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الفضاء اإلعالمي لالتحاد البريدي العالمي
البريد الصوتي
قصص من خلف كواليس مؤسسات البريد
ً
يقدم “البريد الصوتي” قصصا بريدية من جميع أنحاء
العالم .ويتحدث مدير البث الصوتي الرقمي الخبير
إيان كير  -مؤسس  - Postal Hub Podcastإلى سعاة البريد
وصناع القرار الذين يؤثرون في القطاع وأولئك الذين
ً
يبذلون جهودا جبارة من خلف الكواليس للمساعدة
في نقل البعائث من النقطة “ألف” إلى النقطة “باء”.

استمع واشترك على منصة البث املفضلة لديك:

https://www.upu.int/en/News-Media/
Podcast

االتحاد الرقمي
“االتح ـ ـ ــاد الرقـ ــمي” ه ـ ــو النش ـ ــرة اإلخباري ـ ــة الشهري ـ ـ ــة
الصـادرة عـن االتحـاد البريـدي العالمـي ،التـي تقـدم
األخبـار واملعلومـات حـول أنشـطة وكالـة األمـم املتحـدة
املتخصصـة املسـؤولة عـن املسـائل البريديـة.

اشترك لتظل على اطالع على آخر التطورات البريدية:

https://www.upu.int/en/News-Media/
Newsletter

المسائل البريدية
تق ِّـدم مدون ـ ـ ــة “املس ـ ـ ــائل البريديـ ـ ـ ــة” التابعـ ـ ــة لالتح ـ ـ ــاد
البريـدي العالمـي رؤى جديـدة بشـأن قطـاع البريـد
الدولي ،باإلضافة إلى التطورات التكنولوجية وأحدث
االبتـكارات ذات الصلـة .ونحـن نرحـب بمسـتثمري
البريـد وغيرهـم مـن الفاعليـن فـي القطـاع البريـدي
وبمسـاهماتهم التـي قـد تتضمـن تأملات وآراء ووجهـات
نظـر حـول مسـتقبل البريـد والتجـارة اإللكترونيـة
والتنميـة املسـتدامة واإلدمـاج املالـي وغيرهـا مـن
املجـاالت ذات الصلـة.
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UNION POSTALE

ُيرجى االطالع على أحدث املقاالت:

https://www.upu.int/en/News-Media/Blog

للترويج ملدونتك البريديةُ ،يرجى االتصال بنا على العنوان
اآلتيcommunication@upu.int :
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16
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تحمــل المجلــة ( UNION POSTALEاالتحــاد الربيــدي)
مشــعل االتحــاد الربيــدي العالمــي منــذ عــام .1875
وتصــدر كل ثالثــة أشــهر بأربــع لغــات وتغطــي أنشــطة
االتحــاد الربيــدي العالمــي وأنبــاء وتطــورات دوليــة فــي
القطــاع الربيــدي.

ُ
عندمـا انتخـب المديـر العـام لالتحـاد البريـدي العالمـي السـيد بشـار عبـد
الرحمن حسـين ونائب المدير العام السـيد باسـكال كليفا في عام ،2012
كانـا قـد تعهـدا باالرتقـاء بالمنظمـة إلـى مسـتوى أعلـى .وبعـد مـرور
تسـع سـنوات ،هـا همـا يتأملان التقـدم الـذي أحـرزاه والحالـة الراهنـة
لالتحـاد.
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االتحاد
َ
عن موضوعي المسابقة الدولية
لكتابة الرسائل واليوم العالمي
للربيد لعام 2022
االتحاد البريدي العالمي يناقش
مسألة االستدامة خالل المعرض
Parcel+Post Expo
شخصية من االتحاد البريدي
العالمي
عبد اللطيف مسكين
َ
منسق ،شؤون الديوان والمجلسني
ملحمة البريد
تولي مقاليد حكم االتحاد
تسليط الضوء على الحلول
خدمات بريدية على مرمى حجر
مختارات

تحقيق صحفي
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المجلس ـ ــان يطلق ـ ـ ــان األعمـ ـ ــال
المتعلقــة باســتراتيجية أبيدجــان
البريدي ــة الجدي ــدة

عق ــد مجل ـ ــس االسـ ـ ــتثمــار البريـ ـ ـ ــدي ومجلس
اإلدارة أولـى جلسـاتهما بعـد مؤتمـر
أبيدجان ،وأطلقا األعمال بشأن االستراتيجية
الجديـدة للمنظمـة للفتـرة .2025-2021
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بإيجاز
ً
ً
العالمي يصدر تقريرا جديدا عن األجور
االتحاد البريدي ً
بمناسبة مرور  50عاما على تأسيس نظام النفقات الختامية

32
36

المؤسسات البريدية تسلط الضوء على آثار جائحة كوفيد19-
خالل اليوم العالمي للبريد لعام 2021

احتفـل االتحـاد البريـدي العالمـي فـي  8ت ًشـرين األول/أكتوبـر  2021باليـوم العالمـي
للبريد في إطار حفل مختلط تضمن عروضا قدمها وزراء مسؤولون عن المؤسسات
البريديـة ومديـرون تنفيذيـون بريديـون مـن جميـع أنحـاء المعمـورة.

المؤسسات البريدية العصرية هي األقدر على التعافي من الجائحة

تسببت جائحة كوفيد 19-في اضطراب شديد في سالسل اإلمدادات العالمية َّ
وسرعت
اتجاهات التراجع الطويل األجل لبريد الرسائل لفائدة الطرود والخدمات اللوجستية.

42

فـي منتصـف شـهر نوفمبر/تشـ ًرين الثا ًنـي  ،2021أصـدر فريـق األجـور فـي
االتحـاد البريـدي العالمـي تقريـرا جديـدا يسـلط ًالضـوء علـى تطـور نظـام
النفقـات الختاميـة علـى مـدى فتـرة الخمسـين عامـا الماضيـة .ويحلـل التقريـر،
المعنون “النفقات الختامية  -آفاق جديدة لعالم متغير” ،السياسة العامة
وعوامـل السـوق الرئيسـية التـي شـكلت وسـتواصل تشـكيل نظـام األجـور.

مقابلة

30

مؤسسة بريد كندا تتطلع إلى مستقبل
أخضر

أطلقــت مؤسســة بريــد كنــدا خطــة بيئيــة طموحــة
للمســاعدة فــي وضــع عمليــة أكثــر اســتدامة خــال
العقــود المقبلــة.

التركيز على السوق

تغيير نطاق األعمال البريدية
َ َْ

44

أطل َع المدير التنفيذي للمؤسسة Post
 ،Fijiالدكتور أنيرودا بانسود ،مجلة Union
 Postaleعلى جديد المستثمر البريدي
باإلضافة إلى ما يبتغي تحقيقه في المستقبل
في هذه الدولة الجزرية الصغيرة التي احتفلت
في عام  2021بالذكرى  150لتأسيسها.
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التركيز على السوق

مؤسسة بريد جنوب أفريقيا تستثمر
في مستقبل جنوب أفريقيا من خالل
برنامج للتثقيف

َّأدت ً مؤس ًسـة بريـد جنـوب أفريقيـا طـوال سـنوات
ّ
مهمـا فـي المسـاعدة فـي القضـاء علـى
دورا
الفقـر فـي البلـد.
UNION POSTALE

تنشــر المجلــة بانتظــام مقــاالت معمقــة عــن مســائل
تتصــدر األحــداث يواجههــا القطــاع ،وكذ ُلــك مقابــات
َّ
مــع الشــخصيات القياديــة فــي القطــاع .وتــوزع المجلــة
علــى نطــاق واســع علــى البلــدان األعضــاء الـ  192فــي
االتحــاد الربيــدي العالمــي بمــا فــي ذلــك اآلالف مــن
صنــاع القــرار فــي الحكومــات والمؤسســات الربيديــة،
فضــا عــن أطـ ًـراف ب ًريديــة معنيــة أخــرى .ويعتربهــا
الجميــع مصــدرا هامــا للمعلومــات عــن االتحــاد الربيــدي
العالمــي والقطــاع الربيــدي بصفــة عامــة.
وتصــدر المجلــة  UNION POSTALEأيضــا باللغــات
اإلنكلزييــة والفرنســية والصينيــة.
وال يدعــم االتحــاد ا ِلربيــدي العالمــي أيــة منتجــات أو
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنــن وال
يضمــن صــدق أي شــيء َّتدعيــه هــذه اإلعالنــات .وال
تعكس اآلراء المعرب عنها في المقاالت آراء االتحاد
الربيــدي العالمــي بالضــرورة.
ً
ً
ومــن الممنــوع منعــا صريحــا إعــادة نشــر أي جــزء مــن
المجلــة ( UNION POSTALEبمــا فــي ًذلــك النصــوص أو
الصور أو الرسوم) دون الحصول مسبقا على إذن بذلك.

شتاء 2021

إشارة إلى الموسم في بلد النشر.
رئيسة التحرير:
ْ
كايال ر ْد ْ
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ِّ
المحررون:
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نوفسكي (ص.د)
ِ
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نوفسكي( ،النسخة العربية :أحمد الصوفي)
ِ
الطباعة:
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االشرتاكات:
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اإلعالنات:
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صورة الغالف:

Sophia Bennett

االتصال:
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International Bureau
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www.upu.int/en/News-Media
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تمهيد

كلمة شكر
أعزائي القراء والزمالء واألصدقاء ،لقد حان الوقت
لتوديعكـم بصفتي المديـر العـام لالتحـاد الربيـدي
العالمـي.
َّ ُ
لقـد كرسـت كل شـغفي بقطـاع الربيـد لصالـح عملـي
كرئيـس لهـذه المنظمـة .وكانـت السـنوات التسـع
الماضيـة مـن بين أكثر األعـوام إفـادة فـي حياتـي
المهنيـة الطويلـة فـي ًالقطـاع الربيـدي .وأنـا أشـعر
باالمتنـان ،مـا دمـت حيـا ،ألعضـاء االتحـاد الربيـدي
العالمـي الذيـن عهـدوا إل َّ
ـي ،أنـا ونائـب المدير العام،
السـيد باسـكال كليفـا ،بهـذه المسـؤولية فـي مؤتمـر
الدوحـة وجـددوا هـذه الثقـة فـي مؤتمـر إسـطنبول.
ومثلمـا أشـارت ً إلـى ذلـك عمليـات التدقيـق التي
أجريناهـا مؤخـرا علـى مسـتوى المنظمـة ،تمثلـت
أكبر المخاطـر التي واجهتنـا فـي الـدور الـذي يضطلع
بـه االتحـاد الربيـدي العالمـي والمكانـة التي يحتلهـا
فـي القطـاع .وكان هدفنـا منـذ البدايـة هـو اتخـاذ
إجراءات ملموسة ترمي إلى إصالح االتحاد الربيدي
العالمـي وتحويلـه إلـى ركيزة مـن ركائـز القطـاع
الرب يـدي.

“أصب ــح االتح ـ ــاد البري ـ ـ ــدي الع ـ ـ ــالمي
أق ــوى وأكث ــر مرون ــة مم ــا كان علي ــه
عندم ــا تولي ــت القيادة في ع ــام ،2013
وذل ــك بفض ــل م ــا أب ــداه أعضاؤن ــا م ــن
تضام ــن ومثاب ــرة”.

وقـد تمكنـا مـن خلال االلتزام المشترك لبلداننـا
األعضاء من تغيري طريقة عمل هذا االتحاد .وحولناه
تي
التغييرات ال ً
إلـى اتحـاد أكثر كفـاءة بفضـل ً
شـهدتها عملياتنـا ،ولكنـه أصبـح أيضـا أكثر شـموال
حققـت
لجميـع المناطـق ومسـتويات التنميـة .وقـد ً
هـذه التحسـينات نتائـج إيجابيـة ،بينمـا نجحنـا معـا فـي
التغلب على المشاكل العويصة المتعلقة بالنفقات
الختاميـة باإلضافـة إلـى تداعيـات الجائحـة العالميـة.
وبينمـا أقـوم بتسـليم مقاليـد السـلطة فـي هـذه
المنظمـة إلـى المديـر العـام الجديـد ،السـيد المقتـدر
ماسـاهيكو ميتوكـيً ،لـدي رسـالة واحـدة أود أن
أوجههـا إليكـم جميعـا :تذكـروا أنـه بوجـود هـدف
مشترك ،يمكـن لالتحـاد الربيـدي العالمـي تحقيـق كل
مـا يبتغيـه الجميـع .وأود أن تضعـوا هـذا نصـب أعينكـم
عنـد العمـل علـى فتـح أبـواب االتحـاد أمـام الجهـات
الفاعلـة فـي القطـاع الربيـدي بنطاقـه الواسـع خلال
المؤتمـر االسـتثنائي لعـام .2023
أنتـم مـع السـيد ماسـاهيكو ميتوكـي ونائـب المديـر
العـام القـادم السـيد ماريـان أوسـفالد فـي أيـادي
أمينة .وال يراودني أدنى شك في أنهما سيواصالن
عمليـة تحويـل اتحادنـا العظيـم .وأتمنى لهمـا كل
التوفيـق وهمـا يسـعيان للقيـام بذلـك.
ً
وأود أخيرا أن أشـكركم ،أنتـم أعضـاء االتحـاد الربيـدي
العالمـي ،علـى الزتامكـم وثقتكـم ًوصداقتكـم.
وأقـول لموظفـي المكتـب الدولـي شـكرا لكـم علـى
دعمكـم وتفانيكـم الراسـخ فـي هـذا االتحـاد.
لـدي العديـد مـن الذكريـات الجميلـة التي يجـب أن
آخذهـا معـي وأنـا أودع بيتي الثانـي العزيـز ،بـرن،
وأعـود إلـى كينيـا.

َ َّ ََ ُ َ
ؤخ ُـذ ُ
مـا َني ُـل َ
الدنيـا ِغالبـا.
المطا ِل ِـب ِب ًالتمني ول ِكـن ت
التحـول هـو دائمـا عمليـة صعبـة ،وقـد واجهنـا بشار عبد الرحمن حسني
العديـد مـن التحديـات علـى طـول هـذا الطريـق .ورغـم المدير العام ،االتحاد الربيدي العالمي
اخت ًلاف آرائنـا فـي هـذا الشـأن ،إال أن أنظارنـا كانـت
دائمـا موجهـة إلـى الوجهـة نفسـها .أشـعر بالفخـر
ويشـرفين أن أعلـن أننـا نجحنـا فـي بلـوغ مقصدنـا.
وأصبح االتحاد الربيدي العالمي أقوى وأكرث مرونة
ممـا كان عليـه عندمـا توليـت القيـادة فـي عـام ،2013
وذلـك بفضـل مـا أبـداه أعضاؤنـا مـن تضامـن ومثابـرة.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحرتام،،،
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كلمة رئيسة التحرير

رياح التغيير

االتح ــاد البري ــدي العالم ــي يش ــهد العدي ــد م ــن
التغيي ــرات م ــع اقت ــراب ع ــام  2021م ــن نهايت ــه.
يعرض هذا العدد من مجلة UNION POSTALE
أفكار المدير العام لالتحاد البريدي العالمي ،السيد
بشار عبد الرحمن حسين ،ونائب المدير العام،
لتسليم
السيد باسكال كليفا ،أثناء استعدادهما
ً
مقاليد المنظمة لفريق قيادتها المنتخب حديثا
في يناير/كانون الثاني  .2022وقد أتيحت لنا فرصة
الجلوس مع الشخصيتين للتعرف على اإلنجازات
التي تحققت خالل السنوات التسع التي قضياها
على رأس الوكالة المتخصصة المعنية بالقطاع
البريدي من بين وكاالت األمم المتحدة ،باإلضافة
إلى آرائهما فيما يتعلق بالقضايا الملحة التي ال
تزال تواجه المنظمة عند تمرير الشعلة إلى السيد
ماساهيكو ميتوكي والسيد ماريان أوسفالد.
يمث ــل االنتق ــال م ــن ع ــام  2021إل ــى ع ــام  2022نهاي ــة
الع ــام ًالثان ــي لجائح ــة كوفي ــد 19-الت ــي فرض ــت
ضغوط ــا إضافي ــة عل ــى القط ــاع ف ــي خض ــم عملي ـ ًـة
التح ــول الت ــي يش ــهدها .وسيس ــتمتع الق ــراء أيض ــا
بالتع ــرف عل ــى الرؤي ــة الش ــاملة ألداء القط ــاع
ه ــذا الع ــام ،حي ــث يش ــرح الخبي ــر االقتص ــادي ف ــي
االتحــاد البريــدي العالمــي الســيد مــورو بوفــا نتائــج
التوقعــات االقتصاديــة البريديــة لعــام  2021الصــادرة
ع ــن االتح ــاد البري ــدي العالم ــي.
وفي حوار مميز مع مجلة ،UNION POSTALE
قدم السيد أنيرودا بانسود ،المدير التنفيذي
للمؤسسة  ، Post Fijiنظرة مقتضبة بشأن التحديات
المحددة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة
النامية وأسدى نصائحه بشأن سبل تجاوزها.
وتبادل ــت كــل م ــن الم ــؤس ـسـ ـ ـ ــة Canada Post
و South African Post Officeاألفكار بشأن
مبادرتين من مبادرات التنمية المستدامة  -ركزت
البيئية وتعلقت
إحداهما على تعزيز
االستدامة ً
ً
األخرى بجعل البريد يؤدي دورا رئيسيا في وصول
الجميع إلى التعليم.
أتمنى لكم قراءة طيبة.
رئيسة التحريرْ ،
كايال ر ْد ْ
ستاون
ِ
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بإيجاز

المجلسان يطلقان األعمال
المتعلقة باستراتيجية

أبيدجان البريدية الجديدة

عقد مجلس االستثمار البريدي ومجلس اإلدارة أولى جلساتهما
بعد مؤتمر أبيدجان ،وأطلقا األعمال بشأن االستراتيجية
الجديدة للمنظمة للفترة .2025-2021
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
بقلمِ :

أشار المدير العام بشار عبد الرحمن حسين ،في
نوفمبر/تشرين الثاني عند افتتاحه الجتماع مجلس
اإلدارة ،وهو الهيئة اإلشرافية لالتحاد ،إلى “الفترة
المضطربة” التي تواجه المنظمة ّ
وشجع أعضاء
مجلس اإلدارة على التعجيل بالعمل على جعل
ّ
وفاعلية.
أعمال االتحاد أكثر نجاعة
جائحة كوفيد 19-المؤسسات
وقال “لقد أرغمت
ّ
البريدية على أن تكون خالقة وقادرة على التكيف
مجلس اإلدارة ،في ظل هذا
ويؤدي ً
واالبتكارً .
الواقع ،دورا أساسيا من خالل معالجة األسئلة
المستعصية لالتحاد البريدي العالمي”.
8

األولى لرئيس
وكانت هذه الدورة هي الدورة ّ
مجلس اإلدارة الجديد ،كوت ديفوار ،ويمثله الرئيس
التنفيذي لبريد كوت ديفوار ،السيد إسحاق غنامبا-
ياو ،ولرئيس مجلس االستثمار البريدي ،فرنسا،
ويمثلها مدير العالقات األوروبية والدولية في
مؤسسة بريد فرنسا ،السيد جون-بول فورسفيل.
وقال السيد غنامبا-ياو ،عن محط تركيز مجلس
اإلدارة خالل الدورة ،إن التحول في القطاع وانفتاح
االتحاد البريدي العالمي على األطراف الفاعلة
في القطاع البريدي بنطاقه الواسع سيكونان
موضوعين رئيسيين.

وقال “هذان مجاالن علينا اتخاذ قرارات أساسية
بشأنهما .إنهما موضوعان سيسببان ببعض
االحتكاكات ،ولكن يجب علينا معالجتهما ليتمكن
القطاع من التعافي”.
الضروري أن
وقال السيد فورسفيل من جانبه “من ً ً
يبدأ العمل بسرعة ألن القطاع يتغير سريعا جدا ...
وعلى االتحاد البريدي العالمي أن يكون في موضع
لمواكبة هذه التغييرات .وأوجه المخاطرة عالية
ً
جدا بالفعل”.
ُ
َ
وانت ِخبت مجموعة من البلدان الجديدة لجهازي اتخاذ
القرارات خالل مؤتمر أبيدجان في أغسطس/آب
الماضي .وعكست التركيبة الجديدة ،وألول مرة،
إصالحات اتخذت قرارات بشأنها خالل المؤتمر
االستثنائي لعام  2018بهدف ضمان التمثيل العادل
لكل منطقة من مناطق َمجلس االستثمار البريدي.
يدي
ومن أجل إنجاح ًذلكً ،انتخب أعضاء االتحاد البر ً
العالمي  48عضوا جديدا للمجلس مقارنة بـ  40عضوا
خالل الدورة الماضية.
ً
المضي قدما
َّ
تطرق مجلس اإلدارة النفتاح المنظمة على
األطراف الفاعلة في القطاع البريدي بنطاقه
الواسع خالل دورته األولى .ووافق األعضاء على
تكوين فرقة عمل لدراسة المسألة في عام .2022
وسيتخذ مؤتمر استثنائي ُ
سيعقد في عام 2023
قرارات بشأن خطط ملموسة بشأن االنفتاح.
ووضع مجلس االستثمار البريدي خطة لمعالجة
عدد من المسائل الرامية لعصرنة الجوانب التقنية
والتشغيلية لألعمال ،بما في ذلك تبادل البيانات
اإللكترونية المسبقة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية
األمنية والجمركية.
وسيواصل مجلس االستثمار البريدي ،خالل هذه
الدورة ،العمل على تحسين نوعية تبادالت البيانات
اإللكترونية المسبقة واالمتثال لها وتعزيز األمن
البريدي العالمي ،والتطرق ألي ًمسائل متبقية
تعيق استخدام التكنولوجيا عالميا ،وبالخصوص
ما تسببت به جائحة كوفيد 19-من اضطرابات،
والتغيرات التنظيمية المتواصلة وأوجه التفاوت
التشغيلي بين المناطق.
واجتمعت البلدان األعضاء في مجلس االستثمار
البريدي خالل الفترة الممتدة من  22إلى  24نوفمبر/
تشرين الثاني ،فيما اجتمعت البلدان األعضاء في
مجلس اإلدارة خالل الفترة الممتدة من  25إلى 26
نوفمبر/تشرين الثاني .وستعقد الدورتان المقبلتان
خالل الفترة الممتدة من  9إلى  20مايو/أيار .2022
ك .ر.

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

كشــف االحتــاد الربيــدي العاملــي
أن موضوع “بريــــــد مـــــن أجـــــل
الكوكــب” سيكـــون مــــوضوع
اليــوم العـــــاملي للربيـــــــد برســــم
الســنة املقبلــة .ويبـرز املوضوع
دور املستثمريـــن الربيديــن فــــي
دعــم األنشــطة الــي تســاعد يف
التصــدي ألزمــة املنــاخ.
بقلم :هيلين نورمان

ً
وتماشيا مع موضوع اليوم العالمي للبريد،
كشف االتحاد البريدي العالمي كذلك عن موضوع
ّ
الدولية لكتابة الرسائل للشباب لعام
المسابقة
ُ .2022
وسيطلب من المشاركين هذه السنة “كتابة
رسالة إلى شخص مؤثر تشرح السبب الذي يدعو
إلى اتخاذ إجراءات ًبشأن أزمة المناخ وكيفية
العالمي
القيام بذلك ”.ووفقا لالتحاد البريدي
ً
فإن هذا الموضوع سيعطي للشباب الذين غالبا ما
يشعرون باإلقصاء من المناقشات التي تدور حول
أزمة المناخ فرصة للدعوة إلى التغيير.
وأبرز السيد بشار عبد الرحمن حسين ،المدير العام
لالتحاد البريدي العالمي ،عند حديثه بمناسبة اليوم
العالمي للطفل في  20نوفمبر/تشرين الثاني،
ّ
أهمية مسابقة كتابة الرسائل التي احتفلت
وضعت
بذكراها
الخمسين في عام “ .2021لقد ِّ
ّ
مها
ينظ
التي
الرسائل
لكتابة
ة
الدولي
المسابقة
ً
ً
العالمي ألكثر من  50عاما تحديا
االتحاد البريدي ّ
أمام األطفال ًوالشباب للكتابة بشغف عن العالم
حولهم .ومعا ،زادت آراؤهم وأفكارهم من
فهمنا لهذا الكوكب”.
UNION POSTALE

نبيشه إسالم من بنغالديش الفائزة في المسابقة الدولية الخمسين لكتابة الرسائل التي نظمها االتحاد البريدي العالمي في عام .2021

ّ
الدولية لكتابة الرسائل في
وأط ِلقت المسابقة
عام  1971وما فتئت تشجع الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  9و 15سنة على مدار الخمسين
سنة الماضية على كتابة الرسائل حول موضوع
َّ
معين .وقد أطلقت لتوعية الشباب بالدور المهم
الذي يؤديه المستثمرون البريديون في مجتمعنا
ولتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة .وترتبط
المسابقة بالهدف  4من أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة المتعلق بالتعليم ّ
الجيد.
ويختار االتحاد البريدي العالمي الموضوع ثم
ِّ
تنظم البلدان المشاركة مسابقة على المستوى
الوطني من خالل البريدَّ .
وتقدم الترشيحات من ًخالل
المستثمر البريدي الوطني ،ويختار كل بلد فائزا ثم
لالتحاد البريد العالمي بحلول َ 5مايو/
يقدم َ
رسالته َ
أيارَ .ويختار الفائز هيئة تحكيم دولية ثم ُيعلن عنه
في اليوم العالمي للبريد.

ً
شارك  39بلدا في المسابقة
وفي عام َ ،2021
ُ
مليون ْ
ي رسالة .وشارك أكثر من
وك ِتبت أكثر من
الجزائر والصين
مليون طالب في فييت نام .وعرفت ً
وقيرغيزستان وزامبيا وزمبابوي أعدادا ضخمة من
العام الماضي هي
المشاركات .وكانت الفائزة ً ُ
الفتاة البالغة من العمر  14عاما ،ن َب ْيشه إسالم ،من
بنغالديش ،عن رسالة كتبتها إلى أختها الرضيعة،
أمل ،حول موضوع عام  ،2021وهو “كتابة رسالة
ألحد أفراد األسرة حول تجربة كوفيد”.19-
ُ
وعندما سئلت ن َب ْيشه عن نصيحتها للشباب
المتقدمين لمسابقة عام  ،2022فإنها قالت ألخبار
االتحاد البريدي العالمي“ :ما أود قوله هو :ابقوا
أوفياء لكلماتكمً .اكتبوا ما تؤمنون به ،وإن كنتم
تؤمنون بشيء حقا ،حاولوا ً التركيز عليه ،واخبروا
اآلخرين به واجعلوه يترك أثرا ما ”.هـ .ن.
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االتحاد البريدي العالمي يناقش مسألة االستدامة خالل المعرض PARCEL+POST EXPO

بإيجاز

شــارك الســيد باســكال كليــفا ،نائــب المديــر العــام
للمكتــب ال ـ ــدولي لالتح ـ ــاد البريـ ـ ــدي الع ـ ــالمي،
في مناقشة جرت بشأن التحول الرقمي خالل
المعرض .Parce+Parcel Expo 2021

االتحاد البريدي العالمي يناقش مسألة االستدامة
خالل المعرض PARCEL+POSTEXPO

عقد االتحــاد البريــدي العــالمي
منتــدى قـــادة العـــالم السنوي
الخاص بـه قبل تنظيم المعـرض
الســنوي ،حيــث جمــــع قــادة
القطاع البريـدي مــن جميع أنحاء
المعمورة لمناقشة مسألة تيسير
التجارة العالمية المستدامة.

10

بقلم :تارا جيرو

وتســعى المؤسســات البريديــة إلــى التأقلــم مــع
وضــع عالمــي ال تــزال فيــه جائحــة كوفيــد 19-تؤثــر
علــى الحيــاة اليوميــة ،وتواصــل اتجاهــات التجــارة
اإللكترونيــة فيــه النمــو ،وتــؤدي أزمــة المنــاخ فيــه
إلــى تغييــر الســبل التــي يعتمدهــا العالــم للتواصــل
وبالتالــي تغييــر كيفيــة عمــل هــذه المؤسســات.
ً
إن االتحــاد البريــدي العالمــي يقــف مســتعدا لخدمــة
هذا القطاع ،يقول السيد باسكال كليفا ،نائب المدير
العــام لالتحــاد البريــدي العالمــي خــال المعــرض
 Parcel+Post Expoالذي ُع ِقد في فيينا بالنمسا
فــي شــهر أكتوبر/تشـرين األول .ويمكــن لالتحــاد
البريــدي العالمــي تكييــف الخدمــات البريديــة مــع
التكنولوجيــات الجديــدة وتحديــث صــورة المؤسســة
البريديــة وتيســير اإلدمــاج االجتماعــي والمالــي.

وقال السيد كليفا “نمتلك األدوات ولكننا بحاجة إلى
التمويل”.
وقد تبادل القادة البريديون تجاربهم واستراتيجياتهم
خالل منتدى قادة العالم الذي ُع ِقد على اإلنترنت
قبل تنظيم المعرض .وناقشوا خالل هذا المنتدى
اآلثار المترتبة على الجائحة والجهود المبذولة
للتحديث وأهداف العمليات المستدامة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة Iceland
 ،Postالسيدة ثوريلدور أولوف هلغادوتر ،إن
عائدات الطرود قد تجاوزت ألول مرة عائدات بعائث
الرسائل.
ومن المتوقع أن يتواصل هذا االتجاه .وقالت
إن العديد من الشركات والسلطات الحكومية
إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

اآليسلندية قد دعت إلى الكف عن إرسال بعائث
الرسائل بعد عام  .2025وأضافت بأن السياسة
المناخية قد دفعت الشركات إلى إرسال فواتير
إلكترونية.
ً
وتحقيقا لهذه الغاية استثمرت المؤسس ة �Ice
 land Postفي حلول للمساعدة على تعزيز
العالقات مع الزبائن وخفض التكاليف.
وقد جرى خفض عدد الموظفين من  822إلى
 556وإحداث تطبيق خاص بتتبع الطرود وزيادة
مواقع صناديق الطرود من  8مواقع إلى 50
ً
موقعا .وستعـالج مراكز فرز الطرود  4000حزمـة
في السـاعة مقـارنة بـ  800حزمة ،وسيشمل مكتب
الخدمات روبوت خاص بالدردشة.
وتقول السيدة هلغادوتر “إن غايتنا ال تزال ثابتة
على حالها مع مضي األعوام ،إذ إنها تكمن الربط
بين األشخاص والشركات والمجتمعات من خالل
خدماتنا ،وسنواصل القيام بذلك”.
وقالت باإلضافة إلى ذلك إن متطلبات البيانات
اإللكترونية المسبقة ستساعد المؤسسات البريدية
على تحقيق أهدافها من خالل تحسين سرعة
المعالجة وخفض التكاليف والحد من األخطاء.
وأضافت “أنا على يقين بأن هذا الوضع يعود
بالفائدة على الجميع”.
وق ـ ــال الس ــيد روسـ ــيو بارسـ ــينا ،المدي ـ ــر العـ ــام
للمؤسسة  ،Correos de Mexicoإن الجائحة
شكلت فرصة إلعادة التفكير في االستراتيجية
التجارية للمؤسسة البريدية.
ويقول بارسينا إن التجارة اإللكترونية قد حققت
ً
نموا بنسبة  ٪81في حين انتقلت المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى اعتماد القنوات
الرقمية من أجل تعزيز منتجاتها في كامل أنحاء
البالد بما يجعل الخدمات اللوجستية ال غنى عنها.
وأضاف “كانت الزيادة في الطلب على الخدمات
اللوجستية أكثر من مجرد عقبة ،حيث أنها شكلت
أفضل فرصة لتحويل خدماتنا من خالل االنطالق
في عملية التجديد والتحديث التكنولوجي بما يتيح
لنا إعالم الزبائن بالموقع الحقيقي لطرودهم من
خالل توفير إمكانية التتبع عبر اإلنترنت عبر موقعنا
التجاري على شبكة اإلنترنت”.
وق ـ ــالت آن ماري جاردش ــول ،المديـ ــرة التنفيذيـ ــة
للمؤسسة  ،PostNordإن المؤسسة ترغب
في تحويل القطاع إلى قطاع منخفض االنبعاثات
الكربونية.
وفي عام  ،2020نجحت المؤسسة  PostNordفي
تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون
بنسبة  ٪40مقارنة بعام  .2009ويعمل ثلث أسطولها
من العربات بالطاقة الكهربائية في حين ستستخدم

تم عقد منتدى قادة العالم عبر اإلنترنت.

شاحنات النقل الثقيل الخاصة بها الوقود الحيوي
بأكبر قدر ممكن.
وتقول السيدة جاردشول “إن هذا النجاح كان بمثابة
الدافع لنا لمزيد بذل الجهود في هذا الصدد”.
وتسعى المؤسسة  PostNordإلى أن تتخلص
بشكل كامل من استخدام الوقود األحفوري بحلول
عام  2030مع مزيد خفض انبعاثات الكربون بنسبة
 ٪40بحلول عام  2025وبلوغ حد الصفر من االنبعاثات
في الكيلومتر األخير بحلول عام .2027
وقالت إن المؤسسة البريدية نجحت في تشكيل
الجهات الفاعلة
ائتالف مكون من مجموعة من
ً
المؤثرة في القطاع والتي تعمل جنبا إلى جنب
لبلوغ هدف اعتماد الشاحنات التجارية الثقيلة التي
ال تستخدم الوقود األحفوري بحلول عام  .2050ت .ج.

تس ــعى المؤسس ــات البريدي ــة إل ــى
التأقل ــم مع وضع عالم ــي ال تزال فيه
جائح ــة كوفي ــد 19-تؤث ــر عل ــى الحي ــاة
اليومي ــة ،وتواص ــل اتجاه ــات التج ــارة
اإللكتروني ــة فيه النم ــو ،وتؤدي أزمة
المن ــاخ في ــه إل ــى تغيي ــر الس ــبل الت ــي
يعتمده ــا العال ــم للتواص ــل وبالتال ــي
تغيي ــر كيفية عمل هذه المؤسس ــات.

تولى السيد ديريك أوزبورن إدارة منتدى قادة العالم لعام .2021
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شـخصية مـن االتحـاد البريـدي العالمـي

االسم

عبد اللطيف مسكين

المديرية

مديرية المكتب التنفيذي

الوظيفة

َ
والمجلسين
منسق ،شؤون الديوان
(مدير الديوان)

الجنسية

مغربي

اللغات

العربية ،والفرنسية ،واإلنكليزية

شـخصية مـن االتحـاد
البريـدي العالمـي
12

يقـول منسـق المكتـب التنفيـذيً ،عبـد اللطيـف
مسـكين ،إنـه ال يوجـد يـوم ممـل أبـدا فـي ديـوان
المكتـب الدولـي.
ً
يفيد السـيد مسـكين إنه يرى فوق مكتبه يوميا
مئـات الصفحـات مـن الطلبـات الموجهـة للإدارة
العامـة لالتحـاد البريًـدي العالمـي .وهـذه
مهمـة تتطلـب تنسـيقا متعـدد األبعـاد وحنكـة
عندمـا يتعلـق األمـر بتحديـد األولويـات ،إذ تصـل
العديـد مـن الطلبـات إلـى المكتـب فـي نفـس
معظمهـا اسـتجابة فوريـة.
الوقـت وتتطلـب
ً
وفريقـه مسـؤول أيضـا عـن التحضيـر لـدورات
مجلـس اإلدارة ومجلـس االسـتثمار البريـدي،
وكذلـك المؤتمـرات.
سـيد مسـكين “منصـب مديـر الديـوان
ويقـول ال ً
ليـس منصبـا رفيـع المسـتوى ،ولكنـه منصـب
يتطلـب درجـة عاليـة مـن المصداقيـة“ ،”.بيـن
التعامل مع الملفات الواردة ،وإبقاء المديريات
علـى اطلاع ،وتسـهيل قـرارات اإلدارة العامـة،
وتنظيـم وتشـغيل اللجـان ،وإعـداد ًالتقاري ًـر
ومتابع ًـة األنشـطة ،يجـب أن تظـل دائمـا هادئـا
ومفيـدا ”.

وعالوة على إدارة التنسيق مع جميع مديريات
المكتـب الدولـي ،يجـب علـى مديـر الديـوان
تلبيـة احتياجـات ثالثـة رؤسـاء :مديـر المكتـب
التنفيذي ،ونائب المدير العام ،وبالطبع المدير
العـام نفسـه.
ويقول إن الفضل يعود لفريقه في إدارة عبء
العمـل الهائـل“ .يقظـة فريـق الديـوان وصبـره
وكفاءتـه المهنيـة تعنـي ُأ ِّنـه فـي نهايـة اليـوم،
تكـون جميـع األعمـال قـد نفـذت أو ُجدولـت”.
كما أن م ًسـيرته المهنية الشـاملة في البريد قد
َّ
أهلتـه أيضـا لتولـي المهمـة الصعبة.
ً
وأوضـح قائلا “يمكنن ًـي الق ًـول إن العمـل فـي
البريـد منحنـي أساسـا جيـدا فـي المجـال ً مـن
وجهـة نظـر تجاريـة وتشـغيلية ،ولكـن أيضـا مـن
حيـث إدارة المشـاريع ،وبالطبـع ،إدارة الفريـق”.
ً
وأمضـى السـيد مسـكين  20عامـا فـي العمـل
مـع مؤسسـة بريـد المغـرب تقلـد فيهـا مناصـب
مختلفـة ،بمـا فـي ذلـك تنسـيق العمليـات
الداخلية لمكاتب البريد ،وإدارة منطقة برمتها،
واإلشـراف علـى الجوانـب التجاريـة والتشـغيلية
للبريـد والطـرود فـي المقـر الرئيسـي
للمؤس ُّسـة .ومـن بيـن أحـد إنجازاتـه الرئيسـية
َ
هـو ت َمكنـه مـن مسـاعدة مؤسسـة البريـد فـي

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

نيـل شـهادة االتحـاد البريـدي العالمـي لالعتمـاد فـي
مجال النوعية من المستوى  Bثم المستوى  .Aكما
سـاهم فـي أفرقـة العمـل التابعـة لالتحـاد البريـدي
العالمـي نيابـة عـن المغـرب.
ً
وأوضـح قائلا “قب ـ ـ ــل ُالتحاقـ ـ ــي باالتح ـ ـ ــاد البري ـ ـ ـ ــدي
العالمـي ،كنـت قـد قـدت عم ُـل المنطقـة العربيـة
بشـأن النفقـات الختاميـة كمـا قـدت الفريـق المكلـف
بتنميـة األسـواق .كمـا سـافرت إلـى عـدد مـن البلـدان
لتقديـم االستشـارات فـي مجـاالت خبرتـي .وهـذا مـا
دفعنـي لالنضمـام إلـى االتحـاد البريـدي العالمـي
وتقديـم مسـاهمة أكبـر فـي تنميـة المنطقـة فـي
إطـار اسـتراتيجية االتحـاد البريـدي العالمـي”.
َّ
وتولـى السـيد مسـكين ،عنـد انضمامـه إلـى االتحـاد
البريـدي العالمـي فـي عـام  ،2012وظيفـة منسـق
البرنامـج المسـؤول عـن المنطقـة العربيـة والتدريـب
فـي مديريـة التعـاون مـن أجـل التنميـة التابعـة لالتحـاد
البريدي العالمي .وبعد ذلك ،شـغل وظيفة منسـق
البرنامـج المسـؤول عـن منطقـة أفريقيـا ،قبـل أن
ينضـم إلـى الديـوان فـي عـام .2017
وعندمـا ُسـئل الس ًـيد مسـكين عم ًـا يفضلـه فـي
وظيفته ،أجاب قائال “يسعدني كثيرا َّأن أرى برنامج
المديـر العـام ونائـب المديـر العـام ُينفـذ علـى أكمـل
وجـه ممكـن مـن حيـث الوقـت والنتائـج .ولـكل يـوم
قصتـه الخاصـة .ولـكل عـام مؤتمـره الخـاص”.
ً
ويضيـف “لقـد كان مـن دواعـي سـروري وشـرفا لـي
أن أعيـش هـذه التجربـة الفريـدة ،علـى الرغـم مـن
التحديـات التـي يمكنـك تخيلهـا”.
ً
وقتا
وعلى الرغم من أن عمل الديوان يأخذ َّمنه ً
ً
كرس وقتا
طويال ،إال أن السيد مسكين يؤكد أنه
لتعليم طفليه ،واالطمئنان على والديه واستكشاف
سويسرا وثقافتها.
ويمتـد اهتمامـه بف ًهـم التفاصيـل المعقـدة لكيفيـة
ـياء أيضـا إلـى حياتـه الشـخصية ،فهـو
عمـل األش ً
يخصـص جـزءا مـن وقـت فراغـه لفهـم السـبب الـذي
يجعـل السـاعات السويسـرية تـدق.
ً
ويقـول “كمولـع باألعمـال اليدويـة ،انتقلـت تدريجيـا
والتنظيـف وتغييـر
إلـى الصيانـة الخارجيـة للسـاعات ُّ
األحزمة والبطاريات والتلميع  ...للتمكن من التخلص
مـن عـبء العمـل اليومـي فـي المكتـب ”.ك .ر.

آخر مستجدات الديوان

أداة جديدة تتضمن قائمة العناوين
ورؤس ـ ــاء المؤس ـس ــات البريــدي ـ ــة وكب ــار
موظفيها ( )LAHSOلمساعدة البلدان
على التواصل فيما بينها
ً
ً
أطلق المكتب الدولي ،في نوفمبر/تشرين الثاني ،تطبيقا جديدا
ً
ً
وعصريا خاصا بقائمة العناوين ورؤساء المؤسسات البريدية وكبار
موظفيها.
ُ
فريق الديوان ،بمن فيهم المنسق
وقام بتنسيق عملية التحديث

السيد عبد اللطيف مسكين ،ومساعدة البرنامج ،السيدة ليتيسيا
بيولي .وجرى تنفيذ المشروع خالل السنتين األخيرتين مع مركز
ً
التكنولوجيا البريدية الذي أشرف على عملية التطوير داخليا.
فقد أصبحت قائمة العناوين ورؤساء المؤسسات البريدية وكبار
موظفيها أكثر دينامية وأسهل في االستخدام ،إذ تتيح لألشخاص الذي
عينهم ُس ُل ُ
ُت ّ
طاتهم أن يدخلوا البيانات وأن يستردوها .والغاية منها أن
ِ
تستخدمها بلدان االتحاد البريدي األعضاء واالتحادات املحدودة وأن
يستخدمها موظفو المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي.
ويمكن اآلن لألشخاص الذين في استطاعتهم تصفح قائمة العناوين
القيام بما يلي:

االطالع على جهات االتصال في البلدان األعضاء
واالتحادات املحدودة والمكتب الدولي؛
الحصول على المعلومات الخاصة بمنظمات األمم
المتحدة والبعثات الدائمة لمكتب األمم المتحدة في
جنيف ومديرية الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
في سويسرا ،وذلك من خالل الروابط المتاحة؛
استخراج بيانات البلدان األعضاء.
ويبرز إطالق النظام الجديد نجاح تنفيذ التوصيات الناجمة عن كل
من التدقيق الداخلي للمكتب الدولي والتدقيق الذي أجراه المكتب
االتحادي السويسري لمراجعة الحسابات.
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بإيجاز

ً
ً
االتحاد البريدي العالمي يصدر تقريرا جديدا عن
ً
األجور بمناسبة مرور  50عاما على تأسيس نظام
النفقات الختامية

أصدر
،2021
في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني
ً
ً
فريق األجور في االتحاد البريدي العالمي تقريرا جديدا
يسلط الضوء على ًتطور نظام النفقات الختامية على مدى
فترة الخمسين عاما الماضية .ويحلل التقرير ،المعنون
“النفقات الختامية  -آفاق جديدة لعالم متغير” ،السياسة
العامة وعوامل السوق الرئيسية التي شكلت وستواصل
تشكيل نظام األجور.
بقلم :هيلين نورمان

هل قمتم بتحميل
نسختكم؟

ومــن خــال نظــام النفقــات الختاميــة ،يحــق لــكل
معيــن يتلقــى البريــد مــن مســتثمر َّ
مســتثمر َّ
معي ــن
فــي بلــد آخــر تحصيــل مدفوعــات مــن المســتثمر
َّ
المعيــن األصلــي للتعويــض عــن التكاليــف المتكبــدة
فــي تســليم هــذا البريــد.
ويقول الســيد بول ســخورل ،خبير األجور في االتحاد
البريــدي العالمــي“ ،يحتفــل نظــام النفقــات الختاميــة
بالذكــرى الخمســين لتأسيســه هــذا العــام .ومــن
خــال هــذا المنشــور ،نتوقــف لحظــة للتعــرف علــى
هــذا اإلنجــاز التاريخــي .كمــا اســتخدمنا هــذا المنشــور
ـام
للنظــر فــي التغييــرات العميقــة التــي مــر بهــا نظـ ً
النفقــات الختاميــة علــى مــدار الخمســين عامــا
الماضيــة ،مثــل كيفيــة تحديثــه ومراجعتــه باســتمرار
بمــا يتماشــى مــع ظــروف الســوق وأهــداف السياســة
العامــة”.
ً
ووفقـ ًـا للســيد ًســخورل ،ســتكون الدراســة الجديــدة
مرجعــا مهمــا بالنســبة إلــى مجلــس االســتثمار
البريــدي ومجلــس اإلدارة التابعيــن لالتحــاد البريــدي
العالمــي ،وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ،المشــاركين
فــي العمــل علــى صياغــة االقتراحــات الخاصــة
بنظــام األجــور المتكامــل فــي المســتقبل ،الــذي
يضــم النفقــات الختاميــة .وبعــد مؤتمــر أبيدجــان،
سيسترشــد هــذا العمــل بخطــة األجــور المتكاملــة،
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التــي توفــر خارُطــة الطريــق التــي ســتنتهي بتحقيــق
التكامــل التــام لنظــم أجــور االتحــاد البريــدي العالمــي
بحلــول عــام .2026
ويقــول الســيد ســخورل “يحلــل القســمان األول
والثانــي مــن التقريــر الجديــد مســائل السياســة العامــة
ـات
الرئيســية والدوافــع الكامنــة وراء ت ًط ــور ًالنفقـ ً
الختاميــة ،كمــا أنهمــا يوفــران تسلســا زمنيــا شــامال
بشــأن النظــام .وفــي القســم الثالــث ،يركــز المنشــور
علــى الخطــوات المقبلــة ،التــي هــي جاريــة بالفعــل
وســتؤدي إلــى تعزيــز تطويــر نظـ ًـام النفقــات الختاميــة
المســتقبلي ،الــذي يعــد جــزءا مــن نظــام األجــور
المتكامــل الــذي يربــط بيــن أســعار الرســائل والطــرود
والبريــد العاجــل الدولــي بطريقــة شــفافة ومنطقيــة
تركــز علــى الزبائــن والســوق”.
ويشــير الســيد ســخورل إلــى أن المنشــور الجديــد
“يســاعد علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن الحكومــات
َّ
المعينيــن
وواضعــي السياســات والمســتثمرين
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن” بشــأن مســائل السياســة
ـام
العامــة الرئيســية والدوافــع ًالكامنــة وراء نظـ ً
النفقــات الختاميــة ،والتــي غالبــا مــا تعتبــر موضوعــا
يصعــب تحليلــه.

ً
ويضيــف الســيد ســخورل قائــا ُ“يطلــع المنشــور القــراء
ً
أيضــا علــى كيفيــة مراجعــة أجــور النفقــات الختاميــة،
والتفــاوض بشــأنها ،والب ــت فيه ــا وتنفيذه ــا .ف ــي
المجمــوع ،تــم تحليــل ثماني ــة مج ــاالت للسياس ــة
التعقي ــد ف ــي
العامــة فــي الدراســة ،توض ــح حج ــم ً
إيجــاد حــل لألجــور يلبــي حاجــات  192عضــوا .وينطــوي
كل مجــال مــن مجــاالت السياســة العامــة علــى فيــض
مــن الضغــوط المتضارب ــة الت ــي تف ــرض مطال ــب
متعارضــة علــى نظــام النفق ــات الختاميــة”.
وبوســع نظــام النفقــات الختامي ــة أداء دور رئيس ــي
فــي تعزيــز الشــبكة البريدي ــة العالمي ــة م ــن خ ــال
تســهيل التشــغيل البينــي والمســاهمة فــي التنميــة
العالميــة ،بمــا فــي ذلــك دع ــم المؤسســات البريدي ــة
لالســتفادة مــن نمــو التج ــارة اإللكتروني ــة.
ً
وانتهــى قائــا “يمثــل العمــل المســتمر علــى تحقيــق
تكامــل نظــام األجــور وتحديثــه ،مــن خــال خطــة األجــور
َّ
المعيني ــن
المتكاملــة ،فرصــة مهم ــة للمس ــتثمرين
لتنفيــذ أجــور تنافســية وقابل ــة للتطبي ــق م ــن أج ــل
اســتدامة الخدمــة البريدي ــة الش ــمولية عل ــى الم ــدى
الطويـ ًـل .وتضــع خطــة األجــور المتكاملــة ،بشــكل أكثــر
تحديــدا ،اإلطــار الــذي ســيتم مــن خاللــه إعــادة تصميــم
نظــام ًالنفقـ ًـات الختاميــة ليصبــح نظــام أجــور يعكــس
َّ
المعين ــون
واقعــا جديــدا يعالــج في ــه المس ــتثمرون
ويوزعــون أكثــر فأكث ــر بعائ ــث ال ــرزم الصغي ــرة
الناجمــة عــن التجــارة اإللكتروني ــة”.
هـ .ن.

يرجــى قــراءة “النفقــات الختاميــة  -آفــاق جديــدة
لعالــم متغيــر” بالنقــر علــى الرابــط التالــي:
https://www.upu.int/en/Publications/
–Remuneration/Terminal-Dues-New-Frontiers-for-a-Changing-World
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ُ
عندما انتخب المدير العام لالتحاد البريدي العالمي
السيد بشار عبد الرحمن حسين ونائب المدير العام
السيد باسكال كليفا في عام  ،2012كانا قد تعهدا
باالرتقاء بالمنظمة إلى مستوى أعلى .وبعد مرور
تسع سنوات ،ها هما يتأمالن التقدم الذي أحرزاه
والحالة الراهنة لالتحاد.
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون
بقلمِ :

ُ
وقــد انتخــب الفريــق الكينــي والسويســري ألول مــرة
خالل مؤتمر االتحاد البريدي لعام  2012في الدوحة،
ث ــم ُم ــددت واليت ــه ثاني ــة بع ــد إع ــادة انتخابهمــا خــال
مؤتمــر إســطنبول لعــام .2016
ً
ويقــول المديــر العــام “إنهــا لحظــة تأمــل مهمــة جــدا
بالنس ــبة إل ـ ّ
ـي ُ ،الع ـُـودة بذاكرت ــي إل ــى تســع ســنوات
خلــت عندمــا انتخبــت أول مديــر عــام ينحــدر مــن أفريقيــا
جنــوب الصحــراء الكبــرى”.
وقــد حظــي الســيد حســين ،الــذي ينتمــي إلــى مجتمــع
رع ــوي ن ــاء ف ــي ش ــمال ش ــرق كيني ــا ،بتجربــة ثريــة

فــي المؤسســة البريديــة ممــا أفضــى إلــى انتخابــه
أول مــرة .وقــد انضــم المديــر العــام ألول مــرة إلــى
المؤسســة الكينيــة للبريــد واالتصــاالت ً الســلكية
والالســلكية فــي عــام  ،1984وأصبــح الحقــا أول مديــر
عــام للبريــد فــي المؤسســة البريديــة الكينيــة فــي عــام
 .1999ثــم تولــى فيمــا بعــد تمثيــل كينيــا كرئيــس لوفــد
بــاده فــي االتحــاد البريــدي العالمــي ،حيــث تولــى
منصــب الرئيـ ًـس فــي مؤتمــر عــام  2008ثــم مثــل كينيــا
ُبصفتــه رئيســا لمجلــس اإلدارة مــن عــام  2008إلــى أن
انتخــب فــي عــام .2012

ويشــاطره نظيــره الســيد كليفــا ،تجربــة مماثلــة فــي
ـى
القطــاع البريــدي .إذ انضــم نائــب المديــر العــام إلـ ً
البريــد السويســري فــي عــام  1995بصفتــه مستشــارا
فــي الشــؤون الدوليــة ،فــي وقــت بــدأ يتحــول فيــه
المس ًــتثمر إلــى شــركة متحــررة .وعمــل بعــد ذلــك
مديــرا للشــؤون الدوليــة والتنظيميــة إلــى أن التحــق
باالتحــاد البريــدي العالمــي فــي عــام  2005كمديــر
للشــؤون الماليــة.
ً
ويذكـ ًـر الســيد كليفــا ،متحدثــا عــن الفتــرة التــي قضاهــا
شــاغال منصــب مديــر الشــؤون الماليــة فــي االتحــاد
البريــدي العالمــي ،الدافــع وراء إجــراء اإلصالحــات.
ويشــير إلــى المعاييــر الجديــدة التــي ســاعد هــو
وفريقــه علــى تنفيذهــا ،بمــا فــي ذلــك جعــل االتحــاد
البريــدي العالمــي واحــدة مــن أوائــل المنظمــات التــي
اعتمــدت المعاييــر المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام
داخــل منظومــة األمــم المتحــدة.
ً
ويواصــل الســيد كليفــا قائــا “لقــد اتضــح لــي أن إحــدى
الطــرق التــي تجعلنــي أكثــر اســتباقية فًــي االت ًحــاد
البريــدي العالمــي هــي أن أصبــح موظفــا منتخبــا”.
وبتوفــر هــذه المعرفــة الثاقبــة بالقطــاع وبأعمــال
وكالــة األمــم المتحــدة المتخصصــة المعنيــة بالقطــاع
البريــدي ،كان االثنــان علــى اســتعداد لبــدء العمــل منــذ
لحظــة انتخابهمــا.
ً
وأوضــح الســيد حســين قائــا “كان أمامنــا خيــاران .إمــا
أداء الــدور الدبلوماســي المعتــاد وإلقــاء الخطابــات
الجيــدة والســفر إلــى وجهــات مذهلــة ،وإقامــة
عالقــات وديـ ًـة مــع البلــدان األعضــاء وعــدم فعــل أي
شــيء عمليــا .أو أن نــدرس االتحــاد بص ُــورة نقديــة،
ونلـ َّـم بالتحديــات الماثلــة أمامــه ،وأن نقـ ِـدم بجــرأة
علــى إجــراء إصالحــات رئيســية“ ،”.واخترنــا ســلك
الطريــق الصعــب بوعــي وعــن قصــد”.

ً
ومــن جهتــه ،يضيــف الســيد كليفــا قائــا “قررنــا توحيـ ًـد
االثنــان معــا.
أدائنــا لنكــون علــى قلــب رجــل واحــد ،نحــن ً
ولــم يكــن بإ ًمــكان أحــد أن يتدخــل بيننــا .وطبعــا ،لــم تكن
رؤيتنــا دائمــا موحــدة فــي كيفيــة القيــام باألمــور،
ولكــن فــي نهايــة اليــوم كنــا نحتــاج إلــى اتخــاذ القــرار
ـي ،وفــي ســبيل
العالمـ ً
األفضــل لالتحــاد البريــدي ً
تحقيــق هــذه الرؤيــة ،كنــا دائمــا معــا”.
التركيز على الهدف
أشــار الســيد حســين ،فيمــا ً يتعلــق بأولوياتــه لــدى
انضمامــه إلــى االتحــاد ،قائــا“ ،كانــت حملتــي قائمــة
علــى وعــود باإلصــاح”.
وتعهــد الســيد حســين طــوال حملتــه االنتخابيــة،
بــإدارة االتحــاد ومــوارده ً بكفــاءة أكبــر ،وتحويــل
المنظمــة والقطــاع اســتجابة لتوقعــات المســتهلكين
الس ـريعة التغيــر ،والنهــوض بالبلــدان الناميــة التــي
شــعر بأنهــا مســتثناة مــن أعمــال المنظمــة .وبالمثــل،
التــزم ً الســيد ًكليفــا بجعـ ًـل االتحــاد البريــدي العالمــي
شــامال وفعــاال وشــفافا.
ً
قائــا “إن مــا فعلنــاه منــذ البدايــة
ويوضــح الســيد كليفــا ً
هــو أننــا فكرنــا مســبقا فــي شــكل االتحــاد البريــدي
العالمــي فــي المســتقبل وتكونــت لدينــا تلــك الرؤيــة
لعــام  .2030وكانــت تلــك هــي بدايــة واليتنــا”.
ً
ويضيــف قائــا “كانــت فكرتنــا تتمثــل فــي تحديــث
االتحــاد البريــدي العالمـ ًـي علــى مســتوى العديـ ًـد مــن
المجــاالت المختلفــة ،بــدءا مــن المؤسســة وصــوال إلــى
اإلنتــاج النهائــي”.
ولمــا اتضحــت نوايــا الســيد حســين والســيد كليفــا بشــأن
اإلصــاح ،بــادرا بوضــع خطــة عمــل ملموســة تأخــذ
فــي االعتبــار الوضــع العالمــي للمنظمــة.
ً
وفــي هــذا الصــددَّ ،
عبــر المديــر العــام قائــا “كرســنا
األشــهر الســتة األولــى التــي أمضيناهــا فــي المكتــب
فــي مالحظــة طريقــة ســير األمــور”.

“قررنا توحيد أدائنا لنكون على قلب
ً
رجل واحد ،نحن االثنان معا .ولم يكن
بإمكان أحد أن يتدخل بيننا”.
باس ــكال كليف ــا ،نائــب المديــر العــام لالتحــاد الربيــدي
العالمــي

وكانــت إحــدى أولــى خطواتهمــا هــي إصــدار أمــر
بإجــراء مراجعــة لحســابات المنظمــة لتحديــد أكبــر
المخاطــر التــي تهددهــا ،ممــا كشــف عــن أن دور
المنظمــة وأهميتهــا باإلضافــة إلــى تمويلهــا همــا
عنصــران علــى رأس قائمــة الشــواغل الرئيســية
لالتحــاد البريــدي العالمــي.
َ َّ
ـمي
وتبي ــن أن ميزانيــة االتحــاد ذات النمــو االسـ ً
ـري ستشــكل فــي نهايــة المطــاف تحديًــا
الصفـ ً
مســتمرا أمــام عملــه َع ْلــى مــدى الدورتيــن معــا.
وممــا زاد الطيــن بلــة ،فق ـ ُـد االتحــاد كذلــك  13وحــدة
ـاهمة خــال مؤتمــر الدوحــة لعــام  ،2012وذلــك
مسـ َ
واليتـ ْ
ـي الســيد حســين والســيد كليفــا مباشــرة.
قبــل
ويقــول الســيد حســين “أدركــت أن جميــع األحــكام
والقــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن المؤتمــر
ـق”“ .لقــد كانــت عبــارة عــن أربــع
والميزانيــة ال تتطابـ ً
ســنوات عســيرة جــدا تمثلــت فــي تزايــد طلبــات
البلــدان األعضــاء ،وضعــف الميزانيــة وطــول دورات
المجلــس”.
ً
وتصديــا لــكل هــذا ،ركــزت إصالحاتهمــا األولــى علــى
إعــادة هيكلــة أمانــة المنظمــة فــي المكتــب الدولــي
لضمــان قــدرة الموظفيــن علــى اســتمرار تقـ ُّـدم
المشــاريع مــع إدارة ًتقلــص المــوارد الماليــة .وشــرح
المديــر العــام أن جــزءا مــن هــذا العمـ ًـل شــمل ًضمــان
تمثيــل جنســاني وجغرافــي أكثــر توازنــا وإنصافــا فــي
صفــوف الموظفيــن.
ً
ويقــول “ولــدى المنظمــة اليــوم توزيــع عــادل نوعــا مــا
فــي صفــوف كبــار الموظفيــن ًمــن الفئــة الفنيــة مــن
مناطــق االت ًحــاد الخمــس ،وطبعــا ،يضطلــع المزيــد مــن
النســاء حاليــا بمســؤوليات عليــا”.

“اخترنا سلك الطريق الصعب بوعي
وعن قصد”.
بش ــار عب ــد الرحم ــن حس ــن ،المدي ــر الع ــام لالتح ــاد
الربيــدي العالمــي

ً
ووفقــا لألرقــام المتعلق ــة بالتوظي ــف فــي المكت ــب
الدولــي ،كاد التــوازن بي ــن الجنس ــين ً أن يقت ــرب م ــن
التكافــؤ منــذ عــام  ،2016ليبل ــغ أخي ــرا التكاف ــؤ ف ــي
عــام  .2019كمــا تظهــر بــوادر التحســن علــى مســتوى
التمثيــل اإلقليمــي.
ثــم سـ َـعيا إلــى تحديــد اإلصالحــات الالزمــة لتعزيــز اتخــاذ
القــرارات بوتيــرة أســرع ورف ــع مس ــتوى الفعالي ــة؛
وضمــان التمثيــل العــادل للبلــدان والمناطــق األعضــاء؛
وتأميــن اإلدارة الفعالــة للمــوارد؛ وتعزيــز دور االتحــاد
البريــدي العالمــي وأهميتــه.

هلل الحضور في القاعة بالتصفيق بعد أن وافقت البلدان باإلجماع على إدخال تغييرات على نظام النفقات الختامية خالل المؤتمر االستثنائي لعام  2019في جنيف.
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ٌ
وداع حار

موضوع الغالف

ً
“إن التحدي ــات تك ــون دائم ــا واح ــدة
عندم ــا ترس ــم ف ــي ذهن ــك رؤي ــة
للتغييــر أو اإلصــاح أو التكييف .وكانت
هن ــاك معارض ــة ،ونزع ــة محافظ ــة،
وبع ــض األش ــخاص الذي ــن يتخوف ــون
م ــن المس ــتقبل”.
باس ــكال كليف ــا ،نائ ــب المدي ــر الع ــام لالتحــاد الربيــدي
العالم ــي

ُ
أنجزت المهمة
كانــت هــذه العمليــة مصــدر إلهــام لمناقشــات مكثفــة
واســتغرقت مــا مجموعــه ســت ســنوات مــن العمــل
الــدؤوب بيــن البلــدان األعضــاء والمكتــب الدولــي
ال ســتكمالها.
ً
ويقــول الســيد كليفــا “إن التحديــات تكــون دائمــا واحــدة
عندمــا ترســم فــي ذهنــك رؤيــة للتغييــر أو اإلصــاح أو
التكييــف .وكانــت هنــاك معارضــة ،ونزعــة محافظــة،
وبعــض األشــخاص الذيــن يتخوفــون مــن المســتقبل”.
وبهـًـدف التغلــب علــى التوتــرات ،يشــرح الســيد كليفــا
قائــا “لقــد أجرينــا الكثيــر مــن المناقشــات ،والعديــد
للتروي ــج
مــن المفاوضــات ،والكثيــر مــن الحمــات ً
ألفكارنــا علــى المســتوى اإلقليمــي ،بــل وأيضــا فــي
قاعــات اجتماعاتنــا .وكنــا نجتمــع مــع الحكومــات وكبــار
المســؤولين ورؤســاء الــدول ورؤســاء الــوزراء فــي
بعــض البلــدان إلقناعهــم بفكرتنــا بشــأن مســتقبل
االتحــاد البريــدي العالمــي”.

ً
ويردف قائال “يمكننا أن نعتز بما أنجزناه”.
وقــرر مؤتمــر عــام  2016الــذي ُعقــد فــي إســطنبول
إجــراء جولــة أولــى مــن اإلصالحــات ،مثــل اعتمــاد
مجموعــة جديــدة مــن مبــادئ العمــل كأســاس
للهيــاكل ولعمليــات اتخــاذ القــرار لركيز ْتيــه الحكوميــة
والتشــغيلية ،بالموافقــة علــى تقصيــر فتــرات
اجتماعــات المجلــس وزيــادة التركيــز علــى عمليــات
اتخــاذ القــرار.
 ،2016يؤكــد المديــر العــام
وبالنظــر إلــى اجتمــاع عــام َّ
بفخــر أن مؤتمــر إســطنبول تمكــن مــن إحــراز تقــدم
كبيــر فــي المســائل التــي وصفهــا بأن ِّهــا اســتمرت
علــى مــدى عقــود وكانــت قــد ُ
“عطلــت” خــال
المؤتمــرات الســابقة.

ً
ـائل
ـ
س
الم
ـص
ـ
خ
ي
ـا
ـ
م
في
ـا
وإليجــاد ســبيل للمضــي قدمـ
ً
التــي لـ ًـم يســتطع أن يقررهــا ،أنشــأ المؤتمــر فريقــا
مخصصــا يرفــع تقاريــره إلــى مجلــس اإلدارة ويعــرض
المزيــد مــن التغييــرات علــى المؤتمــر االســتثنائي
لعــام  2018فــي أديــس أبابــا.
وأدت المشــاورات اإلضافيــة التـ ًـي دامــت ســنتين قبــل
عقــد المؤتمــر االســتثنائي أخيــرا إلــى تكللــه بالنجــاح.
وتمكــن ذلــك المؤتمــر مــن إدخــال تحســينات إضافيـ ًـة
علــى ســرعة وفعاليــة عمليــات صنــع القــرار ،وأيضــا
علــى العمليــة االنتخابيــة لمجلــس االســتثمار البريــدي،
بمــا يكفــل حصــول جميــع المناطــق علــى تمثيــل عــادل
فــي جهــاز صنــع القــرار.
وفــي هــذا الصــدد ،يقــول الســيد حســين “لقــد قلصنــا
َ
للمجلسـ ْـين ،وعملنــا علــى
مــدد الــدورات الطويلــة
تقليــص دورة ًصنــع القــرار  -ولدينــا اآلن دورتــان التخــاذ
ـتندات
القــرار ســنويا  -وخفضنــا عــدد جميــع الم ًسـ ً
والمؤتمــرات واالجتماعــات .واكتســبنا قــدرا كبيــرا
مــن الفعاليــة فــي إدارة مــوارد المكتــب الدولــي”.

ً
ً
“اكتس ــبنا ق ــدرا كبي ــرا م ــن الفعالي ــة
ف ــي إدارة م ــوارد المكت ــب الدول ــي”.
بش ــار عب ــد الرحم ــن حس ــن ،المديــر العــام لالتحــاد
الربيــدي العالمــي

احتفل المدير العام ونائب المدير
العــام بإع ـ ـ ــادة انتـ ـخـ ــابهما خ ـ ـ ــالل
المؤتمر البريدي العالمي لعام 2016
في إسطنبول.
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دعم التنمية
كان ً المديــر العــام ونائــب المديــر العــام يســعيان
أيضــا إلــى دعـ ًـم البلــدان الناميــة لضمــان قدرتهــا علــى
المضــي قدمــا مــع تســارع وتيــرة تقــدم القطــاع
البر يــدي.
ً
ً
ويذكــر المديــر العــام قائــا “كنــت مضطــرا إلــى دعــم
العديــد مــن البلــدان”.
وقــد قـ َّـدم الثنائــي دعمــه للــدول الجزريــة الصغيــرة
الناميــة فــي اجتمــاع أديــس أبابــا ،حيــث أعربــت
البلــدان عــن اســتيائها إزاء التكلفــة غيــر المتناســبة
للمســاهمات  -التــي تتجــاوز فــي بعــض الحــاالت
ُميزانيتهــا الســنوية  -والعقوبــات التقييديــة التــي
تفــرض عليهــا عقــب عجزهــا عــن الدفــع .وأنشــأ القــرار
المتخــذ فــي المؤتمــر االســتثنائي فئــة مســاهمة
خاصــة تســمح للبلــدان التــي يقــل عــدد ســكانها عــن
 200ألــف نسـ ًـمة والتــي تعتــرف بهــا األمــم المتحــدة
بصفتهــا دوال جزريــة صغيــرة فــي المحيــط الهــادئ
بــأن تدفــع فقــط  0.1أو  10فــي المائــة مــن وحــدة
مســاهمة عاديــة لالتحــاد البريــدي العالمــي.
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وباإلضافــة إلــى دعــم الــدول الجزريــة الصغيــرة
الناميــة ،يذكــر الســيد حســين باعتــزاز العديــد مــن
مبـ َـادرات المســاعدة التقنيــة التــي اتخــذت خــال
واليتـ ْ
ـي فريقهمــا .ومــن بيــن اإلنجــازات التــي يذكرهــا
بفخــر إنشــاء معاهــد للتدريــب فــي المجــال البريــدي
فــي أوروغــواي وبربــادوس والكاميــرون وتونــس
ومصــر وروســيا.
ُ
كمــا اســتحدث مؤشــر التنميــة البريديــة المتكامــل تحــت
قيادتهمــا .ويســتخدم المؤشــر المركــب اإلحصــاءات
البريديــة مقترنــة بالبيانــات الضخمــة لقيــاس أداء
المؤسســات البريديــة وفــق أربعــة مؤشــرات  -وهــي
مــدى االنتشــار واألهميــة والموثوقيــة والمرونــة -
وينتــج عنــه ترتيــب عالمــي ســنوي .ويســتخدم هــذا
الترتيــب بعــد ذلــك لتحديــد أي مجــاالت داخــل المناطــق
أو فيمــا بينهــا قــد تتزايــد فيهــا الثغــرات اإلنمائيــة.

عل ــى م ــدى واليتيهم ــا ،واج ــه الس ــيد
ً
حس ــين والس ــيد كليف ــا أيض ــا اثني ــن م ــن
أكب ــر التحدي ــات ف ــي تاري ــخ االتح ــاد،
وهم ــا :احتم ــال ح ــدوث ش ــرخ ف ــي
االتح ــاد إذ إن أح ــد األعض ــاء ه ــدد
باالنس ــحاب ،والجائحة العالمية التي
زعزع ــت لي ــس فق ــط القط ــاع البريدي
فحس ـ ـ ــب ،بـ ــل االقتص ـ ـ ــاد العـ ـ ــالمي
برمت ــه.

تحول سريع
ـدى واليتيهمــا ،واجــه الســيد حســين والســيد
علــى مـ ً
كليفــا أيضــا اثنيــن مــن أكبــر التحديــات فــي تاريــخ االتحــاد،
وهمــا :احتمــال حــدوث شــرخ فــي االتحــاد إذ إن أحــد
األعضــاء هــدد باالنســحاب ،والجائحــة العالميــة التــي
زعزعــت ليــس فقــط القطــاع البريــدي فحســب ،بــل
االقتصــاد العالمــي برمتــه.
ففــي  17أكتوبر/تش ـرين األول مــن عــام  ،2018تلقــى
المديــر العــام لالتحــاد رســالة مــن حكومــة الواليــات
المتحــدة تخطــر االتحــاد البريــدي العالمــي َّ
بنيتهــا
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االنس ــحاب م ــن معاه ــدات االتح ــاد البريــدي فــي
غض ــون ع ــام واح ــد .وذك ــر البل ــد أن األج ــور المطبقــة
عل ــى ال ــرزم الصغيــرة تش ــكل ش ــاغله الرئيســي.
وس ــرعان م ــا ب ــدأت بل ــدان أخ ــرى ف ــي اإلعــراب عــن
مخ ــاوف مماثل ــة ،مم ــا أث ــار القل ـ ًـق م ــن أن تبــدأ أســرة
االتح ــاد المكون ــة م ــن  192عض ــوا ف ــي التشــتت فــي
حــال ع ــدم التوص ــل إل ــى ح ــل بس ــرعة.
ويق ــول كليفــا “كان أمامن ــا ع ــام واح ــد فقــط ،بــل
بضع ــة أش ــهر ،إليج ــاد ح ــل وجم ــع ش ــمل االتحــاد
مج ــددا”.
وق ــام مجل ــس اإلدارة بإج ــراء مناقش ــات س ـريعة
بش ــأن األج ــور ،وس ــارع االتح ــاد إل ــى اتخ ــاذ قــرار عقــد
مؤتم ــر اس ــتثنائي ف ــي جني ــف ف ــي س ــبتمبر/أيلول
 2019إليج ــاد ح ــل قب ــل موع ــد االنس ــحاب.
وبدع ــم كل م ــن المدي ــر الع ــام ونائ ــب المديــر العــام
واألمانــة ،تمكــن األعضــاء مــن الموافقــة علــى «خيــار
النص ــر  »Vوالموافق ــة علي ــه باإلجم ــاع .ويخــول هــذا
الخي ــار للبل ــدان الت ــي يهمه ــا األم ــر ،الشــروع فــي
اإلع ــان الذاتــي ع ــن أس ــعارها ،م ــع توفيــر الحمايــة
للبلــدان حيــث تكــون كميــات البريــد منخفضــة والبلــدان
الناميــة.

“كان أمامنا عام واحد فقط ،بل
بضعة أشهر ،إليجاد حل وجمع شمل
االتحاد مجددا”.
باس ــكال كليف ــا ،نائــب المديــر العــام لالتحــاد الربيــدي
العالمــي

ولــم يكــن أمــام االتحــاد متســع مــن الوقــت لكــي
يســتمتع بهــذا اإلنجــاز حتــى فــرض التحــدي الرئيســي
الموالــي وجــوده .وانتشــرت جائحــة كوفيــد 19-فــي
العالــم فــي مطلــع عــام  ،2020حيــث أوشــك الســفر
الدولــي علــى التوقــف فــي فصــل الربيــع وأصبحــت
البلــدان تســعى جاهــدة لمعرفــة كيفيــة الحصــول
علــى المعــدات الصحيــة والطبيــة الحيويــة وتوزيعهــا
لتفــادي انتشــار الفيــروس.

وفــي بــرن ،عمــل المكتــب الدولــي علــى المســاعدة
علــى المحافظــة علــى ســير سلســلة اإلمــدادات
لضمان مواصلة توزيع البعائث األساســية في جميع
أرجــاء العالــم .وفــي الوقــت نفســه ،توقفــت األعمــال
ـابع
التحضيريــة للمؤتمــر البريــدي العالمــي السـ ً
جعلــت عقــده مســتحيال.
والعش ـرين ألن الجائحــة ً
ُ
وقــرر محاولــة عقــده مجــددا فــي عــام .2021
وكانــت هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي تعيــن فيهــا
تأجيــل المؤتمــر فــي تاريــخ ًاالتحـ ُـاد البريــدي العالمــي
البالــغ مــن العمــر  146عامــا .إذ أجــل مؤتمــر مدريــد
الــذي كان مــن المزمــع عقــده عــام  1912إلــى عــام
 1920بســبب التطــورات التــي أدت إلــى انــدالع الحــرب
العالميــة األولــى .وعلــى النحــو نفســه ،أدت الحــرب
العالميــة الثانيــة إلــى تأجيــل مؤتمــر باريــس الــذي كان
مــن المزمــع عقــده عــام  1944إلــى عــام .1947
ولمــا كانــت الجائحــة قــد امتـ ًـدت إلــى عــام  ،2021قــرر
مجلــس اإلدارة المضــي قدمــا مــن أجــل عقــد مؤتمــر
أبيدجــان .ولــم يكــن هــذا المؤتمــر العــادي األول
مــن نوعــه الــذي ُيعقــد فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء
فحســب ،بــل كان أول مؤتمــر يعقــد بطريقــة هجينــة.
إنــه إنجــاز يعتبــره كل مــن الســيد حســين والســيد
كليفــا كضــرب مــن ضــروب الســرعة التــي يمكــن أن
يتحــول بهــا االتحــاد البريــدي العالمــي عندمــا تقتضــي
الظــروف ذلــك.
ويقــول الســيد حســين “يس ـرني أن أذكــر أننــا نظمنــا
أول مؤتمــر هجيــن مــن نوعــه يعقــده االتحــاد البريــدي
العالمــي فــي التاريــخ”.
ويقــول الســيد كليفــا “لقــد أثبتنــا اآلن ،بعــد مؤتمــر
االتحــاد البريــدي العالمــي الســابع والعش ـرين ،أننــا
قمنــا باإلصالحــات الالزمــة وأننــا تمكنــا مــن قهــر
ـنوات التســع
تحــدي الرقمنــة“ ،”.وبالنظــر إلــى السـ ً
التــي قضيتهــا فــي منصبــي بصفتــي نائبــا للمديــر
العــام ،تمثلــت اإلنجــازات الرئيســية فــي إعــادة النظــر
فــي االتحــاد البريــدي العالمــي ،وتجديــده ،وبالطبــع
فــي نهايــة المطــاف ،رقمنــة عمليــات االتحــاد”.

“يسـ ـ ــرنـ ــي أن أذكر أننــا نظمنا أول
مؤتمر هجين من نوعه يعقده االتحاد
البريدي العالمي في التاريخ”.
بش ــار عب ــد الرحم ــن حس ــين ،المديــر العــام لالتحــاد
البريــدي العالمــي

احتفى المدير العام ونائب المدير العام بالموظفين بمنحهم جائزة
تقدير خاصة خالل االحتفال باليوم العالمي للبريد لعام .2021

توافر الفرص
تبشــر هــذه التحــوالت الس ـريعة بانفتــاح االتحــاد أمــام
الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع البريــدي بنطاقــه
الواســع ،وهــي مســألة سيســلمها االثنــان إلــى
الســيد ميتوكــي والســيد أوســفالد عنــد مغادرتهمــا.
وقــرر مؤتمــر أبيدجــان عقــد مؤتمــر اســتثنائي رابــع
فــي عــام  2023للبــت فــي خطــط ملموســة لالفتتــاح.
ً
وموقف السيد حسين من المضي قدما إلى األمام
واضــح .ويقــول فــي حديثــه عــن هــذه المســألة “ال
يمكننــا أن نطلــق علــى أنفســنا اســم االتحــاد ًالبريــدي
العالمــي عندمــا ال يكــون القطــاع برمتــه معنــا”.
ويقــول “أعتقــد أن الجميــع متفــق علــى ضــرورة
انفتــاح االتحــاد ،ولكــن تحديــد مــا يمكــن أن نفتحــه،
وكيــف نفتحــه ،ومتــى نفتحــه  -هــذه أمــور ال تــزال
بحاجــة إلــى توضيحهــا .وأتمنــى أن تتمكــن البلــدان
األعضــاء مــن مناقشــة هــذا األمــر بجديــة فــي عــام
 2023والتوصــل إلــى تســوية هــذه المســألة”.

تبش ـ ـ ــر ه ـ ــذه التح ـ ــوالت الس ــريع ـ ــة
بانفت ـ ــاح االت ـ ـحـ ـ ــاد أمـ ـ ــام الجه ـ ــات
الفاعلة في القطاع البريدي بنطاقه
الواس ــع ،وه ــي مس ــألة سيس ــلمها
االثن ــان إل ــى الس ــيد ميتوك ــي والس ــيد
أوس ــفالد عن ــد مغادرتهم ــا.

ومــع اســتمرار تحــول ه ــذا القط ــاع وتط ــوره ،يضي ــف
الســيد كليفــا أنــه ســيتعين عل ــى االتحــاد البري ــدي
العالمــي أن ييســر هــذه التغييــرات مــن خــال اإلدارة
الرشــيدة.
ويقول السيد كليفا ً“لما بدأت مسيرتي كان القطاع في
سويسرا يعتبر جزءا من الخدمة المدنية ،أو اإلدارة،
أمازون“ ،” .خالل 26
مع ً
وبعد  26سنة ها نحن نتنافس ً
ً
عاما ،ازدهر هذا القطاع ازدهارا كبيرا”.
ً
ويضيــف قائــا “وبعــد جائح ــة كوفي ــد رأين ــا كي ــف
َّ
غيــر المواطنــون والزبائ ــن س ــلوكهم ف ــي مج ــال
اقتنــاء األشــياء علــى اإلنترن ـ ًـت  -و ًق ــد تغي ــرت طريق ــة
ـتخدامهم لإلنترنــت تغي ــرا جذري ــا  -واآلن علين ــا أن
اس ـ
ً
نفكــر مجــددا ًفــي نمــوذج األعم ــال لالتح ــاد البري ــدي
العالمــي أيضــا ،ليــس فق ــط ف ــي العملي ــات ،ولك ــن
ً
أيضــا فــي كيفيــة تنظي ــم ه ــذا القط ــاع”.

وقف المدير العام ونائب المدير العام ألخذ صورة مع السيد بيتر نافارو ،الذي كان آنذاك مساعد رئيس الواليات المتحدة ومدير مكتب التجارة
وسياسة التصنيع ،بعد اعتماد “الخيار .”V
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حرس جديد
ً
اعتب ــارا م ــن  1يناير/كان ــون الثان ــي  ،2022س ــيكون كل
م ــن الس ــيد ماس ــاهيكو ميتوك ــي اليابان ــي والس ــيد
ماري ــان أوس ــفالد الس ــلوفيني مس ــؤولين ع ــن
اإلش ــراف عل ــى ش ــؤون االتح ــاد.
ُ
وانتخــب الفريــق الجديــد خــال مؤتمــر االتحــاد البريــدي
العالمــي الســابع والعشـرين فــي أبيدجــان فــي كوت
ديف ــوار ف ــي أغس ــطس/آب .وف ــاز الس ــيد ميتوك ــي
التصويــت األولــى
بمنصــب المديــر العــام فــي جولــة ُ
بأغلبي ــة  102م ــن األص ــوات ،ف ــي حي ــن انتخ ــب نظي ــره،
الس ــيد أوس ــفالد ،ف ــي جول ــة التصوي ــت ًالثاني ــة
لمنص ــب نائ ــب المدي ــر الع ــام بأغلبي ــة  86صوت ــا.
وسيس ــتفيد االتح ــاد البري ــدي العالم ــي م ــن الخب ــرة
الواس ــعة الت ــي يملكه ــا ه ــاذان المنتخب ــان ف ــي

“أي شخص يسعى إلى أن يصبح
المدير العام أو نائب المدير العام
ً
القادم فإنه يأتي أيضا بالعديد من
األفكار ،وبالتالي ال يمكننا أن نقول
لهما ما هو جيد أو سيء .ولكننا
ً
ً
في النهاية ،وضعنا أساسا متينا
يمكنهما االنطالق منه”.
باس ــكال كليف ــا ،نائ ــب المدي ــر الع ــام لالتحــاد الربيــدي
العالم ــي

تسليم السلطة
ف ــي حي ــن يس ــتعد الس ــيد حس ــين والس ــيد كليف ــا
لتس ــليم مفاتي ــح المكت ــب الدول ــي ،ت ــدق الس ــاعة
مش ــيرة إل ــى نهاي ــة أعمالهم ــا.
ً
وق ــد طل ــب الثنائ ــي مؤخ ــرا إج ــراء مراجع ــة أخي ــرة
لمخاط ــر المنظم ــة .وعل ــى الرغ ــم م ــن اإلنج ــازات
التــي تحققــت فــي األعــوام التســعة الماضيــة ،فــإن
المخاط ــر الرئيس ــية تظ ـ ًـل ه ــي نفس ــها ،أي :دور
االتح ــاد وأهميت ــه ،فض ــا ع ــن تمويل ــه.
وإب ــان عملي ـ ًـة تس ــليم الس ــلطة ،يفي ــد نائ ــب المدي ــر
الع ــام قائ ــا “أي ش ــخص يس ــعى إل ــى أن يصب ــح
المدي ــر ال ًع ــام أو نائ ــب المدي ــر الع ــام الق ــادم فإن ــه
يأت ــي أيض ــا بالعدي ــد م ــن األف ــكار ،وبالتال ــي ال يمكنن ــا
أن نق ــول لهم ــا م ــا ه ــو ًجي ــد ًأو س ــيء .ولكنن ــا ف ــي
النهاي ــة ،وضعن ــا أساس ــا متين ــا يمكنهم ــا االنط ــاق
من ــه”.

ً
القط ــاع البري ــدي .فالس ــيد ميتوك ــي عم ــل مؤخ ــرا
كنا ّئــب أول لرئيــس الشــؤون الدوليــة فــي بريــد اليابــان
ومث ــل الياب ــان كرئي ــس لمجل ــس االس ــتثمار البري ــدي
 2012حتــى عــام  .2021وأمــا الســيد أوســفالد
مــن عــام ً
ف ــكان مدي ــرا للبري ــد الدول ـ ًـي ف ــي مؤسس ــة بري ــد
ســلوفينيا ،ولكنــه عمــل أيضــا علــى تنســيق التطــورات
علــى جميــع مســتويات القطــاع مــن خــال تعاونــه مــع
المؤسس ــة  PostEroupواالتح ــاد البري ــدي للبح ــر
األبي ــض المتوس ــط والمؤسس ــة الدولي ــة للبري ــد.
وقب ــل انتخاب ــه ،تعه ــد الس ــيد ميتوك ــي بأربع ــة
التزام ــات رئيس ــية تج ــاه أعض ــاء االتح ــاد البري ــدي
العالم ــي ،وه ــي :إتاح ــة ف ــرص أعم ــال جدي ــدة ف ــي
القط ــاع؛ ومس ــاعدة المؤسس ــات البريدي ــة عل ــى
المس ــاهمة ف ــي التروي ــج للمس ــؤولية االجتماعي ــة

ً
دعم ــا أله ــداف األم ــم المتح ــدة ف ــي مج ــال التنمي ــة
المســتدامة؛ وتحقيــق االســتقرار فــي إدارة االتحــاد
البري ــدي العالم ــي عل ــى الم ــدى الطوي ــل ،ال س ــيما
فيم ــا يتعل ــق بتمويل ــه؛ ومواءم ــة االتص ــاالت عب ــر
الش ــبكة الت ــي تض ــم األط ــراف المعني ــة ف ــي االتح ــاد
البري ــدي العالم ــي.
وق ــال الس ــيد ميتوك ــي ف ــي ش ــريط فيدي ــو ص ــدر
أثن ــاء حملت ــه االنتخابي ــة «إنن ــي أت ــوق لرس ــم معال ــم
مس ــتقبل مش ــرق جدي ــد لالتح ــاد البري ــدي العالم ــي
بالتع ــاون م ــع كاف ــة البل ــدان األعض ــاء».
وم ــن جهت ــه ،رك ــز الس ــيد أوس ــفالد رؤيت ــه عل ــى
تقلي ــص الثغ ــرات ف ــي مج ــال التط ــور البري ــدي
وتش ــجيع االبت ــكار ف ــي اآلن نفس ــه؛ ومس ــاعدة
األعض ــاء عل ــى التكي ــف م ــع تكنولوجي ــا المعلوم ــات

ً
ويضي ــف قائ ــا “لق ــد تمكن ــا م ــن تخفي ــف المخاط ــر
إل ــى ح ــد م ــا ،ولك ــن الحال ــة المالي ــة لالتح ــاد البري ــدي
وتحت ــاج إل ــى
العالم ــي ليس ــت بطبيع ــة الح ــال جي ــدة ً
مواصل ــة البح ــث ع ــن س ــبل للمض ــي قدم ــا”.
ً
وأع ــرب المدي ــر الع ــام أيض ــا ع ــن قلق ــه إزاء الش ــؤون
“إن ُصنــدوق
الماليــة لالتحــاد فــي المســتقبل .وقــال َ
تأميــن المعاشــات فـ ًـي وضــع ًحــرج .و ًقــد أثـ ْـرت انتبــاه
البلــدان األعضــاء مــرارا وتكــرارا مشــيرا إلــى ضــرورة
حــل هــذه المشــكلة ،ولكنهــا لألســف لــم تتمكــن مــن
معالج ــة ه ــذا ًاألم ــر بم ــا يثل ــج ص ــدري  ...وسيش ــكل
هــذا األمــر تحديــا لــإدارة المقبلــة”.
ً
“وإننــي فخــور جــدا أن أقــول إننــي أتــرك هــذا االتحــاد
ف ــي وض ــع أفض ــل مم ــا وجدت ــه علي ــه وكان ــت تل ــك
ه ــي مهمت ــي ”.أم ــا بالنس ــبة ل ــإدارة الجدي ــدة ف ــإن
نصيحت ــه الرئيس ــية تتلخ ــص ف ــي قول ــه “أرج ــو أن
تســتمرا علــى هــذا الــدأب .وأن تدافعــا عــن مصداقيــة
أمان ــة المكت ــب الدول ــي”.

السيد ميتوكي والسيد أوسفالد بعد انتخابهما في المؤتمر البريدي
العالمي السابع والعشرين.
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ٌ
وداع حار

موضوع الغالف

اجتمع فريق اإلدارة الجديد وفريق اإلدارة المنتهية واليته خالل دورة
المجلسين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني .2021

واالتصــاالت الجديــدة؛ وتيســير توفيــر خدمــات شــاملة
مس ــتدامة ف ــي ش ــتى أنح ــاء العال ــم؛ وإقام ــة ح ــوار
م ــع الجه ــات المس ــؤولة ف ــي مج ــال البري ــد ،بم ــن
فيهــا القطاعيــن الخــاص والحكومــي؛ وتعزيــز الحــوار
مــع المســتهلكين وســائر أصحــاب المصلحــة اآلخريــن؛
ـدي
والعم ــل عل ــى أن يك ـ ًـون تش ــغيل االتح ــاد البري ـ ً
العالمــي أكثــر توجهــا نحــو المســتقبل وأكثــر ابتــكارا
وفعالي ــة م ــن حي ــث التكلف ــة.
وص ــرح الس ــيد ً أوس ــفالد ف ــي ش ـريط فيدي ــو للحمل ــة
االنتخابيــة قائــا “أتعهــد بالقيــام بأفضــل عمــل ممكــن
لمس ــاعدة القط ــاع البري ــدي عل ــى البق ــاء واالزده ــار
فــي العصــر الرقمــي”.
كلمة الوداع
عندم ــا س ــئل الس ــيد كليف ــا ع ــن أكث ــر ش ــيء سيش ــتاق
إلي ــه م ــن الوق ــت ال ــذي ً أمض ــاه ف ــي االتح ــاد البري ــدي
العالم ــي ،أج ــاب ف ــورا “م ــن دون أي ش ــك أق ــول -
إنه ــا ال ــروح األس ـرية .فال ــروح الت ــي نتمي ــز به ــا ف ــي
القطــاع البريــدي واالتحــاد البريــدي العالمــي ال نظيــر
لهــا”.
ً
وح ــرص عل ــى أن يذك ــر أيض ــا فريق ــه ،فق ــال “إن
الموظفي ــن ،بالنس ــبة إل ــي ،ه ــم رصي ــد ه ــذه
المنظم ــة وعلين ــا أن نفع ــل كل م ــا بوس ــعنا للتأك ــد
م ــن ضم ــان مس ــتقبل له ــم .ويج ــب علين ــا أن نضم ــن
الحف ــاظ عل ــى الوظائ ــف ،ونم ــو ه ــذه المنظم ــة
م ــن أج ــل إتاح ــة إمكاني ــات جدي ــدة للموظفي ــن ف ــي
المس ــتقبل والحف ــاظ عل ــى الموهوبي ــن”.
وإل ــى ه ــذا ،يضي ــف الس ــيد حس ــين أن ــه س ــيفتقد
الجلس ــات المكثف ــة الت ــي كان يجريه ــا م ــع فريق ـ ًـه
اإلداري لوض ــع الخط ــط واالس ــتراتيجيات ،فض ــا
ع ــن تنس ــيق العم ــل م ــع البل ــدان األعض ــاء وحش ــدها.
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ويضي ــف أن ــه س ــيفتقد العالق ــات الت ــي أقامه ــا أثن ــاء
لقاءات ــه باألط ــراف المعني ــة ف ــي المنطق ــة.
“س ــأعود إل ــى وطن ــي وف ــي جعبت ــي الكثي ــر م ـ ًـن
الذكري ــات الجميل ــة .وسأش ــتاق إل ــى زمالئ ــي كثي ــرا،
وس ــأفتقد البل ــدان األعض ـ ًـاء الت ــي دعمتن ــي ط ــوال
الوقــت ،كمــا ســأفتقد طبعــا أولئــك الذيــن تحدونــي”.
ً
ولمــا كان الوقــت الــذي قضــاه الســيد ح ًســين شــاغال
أعلــى منصــب فــي القطــاع البريــدي منبعــا للتحديــات،
يق ــول ب ــكل فخ ــر“ :لق ــد َّأدي ــت عمل ــي بش ــغف  -فأن ــا
أعش ــق المؤسس ــة البريدي ــة”.
“وإنن ــي ممت ــن كل االمتن ــان للفرص ــة الت ــي أتيح ــت
ـؤولية التــي منحتنــي
لــي ،وللثقــة واالحتــرام والمسـ ً
إياهــا الــدول األعضــاء .وســأظل ممتنــا لهــا إلــى األبــد
وآم ــل أال أك ــون ق ــد خذلته ــا .كم ــا آم ــل أن أك ــون ق ــد
أوفي ــت بتوقعاته ــا”.
ً
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء واليتيهمــا رســميا فــي
 31ديســمبر/كانون األول من عام  ،2021فإن الســيد
حســين والســيد كليفــا ألقيــا كلمــة الــوداع األخيــرة
لالتحــاد البريــدي العالمــي أثنــاء الحفــل الــذي أقيــم
بمناســبة نقــل الســلطة فــي المكتــب الدولــي فــي
 5يناير/كانــون الثانــي  .2022ك .ر.

“وإنن ــي ممت ــن كل االمتن ــان للفرص ــة
الت ــي أتيح ــت ل ــي ،وللثق ــة واالحترام
والمس ــؤولية الت ــي منحتن ــي إياه ــا
ً
ال ـ ـ ــدول األعضـ ـ ــاء .وسـ ـ ــأظل ممـ ــتنا
له ــا إل ــى األب ــد وآم ــل أال أك ــون ق ــد
خذلته ــا .كما آمل أن أك ــون قد أوفيت
بتوقعاته ــا”.

لمتابعة مراسيم حفل التسليم ،يرجى مشاهدة قناة االتحاد
ً
ابتداء من
البريدي العالمي ً tv.upu.intيوم  5يناير/كانون الثاني
الساعة  11:00صباحا بالتوقيت العالمي المنسق.

لمعرفة المزيد عن إنجازات
البريديتين
الدورتين ْ
الماضيتين ،اقرأ الفقرة
بعنوان “الوفاء بالوعود”،
بالنقر هنا:

بش ــار عب ــد الرحم ــن حس ــين ،المديــر العــام لالتحــاد
البريــدي العالمــي

https://www.upu.int/en/Publications/
Congress-publications/Promises-Kept
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ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ھواﯾﺔ ﺟﻣﻊ
اﻟطواﺑﻊ اﻟﺑرﯾدﯾﺔ )(WNS

سجلوا اآلن

طواﺑﻊ اﻟﺑرﯾد؟
ﻟﻧﻛن واﻗﻌﯾﯾن!
اﻛﺗﺷف ﺳﺎﺋر طواﺑﻊ اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﻊ
ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺟر ھواة ﺟﻣﻊ طواﺑﻊ
اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
اﺟﻣﻊ ﺑﺛﻘﺔ!
ﺗدﯾر اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ھواﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟطواﺑﻊ
اﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ت
العلام ة� ال ج��ار ي� ة� والصي� ت�:

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها
للمجتمع البريدي العالمي.
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ال ث� ق� ة� وا أل�م ن�:

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

ن
الا� تب�كار وال�مو:

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺗﺎﻟﻲwww.wnsstamps.post :

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

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875
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مقابلة

تغيير نطاق األعمال البريدية

تـغيـيــر نطاق
األعمال البريدية
َ َ
َ
أطلع المدير التنفيذي للمؤسسة  ،POST FIJIالدكتور
أنيرودا بانسود ،مجلة  UNION POSTALEعلى جديد
المستثمر البريدي باإلضافة إلى ما يبتغي تحقيقه في
المستقبل في هذه الدولة الجزرية الصغيرة التي احتفلت
في عام  2021بالذكرى  150لتأسيسها.
بقلم :تارا جيرو

ويج ــب ف ــي بع ــض األحي ــان النظ ــر إل ــى النقائــص مــن
أج ــل وض ــع تص ــور لم ــا يمك ــن القي ــام ب ــه.
وه ــذا م ــا ح ــدث عندم ــا ق ــام المدي ــر التنفيــذي
للمؤسس ــة  ،Post Fijiالدكت ــور أني ــرودا بانســود،
بزيــارة مكتــب البريــد والحــظ أن الرفــوف فارغــة رغــم
أنها عادة ما تكون مليئة بالمواد المكتبية .ورغم أن
هــذه النقائــص كانــت فــي جــزء منهــا بســبب الجائحــة،
إال أنــه أدرك أن ال ُمــواد المكتبيــة هــي عبــارة عــن منتــج
موســمي للغايــة تـ َّ
ـزود بــه المــدارس والشــركات علــى
امت ــداد بضع ــة أش ــهر فق ــط م ــن الع ــام.
وقــد قــام الســيد بانســود بوضــع تصــور لتلــك الرفــوف
وه ــي مجه ــزة عل ــى م ــدار الع ــام بمنتجــات تخــدم
المجتم ــع وتحم ــي مس ــتقبل المؤسس ــة البريديــة -
منتج ــات مث ــل البي ــض والخب ــز.
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ويقــول الســيد بانســود “إن الخدمــة البريديـ ًـة تتعــرض
بمــا ال شــك فيــه لضغــوط كبيــرة” ،مشــيرا فــي اآلن
ذاتــه إلــى التحــدي المــزدوج المتمثــل فــي تراجــع
ـى
كميــات الرســائل البريديــة والتأثيــرات المترتبــة علـ ً
ـة .وفــي حيــن شــكلت هــذه التحديــات واقعــا
الجائحـ ً
ملموســا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فقــد كانــت
فيجــي ،بصفتهــا دولــة جزريــة صغيــرة ناميــة ،شــديدة
التأثــر بشــكل خــاص مــن إغــاق الحــدود وتوقــف
الرحــات الجويــة إلــى الجــزر.
َّ
وقــال الســيد بانســود “يســيطر علــي شــعور كبيــر
بأنكــم قــادرون علــى تحويــل القطــاع البريــدي
وتنويعــه وتغييــره فــي اتجــاه االســتدامة بحيــث
يمكنــه االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الرائعــة
للمجتمــع ” .

ولمعالجــة االنخفــاض الحــاد فــي اإليــرادات وكذلــك
توفيــر الخدمــات األساســية ،نفــذت المؤسســة Post
ـتراتيجية قائمــة علــى التنويــع تشــمل حتــى
 Fijiاسـ ً
اآلن ًعروضــا علــى مســتوى ثالثــة قطاعــات جديــدة
تمامــا ،أولهــا منتجــات البقالــة.
وأضــاف الســيد بانســود “إن طريقــة تجديــد النشــاط
ـاري أمــر ًمهــم للغايــة ،فكيــف يمكننــا أن نفكــر
التجـ ً
تفكيــرا مبتكــرا أو أن نســتخدم المــوارد الحاليــة”.

التطلع إلى مساعدة الخبراء

ويكمــن مفتــاح نجــاح المؤسســة  Post Fijiفــي
تنفيــذ مشــاريعها الجديــدة فــي االســتفادة مــن
مــوارد الخبــراء العامليــن فــي تلــك القطاعــات .ودعــت
المؤسســة البريديــة المصنعيــن والمورديــن فــي
مجــال البقالــة لمســاعدة المؤسســة  Post Fijiفــي
اســتنباط مفهــوم مســتدام يــدر اإليــرادات ويتكــون
باألســاس مــن متجــر صغيــر داخــل المتاجــر البريديــة.
ً
وقــال الســيد بانســود “لقــد ســاعدنا ذلــك حقــا علــى
الصمــود خــال جائحــة كوفيــد”.19-
وقــد واصلــت المؤسســة  Post Fijiالتعــاون مــع
شــركات التأميــن إلطــاق مجموعــة جديــدة مــن
منتجــات التأميــن ،بمــا فــي ذلــك التأميــن علــى الحيــاة
والتأميــن علــى الســيارات.
ً
وأضــاف قائــا “لقــد طلبنــا ْ مــن شــركة التأميــن تدريــب
موظفينــا ،ومــن ثــم عملــت مــع الموظفيــن علــى
تحديــد الهامــش الــذي ســتحصل عليــه المؤسســة
 Post Fijiونــوع المســتندات المطلوبــة .لقــد تــم ذلــك
بالفعــل بشــكل جيــد”.
وتخطــط المؤسســة  Post Fijiبحلــول أوائــل عــام
 2022للتوجــه إلــى مجــال آخــر جديــد  -وهــو مجــال
الوقــود.
وتوجــد مكاتــب البريــد الصغيــرة علــى قطــع كبيــرة
مــن األرض نتيجــة للماضــي االســتعماري لفيجــي.
ويعتقــد الســيد بانســود أنــه بوســع المؤسســة
البريديــة اســتغالل العقــارات بطريقــة تخــدم المجتمــع
مــرة أخــرى وتســاعد علــى الحفــاظ علــى المؤسســة
البريديــة فــي ظــل مســتقبل دائــم التغيــر.
وتخطط المؤسســة  Post Fijiبالشــراكة مع إحدى
شــركات النفــط والغــاز لتركيــب مضخــات وقــود علــى
أرض مكاتــب البريــد .ومــن المتوقــع أن يبــدأ تنفيــذ
المشــروع فــي فبراير/شــباط أو مــارس/آذار.
وقــال الســيد بانســود “يعتقــد العديــد مــن األشــخاص
أن القطــاع البريــدي فــي طريقــه إلــى االندثــار .وأنــا
أختلــف معهــم فــي هــذا الــرأي ... .وإن التحــول ليــس
بمهمــة ســهلة .وإذا لــم َّ
نتغيــر أو نتحـ َّـول فســنتخلف
عــن الركــب”.

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

إدارة التغيير

ليــس كل الموظفيــن علــى اســتعداد التبــاع نهــج
التغييــر الــذي اتخذتــه المؤسســة  .Post Fijiوقــد
يواجــه المزيــد مــن الموظفيــن المتمرســين الذيــن

َّ
علي شعور كبير بأنكم
“يسيطر
قادرون على تحويل القطاع البريدي
وتنويعه وتغييره في اتجاه االستدامة
بحيث يمكنه االستمرار في تقديم
الخدمات الرائعة للمجتمع”.
خدمــوا المجتمــع لعقــود مــن الزمــن صعوبــات فــي
تنفيــذ عمليــة التحــول .و ًمــع ذلــك ،قــال بانســود إن
الموظفيــن األصغــر ســنا الذيــن تأقلمــوا بســرعة
مــع التغييــرات هــم مــن يقــودون المســار ويبينــون
لمجموعــة الموظفيــن المتردديــن مــا يمكــن إنجــازه.
وال تقتصــر رؤيــة الســيد بانســود بشــأن التغييــر
علــى المنتجــات ً المقدمــة .وتعــد مســائل المرونــة
والخدمــات جــزءا ال يتجــزأ مــن تركيــز الســيد بانســود
كمســائل ارتفــاع األســعار ومعالجــة اآلثــار المترتبــة
علــى ارتفــاع مســتوى المحيطــات بســبب التغييــرات
المناخيــة.
وقــد قــام الســيد بانســود برفــع األســعار رغــم أنــه
كان يواجــه معارضــة فــي هــذا الصــدد مــن خــال ربــط
أي زيــادة فــي األســعار بالقيمــة المباشــرة للخدمــات
المقدمــة للزبائــن.
ويقــول الســيد بانســود فــي إطــار اعتراضــه علــى
الزيــادات العشــوائية “يجــب تبريــر أي زيــادة فــي
األ ســعار”.
ـاره
باعتبـ ً
ـؤدي ارتفـ ًـاع مســتويات ســطح البحــرً ،
وي ـ ً
تهديــدا مباشــرا للبلــد المحــاط بالمحيطــات ،دورا أيضــا
فــي اســتراتيجية العمليــات التــي تنفذهــا المؤسســة
 .Post Fijiوتعكــف المؤسســة البريديــة علــى خفــض
االنبعاثــات الكربونيــة بأكبــر قــدر ممكــن.
وقــال الســيد بانســود “إن هــذا هــو ســبب وضــع
األلــواح الشمســية فــي كثيــر مــن متاجــر البريــد ،حيــث
نحــاول اســتخدام مــوارد الطاقــة البديلــة حيثمــا أمكننــا
ذلــك ،خاصــة فــي المناطــق البحريــة”.
ً
وتخضــع متاجــر البريــد أيضــا لعمليــات التجديــد الماديــة.
وتقــوم المؤسســة البريديــة فــي جميــع أنحــاء الدولــة
الجزريــة بتجديــد مكاتبهــا وتحديــث وإنشــاء مســاحات
مريحــة تشــتمل علــى أروقــة يشــعر فيهــا الزبائــن
بالترحيــب .وقــال الســيد بانســود إن المؤسســة
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ً
البريديــة تقــوم أيضــا بتثبيــت خدمــات الكمبيوتــر
والفيديــو التــي ستســاعد الزبائــن علــى إكمــال
أعمالهــم بفعاليــة دون الحاجــة إلــى االنتظــار فــي
الطا بــور.

االستثمارات المطلوبة

ومــع ذلــك ،تعتبــر التكنولوجيــا بالنســبة إلــى الــدول
الجزريــة الصغيــرة الناميــة بمثابــة عمليــة ترمــي
إلــى تحقيــق التــوازن .ويتيــح ذلــك تبســيط العمليــات
بالنســبة إلــى الزبائــن والمؤسســات البريديــة .ومــع
ذلــك ،يمكــن أن تكــون االســتثمارات المطلوبــة فــي
المجــال التكنولوجــي ،مثــل برامــج تتبــع الــرزم،
باهظــة التكلفــة.
وقــال الســيد بانســود “ترغبــون مــن ناحيــة فــي امتــاك
كل األدوات التكنولوجيــة ،ولكــن عليكــم فــي الوقــت
نفســه أن تتحققــوا ممــا إذا كان األمــر يســتحق هــذا
العنــاء خاصــة إذا تعلقــت المســألة باعتمــاد مثــل هــذه
التكنولوجيــات الضخمــة فيمــا يخــص هــذه األعمــال
الصغيــرة”.
ويقــول الســيد بانســود إن المؤسســة  Post Fijiفــي
وضــع أفضــل مــن بعــض البلــدان الناميــة فيمــا يتعلــق
بتنفيــذ التكنولوجيــات الجديــدة .وقــد عملــت حكومــة
فيجــي جاهــدة علــى االســتثمار فــي المــوارد لخدمــة
البلــد .ويمكــن أن تتيــح هــذه االســتراتيجية للمؤسســة
 ،Post Fijiالتــي تمتلــك تكنولوجيــا التجــارة
اإللكترونيــة ً الخاصــة بهــا علــى ســبيل المثــال ،أن
ـون مــوردا لــدول جــزر المحيــط الهــادئ األخــرى.
تكـ ً
وبــدال مــن أن تســتثمر هــذه البلــدان فــي تطويــر حلــول
برمجيــة خاصــة بهــا أو أن تقــوم بشــرائها مــن البلــدان
المتقدمــة ،يمكــن للمؤسســة  Post Fijiأن تزودهــا
بهــذه الحلــول.
كمــا يــود الســيد بانســود أن تصبــح المؤسســة Post
 Fijiمركــز المحيــط الهــادئ لسلســلة اإلمــدادات
والخدمــات اللوجســتية.
المؤسســة  Post Fijiعلــى
وفــي حيــن ينصــب تركيــز ً
المســتقبل ،فإنهــا تحتفــل أيضــا هــذا الشــتاء بماضيهــا.
حيــث يص ــادف ديسمبر/ك ــانون األول  2021الذك ــرى
السنــوية الـ  150لتأســيس المؤسســة البريديــة ،وهنــاك
احتفــاالت مبرمجــة فــي هــذه الصــدد فــي جميــع
أنحــاء الجــزر.
وأضــاف الســيد بانســود “ســاهم كل فــرد فــي
المؤسســة فــي إنشــاء جــزء منهــا ممــا أتــاح تأســيس
هــذا الصــرح العظيــم .إنهــا لحظــة فخــر لفيجــي،
وكذلــك ًلــدول المحيــط الهــادئ ،أن نتمكــن مــن بلــوغ
 150عام ــا ”.ت .ج.

يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر،
ً
ً
باعتباره تهديدا مباشرا للبلد المحاط
ً ً
بالمحيطات ،دورا أيضا في استراتيجية
العمليات التي تنفذها المؤسسة
 .Post Fijiوتعكف المؤسسة البريدية
على خفض االنبعاثات الكربونية بأكبر
قدر ممكن.
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المؤسسات البريدية تسلط الضوء
على آثار جائحة كوفيد 19-خالل

اليوم العالمي للبريد لعام 2021

احتفل االتحاد البريدي العالمي في  8تشرين األول/أكتوبر  2021باليوم العالمي للبريد في إطار حفل
مختلط تضمن عروض ًا قدمها وزراء مسؤولون عن المؤسسات البريدية ومديرون تنفيذيون بريديون
من جميع أنحاء المعمورة .وبيَّن المديرون التنفيذيون االبتكارات البريدية الهامة التي قاموا بوضعها
ضمن جهودهم المبذولة للتصدي للجائحة.
بقلم :هيلني نورمان
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إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

وكان موضــوع هــذا الحــدث “ابتكــروا ،تتعافــون”،
حيــث تبــادل المديــرون التنفيذيــون مــن كل مــن
األرجنتيــن والدانمــرك وبنغالديــش وكــوت ديفــوار
ومصــر والهنــد وماليزيــا والمكســيك وفييــت نــام
تجاربهــم فيمــا يخــص الجائحــة.
وقـال السـيد بشـار عبـد الرحمـن حسـين فـي حديثـه
خلال إحـدى مهامـه الرسـمية األخيـرة كمديـر عـام
لالتحـاد البريـدي العالمـي“ ،لقـد ًهـددت جائحـة
كوفيد 19-العالم بأسره وشكلت تحديا بالنسبة إليه،
ولكـن مـرة أخـرى وقـف المجتمـع البريـدي لتقديـم
الخدمـات للمواطنيـن .ويؤكـد ذلـك ال َ
ـدور الـذي
يضطلـع بـه االتحـاد البريـدي العالمـي والمؤسسـات
البريديـة بصفـة عامـة والمكانـة التـي يحظـى بهـا”.
واسـتهلت وزيـرة االبتـكار العمومـي فـي األرجنتيـن،
السـيدة ميكايلا سانشـيز مالكولـم ،العـروض
المقدمـة خلال الحفـل .وأشـارت إلـى أن االسـتثمارات
الكبـرى للمؤسسـة  Correo Argentinoال ترمـي
فقـط إلـى ضمـان سلامة موظفي ًهـا واإلبقـاء علـى
المواطنيـن فـي تواصـل وإنمـا أيضـا المسـاهمة فـي
الحملـة الوطنيـة الضخمـة لتوزيـع التالقيـح المضـادة
لفيـروس كوفيـد .19-وتقـول السـيدة سانشـيز
َّمالكولـم فـي إطـار حديثهـا خلال هـذا الحـدث “لقـد
وزعنـا أكثـر مـن  57مليـون ًتلقيـح فـي كامـل أنحـاء
األرجنتين .وقد عزز ذلك فعال الدور الذي تضطلع به
شـركات النقـل الوطنيـة فـي التعافـي مـن الجائحـة”.
UNION POSTALE

َّ
وبيــن وزيــر النقــل فــي الدانمــرك ،الســيد بينــي
َّ
إنجلبريخــت ،كيــف غيــر فيــروس كوفيــد 19-القطــاع
البريــدي فــي الدانمــرك بدرجــة كبيــرة وأشــار إلــى
االر َّتفــاع الملحــوظ الــذي شــهدته كميــات الطــرود -
وعل ــق بأنــه يــرى أن المؤسســات البريديــة ســتواصل
االســتفادة مــن هــذا الوضــع “لفتــرة طويلــة فــي
المســتقبل”.
وأشــار المديــر العــام لمؤسســة Bangladesh
 ،Postالســيد ســراج أوديــن ،إلــى توزيــع المســتثمر
شــخصية وأدوات التحليــل علــى
لمعــدات الحمايــة ال ً
مســتوى البلــد مجانــا وتقديــم الخدمــات الماليــة
للزبائــن باإلضافــة ًإلــى العمــل مــع المزارعيــن لتوزيــع
بضائعهــم مجانــا علــى بائعــي الجملــة.
وفــي الوقــت ذاتــه ،شــكلت مؤسســة البريــد
المصــري الركيــزة الرئيســية التــي اســتندت إليهــا
الحكومــة المصريــة لتوفيــر الرعايــة وتقديــم الخدمــات
للمواطنيــن .ويقــول رئيــس مؤسســة البريــد المصــري،
الســيد ش ـريف فــاروق إن “مؤسســة البريــد المصــري
قــد وزعــت فــي مــارس/آذار  2020المســاعدات الماليــة
الحكوميــة علــى أكثــر مــن  1.6مليــون مواطــن .كمــا
أجبرتنــا الجائحــة علــى إعــادة التفكيــر فــي خدماتنــا
المرتبطــة بالتمكيــن الرقمــي ممــا دفــع بنــا إلــى
إطــاق التطبيــق الجديــد ”.Yalla Super App
ويعتبــر المســتثمر أن هــذا التطبيــق ســينقل مؤسســة
البريــد المصــري إلــى مســتوى أعلــى مــن الخدمــات
الماليــة الرقميــة.

“لقد هددت جائحة كوفيد 19-العالم
ً
بأسره وشكلت تحديا بالنسبة إليه،
ولكـن مـ ــرة أخـ ــرى وق ــف المجتم ــع
البريدي لتقديم الخدمات للمواطنين.
َ
الدور الذي يضطلع به
ويؤكد ذلك
االتحاد البريدي العالمي والمؤسسات
البريدية بصفة عامة والمكانة التي
يحظى بها”.
بش ــار عب ــد الرحم ــن حس ــن ،المدي ــر الع ــام لالتح ــاد
الربيــدي العالمــي
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حافظت المؤسسات البريدية خالل
الجائ ـح ـ ــة عل ــى التواص ــل بين الناس
ً ً ً
ووفرت لهم مناخا ماليا آمنا في حين
قدمت الدعم للمؤسسات الصغيرة
وقت الحاجة.

وتمثلــت أهـ ًـم مبــادرة جــرى االضطــاع بهــا فــي
الهنــد ،وفقــا لفينيــت بانــدي ،أمينــة إدارة البريــد
فــي البــاد ،فــي إطــاق شــبكة توزيــع بريــة جديــدة.
وأوضحــت قائلــة“ :لقــد احتجنــا إلــى تطويــر ًشــبكة
النقــل مــن نقطــة إلــى نقطــة كمــا اعتمدنــا ســابقا علــى
الســكك الحديديــة والرحــات الداخليــة لنقــل البريــد،
لكــن كالهمــا تأثــر بشــدة بســبب جائحــة كوفيــد.19-
ولذلــك ،أطلقنــا فــي أبريل/نيســان ً 2020شــبكة ًوطنيــة
بريديـ ًـة للنقــل ًالبــري تضمنــت  56طريقــا وطنيــا و266
طريقــا إقليميــا ربطــت فيمــا بيــن  75مدينــة رئيســية
وغطــت أكثــر مــن  25 000كيلومتــر”.

“[شبكة وطنية بريدية للنقل البري]
وقد جرى اآلن توسيع هذه الشبكة
ً
ً
لتشمل  66طريقا وطنيا تربط أكثر من
 400مدينة وتغطي  45 000كيلومتر في
اليوم  ...لدينا خطط ترمي إلى مزيد
تحسـ ـ ــين هـ ــذه الشـ ـ ــبكـ ــة باسـ ـ ــتخ ــدام
تق ـ ــنيات االت ـص ـ ــاالت المع ـل ـ ــوماتيـ ـ ـ ــة
للمراقبة الحية”.
فينيت باندي ،أمينة إدارة البريد ،الهند
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وقــد ًجــرى ًاآلن توســيع هــذه الشــبكة لتشــمل 66
طريقــا وطنيــا ترب ـ ــط أكث ـ ــر م ـ ـ ــن  400مدين ـ ـ ـ ــة وتغطــي
 45 000كيلومتــر فــي اليــوم .وقالــت بانــدي“ :لدينــا
خطــط ترمــي إلــى مزيــد تحســين هــذه الشــبكة
باســتخدام تقنيــات االتصـ ًـاالت المعلوماتيــة للمراقبــة
الحيــة .وقــد قمنــا أيضــا بتحســين عــرض خدماتنــا
الماليــة أثنــاء فتــرة الجائحــة ،بمــا فــي ذلــك تقديــم
خدمــات الدفــع القائمــة علــى االســتدالل البيولوجــي
ألي حســاب مصرفــي فــي محــال اإلقامــة”.
ومــن المبــادرات البريديــة األخــرى التــي جــرى
تســليط الضــوء عليهــا خــال الــدورة المعنونــة
“ابتكــروا ،تتعافــوا” هــي الــدور الــذي أدتــه مؤسســة
 La Posteفــي كــوت ديفــوار فــي توزيــع معــدات
الحمايــة الشــخصية الخاصــة بفيــروس كوفيــد19-
وتوزيــع المنتجــات علــى المــدارس وتوزيــع مــواد
التصويــت االنتخابيــة ،باإلضافــة إلــى إطــاق تطبيــق
“ ”Document.ciالــذي يتيــح للمواطنيــن تقديــم
طلبــات الحصــول علــى شــهادات الميــاد والجنســية
ودفــع رســومها عبــر اإلنترنــت وتوزيعهــا فــي
المنــازل؛ وخدمــة  Mel Rakyatالتــي تقدمهــا
المؤسســة  - Pos Malaysiaوهــي خدمــة مجانيــة
لتوزيــع الرســائل غيــر التجاريــة داخــل ماليزيــا؛ والــدور
الــذي تؤديــه المؤسســة  Vietnam Postفــي دعــم
أكثــر مــن  80ألــف مــزارع لفتــح متاجــر إلكترونيــة.
وقــد ســلطت جميــع القصــص المعروضــة خــال
اليــوم العالمــي للبريــد الضــوء علــى األدوار الرئيســية
للمؤسســات البريديــة فــي البنيــة التحتيــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة لبلدانهــا .وحافظــت المؤسســات
البريديــة خــال الجائ ًحــة ع ًلــى ًالتواصــل بيــن النــاس
ووفــرت لهــم مناخــا ماليــا آمنــا فــي حيــن قدمــت
الدعــم للمؤسســات الصغيــرة و ًقــت الحاجــة.
وأظهــرت المؤسســات البريديــة أيضــا مرونــة فــي

مواجهــة الصدمــات  -وهــو عامــل رئيســي يؤخــذ فــي
االعتبــار عنــد حســاب مؤشــر االتحــاد البريــدي العالمــي
المتكامــل للتنميــة البريديــة (.)2IPD
ويقــدم المؤشــر المتكامــل للتنميــة البريديــة
باســتخدام البيانــات الضخمــة ومجموعــة كبيــرة مــن
اإلحصائيــات نظــرة عامــة علــى التطــورات البريديــة
العالــم .وفــي عــام  ،2021شــمل
فــي جميــع أنحــاء ً
هــذا المؤشــر  168بلــدا وقــام بتصنيــف هــذه البلــدان
باالســتناد إلــى مســتوى الموثوقيــة ومــدى االنتشــار
واألهميــة والمرونــة .وجــرى اإلعــان علــى الفائزيــن
خــال االحتفــال باليــوم العالمــي للبريــد.
واحتفظــت سويســرا هــذا العــام بالمرتبــة األولــى
بفضــل أدائهــا الممتــاز علــى جميــع المســتويات،
بمــا فــي ذلــك التحســينات التــي جــرى إدخالهــا
فيمــا يتعلــق باالنتشــار والمرونــة .واحتلــت ألمانيــا
المرتبــة الثانيــة بفضــل التقــدم الــذي أحرزتــه علــى
مســتوى االنتشــار واألداء المتفــوق مــن حيــث
الموثوقيــة واألهميــة ،وجــاءت النمســا فــي المركــز
الثالــث بفضــل العــرض المتــوازن فيمــا يتعلــق بجميــع
الركائــز األربــع .كمــا كانــت هنــاك نتائــج مشــجعة علــى
مســتوى مناطــق االتحــاد البريــدي العالمــي ،بمــا فــي
ذلــك ســنغافورة التــي احتلــت المرتبــة  10وبيالروســيا
التــي احتلــت المرتبــة  14وتونــس التــي احتلــت المرتبــة
 44والبرازيــل التــي احتلــت المرتبــة  48وغانــا التــي
احتلــت المرتبــة .53
كمــا بيــن التقريــر الخــاص بالمؤشــر المتكامــل للتنميــة
البريديــة أن الصعوبــات اللوجســتية التــي شــهدها
عــام  2020بســبب جائحــة كوفيــد 19-قــد أثــرت بشــدة
علــى موثوقيــة العمليــات البريديــة ،مــع زيــادة
متوســط أوقــات التوزيــع المحليــة بنســبة  ٪13فــي
عــام  2020مقارنــة بعــام  ،2019وذلــك قبــل العــودة
إلــى مســتويات مــا قبــل األزمــة فــي عــام .2021
وقــال الســيد يوهانــس كرامــر ،المديــر التنفيــذي
لقســم الخدمــات اللوجســتية فــي
المؤسســة “ :Swiss Postإن الفــوز
بهــذه الجائــزة لل ًمــرة ًالخامســة علــى
التوالــي يعــد فخــرا كبيــرا بالنســبة إلينــا.

إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 1875

تسلم السيد يوهانس كرامر ،الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات اللوجستية في
البريد السويسري ،جائزة المركز األول نيابة عن سويسرا.

لقــد قضيــت الكثيــر مــن الوقــت مــع النــاس فــي الميــدان
ومــا اســتخلصته فــي العــام الماضــي هــو أن مفتــاح
نجاحنــا يتمثــل فــي أال يعتبرنــا النــاس مجــرد مقــدم
للرواتــب .ويشــعر النــاس بأنهــم جــزء مــن المحــرك
العجلــة االقتصاديــة فــي
الــذي يحافــظ علــى دوران ً
سويســرا ،ولذلــك نحصــل أيضـًـا علـ ًـى تقديــر كبيــر مــن
مجتمعاتنــا ممــا يشــكل حافــزا كبيــرا للقــوة العاملــة.
وقــد كان مــن الجلــي للغايــة ًخــال فتًــرة الجائحــة
تأثيــرا إيجابيــا علــى حيــاة
أن القطــاع البريــدي قــد أثــر ً
المواطنيــن ،وأنــا ممتــن جــدا النتمائــي إلــى هــذا
المجتمــع”.
 Poste Italianeخــال اليــوم
ً
كمــا تلقــت المؤسســة ً
العالمــي للبريــد جائــزة تقديــرا لتفانيهــا فــي مجــال
األمــن البريــدي .حيــث اكتشــف الموظفــون البريديــون
فــي مركــز الفــرز الواقــع خــارج مدينــة ميالنــو
ثــاث رصاصــات داخــل رســالة موجهــة فــي شــهر
أغســطس/آب إلــى البابــا فرانســيس.
كمــا احتفــل االتحــاد البريــدي العالمــي بالذكــرى
ّ
الدوليــة لكتابــة الرســائل مــن
الخمســين للمســابقة
خــال اختيــار أفضــل ر ًســالة ُمــن بيــن الرســائل الفائــزة
علــى امتــداد  50عامــا .وأس ـ ِندت الجائــزة األولــى
إلــى رســالة كتبهــا مي-كيونــج ريــو مــن كوريــا فــي
عــام  1978بشــأن موضــوع “ســاعي البريــد ،صديقــي
العز ي ــز” .هـ .ن.

UNION POSTALE

ً
“وقد كان من الجلي للغاية خالل فترة الجائحة أن القطاع البريدي قد أثر تأثيرا
ً
ً
إيجابيا على حياة المواطنين ،وأنا ممتن جدا النتمائي إلى هذا المجتمع”.
يوهانس كرامر ،المدير التنفيذي لقسم الخدمات اللوجستية في المؤسسة .Swiss Post
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تحقيق صحفي

ومـ ـ ـ ـ ــع إغـ ـ ــاق الح ـ ـ ــدود وتع ـ ــطل
النش ــاط االقتصادي ونق ــص العمالة
واإلج ــراءات الجمركي ــة المرهق ــة،
أدى االض ـط ـ ــراب ف ـ ــي س ــلس ـلـ ـ ــة
اإلم ـ ــدادات العــالمي ـ ــة إل ــى ارتف ــاع
تكالي ــف التج ــارة والح ــد م ــن ق ــدرة
النق ــل.
الرسائل والطرود

المؤسسات البريدية العصرية
هي األقدر على التعافي

من الجائحة

تسببت جائحة كوفيد 19-في اضطراب شديد في سالسل اإلمدادات
العالمية وسرَعت اتجاهات التراجع الطويل األجل لبريد الرسائل لفائدة
ّ
ووفقا ألحدث تقرير بعنوان “التوقعات
الطرود والخدمات اللوجستية.
ً
االقتصادية البريدية” ،صادر عن االتحاد البريدي العالمي ،فقد أدى ذلك
إلى زيادة في اإليرادات التشغيلية زيادة فاقت التوقعات ،وتحديد ًا في
البلدان المتقدمة ،كما أدى إلى زيادة في النفقات التشغيلية.

وقــال الســيد مــاورو بوفــا ،الخبيــر االقتصــادي فــي
برنامــج األبحــاث واالســتراتيجية التابــع لالتحــاد البريــدي
العالمــي “كان هنــاك طلــب أثنــاء الجائحــة علــى بعــض
أنــواع الخدمــات البريديــة ،لكــن التحــول أمســى فــي
الحقيقــة أســرع مــن ذي قبــل .ونتوقــع أن يســتمر
ذلــك”.
ومــع إغــاق الحــدود وتعطــل النشــاط االقتصــادي
ونقــص العمالــة واإلجــراءات الجمركيــة المرهقــة،
أدى االضطــراب فــي سلســلة اإلمــدادات العالميــة
إلـ ّـى ارتفــاع تكاليــف التجــارة والحــد مــن قــدرة النقــل.
وقلصــت شــركات الطيــران عــدد مقاعدهــا إلــى ،٪50
وجــرى وقــف المزيــد مــن البعا ًئــث البريديــة ،وشــهدت
الدولــي تراجعــا مــن نســبة  ٪16إلــى
كميــات البريــد ً
نســبة  ٪33شــهريا بعــد بدايــة تفشــي الجائحــة.
االقتصــاد ًأن بيانــات 2021
ومــع ذلــك ،يتوقــع علمــاء ً
ســتظهر علــى األرجــح انتعاشــا جزئيــا فــي النشــاط
االقتصــادي .ويشــير البنــك الدولــي إلــى أن االقتصـ ًـاد
العالمــي سيشــهد علــى األرجــح فــي عــام  2021نمــوا
بمعــدل  ،٪5.6مقارنــة بمعــدل النمــو  ٪3.5-المقـ َّـدر
لعــام .2020
ويقــول الســيد بوفــا “مــن الواضــح أن كل هــذا يتوقــف
علــى كيفيــة تطــور الوضــع ،وفــي هــذا المضمــار ال
تــزال الشــكوك كبيــرة”.

تســببت الجائحــة فــي تس ـريع تراجــع بريــد الرســائل.
وخــال فتــرة الســنوات الخمــس الممتــدة مــن ســنة
 2015إلــى ســنة ً ،2020شــهدت كميــات بريــد الرســائل
المحليــة انخفاضــا بنســبة  .٪4.6وفــي عــام ،2020
تراجعــت بنســبة .٪13.6
ويقــول الســيد بوفــا “لقــد اتجــه النــاس أكثــر إلــى
وســائل االتصــال األخــرى وكان طلبهــم علــى هــذه
الخدمــة أقــل ،وذاك مــا تســبب فــي انهيــار هــذا
القطــاع”.
وكان ًاألثــر علــى البريــد الدولــي أشــد ،إذ ســجل
انخفاضــا بنســبة  ٪27.6فــي عــام  2020مقارنــة مــع
االتجــاه المســجل علــى مــدى فتــرة الســنوات الخمــس
المقــدر بنســبة .٪4.3-
وفـ ًـي الوقــت نفســه ،شــهدت تجــارة الطــرود البريديــة
نمــوا فــاق التوقعــات ،إذ ســجلت علــى الصعيــد
المحلــي زيــادة بنســبة  .٪17.7وتجــاوز هــذا االتجــاه
بكثيــر االتجــاه المســجل علــى ًمــدى فتــرة الســنوات
الخمــس الــذي كان بالفعــل قويــا إذ بلــغ  ،٪15.2بالنظــر
إلــى الزيــادة الطفيفــة فــي التجــارة اإللكترونيــة قبــل
الجائحــة.
وكان لهــذا تأثيــر طفيــف علــى اإليــرادات التشـ ًـغيلية
الماضيــة فــي التحــول مــع تطــور القطــاع بعيــدا عــن
بريــد الرســائل.
ويقــول الســيد بوفــا إن الطلــب القــوي علــى خدمــة
الطــرود البريديــة عـ ّـوض ألول مــرة خســارة خدمــة بريــد
الرســائل.

اإليرادات والنفقات

شــهدت اإليــرادات التشــغيلية هــي األخــرى زيــادة
فاقــت التوقعــات ،فتجــاوزت االتجــاه المتوقــع لفتــرة
الســنوات الخمــس المقــدر فــي  ٪3.6لتصــل إلــى نمــو
بنســبة  ،٪6.5أي مــا يعــادل مبلــغ  292مليــار وحــدة
مــن حقــوق الســحب الخاصــة.
وأبــرز توزيــع اإليــرادات لنمــاذج األعمــال المختلفــة
تواصــل اتجــاه تراجــع العمليــات المتصلــة ببريــد
الرســائل لفائــدة تلــك المتصلــة بالطــرود .وفــي عــام
 ،2020جنــى المســتثمرون البريديــون ،فــي المتوســط،
والخدمــات اللوجســتية نفــس
مــن خدمــة الطــرود ً
القــدر مــن اإليــرادات تقريبــا مــن تلــك التــي جنوهــا مــن
خدمــة بريــد الرســائل ،إذ بلغــت اإليــرادات التشــغيلية
لبريــد الرســائل نســبة  ،٪32.7فــي حيــن بلغــت
اإليــرادات التشــغيلية لخدمــة الطــرود والخدمــات
اللوجســتية نســبة  .٪30.2وفــي عــام  ،2015بلغــت
اإليــرادات التشــغيلية لبريــد الرســائل نســبة ،٪40.8
فــي حيــن بلغــت اإليــرادات التشــغيلية لخدمــة الطــرود
والخدمــات اللوجســتية نســبة .٪20
ولئــن كانــت اإليــرادات التشــغيلية قــد ســجلت زيــادة،
فقــد شــهدت النفقــات التشــغيلية هــي بدورهــا زيــادة
بنســبة  ٪7.9مقارنــة بعــام  .2019ويعــزى ذلــك إلــى
تكلفــة اإلجــراءات المتخــذة لمكافحــة الجائحــة ،مثــل
بروتوكــوالت التطهيــر ،ومعــدات الحمايــة ،وعــدم
الموظفيــن مــن العمــل بســبب االختبــارات
تمكــن
ً
اإليجابيــة .وغالبــا مــا يمثــل الموظفــون  ٪70مــن تكاليــف
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،بمــا أن الطــرود هــي
اإلنتــاجً .
أكبــر حجمــا فــإن تكاليــف توزيعهــا أبهــظ.
ويقــول الســيد بوفــا “إن الصــورة غيــر واضحــة”.
“شــهدت اإليــرادات زيــادة بنســق مدهــش ،لكــن
ـاؤالت
النفقــات زادت زيــادة أســرع ،ممــا أثــار تسـ ً
حــول قـ ًـدرة المســتثمرين البريدييــن علــى النمــو نمــوا
مســتداما ”.
ُ
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن ًالنمــو الكبيــر الــذي ســجل
فــي ًاإليــرادات ُســجل أساســا ًلــدى مســتثمرين فــي
 14بلــدا مــن أكثــر البلــدان تقدمــا .وأوضــح الســيد بوفــا
أن هــؤالء المســتثمرين يمثلــون شــركات ًكبــرى كانــت
فــي أفضــل وضــع ألنهــا خضعــت فعــا لعمليــات
تحديــث منــذ عــدة ســنين.
ً
وقــال “هنــاك جــزء كبيــر مــن العالــم تخلــف كثيــرا عــن
الركــب”“ .لــم يخضــع لعمليــات تحديــث قبــل الجائحــة،
وال هــو بصــدد إجــراء عمليــات تحديــث اليــوم بالســرعة
الكافيــة”.
ً
ويواجــه المســتثمرون البريديــون أيضــا منافســة
شــديدة في مجال الطرود .وتبلغ حصة المســتثمرين
َّ
المعينيــن مــن الســوق  ٪32بنـ ًـاء علــى عينــة مــن 86

ً
مســتثمرا خــال الفتــرة  .2020-2018وم ــع ذل ــك ،ف ــإن
َّ
المعيني ــن ال يملك ــون إال أق ــل م ــن
نصــف المســتثمرين
 ٪25مــن حصــة ســوق الط ــرود.
وفــي عــام  ،2020لحــق الض ــرر بموظف ــي البري ــد
وبالوصــول إلــى الخدم ــات البريدي ــة .وانخف ــض ع ــدد
الموظفيــن بنســبة  ،٪3.9كم ــا انخفــض ع ــدد مكات ــب

“هن ــاك ج ــزء كبي ــر م ــن العال ــم تخل ــف
ً
كثي ــرا ع ــن الرك ــب  ....ل ــم يخض ــع
لعملي ــات تحدي ــث قب ــل الجائح ــة ،وال
ه ــو بص ــدد إج ــراء عملي ــات تحدي ــث
الي ــوم بالس ــرعة الكافي ــة”.
مـاورو بوفـا ،الخبيـر االقتصـادي فـي برنامـج األبحـاث
واالسـتراتيجية التابـع لالتحـاد البريـدي العالمـي

البريــد بنســبة  .٪1.5ويق ــول الس ــيد بوف ــا إن ف ــي
فقــدان مكاتــب البريــد تس ــليط للض ــوء علــى مش ــكلة
دائمــة تتعلــق بالســكان الــذي لديهــم وصــول محــدود
للخدمــات البريديــة ،وال س ــيما ف ــي البل ــدان النامي ــة.
ففــي أفريقيــا علــى س ــبيل المث ــال ،تق ــدر نس ــبة
الســكان الذيــن ليــس لهــم نفــاذ إلــى الخدمــات البريديــة
بنســبة .٪43.6
ويضيــف الســيد بوفــا أن البيان ــات بشــكل ع ــام،
تبيــن وجــود بعــض النق ــاط اإليجابي ــة .فق ــد نج ــح
المســتثمرون البريديــون فــي التكيــف مــع االضطرابــات
التــي شــهدتها سالس ــل اإلم ــدادات اللوجس ــتية
بســرعة أكبــر مــن بقيــة قطاع ــات االقتصــاد .وأثبت ــت
البلــدان أنهــا قــادرة علــى اســتنباط حلــول مرنــة ليظــل
البريــد فــي تدفــق مس ــتمر.
ومــن المتوقــع أن يس ــتمر اتج ــاه تراج ــع الخدم ــات
البريديــة التقليديــة .لكنــه قــال إن هنــاك أســئلة ال تــزال
قائمــة .ف ًهــل سـ ًـيتمكن المس ــتثمرون البريدي ــون م ــن
النمــو نمــوا مربحــا فــي الســنوات المقبلــة؟ ومــا هــي
االســتراتيجية التــي يفضلونه ــا؟ وه ــل سيس ــتفيدون
مــن توســع نطــاق الحوافــز الحكوميــة؟ وهــل ســيحذو
التنظي ــم واألداء ه ــذا المنح ــى؟ ت .ج.

بقلم :تارا جيرو
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تولي مقاليد حكم االتحاد

ملحمة البريد

ِّ
تولي مقاليد حكم االتحاد

في الوقت الذي يستعد فيه االتحاد البريدي العالمي العصري لنقل السلطة من فريق إدارته الحالي إلى فريق إدارته
الجديد في أوائل عام  ،2022يتجلى لنا من تاريخ االتحاد الغني كيف أن المنظمة طالما عولت على مديريها
العامين لقيادتها لقهر التحديات التي تواجه قطاع البريد واغتنام الفرص المتاحة.
بقلم :صونيا د ْ
نوفسكي
ِ

بعــد الموافقــة باإلجمــاع علــى اقتــراح إنشــاء مكتــب
دول ــي لجم ــع وإص ــدار ونش ــر المعلوم ــات المتعلقــة
بالخدم ــة البريدي ــة الدولي ــة خ ــال مؤتم ــر  ،1874تــم
اختيــار االتحــاد السويســري لتنظيــم وإدارة مــا يعــرف
اآلن باس ــم المكت ــب الدول ــي ف ــي ب ــرن.
ومن ــذ ذل ــك الحي ــن ،أخ ــذت الحكوم ــة السويس ـرية
عل ــى عاتقه ــا مس ــؤولية تعيي ــن المديري ــن العاميــن
لالتح ــاد م ــن أعل ــى المناص ــب الحكومي ــة فــي االتحــاد
السويســري ،لضمــان تمتــع المكتــب الدولــي لالتحــاد
البري ــدي العالم ــي بأفض ــل قي ــادة ممكنــة.
وكان الس ــيد أوجي ــن بوري ـ ًـل ،أول مدي ــر ع ــام لالتحــاد
ـادي
البري ــدي العالم ــي ،عض ــوا ف ــي المجل ــس االتحـ ً
ـري ورئي ــس قس ــم البري ــد والب ــرق ،وعنصــرا
السويس ـ ً
ً
فاعــا رئيســيا فــي تأســيس االتحــاد البريــدي العالمــي.
وكان خليف ــة الس ــيد بوري ــل ،الس ــيد إدمونــد هــون،
يق ــود إدارة البري ــد السويس ـرية قب ــل تولي ــه مهامــه.
وت ــرأس الس ــيد يوجي ــن روف ــي والس ــيدة كامــي
ديكوب ــت ،وكالهم ــا عض ــو ف ــي المجل ــس االتحــادي
السويس ــري ،االتح ــاد السويس ــري ف ــي َ
عامــي 1898

ـيد إيفاريســتو غاربانــي
وكان السـ ً
التوالــيً .
و 1916علــى ً
نيرينــي سياســيا سويس ـريا ورئيســا للمجلــس الوطنــي
السويســري ،فــي حيــن كان كل مــن الســادة رينهولــد
فوريــر ،وألويــس مــوري ،وفريتــز هيــس ،وإدوارد
ويبــر ،مديريــن عاميــن لمؤسســة البريــد والهاتــف
والبــرق السويس ـرية قبــل تولــي قيــادة االتحــاد.
ويعــود الفضــل إلــى الســيد ويبــر فــي فكــرة تشــييد
مبنــى المكتــب الدولــي الحالــي ،الــذي تــم افتتاحــه
فــي عــام  1970لتلبيــة الحاجــة إلــى مســاحة عمــل
إضافيــة الســتيعاب العــدد المتزايــد لموظفــي
المنظمــة .وعلــى الرغــم مــن تقاعــده قبــل بــدء
البنــاء ،فقــد قــاد المفاوضــات لشــراء أرض فــي حــي
موريفيلــد َّ
وأمــن تمويلهــا خــال فتــرة واليتــه.

العولمة

ج ـ ـ ــاء اتف ـ ــاق األم ـ ــم المتح ـ ــدة واالتحـ ـ ــاد البريـ ـ ــدي
العالمــي ،الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام ،1948
ُليدخــل تغييــرات فــي عمــل المكتــب الدولــي .وعلــى
مــدى الســنوات العش ـرين التاليــة ،اعتمــد االتحــاد

ً
البريــدي العالمــي تدريجيــا إصالحــات تتماشــى مــع
النظــام المشــترك لألمــم المتحــدة .وأدى ذلــك إلــى
إنشــاء لجنــة تنفيذيــة ولجنــة اتصــال ،تعــرف اليــوم
باســم مجلــس اإلدارة ،كان الهــدف منهــا تيســير
تنفيــذ هــذه التغييــرات لتخلــص فــي نهايــة المطــاف
إلــى تعييــن أول مديــر عــام دولــي  -ميشــيل راحــي،
مــن مصــر ،فــي عــام  .1967وبحلــول عــام  ،1969كانــت
ســلطة اإلشــراف التابعــة لالتحــاد السويســري ال
تتحكــم إال فــي الجوانــب الماليــة للمكتــب الدولــي.
وركــز الســيد راحــي جهــوده علــى تعزيــز التعــاون
مــع أســرة األمــم المتحــدة مــن خــال إعــداد النظاميــن
األساســي والداخلــي للموظفيــن ،والنظــام
المالــي ،وصنــدوق االتحــاد البريــدي العالمــي لتأميــن
المعاشــات بمــا يتماشــى مــع سياســات األمــم
المتحــدة .ومــع ذلــك ،كان هدفــه الرئيســي هــو توفيــر
المســاعدة التقنيــة للبلــدان الناميــة ،لذلــك أنشــأ أول
مديريــة للمســاعدة التقنيــة فــي االتحــاد البريــدي
العالمــي.

وبعــد الوفــاة المفاجئــة للســيد راحــي ،شــغل
المنصــب لفتــرة وجيــزة نائــب المديــر العــام آنــذاك
الســيد أنتونــي هوبيــر ريــدج .وكان الســيد ريــدج ،مــن
المملكــة المتحــدة ،قــد شــغل العديــد مــن المناصــب
ـي مؤسســة البريــد الملكــي البريطانــي ،كمــا
العليــا فـ ً
كان مديــرا ً للقســم اإلداري للميكنــة والبنــاء قبــل
انتخابــه نائبــا للمديــر العــام .وعلــى الرغــم مــن أنــه كان
قــد أعلــن تقاعــده ،فإنــه وافــق علــى البقــاء وإنهــاء
االســتعدادات لمؤتمــر عــام .1974
واختــار محمــد إبراهيــم صبحــي ،المديــر العـ ًـام الثانــي
مــن أصــل مصــري ،والــذي شــغل ســابقا منصــب
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة البريــد المصــري واألميــن
العــام لالتحــاد البريــدي األفريقــي ،نظــام التمويــل
الذاتــي علــى غــرار النظــام المطبــق فــي وكاالت
األمــم المتحــدة المتخصصــة األخــرى .ولهــذا الســبب،
قــرر مؤتمــر  1979فــي ريــو دي جانيــرو التوقــف عــن
اســتخدام خدمــات الحكومــة السويس ـرية لضمــان
تمويــل االتحــاد.
وجــاءت فرصــة أخــرى لتعزيــز التعــاون البريــدي
الدولــي تحــت قيــادة الســيد آدوالــدو كاردوزو بوتــو
بـ ُـاروس .وكان الســيد بوتــو دي بــاروس ،الــذي
انتخــب خــال مؤتمــر عــام  1984فــي هامبــورغ،
ألمانيــا ،الرئيــس الســابق لمؤسســة البريــد والتلغــراف
البرازيليــة .وخــال فتــرة واليتــه ،نفــذ االتحــاد البريــدي
العالمــي معاييــر جديــدة لتوزيــع البريــد وأنشــأ
وحــدة تبــادل البيانــات اإللكترونيــة لتســهيل تبــادل
المعلومــات التشــغيلية.
ً
وفــي عــام  ،1993كان مــن الواضــح تمامــا أن
التكنولوجيــا س ــتغمر العالــم ،لذلــك ،أعــرب المديــر
العــام الرابــع عشــر لالتحــاد البريــدي العالمــي ،الســيد
تومــاس ليفــي ،مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،عــن
اقتناعــه بــأن البريــد سيســتفيد مــن ثــورة االتصــاالت

ج ــاء اتف ــاق األم ــم المتح ــدة واالتح ــاد
البري ـ ـ ــدي الع ـ ـ ــالمي ،ال ـ ــذي دخ ـ ــل
حي ــز التنفي ــذ ف ــي ع ــام ُ ،1948ليدخ ــل
تغيي ــرات ف ــي عم ــل المكت ــب الدولي.
ً
الرقميــة وســيتأقلم معهــا .وتحقيقــا لهــذه الغايــة،
بــادر بإنشــاء مركــز التكنولوجيــا البريديــة التابــع لالتحــاد
البريــدي العالمــي ،المســؤول عــن إحــداث أدوات
تكنولوجيــة جديــدة لفائــدة البلــدان األعضــاء فــي
االتحــاد البريــدي العالمــي.
تولــى الفرنســي الســيد إدوارد دايــان زمــام األمــور
عندمــا بــدأ االتحــاد البريــدي العالمــي فــي االنفتــاح
علــى أصحــاب المصلحــة الخارجييــن فــي قطــاع
البريــد .ولمــا أدرك الســيد دايــان أن القــوة تكمــن فــي
الشــراكة مــع اآلخريــن ،جعــل هدفــه الرئيســي إحــداث
أدوات ترمــي إلــى تيســير التجــارة الوطنيــة والدوليــة
مــن خــال حلــول مــن قبيــل اســم النطــاق “”.POST
ونظــام الرصــد ً العالمـ ًـي ،كمــا جعــل مــن العالقــات
الدوليــة محــورا مركزيــا فــي ثقافــة االتحــاد البريــدي
العالمــي وأنشــطته.
وقــام المديــر العــام الحالــي لالتحــاد البريــدي
العالمــي ،الســيد بشــار عبــد الرحمــن حســين ،بتعزيــز
توســيع تلــك العالقــات .وكانــت الجهــود المبذولــة
تحــت واليتــه موجهــة نحــو تقليــص البصمــة البيئيــة
ومســاعدة القطــاع علــى المســاهمة فــي أهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .ولئــن كانــت
فتــرة واليــة الســيد حســين قــد تزعزعــت بتحديــات غيــر
متوقعــة ،بمــا فــي ذلــك االنســحاب المحتمــل لعضــو
مؤســس وجائحــة عالميــة ،فإنــه نجــح فــي تنفيــذ

التحــوالت الالزمــة لتحديــث االتحــاد البريــدي العالمــي.
وتحــت قيادت ـ ـ ــه ،نفــذ االتح ـ ـ ــاد البري ـ ـ ـ ـ ــدي الع ـ ـ ـ ـ ــالمي
إصالحــات هيكليــة أدت إلــى تحســين أداء االتحــاد
وكفاءتــه .ووصلــت المعركــة إلــى أوجهــا عندمــا
جــرى التطــرق لمســألة اإلصــاح التــي طــال انتظارهــا
منــذ عــدة عقــود إلصــاح نظــام أســعار األجــور ،غيــر
أنهــا انتهــت ًفــي نهايــة المطــاف باعتمــاد األســعار
المعلنــة ذاتيــا خــال المؤتمــر االســتثنائي الثالــث فــي
جنيــف ،وبفضــل ذلــك جــرى تجنــب اضطرابــات شــديدة
كانــت قــد تربــك سلســلة اإلمــدادات العالميــة.
وفـي يناير/كانـون الثانـي  ،2022سـيرحب االتحـاد
البريـدي العالمـي بالسـيد ماسـاهيكو ميتوكـي
المديـر العـام الجديـد للمكتـب الدولـي .والسـيد
ميتوكـي ،الـذي تـرأس مجلـس االسـتثمار البريـدي
العالمي من عام  2012إلى عام 2021
لالتحاد البر ًيدي ً
وأدى دورا مهمـا فـي دعـم تطويـر خدمـات التجـارة
اإللكترونيـة ومبـادرات نوعيـة الخدمـة ،هـو وجـه
معـروف وسـيعزز االتحـاد البريـدي العالمـي بخبرتـه
الواسـعة فـي مجـاالت التعـاون البريـدي الدولـي
والخدمـات الماليـة البريديـة والحوكمـة .ص .د.
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تسليط الضوء على الحلول

خدمات بريدية
على مرمى حجر
يعمل االتحاد البريدي العالمي على إحداث تطبيقات
أجه ـ ــزة اتصـ ــال محمول ــة لمس ــاع ــدة المؤس ـسـ ــات
الوصول إلى زبائـنها مباش ــرة ،وتع ــزيز
البريدي ــة في
ً
الكفاءة والسير قدما نحو العصر الرقمي بطريقة
فعالة من حيث التكلفة .وتأتي البداية من تطبيق
يساعد في تيسير تبادل البيانات اإللكترونية المسبقة.
بقلم :تارا جيرو

40

خدمات بريدية على مرمى حجر

والتطبيــق الخــاص بالبيانــات اإللكترونيــة المســبقة
علــى أجهــزة االتصــال المحمولــة يســمح للزبائــن
باســتيفاء اإلقــرارات الجمركيــة مــن خــال إدخــال
هواتفهــم حيثمــا كانــوا.
البيانـ َـات المطلوبــة علــى ً
وترســل البيانــات عندئــذ تلقائيــا إلــى نظــام اإلقــرارات
الجمركيــة.
ويقول الســيد ســتيفان هيرمان ،المســؤول الرئيســي
المكلف بالدعم التقني للمنتجات والخدمات البريدية
“لطالمــا تمكنــا ،وإلــى حــد الســاعة ،مــن تزويــد
المؤسســات البريديــة بحلــول تكنولوجيــا المعلومــات
المتعلقــة بالمســائل ً الجمركيــة” .ويضيــف “ولكننــا
اآلن نضــع الزبائــن أيضــا نصــب أعيننــا لتســهيل األمــور
علــى المؤسســات البريديــة .وســتكون هنــاك المزيــد
ّ
الموجهــة للزبائــن
مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات
ألننــا نســعى إلــى التخلــص مــن النمــاذج الورقيــة”.
ومنــذ إطــاق التطبيــق الخــاص بالبيانــات اإللكترونيــة
المســبقة علــى أجهــزة االتصــال المحمولــة فــي
ديســمبر/كانون األول  ،2020أصبحــت أكثــر مــن 40
مؤسســة بريديــة تســتعمله بنشــاط ،علــى مــا يقــرب
مــن  10 000جهــاز نشــط.
وبوجــود البيانــات اإللكترونيــة المســبقة ،تكــون
الســلطات الجمركيــة فـ ًـي البلــد المســتق ِبل علــى
علــم بمــا ســتتلقاه ّ
مقدمــا .ويمكــن للبلــد المســتقبل
أن ُيجـ ِـري عمليــات تقييــم المخاطــر وعمليــات تقييــم
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ً
ماليــة مســبقا ًوأن يختــار الطــرود التــي ينبغــي
تفتيشــها ســلفا.
ويقــول الســيد هيرمــان “عنــد اســتخدام المســتندات
الورقيــة فقــط ،ال يمكنــك القيــام بذلــك إال عنــد وصــول
البريــد إلــى البلــد المقصــد .وفــي غيــاب اإلقــرارات
الجمركيــة اإللكترونيــة ،فإنــك ال تعــرف مــا ســتتلقاه”.
وفــي حيــن أن اإلقــرارات الجمركيــة قــد تتضمــن بعــض
األقســام االختياريــة ،هنــاك ســبعة أقســام إلزاميــة
المرســل ملؤهــا علــى التطبيــق الخــاص
يجــب علــى
ِ
بالبيانــات اإللكترونيــة المســبقة علــى أجهــزة االتصــال
المرســل،
المرســل ،وعنوان
المحمولة ،وهي :اســم
ِ
ِ
واســم المرســل إليــه ،وعنــوان المرســل إليــه ،وعــدد
ـات.
الوحــدات ،والــوزن اإلجمالــي ،ووصــف المحتويـ ّ ً
معرفــا
ويجـ ًـب أن تضيــف المؤسســة البريديــة كذلــك
بريديــا.
ولــن ِّيتمكــن الزبائــن مــن تأكيــد اإلقــرار الجمركــي مــا
لــم يعبئــوا هــذه األقســام.
ويقــول الســيد هيرمــان “إذا اســتوفى الزبــون
اإلقــرار الجمركــي فــإن ذلــك يقلــل مــن احتمــال
حــدوث أخطــاء مقارنــة بمــا إذا قــام بذلــك موظفــو
المؤسســة البريديــة .والمســألة تتضمــن كذلــك جانــب
المســؤولية ،فــإذا ضغطــت علــى زر “موافــق” ،فإنــك
تتحمــل مســؤولية المعلومــات التــي أدخلتهــا”.
ويقـ ِّـدم التطبيــق كذلــك وســيلة ّ
فعالــة مــن حيــث
التكلفــة للمؤسســات البريديــة فــي البلــدان الناميــة
لتواكــب التقــدم التكنولوجــي.
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منذ إطالق التطبيق الخاص بالبيانات
اإللكترونية المسبقة على أجهزة
االتصال المحمولة في ديسمبر/
كانون األول  ،2020أصبحت أكثر من 40
مؤسسة بريدية تستعمله بنشاط،
على ما يقرب من  10 000جهاز نشط.
ِّ
ـات
ويفســر الســيد هيرمــان أن بعــض
المؤسسـ ّ ً
ً
البريديــة ،علــى ســبيل المثــال ،تضــع حاســوبا لوحي ــا
فــي بهــو المكاتــب البريديــة لديهــا ،يمكــن للزبائــن
تعبئــة اإلقــرار عليــه وتأكيــد ّ
صحــة النمــوذج ثــم
ّ
التوجــه مباشــرة إلــى الشــباك لتســليم الطــرد.
ً
ً ًّ
لوحي ــا جديــدا
وهــو يقــول “إن ذلــك يتطلــب حاســوبا
وتكلفــة ذلــك رخيصــة مقارنــة بالمبلــغ الــذي يتطلبــه
اقتنــاء حاســوب وآلــة طباعــة .ولذلــك ،مــا نفعلــه فــي
الواقــع هــو مســاعدة البلــدان الناميــة فــي ضمــان
عــدم تخلفهــا عــن الركــب فــي ّ
عملي ــة التحــول نحــو
التبــادالت اإللكترونيــة”.
وتقــول الســيدة تاليســا غرانــت مكليــر ،الموظفــة
المســؤولة عــن العالقــات العامــة ،إن شــركة البريــد
فــي غيانــا بــدأت باســتخدام التطبيــق الخــاص بالبيانــات

اإللكترونيــة المســبقة عل ــى أجه ــزة االتص ــال
المحمولــة فــي يناير/كان ــون الثان ــي  ،2021وه ــو
أول تطبيــق أجهــزة اتص ــال محمول ــة ج ــرى تطبيق ــه
ليســتخدمه الزبائــن.
وقالــت “لقــد ّ
رحــب الموظفــون بالتكنولوجيــا الجديــدة
ألنهــا قلصــت قــدر العم ــل الي ــدوي وتأقلم ــوا معه ــا
بســرعة“ .وقــد تحــول زبائننــا المعتــادون بســرعة إلــى
اســتخدام تطبيــق أجهــزة االتصــال المحمولــة”.
وتقــول الســيدة غرانــت مكلي ــر إن ــه كان مــن المه ــم
لبريــد غيانــا اســتخدام هــذه التكنولوجيــا ليســتمر فــي
التوزيــع إلــى الواليــات المتح ــدة وأوروب ــا .إنه ــا تمك ــن
المؤسســة البريديــة مــن الوف ــاء بمتطلب ــات المعايي ــر
العالميــة وتجنــب دفــع الغرام ــات.
ورغــم أن التطبيــق يس ــاعد ف ــي تبس ــيط العملي ــة
الجمركيــة فــإن الزبائــن ق ــد يحتاج ــون م ــع ذل ــك إل ــى
مســاعدة موظفــي البريــد .كمــا تضيــف الســيدة غرانــت
مكليــر أن بعــض الزبائ ــن ال يس ــتطيعون اس ــتخدام
الحاســوب ولذلــك فه ــم ال يس ــتطيعون اس ــتخدام
المســاعدة فــي تعلــم
التطبيــق .وقــد يطلــب آخــرون ً
اســتخدام العمليــة إم ــا ش ــخصيا أو علــى اإلنترن ــت
مــن خــال منصــات التواص ــل االجتماع ــي الخاص ــة
بالمؤسســة البريديــة.
وتقــول الســيدة غرانــت مكلي ــر “إن تفعيــل التطبي ــق
واســتخدامه يدخــان ف ــي نط ــاق الوف ــاء برؤيتن ــا
للتقــدم التكنولوجــي عل ــى مس ــتوى مؤسس ــة
البر ي ــد ”.ت .ج.
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أطلقت مؤسسة بريد كـندا خطة بيئية طموحة للمساعدة فــي وضع
عملية أكثر استدامة خالل العقود المقبلة.

ّ
الملحة
“إننا منشغلون بالصبغة
لمسألة انبعاثات غازات الدفيئة
ّ
والتكيف مع ما
والتخفيف منها،
ً
قد يكون عالما آخذا في االحترار،
وما يعتقد العلماء أنه سيصبح في
ً
غاية االحترار ما لم نفعل شيئا حيال
األمر”.

بقلم :تارا جيرو

ديله ــاري فرنان ــدو ،المديــرة العامــة لالســتدامة
المؤسســية فــي مؤسســة بريــد كنــدا

مؤسسة بريد كندا
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َ ُّ
أنشــئت
تعــد خطــة العمــل البيئيــة المشــتركة التــي ِ
بيــن المؤسســة ووكالئهــا التفاوضييــن مــن أكبــر
المجهــودات التــي بذلتهــا المؤسســة لمعالجــة
الشــواغل البيئيــة.
ً
ّ
ّ
المؤسســة قــد نفــذت مشــاريع ســابقا
ولمــا كانــت ً ّ ً
تشــمل عنصــرا بيئيــا ،مــن قبيــل برنامــج تجريبــي القتنــاء
عربــات كهربائيــة قبــل عشــر ســنوات ،فــإن خطــة
أكتوبر/تش ـرين
العمــل البيئيــة التــي أط ِلقــت فــي
ُ
ّ
األول تمضــي إلــى أبعــد مــن ذلـ ًـك .وهــي تضــم أربعــة
أهــداف بيئيــة جوهرّيــة وخططــا محـ ّـددة ّ
تبيــن كيفيــة
تحقيــق هــذه األهــداف.
وتقــول الســيدة ديلهــاري فرنانــدو ،المديــرة العامــة
لالســتدامة المؤسســية فــي مؤسســة بريــد كنــدا
“إن هــذه الخطـ ًـة  ...ت ّضـ ًـع أمامنــا ،وألول مــرة علــى
اإلطــاق ،نهجــا منظمــا لمعالجــة البيئــة”“ .إننــا
ّ
الملحــة لمســألة انبعاثــات
منشــغلون بالصبغــة
ّ
والتكيــف مــع مــا قــد
الدفيئــة والتخفيــف منهــا،
غــازات ً
يكــون عالمــا آخــذا فــي االحتــرار ،ومــا يعتقــد العلمـ ًـاء
أنــه ســيصبح فــي غايــة االحتــرار مــا لــم نفعــل شــيئا
حيــال األمــر”.
ّ
والمجــاالت األربعــة التــي ســتركز عليهــا خطــة العمــل
هي :الخفض من انبعاثات الكربون وتحويل النفايات
إلــى أماكــن غيــر مدافــن النفايــات ،واالبتــكار فــي
مجــال التغليــف وتحفيــز الموظفيــن علــى االنخــراط
بنشــاط فــي زرع ثقافــة فيهــا وعــي بالبيئــة.
وتخطــط مؤسســة بريــد كنــدا لمزاولــة عملهــا دون
التســبب بــأي انبعاثــات للكربــون عل ــى اإلطــاق
بحلــول عــام  ،2050مــع خفــض هــذه االنبعاثــات إلــى
 ٪30بحلــول عــام  .2030ويشــمل المســار المفضــي
نحــو هــذه األهــداف اســتخدام مركبــات منخفضــة
االنبعاثــات ومركبــات كهربائيــة ،وبنــاء مرافــق جديــدة
لتكــون جاهــزة لعــدم إصــدار أي انبعاثــات كربــون
وإعــادة تهيئــة بعــض بناياتهــا الحاليــة البالــغ عددهــا
 6000لخفــض مقــدار الوقــود األحفــوري الــذي تتطلبــه
عمليــة تدفئتهــا.
وخطــة تخفيــض النفايــات إلــى مســتوى الصفــر
بحلــول عــام  2030تتطلــب تحويــل مــا ال يقــل عــن ٪90
مــن النفايــات إلــى أماكــن غيــر مدافــن النفايــات.
واليــوم تقــوم المؤسســة البريدِّيــة بتحويــل  ٪73مــن
النفايــات الصــادرة عنهــا .وتفســر الســيدة فرنانــدو
أنــه يمكــن بلــوغ هــذا الهــدف مــن خــال مبــادرات
مــن قبيــل أن تشــترط المؤسســة علــى المتعاقديــن
إعــادة اســتخدام النفايــات الناتجــة عــن عمليــات البنــاء
والهــدم غيــر المضـ ّـرة وإعــادة مــواد التغليــف إ ّلــى
البائعيــن أو التســميد .وبحلــول عــام  ،2022تخطــط
المؤسســة لتجنــب اســتخدام جميــع أشــكال البالســتيك
ذات االســتخدام الواحــد التــي ال طائــل منهــا فــي
األحــداث واالجتماعــات.

لمعرفة المزيد عن الخطة،
ُيرجى االطالع على الرابط التالي:
canadapost.ca/environmentalplan

وقالــت إن الجهــود المبذول ــة ف ــي س ــبيل تحقي ــق
عمليــة توزيــع أكثــر اســتدامة ّ
تتضمــن برام ــج لخف ــض
انبعاثــات الكربــون وطباع ــة تعليم ــات واضح ــة بش ــأن
إعــادة التدويــر علــى العل ــب لك ــي يعــرف الزبائ ــن
ـتخدامها .وتخط ــط
كيفيــة التخلــص منهــا بع ــد اس ـ ً
المؤسســة كذلــك للتخل ــي تدريجي ــا ع ــن اس ــتخدام
األغلفــة البالســتيكية المســتخدمة فــي التغليــف فــي
التجــارة اإللكترونيــة.
وفــي األخيــر ،تأمــل المؤسســة تشــجيع  68 000شــخص
يعملــون لديهــا علــى ابت ــكار مش ــاريع بيئي ــة .وم ــن
بيــن الطــرق التــي تأمــل به ــا المؤسس ــة فــي تحقي ــق
ذلــك هــي إنشــاء صنـ ِّـدوق عم ــل تم ـ َّـول من ــه أف ــكار
الموظفيــن التــي صــوت لصالحه ــا بصفته ــا قابل ــة
للتحقيــق ،مــن قبيــل وض ــع حدائ ــق مجتمعي ــة أو
مراكــن للدراجــات.
وهــذه مجموعــة مــن األف ــكار الت ــي تق ــول الس ــيدة
فرناندو إنه قد يكون لها آثار تتخطى حدود مس ــاحة
كنــدا البالغــة  10مالييــن كيلومت ــر مرب ــع ( 4ملي ــون مي ــل
مربع).
ً
وتضيـف السـيدة فرنانـدو “إننـا متشـوقون حق ًـا
لتحقيـق هـذا ليـس فـي كنـدا فحسـب ،وإنمـا أيضـا
لتشـاطر أفضـل ممارسـاتنا مـع المؤس ًسـات البريديـة
األخـرى والمنظمـات التـي تعمـل معنـا فـي مجـال
التوزيع”“ .إننا نشـعر بحق أن هناك الكثير من المزايا
فـي اعتمـاد نهـج أشـد خضـرة لتنفيـذ واليتنـا ”.ت .ج.
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وناليبالــي هــي حملــة وطنيــة للتثقيــف تهـ ِـدف إلــى
تحفيــز ثقافــة القــراءة فــي جنــوب أفريقيــا .وتســت ِند
المبــادرة إلــى ِّفكــرة أنــه يمكــن لثقافــة القــراءة عنــد
ُّ
تأصلهــا أن تمثــل نقطــة تحــول فــي مجــال التعليــم
فــي جميــع أنحــاء البــاد.
وتقــول الســيدة منــى “تعمــل مؤسســة بريــد جنــوب
أفريقيــا باألســاس فــي أعمــال نقــل البضائــع إلــى
الوجهــة الصحيحــة ،ونحــن كذلــك نســتخدم هــذه
الخبــرة فــي تشــجيع القــدرة علــى القــراءة والكتابــة
فــي جنــوب أفريقيــا”.
ُ
وت ِعـ ُّـد ناليبالــي مــواد قــراءة تفاعليــة أصليــة ومناســبة
حســب األعمــار ومالئمــة للســياق فــي شــكل ملحقــات
صحفيــة ،ومتاحــة فــي جميــع لغــات جنــوب أفريقيــا
الرســمية البالــغ عددهــا  11لغــة .وتنقــل المؤسســة
ـواد المطالعــة إلــى المكاتــب البريديــة المقصــد حيــث
مـ ّ
ممثلــو نــوادي المطالعــة أو المــدارس أو
مها
ـل
يتسـ
ُ
المكتبــات .وتتــرك كذلــك بعــض النســخ عنــد الشــبابيك
ليتمكــن الزبائــن مــن أخـ ًـذ نســخة معهــم إلــى
منازلهــم .وكل ذلــك مجانــا.
وتقــول الســيدة منــى “نتيجــة لهــذه الشــراكة مــع
مؤسســة بريــد جنــوب أفريقيــا ،اســتطاعت ناليبالــي
مــن رفــع عــدد نــوادي المطالعــة والمــدارس
والمكتبــات المســتفيدة بقــدر كبيــر وإتاحــة المزيــد مــن
مــواد المطالعــة بيــن أيــادي األطفــال”.
ُ
المؤسســة وناليبالــي
ـن
ـ
ي
ب
ـراكة
ـ
ش
ال
ـت
ـ
ق
ل
ط
وأ
ِ
ً
فــي عــام ً ،2016وهــي وفقـ ُـا للســيدة منــى قــد
ـودع ناليبالــي مــواد
نمــت تدريجيــا منـ ّـذ إنشــائها .وت ـ ِ
المطالعــة المغلفــة والمعنونــة فــي ُمركــز الفــرز
تشــواني ُ فــي بريتوريــا ،جنــوب أفريقيــا .وتفـ َـرز الــرزم
عندئــذ وت َ
رســل إلــى مكاتــب البريــد المقصــد.
ِّ
وتفســر الســيدة منى قائلة “إن مؤسســة بريد جنوب
أفريقيــا تــرى هــذه الشــراكة بمثابــة برنامــج جماعــي
لالســتثمار االجتماعــي وال تتقاضــى مــن ناليبالــي

يقف أعضاء شباب في نادي المطالعة خارج مكتب بريد في جنوب أفريقيا ،حيث جمعوا حينها
مالحق القراءة  Nal’ibaliالخاصة بهم (صورة من مؤسسة بريد جنوب أفريقيا).

ً
ً
َّ
جنوب أفريقيا طوال سنوات دورا مهما في المساعدة في القضاء
بريد
مؤسسة
ت
أد
ً
على الفقر في البلد .ووفقا للسيدة نومخيطا منى ،المديرة التنفيذية ملجموعة مؤسسة
المستثمر
بريد جنوب أفريقيا ،وهي المستثمر البريدي الوطني في جنوب أفريقيا ،فإن
ِ
يحمل على عاتقه مسؤولية “االستثمار في مستقبل البلد” .وهو يقوم بذلك بسبل من
بينها عقد شراكة مع منظمة ناليبالي غير الربحية.

“ناليبالي تعني (هناك قصة) باللغة
الكوسية ،وهي من بين لغات جنوب
أفريقيا الرسمية البالغ عددها 11
لغة .والكوسية هي اللغة األم
لحوالي  8.3ماليين من سكان جنوب
أفريقيا”.

ً
مقابــا إزاء هــذه الخدمــة ”.وتضيــف “لقــد تطـ ّـورت
هــذه العالقــة لدرجــة أنهــا أصبحــت تســمح لناليبالــي
بإتاحــة  80 000ملحــق للمطالعــة يمكــن لألشــخاص
أخــذه مــن  406منافــذ مكاتــب بريديــة و 400 000نســخة
لنــوادي المطالعــة والمــدارس وريــاض األطفــال”.
وكذلــك يمكــن أن يقــوم األطفــال بتجميــع أجــزاء مــن
مــواد المطالعــة التــي ّ
تعدهــا ناليبالــي بأنفســهم
وهــو مــا يســاعد فــي إضفــاء متعــة أكبــر علــى
القــراءة .ونهــج المطالعــة التفاعلــي هــذا هــو مــا
ّ
فعاليــة مبــادرة ناليبالــي.
عــزز مــن
ّ
وتعلــق الســيدة منــى “لقــد قــال اآلبـ ًـاء والمعلمــون
ّ
فعليـ ُـا فــي تنميــة
إن ناليبالــي تســاعد األطفــال
عطــي لآلبـ ًـاء
ت
ـي
ـ
ه
“و
مهــارة القــراءة لديهــم”.
ِ
واألطفــال الفرصــة لقضــاء أوقــات جيــدة معــا.
فاألطفــال الســعداء يكبــرون ليصبحــوا بالغيــن ســعداء
وفاعليــن”.
وتــروم خطــة عمــل التنميــة الوطنيــة لجنــوب أفريقيــا
القضــاء علــى الفقــر وتقليــص أوجــه عــدم المســاواة
بحلــول عــام  ،2030والتعليـ ًـم هــو مــن بيــن العوامــل
الرئيســية التــي تتيــح فرصــا أفضــل للشــباب .وتقــول
الســيدة منًــى “إن المهــارة التــي يحتــاج إليهــا كل
النــاس حقــا للعيــش علــى نحــو أفضــل هــي القــدرة
علــى القــراءة والكتابــة”.
“والقــراءة تفتــح أمامنــا أبــواب المعرفــة والتجربــة
التــي اكتســبها اآلخــرون .إن القــدرة علــى القــراءة
والكتابــة متطلــب فــي جميــع الوظائــف والمهــن،
وفــي جنــوب أفريقيــا ،التــي تعــرف نســبة عاليــة مــن
البطالــة ،ومــن الضــروري إمــداد الشــباب بالمهــارات
التــي يحتاجونهــا للمشــاركة فــي االقتصــاد .ويجــب
أن يكونــوا واثقيــن بمــا يكفــي لخلــق فــرص العمــل
ألنفســهم وعــدم االعتمــاد علــى الوظائــف فقــط،
ولــن يحــدث ذلــك إال إذا ّ
حولتهــم مهاراتهــم فــي
القــراءة والكتابــة إلــى أعضــاء مــن المجتمــع مثقفيــن
ومندمجيــن فيــه خيــر اندمــاج .وال يمكــن ألي اقتصــاد
االســتمرار مــا لــم يكــن الســكان مثقفيــن”.
وتــرى مؤسســة بريــد جنــوب أفريقيــا فــي الشــراكة
مــع ناليبالــي مــا ًهــو أكثــر مــن القــدرة علــى القــراءة
والكتابــة .ووفقــا لل ًســيدة منــى ،فــإن المؤسســة
فخــورة بكونهــا جـ ًـزءا مــن البرنامًــج الــذي “يجلــب
الســعادة ومســتقبال أكثــر إشــراقا للكثيريــن”.
وناليبالــي تعنــي “هنــاك قصــة” باللغــة الكوســية،
وهــي مــن بيــن لغــات جنــوب أفريقيــا الرســمية البالــغ
عددهــا  11لغــة .والكوســية هــي اللغــة األم لحوالــي
 8.3مالييــن مــن ســكان جنــوب أفريقيــا .وهنــاك صلــة

“القراءة تفتح أمامنا أبواب المعرفة
والتجربة التي اكتسبها اآلخرون.
إن القدرة على القراءة والكتابة
متـ ــطل ــب فـ ــي جمي ـ ــع الوظائـ ـ ــف
والمهن ،وفي جنوب أفريقيا ،التي
تعرف نسبة عالية من البطالة ،ومن
الضروري إمداد الشباب بالمهارات
التي يحتاجونها للمشاركة في
االقتصاد”.
نومخيط ــا من ــى ،المدي ــرة التنفيذي ــة لمجموع ــة
مؤسســة بريــد جنــوب أفريقي ــا ()SAPO

وثيقــة بيـ ًـن اللغــة والهوي ــة الثقافي ــة ،ويش ــرفنا أن
نكــون جــزءا مــن البرنامــج الــذي يصــون تعــدد الثقافــات
المذهــل الــذي تعرف ــه جن ــوب أفريقيــا .وتختت ــم
الســيدة منــى قائلـ ًـة “إن مؤسســة بريــد جنــوب أفريقيــا
ليســت فقــط جــزءا مــن البنيــة التحتيــة؛ بــل نحــن جــزء
مــن المجتمــع”.
هـ .ن.
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مختارات

أسرتاليا
فــي أوائــل ديســمرب/كانون األول ،أعلنــت
ـتعمل
المؤسســة  AUSTRALIA POSTأنهــا سـ َ
إلــى جانــب شــركة  Qantasعلــى تحويــل طائرَتــي
ركاب من طراز  Airbus A330 200إلى طائرتي
شــحن للمســاعدة فــي دعــم الطلــب المزتايــد علــى
التسـ ًـوق عــر اإلنرتنــت .وســتعمل إحــدى الطائرتـ ًـن
محليــا واألخــرى التابعــة لشــركة  Qantasدوليــا.
وتمــت إضافــة طائــرة شــحن ثالثــة مــن طــراز
أوائــل
 A321 P2Fإلــى أســطول المؤسســة فــي َ
ديســمرب/كانون األول ،وإلــى جانــب طائرتــي
 A330المحولتــن ،سـرتفع عــدد طائــرات أســطول
الشــحن المخصصــة إلــى  12طائــرة .وتعــزز الطائــرة
الجديــدة اتفــاق شــركة  Qantasالطويــل األمــد
مــع المؤسســة .Australia Post
النمسا
كشــفت المؤسســة  AUSTRIAN POSTعــن
نتائجهــا الماليــة للفصــول الثالثــة األولــى مــن
عــام  .2021وشــهدت إيــرادات المجموعــة زيــادة
بنســبة  ،٪22.2بفضــل نمــو عضــوي بنســبة ٪8.8
واالندمــاج الكامــل للشــركة التابعــة الرتكيــة
 .Aras Kargoوبعــد معــدالت النمــو المرتفعــة
ـرادات
المســجلة خــال الفصــل الســابق ،ارتفعــت إيـ ً
الفصــل الثالــث مــن عــام  2021بنســبة  ٪10.5ســنويا
أو  ٪2.4علــى أســاس المقارنــة بالمثــل باســتثناء
شــركة  Aras Kargoالتابعــة .كمــا زادت كميــات
ـة .وارتفعــت
الطــرود خــال الفصــول الماضيـ ً
إيــرادات الطــرود بنســبة  ٪57.1ســنويا لتصــل إلــى
 905.6مليــون يــورو ( 1.02مليــار دوالر أمريكــي).

مختارات

بلجيكا
أعلــن مجلــس إدارة المؤسســة  BPOSTعــن
تعيــن الســيد جــان مولــس فــي منصــب الرئيــس
التنفيــذي للشــركة  bpost Belgiumوكشــف
عــن توســيع اللجنــة التنفيذيــة للمجموعــة ()GEC
بتعيــن الســيد نيكــوالس بايــز كرئيــس لالســراتيجيات
والتحــول .وتــم إطــاق هــذه اإلعالنــات أثنــاء تقديــم
نتائــج الفصــل الثالــث للمؤسســة الربيديــة ،حيـ ًـث
كشــف الرئيــس التنفيــذي الســيد ديــرك ترييــز أيضــا
أن أنشــطة المؤسســة  bpostالبلجيكيــة ســيتم
دمجهــا فــي وحــدة أعمــال واحــدة تســمى
.bpost Belgium
كندا
قامــت المؤسســة  CANADA POSTبالرتوي ــج
لربنامــج Delivery Accommodation
(عمليــة التوزيــع المكيفــة) الخــاص بهــا ،والــذي
يقــدم الدعــم للزبائــن مــن الســكان الذيــن يعانــون
مــن قيــود وظيفيــة أو مــن محدوديــة الحركــة
أو ظــروف صحيــة أخــرى قــد تؤثــر علــى قدرتهــم
علــى ســحب الربيــد مــن صنــدوق الربيــد الخــاص
بهــم .وحلــول عمليــة التوزيــع المكيفــة هــي
حلــول متنوعــة ً ويمكــن توفريهــا علــى مــدار
العــام أو مؤقتــا أو خــال فصــل الشــتاء فقــط.
وانضــم إلــى الربنامــج منــذ إطالقــه فــي عــام 2014
أكــر مــن  24 500كنــدي .وتشـ ًـمل أمثلــة حلــول
عمليــة التوزيــع المكيفــة مفتاحــا للمســاعدة فــي
تنظيــم عمليــات توزيــع
فتــح صناديــق الربيــد ،أو ً
فــي محــال اإلقامــة أســبوعيا لألشــخاص الذيــن ال
يســتطيعون الوصــول إلــى صناديــق بريدهــم.
إستونيا
فــي نهايــة نوفمرب/تش ـرين الثانــي  ،2021أعلنــت
المؤسسة  ،OMNIVAالمستثمر الربيدي َّ
المعي
فــي إســتونيا ،عــن رؤيتهــا الجديــدة وأهدافهــا
االســراتيجية .وتعــزم المؤسســة أن تصبــح الشـريك
اللوجســي المفضــل فــي دول البلطيــق خــال
الســنوات الخمــس المقبلــة .وســركز المؤسســة
 Omnivaعلــى إرضــاء الزبائــن بدرجــة أكــر فــي
الســنوات القليلــة المقبلــة مــن خــال االســتثمار فــي
تكنولوجيــا المعلومــات وتوفــر عمليــات توزيــع
أســرع وأبســط وفــي الوقــت المناســب .وســتهدف
المؤسســة إلــى اعتمــاد معيــار تســليم الطــرود فــي
اليــوم التالــي وستوســع شــبكة آالت الطــرود إلــى
مــا يقــرب مــن  1000آلــة فــي دول البلطيــق.

فنلندا
فــي نوفمرب/تش ـرين الثانــي ،بــدأت مجموعــة
 POSTI GROUPللخدمــات الربيديــة الفنلنديــة
فــي اســتخدام نظــام توجيــه الطــرود الديناميكــي
فــي جميــع أنحــاء البــاد .وأعلنــت مؤسســة
الربيــد أنــه ســيجري فــي المســتقبل اسـ ًـتخدام
الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي جنبــا إلــى
جنــب مــع هــذا النظــام للتنبــؤ بالتغيــرات فــي
معــدل مــلء خزائــن الطــرود التابعــة للمجموعــة
 .Postiومــن خــال تعزيــز خزائــن الطــرود بالــذكاء
االصطناعــي يمكــن التنبــؤ بالفعــل بدقــة تصــل إلــى
 ٪96بالطــرود الــي ســيجري ســحبها مــن خزانــة
الطــرود فــي غضــون  24ســاعة .وبفضــل نمــوذج
تنبــؤ قــادر علــى التعلــم ،يمكــن تســليم الطــرود
دون الحاجــة إلــى نقلهــا بالعربــات إلــى موقــع
قريــب مــن المســتهلك.
ألمانيا
أعلنت المجموعة DEUTSCHE POST DHL
أن السيد فرانك أبيل ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
 ،DPDHLسيتنحى بعد الجلسة العامة السنوية
للشركة في عام  .2023وسيتولى السيد توبياس
ماير منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة .وانضم
السيد ماير إلى الشركة في عام  2013وشغل
مجموعة متنوعة من المناصب بما في ذلك
الرئيس المعين بتطوير الشركة ،ومدير العمليات
في قسم ،DHL Global Forwarding
ومدير العمليات وتكنولوجيا المعلومات في
قسم  .Post & Parcel Germanyوشغل
منصب الرئيس التنفيذي للشركة & Post
 Parcel Germanyوهو عضو في مجلس
إدارة المجموعة  DPDHLمنذ مارس/آذار .2019

هولندا
أعلنــت المؤسســة  POSTNLأن اثنــن مــن أعضــاء
لجنتهــا التنفيذيــة ســيغادران الشــركة .وتــم تعيــن
السيد ريسي بيكر ،مدير الربيد في هولنداً ،كرئيس
تنفيــذي لشــركة الطاقــة  Essentاعتبــارا مــن 1
فرباير/شــباط  .2022وقــرر رئيــس نظــم المعلومــات
الســيد مارســيل كــروم تغيــر مسـرته المهنيــة نحــو
اتجــاه جديــد وســيغادر المؤسســة  PostNLفــي 1
مايو/أيــار  .2022وبــدأت المؤسســة  PostNLاآلن
فــي البحــث عــن شــخصني لشــغل منصـ َـي مديــر الربيــد
فــي هولنــدا ورئيــس نظــم المعلومــات ،وســيصدر
اإلعــان عــن هذيــن المنصبــن فــي وقــت الحــق.

الرنويـج
َّ
تبن ـ ـ ــت الم ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة POSTEN NORGE
استراتيجية بيئية جديدة ذات طموحات تتماشى
مع اتفاق باريس وافقت عليها مبادرة األهداف
القائمة على العلم ( .)SBTiويهدف المستثمر
إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف
بحلول عام ً ،2030
بناء على مستويات عام ،2012
والوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر فيما
يخص جميع وسائل النقل البري بحلول عام 2040
ثم الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر في
جميع العمليات بحلول عام ُ .2050وتتمثل إحدى
الطرق لتحقيق ذلك في أال تقتنى إال الشاحنات
في
التي
تعمل بمصادر الطاقة المتجددة ً
ً
المدن اعتبارا من عام  2022وخارج المدن اعتبارا
من عام .2023
روسيا
األول افتتحًــت المؤسســة
فــي ديســمرب/كانون ً
 RUSSIAN POSTمختــرا جديــدا لتجربــة الزبائــن
فــي مركــز ســكولكوفو لالبتــكار فــي موســكو.
وســيصبح المختــر فضــاء اختبــار وتجريــب للخدمــات
المبتكــرة الجديــدة لفائــدة زبائــن المســتثمر
الربيــدي .وداخــل المختــر ،ســيكون بإمــكان
الشــركات التقنيــة الناشــئة تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة
منتجاتهــا
تعــرض الطريقــة الــي يمكــن أن تفيــد بهــا ً
أو حلولهــا مؤسســة الربيــد .وتجــري حاليــا فــي
المختــر تجربــة نظــام جديــد لتحليــل الــكالم وحــل
ذكــي لتحليــل الفيديوهــات .ويمكــن لهــذا األخــر
رسـ ًـم خرائــط حراريــة لتقييــم الخدمــات األكــر
طلبــا .
سنغافورة
أعلنــت المؤسســة  SINGPOSTفــي نوفمــر/
تش ـرين الثانــي عــن نتائجهــا للنصــف األول مــن
العــام المنتهــي فــي  30ســبتمرب/أيلول .2021
وارتفعــت اإليــرادات بنســبة  ٪3.3لتصــل إلــى
 731.4مليــون دوالر ســنغافوري ( 535.6مليــون
دوالر أمريكــي) ،بفضــل النمــو الــذي شــهدته
قطاعــات الربيــد والطــرود المحليــة واللوجســتيات
والعقــارات .وفــي المقابــل ً ،شــهد قطــاع الربيــد
الدولــي والطــرود انخفاضــا ً .وعرفــت األربــاح
التشــغيلية للمجموعــة ارتفاعــا بنســبة ٪28.4
َ
قطاعــي
بســبب المســاهمات القويــة مــن
والعقــارات .وأعلنــت
الخدمــات اللوجســتية ً
المؤسســة  SingPostأيضــا عــن ترقيــة الســيدة
 Neo Su Yinوالســيد  Ryan Tangكرئيســن
َ
لقطاعــي الخدمــات المحليــة والدوليــة
تنفيذيــن
علــى التوالــي.

جنوب أفريقيا
أصــدر مكتــب بريــد جنــوب أفريقيــا ()SAPO
مجموعــة جديــدة مــن الطوابــع الربيديــة فــي بدايــة
ديســمرب/كانون األول  2021لالحتفــاء باألســبوع
العالمــي لألحيــاء الربيــة .وتصــور المجموعــة
المكونــة مــن أربعــة طوابــع بريديــة ضفــادع
جنــوب أفريقيــا المهــددة باالنقــراض ،وهــي
متاحــة لــدى خدمــات هوايــة جمــع الطوابــع
الربيديــة الــي يوفرهــا مكتــب بريــد جنــوب أفريقيــا
فـ ُـي بريتوريــا ،كمــا تــم إصــدار مظــروف تــذكاري.
وتصــور الطوابــع أنــواع الضفــادع المهــددة الــي
ال توجــد إال فــي جنــوب أفريقيــا ،مثــل ضفــدع
ً .Tableوتعــاون مكتــب
ً Mountain Ghost
بريــد جنــوب أفريقيــا تعاونــا وثيقــا مــع منظمــة
األحيــاء الربيــة المهــددة باالنقــراض ،وبرنامــج
الربمائيــات المهــددة ،عنــد صياغــة موضــوع
الطابــع التعليمــي.
اإلمارات العربية المتحدة
َّ
وقعــت مجموعــة بريــد اإلمــارات ( )EPGمذكــرة
تفاهــم مــع شــركة  BrightDropالمــزودة
ألنظمــة التوصيــل الكهربائيــة .ويرمــي االتفــاق إلــى
دعــم عمليــات مجموعــة بريــد اإلمــارات المزتايــدة
فــي بريــد اإلمــارات ،المســتثمر الربيــدي الرســمي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمــزود الرائــد
لخدمــات الربيــد الس ـريع مــن أجــل حلــول ميــل أخــر
أشــد فعاليــة واســتدامة .وستســعى مذكــرة
التفاهــم إلــى استكشــاف الفــرص فــي مجــال
الخدمــات اللوجســتية المســتدامة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وال ســيما فيمــا يخــص
مركبــات التوزيــع .كمــا أقامــت مجموعــة بريــد
اإلمــارات شــراكة مــع مجموعــة  ENOCلتعزيــز
عمليــة التوزيــع فــي الميـ ًـل األخــر .وأصبــح متجــر
 ZOOMالصغــر موقعــا لالســتالم والتســليم
للزبائــن الذيــن يرســلون أو يســتلمون شــحنات الربيــد
الس ـريع عــر مجموعــة بريــد اإلمــارات.

كل المواضيع بقلم هيلني نورمان

المملكة المتحدة
قبــل مؤتمــر  ،COP26أعلنــت المؤسســة
 ROYAL MAILعــن إنشــاء أول مكتــب توزيــع
لهــا فــي اســكتلندا يســتخدم أســطول مركبــات
توزيــع كهربائيــة بالكامــل .وتــم تعويــض  13شــاحنة
توزيــع تعمــل بالديــزل بمركبــات كهربائيــة بالكامــل
فــي مكتــب  ،Govanكمــا انضمــت إلــى األســطول
ســيارتان كهربائيتــان صغريتــان .وعملــت المؤسســة
 Royal Mailمــع الشــركة  BP Pulseفــي
غالســكو إلكمــال أعمــال البنيــة التحتيــة وتركيــب
ثمانـ ّـي نقــاط شــحن كهربائيــة بقــدرة  7كيلــووات.
وتولــد الطاقــة الالزمــة لتشــغيل المركبــات مــن
مصــادر الطاقــة الكهرومائيــة والشمســية
وطاقــة الريــاح المتجــددة بنســبة .٪100
الواليات المتحدة األمريكية
تعاونــت خدمــة بريــد الواليــات المتحــدة ()USPS
مــع المنظمــة  WeAreTeachersإلطــاق
مشــروع  USPS Pen Palالجديــد ،الــذي
هــو عبــارة عــن برنامــج تعليمــي مجانــي للعــام
الدراســي  2022-2021للطــاب فــي الصفــوف
مــن الثالــث إلــى الخامــس .وســيوفر المشــروع
 25 000فصــل دراســي فــي جميــع أنحــاء الواليــات
المتحــدة ليكــون ذلــك فرصــة للدخــول فــي شــراكة
مــع الفصــول النظــرة لكتابــة مليــون رســالة
بهــدف إقامــة صداقــات وفهــم وجهــات النظــر
المتنوعــة .وســيحصل كل فصــل دراســي مشــارك
علــى مجموعــة مــن أدوات مشــروع USPS Pen
 Pal Projectمــع ملصــق تعليمــي وبطاقــات
وأظــرف.
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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

Coupons-réponse
internationaux ABIDJAN
ABIDJAN INTERNATIONAL
REPLY COUPONS
قسائم المجاوبة الدولية ألبيدجان

للحصول على المزيد
من المعلومات

2025-2021
!Une collection d’exception
!AN EXCEPTIONAL COLLECTION
مجموعة استثنائية!

cri@upu.int

www.upu.inT

Commandez vos CRI auprès des opérateurs postaux.
Order your IRCs directly from postal operators.
اطلب قسائم المجاوبة الدولية التي تريد من المستثمرين البريديين.

مجلة  Union Postaleهي المجلة الرئيسية لالتحاد البريدي العالمي،
وقد بدأ إصدارها في عام  .1875وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات ،ما
يتيح للمعلنين فرصة للوصول بانتظام إلى جمهورهم.
وفي كل عام توزع زهاء  12 000نسخة من المجلة على مجموعة من
القراء المرموقين ،وجلهم من كبار صانعي القرار لدى المؤسسات
البريدية والوزارات الوطنية في البلدان األعضاء في االتحاد البالغ عددها
 192بلدا .ويشمل هؤالء القراء المديرين التنفيذيين ومديري العمليات
والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
َّ
وتوزع  1000نسخة أخرى من المجلة في كل عام أيضا أثناء اجتماعات
أجهزة اتخاذ القرارات في االتحاد البريدي العالمي وفي اجتماعات
مجلس االستثمار البريدي ومجلس اإلدارة التي يحضرها اآلالف من
المندوبين من البلدان األعضاء ،وكذلك أثناء األحداث الخاصة التي
ينظمها القطاع ،مثل معرض .Post-Expo
واإلعالنات التي تنشر في المجلة تبلغ جمهورا دوليا فعال.
والمجلة هي منشور االتحاد ُالبريدي العالمي الوحيد الذي يقبل نشر
إعالنات فيه .وبحجز حيز واحد يضمن ظهور إعالنكم في نسخ المجلة
المنشورة بجميع اللغات سواء المطبوعة أو اإللكترونية.
ُ
واألمثل هو أن ترسل األعمال الفنية في نسق  PDFبكل لغة متاحة.
وال ُيقبل نشر اإلعالنات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.
صفحة كاملة

حجز عدد واحد

(تخفيض بنسبة )٪5

حجز  4أعداد

(تخفيض بنسبة )٪10

حجز  8أعداد

الصفحات
الداخلية
ظهر صفحة
الغالف األمامية
ظهر صفحة
الغالف الخلفية
صفحة الغالف
الخلفية

 4000يورو

 15 200يورو

 28 800يورو

 4100يورو

 15 480يورو

 29 520يورو

 4100يورو

 15 480يورو

 29 520يورو

 4300يورو

 16 340يورو

 30 960يورو

نصف صفحة

حجز عدد واحد

(تخفيض بنسبة )٪5

حجز  4أعداد

(تخفيض بنسبة )٪10

الصفحات الداخلية

 3000يورو

 11 400يورو

 21 600يورو

حجز  8أعداد

“أحب مجلة  Union Postaleألنها تقدم إلي
معلومات عن مستجدات بريدية مختارة*”.
“أحب مجلة  Union Postaleألنها تطلعني على
المستجدات*”.
جهة االتصال:
ْ
كايال ر ْد ْ
ستاون،
ِ
رئيسة التحرير
البريد اإللكترونيkayla.redstone@upu.int :
الهاتف+41 31 350 31 11 :

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND

* مقتطف من الدراسة االستقصائية التي أجريت على القراء في عام .2019
مالحظة :يخضع نشر اإلعالنات في مجلة  UNION POSTALEلموافقة برنامج االتصاالت
واألحداث في المكتب الدولي.
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البريدية على الخروج
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عالم واحد،
شبكة بريدية واحدة
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شتاء  / 2019عدد خاص لالحتفال بذكرى التأسيس

س ذ� ة� ذ�ال ة�� � يذ� ال ذ�اك ةر�
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يؤمن حلوله السحابية

18

موضوع الغالف

28
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العالم ــي عن المواعيد
الجديدة لعقد المؤتمر
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14

موضوع الغالف
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قفزة افتراضية نحو
حياة عادية جديدة

14
16
27

حلول االتحاد البريدي
العالمي المتطورة
لتيسير التجارة اإللكترونية
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