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العالمي البريدي  لالتحاد  اإلعالمي  الفضاء 

البريد الصوتي
قصص من خلف كواليس مؤسسات البريد

استمع واشترك على منصة البث املفضلة لديك:
https://www.upu.int/en/News-Media/
Podcast

 بريدية من جميع أنحاء 
ً
يقدم “البريد الصوتي” قصصا

الخبير  الرقمي  الصوتي  البث  مدير  ويتحدث  العالم. 
إيان كير - مؤسس Postal Hub Podcast - إلى سعاة البريد 
وصناع القرار الذين يؤثرون في القطاع وأولئك الذين 
 جبارة من خلف الكواليس للمساعدة 

ً
يبذلون جهودا

في نقل البعائث من النقطة “ألف” إلى النقطة “باء”.

االتحاد الرقمي

اشترك لتظل على اطالع على آخر التطورات البريدية:
https://www.upu.int/en/News-Media/
Newsletter  

“االتحـــــــــاد الرقـــــمي” هــــــو النشــــــرة اإلخباريـــــــة الشهريـــــــــة 
تقـدم  التـي  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  عـن  الصـادرة 
األخبـار واملعلومـات حـول أنشـطة وكالـة األمـم املتحـدة 

البريديـة. املسـائل  عـن  املسـؤولة  املتخصصـة 

المسائل البريدية

ُيرجى االطالع على أحدث املقاالت: 
https://www.upu.int/en/News-Media/Blog

 
للترويج ملدونتك البريدية، ُيرجى االتصال بنا على العنوان 

communication@upu.int  :اآلتي

م مدونـــــــــة “املســـــــــائل البريديـــــــــــة” التابعــــــــة لالتحــــــــــاد  تقـّدِ
البريـد  قطـاع  بشـأن  جديـدة  رؤى  العالمـي  البريـدي 
الدولي، باإلضافة إلى التطورات التكنولوجية وأحدث 
بمسـتثمري  نرحـب  ونحـن  الصلـة.  ذات  االبتـكارات 
البريـدي  القطـاع  فـي  الفاعليـن  مـن  وغيرهـم  البريـد 
وبمسـاهماتهم التـي قـد تتضمـن تأمـالت وآراء ووجهـات 
اإللكترونيـة  والتجـارة  البريـد  مسـتقبل  حـول  نظـر 
مـن  وغيرهـا  املالـي  واإلدمـاج  املسـتدامة  والتنميـة 

الصلـة. ذات  املجـاالت 
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مؤسسة البريد المصري تواصل توسيع عروضها في مجال 
الخدمات المالية

أتـاح المسـتثمر البريـدي أول حسـاب لالدخـار عـن طريـق مكتـب البريـد فـي عـام 
1901. ومنذئـذ، نمـت عـروض خدمـات البريـد المصـري الماليـة نمـوًا كبيـرًا.
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تحقيق صحفي
وجوه جديدة في االتحاد البريدي 

العالمي
السابع  العالمي  البريدي  المؤتمر  جاء 
ر ليس فقط خطط عمل  والعشرون فغيَّ
االتحاد البريدي العالمي وإنما أيضًا قادته. 
تت البلدان األعضاء النتخاب مدير عام  وصوَّ
ونائب مدير عام جديدين لتقلد منصبيهما 
 .2022 الثاني  يناير/كانون   1 من  اعتبارًا 
بت أيضًا برئيس مجلس اإلدارة الجديد،  ورحَّ
البريدي  االستثمار  لمجلس  رئيسًا  واختارت 

وانتخبت أعضاء المجلسين.

بإيجاز
يحتفـــل  الخدمـــة  نوعيـــة  صنـــدوق 
بذكـــراه العشـــرين ويعتمـــد قنـــاة 

جديـــدة تمويـــل 
َمت آلية التمويل، التي أنِشئت في عام  َدعَّ
2001، إلـى يومنـا هـذا، أكثـر مـن 900 مشـروع 
و175 مسـتثمرًا بريديـًا مسـتفيدًا فـي جميـع 

أنحـاء العالم.
بإيجاز

االتحـــاد البريـــدي العالمـــي يلتـــزم بمناصـــرة المســـاواة بيـــن 
الجنســـين فـــي قطـــاع البريـــد العالمـــي

30
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تمهيد 6
بلوغ األهداف

كلمة رئيسة التحرير  7
بلوغ الوجهة
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بريد تمتد جذوره إلى الماضي
حكاية مؤتمر

مختارات
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بإيجاز 
شخصية من االتحاد البريدي 

العالمي
ستيفانيا تاركيني دي كابريو

مساعدة في مديرية التعاون 
والتنمية

وضع خفض الكربون نصب األعين

تسليط الضوء على الحلول
 ”.POST“ النطـــــــــــاق  اســـــــــم  فــــريـــــــــق 
يواصل اعتماد الشراكات مع القطاع 
الخاص لتسريع وتيرة االبتكار واألمن 

السيبراني

36
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تحقيق صحفي
مون تأثير كوفيد-19 على  الوزراء يقيِّ

القطاع
عقـد  الـذي   ،2021 لعـام  الـوزاري  المؤتمـر  بحـث 
المؤتمـر  خـالل  ديفـوار،  كـوت  فـي  أبيدجـان،  فـي 
التغيـرات  والعشـرين،  السـابع  العالمـي  البريـدي 
التـي سـببتها جائحـة كوفيـد-19 فـي العالـم وقـدم 
توجيهـات بشـأن الطريقـة التـي يمكـن للمؤسسـات 
أجـل  مـن  بهـا معـًا  تعمـل  أن  البريديـة والحكومـات 

مسـتدام. بريـدي  مسـتقبل  ضمـان 

موضوع الغالف

الطريـــــــــــــــــــــق إلــــــــــــى إبيدجان
أفق يتسع في وجه االتحاد البريدي العالمي

لم ينتِه المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد البريدي العالمي المعقود 
في أبيدجان، كوت ديفوار، فقط إلى الموافقة على االستراتيجية 
البريدية العالمية، وإنما كذلك إلى مجموعة من القرارات التي تمهد 

الطريق نحو إضفاء طابع عصري على االتحاد البريدي العالمي.

تحقيق صحفي
استرايتجية أبيدجان البريدية نظرة خلف 

الكواليس
د فـي كل مؤتمـر إدارة جديـدة لالتحـاد البريـدي  ُتحـدَّ
العالمـي كمـا تحـدد أعمالـه. وقـد اعتمـد المؤتمـر 
أول  والعشـرون  السـابع  العالمـي  البريـدي 
اسـتراتيجية للمنظمـة تسـتند بالكامـل إلـى البيانـات، 
وهـي اسـتراتيجية أبيدجـان البريديـة وخطـة أعمـال 

.2025-2021 للـدورة  أبيدجـان 

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

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

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

والصينيــة. والفرنســية  اإلنكلزييــة 
أو  منتجــات  أيــة  العالمــي  الربيــدي  االتحــاد  يدعــم  وال 
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنــن وال 
وال  اإلعالنــات.  هــذه  عيــه  تدَّ شــيء  أي  صــدق  يضمــن 
تعكس اآلراء المعرب عنها في المقاالت آراء االتحاد 

بالضــرورة.  العالمــي  الربيــدي 
مــن  جــزء  أي  نشــر  إعــادة  صريحــًا  منعــًا  الممنــوع  ومــن 
المجلــة UNION POSTALE )بمــا فــي ذلــك النصــوص أو 
الصور أو الرسوم( دون الحصول مسبقًا على إذن بذلك.

خريف 2021 
إشارة إلى الموسم في بلد النشر.

رئيسة التحرير: 
كاْيال ِرْدستاْون )ك.ر(

رون:  المحرِّ
هيلن نورمان )هـ.ن(، وصونيا ِدنوفْسكي )ص.د( 

التصميم والتوضيب: 
صونيا ِدنوفْسكي، )النسخة العربية: أحمد الصوفي(

الطباعة:
مطبعة االتحاد الربيدي العالمي

االشرتاكات:
publications@upu.int

اإلعالنات:
kayla.redstone@upu.int

صورة الغالف:
Shutterstock.com

االتصال:
UNION POSTALE 

International Bureau 
Universal Postal Union

3015 BERNE
SWITZERLAND

رقم الهاتف: 11 31 350 31 41+
kayla.redstone@upu.int :الربيد اإللكرتوني

الموقع الشبكي:
www.upu.int/en/News-Media
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ديفـــوار،  كـــوت  المضيـــف،  البلـــد  “بـــذل 
ســـــــالمـــــــــــة  لضمـــــان  جهـــــــوده  قصـــــــارى 
المندوبيـــن، وعملنـــا بمســـاعدة خبرائنـــا 
التقنييـــن فـــي المكتـــب الدولـــي وفـــي 
الميـــدان علـــى ضمـــان أن يتمكـــن أولئـــك 
الذيـــن يتعـــذر عليهـــم الحضـــور شـــخصيًا 
من المشـــاركة عن ُبعد. وتكللت النتيجة 

النهائيـــة بنجـــاح مذهـــل.”

تيحـت الفرصـة، كانـت بلداننـا األعضـاء عازمـة 
ُ
وعندمـا أ

كـوت  المضيـف،  البلـد  وبـذل  قدمـًا.  المضـي  علـى 
ديفوار، قصارى جهوده لضمان سالمة المندوبن، 
المكتـب  فـي  التقنيـن  خربائنـا  بمسـاعدة  وعملنـا 
الدولـي وفـي الميـدان علـى ضمـان أن يتمكـن أولئـك 
الذيـن يتعـذر عليهـم الحضـور شـخصيًا مـن المشـاركة 

بنجـاح مذهـل. النهائيـة  النتيجـة  ُبعـد. وتكللـت  عـن 
خالـص  عـن  لهـا  نعـرب  الـي  ديفـوار  كـوت  وبفضـل 
بريـدي  عالمـي  مؤتمـر  أول  عقـد  مـن  تمكنـا  شـكرنا، 
فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، فضـاًل عـن أنـه 
وتجاوزنـا  هجينـة،  بطريقـة  ُيعقـد  مؤتمـر  أول  كان 
سـواء  نجتمـع  لكـي  الجائحـة  شـكلتها  الـي  العقبـات 
شـخصيًا أو علـى اإلنرتنـت، وتمكنـا مـن اتخـاذ القـرارات 

بقطاعنـا. تنهـض  أن  شـأنها  مـن  الـي 
هامـة  والعشـرين  السـابع  المؤتمـر  نهايـة  وكانـت 
أيضـًا بالنسـبة إلـّي شـخصيًا. فقـد كان هـذا آخـر مؤتمـر 

فيـه بصفـي مديـرًا عامـًا. أشـارك 
البلـدان  اختـارت  أبيدجـان،  فـي  برنامجنـا  إطـار  وفـي 
األعضـاء فـي االتحـاد الربيـدي العالمـي المديـر العـام 
المقبـل، السـيد ماسـاهيكو ميتوكـي، ونائـب المديـر 
يان  السـيد ماريـان أوسـفالد. وسـيتولَّ المقبـل،  العـام 
ولـن  فصاعـدًا.   2022 عـام  مـن  ابتـداء  األمـور  زمـام 
أنجزنـا عـددًا كبـرًا مـن المهـام الصعبـة خـالل فرتَتـْي 
ميتوكـي  السـيد  أمـام  فسـيظل  االثنتـن،  واليـي 
يتعـن  الـي  المهـام  مـن  الكثـر  أوسـفالد  والسـيد 

إنجازهـا.
سـأعمل  الحالـي،  العـام  نهايـة  وحـى  اآلن  ومـن 
باسـكال  السـيد  العـام،  المديـر  نائـب  برفقـة  شـخصيًا 
كليفا، مع الفريق الجديد لضمان حصوله على جميع 
المعلومات الي يحتاجها بهدف الشروع بنجاح في 

أبيدجـان. دورة  تنفيـذ 
 

بشار عبد الرحمن حسني
المدير العام، االتحاد الربيدي العالمي

شـكل المؤتمر الربيدي العالمي السـابع والعشـرون 
سـجل  لقـد  العالمـي.  الربيـدي  لالتحـاد  هامـًا  هدفـًا 
نهايـة فصـل، أال وهـو دورة إسـطنبول، وبدايـة فصـل 

جديـد، وهـو دورة أبيدجـان.
كبـرة  تحديـات  معهـا  إسـطنبول  دورة  حملـت  لقـد 
تعلقـت  مسـائل  واجهتنـا  فقـد  لهـا.  التصـدي  تعـن 
المسـألة  أن  علـى  جميعـًا  واتفقنـا  االتحـاد.  بإصـاح 
فيمـا  اختلفـت  جميعـًا  آراءنـا  لكـن  ومهمـة،  ملحـة 
يخص كيفية إجراء هذا اإلصاح. وعقدنا، في نهاية 
المطـاف، مؤتمـرًا اسـتثنائيًا فـي أديـس أبابـا فـي عـام 
2018 لحل هذه المسـألة. وعملنا بكد من أجل تحقيق 
إلـى توافـق فـي اآلراء.  التوصـل  هدفنـا وتمكنـا مـن 

أنـه يمكننـا أن نتنفـس الصعـداء أخـرًا.  وتبـن 
وفـي أواخـر عـام 2018، واجهنـا احتمـال وقـوع شـرخ 
في االتحاد، حيث هددت الواليات المتحدة األمريكية 
باالنسحاب من أسرة االتحاد الربيدي العالمي إذا لم 
نتمكـن مـن اتخـاذ إجـراء سـريع بشـأن مسـألة النفقـات 
الختاميـة. ونهضـت بلـدان أخـرى لتعـرب عـن شـواغل 
السـبب،  ولهـذا  النظـام.  بشـأن  مماثلـة  وإحباطـات 
اجتمعنـا فـي عـام 2019، فـي جنيـف لعقـد المؤتمـر 
وعملنـا  إسـطنبول.  دورة  فـي  الثانـي  االسـتثنائي 
جميـع  يرضـي  حـل  إيجـاد  أجـل  مـن  مجـددًا  سـويًا 
األعضـاء. واعُتمـد الخيـار “V” )خيـار النصـر( بالزتكيـة. 
وبذلـك تفادينـا حـدوث أزمـة وجوديـة كبـرة وتمكنـا 
مـن الرتكـزي علـى المؤتمـر المقبـل. وأصبحـت وجهتنـا 

تلـوح بوضـوح فـي األفـق.
إال أن عقبـة كبـرة اعرتضـت سـبيلنا إلـى أبيدجـان. لقـد 
ظهـرت جائحـة كوفيـد-19 كخطـر يهـدد العالـم بأسـره 
يكـن  ولـم  حدودهـا.  إغـالق  علـى  البلـدان  وأجـربت 
أمامنـا خيـار سـوى إرجـاء اجتماعنـا الـذي كان مقـررًا 
خططنـا  علـى  الشـكوك  وخيمـت   .2020 عـام  عقـده 
للمضي قدمًا في تنظيم االجتماع الذي يعقد عادة 
كل أربـع سـنوات، فـي عـام 2021، ألن الجائحـة تطلبـت 

مواصلـة فـرض قيـود علـى السـفر الدولـي.

بلوغ األهداف

تمهيد

ولكننـــا،  أبيدجـــان  إلـــى  طويـــاًل  الطريـــق  كان  لقـــد 
كمـــا ســـتقرأون فـــي هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة االتحـــاد 

ونجـــاح. بأمـــان  وجهتنـــا  إلـــى  وصلنـــا  البريـــدي، 

الملحـــة  المســـائل  بعـــض  غالفنـــا  موضـــوع  يتنـــاول 
التـــي تطـــرق لهـــا ملتقـــى أبيدجـــان. وهـــو يســـتعرض 
التقـــدم فـــي موضـــوع فتـــح أبـــواب االتحـــاد البريـــدي 
البريـــدي  القطـــاع  فـــي  الفاعليـــن  أمـــام  العالمـــي 
التغييـــرات  علـــى  نظـــرة  ويلقـــي  الواســـع،  بنطاقـــه 
التـــي يمكننـــا انتظـــار إدخالهـــا خـــالل الـــدورة المقبلـــة 
علـــى منتوجـــات االتحـــاد البريـــدي العالمـــي واألجـــور، 
كمـــا يتطـــرق إلـــى تطـــور سياســـة االتحـــاد فـــي مجـــال 

التعـــاون مـــن أجـــل التنميـــة.

العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  دوَر  المؤتمـــر  َف  وشـــرَّ
المتحـــدة  لألمـــم  تابعـــة  متخصصـــة  وكالـــة  بصفتـــه 
وشـــريكًا فـــي تحقيـــق أهـــداف األمـــم المتحـــدة للتنميـــة 
سيســـاعدان  قراريـــن  باعتمـــاد  وذلـــك  المســـتدامة، 
فيمـــا  ســـيما  وال  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  االتحـــاد  عمـــل 
الجنســـين.  بيـــن  والمســـاواة  المنـــاخ  بتغيـــر  يتعلـــق 
االتحـــاد  عمـــل  علـــى  االطـــالع  مـــن  وســـتتمّكنون 
ـــع فـــي هذيـــن المجاليـــن علـــى صفحـــات هـــذه  الُمَتوقَّ

المجلـــة.

العالمي  البريدي  لالتحاد  فرصة  االجتماع  ومنح 
لالستماع إلى من يتصدرون عملية وضع السياسات 
البريدية، والذين هم الوزراء المسؤولون عن البريد. 
رؤيتهم  عن  أخبرونا  الوزاري،  مؤتمرنا  وخالل 
كوفيد-19.  جائحة  ظل  في  القطاع  لمستقبل 
ويغطي موضوع خاص بعض أبرز النقاط الرئيسية 

في هذا المنتدى.

وتعنـــي دورة العمـــل الجديـــدة هـــذه إدارة جديـــدة. 
جديـــدًا  عامـــًا  مديـــرًا  األعضـــاء  بلداننـــا  اختـــارت  وقـــد 
أعضـــاء  اختـــاروا  كمـــا  جديـــد،  عـــام  مديـــر  ونائـــب 
ورؤســـاء جـــدد لمجلـــس اإلدارة ومجلـــس االســـتثمار 
البريـــدي. وســـيعطيكم هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة االتحـــاد 

الجديـــدة. اإلدارة  عـــن  لمحـــة  البريـــدي 

رئيسة التحرير، كاْيال ِرْدستاْون

بلوغ الوجهة

كلمة رئيسة التحرير
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الخدمـة  نوعيـة  صنـدوق  يطلـق   ،2017 عـام  ومنـذ 
باألسـاس  تركـز  الخضـراء  للمشـاريع  حمـالت  سـنويًا 
وبنـاء  للبيئـة  صديقـة  مركبـات  اقتنـاء  مجـاالت  علـى 
منشـآت لمعالجـة البريـد تسـتخدم الطاقـة الشمسـية، 

أخـرى. مشـاريع  إلـى  باإلضافـة 
مؤتمـر  أنشـأ  “لقـد  قائلـة:  تشـوم  السـيدة  وتختتـم 
مؤتمـر  وعـززه  المشـترك  الصنـدوق  إسـطنبول 
نمـوًا.  البلـدان  ألقـل  جديـدة  تمويـل  بقنـاة  أبيدجـان 
إلـى العمـل. وآمـل أن  ومـا نحتاجـه اآلن هـو الدعـوة 
يجتمـع جميـع أصحـاب المصلحـة فـي صنـدوق نوعيـة 
الخدمة ليجسدوا األقوال في أفعال. فقوة الشبكة 
العالميـة لالتحـاد البريـدي العالمـي، قبـل كل شـيء، 

حلقاتهـا.” أضعـف  قـوة  بمقـدار  إال  تكـون  لـن 
 

وقـد كان صنـدوق نوعيـة الخدمـة فيمـا مضـى يدعـم 
كانـت  إذ  حـدة،  علـى  بلـد  كل  أسـاس  علـى  المشـاريع 
البلـدان األعضـاء تقـدم اقتراحـات للمجلـس االئتمانـي 
للصنـدوق ليوافـق عليهـا بحسـب نـوع المشـاريع التـي 
ـن  المعيَّ للمسـتثمر  التشـغيلية  االحتياجـات  تعالـج 
أنـه  غيـر  المشـاريع.  ميزانيـة  وكذلـك  معالجـة  أفضـل 
اعُتِمـد  والعشـرين،  السـادس  إسـطنبول  مؤتمـر  فـي 
المكتـب  حاليـًا  عليـه  بنـاء  يحـدد  تنازلـي،  جديـد  نهـج 
األعضـاء  البلـدان  تدعـم  التـي  المشـاريع  الدولـي 

ويعرضهـا. ويصوغهـا 

أيضـًا  اعُتِمـد  والعشـرين،  السـادس  المؤتمـر  وفـي 
الصندوق المشـترك لصندوق نوعية الخدمة. وَتْحُشـد 
أجـل  مـن  المـوارد  هـذه  اإلضافيـة  التمويـل  آليـة 
لتشـمل جميـع  العالميـة وتوسـع نطاقهـا  المشـاريع 
أهـم  ومـن  المهمـة.  اإللكترونيـة  التجـارة  عناصـر 
البيانـات  هـو  الحاليـة  المشـترك  الصنـدوق  مشـاريع 
اإللكترونيـة المسـبقة التـي سـتدعم المسـتثمرين عنـد 

جديـدة. جمركيـة  أنظمـة  مـع  التعامـل 
علـى  المحافظـة  للصنـدوق  الرئيسـية  األهـداف  ومـن 
أبيدجـان  مؤتمـر  اعتمـد  ذلـك،  وبمراعـاة  اسـتدامته. 
المشـترك،  الصنـدوق  داخـل  للتمويـل  إضافيـة  قنـاة 
فـي  نمـوًا  البلـدان  أقـل  لمسـاعدة  مخصصـة  وهـي 
تشـوم  السـيدة  ـح  وتوضِّ البريديـة.  عملياتهـا  تطويـر 
قائلـة: “يسـمى التمويـل اإلضافـي “الحسـاب الخـاص 
بأقـل البلـدان نمـوًا” وستسـتخدم األمـوال المرصـودة 
األخيـر  الكيلومتـر  فـي  األداء  تحسـين  فـي  باألسـاس 
مـع  الحسـاب  هـذا  ويتماشـى  البلـدان.  هـذه  فـي 
سياسـة األمـم المتحـدة المتعلقـة بأقـل البلـدان نمـوًا، 

احتفـل صنـدوق نوعيـة الخدمـة التابـع لالتحـاد البريـدي 
االتحـاد  مؤتمـر  خـالل  العشـرين  بذكـراه  العالمـي 
البريـدي العالمـي السـابع والعشـرين المعقـود فـي 
فـي  أنِشـئت  التـي  التمويـل،  آليـة  َمـت  وَدعَّ أبيدجـان. 
عـام 2001، إلـى يومنـا هـذا، أكثـر مـن 900 مشـروع و175 
العالـم. أنحـاء  بريديـًا مسـتفيدًا فـي جميـع  مسـتثمرًا 

وتقـول السـيدة شـوي هـان تشـوم، مديـرة صنـدوق 
وال  كان  الصنـدوق  إن  لالتحـاد،  التابـع  الخدمـة  نوعيـة 
االتحـاد  سياسـة  عناصـر  مـن  أساسـيًا  “عنصـرًا  يـزال 
“الصنـدوق، وبعـد  أن:  والتعـاون”. وأضافـت  للتنميـة 
خمـس دورات مـن وجـوده، أثبـت أنـه مـن أكثـر اآلليـات 
التحسـينات  لتمويـل  حاليـًا  المتاحـة  فيهـا  الموثـوق 
البريديـة.” التحتيـة  الخدمـة والبنيـة  تُهـمُّ نوعيـة  التـي 
ع  ويدير الصندوُق مساهمات من البلدان األعضاء ُتَوزَّ
بعدهـا لتمويـل مشـاريع التنميـة البريديـة فـي البلـدان 
النامية. وتشمل المشاريع اإلرسال والتوزيع، والتتبع 
وتحديد المكان، ورصد األداء عالميًا، واألمن البريدي، 

والتعافـي مـن الكـوارث، مـن بيـن جملـة أمـور أخـرى.

صندوق نوعية اخلدمة 
حيتفل بذكراه العشرين 

ويعتمد قناة متويل 
جديدة

دورات  خمـــس  وبعـــد  “الصنـــدوق، 
أكثـــر  مـــن  أنـــه  أثبـــت  وجـــوده،  مـــن 
المتاحـــة  فيهـــا  الموثـــوق  اآلليـــات 
التـــي  التحســــــينات  لتمـــــــويــــــل  حـــــاليًا 
تُهـــمُّ نوعيـــة الخدمـــة والبنيـــة التحتيـــة 

” . يـــة يد لبر ا
الخدمـة  نوعيـة  مديـرة صنـدوق  شـوي هـان تشـوم، 

لالتحـاد التابـع 

التي تدعو إلى التركيز على اإلدماج والتدرج وتدابير 
لديهـا حاجـات خاصـة.” التـي  للبلـدان  الخاصـة  الدعـم 
نمـوًا،  البلـدان  بأقـل  الخـاص  الحسـاب  جانـب  وإلـى 
رئيسـية  تغييـرات  أبيدجـان كذلـك علـى  وافـق مؤتمـر 
السـيدة  وتضيـف  المشـترك.  الصنـدوق  نمـوذج  تهـم 
نوعيـة  صنـدوق  هـدف  تحسـين  جـرى  “لقـد  تشـوم: 
الخدمـة ليـدِرج ُبْعـَد التنميـة المسـتدامة فـي أنشـطة 
المجموعـات  ـَعت  ُوسِّ ذلـك،  عـن  وفضـاًل  الصنـدوق. 
المسـتفيدة مـن مشـاريع الصنـدوق المشـترك لتشـمل 
بلـدان المجموعـة األولـى )البلـدان الصناعيـة(، وذلـك 
المشـترك،  للصنـدوق  الشـمولية  الطبيعـة  لضمـان 
لضمـان  األولويـات  تحديـد  اسـتعراض  لجنـة  وأنِشـئت 
إعطـاء األولويـة للمشـاريع علـى نحـو شـامل وشـفاف 

ومتيـن.”
ووفقـًا للسـيدة تشـوم فـإن االتحـاد البريـدي العالمـي 
سـيقترح خـالل األشـهر المقبلـة إنشـاء فرقـة خبـراء 
وإجـراءات  قوانيـن  بسـّن  المتعلقـة  األعمـال  لبـدء 
جديـدة للحسـاب الخـاص بأقـل البلـدان نمـوًا. وسـتقوم 
هـذه الفرقـة كذلـك بتحديـث النظـام الداخلـي الحالـي 
لصنـدوق نوعيـة الخدمـة ليشـمل المعلومـات الخاصـة 

التنميـة المسـتدامة واللجنـة الجديـدة. ببعـد 
وتشـرح السـيدة شـوم قائلـة: “ُيْنَتَظـُر مـن خـالل إدراج 
عنصر التنمية المسـتدامة رسـميًا في أحكام صندوق 
نوعيـة الخدمـة، أن تتحـول وجهـة الصنـدوق مسـتقباًل 
نحـو دعـم الهـدف 13 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة 
لألمم المتحدة، أي “العمل المناخي”، الذي يشـمل 
واسـتدامة  الكربـون  انبعاثـات  مـن  الحـد  علـى  العمـل 
بالقطـاع  مباشـرًا  ارتباطـًا  يرتبـط  مجـال  وهـو  المنـاخ، 

البريـدي، وكذلـك المسـاهمة فيـه.”

صندوق نوعية الخدمة يحتفل بذكراه العشرين ويعتمد قناة تمويل جديدة

بقلم: هيلين نورمان

يمكـــن االطـــاع علـــى المنشـــور الخـــاص 
نوعيـــة  لصنـــدوق  العشـــرين  بالذكـــرى 
الصنـــدوق  تاريـــخ  يتنـــاول  الـــذي  الخدمـــة 

خـــال: مـــن  ومســـتقبله، 
www.upu.int/UPU/media/upu/
publications/QSF-ENG.pdf

   أو بمسح

تحدث المدير العام لالتحاد البريدي العالمي السيد بشار عبد الرحمن حسين في إحدى الفعاليات احتفاًء بالذكرى العشرين إلنشاء صندوق نوعية. الخدمة.

بإيجاز

هـ. ن.

http://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/QSF-ENG.pdf 
http://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/QSF-ENG.pdf 
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االتحاد البريدي العالمي يلتزم بمناصرة المساواة بين الجنسين في قطاع البريد العالمي

االحتاد الربيدي العاملي
يلتزم مبناصرة املساواة بني اجلنسني 

يف قطاع الربيد العاملي

بقلم: هيلين نورمان

الجنسـين  بيـن  للفجـوة  العالمـي  التقريـر  كشـف 
الصـادر فـي بدايـة عـام 2021 عـن المنتـدى االقتصـادي 
فـي  تسـببت  قـد   COVID-19 جائحـة  أن  العالمـي، 
نحـو  التقـدم  وقـف  الحـاالت،  بعـض  وفـي   - إبطـاء 
أربعـة  التقريـر  وقـاس  الجنسـين.  بيـن  التكافـؤ  تحقيـق 
عوامل في 156 بلدًا: التمكين السياسي، والمشاركة 
والتعليـم. والبقـاء،  والصحـة  والفـرص،  االقتصاديـة 

نسـبة  سـوى  يقطـع  لـم  العالـم  أن  التقريـر  وكشـف 
الجنسـين  بيـن  التكافـؤ  تحقيـق  نحـو  الطريـق  مـن   ٪68
بمقـدار  تقهقـرًا  هـذا  وُيعـد  العالـم.  مسـتوى  علـى 
0.5 نقطـة مئويـة مقارنـة بعـام 2020. وأوضـح التقريـر 
 135.6 األمـر  سيسـتغرق  الحالـي،  للمسـار  وفقـًا  أنـه 
أعـوام أخـرى لسـد الفجـوة بيـن الجنسـين فـي جميـع 

أنحـاء العالـم - مقابـل 99.5 عامـًا فـي عـام 2020.
ويرمـي الهـدف 5 مـن أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة 
الجنسـين  بيـن  المسـاواة  تحقيـق  إلـى  المسـتدامة 
 .2030 عـام  بحلـول  والفتيـات  النسـاء  جميـع  وتمكيـن 
يتطلـب  الهـدف  هـذا  تحقيـق  أن  الواضـح  مـن  لكـن 
العمل دون تأخير على القضاء على األسباب الجذرية 
تقيـد  تـزال  ال  التـي  التمييـز  وراء  الكامنـة  العديـدة 

والعـام. الخـاص  المجاليـن  فـي  المـرأة  حقـوق 

UNION  POSTALE3

GMS
Global Monitoring System

إن قيـاس أداء البريـد باالسـتعانة بتقنيـة التعـرف بواسـطة التـرددات الراديويـة RFID كان مجـرد حلـم يـراود العديـد مـن 
البـاد األعضـاء فـي االتحـاد البريـدي العالمـي. وبفضـل نظـام الرصـد العالمـي GMS، يمكـن اآلن للمسـتثمرين البريدييـن 
االسـتفادة مـن أحـدث حـل ُتسـتخدم فيـه تقنيـة التعـرف علـى التـرددات الراديويـة مـن النـوع السـلبي )الخامـل( وذلـك 

بسـعر معقـول للغايـة.

المعلومات النوعية تأتي من التجديد

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

gms@upu.int : أو االتصال بـU
PU

موظفو االتحاد البريدي العالمي يحتفلون في المكتب الدولي باليوم العالمي للمرأة لعام 2020.
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اسـتبعاد  “يعكـس  قائـاًل  وأردف  المجـاالت.  جميـع 
ومسـتندات  وثائـق  فـي  الجنسـانية  المصطلحـات 
األعضـاء  البلـدان  هـدف  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
أكثـر  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  جعـل  فـي  المتمثـل 
وعمليـات  السياسـات  مسـتوى  علـى  وتنوعـًا  شـمواًل 
صنـع القـرار، ال يبجـل جنسـًا علـى جنـس فـي التوظيـف 

اللغـة.” فـي  وال  السياسـات  فـي  وال 
اتصـال  جهـة  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  وسـيعين 
إلـى  الراميـة  والبرامـج  السياسـات  لتطويـر  رئيسـية 
فـي  المـرأة  وتمكيـن  الجنسـين  بيـن  المسـاواة  تعزيـز 
االتحـاد البريـدي العالمـي. وقـال السـيد جـود: “ومـن 
شـأن ذلـك أن يسـهم فـي تعزيـز الكفـاءة التنظيميـة 
مسـتوى  علـى  والمشـاركة  واالبتـكار  واإلنتاجيـة 

برمتـه.” البريـدي  القطـاع 
بيـن  المسـاواة  بسياسـة  المعنـي  الفريـق  وسـيرفع 
عـن  اإلدارة  مجلـس  إلـى  سـنويًا  تقريـرًا  الجنسـين 
وتنفيذهـا.  السياسـة  وضـع  فـي  المحـرز  التقـدم 
هـذه  وضـع  “سـيؤدي  قائـاًل:  جـود  السـيد  واسـتطرد 
وضـع  عمليَتـي  جعـل  إلـى  أيضـًا  وتنفيذهـا  السياسـة 
البريـدي  االتحـاد  فـي  القـرارات  واتخـاذ  السياسـات 
العالمي أكثر شـمواًل وتنوعًا، وسـيمّكن من االسـتناد 
البريـدي  االتحـاد  فـي  المطبقـة  االسـتراتيجيات  إلـى 

الجنسـين.” بيـن  المسـاواة  مجـال  فـي  العالمـي 

المساواة بين الجنسين في أستراليا
 Australia المؤسسـة  تمثـل  جـود،  السـيد  بحسـب 
الطريـق  يتصـدر  ـن  عـن مسـتثمر معيَّ مثـال  Post خيـر 
نحو المسـاواة بين الجنسـين. وقال: “لدى المؤسسـة 
تعزيـز  مجـال  فـي  حافـل  سـجل   Australia Post
بيـن الجنسـين علـى جميـع مسـتويات اإلدارة  التـوازن 
عـادة.” الذكـور  عليهـا  يهيمـن  التـي  المجـاالت  وفـي 

دور االتحاد البريدي العالمي
وكالـة  بصفتـه  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  يـؤدي 
فـي  مهمـًا  دورًا  المتحـدة،  لألمـم  تابعـة  متخصصـة 
تشجيع ودعم أعضائه لتعزيز المساواة بين الجنسين 
في العمل. ويعكف المكتب الدولي لالتحاد البريدي 
عديـدة.  سـنوات  منـذ  المسـألة  هـذه  علـى  العالمـي 
وخالل مؤتمر الدوحة لعام 2012، على سبيل المثال، 
بـإدارة موظفـي  يتعلـق  علـى حكـم  الموافقـة  تمـت 
تحقيـق  منـه  الهـدف  كان  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد 
أكبـر قـدر ممكـن مـن التـوازن بيـن الجنسـين والتوزيـع 
المكتـب  فـي  التوظيـف  فـي  العـادل  الجغرافـي 
االقتراح  بهذا  المتعلق  العمل  واسـتمر  الدولـي. 

إسطنبول. دورة  حتى 
وقد ذهب المكتب الدولي اآلن إلى أبعد من ذلك 
جيد  بوجه  والرجال  النساء  واحترام  تمثيل  لضمان 
البريد. وخالل مؤتمر أبيدجان الذي عقد  في قطاع 
اقتراح جديد، يرمي  اعتماد  تم  في أغسطس/آب، 
العادلـــة،  التوظيــــــــف  لممارســــــات  الترويـــــــج  إلـــــى 
االتحاد  في  جنسانيًا  حيادية  أكثر  لغة  واستخدام 
البريدي العالمي. وجرت صياغة االقتراح، “المساواة 
البريدي  االتحاد  في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين 
مع  يتماشى  بما  البريد”،  قطاع  وفي  العالمي 
سياسة األمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن 
.)GEEW( المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 

وكان السيد بيتر جود، رئيس الوفد األسترالي خالل 
المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين، عضوًا 
في الفريق الذي ساعد في صياغة الحكم النهائي 
المؤتمر  أبيدجان. وقال: “إن قرار  الذي اعُتمد في 
السابع والعشرين يؤكد المكانة الفريدة التي يتمتع 
بها االتحاد البريدي العالمي للمساهمة في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وقدرته على المشاركة 
في العمل على مستوى المنظومة لتسريع تحقيق 

المساواة بين الجنسين.”

العمل المقترح
البريدي  االتحاد  سيبدأ  االقتراح،  اعتماد  وبعد  اآلن، 
المساواة  مبادرة  إعداد  على  العمل  العالمي 
األمم  وكاالت  مع  المقارنة  خالل  من  الجنسين  بين 
األمم  هيئة  من  التوجيه  وطلب  األخرى،  المتحدة 
المتحدة للمرأة، والتشاور مع البلدان األعضاء في 

األمر. يهمها  التي  االتحاد 
البريدي  االتحاد  على  يتعين  االقتراح،  وبموجب 
المنصوص  للمتطلبات  استباقيًا  االمتثال  العالمي 
عليها في خطة العمل على نطاق منظومة األمم 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  بشأن   2.0 المتحدة 
البلدان  تشجيع  وكذلك   ،)UN-SWAP 2.0( المرأة00
في  المرأة  مشاركة  تعزيز  على  فيه  األعضاء 
المناصب القيادية وصنع القرار، سواء في قطاعاتها 
البريدية الوطنية أو في وفودها إلى االتحاد البريدي 
وضـع  سـيجري  الغايـة،  لهـذه  وتحقيقـًا  العالمـي. 

سياسـة واضحـة للمسـاواة بيـن الجنسـين فـي االتحـاد 
أن  “نأمـل  جـود:  السـيد  وأضـاف  العالمـي.  البريـدي 
 ،2025 عـام  بحلـول  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  يتمكـن 
األداء  مؤشـرات  فـي  المحـددة  األهـداف  تجـاوز  مـن 

المتحـدة.” األمـم  عمـل  لخطـة  الرئيسـية 
مـرة  وألول  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  سـيدرج  كمـا 
كأحـد  الجنسـين  بيـن  التـوازن  متطلبـات  التاريـخ،  فـي 
الموظفيـن.  تعييـن  عنـد  تطبيقهـا  الواجـب  المعاييـر 
لالتحـاد  ينبغـي  أنـه  علـى  أيضـًا  المؤتمـر  قـرار  وشـدد 
البريـدي العالمـي العمـل علـى تعزيـز المسـاواة فـي 
مجاالت القيادة، وصنع القرار، والتمكين االقتصادي 
للمرأة. وأوضح السيد جود “على هذا النحو، سيولي 
لتعزيـز  خاصـًا  اهتمامـًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
القيـادة  مناصـب  فـي  وتمثيلهـا  المـرأة  مشـاركة 
صعيـد  علـى  البريديـة  القطاعـات  فـي  القـرار،  وصنـع 

العالمـي.” البريـدي  االتحـاد  وفـود  وفـي  البلـدان، 
وعالوة على ذلك، سيقوم االتحاد البريدي العالمي 
والمسـتندات  االتحـاد  وثائـق  جميـع  باسـتعراض 
األخـرى لضمـان اسـتخدام لغـة محايـدة جنسـانيًا فـي 

عقد  الذي  أبيدجان  مؤتمر  خالل 
اعــتمـــــــــــــاد  تــــــــم  أغســطــس/آب،  فـــــي 
الترويــــج  إلـــى  يرمي   جديــــد،  اقتراح 
العادلــــة،  التوظيـــــــف  لممارســــــات  
واستخدام لغة أكثر حيادية جنسانيًا 

العالمي.  البريدي  االتحاد  في 

تحقيـق  مـن  بالفعـل  البريـدي  المسـتثمر  تمّكـن  وقـد 
المسـاواة فـي األجـور بيـن الجنسـين ووضـع سياسـات 
القـرار  التخـاذ  سـلطة  أوسـع  اأُلسـر  تمنـح  تنظيميـة 
بيـن العمـل والحيـاة الخاصـة،  وأشـد مرونـة للتوفيـق 
والمنـزل.  العمـل  فـي  آمنـة  لتكـون  المـرأة  وتسـاعد 
 Australia السـيد جـود: “توفـر المؤسسـة  وأضـاف 
Post أيضـًا برامـج تعـزز مشـاركة المـرأة فـي سـوق 
العمل، وتدعم النساء كقائدات ونماذج يحتذى بها، 

المتنوعـة.” النسـاء  حاجـات  وتلبـي 
وهـو   ،ProjectMe برنامـج  البرامـج  هـذه  وتشـمل 
سـبعة  مدتـه  والشـخصي  المهنـي  للتطويـر  برنامـج 
تتقلـدن مناصـب  الالتـي  النسـاء  أسـابيع مصمـم لمنـح 
قياديـة األدوات الالزمـة لتعزيـز القـدرة علـى التكيـف 
والوعـي الذاتـي والمرونـة المهنيـة، شـارك فيـه أكثـر 
مـن 1500 خّريجـة منـذ عـام 2015. وتجـدر اإلشـارة أيضـًا 
لتقّلـد  النسـاء  يدعـم  الـذي   ،Elevate برنامـج  إلـى 
 Australia Post المؤسسـة  فـي  قياديـة  مناصـب 
ويساعدهن على التطور في ظلها، ووضع مشاريع 
مهنيـة واإلشـراف عليهـا. ومنـذ عـام 2012، أتمـت 325 

البرنامـج بنجـاح. امـرأة هـذا 
 ،Women@Post برنامـج  هـو  آخـر  برنامـج  وهنـاك 
تـم تصميمـه بهـدف فهـم النظـم والممارسـات داخـل 
اسـتقطاب  علـى  تؤثـر  قـد  التـي  العمليـات  شـبكة 
ثـم  وتعزيزهـا.  بهـا  واالحتفـاظ  النسـائية  المواهـب 
يعمـل البرنامـج علـى تنفيـذ التوصيـات التـي مـن شـأنها 

المـرأة. لفائـدة  إيجابيـًا  أن تدعـم تغييـرًا 
 Australia واختتم السيد جود قائاًل: “إن المؤسسة
Post مسـتعدة لتقاسـم خبراتهـا ووجهـات نظرهـا 
ألغـراض  الناجحـة،  والمبـادرات  البرامـج  تنفيـذ  بشـأن 

تنفيـذ قـرار أعضـاء االتحـاد البريـدي العالمـي.”
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“يعكــس اســتبعاد المصطلحــات الجنســانية فــي وثائــق ومســتندات االتحــاد 
االتحــاد  جعــل  فــي  المتمثــل  األعضــاء  البلــدان  هــدف  العالمــي  البريــدي 
البريــدي العالمــي أكثــر شــمواًل وتنوعــًا علــى مســتوى السياســات وعمليــات 
صنــع القــرار، ال يبجــل جنســًا علــى جنــس فــي التوظيــف وال فــي السياســات وال 

اللغــة.” فــي 
بيتر جود، رئيس الوفد األسترالي خالل المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين

مندوبو البلدان األعضاء يشاركون في مؤتمر االتحاد البريدي السابع والعشرين.

مندوبون يصوتون النتخاب قادة االتحاد البريدي العالمي الجدد خالل مؤتمر االتحاد البريدي السابع والعشرين. لت السيدة سيمونا تاراباسانو رومانيا بصفتها نائبة رئيس مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين. مثَّ

بإيجاز

هـ. ن.
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وتضيف أن عملها في إدارة المشاريع هو أكثر ما 
وقبل  اآلن.  حد  إلى  الرضا  من  قدر  بأكبر  يشعرها 
عامين، ساعدت على تنظيم تدريبات على مستوى 
لمساعدة  وذلك  الموضوع  حول  برمتها  المديرية 

المجال. في  أكبر  أثر  ترك  على  زمالئها 
حياتي  لغز  في  قطعة  آخر  هذا  “كان  وتقول 
المهني  هدفها  عن  تبحث  أنها  وتضيف  المهنية”، 
مستعدة  بأني  “أشعر  قائلة  تستطرد  ثم  المقبل 
للقيام بالمزيد. وهذا يعطيني الدافع إلنجاز مهامي 
على أكمل وجه من أجل البلدان، ولكن أيضًا من أجل 

مهاراتي.”  تنمية 
جميع  من  أشخاص  مع  العمل  أن  تاركيني  وتضيف 

معرفتها. وإثراء  النمو  من  مّكنها  العالم  أنحاء 
وهي تفسر “يروقني أن ذلك يفتح األبواب لمعرفة 
ثقافات وديانات وأشخاص مختلفين يأتون من بلدان 
وأوساط مختلفة. إن ذلك يفتح عقلك على ما يحدث 

خارج سويسرا”. 
التنمية  مديرية  فريق  من  حماسها  أيضًا  وتستمد 

“أسرة”. بصفة  تصفها  التي  والتعاون 
وهي تضيف “ال يمكنك أن تعمل في المديرية وأن 
كنت  فإذا  فردانيًا.  شخصًا  وتكون  البلدان  تساعد 
حياتك،  في  اجتماعي  فأنت  عملك،  في  اجتماعيًا 
فهذان مجاالن مرتبطان ارتباطًا مباشرًا. إننا شبه يد 

عدة.”  بأصابع  واحدة 

سـتيفانيا تاركينـي وجـه مألـوف فـي المكتـب الدولـي 
لالتحـاد البريـدي العالمـي حيـث هـي نـوع مـن أيقونـة 

للـزي األنيـق.
أحـاول  “أنـا  وجههـا  تعلـو  واالبتسـامة  تقـول  وهـي 
أن ألبـس علـى الموضـة مـا اسـتطعت، فرؤيـة الجمـال 

بصـورة مثاليـة شـيء إيطالـي فـي الصميـم.”
وقـت  فـي  تستكشـفه  شـغفًا  الموضـة  كانـت  وإذا 
لتطويـر  عملهـا  وقـت  تخصـص  فإنهـا  فراغهـا، 
فـي  األعضـاء  البلـدان  منهـا  تسـتفيد  التـي  المشـاريع 

العالمـي. البريـدي  االتحـاد 
البريـدي  االتحـاد  فـي  مسـارها  تاركينـي  بـدأت  لقـد 
العالمـي قبـل قرابـة 30 عامـًا، بعـد أن أثـار إعـالن عـن 
وظيفـة فـي قسـم الطباعـة الفرنسـي انتباههـا. إنهـا 
تحـب اللغـات وكانـت تحلـم بـأن تصبـح مترجمـة شـفهية 
يومـًا مـا، وفّكـرت فـي أن العمـل فـي قسـم اللغـات 
فـي منظمـة عالميـة قـد يكـون وظيفـة مهمـة. وبعـد 
مِضـّي بعـض الوقـت، أتيحـت أمامهـا فرصـة االنتقـال 
إلـى “القسـم فـاء” المعـروف حاليـًا بمديريـة التنميـة 

والتعـاون التابعـة لالتحـاد البريـدي العالمـي.
وهي تقول بشيء من التأمل “إنه ألمر غريب، ألنني 

اليوم أعمل مع مترجمين شفهيين”.
مع  العمل  على  يقتصر  ال  الواقع،  في  وعملها 
حوالي  مدى  وعلى  فهي  الشفهيين.  المترجمين 
ثالثة عقود، قدمت المساعدة لجميع برامج االتحاد 
البريدي العالمي اإلقليمية، ما عدا أمريكا الالتينية، 
في  والتعاون  التنمية  مدير  تساعد  اآلن  وهي 
تيسير  مهام  وُتَعد  المهام.  من  واسعة  مجموعة 
التواصل مع البلدان األعضاء والعمل لصالح أجهزة 
العمل  حلقات  تنظيم  في  الدعم  وتقديم  االتحاد 
مهامها  بعض  من  الداخلية  المشاريع  وإدارة 
اليومية. وهي تقوم كذلك بتدريب موظفي مديرية 
التعاون  أساليب  بشأن  الجدد  والتعاون  التنمية 
في  االندماج  على  لمساعدتهم  التنمية  أجل  من 

الدولي. المكتب  وفي  فريقهم 
عملي  ألن  قة  شيِّ وظيفة  “لدي  تاركيني  وتقول 
يمس كل شيء في مديرية التنمية والتعاون. حينما 
كل  عن  عامة  لمحة  لديك  تكون  مدير  مساعد  تكون 

شيء.”
كما كان التطوير المهني من أولوياتها في العمل، 

وهو أمر دعمه االتحاد البريدي العالمي.
خبرة  وأقل  سّنًا  أصغر  تكون  “عندما  قائلة  وتفسر 
فإن وظيفتك تنحصر في دور مساعد. لكن مع مرور 
وحصلت  المشاريع  إدارة  كيفية  تعلمُت  األعوام، 

البشرية.”  والموارد  اإلدارة  في  شهادات  على 

بتقديمهــم  رئيســية  تحتيــة  كبنيــة  البريديــة  الشــبكة  قيمــة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الخدمــات  مــن  كاملــة  مجموعــة 
الجديــدة اشــتملت علــى الخدمــات المرتبطــة بالصحــة مثل توزيع 
االختبــارات ومعــدات الوقايــة الشــخصية واألدويــة. ومــع بــدء 
حمــالت التلقيــح ضــد كوفيــد-19، تحتــل مؤسســات البريــد موقعــًا 
جيــدًا لتســهم مباشــرة فــي نجــاح هــذه الحمــالت بتوفيرهــا 
جانــب  إلــى  ذلــك،  أمكــن  حيثمــا  اللقاحــات  لتوزيــع  حلــواًل 
التلقيــح. تقتضيهــا عمليــة  التــي  الطبيــة  واللــوازم  المعــدات 
وهنــاك تحــد لوجســتي عالمــي خــالل المراحــل األوليــة لنشــر 
اللقــاح وتوزيعــه، بســبب القيــود المحــددة الخاصــة بالشــبكة 
لتطويــر  ونظــرًا  ذلــك،  ومــع  البــرودة.  الفائقــة  اللوجســتية 
أنــواع مختلفــة مــن اللقاحــات ومتطلبــات مختلفــة فيمــا يخــص 
الحاجــة ســريعًا تكثيــف عمليــات  التبريــد، ســتقتضي  سلســلة 

التوزيــع فــي جميــع أنحــاء العالــم.
لمبــــــــادرة  إلحــــاحــــــًا  واألكثـــــــر  األشـــــمل  الهــــــدف  ويكمــــن 
Post4Health لالتحــاد البريــدي العالمــي فــي تعزيــز الشــبكة 
واألدوات  كوفيــد-19  لقاحــات  لتوزيــع  وتســخيرها  البريديــة 
األخيــر،  الكيلومتــر  فــي  بهــا  المرتبطــة  الطبيــة  والمعــدات 
ــج  حيثمــا كان ذلــك ممكنــًا ومناســبًا، وألغــراض حمــالت الترويـ

أيضــًا. واإلعــالم 
ومــن خــالل مرفــق Post4Health، ســيعمل االتحــاد البريــدي 
الوطنيــة  الصحيــة  والســلطات  الحكومــات  مــع  العالمــي 
والعالميــة ومــع المســتثمرين البريدييــن، وســُيقيم شــراكات 
ويصمــم ويشــغل نظامــًا إيكولوجيــًا فريــدًا مفيــدًا ليــس فقــط 
للمســاعدة فــي توفيــر حلــول للتصــدي للجائحــة الحاليــة ولكــن 
أيضــًا لتقديــم خدمــات صحيــة علــى نطــاق أشــمل مــن خــالل 

البريــد. مؤسســات 

لن يأمن أحد حتى يأمن الجميع. فمع أكثر من 
٣ بالييــن شــخص يعيشــون فــي مناطــق ريفيــة 
الناجــح  التوزيــع  أن  فــي  شــك  ال  منعزلــة،  أو 
للقــاح كوفيــد-١٩ يشــكل التحــدي اللوجســتي 
األكبر الذي واجهته البشــرية قاطبة. وهكذا 
لالتحـــــــاد   Post4Health مـرفــــــق  يســـتهــــدف 
البريــدي العالمــي تعزيــز قـــدرة المسـتثمـريــــــن 
البريدييـــــن علـــــى توفيـــــر منتجـــــات وســــياســــــات 
عامــة وخدمــات صحيــة للنــاس فــي كل مــكان. 
وبإنجــــازه هــــذا، سـيســـمح بتعــزيــــز النفــــاذ إلــى 
شــبكة مــن أكبــر الشــبكات فــي العالــم، تمتــد 
لتشــمل ١٩٢ بلــدًا و000 650 مرفــق بريــدي وأكثــر 

مــن 5 مالييــن موظــف.

تابعــة  بصفتــه منظمــة  العالمــي،  البريــدي  االتحــاد  هــو  هــا 
يمّهــد  البريــدي،  القطــاع  عــن  مســؤولة  المتحــدة  لألمــم 
الطريــق صــوب تعزيــز قــدرة المؤسســات البريديــة علــى نشــر 
مرفــق  بفضــل  الصحيــة  والمنتجــات  والخدمــات  السياســات 

.Post4Health
يقدمــه  أن  يمكــن  الــذي  الدعــم  للعيــان  الجائحــة  بّينــت  لقــد 
الوطنيــة  واالقتصــادات  للجماعــات  البريديــون  المســتثمرون 
مــن  وجعلــت  العصيبــة،  األوقــات  فــي  العامــة  والســلطات 
خدمــة البريــد خدمــًة أساســية خــالل فتــرات اإلغــالق الشــامل. 
علــى  درجــوا  التــي  األساســية  الخدمــات  علــى  وعــالوة 
تقديمهــا، هــا هــم المســتثمرون يبرهنــون مــرة أخــرى علــى 

بـصفته مــرفقًا متعدد األطراف 
مـــــرفــــق  يوفـــــر  المصلحـــة،  ذات 
مـرنـــــة  منصــــة   Post4Health
تعـزيــــز  إلــــى  تـرمـــي  للمـانـحيــــن 
أوجه التآزر وتشـديد األثر. ومن 
يعـتمـــد مرفـق  أجــل تشـــــغيلــــه، 
التمويـل  علـى   Post4Health
الطــوعــــي مــــن قبـــــل الحكـومــات 
ومـؤســــســــــات البـريــــــــد الـوطـــنيـــــة 
والشـركاء  الخـاص  والقطـاع 

التنميـة. فـي 

post4health@upu.int :للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى توجيه رسالة إلى العنوان التالي

تدعم مجموعة
 La Poste )فرنسا( 

 Post4Health مرفق
بمبلغ إجمالي قدره
000 100 دوالر أمريكي.

أعلنت وزارة الشؤون 
الداخلية واالتصاالت في 

اليابان عن دعم مرفق 
 Post4Health

بمبلغ 000 300 دوالر أمريكي.

نداء للماحنني
 االسم

ستيفانيا تاركيني
 المديرية

التنمية والتعاون
 الوظيفة

مساِعدة المدير 
ومساِعدة أمانة “لجنة التنسيق والتعاون”

 الجنسية  
إيطالية، وسويسرية

 اللغات  
اإليطالية، والفرنسية،  واإلنكليزية، 

واأللمانية،  واإلسبانية )في طور التعلم(
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شـــخصية مـــن االتحـــاد 

البريـــدي العالمـــي

ك. ر.
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وضع خفض الكربون نصب األعين

وضع خفض الكربون 
نصب األعين

السابع  العــــــالمي  البريــــدي  االتحــــاد  مـــؤتمــــر  ــــد  مهَّ
والعشرون الطريق أمام القطاع البريدي للمساهمة 
في  العالمي  الصعيد  على  المبذولة  الجهود  في 

مكافحة تغير المناخ.
وسـُيفِضي حكـم شـارك فـي تقديمـه كل مـن النمسـا 
وفرنسـا وألمانيـا واعُتِمـد خـالل االجتمـاع الـذي ُيعَقـد 
بقـدر  والتعـاون  العمـل  إلـى  سـنوات  أربـع  كل  مـرة 
أكبـر علـى خفـض انبعاثـات الكربـون فـي القطـاع خـالل 
البحـث  العمـل  هـذا  ويتضمـن  المقبلـة.  العمـل  دورة 
وخدمـات  الممكنـة  االنبعاثـات  خفـض  أهـداف  فـي 
القطـاع البريـدي العابـرة للحـدود المحايـدة مـن حيـث 
بشـأن  المعلومـات  تبـادل  الكربـون، وكذلـك  انبعاثـات 
األنشـطة  وتمويـل  االنبعاثـات  خفـض  اسـتراتيجيات 
المتعلقـة بالمنـاخ واإلجـراءات التكييفيـة الخاصـة بـه.
ل المؤسسـات البريديـة أكبـر شـبكة ماديـة فـي  وُتَشـغِّ
العالـم تضـم 5 مالييـن موظـف و000 650 مكتـب بريـدي 
نصـف مليـون مركبـة. وبالرغـم  مـن  وأسـطواًل مكونـًا 
اتخـذت  قـد  البريديـة  المؤسسـات  مـن  العديـد  أن  مـن 
التدابيـر الالزمـة لخفـض بصمتهـا الكربونيـة، فـإن حكـم 
االتحاد البريدي العالمي سيساعد في وضع سياسة 
متسقة بشأن المسألة في القطاع بنطاقه الواسع.
العالقـات  رئيـس  بليـش،  فليكـس  السـيد  وبحسـب 
 ،Deutsche Post البريديـة الدوليـة فـي المؤسسـة
الـذي عـرض الحكـم باسـم ألمانيـا، فإنـه “إذا لـم يغيـر 
المجتمع العالمي من سلوكه، بما في ذلك القطاع 
البريدي أيضًا مع جميع انبعاثاته الناجمة عن أنشطة 
لـن  فإنـه  طويلـة،  لمسـافات  والنقـل  والفـرز  التوزيـع 
الشـبكة  بشـأن  القلـق  وأحفادنـا  أوالدنـا  علـى  يكـون 

بشـأن وجودهـم.” بـل  البريديـة، 
وصـرح مديـر السياسـة العامـة والتنظيـم واألسـواق 
سـيفا  السـيد  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  فـي 
سوماسـوندرام قائـاًل “يسـرني أن المؤتمـر وصـل إلـى 
توافـق اآلراء ووافـق علـى هـذا الحكـم المهـم الـذي 
يواصل توسيع عمل االتحاد المكثف بشأن االستدامة 

واالجتماعيـة.” البيئيـة 

وأضـاف “وأنـا مقتنـع، وبصـورة خاصـة، بـأن هـذا األمـر 
علـى  الحصـول  علـى  البريـدي  القطـاع  قـدرة  سـيعزز 
االنبعاثـات  قليلـة  تحتيـة  بنيـة  إنشـاء  بهـدف  التمويـل 

الصمـود.” علـى  وقـادرة 
البريـدي دراسـة غـازات  وسـيجري مجلـس االسـتثمار 
عـن  فضـاًل  البريـدي،  القطـاع  مـن  المنبعثـة  الدفيئـة 
إجـراءات تخفيفيـة وتكييفيـة. وسـيتضمن ذلـك  اتخـاذ 
حيـث  مـن  الُمتواِزنـة  الدوليـة  البريـد  خدمـات  تحديـد 
التـي يمكـن للمؤسسـات  الكربـون الممكنـة  انبعاثـات 

زبائنهـا. علـى  عرضهـا  المهتمـة  البريديـة 
وبالمـوازاة مـع ذلـك، سـيضع مجلـس اإلدارة توصيـات 
الدفيئـة لعرضهـا علـى  بشـأن أهـداف خفـض غـازات 
مؤتمر االتحاد البريدي المقبل. كما أنه سيرفع تقارير 
فـي  األعضـاء  للبلـدان  بهـا  يمكـن  التـي  الطـرق  بشـأن 
بخصـوص  المعـارف  تبـادل  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 

وسـائل خفـض الكربـون المسـتخدمة فـي القطـاع.

يدعم االتحاد البريدي العالمي منذ مدة إعداد 
التقارير عن االنبعاثات في القطاع البريدي من 
خالل الحل اإللكتروني الخاص بتحليل انبعاثات 

الكربون وإعداد التقارير بشأنه )أوسكار(.  
لمعرفة المزيد:

www.upu.int/en/Postal-Solutions/
Technical-Solutions/Products/OSCAR

أو امسح هنا


العالمــي  المجتمــع  يغيــر  لــم  “إذا 
القطــاع  ذلــك  بمــا فــي  مــن ســلوكه، 
انبعاثاتــه  جميــع  مــع  أيضــًا  البريــدي 
الناجمــة عــن أنشــطة التوزيــع والفــرز 
لــن  والنقــل لمســافات طويلــة، فإنــه 
يكــون علــى أوالدنــا وأحفادنــا القلــق 
بشــأن  بــل  البريديــة،  الشــبكة  بشــأن 

وجودهــم.”
فليكـس بليـش، رئيـس العالقـات البريديـة الدوليـة فـي 

،Deutsche Post المؤسسـة

بقلم: كاْيال ِرْدستاْون

ك. ر.

http://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Technical-Solutions/Products/OSCAR
http://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Technical-Solutions/Products/OSCAR
http://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Technical-Solutions/Products/OSCAR
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تسليط الضوء على الحلول

 “.POST“  فريق اسم النطاق
يواصل اعتماد الشراكات مع القطاع الخاص
 لتسريع وتيرة االبتكار واألمن السيبراني

بقلم: هيلين نورمان

نِشـئ فريـق اسـم النطـاق “POST.“ فـي عـام 2012 ُوِضَعـت الشـراكات فـي صميـم نمـوذج 
ُ
عندمـا أ

فـي  المصلحـة  أصحـاب  مـع  وثيقـة  تعـاون  عالقـات  بإقامـة  الفريـق  وبـادر  بـه.  الخـاص  األعمـال 
القطاعيـن العـام والخـاص وفـي األوسـاط األكاديميـة بغايـة ضمـان وصـول المسـتثمرين البريدييـن 
إلـى األدوات واإلجـراءات الضروريـة للحفـاظ علـى سـالمتهم فـي عالـم كان فيـه التحـول الرقمـي 

حثيثـة.  بخطـى  يسـير 

“POST.” ألعـــضــائـــــه،  النطــــــاق  ويقـــــدم فريــــــــــق اســـــــــم 
في  النطاقات  أسماء  تسجيل  خدمات  جانب  إلى 
البريدي  القطاع  سياسات   ،”.POST“ النطاق  اسم 
في  التقني  والدعم  السيبراني،  باألمن  المتعلقة 
والدورات  الرقمي،  المجال  في  القدرات  بناء 
أدوات  عن  فضاًل  السيبراني،  األمن  بشأن  التدريبية 
تكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ تلك السياسات. 
ويفسر السيد دونوهو قائاًل “يمتلك االتحاد البريدي 
خاصة  معتمدة  سيبراني  أمن  سياسة  العالمي 
التوصيات  تتضمن  وهي  مثاًل،  اإللكتروني  بالبريد 
للمؤسسات  بها  يمكن  التي  بالكيفية  المتعلقة 
التصيد  البريدية حماية نفسها من مخاطر من قبيل 
االحتيالي والبريد غير المرغوب فيه باستخدام اسم 

”.”.POST“ النطاق

اقتراحات مؤتمر جديدة 
السيبراني  األمن  أهمية  إن  دونوهو  السيد  يقول 
“لقد  ح  يصرِّ وهو  كوفيد-19.  فيروس  بفعل  تنامت 
عت الجائحة العالمية وتيرة التحول الرقمي.”، ثم  سرَّ
يضيف “ويتزايد حاليًا عدد الزبائن الراغبين في الوصول 
إلى القنوات الرقمية التي تمد بالخدمات أكثر فأكثر، 
للمؤسسات  متزايدًا  إقبااًل  شهدنا  لذلك  ونتيجة 
ط  البريدية على مبادرة اسم النطاق“POST.”. وُسلِّ
الضوء على األمن السيبراني كذلك لّما استغل عدد 
من الفاعلين الخبثاء جميع أوجه الضعف الموجودة 

على اإلنترنت.”

ويديــــــــر فريــــــَق اســـــــم النطـــــاق “POST.” مجلــــُس إدارة 
يتألف من سبعة أعضاء من االتحاد البريدي العالمي 
إيطاليـا  مـن  آتشـي  ماسـيميليانو  السـيد  يرأسـهم 
نائـب  بصفتـه  تونـس  مـن  الرواتبـي  أسـامة  والسـيد 
الرئيـس. وينحـدر بقيـة األعضـاء المنتخبيـن مـن الواليـات 

وتركيـا. وناميبيـا  ونيجيريـا  والصيـن  المتحـدة 
العالـــم  مناطـــق  “جميـــع  دونوهـــو  الســـيد  ويضيـــف 
ـــه تطـــور فريـــق  لـــة فـــي هـــذا المجلـــس وهـــي ُتوجِّ ُمَمثَّ
ثـــــــــم يســـــتطـــــــــرد “وتجتمــــــــــع   ،”.POST“ اســــــــم النطـــاق
البلـــدان األعضـــاء التـــي تتكـــون منهـــا الجمعيـــة العامـــة 
للفريق، وعددها 37، كل ســـتة أشـــهر التخاذ القرارات 

بشـــأن مـــا يحملـــه المســـتقبل للمبـــادرة.”

مع  الفريق  تعاون  سنوات،   10 زهاء  مدى  وعلى 
الخدمات  مجال  في  الخاص  القطاع  من  شركات   10
بول  السيد  ويقول  واآلمنة.  المبتكرة  الرقمية 
والتجارة  الرقمي  االقتصاد  برنامج  مدير  دونوهو، 
اسم  فريق  وأمين  العالمي  البريدي  االتحاد  في 
 ”.POST“ إن فريق اسم النطاق“ ،”.POST“النطاق
َتُهّم األمن السيبراني في قطاع البريد  هو مبادرة 

يقودها االتحاد البريدي العالمي”.
من   ”.POST“ نطاق  اسم  إلى  يستند  “إنه  ويضيف 
البريدي  االتحاد  بين  اتفاق  عن  الناتج  العليا  المترتبة 
العالمي وهيئة اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقام 
 ”.POST“ ر اسم النطاق المخصصة )ICANN(. ويوفِّ
للمؤسسات البريدية الحماية األمنية على اإلنترنت من 
د االحتيالي وانتحال  مخاطر من قبيل القرصنة والتصيُّ
الصفة. وقد أصبح الشركاء من القطاع الخاص عنصرًا 

”.”.POST“ مهمًا جدًا في نجاح فريق اسم النطاق
في   ”.POST“ النطاق  اسم  فريق  مبادرَة  وأنِشئت 
الصناعية  البلدان  بعض  جانب  من  مت  وُدعِّ األساس 
الرائدة، ومن بينها فرنسا والسويد وكندا وأستراليا، 
ز المؤسسات  التي كانت تشدد على ضرورة أن تجهِّ
البريدية نفسها لالقتصاد الرقمي عند بداية األلفية 
الجديدة. وأنشئ فريق اسم النطاق “POST.” في 
عام 2012 بفضل تمويل من إيطاليا وماليزيا والمغرب 
لإلشراف على نموه. واليوم، يدعم المشروَع ماديًا 
37 بلدًا وعضوان من القطاع الخاص من جميع أنحاء 

العالم.

القطــاع  مــن  الشــركاء  أصبــح  “وقــد 
الخــاص عنصــرًا مهمــًا جــدًا فــي نجــاح 

”.”.POST“ النطــاق  اســم  فريــق 
الرقمـي  االقتصـاد  برنامـج  مديـر  دونوهـو،  بـول 
والتجـارة فـي االتحـاد البريـدي العالمـي وأميـن فريـق 

”.POST“النطـاق اسـم 

فريق اسم النطاق  “.POST.“ واصل اعتماد الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة االبتكار واألمن السيبراني

وجرى تعزيز أهمية عنصر األمن السيبراني لفريق 
الســـــــابـــــع  المؤتمــــــــــر  “POST.”خـــــالل  النطــــــاق  اســــم 
ويفسر  العالمي.  البريدي  لالتحاد  والعشرين 
اعُتِمد  االعتبار،  عين  في  ذلك  “بأخذ  أنه  دونوهو 
اقتراحان جديدان”. “ويتعلق أحد هذين االقتراحين 
بخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات الجديدة، فيما 

يتعلق اآلخر بزيادة االبتكار وتطوير األعمال.”
وستصبح الشراكات جد مفيدة في إطار هذا األخير، 
وفقًا للسيد دونوهو. وهو يوّضح قائاًل “إننا نعمل، 
على سبيل المثال، مع التحالف السيبراني العالمي 
األمن  أدوات  إلى  الوصول  من  أعضائنا  لتمكين 
التدريبية  والبرامج  وخدماته  الجديدة  السيبراني 
الخاصة به.” ويضيف “ولدينا كذلك عدد من الشركات 
وهي  حديثًا،  الفريق  إلى  انضمت  التي  الناشئة 
تتعاون مع أعضاء الفريق الستكشاف مسألة اعتماد 
المؤسسات  في  الجديدة  المتطورة  التكنولوجيا 
على  القائمة  الرقمية  السوق  قبيل  من  البريدية، 
 STAMPSDAQ تقنية سلسلة الكتل التابعة لشركة
والمتاجرة  المشفرة  البريدية  الطوابع  الستضافة 
العنونة  ومنصة  مكانها،  وتحديد  وتتبعها  فيها 
Ship- لشركة التابعة  الرقمية  والتجارة   الرقمية 

السم  األمنية  الخصائص  تستخِدم  التي   2myID
”.”.POST“ النطاق

هواية جمع الطوابع البريدية الرقمية
التنفيذي  المدير  شابوفالوف،  أندري  السيد  قال 
لشركة STAMPSDAQ والعضو المنتسب في فريق 
الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ   ”.POST“ النطاق  اسم 
2020، في معرض حديثه عن مبادرة الطوابع المشفرة 
على  قائم  إيكولوجي  نظام  بناء  في  نأمل  “نحن 
تقنية سلسلة الكتل في مجال هواية جمع الطوابع 
البريدية يستخدم الرموز غير القابلة لالستبدال، وهو 
ن  ُتَمكِّ مشتركة  عالمية  سوقًا  ُينشئ  أن  شأنه  من 
بريدية  طوابع  إصدار  من  البريديين  المستثمرين  جميع 
حاليًا  ونناقش  لالستبدال.  قابلة  غير  رموز  شكل  في 
المناسبة  الصيغة  إيجاد  مسألة  الدولي  المكتب  مع 
البريدي  لالتحاد  يسمح  عملي  اتفاق  إلى  للوصول 

العالمي وأعضائه باالستفادة منه جماعيًا.” 
جاهزة  حاليًا  هي   STAMPSDAQ شركة  وسوق 
لإلطالق. ويعمل الفريق المعني بها حاليًا على تنقيح 
جميع عناصر بنيتها التحتية وكل عناصر سلسلة الكتل 
من خالل التطبيق Testnet قبل نقل كل العناصر إلى 
الشبكة الرئيسية “mainnet” مع حلول نهاية أكتوبر/
يناير/ “في  قائاًل  شابوفالوف  ويفسر  األول.  تشرين 
كانون الثاني 2021، وّقعنا أول اتفاق ترخيص حصري 
مع المؤسسة La Poste de Côte d’Ivoire، وهو 
ما شكل نقطة انطالق لبدء إنتاج سلسلة الكتل وانطالق 
السوق.” ويضيف “ُينَتظر إطالق المبيعات على سوق 

STAMPSDAQ في ديسمبر/كانون األول 2021.”

عت الجائحــة العالميــة وتيرة  “لقــد ســرَّ
التحــول الرقمي.”

الرقمـي  االقتصـاد  برنامـج  مديـر  دونوهـو،  بـول 
والتجـارة فـي االتحـاد البريـدي العالمـي وأميـن فريـق 

”.POST“النطـاق اسـم 

ووفقًا للسيد شابوفالوف، فإن التعاون بين القطاع 
المرونة  يضفي  الخاص  القطاع  وشركات  البريدي 
“إن  يضيف  وهو  السرعة.  ويكسبها  السوق  على 
لالستثمار  جاهزون  الخاص  القطاع  في  الفاعلين 
لتنمية  الواقع  أرض  على  األفكار  لتجسيد  فورًا 
القطاع البريدي وتحويله واالرتقاء به.” وأردف قائاًل: 
“وكل ما ينتظرونه بالمقابل هو جاهزية المؤسسات 
الجديدة  العروض  اكتشاف  للمشاركة في  البريدية 
تطوير  نعتزم  ونحن  الختبارها.  بالشجاعة  وتحليها 
األعوام  خالل  العالمي  البريدي  االتحاد  مع  تعاوننا 
لتهيئة  المبذولة  المجهودات  ومضاعفة  المقبلة 
الطوابع  جمع  لهواية  مشترك  إيكولوجي  نظام 

البريدية يستخدم الرموز غير القابلة لالستبدال.”
المزايا  إلى  بالنظر  شابوفالوف،  السيد  ويضيف 
شركة  بين  الشراكة  ستجلبها  التي  الرئيسية 
 ”.POST“ النطاق  اسم  وفريق   STAMPSDAQ
عقد  “إن  قائاًل  العالمي،  البريدي  االتحاد  ألعضاء 
البلدان  سيمنح   STAMPSDAQ شركة  مع  شراكة 
إمكانية  العالمي  البريدي  االتحاد  في  األعضاء 
موضعة نفسها بنجاح في سوق الرموز غير القابلة 
مجموعات  واستثمار  النمو  المتسارعة  لالستبدال 
عن  وفضاًل  بنجاح.  لديها  القائمة  البريدية  الطوابع 
على  يركز  والذي  لدينا،  األعمال  نموذج  فإن  ذلك، 
مشاركة هواة جمع الطوابع والترفيه عنهم، هو 
بمثابة فرصة تسويق فريدة لتعزيز قيم البلدان لدى 
جماعة هواة جمع الطوابع ذات الرموز غير القابلة 
منصة  خالل  من  العالمي  الصعيد  على  لالستبدال 
مشتركة لهواية جمع الطوابع البريدية ذات الرموز 

غير القابلة لالستبدال.”
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اآلفاق المستقبلية 
“POST.” من ذكرى  وإذ يقترب فريق اسم النطاق 
إدراج  في  ينظر  المجلس  فإن  العاشرة،  تأسيسه 
الفريق. ويفسر  القدرات في عروض  أكبر من  قدر 
جديدة  أداة  بإطالق  قريبًا  “سنقوم  دونوهو  السيد 
للتقييم الذاتي لالمتثال، مثاًل، وذلك ليتسنى لألعضاء 
تقييم مستوى امتثالهم لسياسات االتحاد البريدي 
“ويمكن  السيبراني.”  باألمن  الصلة  ذات  العالمي 
لألعضاء استخدام هذه األداة في جميع نطاقاتهم 
على شبكة اإلنترنت، وليس فقط في تلك المرتبطة 
ن لهم  باسم النطاق“POST.”. ومع ذلك، نأمل أن تبيِّ

”.”.POST“ األداة المزايا األمنية الستخدام نطاقات
هو  فيه  سننظر  الذي  اآلخر  “والمجال  يضيف  وهو 
في  البريدية  المؤسسات  لمساعدة  شراكة  إقامة 
وهذه  الهوية.  أمن  تحفظ  جديدة  خدمات  إحداث 
الوقت  في  للغاية  مهمة  مسألة  هي  المسألة 
تؤدي  أن  البريدية  المؤسسات  شأن  ومن  الحالي، 
تنجح  أن  ترغب في  كانت  إذا  رئيسيًا، وال سيما  دورًا 

في تقديم الخدمات الحكومية.” 
“سوف ندرس هذه المسألة مع شركائنا في القطاع 
الخاص، ونحن نخطط كذلك إلطالق ملتقى للتشجيع 
القطاعات  بين  التعاون  عبر  المشاكل  حل  على 
جزءًا  ذلك  وسيكون  واألكاديمية.  والعامة  الخاصة 
سليمة  بصورة  الرقمي  التحول  لتسريع  هدفنا  من 

وآمنة.” 

الخــاص  القطــاع  فــي  الفاعليــن  “إن 
لتجســيد  فــورًا  لالســتثمار  جاهــزون 
لتنميــة  الواقــع  أرض  علــى  األفــكار 
واالرتقــاء  وتحويلــه  البريــدي  القطــاع 

بــه.”
لشـركة  التنفيـذي  المديـر  شـابوفالوف،  أنـدري 
اسـم  فريـق  فـي  المنتسـب  والعضـو   STAMPSDAQ

”.POST النطـاق“

مـــع  المســـألة  هـــذه  نـــدرس  “ســـوف 
شـــركائنا فـــي القطـــاع الخـــاص، ونحـــن 
ملتقـــــــــى  إلطلـــــــــاق  كذلـــــــك  نخطـــــــط 
عبـــر  المشـــاكل  حـــل  علـــى  للتشـــجيع 
الخاصـــة  القطاعـــات  بيـــن  التعـــاون 
والعامـــة واألكاديميـــة. وســـيكون ذلـــك 
التحـــول  لتســـريع  هدفنـــا  مـــن  جـــزءًا 
وآمنـــة.”  ســـليمة  بصـــورة  الرقمـــي 
الرقمـي  االقتصـاد  برنامـج  مديـر  دونوهـو،  بـول 
والتجـارة فـي االتحـاد البريـدي العالمـي وأميـن فريـق 

”.POST“النطـاق اسـم 

تسليط الضوء على الحلول

سجلوا اآلن

: م�ن �ة وال�أ �ة ال�ث
نقدم نطاقا يحظى بالثقة، إذ يتم التحقق من 

 ”.POST“ مالك كل اسم على النطاق
وتفرض عليه معايير أمنية صارمة.

مو: 
ال�ن

كار و
�ة  ال��ب

نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم 
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج 

التجارية.

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

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها 
للمجتمع البريدي العالمي.

هـ. ن.
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لـــم ينتـــِه المؤتمـــر الســـابع والعشـــرون لالتحـــاد البريـــدي العالمـــي المعقـــود فـــي أبيدجـــان، كـــوت ديفـــوار، فقـــط إلـــى 
الموافقـــة علـــى االســـتراتيجية البريديـــة العالميـــة، وإنمـــا كذلـــك إلـــى مجموعـــة من القـــرارات التـــي تمهـــد الطريق نحو 

إضفـــاء طابـــع عصـــري علـــى االتحـــاد البريـــدي العالمـــي.

بقلم: كاْيال ِرْدستاْون

وبعد عام من التأخير الناجم عن الجائحة العالمية، 
كان أمام هذه البلدان الكثير لتناقشه. بيد أنها، وبعد 
من  تمكنت  أسابيع،  ثالثة  تتجاوز  لم  قصيرة  فترة 
االتفاق على سبيل للمضي قدمًا بشأن عدة مسائل 
في  المنظمة  م  لَتَقدُّ أساسية  تكون  أن  شأنها  من 
قطاع سريع التغير، وهي: إشراك األطراف الفاعلة 
أعمال  في  الواسع  بنطاقه  البريدي  القطاع  في 
منتجات  مجموعة  تحديث  على  والموافقة  االتحاد، 
األجور  نظم  وتوحيد  العالمي،  البريدي  االتحاد 
الخاصة  المنظمة  استراتيجية  وتوسيع  البريدية، 

البريدية. بالتنمية 

السيد  العالمي  البريدي  لالتحاد  العام  المدير  ح  صرَّ
الذي  االجتماع  يفتتح  وهو  حسين  الرحمن  عبد  بشار 
أبيدجان  إلى  نأت  “لم  قائاًل  سنوات  أربع  كل  ُيعَقد 
البريد  اجتازها  التي  الهامة  المحطات  لتأمل  فقط 
خالل السنوات الخمس األخيرة، وإنما كذلك لمناقشة 
وتحديد الطريقة التي يمكن بها للمؤسسات البريدية أن 
تساعد في التنمية االقتصادية واالجتماعية مستقباًل.”

االتحاد  األعضاء في   192 الـ  البلدان  واجتمع مندوبو 
البريدي العالمي عبر الحضور الشخصي والمشاركة 
عن ُبعد كذلك، من خالل منصة زوم )Zoom( والبث 
يعتبر  ما  في  العالمي،  البريدي  لالتحاد  التلفزي 
العالمي  البريدي  االتحاد  أول مؤتمر هجين يعقده 
على اإلطالق. كما كان أول مؤتمر عادي ُيعَقد في 

الكبرى. أفريقيا جنوب الصحراء 

إفساح المجال أمام جميع الفاعلين
دورة  مدى  على  العالمي،  البريدي  االتحاد  عِمل 
يسمح  لتحديد سبيل  سياسة  وضع  على  إسطنبول، 
بنطاقه  البريدي  القطاع  في  الفاعلة  لألطراف 

االتحاد. أنشطة  في  بدور  يضطلعوا  بأن  الواسع 
العالمي،  البريدي  االتحاد  عضوية  اقتصرت  وقد 
على  عادة  دولية،  حكومية  منظمة  بوصفه 
الذين  البريديين  والمستثمرين  الحكومية  الكيانات 
تعينهم حكوماتهم، وتطلق عليهم كذلك تسمية 
القطاع  تحرير  أن عمليات  بيد  نين.  المعيَّ المستثمرين 
وخوصصة المؤسسات البريدية والرقمنة أفضت فتح 
نين اغتنموا  أبواب السوق أمام مستثمرين غير معيَّ

الطريق إلى أبيدجان: أفق يتسع في وجه االتحاد الربيدي العالمي

الطريق إلى 
أبيدجان: 
أفق يتسع يف وجه

االحتاد الربيدي العاملي

موضوع الغالف
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بريد  مجاَلي  في  المتاحة  الجديدة  الفرص  بسرعة 
الطرود والبريد السريع. وتعمل المؤسسات البريدية 
من  خارجيين،  فاعلين  مع  متزايد  نحو  على  كذلك 
قبيل الشركاء في مجاَلي النقل والجمارك، لتشغيل 

البريدية.  اإلمدادات  سلسلة 
قرارًا  اعتمد  قد   2016 لعام  إسطنبول  مؤتمر  وكان 
موجهًا نحو السماح بتوسيع نطاق المشاركة، فدعا 
مجلس إدارة االتحاد البريدي العالمي إلى الموافقة 
أصحاب  لوصول  سياسة  تنفيذ  على  واإلشراف 
المصلحة في القطاع البريدي بنطاقه الواسع إلى 
وفي  وخدماته.  العالمي  البريدي  االتحاد  منتجات 
من  شركاء  وصول  على  المجلس  وافق  ذاته،  اآلن 
سلسلة اإلمدادات، مثل شركات الطيران والجمارك 
وشركات النقل إلى مجموعة من خدمات تكنولوجيا 
المعلومات الخاصة باالتحاد البريدي العالمي وأنشأ 
يمكن  أخرى  طرائق  في  للبحث  خاصة  عمل  فرقة 
القطاع  في  الفاعلة  األطراف  إشراك  لالتحاد  بها 

عمله. في  الواسع  بنطاقه  البريدي 
توصياتها على مؤتمر  العمل هذه  وعرضت فرقة 
عدة  على  القرارات  اتخاذ  جهاز  ووافق  أبيدجان، 
اقتراحات، بما في ذلك استضافة مؤتمر استثنائي 
في عام 2023 لوضع الصيغة النهائية لخطة بشأن 
االستشارية  اللجنة  على  تغييرات  وإدخال  االنفتاح، 
في  أنشئ  جهاز  وهي  العالمي،  البريدي  لالتحاد 
القطاع  في  الفاعلة  األطراف  لتمكين   2004 عام 
المساهمة في حوار  الواسع من  بنطاقه  البريدي 
البريدي العالمي، لكن دون المشاركة في  االتحاد 

القرار. اتخاذ  عمليات 
المكتب  مدير  موتوسي،  موتوا  السيد  وقال 
لجنة  وأمين  العالمي  البريدي  لالتحاد  التنفيذي 
المؤتمر التي أقرت االقتـراح “إن القرار الذي اتخذه 
ن أن البلدان متحدة اآلن بشأن أهمية فتح  المؤتمر ُيبيِّ

أبواب االتحاد البريدي العالمي لتتمكن المنظمة من 
مواكبة التغيرات التي تطرأ على القطاع. وأتوقع أن 
واضحًا  سبياًل   2023 لعام  االستثنائي  المؤتمر  يقدم 
برمته.” البريدي  القطاع  احتواء  في  قدمًا  للمضي 
تحليل  عن  مسؤواًل  اإلدارة  مجلس  وسيكون 
يفسح  أن  وينبغي  الممكنة.  االنفتاح  استراتيجيات 
تدريجية  انفتاح  خطة  القتراح  المجال  العمل  هذا 
على المؤتمر االستثنائي الذي سيعقد خالل عامين، 
ومنهجية  المستقبلية  الهيكلية  التغييرات  تراعي 
الواسع  نطاقه  على  البريدي  القطاع  مشاركة 

مناسب. مالية  مساهمات  ونموذج 
البريدي  االتحاد  سُيجِري  ذلك،  مع  وبالموازاة 
االستشارية.  اللجنة  على  إصالحات  العالمي 
وستمكن هذه اإلصالحات من المشاركة على نحو 
العضوية.  من  جديدة  فئات  وإدراج  مرونة  أكثر 

تكامل المنتجات
اليوم  الحدود  عبر  اإللكترونية  التجارة  حجم  يمثل 
20٪ من حجم التجارة اإللكترونية العالمية، ويتنامى 
التجارة  خدمات  نمو  معدل  بضعَفْي  العدد  هذا 
مع  الزبائن  تطلعات  وتطورت  المحلية.  اإللكترونية 
عبر  اإللكترونية  التجارة  خدمات  على  الطلب  تزايد 
التي  المتكاملة  المنتجات  خطة  وتضع  الحدود. 
اعتمدتها البلدان في أبيدجان األسس لضمان تموقع 

“أتوقع أن يقدم المؤتمر االستثنائي 
للمضــــــي  واضــحـــًا  ســــــــبياًل   2023 لعــــــــام 
البريدي  القطــــاع  احتـــــواء  فـــــي  قـــدمًا 

برمته.”
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  مدير  موتوسـي،  موتـوا 

العالمي  البريدي 

اجتمـــع مندوبـــو البلدان الــــ 192 األعضاء 
عبـــر  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  فـــي 
عـــن  والمشـــاركة  الشـــخصي  الحضـــور 
زوم  منصـــة  خـــالل  مـــن  كذلـــك،  ُبعـــد 
لالتحـــاد  التلفـــزي  والبـــث   )Zoom(
البريـــدي العالمـــي، فـــي مـــا يعتبر أول 
مؤتمـــر هجين يعقـــده االتحـــاد البريدي 
كان  كمـــا  اإلطـــالق.  علـــى  العالمـــي 
أول مؤتمـــر عـــادي ُيعَقـــد فـــي أفريقيـــا 

الكبـــرى. الصحـــراء  جنـــوب 

بأكملهم في موضع لالستفادة من  االتحاد  أعضاء 
اإللكترونية. التجارة  ازدهار  يتيحها  التي  الفرص 

العمليات  مدير  بوستة،  اإلله  عبد  للسيد  ووفقًا 
“في  فإنه  العالمي  البريدي  االتحاد  في  البريدية 
االزدهار،  في  اآلخذة  اإللكترونية  التجارة  سوق 
يصبح من الضروري تحديث العرض البريدي واالبتكار 
فيه تلبية لحاجات الزبائن المتغيرة باستمرار. وخطة 
الحية  الطريق  خريطة  هي  المتكاملة  المنتجات 

لتمكين  العالمي  البريدي  االتحاد  وضعها  التي 
المؤسسات البريدية من التعامل، بطريقة استباقية، 

السوق.” تطورات  مع 
تقييم  في  المتكاملة  المنتجات  خطة  هدف  ل  وتمثَّ
الثغرات الموجودة في مجموعة الخدمات البريدية 
في  البريدية  المؤسسات  تموقع  لضمان  الحالية 
موضع يمكنها من عرض أنواع الخدمات التي يرغب 
فيها الزبون العصري. ويتضمن ذلك تحديد التغييرات 
ذات الصلة التي يتعين إدخالها على األجور وعملية 
المعيارية  والمتطلبات  اإلمدادات  سلسلة  تنسيق 

واألمنية.
وسمحت الخطوة األولى ضمن الخطة، التي أطلقت 
في مؤتمر عام 2016، بإحراز تقدم كبير نحو تحقيق 
الخطة  المنتجات. ونجم عن  تحديث مجموعة  هدف 
األمر  البريد،  في  والمستندات  البضائع  بين  تمييز 
الذي ساعد بدوره في إرساء نظام لتصنيف بعائث 
بريد الرسائل ليس فقط بحسب المقاس وإنما كذلك 

المحتوى. بحسب 
وجب  كذلك،  األولى  الخطوة  هذه  إطار  وفي 
على المؤسسات البريدية وضع معرف هوية برمز 
هذا  ويشكل  الصغيرة،  الرزم  على  خطوط  ذي 

المسبقة  اإللكترونية  البيانات  لتبادل  شرطًا أساسيًا 
بتصنيف  الخطة  سمحت  األخير،  وفي  مستقباًل. 

البعائث. توزيع  سرعة  بحسب  الخدمات 
في  شاركوا  الذين  األعضاء  قام  ثانية،  وكخطوة 
أبابا  أديس  في   2018 لعام  االستثنائي  المؤتمر 
المنتجات  من  عدد  تصنيف  إعادة  على  بالموافقة 
قائمة  الستعراض  زمنيًا  جدواًل  واعتمدوا  األخرى 
للخدمات اإلضافية والخدمات ذات القيمة المضافة، 
المسبقة  اإللكترونية  البيانات  تبادل  عن  فضاًل 

اإللزامي.

هـــي  المتكاملـــة  المنتجـــات  “خطـــة 
خريطـــة الطريـــق الحيـــة التـــي وضعهـــا 
لتمكيـــن  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 
التعامـــل،  مـــن  البريديـــة  المؤسســـات 
تطـــــورات  مـــع  اســـتباقيـــــــة،  بطــريقـــــــــة 

الســـوق.”
عبد اإلله بوستة، مدير مديرية العمليات البريدية في 

االتحاد البريدي العالمي

تـــام  تكامـــل  تحقيـــق  نحـــو  نســـير  “إننـــا 
لنظم أجور االتحاد البريدي العالمي 

بحلـــول عـــام 2026”.
العالمي  البريدي  منسق االتحاد  ألتامير لينهاريس، 
وتطويرها  رشيدة  إدارة  األجور  إدارة  مجال  في 

وإدماجها

اختارت بعض البلدان السفر لحضور مؤتمر االتحاد البريدي السابع والعشرين، بينما شاركت أخرى عبر اإلنترنت.

السيد باسكال كليفا، نائب المدير العام لالتحاد البريدي العالمي، خالل المؤتمر.

الطريق إلى أبيدجان: أفق يتسع في وجه االتحاد البريدي العالمي موضوع الغالف
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توحيد األجور
األسعار  نظم  بشأن  مناقشات  مؤتمر  كل  ينظم 
المستخدمة في تحديد أجور مختلف أصناف البعائث 
البريدية، غير أن البلدان األعضاء وافقت، وألول مرة، 

أبيدجان، على نظام أجور متكامل. في 
االتحاد  منسق  لينهاريس،  ألتامير  السيد  وقال 
إدارة  األجور  إدارة  مجال  في  العالمي  البريدي 
نظام  اعتماد  إن  وإدماجها،  وتطويرها  رشيدة 
األجور المتكامل ُيعد خطوة هامة إلى األمام نحو 
ترشيد مجموعة نظم أجور االتحاد البريدي العالمي 

تكاملها. وتحقيق  وتحديثها  المعّقدة 
وأضاف قائاًل “إننا نسير نحو تحقيق تكامل تام لنظم 

أجور االتحاد البريدي العالمي بحلول عام 2026”.
ولالتحاد البريدي العالمي أربعة نظم أجور مختلفة 
الختامية  النفقات  لتحديد األسعار، وهي:  تستخدم 
لبريد الرسائل، والحصص البرية للبريد الوارد، وأسعار 
طرود البرنامج المخصص للتجارة اإللكترونية، ونظام 
محدد يطبق على بعائث البريد العاجل الدولي. وقد 

على  أبيدجان  مؤتمر  وافق  ثالثة،  وكخطوة  واآلن، 
مجموعة من 18 توصية إلدخال المزيد من التحسينات 
هذه  بين  ومن  المنتجات.  تكامل  تحقيق  سبيل  في 
الخدمات  مجموعة  نطاق  توسيع  التحسينات 
وتيسير  البريد،  زبائن  على  المعروضة  االختيارية 
العمليات التي تسبق اإلجراءات الجمركية، واإلدارة 
المنسقة للبيانات المشتركة وألطر االتصال فضاًل عن 

الدولية. اإلعادة  عمليات  تحسين 
ضمن  المندرجة  الجديدة  الخطوة  هذه  وستجعل 
االستثمار  مجلس  كذلك  المتكاملة  المنتجات  خطة 
المؤسسات  حصة  تعزيز  إلى  يسعى  البريدي 
البريدية في سوق توزيع بعائث التجارة اإللكترونية 
العالمية التي يتجاوز وزنها 2 كيلوغرام. وتستحوذ 
في  األكبر  الحصة  على  فعاًل  البريدية  المؤسسات 
سوق البعائث التي ال يتجاوز وزنها 2 كيلوغرام، إذ 
البعائث  هذه  من   ٪70 البريديون  المستثمرون  يوزع 
عبر الحدود. ومع ذلك، تسيطر األطراف الفاعلة في 
القطاع البريدي بنـطاقه الواسع على سوق البعائث 

كيلوغرام.  2 وزنها  يتجاوز  التي 

المتــكامـــــل  األجـــــــور  نظــــــــام  يــــــراعـــــي 
المخاوف المتعلقة بتغطية التكاليف، 
التكلفة  بيسر  المتعلقـــــة  والمســـــائل 
في  والبريديـــة  االقتصاديـــــة  والتنميـــة 
يعكس  أجور  نظام  وضع  في  البلد، 
الســــوق  فـــــي  المســــتجدة  الديناميات 
نحو  على  الحالية  الزبائن  وحاجات 

أفضل. 

األغلب،  في  منفصلة  بطريقة  النظم  هذه  طورت 
مر  على  اآلخر  عن  بمعزل  منها  واحد  كل  ر  ُطوِّ إذ 

السنين.
تعزز  مع  فشيئًا  شيئًا  تغيرت  البريد  طبيعة  أن  َبْيَد 
مكانة التجارة اإللكترونية في السوق العالمية. ولم 
تعد هذه النظم تلبي حاجات السوق بوجه مالئم، 
بين أجور بعائث  التناسق  وهذا ما كشف عن غياب 

الدولي. العاجل  والبريد  والطرود  الرسائل  بريد 
باألساس  ُيسَتخَدم  الرسائل  بريد  كان  حين  وفي 
اإللكترونية  التجارة  نمو  فإن  المستندات،  إلرسال 
تحتوي  التي  الصغيرة  الرزم  حجم  زيادة  إلى  أدى 
الرسائل.  بريد  تدفق  عبر  دوليًا  مرسلة  بضائع  على 
التي  التكاليف  ارتفاع  إلى  الظاهرة  هذه  وأدت 
تتحملها المؤسسات البريدية في المقصد التي أصبح 
عليها معالجة عدد أكبر من رسائل أثقل وزنًا. وقد 
يت هذه المسألة جزئيًا في عام 2019 في مؤتمر  ُسوِّ
الختامية  النفقات  باعتماد أسعار  االستثنائي  جنيف 
المعلن عنها ذاتيًا بالنسبة للرسائل المزحمة والرزم 

الصغيرة.
ويمكن مالحظة أوجه التفاوت هذه بين نظم األجور 
األخرى كذلك. فعلى سبيل المثال، هناك حاالت قد 
ُيْدَفع فيها أجر عن بعيثة أرسلت عبر البريد العاجل 
الدولي، وهي خدمة ممتازة، يكون أقل من سعر 

البرية  الحصص  باستخدام  العادية  الطرود  خدمة 
الوارد.  للبريد 

ويراعي نظام األجور المتكامل المخاوف المتعلقة 
بتغطية التكاليف، والمسائل المتعلقة بيسر التكلفة 
والتنمية االقتصادية والبريدية في البلد، في وضع 
في  المستجدة  الديناميات  يعكس  أجور  نظام 
أفضل.  نحو  على  الحالية  الزبائن  وحاجات  السوق 
ويسهم النظام أيضًا في تحسين نوعية الخدمة من 

األجور. مستوى  على  التحفيزية  اإلجراءات  خالل 
أسعار  عن  ذاتيًا  اإلعالن  البلدان  بإمكان  أصبح  وإن 
النفقات الختامية الخاصة بها المطبقة على الرزم 
الصغيرة في عام 2020، فإن النظام الجديد سيمكنها 
تحديد  في  المرونة  هذه  بنفس  التمتع  من  أيضًا 
ابتداء  بالطرود  الخاصة  الوارد  للبريد  البرية  الحصص 
بتوحيد إطار  النظام  من عام 2022. كما يسمح هذا 
مجموعات  مختلف  على  المطبق  الختامية  النفقات 
البلدان )المصنفة وفقًا للتنمية البريدية(. ويمثل هذا 
خطوة هامة نحو الحد من حاالت عدم التوازن، مع 
الحفاظ على آليات حماية أقل البلدان نموًا والبلدان 

البريد. القليلة من  الكميات  ذات 
ووافق المؤتمر كذلك على تحديث خطة المنتجات 
أول  وكانت  الجديدة.  بالدورة  الخاصة  المتكاملة 

“مـــا مـــن شـــك مـــن كـــون التعـــاون مـــن 
أجـــل التنميـــة أمـــرًا أساســـيًا فـــي تنفيذ 
اســـتراتيجية أبيدجان الخاصـــة باالتحاد 

البريـــدي العالمـــي.”
لالتحاد  العام  المدير  حسين،  الرحمن  عبد  بشار 

العالمي البريدي 

نظمت كوت ديفوار في أبيدجان حفل افتتاح خاص للمندوبين.

ترأس السيد كوتي سليمان دياكيتي المؤتمر باسم كوت ديفوار.
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-2017 الفترة  خالل  المستقاة  الدروس  وبمراعاة 
2021، فإن السياسة الجديدة تنأى عن النهج القائم 
صانعي  ُيشِرك  نهج  صوب  وتتجه  العمليات  على 
الجديدة،  السياسة  هذه  وبموجب  السياسات. 
أوسع  مشاريع  العالمي  البريدي  االتحاد  سُيطِلق 
نطاقًا بهدف إدراجها في سياسات التنمية الوطنية، 
وهو ما سيسمح بالتغيير على المستويين الوطني 
 2017 عاَمي  بين  الفترة  نتائج  بينت  وقد  واإلقليمي. 
و2021 أن أفضل النتائج تحققت في البلدان التي كانت 
البريدي. القطاع  لتنمية  دعمًا  أكثر  الحكومات  فيها 
مجاالت.  ثمانية  حول  الجديدة  السياسة  وتتمحور 
وسينصب األول على ربط استراتيجية التنمية الخاصة 
التنمية  البريدية، كمؤشر  التنمية  باالتحاد بمؤشرات 
البريدية المتكامل الخاص باالتحاد البريدي العالمي. 
وسُتدرج هذه المؤشرات في عملية إدارة المشروع 

وتستخدم في رصد التقدم.
سيعزز  المستهدف،  الثاني  المجال  إطار  وفي 
الميدان  في  مشاركته  العالمي  البريدي  االتحاد 
لتمتين العالقات مع الحكومات والمنظمات الدولية. 
والهدف هنا هو تشجيع تشارك االستراتيجيات مع 
العائدات  مستوى  لرفع  المهمين  الفاعلين  هؤالء 
إلى  التنمية  أنشطة  في  االستثمار  على  المحتملة 

أقصى. حد 
عملية  في  الحكومات  مشاركة  تعزيز  أجل  ومن 
البريدي  االتحاد  الجديدة  السياسة  تكلف  التنمية، 
عمل  استراتيجيات  وضع  على  بالعمل  العالمي 
مشاركة  تعزيز  ذلك  ويقتضي  معها.  مباشرة 

خطة للمنتجات المتكاملة قد اعتمدت خالل المؤتمر 
عن  ونتج   .2018 عام  في  أبابا  ألديس  االستثنائي 
األنشطة التي ُنفذت في إطار هذه الخطة اقتراحات 
في  اعُتمد  الذي  المتكامل  األجور  بنظام  تتعلق 

أبيدجان.
وتعمل خطة المنتجات المتكاملة جنبًا إلى جنب مع 
نظام األجور المتكامل، وهي تكلف مجلس اإلدارة 

ومجلس االستثمار البريدي التابعين لالتحاد البريدي 
العالمي بمتابعة تطور السوق البريدية في الفترة 
من  المزيد  اقتراح  بهدف  و2025،   2022 عاَمي  بين 
عام  مؤتمر  خالل  األجور  نظام  على  التحسينات 
2025. ويتمثل هدفها، كما أوضح السيد لينهاريس، 
في وضع نظام أجور لالتحاد البريدي يكون متكاماًل 

كليًا بحلول عام 2026.

األفاق العالمية في مجال التنمية
على  للتنمية  جديدًا  نهجًا  الجديدة  الدورة  تقترح 
التنمية، وذلك بفضل  نطاق أوسع بكثير في مجال 
السياسة الجديدة في مجال التعاون من أجل التنمية 

أبيدجان. مؤتمر  اعتمدها  التي 
الرحمن  عبد  بشار  السيد  العام  المدير  قال  وقد 
تطرقت  التي   ،6 اللجنة  مخاطبته  عند  حسين، 
للتعاون من أجل التنمية، خالل المؤتمر “ما من شك 
من كون التعاون من أجل التنمية أمرًا أساسيًا في 
البريدي  باالتحاد  الخاصة  أبيدجان  استراتيجية  تنفيذ 

العالمي.”
وأضاف “يجب اإلقرار بدور االتحاد البريدي العالمي 
واالعتراف  للتنمية  تكافؤا  أكثر  ظروف  تهيئة  في 
الكبرى  التفاوت  أوجه  إن  واسع.  نطاق  على  به 
بنجاح  فقط  تمس  ال  الدولي  البريدي  القطاع  في 
وجه  في  كذلك  تقف  وإنما  والشراكات  التعاون 
التقدم التكنولوجي وتعرقل المشاركة في التجارة 

العالمية.” اإللكترونية 

 “يجـــب اإلقـــرار بـــدور االتحـــاد البريـــدي 
أكثـــر  ظـــروف  تهيئـــة  فـــي  العالمـــي 
بـــه علـــى  تكافـــؤا للتنميـــة واالعتـــراف 
التفـــاوت  أوجـــه  إن  واســـع.  نطـــاق 
البريــــــــــدي  القطــــــــاع  فـــــــي  الكبـــــــــرى 
الدولـــي ال تمس فقط بنجاح التعاون 
والشـــراكات وإنمـــا تقـــف كذلـــك فـــي 
وجـــه التقـــدم التكنولوجـــي وتعرقـــل 
المشـــاركة فـــي التجـــارة اإللكترونيـــة 

العالميـــة.”
لالتحاد  العام  المدير  حسين،  الرحمن  عبد  بشار 

العالمي البريدي 

العيون تتوجه صوب دبي
في  ألقاها  التي  الكلمة  خالل  العام،  المدير  قال 
مبهرًا”  “نجاحًا  حقق  المؤتمر  بأن  االختتام،  حفل 
يأتي بسهولة  التغيير ال  أن  وأضاف “لطالما عرفت 
التي تطرأ على  أبدًا. ولألسف فالتغييرات السريعة 
لنشعر  الكافي  الوقت  تمنحنا  ال  البريدي  القطاع 
بالرضى. ولم يصبح التغيير ضرورة فحسب، بل إنه 

مستعجل.” أمر  أيضًا 
العام  المدير  إلى  السيد حسين، مشيرًا  كما أضاف 
المدير  ونائب  ميتوكي  ماساهيكو  السيد  المقبل 
العام المقبل السيد مريان أوزفالد، قائاًل “أعرف أن 
إليه، وسيصحب  الجديد سينطلق مما وصلنا  الفريق 
تحقيق  إلى  ستؤدي  جديدة  وطاقات  آفاقًا  معه 
في  التوفيق  كل  لهما  وأتمنى  االتحاد.  رفاهية 

ينتظرهما.” الذي  الشاق  المسار 
المقبل  العالمي  البريدي  االتحاد  مؤتمر  وسُيعَقد 
العربية  اإلمارات  في  دبي،  في   2025 عام  في 

. ة لمتحد ا
   

الحكومات في تنفيذ المشاريع والتعاون معها على 
إعداد خطط إصاح وعمليات تنظيمية لضمان تحديث 

الشمولية. البريدية  الخدمة  مراعاة  مع  البريد 
وستتواصل مساعدة البلدان النامية بموجب الخطة 
احترام  في  مساعدتها  على  التركيز  مع  الجديدة، 
الالزمة،  التكنولوجيا  واعتماد  التشغيلية،  المعايير 
وتنفيذ  االجتماعي،  اإلدماج  في  والمساعدة 
التي  المضافة  القيمة  ذات  المنتجات  من  مجموعة 

العصري. البريد  زبون  يطلبها 
دعم  استهداف  على  األخرى  المجاالت  وتركز 
وتعزيز  نموًا،  البلدان  أقل  في  البريدي  القطاع 
وبناء  الثالثي،  والتعاون  جنوب-جنوب  التعاون 
البريدية،  المؤسسات  داخل  البشرية  الموارد  قدرة 
إدارة  مجال  في  المنظمة  جهود  من  واالستفادة 

القطاع. في  الكوارث  مخاطر 

ســـتتواصل مســـاعدة البلـــدان الناميـــة 
بموجـــب الخطـــة الجديدة، مـــع التركيز 
احتــــــــرام  فــــــــــــي  مســــــاعــــــدتها  علـــــــى 
واعتمـــــــــــــــاد  التشـــــــغيليـــــــــــــة،  المعــــــــــايير 
التكنولوجيـــا الالزمـــــــــة، والمساعــــــــدة 
وتنفيـــذ  االجتماعـــي،  اإلدمـــاج  فـــي 
مجموعـــة مـــن المنتجـــات ذات القيمـــة 
البريـــد  زبـــون  التـــي يطلبهـــا  المضافـــة 

العصـــري.

أقر المدير العام لالتحاد البريدي العالمي ونائبه بنجاح مؤتمر االتحاد البريدي السابع والعشرين المعقود في أبيدجان.

اختارت بعض البلدان السفر لحضور مؤتمر االتحاد البريدي السابع والعشرين في أبيدجان، بينما شاركت أخرى عبر اإلنترنت.

الطريق إلى أبيدجان: أفق يتسع في وجه االتحاد البريدي العالميموضوع الغالف

ك. ر.
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وجوه جديدة 
في االتحاد البريدي العالمي
االتحاد  عمل  خطط  فقط  ليس  فغيَّر  والعشرون  السابع  العالمي  البريدي  المؤتمر  جاء 

عام  مدير  النتخاب  األعضاء  البلدان  وصوَّتت  قادته.  أيضًا  وإنما  العالمي  البريدي 
 .2022 الثاني  يناير/كانون   1 من  اعتبارًا  منصبيهما  لتقلد  جديدين  عام  مدير  ونائب 
االستثمار  لمجلس  رئيسًا  واختارت  الجديد،  اإلدارة  مجلس  برئيس  أيضًا  ورحَّبت 

المجلسين. أعضاء  وانتخبت  البريدي 

مهنيـة  بمسـيرة  ميتوكـي  ماسـاهيكو  السـيد  يمتـاز 
قطـاع  فـي  سـيما  ال  العامـة،  الخدمـة  فـي  واسـعة 

البريـد.
اليابانيـة  واالتصـاالت  البريـد  وزارة  إلـى  أواًل  وانضـم 
فـي عـام 1983. وتولـى السـيد ميتوكـي الحقـًا منصـب 
مديـر مكتـب البريـد فـي مكتـب بريـد نيهونماتسـو فـي 
محافظـة فوكوشـيما، وعـاد فـي نهايـة المطـاف إلـى 
مكتب التوفير البريدي التابع لوزارة البريد واالتصاالت 
كمدير لمكتب الخدمات الدولية. وفي عام 2003، عاد 
إلـى مؤسسـة البريـد اليابانـي، حيـث واصـل عملـه فـي 
إلى  أن ُدعي لالنضمام  إلـى  البريـدي  التوفيـر  مجـال 
لمكتب   مديرًا  بصفته  المؤسسة  خصخصة  جهود 

أمانة  في  البريدية  الخدمات  لخصخصة  الترويـج 
الديوان. ومنـذ خصخصـة البريـد، تولـى السـيد ميتوكـي 
مناصب تنفيذية تتعلق بعملية إدخال مؤسسة البريد 
والشـؤون  الرشـيدة  واإلدارة  األسـهم،  سـوق  فـي 

الدوليـة. البريديـة 
وباإلضافـة إلـى خبرتـه فـي مجـال البريـد، عمـل السـيد 
اليابانيـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  مـع  ميتوكـي 

تايلنـد. فـي  اليابـان  وسـفارة 

حق  صوت  لكل  وسأصغي  العالمي  البريدي  االتحاد  في  األعضاء  البلدان  جميع  لفائدة  سأعمل  بأنني  “أعِدُ 
فعل  وكما  ذلك،  ومع  سهالً،  يكون  لن  األمام  إلى  الطريق  أدرك  وإني  اختالفاتكم.  مراعاة  مع  إصغاء 
الزبائن  إليها  يحتاج  كمنظمة  قدمًا  ونمضي  العصر  لتغيرات  مناسب  بشكل  نستجيب  أن  يجب  أسالفنا، 
والمجتمع بحق حاجة ماسة. وأطلب من جميع البلدان األعضاء أن تحافظ على إيمانها بأن مستقبلنا سيكون 
مشرقًا. قد يبدو األفق مظلمًا اآلن، لكنني سأعمل بجد الغتنام الفرص والتعاون معكم ومع نائب المدير 
دعمكم  بصدق  وألتمس  ]أهدافنا[.  لتحقيق  الدولي  المكتب  وموظفي  أوسفالد  مريان  السيد  العام، 
واستمراره  تأسيسه  على  عامًا   150 بمرور  العالمي  البريدي  االتحاد  احتفال  ومع  وثقتكم.  المستمر 
إلى األمام.” العالمي  البريدي  ندفع االتحاد  لمطالب زبائننا ومجتمعنا. هلموا  ُقدمًا، سنستجيب  في مسيرته 

االتحـاد  فـي  مألـوف  وجـه  هـو  ميتوكـي  والسـيد 
البريـدي العالمـي، حيـث مّثـل اليابـان كرئيـس مجلـس 
لجنـة  تـرأس  كمـا   .2012 عـام  منـذ  البريـدي  االسـتثمار 
الثانـي  المؤتمـر  خـالل  البريديـة  الماليـة  الخدمـات 
التابـع  البريديـة  الماليـة  الخدمـات  والعشـرين، وفريـق 
ميتوكـي  السـيد  وقـاد  البريـدي.  االسـتثمار  لمجلـس 
البريـدي  االتحـاد  التفاقيـة  مراجعـة  عمليـة  أول  أيضـًا 
تحتـوي  التـي  المعـدات  بإرسـال  للسـماح  العالمـي، 

البريـد. عبـر  الليثيـوم  بطاريـات  علـى 

 ماساهيكو 
ميتوكي 

املدير العام املنتَخب

وجوه جديدة في االتحاد البريدي العالميتحقيق صحفي 
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مريـان أوسـفالد هـو مديـر تنفيـذي بـارع يتمتـع بخبـرة 
24 عامًا تحمل خاللها تدريجيًا مسؤوليات عن مجاالت 

العمليـات البريديـة واالسـتراتيجية والمبيعـات.
ويعمـــل الســـيد أوســـفالد حاليـــًا كمستشـــار أول لـــإلدارة 
العامـــة لمؤسســـة البريـــد الســـلوفيني، ومســـؤول عـــن 
ترقيتـــه  تمـــت  وقـــد  الدوليـــة،  والمنظمـــات  العالقـــات 
إلـــى هـــذا المنصـــب بعـــد 12 عامـــًا مـــن الخدمـــة كمديـــر 

خدمـــة البريـــد الدولـــي.

أوســـفالد  الســـيد  شـــارك  المهنيـــة،  حياتـــه  وطـــوال 
مشـــاركة فعالـــة فـــي األعمـــال البريديـــة الدوليـــة. وهـــو 
 PostEurop عضـــو نشـــط فـــي مجلـــس إدارة جمعيـــة
للواليـــة الثالثـــة علـــى التوالـــي، وعضـــو منـــذ مـــدة طويلـــة 
فـــي العديـــد مـــن اللجـــان التوجيهيـــة فـــي المؤسســـة 
االتحـــاد  تأســـيس  فـــي  أيضـــًا  وشـــارك  للبريـــد.  الدوليـــة 
البريـــدي مـــن أجـــل المتوســـط )PUMed(، وفـــي عـــام 
2019 انتخـــب عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارتـــه. وعلـــى الصعيـــد 
المحلـــي، يشـــغل الســـيد أوســـفالد منصـــب رئيـــس اللجنـــة 
المعنيـــة بطوابـــع  الوطنيـــة  الســـلوفينية  االستشـــارية 
البريـــد وُمحاضـــر فـــي مجـــال العمليـــات البريديـــة الدوليـــة 
فـــي المعهـــد المهنـــي للخدمـــات البريديـــة واالتصـــاالت 
فـــي لوبيانـــا. وشـــغل أيضـــًا منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
خـــالل  ونقـــل(  شـــحن  )شـــركة   Feniksšped شـــركة 

الفتـــرة مـــن عـــام 2011 إلـــى عـــام 2018.

فـــي  فعالـــة  مشـــاركة  أوســـفالد  الســـيد  وشـــارك 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  العالمـــي،  البريـــدي  االتحـــاد  أعمـــال 
ُعقـــدت  التـــي  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  مؤتمـــرات 
فـــي األعـــوام 1999 و2004 و2008 و2012 و2018. وتولـــى 
فـــي إطـــار االتحـــاد البريـــدي العالمـــي مهمـــة منســـق 
وطنـــي معنـــي بنوعيـــة الخدمـــة، ونفـــذ مشـــروعين نـــاال 
شـــهادتين، مشـــروع منهمـــا يتعلـــق بمفهـــوم جديـــد 
لإلجـــراءات الجمركيـــة البريديـــة مدعـــوم بحـــل برامجـــي 
نـــال فـــي عـــام 2014 جائـــزة أفضـــل ابتـــكار رقمـــي فـــي 

البريديـــة. التكنولوجيـــا  مجـــال 

ال  كنز  “القناعة  العمل.  وأخالقيات  والشفافية  المساءلة  أجل  من  ألناضل  ثقتكم  منحتموني  “لقد 
وأشد  أفضل  المنظمة  هذه  لجعل  المسؤولون،  أيها  معًا،  التحدي  نرفع  أن  أود  لذا  حياتي،  شعار  هو  هذا  يفنى”، 
ظنكم.” حسن  عند  سأكون  بأنني  وأعدكم  الثقة  هذه  على  وأشكركم  كفاءة. 

نائب املدير العام املنتَخب

 ماريان 
أوسفالد

للنظام  وليدًا  نفسه  غنامبا-ياو  إسحاق  يعتبر 
مهنية  مسيرة  لديه  األفريقي،  الرقمي  البيئي 
ثرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 La Poste لمؤسسة  التنفيذي  المدير  وبصفته 
)كوت ديفوار(، فإن السيد غنامبا-ياو مسؤول عن 
في  منها  الهدف  يتمثل  التي  المؤسسة،  إدارة 
لفائدة  مستدامًا  تعزيزًا  المؤسسة  قيمة  تعزيز 
المساهم الرئيسي فيها - حكومة كوت ديفوار. 
القرارات  تنفيذ  عن  مسؤول  غنامبا-ياو  والسيد 
التي يتخذها مجلس إدارة مؤسسة البريد، وتطوير 
وافق  التي  األهداف  مع  يتماشى  بما  أنشطتها 

عليها مجلس اإلدارة.
La Poste، منح  المؤسسة  إلى  انضمامه  وقبل 
المبيعات  في  الواسعة  خبرته  غنامبا-ياو  السيد 
eTran-  في األقاليم الفرنسية األفريقية لشركة

في  مناصب  يشغل  كان  حيث   ،zact Global
والتمويل  والعمليات  المعلومات  تكنولوجيا 
انضمامه  وقبل  والتسويق.  البشرية  والموارد 
إلى الشركة eTranzact Global، شغل السيد 
بالحسابات  مكلف  مسؤول  منصب  غنامبا-ياو 
Win- منصة خدمة  مزود  لدى  مبيعات   ومدير 

 ،)i-mate Dubai( الشركة   ،dows mobile
ولدى شركات اتصاالت سلكية والسلكية متعددة 
على  وأشرف   .)MTNو  Orangeو  Moov(
السوق  في   i-mate نظام  تشغيل  بدء  عملية 
من  العديد  مع  وثيقًا  تعاونًا  وتعاون  األفريقية 
i-mate في 34 بلدًا أفريقيًا،  كبار ناشري نظام 

باإلضافة إلى جمهورية مالطا.
والسيد غنامبا-ياو هو خريج معهد اإلدارة العامة 

.)MDE وتطوير الشركات )كلية إدارة األعمال

 La التحق السيد جون بول فورسفيل بمجموعة
تدرج  الحين،  ذلك  ومنذ   .1979 عام  في   Poste
مناصب  بشغله  المهنية  حياته  في  المناصب 
في  بما   ،La Poste مجموعة  في  متنوعة 
ومدير  العام  والمدير  الرئيس  ديوان  مدير  ذلك 
األوروبية  الشؤون  ومدير  الخارجية  العالقات 
والشؤون  التنظيم  مدير  وكذلك  والدولية، 

المؤسسية واألوروبية.
السيد  يترأس   ،2011 الثاني  يناير/كانون  ومنذ 
 ،PostEurop جمعية  إدارة  مجلس  فورسفيل 
البريدي  االتحاد  إدارة  مجلس  في  عضو  أنه  كما 
االتحاد  وفي   .PUMed المتوسط  أجل  من 

لجنة  السيد فورسفيل  ترأس  العالمي،  البريدي 
المؤتمر في الدوحة )2012( وإسطنبول )2016(، 
أغسطس/آب  وفي  أخرى.  مهام  جملة  من 
البريدي.  االستثمار  لمجلس  رئيسًا  انُتخب   ،2021
العليا  المدرسة  خريج  هو  فورسفيل  والسيد 
الوطنية  والمدرسة   )1979( باريس  في  للتجارة 

العليا للبريد واالتصاالت )1986(.

رئيس جملس االستثمار الربيديرئيس جملس االستثمار الربيدي

رئيس جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
كوت ديفوار، يمثلها إسحاق غنامبا-ياو، المدير التنفيذي لمؤسسة La Poste )كوت ديفوار(

فرنسا، يمثلها جون بول فورسفيل،  مدير العالقات األوروبية والدولية، مجموعة La Poste )فرنسا(

وجوه جديدة في االتحاد البريدي العالميتحقيق صحفي 
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أفريقيا

الجزائر

الكاميرون

مصر

مالي

غانا

نيجيريا

كينيا

جمهورية تنزانيا المتحدة

مدغشقر

تونس

زامبيا

جنوب آسيا 
وأوقيانوسيا

بنغالدش

جمهورية الصين الشعبية

الهند

قطر

األردن

المملكة العربية السعودية

ماليزيا

تايلند

عُمان

اإلمارات العربية المتحدة

أوروبا الغربية

بلجيكا

فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

سويسرا

المملكة المتحدة

أوروبا الشرقية 
وشمال آسيا

بيالروس

البوسنة والهرسك

جورجيا

كازاخستان

االتحاد الروسي

نصف الكرة 
الغربي

األرجنتين

كندا

تشيلي

كوبا

أوروغواي

بيرو

باراغواي

الواليات المتحدة 
األمريكية

أعضاء

 مجلس اإلدارة 
)2025-2021(

أوروبا الشرقية 
وشمال آسيا

جمهورية بلغاريا

جورجيا

كازاخستان

رومانيا

بولندا

االتحاد الروسي

أوروبا الغربية

النمسا

النرويج

بلجيكا

إسبانيا

ألمانيا

السويد

فرنسا

سويسرا

إيطاليا

تركيا

هولندا

المملكة المتحدة

جنوب آسيا 
وأوقيانوسيا

أستراليا

جمهورية الصين الشعبية

الهند

ماليزيا

إندونيسيا

المملكة العربية السعودية

اليابان

سنغافورة

جمهورية كوريا

اإلمارات العربية المتحدة

فييت نام

أفريقيا

الجزائر

بوركينا فاسو

الكاميرون

المغرب

مصر

نيجيريا

كينيا

السنغال

مدغشقر

جمهورية تنزانيا المتحدة

تونس

نصف الكرة 
الغربي

األرجنتين

باربادوس

البرازيل

كندا

تشيلي

كولومبيا

أوروغواي

الواليات المتحدة 
األمريكية

أعضاء

 مجلس االستثمار البريدي 
)2025-2021(
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االســـتراتيجية  األهـــداف  هـــذه  تحقيـــق  إلـــى  وســـعيًا 
الثالثـــة، ســـيتعين علـــى المنظمـــة أن تركـــز علـــى إحـــداث 
آلياتهـــا للتمويـــل  منتجـــات وخدمـــات جديـــدة، وتنويـــع 
المهـــارات  ذات  البشـــرية  المـــوارد  فـــي  واالســـتثمار 
العاليـــة، وإضفـــاء الطابـــع اإلقليمـــي علـــى أنشـــطتها.

التخطيط للمستقبل
فـــي حيـــن أن االســـتراتيجية ترســـم صـــورة عـــن وجهـــة 
االتحـــاد البريـــدي العالمـــي، فـــإن خطـــة أعمـــال أبيدجـــان 
للوصـــول  اتباعهـــا  يتعيـــن  التـــي  االتجاهـــات  تحـــدد 
إلـــى هـــذه الوجهـــة. وهـــي تضـــع اقتراحـــات العمـــل 
النتائـــج  بتحديـــد  وذلـــك  حـــدة،  علـــى  ركيـــزة  كل  لدعـــم 
التمويـــل  وأســـاليب  الرئيســـية،  األداء  ومؤشـــرات 
االســـتراتيجية.  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  للنجـــاح  الالزمـــة 
وفـــي حيـــن تعتبـــر االســـتراتيجية ثابتـــة، فيمكـــن تكييـــف 
تغيـــر  بحســـب  الـــدورة  امتـــداد  علـــى  األعمـــال  خطـــة 
الظـــروف أو تطورهـــا. ويدعـــم هـــذه العمليـــة إعـــداد 

االســـتراتيجية. تنفيـــذ  عـــن  المنتظمـــة  التقاريـــر 
وقـــد ُوضعـــت خطـــة عمـــل االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 
الصيغـــة  أن  غيـــر  إســـطنبول.  دورة  خـــالل  األولـــى 
المؤتمـــر.  بعـــد  إال  توضـــع  لـــم  الخطـــة  لتلـــك  النهائيـــة 
وبفضـــل الموافقـــة علـــى خطـــة أعمـــال أبيدجـــان قبـــل 
العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  الجديـــدة ســـيكون  الـــدورة 

الـــدورة. تبـــدأ  أعمالـــه عندمـــا  علـــى مباشـــرة  قـــادرًا 

أيضـــًا   2030 لعـــام  البريديـــة  الرؤيـــة  وتشـــمل  الرؤيـــة. 
بنطاقـــه  البريـــدي  القطـــاع  فـــي  الفاعلـــة  الجهـــات 
إدماجهـــا  مواصلـــة  علـــى  إياهـــا  مشـــجعة  الواســـع، 
بصفتهـــا شـــريكًا للمســـتثمرين التقليدييـــن فـــي القطـــاع.
مـــن  اســـتراتيجية  ركائـــز  ثـــالث  الرؤيـــة  هـــذه  وتدعـــم 

العالمـــي. البريـــدي  االتحـــاد  عمـــل  توجيـــه  شـــأنها 
االتحـــاد  دور  تعزيـــز  إلـــى  األولـــى  الركيـــزة  وترمـــي 
البريـــدي العالمـــي بصفتـــه منتـــدى للقطـــاع البريـــدي. 
االجتماعـــات  تنظيـــم  خـــالل  مـــن  الـــدور  هـــذا  ى  وُيـــؤدَّ
ووضـــع  الدوليـــة  واالتفاقـــات  المعاهـــدات  وإبـــرام 

التســـوية. آليـــات 
البريـــدي  االتحـــاد  دور  أن  الثانيـــة  الركيـــزة  تـــرى  فيمـــا 
العالمـــي يكمـــن فـــي العمـــل بصفتـــه مقدمـــًا للحلـــول 
التقنيـــة الميســـورة التكلفـــة لهـــذا القطـــاع، ويعـــزز هـــذا 
الـــدور مبـــادرات االتحـــاد فـــي مجـــال تقديـــم المشـــورة، 
وبنـــاء القـــدرات، وتوفيـــر حلـــول تكنولوجيـــا المعلومات 

ووضـــع المعاييـــر.
االتحـــاد  جعـــل  إلـــى  الثالثـــة  الركيـــزة  ترمـــي  وأخيـــرًا، 
البريـــدي العالمـــي المركـــز الرئيســـي للمعرفـــة فـــي 
القطـــاع البريـــدي. وســـيتحقق ذلـــك باالســـتعانة ببحـــوث 
المنظمـــة وبرؤيتهـــا فيمـــا يتعلـــق باتجاهـــات الســـوق، 
علـــى  الراهنـــة، وقدرتهـــا  للقضايـــا  المرّكـــز  وتحليلهـــا 

تخزيـــن البيانـــات وحمايتهـــا.

وقـــال الســـيد بشـــار عبـــد الرحمـــن حســـين المديـــر العـــام 
لالتحـــاد البريـــدي العالمـــي، متحدثـــًا عـــن االســـتراتيجية 
فـــي حفـــل افتتـــاح المؤتمـــر، “عنـــد وضـــع اســـتراتيجية 
أبيدجـــان البريديـــة العالميـــة )...( أخذنـــا بعيـــن االعتبـــار 
وكذلـــك  التغيـــر،  دائمـــة  العالميـــة  األعمـــال  بيئـــة 
واالتحـــاد  البريـــدي  القطـــاع  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
البريـــدي العالمـــي فـــي الحاضـــر والمســـتقبل. ونعتقـــد 

أفضـــل.” بمســـتقبل  تبشـــر  االســـتراتيجية  أن 
تشـــاور  عمليـــة  ثمـــرة  هـــي  االســـتراتيجية  وهـــذه 
عـــن  يزيـــد  مـــا  إطارهـــا  فـــي  شـــارك  النطـــاق  واســـعة 
170 بلـــدًا وإقليمـــًا عضـــوًا فـــي عمليـــات تحليـــل البيانـــات 
ســـعيًا  والصياغـــة  والمناقشـــات  التوعيـــة  وأنشـــطة 
إلـــى وضـــع خارطـــة طريـــق للمنظمـــة للســـنوات األربـــع 

. لمقبلـــة ا
العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  وضـــع  مراعـــاة  ومـــع 
المتحـــدة،  لألمـــم  تابعـــة  متخصصـــة  وكالـــة  بصفتـــه 
بريديـــة  رؤيـــة  البريديـــة  أبيدجـــان  اســـتراتيجية  تقـــدم 
لعـــام 2030 للمســـاعدة علـــى جعـــل القطـــاع البريـــدي 
محـــركًا للتنميـــة المســـتدامة. وهـــي تدعـــو الحكومـــات 
إلـــى االســـتثمار ووضـــع سياســـات مـــن شـــأنها تقليـــص 
البريـــدي.  القطـــاع  تنميـــة  فـــي  الكامنـــة  الفجـــوات 
وتقتـــرح أن تقـــوم الجهـــات التنظيميـــة بمواءمـــة األطـــر 
علـــى  المســـتثمرين  ع  ُتشـــجِّ كمـــا  البريديـــة.  التنظيميـــة 
مواصلـــة تنويـــع اســـتراتيجياتهم فـــي مجـــال األعمـــال 
وإدخـــال تحســـينات علـــى عملياتهـــم فـــي إطـــار هـــذه 

استراتيجية أبيدجان البريدية
 نظرة خلف الكواليس

د في كل مؤتمر إدارة جديدة لالتحاد البريدي العالمي كما تحدد أعماله. وقد اعتمد  حدَّ
ُ
ت

المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرون أول استراتيجية للمنظمة تستند بالكامل إلى 
البيانات، وهي استراتيجية أبيدجان البريدية وخطة أعمال أبيدجان للدورة 2025-2021.

دعم الدور الذي يؤديه االتحاد البريدي بقلم: كاْيال ِرْدستاْون
العالمي بصفته مقدمًا للحلول التقنية المبتكرة 
والميسورة للجهات الفاعلة في القطاع البريدي

القدرات وبناء  المشورة 
المعلومات تكنولوجيا  حلول 

يير لمعا ا

لحلول ا

الركيزة 2

تمكين االتحاد البريدي العالمي ليصبح مركز 
المعرفة الرئيسي في القطاع البريدي

السوق باتجاهات  المتعلقة  والرؤى  البحوث 
الراهنة القضايا  لمختلف  مركز  تحليل 

وحمايتها البيانات  تخزين 

لحلول ا

الركيزة 3

التقنية العاملة  لألفرقة  واالجتماعات  الفعاليات  تنظيم 
الدولية واالتفاقات  المعاهدات  إبرام 

التسوية آليات  وضع 

الركيزة 1

لحلول ا

تعزيز والية االتحاد البريدي العالمي بوصفه 
المنتدى األول في مجال تنمية القطاع البريدي

الركائز االستراتيجية

إقليم  داخل  البريدية  البعائث  حركة  حرية  ضمان 
مترابطة؛ من شبكات  يتألف  واحد  بريدي 

واستخدام  ومتكافئة  موحدة  معايير  اعتماد  تشجيع 
لتكنولوجيا؛ ا

المعنية؛ األطراف  بين  والتفاعل  التعاون  ضمان 

الفعال؛ التقني  التعاون  تعزيز 

المتطورة. الزبائن  حاجات  تلبية  ضمان 

تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية 
العالمية الجيدة والفعالة والميسورة وذلك 
من أجل تيسير االتصال بين سكان الكرة 

األرضية من خالل

الرسالة المتوخاة

الرؤية البريدية لعام 2030 عبارة عن دعوة 
يوجهها االتحاد البريدي العالمي إلى القطاع 
البريدي. ومن شأنها أن تلهم مختلف فئات 
الجهات الفاعلة للعمل في مجاالت اختصاص 
كل منها. كما ستساعد على إرشاد اقتراح 
قيمة االتحاد البريدي العالمي، وتستند هذه 

الرؤية إلى ثالث ركائز استراتيجية 

الرؤية البريدية 2030

لمحة عامة عن استراتيجية أبيدجان البريدية
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بقلم: هيلين نورمان

FEATURE

لقاء في  الوزراء 
 19 كوفيد- جائحة  أثر  لتقييم 

لقطاع ا على 
بحـــث المؤتمـــر الـــوزاري لعـــام 2021، الـــذي عقـــد فـــي أبيدجـــان، فـــي كـــوت ديفـــوار، خـــالل المؤتمـــر البريـــدي العالمـــي 
الســـابع والعشـــرين، التغيرات التي ســـببتها جائحـــة كوفيد-19 في العالـــم وقدم توجيهات بشـــأن الطريقة التي يمكن 

للمؤسســـات البريديـــة والحكومـــات أن تعمـــل بهـــا معـــًا مـــن أجـــل ضمـــان مســـتقبل بريدي مســـتدام.

تحقيق صحفي 

“كوفيـــد- هـــو  العـــام  هـــذا  المؤتمـــر  موضـــوع  وكان 
الـــذي  ومـــا  تغيـــر  الـــذي  مـــا   - البريـــدي  والقطـــاع   19
إلـــى التغييـــر”. وجمـــع  الـــذي يحتـــاج  لـــم يتغيـــر، ومـــا 
التنفيذييـــن  المســـؤولين  كبـــار  بيـــن  الحـــدث  هـــذا 
يشـــمل  بمـــا  والحكومـــي،  البريـــدي  القطاعيـــن  مـــن 
ديفـــوار ومـــن  كـــوت  المضيـــف،  البلـــد  مـــن  مســـؤولين 
مالـــي والصيـــن والمملكـــة المتحـــدة واليابـــان وبلجيـــكا 
أخـــرى،  بلـــدان  جملـــة  مـــن  وإندونيســـيا،  وروســـيا 
مـــن أجـــل تبـــادل آرائهـــم وخبراتهـــم عـــن مـــدى تأثيـــر 
الجائحـــة العالميـــة علـــى بلدانهـــم وعلـــى مســـتثمريها 

البريدييـــن.
فـــي  الـــوزاري  للمؤتمـــر  الرئيســـية  األهـــداف  وتمثلـــت 
أن يقـــوم القطـــاع البريـــدي الدولـــي بتقييـــم التحـــوالت 
التـــي ســـببتها جائحـــة كوفيـــد-19، وأن يبـــرز للســـلطات 
الحكومية قدرة المؤسسات البريدية على المساعدة 

فـــي إحـــداث تغييـــر فـــي المجتمعـــات واالقتصـــادات.
وتضمـــن المؤتمـــر مالحظـــات افتتاحيـــة أدلـــى بهـــا كل 
مـــن الســـيد بشـــار عبـــد الرحمـــن حســـين، المديـــر العـــام 
جيـــروم  باتريـــك  والســـيد  العالمـــي،  البريـــدي  لالتحـــاد 
آتشـــي، رئيـــس وزراء كـــوت ديفـــوار، وشـــوغيل مايغـــا، 
االفتتاحيـــة،  مالحظاتـــه  وفـــي  مالـــي.  وزراء  رئيـــس 

تحـــدث الســـيد آتشـــي مـــن كـــوت ديفـــوار، عـــن العيـــش 
التـــي ســـببتها جائحـــة كوفيـــد-19،  الصدمـــة  فـــي ظـــل 
وعـــن ضـــرورة ســـد الفجـــوة الرقميـــة بيـــن بلـــدان الشـــمال 
والجنـــوب. وأضـــاف قائـــاًل: بعـــد الجائحـــة “لـــن يظـــل شـــيء 

علـــى مـــا كان مـــن قبـــل.”
وقـــال الســـيد حســـين، فـــي حديثـــه عـــن المؤتمـــر خـــالل 
مالحظاتـــه االفتتاحيـــة، “إن الهـــدف مـــن تنظيـــم هـــذا 
المؤتمـــر هـــو بنـــاء مســـتقبل أكثـــر اســـتدامة وازدهـــارًا 

ألعمـــال القطـــاع البريـــدي.”
وُقســـم المؤتمـــر الـــوزاري إلـــى أربـــع حلقـــات النقـــاش: 
بحـــث المشـــاركون فـــي حلقـــة النقـــاش األولـــى عمـــا 
كوفيـــد-19؛  جائحـــة  تفشـــي  منـــذ  العالـــم  فـــي  تغيـــر 
الثانيـــة  النقـــاش  حلقـــة  فـــي  المشـــاركون  وفحـــص 
الماضيتيـــن؛  الســـنتين  خـــالل  تتغيـــر  لـــم  التـــي  األمـــور 
الثالثـــة  النقـــاش  فـــي حلقـــة  المشـــاركون  نظـــر  فيمـــا 
فـــي األمـــور التـــي يتعيـــن تغييرهـــا؛ أمـــا حلقـــة النقـــاش 
المســـتخلصة  الرئيســـية  النتائـــج  أبـــرزت  فقـــد  الرابعـــة 
لـــوكاالت األمـــم المتحـــدة واالتحـــاد البريـــدي العالمـــي.

حلقات النقاش
االضطرابـــات  األولـــى  الجلســـة  فـــي  الـــوزراء  ناقـــش 
اإلمـــدادات  سلســـلة  فـــي  حدثـــت  التـــي  الكبيـــرة 
وتداعياتهـــا  كوفيـــد-19  جائحـــة  بســـبب  العالميـــة 
الكبيـــرة علـــى القطـــاع البريـــدي، بمـــا فـــي ذلـــك التأخيـــر 
الطائـــرات  بســـبب  الحـــدود  عبـــر  البعائـــث  توزيـــع  فـــي 

الرابضـــة.
التجاريـــة  األعمـــال  بـــول ســـكولي، وزيـــر  الســـيد  وأبـــرز 
ووزيـــر  العمـــل  وأســـواق  والمســـتهلكين  الصغيـــرة 
لندن في المملكة المتحدة، أثر الجائحة في القطاع 
مناقشـــة  وأثنـــاء  المتحـــدة.  المملكـــة  فـــي  البريـــدي 
 Royal Mail التغييـــرات التـــي حدثـــت فـــي مؤسســـة
بمـــا فيهـــا عمليـــات التوزيـــع دون تالمـــس، واســـتخدام 
الوســـائل  بأفضـــل  البريـــد  وتتبـــع  الفرديـــة،  الشـــاحنات 
وتقديـــم حلـــول جديـــدة إلعـــادة البعائـــث، صـــرح قائـــاًل 
“لقـــد حـــدث مـــا يمكـــن أن يحـــدث مـــن تغييـــر علـــى مـــدى 

عقـــود فـــي ظـــرف عـــام واحـــد.”

الـــدور  علـــى  أيضـــًا  الضـــوء  ســـكولي  الســـيد  وســـلط 
 Royal Mail الرئيســـي الـــذي تضطلـــع بـــه مؤسســـة
فـــي مســـاعدة الحكومـــة أثنـــاء الجائحـــة، وكيـــف أنهـــا 
أصبحـــت اآلن شـــريكًا لحكومـــة المملكـــة المتحـــدة فـــي 
مـــا  تـــوزع  حاليـــًا  ونراهـــا  االختبـــار،  اســـتراتيجية  تنفيـــذ 
يعـــادل ثالثـــة مالييـــن مجموعـــة أدوات اختبـــار لفيـــروس 
جميعـــًا  “نحـــن  قائـــاًل  وأضـــاف  أســـبوعيًا.  كوفيـــد-19 
أرجـــاء  كافـــة  فـــي  البريـــد  لعمـــال  بالكثيـــر  مدينـــون 

بـــه مـــن التـــزام وتفـــان ثابتيـــن.” العالـــم لمـــا تحلـــوا 
وضمـــت حلقـــة النقـــاش الثانيـــة متحدثيـــن مـــن بلجيـــكا 
أن  كيـــف  فـــي  المشـــاركون  ونظـــر  وكوبـــا،  وروســـيا 
جائحـــة كوفيـــد-19 لـــم تقلـــب بعـــض االتجاهـــات الكليـــة 
التـــي نشـــأت خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة. وقـــال 

الشـــاملة  الحيويـــة  الحلـــول  أحـــد  “إن 
شـــــــــأنها  مــــــــن  التـــي  قطاعـــات  لعــــــدة 
مســـاعدة البلـــدان واالقتصـــادات علـــى 
التعافـــي مـــن جائحـــة كوفيـــد-19، هـــو 
الـــرأي  ونتشـــاطر  الرقمـــي.  التحـــول 
جميعـــًا أن التحـــول الرقمـــي قـــد ســـرع 
سالســـل اإلمدادات البريديـــة العالمية 
وزاد مـــن رضـــا الزبائـــن وثقتهـــم فـــي 

العالميـــة.“ البريديـــة  الخدمـــات 
الدكتور إسماعيل، نائب الوزير المعني بشؤون البريد 
والمعلوماتية  االتصاالت  وزارة  في  والمعلوماتية 

في إندونيسيا

مـــن  يحـــدث  أن  يمكـــن  مـــا  حـــدث  “لقـــد 
تغييـــر علـــى مـــدى عقـــود فـــي ظـــرف 

واحـــد.” عـــام 
الصغيـرة  التجاريـة  األعمـال  وزيـر  سكولي،  بول 
فـي  لنـدن  ووزيـر  العمـل  وأسـواق  والمسـتهلكين 

المتحـدة المملكـة 

رئيس وزراء كوت ديفوار السيد باتريك آشي يتحدث في افتتاح المؤتمر الوزاري.

السيد بشار عبد الرحمن حسين،  المدير العام لالتحاد البريدي 
العالمي

الوزراء في لقاء لتقييم أثر جائحة كوفيد-19 على القطاع
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Coupons-réponse 
internationaux ABIDJAN
ABIDJAN INTERNATIONAL 
REPLY COUPONS

Une collection d’exception!
AN EXCEPTIONAL COLLECTION!

Commandez vos CRI auprès des opérateurs postaux.
Order your IRCs directly from postal operators.

Empreinte de contrôle du pays
d’origine (facultatif)

Ne pas apposer l’empreinte du 
timbre à date hors de ce cadre 

CN 01

« Préserver l’écosystème – Protéger le climat »

COUPON-RÉPONSE INTERNATIONAL 
Ce coupon est échangeable dans tous les pays de

l’Union postale universelle contre l’affranchissement
minimal d’un envoi prioritaire ordinaire

ou d’une lettre  avion ordinaire
expédié à l’étranger. 
À échanger jusqu’au

31.12.2025
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cri@upu.int

www.upu.inT

فـــي أعمالهـــم وأن يبـــادروا فـــي إصـــاح خدماتهـــم 
مـــن البدايـــة إلـــى النهايـــة. ويجـــب أال يقـــف المنظمـــون 
ســـاكنين. فليـــس هنـــاك مـــا يضاهـــي األزمـــات للتحفيـــز 

علـــى العمـــل.”
العـــام  المديـــر  نائـــب  كليفـــا،  باســـكال  الســـيد  وقـــال 
لالتحاد البريدي العالمي، في حفل اختتام المؤتمر 
يحتـــاج  القـــول،  “وخالصـــة   ،2021 لعـــام  الـــوزاري 
التنظيميـــة  الوســـائل  أفضـــل  بحـــث  إلـــى  المنظمـــون 
دون  الخدمـــات  فعاليـــة  تحســـين  شـــأنها  مـــن  التـــي 
فيمـــا  وأمـــا  للخطـــر.  الخدمـــات  هـــذه  وجـــود  تعريـــض 
عمليـــات  يواصلـــوا  أن  فينبغـــي  المســـتثمرين،  يخـــص 
التكنولوجيـــات  أحـــدث  يســـتخدموا  وأن  التحديـــث 
الرقميـــة  االســـتراتيجية  أهـــداف  لتحقيـــق  والمعاييـــر 

حكوماتهـــم.” وضعتهـــا  التـــي 

الرقميـــة  التنميـــة  وزيـــر  نائـــب  كيـــم،  ديمتـــري  الســـيد 
واالتصـــاالت ووســـائط اإلعـــالم فـــي االتحـــاد الروســـي 
بالمشـــاكل  التنبـــؤ  إمكانيـــة  غيـــاب  مـــن  الرغـــم  “علـــى 
التـــي تســـببها الجائحـــة، إال أن شـــيئًا واحـــدًا ظـــل مهمـــًا 
المؤسســـات  تـــزال  وال  االســـتقرار.  وهـــو  أال  جـــدًا 
يتعيـــن  التـــي  بالتزاماتهـــا  تقـــوم  واإلدارات  البريديـــة 
تمكنـــا  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  بهـــا.  الوفـــاء  عليهـــا 
مـــن مواصلـــة عمليـــات التوزيـــع الدوليـــة دون حـــدوث 
تغييـــرات عديـــدة، ونظـــرًا لالضطرابـــات الحاصلـــة ظلـــت 
الخدمـــة البريديـــة عامـــاًل مـــن عوامـــل االســـتقرار فـــي 

البلـــدان.” مـــن  العديـــد 
وتضمنـــت حلقـــة النقـــاش الثالثـــة عروضـــًا قدمتهـــا كل 
من البرازيل ومنظمة الجمارك العالمية وإندونيسيا. 
أعقـــاب جائحـــة  فـــي  تغييـــره  يلـــزم  مـــا  إلـــى  وتطلعـــًا 
الوزيـــر  نائـــب  إســـماعيل،  الدكتـــور  شـــدد  كوفيـــد-19، 
فـــي وزارة  البريـــد والمعلوماتيـــة  المعنـــي بشـــؤون 
علـــى  إندونيســـيا،  فـــي  والمعلوماتيـــة  االتصـــاالت 
الحاجـــة إلـــى مواصلـــة االســـتثمار فـــي التكنولوجيـــات 
الرقميـــة. وقـــال “إن أحـــد الحلـــول الحيويـــة الشـــاملة 
لعـــدة قطاعـــات التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدة البلـــدان 
كوفيـــد- جائحـــة  مـــن  التعافـــي  علـــى  واالقتصـــادات 

قائـــاًل: ونتشـــاطر  الرقمـــي. وأردف  التحـــول  19، هـــو 
الـــرأي جميعـــًا أن التحـــول الرقمـــي قـــد ســـرع سالســـل 
الزبائـــن  العالميـــة وزاد مـــن رضـــا  البريديـــة  اإلمـــدادات 

العالميـــة.“ البريديـــة  الخدمـــات  فـــي  وثقتهـــم 
النقـــاش  حلقـــة  فـــي  المشـــاركون  أجـــرى  وأخيـــرًا، 
والمناقشـــات  التحليـــالت  لجميـــع  تقييمـــًا  الرابعـــة 
الالزمـــة  التوجيهـــات  تقديـــم  بهـــدف  الســـابقة 
لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة عـــن ســـبل المضـــي قدمـــًا. 

وكان مـــن بيـــن المتحدثيـــن الســـيد برنـــارد مايســـن، وزيـــر 
الدولـــة، والمديـــر العـــام للمكتـــب االتحـــادي لالتصـــاالت 
فوســـتين  الســـيد  الوزيـــر،  ومعالـــي  سويســـرا؛  فـــي 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  وزيـــر  ندوغوليـــل،  إنغيلبـــرت 
المعلومـــات فـــي تنزانيـــا؛ ومعالـــي الوزيـــرة، الســـيدة 
جوزفيـــن تيـــو، وزيـــرة االتصـــاالت والمعلومـــات ونائبـــة 

ســـنغافورة. فـــي  الداخليـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
وأبـــرزت الســـيدة تيـــو مـــن ســـنغافورة أهميـــة التعـــاون 
الدولـــي فـــي تجـــاوز هـــذه الجائحـــة. وقالـــت، “إن مـــن 
صالحنـــا جميعـــًا الســـعي إلـــى مســـاعدة بعضنـــا بعضـــًا 

للتعافـــي والنمـــو مجـــددًا.”
وكـــررت تيـــو نفـــس مـــا جـــاء علـــى لســـان متحدثيـــن آخريـــن 
أثنـــاء هـــذا المؤتمـــر الـــوزاري، مؤكـــدة مـــدى أهميـــة 
التحـــول الرقمـــي. وأضافـــت قائلـــة “إن المســـتهلكين 
ولذلـــك  الرقمنـــة.  إلـــى  يتجهـــون  أصبحـــوا  أنفســـهم 
النظـــر  يعيـــدوا  أن  البريـــد  مســـتثمري  علـــى  يتعيـــن 

إلى  “إن من صالحنا جميعًا السعي 
للتعافي  بعـــــضًا  بعــــضنا  مســـــاعـــــدة 

والنمو مجددًا.” 
االتصـاالت والمعلومـات ونائبـة  وزيـرة  جوزفين تيو، 

وزيـر الشـؤون الداخليـة فـي سـنغافورة.

استقطب المؤتمر الوزاري متحدثين بارزين ومن بينهم رئيس وزراء كوت ديفوار ورئيس وزراء مالي.

الوزراء في لقاء لتقييم أثر جائحة كوفيد-19 على القطاع

هـ. ن.
قسائم المجاوبة الدولية ألبيدجان
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اطلب قسائم المجاوبة الدولية التي تريد من المستثمرين البريديين.

2025-2021
للحصول على المزيد 

من المعلومات



UNION  POSTALE43إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 421875

قبـــل زهـــاء 160 عامـــًا، وفـــي عـــام 1862، كتـــب مديـــر بريـــد 
الواليـــات المتحـــدة الجنـــرال مونتغومـــري بليـــر رســـالة 
ســـيوارد  هنـــري  ويليـــام  الســـيد  الدولـــة  وزيـــر  إلـــى 
يقتـــرح فيهـــا إنشـــاء مؤتمـــر عالمـــي، مســـتوحى مـــن 
بنيـــة االتحـــاد البريـــدي المشـــترك بيـــن النمســـا وألمانيـــا، 
الصعيـــد  علـــى  البريديـــة  التبـــادالت  تبســـيط  أجـــل  مـــن 
العالمـــي. ومـــا كان ألحـــد أن يتصـــور عندئـــذ أن هـــذه 

ر القطـــاع البريـــدي إلـــى األبـــد. المنظمـــة ســـتغيِّ

المعاهـــدة  بلـــدًا   22 وقـــع  عندمـــا   ،1874 عـــام  ومنـــذ 
العالمـــي،  البريـــدي  لالتحـــاد  ســـة  المؤسِّ الدوليـــة 
عقـــد  خـــالل  مـــن  قوتهـــا  تعـــزز  المنظمـــة  انفكـــت  مـــا 
هـــذه  وفتحـــت  بانتظـــام.  البريـــدي  االتحـــاد  مؤتمـــرات 
األعضـــاء  البلـــدان  أمـــام  االتحـــاد  أبـــواب  االجتماعـــات 
لتبـــادل أفـــكار رائـــدة  بيـــن ثقافـــات مختلفـــة  وجمعـــت 
لتحقيـــق هـــدف واحـــد مشـــترك أال وهـــو: تيســـير تبـــادل 

الدوليـــة. االتصـــاالت 

بقلم: صونيا ِدنوفْسكي

حكاية مؤمتر
في الوقت الذي يواجه فيه القطاع التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية 
أيضًا  هم  واجهوا  قد  أسالفنا  أن  بسرعة  نسينا  الرقمنة،  نحو  والتحول 
أوقات عصيبة. وإن النجاح في تنظيم أول مؤتمر افتراضي هجين في 
تاريخ االتحاد البريدي العالمي على اإلطالق - مؤتمر االتحـاد البريـدي 
العالمـي الـ 27 المعقود في أبيدجان - يمنح فرصة للتأمل في العراقيل التي 

اجتازها االتحاد خالل المؤتمرات السابقة.

يب األبجدي في موكب انطلق من مبنى ريكسداغ )البرلمان( إلى قاعة الدولة  قاد رئيس مؤتمر االتحاد البريدي الثامن الذي ُعقد في ستوكهولم مندوبي البلدان األعضاء بحسب الترت
ًا في 4 يوليو/تموز 1924. الصورة من أرشيف االتحاد البريدي العالمي. َتح ملك السويد المؤتمَر رسمي في القصر الملكي في ستوكهولم. وافَت

مـــا انفكت هذه اآلليـــة البريدية تتطور 
علــــــى مــــــــر الســــنيـــــن، رغــــــم األوضــــــاع 
العالميـــة التـــي كانـــت أحيانـــًا معقدة، 

للنهـــوض بالقطـــاع.

مـــر  علـــى  تتطـــور  البريديـــة  اآلليـــة  هـــذه  انفكـــت  ومـــا 
الســـنين، رغـــم األوضـــاع العالميـــة التـــي كانـــت أحيانـــًا 

بالقطـــاع. للنهـــوض  معقـــدة، 

وعلينـــا أن نحـــيِّ عـــزم هـــؤالء الـــرّواد، هـــؤالء الممثليـــن 
الــــ 19 وبدايـــة  القـــرن  أواخـــر  إلـــى  المنتميـــن  البريدييـــن 
القـــرن الــــ 20 الذيـــن كانـــوا يســـافرون عبـــر أصقـــاع العالـــم 
وبواخـــر  خيـــول  تجرهـــا  عربـــات  فـــي  أحيانـــًا،  لشـــهور 
بخاريـــة وقاطـــرات بخاريـــة للتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى 
المســـاهمة  فـــي  الرغبـــة  تحدوهـــم  نائيـــة،  وجهـــات 
بأصواتهـــم لبنـــاء مـــا كان يبـــدو فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن 
تزيـــح  التـــي مـــن شـــأنها أن  القـــرن  بيـــن أكبـــر مشـــاريع 
العقبـــات التـــي تعتـــرض طريـــق التقـــدم واإلصالحـــات 

البريديـــة.

وقد كانت إنجازاتهم عديدة.

خـــالل المؤتمـــر الثانـــي الـــذي ُعِقـــد فـــي باريـــس عـــام 
1878 بـــدأ العمـــل بالحـــواالت البريديـــة. وخـــالل المؤتمـــر 
ـــم فـــي لشـــبونة فـــي عـــام  البريـــدي الثالـــث الـــذي نظِّ
وهـــي  المزحمـــة”،  “البعائـــث  مصطلـــح  ُوضـــع   1885
عبـــارة نســـتعملها إلـــى اآلن فـــي بريـــد الطـــرود، كمـــا 
تـــم بفخـــر الترحيـــب بمندوبيـــن مـــن أربـــع قـــارات بعيـــدة. 
ِخـــذ فـــي رومـــا فـــي عـــام 1906، خـــالل  ومكـــن قـــرار اتُّ
المؤتمـــر األول فـــي القـــرن الــــ 20، ســـجناء الحـــرب مـــن 
البريديـــة  والحـــواالت  المراســـالت  واســـتقبال  إرســـال 
مجانـــًا. وال يـــزال هـــذا القـــرار ُيحَتـــَرم بموجـــب اتفاقيـــة 

جنيـــف.

وفـــي عـــام 1924، قـــرر حاملـــو الرؤيـــة البريديـــة فـــي 
اليـــدوي  العمـــل  اســـتبدال  العشـــرين  القـــرن  أوائـــل 
بـــاآلالت وبابتـــكارات تقنيـــة أخـــرى للحـــد مـــن المصاريـــف. 
النقـــل  لقطـــاع  الســـريع  التطـــور  هـــؤالء  الحـــظ  ثـــم 
الجـــوي، ومنـــه، أدرجـــوا النقـــل الجـــوي فـــي اتفاقيـــة 
وقـــدم   .1929 عـــام  فـــي  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 
عــــام  فــــي  آيـــرس  بوينـــس  مؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون 
1939 خدمـــة الــــ “Phonopost” التـــي لـــم تـــدم طويـــاًل 
ولكنهـــا كانـــت وســـيلة حديثـــة للغايـــة، وهـــي تتمثـــل 
فـــي تجربـــة لخدمـــة الرســـائل الصوتيـــة يســـجل المرِســـل 
خاللهـــا صوتـــه علـــى جهـــاز غراموفـــون. وقـــد أصبحـــت 
عصرنـــا  فـــي  لدينـــا  المســـلمات  مـــن  الخاصيـــة  هـــذه 

الحالـــي.

ولـــم يكـــن كل مؤتمـــر جديـــد يرحـــب بالبلـــدان األعضـــاء 
طرفـــًا  تكـــن  لـــم  التـــي  بالبلـــدان  كذلـــك  وإنمـــا  فقـــط، 
بالمشـــاركة  األطـــراف  لجميـــع  ليســـمح  االتحـــاد،  فـــي 
الخدمـــات  وتحســـين  جديـــدة،  خدمـــات  إنشـــاء  فـــي 
األفـــكار  عـــدد  لكثـــرة  ونظـــرًا  وتطويرهـــا.  القائمـــة 
االقتراحـــات.  كل  لمعالجـــة  الترتيـــب  وجـــب  الجديـــدة، 

ولهـــذا الغـــرض، أنشـــئت، خـــالل دورات لنـــدن فـــي عـــام 
جميـــع  دراســـة  عـــن  مســـؤولة  تحضيريـــة  لجنـــة   ،1929
المؤتمـــر.  قبـــل  بهـــا  المشـــاركين  وإبـــالغ  االقتراحـــات 
واليـــوم، يتواصـــل إنشـــاء أجهـــزة اتخـــاذ القـــرارات فـــي 
ـــف  وُتكيِّ االقتضـــاء،  حســـب  شـــكلها  وُيصمـــم  االتحـــاد 
للمواضيـــع  وفقـــًا  عملهـــا  العمـــل  وأفرقـــة  اللجـــان 

القطـــاع. فـــي  إلحاحـــًا  األكثـــر 

نصيبـــه  الماضـــي  فـــي  البريـــدي  القطـــاع  نـــال  وقـــد 
مـــن “األوقـــات غيـــر المســـبوقة”. وحتـــى عندمـــا كان 
واصلـــت  العالميتيـــن،  الحربيـــن  خـــالل  يتمـــزق  العالـــم 
الحربيـــن،  هاتيـــن  وُبعيـــد  عملهـــا.  البريديـــة  الخدمـــات 
العهـــد  الحديثـــة  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  أشـــادت 
البريـــدي  االتحـــاد  حققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات  آنـــذاك، 
العالمـــي، الـــذي أدى مهمتـــه الســـلمية علـــى أكمـــل 
البريـــدي  االتحـــاد  وانضـــم  الصراعـــات.  متحديـــًا  وجـــه 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  أســـرة  إلـــى  رســـميًا  العالمـــي 

.1948 عـــام 

مـــع  عملـــه  ـــف  كيَّ طالمـــا  االتحـــاد  أن  يشـــهد  والتاريـــخ 
اآلن  نحـــن  وهـــا  وتيرتهـــا،  ومـــع  الســـوق  متطلبـــات 
مضـــى.  وقـــت  أي  مـــن  أكثـــر  التكاتـــف  إلـــى  بحاجـــة 
ورغـــم أن المؤتمـــرات المنتظمـــة ُتعَقـــد مـــرة كل أربـــع 
ســـنوات، إال أن االتحاد البريدي العالمي نظم مؤخرًا 
العمـــل،  دورة  نفـــس  خـــالل  اســـتثنائيين  مؤتمريـــن 

عـــام 2023.  فـــي  آخـــر  تنظيـــم  عـــن  وأعلـــن 

مؤسسو االتحاد البريدي العالمي: الصورة من أرشيف االتحاد البريدي العالمي.

التنميـــة  ليشـــمل  تركيـــزه  االتحـــاد  ـــع  وسِّ واليـــوم، 
العالمـــي، ومكافحـــة  المســـتوى  علـــى  المســـتدامة 

الجنســـين. بيـــن  المســـاواة  وتعزيـــز  المنـــاخ  تغيـــر 

وســـيواصل االتحـــاد البريـــدي العالمـــي، مـــع مراعاتـــه 
لمهمتـــه األصليـــة، تمريـــر شـــعلة التحـــول للمؤتمـــرات 

المقبلـــة. 
 

د تمتد جذوره إلى الماضي قصة مؤتمربري

ص. د.



UNION  POSTALE45إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 441875

وتوضح نرمين حسن، المديرة العامة المسؤولة عن 
مراقبة الجودة في مؤسسة البريد المصري، قائلة: 
للمجتمـع  المالـي  اإلدمـاج  تحقيـق  هـو  هدفنـا  “إن 
نوعيـة  ذات  ماليـة  خدمـات  وتقديـم  كافـة  المصـري 
اليـوم  نقـدم  “ونحـن  ميسـورة.”،  وبأسـعار  عاليـة 
والشـركات،  األفـراد  بيـن  مـن  للزبائـن  جاريـة  حسـابات 
المحليـة  الماليـة  والحـواالت  االدخـار،  وحسـابات 
الصغيـر،  والتمويـل  السـحب،  وبطاقـات  والدوليـة، 
والبطاقـات المسـبقة الدفـع لفائـدة الزبائـن الشـباب، 

الحكوميـة.” الماليـة  الخدمـات  تقديـم  عـن  فضـاًل 
وتديـر مؤسسـة البريـد المصـري فـي الوقـت الراهـن 
25 مليـون حسـاب ادخـار، وتقـدم أكثـر مـن 100 خدمـة 
كمـا  الحكومـة،  كيانـات  عـن  نيابـة  الدفـع  خدمـات  مـن 
تصـدر أكثـر مـن 13 مليـون بطاقـة مـن بطاقـات الدفـع 
تحويـالت  ُدفعـت  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  اإللكترونـي. 
زاد عددهـا عـن 20.4 مليـون تحويـل مالـي محلـي فـي 

مكاتـب بريـد المسـتثمر فـي عـام 2020.
وفي عام 2019، ونظرًا لنجاح خدمات التحويالت التي 
تقدمهـا مؤسسـة البريـد المصـري، قامـت المؤسسـة 
يمّكـن  والـذي  بهـا  خـاص  مالـي  تطبيـق  أول  بإطـالق 
إرسـال  وكـذا  الماليـة  حسـاباتهم  إدارة  مـن  الزبائـن 

بقلم: هيلين نورمان

مجـــال  فـــي  المصـــري  الربيـــد  مؤسســـة  خـــربة  تاريـــخ  يعـــود 
الخدمـــات الماليـــة الربيديـــة إلـــى مـــا يزيـــد عـــن 120 عامـــًا. وقـــد أتـــاح 
مكتـــب  طريـــق  عـــن  لالدخـــار  حســـاب  أول  الربيـــدي  المســـتثمر 
1901. ومنذئـــذ، نمـــت عـــروض خدمـــات الربيـــد  عـــام  الربيـــد فـــي 
ــًا فـــي مكاتـــب  م حاليـ المصـــري الماليـــة نمـــوًا كبـــرًا. وهـــي ُتقـــدَّ
الربيـــد البالـــغ عددهـــا 4200 مكتـــب بريـــد وفـــي 2000 جهـــاز صـــرف 

آلـــي وفـــي 100 مكتـــب بريـــد متنقـــل.

مؤسسة البريد المصري تواصل توسيع عروضها في مجال الخدمات المالية

عـن  فضـاًل  واسـتالمها،  والدوليـة  المحليـة  األمـوال 
إمكانيـة تسـديد فواتيـر مختلـف الخدمـات، وذلـك دون 
الحاجـة إلـى التـردد علـى مكاتـب البريـد. وتضيـف نرمين 
اسـتخدام  علـى  الزبائـن  شـجعنا  “لقـد  قائلـة:  حسـن 
رسـوم  علـى   ٪50 بنسـبة  تخفيضـًا  بمنحهـم  التطبيـق 

الخدمـة.”.
مـن  المزيـد  حاليـًا  المصـري  البريـد  مؤسسـة  وأْضفـت 
إطـالق  خـالل  مـن  وذلـك  عروضهـا  علـى  التحسـين 
شـاملة  منصـة  عـن  عبـارة  وهـو  الرائـع،  تطبيقهـا 
علـى  اإللكترونيـة  واالتصـاالت  للتجـارة  ومسـتقلة 
شـراكة  عقدنـا  “لقـد  قائلـة:  نرميـن  وتوضـح  اإلنترنـت. 
مـع إحـدى الشـركات الرائـدة فـي مجـال التكنولوجيـا 
الجديـد  الفائـق  التطبيـق  إلطـالق  مصـر  فـي  الماليـة 
ياله: “Yalla Super App”، الذي سيقفز بمؤسسة 
الخدمـات  مـن  أعلـى  مسـتوى  إلـى  المصـري  البريـد 
بفضـل  زبائننـا  خدمـة  مـن  ويمّكننـا  الرقميـة  الماليـة 
وبأسـعار  أمانـًا،  وأكثرهـا  الماليـة  التقنيـات  أحـدث 

ميسـورة.”
وترى نرمين حسن أن قدرة مؤسسة البريد المصري 
النطـاق  هـذا  علـى  الماليـة  الخدمـات  تقديـم  علـى 
للحكومـة  المثالـي  الشـريك  منهـا  جعلـت  الواسـع 
المصريـة أثنـاء جائحـة كوفيـد-19. وتوضـح قائلـة: “فقـد 
اعتمـدت علينـا الحكومـة فـي تقديـم خدمـات الرعايـة 
يتمكنـوا  لـم  الذيـن  المصرييـن  للمواطنيـن  االجتماعيـة 
مـن العمـل إال مؤقتـًا أثنـاء انـدالع الجائحـة فـي مـارس 
البريـد  قائلـة: “قدمـت مؤسسـة  وتابعـت   .”2020 عـام 
الشـهر  إلـى  بالنسـبة  نقديـة  مصروفـات  المصـري 
علـى  للحصـول  المواطنيـن  تسـجيل  أكملـت  ثـم  األول 
اسـتالم  مـن  يتمكنـوا  حتـى  الدفـع  مسـبقة  بطاقـة 
البريـد  مؤسسـة  وتمكنـت  بواسـطتها.  المدفوعـات 
 1.6 مـن  أكثـر  وتوزيـع وتفعيـل  تسـجيل  مـن  المصـري 
مليـون بطاقـة مـن تلـك البطاقـات فـي ظـرف 15 يومـًا 

فقـط.”
أطلقـت  المالـي،  اإلدمـاج  تحقيـق  إلـى  وسـعيًا 
مؤسسة البريد المصري كذلك مجموعة من منتجات 
التمويـل الصغيـر. وأوضحـت نرميـن حسـن قائلـة: “لقـد 
عملنـا مـع الشـركات التـي تعمـل تحـت إشـراف هيئـة 

القـروض  منتجـات  تقديـم  أجـل  مـن  الماليـة  الرقابـة 
الصغـرى لمواطنينـا”. “وأعددنـا حاليـًا مجموعـة مـن 
الصغـرى،  بالقـروض  الخاصـة  المعياريـة  الخدمـات 
وتشـمل  الوطنيـة.  األنظمـة  مـع  تتوافـق  التـي 
وتقديـم  القـروض  طلبـات  معالجـة  الخدمـات  هـذه 
وإرسـال  القـروض  عـن  واالستفسـارات  المسـتندات 
الزبائـن  إلعـالم  القصيـرة  الرسـائل  بنظـام  اإلشـعارات 
أو  نقـدًا  والسـداد  القـرض  وصـرف  القـرض  بوضـع 

البطاقـات.” بواسـطة 
وتخطـط مؤسسـة البريـد المصـري مسـتقباًل لتوسـيع 
الخدمـات  مجـال  فـي  عـروض  مـن  تقدمـه  مـا  نطـاق 
المالية، وذلك بإطالق العديد من المنتجات الجديدة، 
كمـا توضـح نرميـن حسـن: “نحـن بصـدد إعـداد منتجـات 
بالشـراكة  الجزئـي  والتأميـن  الجزئيـة  الصحيـة  الرعايـة 
مـع شـركة تأميـن دوليـة. كمـا نعمـل أيضـًا علـى إتاحـة 
أجهـزة  شـبكة  عبـر  الممكنـة  الدفـع  خدمـات  جميـع 
التفاعلـي  اآللـي  الصـرف  وأجهـزة  اآللـي  الصـرف 
أقسـاط  دفـع  يسـهل  ممـا  بالمؤسسـة،  الخاصـة 
السـكن االجتماعـي وتسـديد الغرامـات عـن مخالفـات 
مـدار  علـى  الصغـرى  القـروض  وأقسـاط  المـرور 

األسـبوع.” أيـام  طـوال  السـاعة 
وتسـتردف نرميـن قائلـة: “وسـوف نعمـل أيضـًا علـى 
 ،Yalla Super التطبيـق  إعـداد تطبيـق صغيـر داخـل 
حـل  هـذا  “وسـيكون  المحليـة”.  المجتمعـات  لفائـدة 
أو  الجامعـات  مثـل  المغلقـة،  المحليـة  للمجتمعـات 
الدخـول  مراقبـة  مثـل  خدمـات  تتيـح  التـي  المـدارس، 
الدفـع  وخدمـات  الخدمـة  وطلبـات  رقميـة  بوسـائل 
النشـرات  واشـتراكات  المحلـي  المجتمـع  بيـن  فيمـا 
اإلخبارية وخدمات التعاون االجتماعي. ويشجع هذا 
الحل على إجراء معامالت غير نقدية داخل المجتمع 

تجربـة رقميـة سـهلة.” للزبائـن  ويوفـر  المحلـي 
  

اإلدمـــاج  تحقيـــق  هـــو  هدفنـــا  “إن 
كافـــة  المصـــري  للمجتمـــع  المالـــي 
وتقديـــم خدمـــات ماليـــة ذات نوعيـــة 

ميســـورة” وبأســـعار  عاليـــة 
نرمين حسن، المديرة العامة المسؤولة عن مراقبة 

الجودة في مؤسسة البريد المصري

التركيز على السوق

هـ. ن.



األرجنتني
 CORREO ARGENTINO المؤسسـة  تعمـل 
اللوجسـتية  خدماتهـا  اسـتدامة  تحسـن  علـى 
فـي الكيلومـرت األخـر. وأدرجـت المؤسسـة 500 
عربـة توزيـع لتسـليم الرسـائل والـرزم الصغـرة 
الحضريـة  المراكـز  داخـل  األقـدام  علـى  مشـيًا 
خطـة  إطـار  فـي  المشـروع  ويدخـل  الكـربى. 
 ،2030-2020 للفـرتة  االسـرتاتيجية  المؤسسـة 
غـازات  انبعاثـات  خفـض  علـى  تركـز  والـي 
جـزء  إطـار  فـي  المسـتثمر  وسـيضع  الدفيئـة. 
آخـر مـن هـذه الخطـة مراكـز لوجسـتية صغـرة 
توزيـع  فعاليـة  لتعزيـز  الحضريـة  المراكـز  فـي 

الطـرود.

أسرتاليا
AUSTRALIA POST عناية  تولي المؤسسة 
خاصة بالصحة النفسية، حيث ساهمت بـ 000 500 
دوالر أسرتالي )000 375 دوالر أمريكي( لصالح 
مشاريع الصحة النفسية في جميع أنحاء البالد 
المحلية  المجتمعات  منح  برنامج  خالل  من 
الربنامج،  خالل  ومن   .2021 لعام  بها  الخاص 
على  تعمل  منظمة   76 المؤسسة  انتقت 
مشاريع ستعزز الربط بن مختلف المجتمعات 

المحلية وصحتها النفسية.

ألمانيا
 DEUTSCHE POST DHL صرحت المؤسسة
في  واعدة  مالية  نتائج  تحقيق  عن   GROUP
الفصل الثالث من عام 2021، إذ تجاوزت بالفعل 
نهاية  في  المحققة  السنوية  النتائج  إجمالي 
نمو  عن  المجموعة  وأعلنت  الماضي.  العام 
بلغ 28٪ في الفصل الثالث في العائدات دون 
يورو  بليون   1.765 بـ  والضرائب  الفائدة  حساب 
)2.055 بليون دوالر أمريكي(. وحققت الشركة 
في عام 2021 مبلغًا إجماليًا تراكميًا بلغ 5.760 
من  أمريكي(  دوالر  بليون   6.707( يورو  بليون 
في  والضرائب  الفائدة  حساب  دون  العائدات 

عام 2021. 

اليونان
تستخدم المؤسسة HELLENIC POST الذكاء 
لديهـا.  الفـرز  عمليـات  لتسـريع  االصطناعـي 
 55 مـن  يتكـون  أسـطواًل  المؤسسـة  ووضعـت 
وفرزهـا،  ووزنهـا  الـرزم  بمسـح  يقـوم  روبوتـًا 
فـي محاولـة للتعامـل مـع تزايـد كميـات الطـرود 
خالل الجائحة. وتنِجز الروبوتات ما يصل إلى ٪80 
مـن أعمـال المؤسسـة المتعلقـة بفـرز الطـرود، 
اليـوم. 168 طـرد فـي   000 مـن معالجـة  وتتمكـن 

كندا
شراكة   CANADA POST المؤسسة  عقدت 
 Toronto-Dominion Bank شركة  مع 
الشبكة  خالل  من  المالي  باإلدماج  للنهوض 
أطِلق  تجرييب  مشروع  وسَيعِرض  الربيدية. 
خالل خريف هذه السنة منتجًا جديدًا للقروض 
سيما  وال  مختارة،  مواقع  في  الشخصية 
والنائية  القروية  المحلية  المجتمعات  لدى 
نطاق  الشراكة  هذه  وستوِسع  واألصلية. 
خالل  من  المتاحة  المالية  الخدمات  منتجات 
الحواالت  خيارات  حاليًا  َتعِرض  والي  الربيد، 
والتحويالت المالية واألجور المدفوعة مسبقًا.

كينيا
 POSTAL CORPORATION نت المؤسسة أمَّ
OF KENYA استثمارًا قدره 72 مليون شيلينغ 
كينـــــي )000 650 دوالر أمــــــــريكــــــــي( مــــــــــــن منظمــــــــــــــــــة 
 TradeMark المسجلة  أفريقيا  شرق  عالمة 
بتنمية  معنية  منظمة  وهي   ،East Africa
التجــــــــارة فـــــــــــــي المنطقـــــــــة. وســتســـــاعــــــــــد هـــــــــذه 
األموال المؤسسة في تعزيز خدمات التجارة 
معالجة  تحسن  خالل  من  لديها  اإللكرتونية 
الــــــــــــــــــــــرقـــــمي،  المجــــــــــــال  فــــــــــي  الرزم وقــــــــــدراتها 
التجارة  شركاء  مع  التعاون  تعزيز  عن  فضاًل 

اإللكرتونية اإلقليمين والعالمين.

الفلبني
 THE PHILIPPINE POST تساعد المؤسسة
OFFICE البلد في دعم لقاحات كوفيد-19 من 
خالل إصدار طوابع بريدية خاصة. وتظهر في 
سلسلة الطوابع الربيدية “حافظ على إيمانك! 
كورونا”  فروس  حارب  جرعتك.  خذ  بطاًل.  كن 
عدة صور للسكان تشجع الناس على الحصول 
صِدرت السلسلة بمشاركة عدد 

ُ
على اللقاح. وأ

من األبطال الفائزين بميداليات أولمبية وكذلك 
رمز سلسلة مطاعم الوجبات السريعة البارزة 

.)Jollibee( في البلد، جولييب

جامايكا
JAMAICA POST بذكراهـــا  تحتفـــل مؤسســـة 
 .2021 األول  أكتوبر/تشـــرين   31 فـــي   350 الــــ 
المؤسســـة  نظمـــت  الذكـــرى،  لهـــذه  وتخليـــدًا 
سلســـلة مـــن األنشـــطة االحتفاليـــة تحـــت شـــعار: 
إقامـــة  وتتضمـــن  االبتـــكار”،  خـــالل  مـــن  “التحـــول 
الزبائـــن  لتقديـــر  يـــوم  وتخصيـــص  خـــاص،  حفـــل 
وتنظيـــم حملـــة إعالميـــة. وســـتغتنم المؤسســـة 
هـــذه المناســـبة كذلـــك لزتيـــن بعـــض مواقعهـــا 

الرئيســـية.

السنغال
 LA POSTE SENEGAL المؤسسة  تعزتم 
 ،PosteMarket 3.0 ،إطالق معرض إلكرتوني
لمساعدة العارضن والتجار على الوصول إلى 
السوق اإللكرتونية من خالل منصة المؤسسة 
إلى  المنصة،  وستستخدم  الجديدة.  الرقمية 
لعقد  للبيع،  مساحة  بصفتها  عملها  جانب 
وعرض  األعمال  والجتماعات  نقاش  حلقات 
أكرث  استضافة  المؤسسة  وتتوقع  المنتجات. 
من 000 10 عارض و000 150 زائر على المنصة الي 
ستفتح أبوابها من 5 أكتوبر/تشرين األول إلى 

5 نوفمرب/تشرين الثاني.

تونس
ووزارة  التونسـي  الربيـد  مؤسسـة  اتفقـت 
التعليـم فـي تونـس علـى اسـتئناف شـراكتهما 
المـدارس  فـي  التسـجيل  مـن  التالميـذ  وتمكـن 
باسـتخدام بطاقـات الدفـع الربيـدي. وستسـمح 
إلـى  الوصـول  يمكنهـا  ال  الـي  لألسـر  الشـراكة 
المسـاعدة  بطلـب  اإللكرتونـي  الدفـع  خدمـات 
فـي  المتاحـة  الرقميـة  المحافـظ  خـالل  مـن 

البلـد. فـي  الربيديـة  المكاتـب 

اإلمارات العربية المتحدة
سـتطلق مؤسسـة بريد اإلمارات خمس خدمات 
الزبائـن  تجربـة  تحسـن  فـي  للمسـاعدة  جديـدة 
وتشـمل  ومرونتهـا.  خدماتهـا  ونوعيـة  لديهـا 
خدمـة  ونقـاط  طـرود  خزائـن  إضافـة  الخدمـات 
وفـي  البزنيـن  ومحطـات  الربيـد  مكاتـب  فـي 
كذلـك  المؤسسـة  وتعمـل  أخـرى.  مواقـع 
لديهـا  البـاردة  السلسـلة  حلـول  تحسـن  علـى 
درجـة  فـي  التحكـم  يمكـن  مركبـات  بإضافـة 
حرارتهـا. وسـتمكن إضافـة مركـز تجميـع جديـد 
المؤسسـة الربيديـة مـن عـرض خدمـات إضافيـة 
وفـي  زبنائهـا.  علـى  اإللكرتونيـة  التجـارة  تخـص 
خدمـة  الربيديـة  المؤسسـة  سـتعرض  األخـر، 
سـريعة للتوزيـع إلـى المنـازل فـي نفـس اليـوم.

المملكة المتحدة
اسـتخدام   Royal Mail المؤسسـة  أدخلـت 
لمسـاعدتها  المأهولـة  غـر  الجويـة  المركبـات 
يعيشـون  الذيـن  زبنائهـا  إلـى  الوصـول  علـى 
هـذه  شـأن  ومـن  نائيـة.  جزريـة  مجتمعـات  فـي 
مجابهـة  فـي  الربيـد  تسـاعد  أن  المركبـات 
واألحـوال  األمـواج  تفرضهـا  الـي  التحديـات 
المحليـة  للمجتمعـات  التوزيـع  عنـد  الجويـة 
ويمكـن  إليهـا.  الوصـول  يتعسـر  الـي  الصغـرة 
لهـذه المركبـات أن تنقـل مـا يبلـغ 100 كيلوغـرام 

الربيـد. مـن 

أوكرانيا
مركـز   UKRPOSHTA المؤسسـة  سـتفتح 
عاصمـة  خـارج  واللوجسـتيات  للفـرز  جديـدًا 
نوعيـة  تحسـن  فـي  للمسـاعدة  كييـف،  البلـد، 
الخدمـة. وسيسـاعد المركـز الجديـد المؤسسـة 
فـي معالجـة 000 40 طـرد و000 45 نشـرة ورقيـة 
مـدة  سـيقلص  مـا  وهـو  السـاعة،  فـي  إضافيـة 
 20 مـن  السـريع  الشـحن  يخـص  فيمـا  االنتظـار 
يفتتـح  أن  وينتظـر  سـاعات.  ثـالث  إلـى  سـاعة 

.2023 فـي  الجديـد  المركـز 

كل المواضيع بقلم كاْيال ِرْدستاْون

سنغافورة
تدعم المؤسسة SINGPOST كاًل من المجتمع 
 RE:Post والبيئـة مـن خـالل مبادرتهـا الجديـدة 
موظفـي  بـدالت  تدويـر  إعـادة  فـي  المتمثلـة 
فـي  واسـتخدامها  القديمـة  الرسـمية  الربيـد 
كأكيـاس  اليومـي  لالسـتعمال  أشـياء  صنـع 
وحامـالت  النقـود  حفـظ  وأكيـاس  القمـاش 
ووزع  تقريبـًا  غـرض   33  000 وجمـع  القنينـات. 
علـى عـدة مؤسسـات اجتماعيـة مـن أجـل صنـع 
األشـياء المذكـورة. وسـيتربع بعائـدات بيـع هـذه 
األغـراض لخدمـة تقديـم رعايـة محليـة وبرنامـج 

.Meals-On-Wheels الوجبـات  تقديـم 

سويسرا
إلصــدار   SWISS POST المؤسســة  تســتعد 
نوفمــرب/ فــي  لهــا  مشــفر  بريــدي  طابــع  أول 

تشــرين الثانــي. وســيصدر الطابــع الربيــدي، وهــو 
شــكلن:  فــي  سويســرا،  فــي  نوعــه  مــن  األول 
طابــع بريــدي مــادي وصــورة رقميــة تخــزن فــي 
سلســلة ســجالت مغلقــة ويمكــن االتجــار فيهــا 
يمكــن  تصميمــًا   13 هنــاك  وســيكون  إلكرتونيــًا. 
جمعــه، ويطــرح فــي أعــداد محــدودة بوصفهــا 

للجمــع. قابلــة  نــادرة  بريديــة  طوابــع 

مختارات مختارات
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نظام الترقیم العالمي للرابطة 
العالمیة لتنمیة ھوایة جمع 
(WNS) الطوابع البریدیة

طوابع البرید؟ 
لنكن واقعیین!

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

البرید على اإلنترنت في جمیع أنحاء العالم.

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

البریدي العالمي.

اإللكتروني  الموقع  زیارة  یرجى  المعلومات،  من  لمزید 
www.wnsstamps.post :التالي

البلدان تعمل 
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على درب التنمیة
ربيع 201۹

تأمين سلسلة اإلمدادات 1٤
باستخدام نظام اإلقرارات 

الجمركية 

موضوع الغالف1٦

"أيٍد صغيرة" 2٤
تفوز بجائزة كبيرة

قبل 
العاصفة بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2021

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

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

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

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

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

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

وال ُيقبل نشر اإلعالنات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND

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

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

جهة االتصال:
كاْيال ِرْدستاْون،

رئيسة التحرير
kayla.redstone@upu.int :البريد اإللكتروني

الهاتف: 11 31 350 31 41+ 

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

واألحداث في المكتب الدولي.

اشرتكوا اآلن:

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

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

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

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

الفاكس:

اللغة المطلوبة:

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد صفحة كاملة 

800 28 يورو 200 15 يورو 4000 يورو الصفحات 
الداخلية

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

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

960 30 يورو 340 16 يورو 4300 يورو صفحة الغالف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد نصف صفحة

600 21 يورو 400 11 يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

الصينية الفرنسية اإلنكلزيية العربية
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