالييـن السـكان
فـي بنغالديـش مـن بيـن براثـن الفقـر .وعلـى وجـه
الخصوص ،صرف المكتب أكثر من  11مليون حوالة
نقدية عبر الهاتف المحمول بقيمة  7ماليين دوالر
أمريكـي وبـدأ تقديـم خدمـة بطاقـة الدفـع النقـدي
البريدية التي أسست قاعدة من الزبائن تضم 52 000
حامـل بطاقـة يعيـش العديـد منهـم فـي المناطـق
الريفيـة.

1

بريدي واحد

2

ربط الشبكات

3

تحسين نوعية الخدمة
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دفع عجلة التنمية

4

االجتماعية واالقتصادية

5

تسهيل التجارة
تحسين الوصول

أمر حاس ٌم للتشغيل الفعال للخدمات البريدية
إن الترابط بين الشبكات البريدية
ٌ
الدولية .ويضطلع االتحاد البريدي العالمي بدور رئيسي في إيجاد وتوحيد
أنماط الحلول التقنية لتبادل البيانات اإللكترونية والمدفوعات والمعلومات
األخرى.
من دون جودة الخدمات ،يستحيل تطوير األسواق وكسب ثقة الزبائن .وقد
وضع االتحاد البريدي العالمي عددا ً من النُظم والحلول ومبادرات بناء القدرات
لمساعدة المؤسسات البريدية على تحسين نوعية خدماتها.
الشبكة البريدية محركٌ 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.
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 إطارا ً قانونيا ً وتنظيميا ً وتقنيا ً لدعم
تطوير المنشآتالصغرى والصغيرة والمتوسطة من خالل البنية األساسية البريدية.
يعتبر مفهوم الخدمة البريدية الشمولية أمرا ً أساسيا ً 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.

6

إلى الخدمة البريدية

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.

8

تطوير السوق

تتغير السوق البريدية تغيرا ً سريعا ً 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.

9

دعم التنمية المستدامة

10
إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

ضمان وجود إقليم

تشكل البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي ،البالغ عددها  192بلداً،
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.

التنسيق مع
الشركاء الدوليين

UNION POSTALE

باعتبار أن الخدمات البريدية تشكل جزءا ً 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.

إن االتحاد البريدي العالمي ،بصفته منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة
بر َّمته
في منظومة األمم المتحدة ،هو الهيئة الوحيدة التي تمثل القطاع البريدي ُ
وتتفاوض بالنيابة عنه .ويعالج االتحاد البريدي العالمي جملة من المسائل العالمية
بالتعاون مع الوكاالت المتخصصة األخرى.
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التركيز على السوق

مؤسسة
بريد سويسرا
)(Swiss Post
تتطلع إلى المستقبل
أصــدرت مؤسســة بريــد سويســرا
اســتراتيجيتها الرباعيــة الجديــدة
للفتــرة مــن عــام  2021إلــى عــام
 .2024وتركــز هــذه االســتراتيجية
التــي أطلــق عليهــا عــن حــق اســم
“بريــد سويســرا فــي المســتقبل”
علــى تقديــم الخدمــات العامــة
العاليــة النوعيــة باســتمرار.
النص :أولينا مورافيوفا

التركيز على السوق
كميات بريد الرسائل وكميات الطرود وانخفاض أسعار
الفائدة .وتأمل المؤسسة بفضل االستراتيجية الجديدة
في تحقيق أرباح تساعدها على تمويل الخدمة البريدية
الشمولية في كامل أرجاء سويسرا وأنشطتها األخرى
بنفسها.
وستدفع االستراتيجية المؤسسة إلى التركيز على
ضمان خصوصية المعلومات في عمليات التوزيع
البريدية .وقد حافظت مؤسسة بريد سويسرا على مدار
تاريخها على هذا المبدأ فيما يتعلق بالبريد المادي،
وسيتوسع اآلن نطاق هذا التركيز ليشمل تأمين االتصاالت
في المجاالت التي تكون فيها حساسية البيانات
الرقمية ً
ً
أمرا أساسيا ،مثل خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح السيد سيريلو أن “أحد األسباب الرئيسية لوجود
مؤسسة بريد سويسرا هو أننا نحافظ على سرية
المعلومات الموجهة من المرسل إلى المرسل إليه...
وسيزيد مستوى وعي الشعب السويسري بقيمة
السرية الرقمية والتحكم في بياناته الخاصة خالل
السنوات القادمة أكثر من اليوم”.
وتخطط المؤسسة خالل دورة السنوات األربع القادمة
للحفاظ على شبكتها التي تضم زهاء  800مكتب بريد
واالنفتاح على مقدمي الخدمات والسلطات األخرى،
مما يزيد من فرص حصول زبائنها على الخدمات.
وستتحول مكاتب بريد سويسرا بعد ذلك إلى مراكز
خدمات ،مما يحقق إيرادات إضافية ويطلع الجمهور
على الخدمات الرقمية الجديدة .كما ستتيح هذه
الرؤية لمكاتب البريد المستقبلية حماية الوظائف في
المؤسسة.

ً
وتعتزم مؤسسة بريد سويسرا أيضا الحفاظ على
موقعها الريادي القوي في مجال النقل العام من
خالل خدمة الحافالت البريدية ( .)PostBusوتتطلع
المؤسسة إلى إنشاء محطات ونقاط وصول رقمية
في سعيها إلى تلبية طلبات الزبائن السويسريين
المتزايدة على الخدمات التي تتيح التنقل .وستكون
االستدامة محط تركيز لتطوير هذه الخدمات ،مع
استثمار المؤسسة البريدية في توفير حلول بديلة مثل
السيارات الكهربائية.
السيد سيريلو “نحن ندرك مسؤوليتنا حيال البيئة
وقال ً
ً
ونكافح الستخدام حلول الشحن الخالية من
تاما
إدراكا
ً
الكربون تماما”.
االستراتيجية الجديدة
وستنفذ مؤسسة بريد سويسرا
ً
من خالل تحديث هيكلها التنظيمي أوال ،مع التركيز
على تأمين الوظائف والتوظيف في المجاالت التي
تحتاج إلى دعم إضافي ،مثل تكنولوجيا المعلومات
وخدمات السعاة .كما ستقوم بتنظيم تدريب موجه
لمقدمي خدمات نقل الرسائل مما يحسن المكانة التي
تحتلها المهنة.
ً
وقال السيد سيريلو ،واصفا هدفه الشخصي بشأن
مستقبل البريد السويسري إن “البقاء على قدر
مستوى تطلعات الشعب السويسري أمر مهم
بالنسبة إلينا .ولكن ذلك يعني مواكبة توقعاتهم.
وسنكون قد قمنا بعمل جيد إذا اعتبر الناس أن
مؤسسة بريد سويسرا تساهم في الدفع بسويسرا
الحديثة إلى األمام ”.أ .م.

المواظبة على تطوير
تهدف االستراتيجية إلى ضمان ً
المستثمر الذي أنشئ منذ  170عاما.
وقال السيد روبرتو سيريلو ،المدير التنفيذي لمؤسسة
بريد سويسرا في بيان حول االستراتيجية إن “استراتيجية
“بريد سويسرا في المستقبل” ترمي إلى تحقيق النمو.
ورغم ذلك ،نسعى إلى تحقيق النمو الذي يستهدف
ْ
مجالي اللوجستيات
الكفاءات األساسية التقليدية في
واالتصاالت .هذا المجال هو مكمن قوتنا ،وفيه يمكن
أن نقدم أكبر مساهمة إلى سويسرا”

الصورة :بعدسة مكتب بريد دولة الصين

ازداد مســتوى األعمــال البريديــة القطاع البريدي في الصين يحقق

ف ــي الصي ــن خ ــال األش ــهر
الخمس ــة األول ــى م ــن ع ــام
 2020رغ ــم أن تعط ــل سلس ــلة
اإلمــدادات بســبب جائحــة كورونــا
( )COVID-19ق ــد من ــع كمي ــات
البري ــد العالم ــي م ــن التعاف ــي.
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
النصِ :

أفاد مكتب بريد دولة الصين بأنه حقق زيادة بنسبة 8.9
في المائة على أساس سنوي في اإليرادات البريدية
خالل الفترة بين يناير ومايو  ،2020على الرغم من آثار
جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19والتدابير المتخذة
لوقف انتشاره.

المرتبة األولى في
واحتلت الخدمة البريدية السويسرية ً
العالم لمدة ثالثة أعوام متتالية وفقا لمؤشر التنمية
المتكامل الخاص باالتحاد البريدي العالمي.
البريدية
ً
ومن بين  172بلدا ،حققت سويسرا نتائج بارزة من حيث
مرونة شبكتها وأهميتها وذلك في ظل الطلب الكبير
على منتجاتها وخدماتها ،ومن حيث القدرة على
االبتكار وتنويع مصادر إيراداتها والتطوير المستدام.

وأفاد المكتب بأن إيرادات األعمال البريدية في الصين قد
بلغت  404.13مليارات يوان ( 57.2مليار دوالر أمريكي).
وسجلت إيرادات خدمات التوزيع السريع زيادة بنسبة 9.9
في المائة وزادت كميات البريد بنسبة  18.4في المائة
خالل الفترة من يناير إلى مايو ،مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من اإلنجازات التي حققتها المؤسسة
البريدية فإنها تعمل على زيادة أرباحها التي أخذت
تتراجع لعدة سنوات بسبب الفجوة المتزايدة بين

وتتسارع كذلك معدالت النمو حيث سجلت اإليرادات
زيادة بنسبة  18.5في المائة على أساس سنوي في
شهر أبريل .وارتفعت اإليرادات في شهر مايو بنسبة

34

الصورة :بعدسة مؤسسة بريد سويسرا ()Swiss Post

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

UNION POSTALE

طفرة رغم جائحة كورونا ()COVID-19
ً
 22في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي ،فبلغ إجمالي هذه اإليرادات  95.11مليار يوان
( 13.5مليار دوالر أمريكي).
وزادت كميات البريد العاجل بنسبة  41في المائة في
مايو مقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ عدد البعائث
ُ
المرسلة في ذلك الشهر وحده  7.38مليارات بعيثة.
عوامل النمو
يعزو المكتب النمو السريع المسجل للتجارة اإللكترونية،
حيث توجه عدد أكبر من المستهلكين من الشراء من
المتاجر التقليدية إلى قنوات البيع على اإلنترنت من أجل
الحد من تعرضهم لإلصابة بالفيروس .ونتيجة لذلك ،بدأ
المزيد من المستهلكين المتوسطي العمر وكبار السن
والمستهلكين في المناطق الريفية في استخدام
التجارة اإللكترونية ألول مرة .ومن ناحية أخرى ،يعرض
المزيد من الشركات للمرة األولى البضائع للبيع على
اإلنترنت بغية تعويض تراجع عدد زوار المتاجر.
وقد أدى مهرجان التسوق الخاص بالتجارة اإللكترونية
الذي عقد في أواخر أبريل وأوائل مايو إلى زيادة
المبيعات على اإلنترنت وبالتالي زيادة الحاجة إلى

خدمات التوزيع .وباإلضافة إلى ذلك ،بدأت فروع
مؤسسة بريد الصين ( )China Postفي ربط البائعين
الذين ال يستطيعون بيع منتجاتهم الطازجة في األسواق
العادية بمنصة على اإلنترنت لبيعها .وقد ساعدت هذه
المبادرة ،التي حظيت بشعبية في صفوف المواطنين
وتضمنت البث المباشر لتسويق المنتجات ،المزارعين
على مواصلة العمل وضمان بقاء أسعار المنتجات
ثابتة .وأفاد فرع المؤسسة في مدينة جينهوا بأنه
تلقى زهاء  2000طلب خالل األيام الثالثة األولى فقط
من البرنامج.
ً
ووفقا لمكتب بريد الدولة ،تعامل المستثمرون مع
الطلب المتزايد على الخدمات من خالل االستثمار في
تدابير تحسين القدرات مثل تعيين موظفين إضافيين
وتنفيذ تدابير السالمة وشراء مركبات إضافية وافتتاح
مواقع جديدة للعمليات.
ً
وحسن المستثمرون أيضا مستوى التعاون مع منصات
التجارة اإللكترونية من أجل االرتقاء بدقة التوقع بأوقات
الذروة فيما يتعلق بكميات الشحنات وتوزيع الحمل عبر
الشبكة .كما ساعد اعتماد تقنيات جديدة مثل البيانات
الضخمة والحواسيب الذكية واألتمتة المستثمرين على
التعامل مع الزيادة الكبيرة في الكميات .ك .ر.
35

مختارات

مختارات

كوستاريكا

كندا
ستستكشــف مؤسســة بريــد كنــداCANADA ،
 ،POSTإمكانيــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة
الربيديــة فــي إطــار تعاونهــا مــع الرابطــة
الكنديــة للمديريــن والمســاعدين الربيديــن
( ،)CPAAوهــي عبــارة عــن اتحــاد للعمــال
الربيديــن فــي المناطــق الريفيــة .وستســتثمر
المؤسســة بموجــب هــذا االتفــاق  500 000دوالر
كنــدي (زهــاء  367 000دوالر أمريكــي) فــي
دراســة كيفية قيام مكاتب الربيد في المناطق
الريفيــة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة مثــل
تحويــل األمــوال أو صــرف الشــيكات الحكوميــة.
وفــي الوقــت الحالــي ،تتعــاون المؤسســة مــع
شــركة  MoneyGramوتقــدم خدمــات ماليــة
محــدودة ال تســتدعي فتــح حســابات مصرفيــة.
تشاد
بـدأت الشـركة التشـادية للربيـد والتوفير،
،SOCIÉTÉ TCHADIENNE DES POSTES
تقديـم خدمـات مبتكـرة لتعزيـز صورتهـا
واالرتقـاء بمكانتهـا فـي السـوق فـي مواجهـة
المنافسـة الشـديدة التي تالقيهـا مـن شـركات
القطاع الخاص .وتشمل هذه االبتكارات خدمة
تحويـل األمـوال اإللكرتونيـة “ ”Wariوخدمـة
الربيـد العاجـل “ ”PostExpressوتركيـب
صناديـق بريـد جديـدة للشـركات وتحسين
الشـبابيك الربيديـة فـي مكاتـب الربيـد .وفـي 3
يونيـو  ،2020افتتحـت وزارة الربيـد وتكنولوجيـا
المعلومـات واالتصـاالت الجديـدة فـي تشـاد
المقـر الرئيسـي للربيـد الـذي خضـع للتجديـد.
الصني
شــحنت مؤسســة بريــد الصــن،ً CHINAً POST ،
أكــر مــن  2000طــن مــن الربيــد إلــى  36بلــدا أوروبيــا
عــر الســكك الحديديــة .وتغــادر القطــارات مــن
المقاطعــات ،وال ســيما شــنغهاي وتشــجيانغ،
وتصــل إلــى فيلنيــوس فــي ليتوانيــا ومــن ثــم
يــوزع الربيــد علــى وجهاتــه األوروبيــة .وقــد
قطعــت ســتة قطــارات هــذه الرحلــة حــى اآلن.
وتوفــر القطــارات الربيديــة بــن الصــن وأوروبــا
مزايــا واضحــة ،مثــل ثبــات النفقــات اللوجســتية
والزمــن المخصــص للنقــل.

CORREOS
نجحـت مؤسسـة بريـد كوسـتاريكا،
ً
 ،DE COSTA RICAفـي تقديـم  41 625طـردا

تحتـوي علـى أدويـة للمرضـى المصابين
بأمراض مزمنة في  47مركز رعاية صحية في
جميع أنحاء البلد خالل الفرتة بني  23مارس و7
مايو .ويندرج هذا المشروع تحت لواء الجهود
اليت يبذلها المسـتثمر ال ِّرب َيدي لمكافحة جائحة
فيروس كورونـا .وقـد نفـذ بدعـم وتعـاون مـن
صنـدوق الضمـان االجتماعـي فـي كوسـتاريكا
واللجنـة الوطنيـة للوقايـة مـن المخاطـر
والحمايـة فـي حـاالت الطـوارئ.

الجمهورية التشيكية
تسـتخدم مؤسسـة بريـد الجمهوريـة التشـيكية،
( ،ČESKÁ POŠTAشـبكتها الربيديـة لتوزيـع
المـواد الغذائيـة والمنتجـات األساسـية علـى
أفـراد المجتمـع مـن أجـل مكافحـة أزمـة جائحـة
كورونـا ( .)COVID-19كمـا نظـم المسـتثمر
الربيـدي عمليـات لتوزيـع الربيـد دون تالمـس.
ويمكـن للمرسـل إليهـم اسـتالم البعائـث
الربيديـة خلال فترة الحجـر عبر صناديـق الربيـد
الخاصـة بهـم ًأو فـي مكاتـب الربيـد فـي غضـون
سـتثمر إلـى حمايـة
شـهر .وسـعيا مـن الم ً
موظفيـه ،فقـد قـدم أيضـا  9200زجاجـة مـن
الـرذاذ المطهـر إلـى شـركات نقـل الربيـد و40 000
زجاجـة أخـرى إلـى مكاتـب الربيـد التابعـة لـه.
جريسي
قامــت مؤسســة بريــد جريســيJERSEY ،
 ،POSTبتمديــد خدمــة  Call&Checkالــي تتيــح
إجــراء زيــارات مربمجــة مــن أجــل االطمئنــان علــى
صحــة الزبائــن .ويمكــن للزبائــن اآلن مــن خــال
خدمــة  Call & Check Liteتســجيل أنفســهم
أو األشــخاص المقربــن منهـ ًـم لكــيً يتصــل بهــم
فريــق  Call & Checkهاتفيــا مجانــا مرتــن فــي
األســبوع أثنــاء الحجــر الصحــي إذا كانــوا فــي
حاجة إلى مســاعدة إضافية .وشــرع المســتثمر
الربيــدي فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة فــي إطــار
خدمــة  Connect Meالحكوميــة الــي تهــدف
إلــى مكافحــة انتشــار جائحــة فــروس كورونــا.

مالطة
ســلمت مؤسســة بريــد مالطــة،MALTA POST ،
بالتعــاون مــع الســلطات الصحيــة الوطنيــة،
 125 000رسـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة إعالمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلــى األشـ ـ ـ ــخاص
المعرضــن للعــدوى تحثهــم فيهــا علــى البقــاء
فــي منازلهــم ،وبالتالــي التقليــل مــن خطــر
انتشــار الجائحــة .وتتخــذ المؤسســة العديــد
مــن االحتياطــات فــي عملياتهــا ،بمــا فــي ذلــك
التقيــد بمســافة المرتيــن فــي مكاتــب الربيــد
وتقديــم خدمــة التوزيــع دون تالمــس فــي
المنــازل .كمــا يمكــن للزبائــن تســلم بريدهــم
مــن صناديــق الطــرود  Easipik 24/7الخاصــة
بالمســتثمر والموجــودة فــي مكاتــب الربيــد فــي
جزيرتــي مالطــة وغــودش.
نيوزيلندا
ســتتلقى مؤسســة بريــد نيوزيلنــدا،NZ POST ،
 130مليــون دوالر نيوزيلنــدي ( 83.6مليــون دوالر
أمريكــي) علــى مــدى ثالثــة أعــوام مــن مزيانيــة
الحكومــة لدعــم تطويــر الخدمــات ال ًربيديــة.
ويشــمل تمويــل المؤسســة الربيديــة أيضــا زهــاء
 150مليــون دوالر نيوزيلنــدي ( 96.5مليــون دوالر
أمريكــي) فــي شــكل اســتثمارات فــي األســهم
مــن أصحــاب المصلحــة مــن أجــل تعويــض مــا
تكبدتــه المؤسســة مــن خســائر بســبب جائحــة
( )COVID-19وتحســن قدرتهــا علــى
كورونــا
ً
الصمــود ماليــا .وسيســمح التمويــل للمؤسســة
باالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الربيديــة إلــى
زهــاء  2.5مليــون عنــوان فــي جميــع أنحــاء البلــد
وتشــييد بنيــة تحتيــة بريديــة إضافيــة.
عمان
تقــدم مؤسســة بريــد عمــان اآلن خدمــة توزيــع
الربيــد الدولــي علــى أكــر مــن  220وجهــة
فــي العالــم .وتعطــي خدمــة الربيــد السـريع
الدولــي الممتــاز الجديــدة األولويــة فــي الشــحن
ـتندات والطــرود الــي ال يتجــاوز وزنهــا 25
للمسـ ً
كيلوغرامــا فــي إطــار خدمــة الربيــد العاجــل
الدولــي الــي يقدمهــا المســتثمر .ويســتغرق
توزيــع الربيــد علــى المــدن الرئيســية فــي بلــدان
مجلــس التعــاون لــدول الخلي ــج  24ســاعة ،بينمــا
يمكــن اســتالم الربيــد المرســل إلــى وجهــات
أخــرى فــي بلــدان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
خــال مــدة تــراوح بــن  48و 72ســاعة.

أوكرانيا

الفلبني

ب ــدأت ش ــركة بري ــد الفلب ــنTHE PHILIPPINE ،
 ،POSTAL CORPORATIONفــي تنفيــذ

ـادرة تقديــر تســمى “ ”Salamat Poأي
مبـ ً
“شــكرا لكــم” .وتتيــح هــذه المبــادرة لألطفــال
كتابــة رســائل امتنــان لعمــال الربيــد الذيــن عملــوا
فــي الخطــوط األماميــة بــكل شــجاعة خــال
فــرة الجائحــة .ويمكــن للمشــاركني إرســال
رســائلهم عــر الربيــد اإللكرتونــي ومشــاركتها
علــى موقــع  .Facebookوتأمــل المؤسســة
فــي أن يعيــد الربنامــج الرتويجــي هــذا ،المنفــذ
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم ،االهتمــام
بكتابــة الرســائل ويســاعد األطفــال علــى تطويــر
مهاراتهــم فــي الكتابــة.

إسبانيا
وزعـت مؤسسـة بريـد إسـبانيا،CORREOS ،
بفضـل شـبكتها الربيديـة مـا يقـرب مـن مليـون
كمامـة علـى  163 665مـن مقدمـي خدمـات
النقـل فـي جميـع أنحـاء البلـد ،علـى غـرار
سـائقي شـركات النقـل بالشـاحنات والحافلات
وسـيارات األجـرة .وتولـت وزارة النقـل فـي
إسـبانيا مهمـة شـراء الكمامـات .ونظـم
المسـتثمر عمليـات توزيـع هـذه الكمامـات
مـن مركـز المعالجـة الربيديـة المؤتمـت فـي
فاليـكاس فـي مدريـد إلـى المراكـز اإلقليميـة
ومـن ثـم إل ًـى جم ًيـع مكاتـب الربيـد البالـغ عددهـا
 2395مكتبـا بريديـا .وكان علـى السـائقني تقديـم
وثائـق الهويـة الوطنيـة الخاصـة بهـم مـن أجـل
اسـتالم الكمامـات.
تايلند
وزع ــت مؤسس ــة بري ــد تايلن ــدTHAILAND ،
 ،POSTبالتعــاون مــع وزارة الداخليــة
ووزارة الصحــة العامــة كمامــات طبيــة مــن
المصانــع إلــى المقاطعــات فــي جميــع
أنحــاء البلــد لمكافحــة الجائحــة .وتشــمل هــذه
الخدمــة ت ًســعة مصانــع تنتــج  2.3مليــون
قنــاع يوميــا .ووزعــت المقاطعــات الكمامــات
علــى الموظفــن األساســيني مثــل األطبــاء
والممرضــن والعاملــن فــي القطــاع العــام
ومــا إلــى ذلــك .واحتــوت الشــحنة األولــى علــى
 200 000كمامــة وزعهــا المســتثمر الربيــدي علــى
 22مقاطعــة فــي وســط تايلنــد.

انضمت مؤسسة بريد أوكرانياJSC ،
“ ،”UKRPOSHTAإلى شبكة التوزيع العالمية
A

الخاصة بخدمة الربيد العاجل الدولي .وستكون
هذه الخدمة متاحة في زهاء  1000مرفق
على جميع المراكز اإلقليمية
بريدي موزع ً
في البلد .واعتبارا من  1يونيو ،بدأ أكرث من 4000
مكتب من مكاتب الربيد المؤتمتة قبول بعائث
الربيد العاجل الدولي بغية إرسالها .ويشمل
ذلك المستندات والبضائع اليت ال يتجاوز وزنها
ً
 30كيلوغراما.

ّ
اإلمارات العربية المتحدة
وزعــت مؤسســة بريــد اإلمــارات مليونــي بعيثــة
بريديــة داخليــة ودوليــة منــذ بدايــة عــام .2020
واســتحوذت التجــارة اإللكرتونيــة علــى حصــة
كبــرة مــن هــذه األرقــام ،حيــث شــملت عمليــة
توزيــع واحــدة مــن كل ثــاث عمليــات توزيــع.
وعكفــت المؤسســة علــى االســتثمار فــي
تحســن عمليــات التوزيــع فــي الكيلومــر األخــر
عــن طريــق تبســيط عمليــات التكامــل والدفــع
مقابــل تأديــة الخدمــة ،ممــا أدى إلــى توزيــع
 ٪99.8مــن الشــحنات فــي التاريــخ المحــدد.
وهــذا يتجــاوز الرقــم القياســي األصلــي للتوزيــع
البالــغ  ٪96فــي جميــع أنحــاء البلــد.
كل المواضيع بقلم أولينا مورافيوفا.

الواليات المتحدة األمريكية
ســاعدت خدمــة بريــد الواليــات المتحــدة،USPS ،
البحريــة األمريكيــة علــى ترتي ــب الرح ــات الجوي ــة
المســتأجرة إلــى كل مــن البحريــن وجيبوتــي مــن
أجــل المســاعدة علــى وض ــع ح ــد لرتاك ــم الربي ــد
الموجــه إلــى أوروبــا بس ــبب إلغ ــاء العدي ــد م ــن
الرحــات التجاريــة عــر المحي ــط األطلس ــي.
ونقلــت البحريــة األمريكيــة  40 000رطــل مــن الربيــد
مــن شــيكاغو إلــى كل م ــن البحري ــن وجيبوت ــي،
ومنهمــا إلــى أوروبــا .وتنظــم ًالبحريــة األمريكيــة
رحلتــن فــي األســبوع انطالق ــا م ــن معس ــكر
القاعــدة األمريكيــة  Lemonnierإلرســال
اإلمــدادات الطبيــة إلــى أوروب ــا.
فييت نام
كلفــت وزارة اإلعــام واالتص ــاالت ف ــي فيي ــت
ن ــام مؤسس ــة بري ــد فيي ــت ن ــامVIETNAM ،
 ،POSTبوضــع نظــام عنون ــة وط ــي م ــن أج ــل
إتاحــة تطويــر خدمــات التج ــارة اإللكرتوني ــة.
وســيقوم المســتثمر الربي ــدي بوض ــع النظ ــام
باالســتناد إلــى قاعــدة بيان ــات الرم ــوز الربيدي ــة
الخاصــة بــه وبرنامــج “تجميــع بيانــات العناويــن”.
ويمكــن للزبائــن إيجــاد رمــوز العناويــن وتبادلهــا
عــر اإلنرتنــت .كمــا سـ ًـيوفر الن ًظ ــام رم ــوز ال ــرد
للعناويــن .وقــد
الس ـريع ( )QRووصفــا تفصيليــا ً
خصــص المســتثمر حــى اآلن رم ــوزا ألك ــر م ــن
 23مليــون عنــوان فــي البل ــد.
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بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2020

مجلة  Union Postaleهي المجلة الرئيسية لالتحاد البريدي العالمي،
وقد بدأ إصدارها في عام  .1875وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات ،ما
يتيح للمعلنين فرصة للوصول بانتظام إلى جمهورهم.
وفي كل عام توزع زهاء  12 000نسخة من المجلة على مجموعة من
القراء المرموقين ،وجلهم من كبار صانعي القرار لدى المؤسسات
البريدية والوزارات الوطنية في البلدان األعضاء في االتحاد البالغ
عددها  192بلدا .ويشمل هؤالء القراء المديرين التنفيذيين ومديري
العمليات والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
َّ
وتوزع  1000نسخة أخرى من المجلة في كل عام أيضا أثناء اجتماعات
أجهزة اتخاذ القرارات في االتحاد البريدي العالمي وفي اجتماعات
مجلس االستثمار البريدي ومجلس اإلدارة التي يحضرها اآلالف من
المندوبين من البلدان األعضاء ،وكذلك أثناء األحداث الخاصة التي
ينظمها القطاع ،مثل معرض .Post-Expo
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  PDFبكل لغة متاحة.
وال ُيقبل نشر اإلعالنات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.
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انضمــوا اآلن إلــى صفــوف اآلالف مــن القــراء الذيــن يشــعرون بالرضــاء .يمكنكــم التوقيــع
للحصــول علــى أربعــة أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنا المتميزة وذلك بإحدى اللغات الســبعة.
ً
ً
يمكن للمشتركين األفراد في أي مكان في العالم االشتراك مقابل  ٥۰فرنكا سويسريا في
السنة .وتطبق أسعار خصم خاصة على البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي.
أرسلوا إلينا اآلن طلبكم بالفاكس على الرقم+41 31 350 37 11 :
ً
ً
أو أرسلوا إلينا بريدا إلكترونيا على العنوانpublications@upu.int :
مع البيانات التالية 

سجلوا اآلن

اشتركوا اآلن:
االسم:

الوظيفة:
المنظمة/المستثمر:
العنوان البريدي بالكامل:

“أحب مجلة  UNION POSTALEألنها تقديم
َّ
إلي معلومات عن مستجدات بريدية مختارة*”.
“أحب مجلة  UNION POSTALEألنها تطلعني
على المستجدات*”.
جهة االتصال
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
ِ
رئيسة التحرير
البريد اإللكترونيkayla.redstone@upu.int :
الهاتف+41 31 350 34 92 :

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
Switzerland

* مقتطف من الدراسة االستقصائية التي أجريت على القراء في عام .2019
مالحظة :يخضع نشر اإلعالنات في مجلة  UNION POSTALEلموافقة برنامج االتصاالت
واألحداث في المكتب الدولي.
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ت
العلام ة� ال ج��ار ي� ة� والصي� ت�:

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها
للمجتمع البريدي العالمي.

ال ث� ق� ة� وا أل�م ن�:

نقدم نطاقا يحظى بالثقة ،إذ يتم التحقق من
مالك كل اسم على النطاق “”.POST
وتفرض عليه معايير أمنية صارمة.

ن
الا� تب�كار وال�مو:

نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج
التجارية.

