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العالمي البريدي  لالتحاد  اإلعالمي  الفضاء 

البريد الصوتي
قصص من خلف كواليس مؤسسات البريد

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

 بريدية من جميع أنحاء 
ً
يقدم “البريد الصوتي” قصصا

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

ً
يبذلون جهودا

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

االتحاد الرقمي

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

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

البريديـة. املسـائل  عـن  املسـؤولة  املتخصصـة 

المسائل البريدية

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

 
للترويج ملدونتك البريدية، ُيرجى االتصال بنا على العنوان 

communication@upu.int  :اآلتي

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

الصلـة. ذات  املجـاالت 
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44
التركيز على السوق

تستثمر  أفريقيا  جنوب  بريد  مؤسسة 
خالل  من  أفريقيا  جنوب  مستقبل  في 

برنامج للتثقيف
سـنوات  طـوال  أفريقيـا  جنـوب  بريـد  مؤسسـة  ت  أدَّ
علـى  القضـاء  فـي  المسـاعدة  فـي  مهّمـًا  دورًا 

البلـد. فـي  الفقـر 

8

مقابلة
تغيير نطاق األعمال البريدية 

 Post للمؤسسة  التنفيذي  المدير  ْطَلَع 
َ
أ

 Union مجلة  بانسود،  أنيرودا  الدكتور   ،Fiji
البريدي  المستثمر  جديد  على   Postale
باإلضافة إلى ما يبتغي تحقيقه في المستقبل 
في هذه الدولة الجزرية الصغيرة التي احتفلت 

لتأسيسها.   150 بالذكرى   2021 عام  في 

بإيجاز
األعمــــــــال  يطلقـــــــــان  المجلســــــان 
المتعلقـــة باســـتراتيجية أبيدجـــان 

الجديـــدة البريديـــة 
عقــــد مجلـــــــــس االســـــــــــتثمـــار البريــــــــــــــدي ومجلس 
مؤتمـر  بعـد  جلسـاتهما  أولـى  اإلدارة 
أبيدجان، وأطلقا األعمال بشأن االستراتيجية 

.2025-2021 للفتـرة  للمنظمـة  الجديـدة 

بإيجاز
األجور  عن  جديدًا  تقريرًا  يصدر  العالمي  البريدي  االتحاد 
بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس نظام النفقات الختامية
فـي  األجـور  فريـق  أصـدر   ،2021 الثانـي  نوفمبر/تشـرين  شـهر  منتصـف  فـي 
نظـام  تطـور  علـى  الضـوء  يسـلط  جديـدًا  تقريـرًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
النفقـات الختاميـة علـى مـدى فتـرة الخمسـين عامـًا الماضيـة. ويحلـل التقريـر، 
المعنون “النفقات الختامية - آفاق جديدة لعالم متغير”، السياسة العامة 

وعوامـل السـوق الرئيسـية التـي شـكلت وسـتواصل تشـكيل نظـام األجـور.
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ملحمة البريد
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المحتويات

التركيز على السوق
مستقبل  إلى  تتطلع  كندا  بريد  مؤسسة 

أخضر
طموحـــة  بيئيـــة  خطـــة  كنـــدا  بريـــد  مؤسســـة  أطلقـــت 
خـــال  اســـتدامة  أكثـــر  عمليـــة  وضـــع  فـــي  للمســـاعدة 

المقبلـــة. العقـــود 

موضوع الغالف

وداٌع حار
عندمـا انُتخـب المديـر العـام لاتحـاد 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 يتأمـان التقـدم الـذي أحـرزاه والحالـة الراهنـة 

لاتحـاد.
تحقيق صحفي

كوفيد-19  جائحة  آثار  على  الضوء  تسلط  البريدية  المؤسسات 
خالل اليوم العالمي للبريد لعام 2021

احتفـل االتحـاد البريـدي العالمـي فـي 8 تشـرين األول/أكتوبـر 2021 باليـوم العالمـي 
للبريد في إطار حفل مختلط تضمن عروضًا قدمها وزراء مسؤولون عن المؤسسات 

البريديـة ومديـرون تنفيذيـون بريديـون مـن جميـع أنحـاء المعمـورة.

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

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

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

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

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

شتاء 2021 
إشارة إلى الموسم في بلد النشر.

رئيسة التحرير: 
كاْيا ِرْدستاْون )ك.ر(

رون:  المحرِّ
هيلن نورمان )هـ.ن(، وتارا جريو )ت. ج(، 

وصونيا ِدنوفْسكي )ص.د( 

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

الطباعة:
مطبعة االتحاد الربيدي العالمي

االشرتاكات:
publications@upu.int

اإلعالنات:
kayla.redstone@upu.int

صورة الغالف:
Sophia Bennett

االتصال:
UNION POSTALE 

International Bureau 
Universal Postal Union

3015 BERNE
SWITZERLAND

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

الموقع الشبكي:
www.upu.int/en/News-Media
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بإيجاز9
االتحاد الربيدي العالمي يعلن 

عن موضوَعي المسابقة الدولية 
لكتابة الرسائل واليوم العالمي 

للربيد لعام 2022
االتحاد البريدي العالمي يناقش 10

مسألة االستدامة خالل المعرض 
Parcel+Post Expo

المؤسسات البريدية العصرية هي األقدر على التعافي من الجائحة36
عت  تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب شديد في ساسل اإلمدادات العالمية وسرَّ

اتجاهات التراجع الطويل األجل لبريد الرسائل لفائدة الطرود والخدمات اللوجستية.
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مـــن  العديـــد  يشـــهد  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 
نهايتـــه. مـــن   2021 عـــام  اقتـــراب  مـــع  التغييـــرات 

 UNION POSTALE مجلة  من  العدد  هذا  يعرض 
أفكار المدير العام لالتحاد البريدي العالمي، السيد 
العام،  المدير  ونائب  حسين،  الرحمن  عبد  بشار 
لتسليم  استعدادهما  أثناء  كليفا،  باسكال  السيد 
حديثًا  المنتخب  قيادتها  لفريق  المنظمة  مقاليد 
في يناير/كانون الثاني 2022. وقد أتيحت لنا فرصة 
اإلنجازات  على  للتعرف  الشخصيتين  مع  الجلوس 
قضياها  التي  التسع  السنوات  خالل  تحققت  التي 
بالقطاع  المعنية  المتخصصة  الوكالة  رأس  على 
باإلضافة  المتحدة،  األمم  وكاالت  بين  من  البريدي 
ال  التي  الملحة  بالقضايا  يتعلق  فيما  آرائهما  إلى 
تزال تواجه المنظمة عند تمرير الشعلة إلى السيد 

ماساهيكو ميتوكي والسيد ماريان أوسفالد. 

يمثـــل االنتقـــال مـــن عـــام 2021 إلـــى عـــام 2022 نهايـــة 
فرضـــت  التـــي  كوفيـــد-19  لجائحـــة  الثانـــي  العـــام 
ضغوطـــًا إضافيـــة علـــى القطـــاع فـــي خضـــم عمليـــة 
التحـــول التـــي يشـــهدها. وسيســـتمتع القـــراء أيضـــًا 
القطـــاع  ألداء  الشـــاملة  الرؤيـــة  علـــى  بالتعـــرف 
هـــذا العـــام، حيـــث يشـــرح الخبيـــر االقتصـــادي فـــي 
ــا نتائـــج  االتحـــاد البريـــدي العالمـــي الســـيد مـــورو بوفـ
التوقعـــات االقتصاديـــة البريديـــة لعـــام 2021 الصـــادرة 

العالمـــي. البريـــدي  االتحـــاد  عـــن 

 ،UNION POSTALE مجلة  مع  مميز  حوار  وفي 
التنفيذي  المدير  بانسود،  أنيرودا  السيد  قدم 
للمؤسسة Post Fiji ، نظرة مقتضبة بشأن التحديات 
الصغيرة  الجزرية  الدول  تواجهها  التي  المحددة 

النامية وأسدى نصائحه بشأن سبل تجاوزها.

 Canada Post المـــؤســـســـــــــــة  مـــن  كــل  وتبادلــــت 
بشأن  األفكار   South African Post Officeو
ركزت   - المستدامة  التنمية  مبادرات  من  مبادرتين 
وتعلقت  البيئية  االستدامة  تعزيز  على  إحداهما 
األخرى بجعل البريد يؤدي دورًا رئيسيًا في وصول 

الجميع إلى التعليم.

أتمنى لكم قراءة طيبة.

رئيسة التحرير، كاْيال ِرْدستاْون

كلمة شكر
لبلداننـا  المشـرك  االلـزام  خـال  مـن  تمكنـا  وقـد 
األعضاء من تغيري طريقة عمل هذا االتحاد. وحولناه 
الـي  التغيـريات  بفضـل  كفـاءة  أكـر  اتحـاد  إلـى 
شـمواًل  أكـر  أيضـًا  أصبـح  ولكنـه  عملياتنـا،  شـهدتها 
حققـت  وقـد  التنميـة.  ومسـتويات  المناطـق  لجميـع 
هـذه التحسـينات نتائـج إيجابيـة، بينمـا نجحنـا معـًا فـي 
التغلب على المشاكل العويصة المتعلقة بالنفقات 
العالميـة. الجائحـة  تداعيـات  إلـى  باإلضافـة  الختاميـة 

هـذه  فـي  السـلطة  مقاليـد  بتسـليم  أقـوم  وبينمـا 
المنظمـة إلـى المديـر العـام الجديـد، السـيد المقتـدر 
أن  أود  واحـدة  رسـالة  لـدي  ميتوكـي،  ماسـاهيكو 
هـدف  بوجـود  أنـه  تذكـروا  جميعـًا:  إليكـم  أوجههـا 
مشـرك، يمكـن لاتحـاد الربيـدي العالمـي تحقيـق كل 
مـا يبتغيـه الجميـع. وأود أن تضعـوا هـذا نصـب أعينكـم 
الجهـات  أمـام  االتحـاد  أبـواب  فتـح  علـى  العمـل  عنـد 
الفاعلـة فـي القطـاع الربيـدي بنطاقـه الواسـع خـال 

.2023 لعـام  االسـتثنائي  المؤتمـر 
المديـر  ونائـب  السـيد ماسـاهيكو ميتوكـي  مـع  أنتـم 
أيـادي  فـي  أوسـفالد  ماريـان  السـيد  القـادم  العـام 
أمينة. وال يراودني أدنى شك في أنهما سيواصان 
كل  لهمـا  وأتمـى  العظيـم.  اتحادنـا  تحويـل  عمليـة 

بذلـك. للقيـام  يسـعيان  وهمـا  التوفيـق 
وأود أخـريًا أن أشـكركم، أنتـم أعضـاء االتحـاد الربيـدي 
وصداقتكـم.  وثقتكـم  الزامكـم  علـى  العالمـي، 
وأقـول لموظفـي المكتـب الدولـي شـكرًا لكـم علـى 

االتحـاد. هـذا  فـي  الراسـخ  وتفانيكـم  دعمكـم 
أن  يجـب  الـي  الجميلـة  الذكريـات  مـن  العديـد  لـدي 
بـرن،  العزيـز،  الثانـي  بيـي  أودع  وأنـا  معـي  آخذهـا 

كينيـا. إلـى  وأعـود 

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحرام،،،

بشار عبد الرحمن حسني
المدير العام، االتحاد الربيدي العالمي

أعزائي القراء والزماء واألصدقاء، لقد حان الوقت 
الربيـدي  لاتحـاد  العـام  المديـر  بصفـي  لتوديعكـم 

العالمـي.
سـُت كل شـغفي بقطـاع الربيـد لصالـح عملـي  لقـد كرَّ
التسـع  السـنوات  وكانـت  المنظمـة.  لهـذه  كرئيـس 
حياتـي  فـي  إفـادة  األعـوام  أكـر  بـن  مـن  الماضيـة 
المهنيـة الطويلـة فـي القطـاع الربيـدي. وأنـا أشـعر 
الربيـدي  االتحـاد  ألعضـاء  حيـًا،  دمـت  مـا  باالمتنـان، 
، أنـا ونائـب المدير العام،  العالمـي الذيـن عهـدوا إلـيَّ
السـيد باسـكال كليفـا، بهـذه المسـؤولية فـي مؤتمـر 
الدوحـة وجـددوا هـذه الثقـة فـي مؤتمـر إسـطنبول.

الـي  التدقيـق  عمليـات  ذلـك  إلـى  أشـارت  ومثلمـا 
تمثلـت  المنظمـة،  مسـتوى  علـى  مؤخـرًا  أجريناهـا 
أكـرب المخاطـر الـي واجهتنـا فـي الـدور الـذي يضطلع 
يحتلهـا  الـي  والمكانـة  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  بـه 
اتخـاذ  هـو  البدايـة  منـذ  هدفنـا  وكان  القطـاع.  فـي 
إجراءات ملموسة ترمي إلى إصالح االتحاد الربيدي 
القطـاع  ركائـز  مـن  ركـزية  إلـى  وتحويلـه  العالمـي 

الربيـدي.

ِغابـا.  الُدنيـا  ُتؤَخـُذ  َوَلِكـن  ِبالَتَمـّي  الَمطاِلـِب  َنيـُل  مـا 
واجهنـا  وقـد  صعبـة،  عمليـة  دائمـًا  هـو  التحـول 
العديـد مـن التحديـات علـى طـول هـذا الطريـق. ورغـم 
كانـت  أنظارنـا  أن  إال  الشـأن،  هـذا  فـي  آرائنـا  اختـاف 
دائمـًا موجهـة إلـى الوجهـة نفسـها. أشـعر بالفخـر 
مقصدنـا.  بلـوغ  فـي  نجحنـا  أننـا  أعلـن  أن  ويشـرفي 
وأصبح االتحاد الربيدي العالمي أقوى وأكر مرونة 
ممـا كان عليـه عندمـا توليـت القيـادة فـي عـام 2013، 
وذلـك بفضـل مـا أبـداه أعضاؤنـا مـن تضامـن ومثابـرة.

“أصبــــح االتحــــــاد البريـــــــــدي العـــــــــالمي 
أقـــوى وأكثـــر مرونـــة ممـــا كان عليـــه 
عندمـــا توليـــت القيادة في عـــام 2013، 
وذلـــك بفضـــل مـــا أبـــداه أعضاؤنـــا مـــن 

ومثابـــرة.” تضامـــن 

رياح التغيير

كلمة رئيسة التحرير

تمهيد
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أساسية  قرارات  اتخاذ  علينا  مجاالن  “هذان  وقال 
ببعض  سيسببان  موضوعان  إنهما  بشأنهما. 
ليتمكن  معالجتهما  علينا  يجب  ولكن  االحتكاكات، 

القطاع من التعافي.”
وقال السيد فورسفيل من جانبه “من الضروري أن 
يبدأ العمل بسرعة ألن القطاع يتغير سريعًا جدًا ... 
وعلى االتحاد البريدي العالمي أن يكون في موضع 
عالية  المخاطرة  وأوجه  التغييرات.  هذه  لمواكبة 

جدًا بالفعل.”
وانُتِخبت مجموعة من البلدان الجديدة لجهاَزي اتخاذ 
أغسطس/آب  في  أبيدجان  مؤتمر  خال  القرارات 
مرة،  وألول  الجديدة،  التركيبة  وعكست  الماضي. 
المؤتمر  خال  بشأنها  قرارات  اتخذت  إصاحات 
االستثنائي لعام 2018 بهدف ضمان التمثيل العادل 
البريدي.  االستثمار  مجلس  مناطق  من  منطقة  لكل 
البريدي  انتَخب أعضاء االتحاد  إنجاح ذلك،  ومن أجل 
العالمي 48 عضوًا جديدًا للمجلس مقارنة بـ 40 عضوًا 

خال الدورة الماضية.

المضي قدمًا
على  المنظمة  النفتاح  اإلدارة  مجلس  ق  تطرَّ
بنطاقه  البريدي  القطاع  في  الفاعلة  األطراف 
األعضاء على  األولى. ووافق  الواسع خال دورته 
تكوين فرقة عمل لدراسة المسألة في عام 2022. 
 2023 عام  في  سُيعقد  استثنائي  مؤتمر  وسيتخذ 

قرارات بشأن خطط ملموسة بشأن االنفتاح.
لمعالجة  خطة  البريدي  االستثمار  مجلس  ووضع 
التقنية  الجوانب  الرامية لعصرنة  المسائل  عدد من 
البيانات  تبادل  ذلك  في  بما  لألعمال،  والتشغيلية 
التنظيمية  اإللكترونية المسبقة للوفاء بالمتطلبات 

األمنية والجمركية.
هذه  خال  البريدي،  االستثمار  مجلس  وسيواصل 
الدورة، العمل على تحسين نوعية تبادالت البيانات 
األمن  وتعزيز  لها  واالمتثال  المسبقة  اإللكترونية 
متبقية  مسائل  ألي  والتطرق  العالمي،  البريدي 
وبالخصوص  عالميًا،  التكنولوجيا  استخدام  تعيق 
اضطرابات،  من  كوفيد-19  جائحة  به  تسببت  ما 
التفاوت  وأوجه  المتواصلة  التنظيمية  والتغيرات 

التشغيلي بين المناطق.
االستثمار  مجلس  في  األعضاء  البلدان  واجتمعت 
البريدي خال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر/
في  األعضاء  البلدان  اجتمعت  فيما  الثاني،  تشرين 
مجلس اإلدارة خال الفترة الممتدة من 25 إلى 26 
نوفمبر/تشرين الثاني. وستعقد الدورتان المقبلتان 

خال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 مايو/أيار 2022. 

بقلم: كاْيا ِرْدستاْون

عقد مجلس االستثمار البريدي ومجلس اإلدارة أولى جلساتهما 
االستراتيجية  بشأن  األعمال  وأطلقا  أبيدجان،  مؤتمر  بعد 

الجديدة للمنظمة للفترة 2025-2021.

لرئيس  األولى  الدورة  هي  الدورة  هذه  وكانت 
مجلس اإلدارة الجديد، كوت ديفوار، ويمّثله الرئيس 
التنفيذي لبريد كوت ديفوار، السيد إسحاق غنامبا-

فرنسا،  البريدي،  االستثمار  مجلس  ولرئيس  ياو، 
في  والدولية  األوروبية  العاقات  مدير  ويمثلها 

مؤسسة بريد فرنسا، السيد جون-بول فورسفيل.
مجلس  تركيز  محط  عن  غنامبا-ياو،  السيد  وقال 
اإلدارة خال الدورة، إن التحول في القطاع وانفتاح 
الفاعلة  األطراف  على  العالمي  البريدي  االتحاد 
سيكونان  الواسع  بنطاقه  البريدي  القطاع  في 

موضوعين رئيسيين.

في  حسين،  الرحمن  عبد  بشار  العام  المدير  أشار 
افتتاحه الجتماع مجلس  الثاني عند  نوفمبر/تشرين 
اإلدارة، وهو الهيئة اإلشرافية لاتحاد، إلى “الفترة 
أعضاء  وشّجع  المنظمة  تواجه  التي  المضطربة” 
جعل  على  بالعمل  التعجيل  على  اإلدارة  مجلس 

أعمال االتحاد أكثر نجاعة وفاعلّية.
المؤسسات  كوفيد-19  جائحة  أرغمت  “لقد  وقال 
التكيف  تكون خّاقة وقادرة على  أن  البريدية على 
هذا  ظل  في  اإلدارة،  مجلس  ويؤدي  واالبتكار. 
األسئلة  معالجة  خال  من  أساسيًا  دورًا  الواقع، 

المستعصية لاتحاد البريدي العالمي.”

في  الرسائل  لكتابة  الدولّية  المسابقة  وأطِلقت 
تتراوح  الذين  الشباب  تشجع  فتئت  وما   1971 عام 
الخمسين  مدار  على  سنة  و15   9 بين  أعمارهم 
موضوع  حول  الرسائل  كتابة  على  الماضية  سنة 
المهم  بالدور  الشباب  لتوعية  أطلقت  وقد  ن.  معيَّ
مجتمعنا  في  البريديون  المستثمرون  يؤديه  الذي 
ولتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة. وترتبط 
المسابقة بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجّيد.
ثم  الموضوع  العالمي  البريدي  االتحاد  ويختار 
المستوى  على  مسابقة  المشاركة  البلدان  م  تنظِّ
م الترشيحات من خال  الوطني من خال البريد. وتقدَّ
المستثمر البريدي الوطني، ويختار كل بلد فائزًا ثم 
يقدم رسالته لاتحاد البريد العالمي بحلول 5 مايو/
أيار. وَيخَتار الفائَز هيئة تحكيم دولية ثم ُيعَلن عنه 

في اليوم العالمي للبريد.

المسابقة  في  بلدًا   39 شارك   ،2021 عام  وفي 
من  أكثر  وشارك  رسالة.  مليوَنْي  من  أكثر  وُكِتبت 
مليون طالب في فييت نام. وعرفت الجزائر والصين 
وقيرغيزستان وزامبيا وزمبابوي أعدادًا ضخمة من 
هي  الماضي  العام  الفائزة  وكانت  المشاركات. 
الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا، ُنَبْيشه إسام، من 
بنغاديش، عن رسالة كتبتها إلى أختها الرضيعة، 
رسالة  “كتابة  وهو   ،2021 عام  موضوع  حول  أمل، 

ألحد أفراد األسرة حول تجربة كوفيد-19.”
للشباب  نصيحتها  عن  ُنَبْيشه  سئلت  وعندما 
المتقدمين لمسابقة عام 2022، فإنها قالت ألخبار 
ابقوا  العالمي: “ما أود قوله هو:  البريدي  االتحاد 
كنتم  وإن  به،  تؤمنون  ما  اكتبوا  لكلماتكم.  أوفياء 
تؤمنون بشيء حقًا، حاولوا التركيز عليه، واخبروا 

اآلخرين به واجعلوه يترك أثرًا ما.” 

بقلم: هيلين نورمان

كشــف االحتــاد الربيــدي العاملــي 
أن موضوع “بريــــــد مـــــن أجـــــل 
الكوكــب” سيكـــون مــــوضوع 
ــم  ــاملي للربيـــــــد برســ اليــوم العـــ
الســنة املقبلــة. ويبـرز املوضوع 
دور املستثمريـــن الربيديــن فــــي 
ــي تســاعد يف  دعــم األنشــطة ال

ــاخ. ــة املن التصــدي ألزم

للبريد،  العالمي  اليوم  موضوع  مع  وتماشيًا 
كشف االتحاد البريدي العالمي كذلك عن موضوع 
لعام  للشباب  الرسائل  لكتابة  الدولّية  المسابقة 
2022. وسُيطلب من المشاركين هذه السنة “كتابة 
يدعو  الذي  السبب  إلى شخص مؤثر تشرح  رسالة 
وكيفية  المناخ  أزمة  بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى 
العالمي  البريدي  لاتحاد  ووفقًا  بذلك.”  القيام 
فإن هذا الموضوع سيعطي للشباب الذين غالبًا ما 
يشعرون باإلقصاء من المناقشات التي تدور حول 

أزمة المناخ فرصة للدعوة إلى التغيير.
وأبرز السيد بشار عبد الرحمن حسين، المدير العام 
لاتحاد البريدي العالمي، عند حديثه بمناسبة اليوم 
الثاني،  نوفمبر/تشرين   20 في  للطفل  العالمي 
احتفلت  التي  الرسائل  كتابة  مسابقة  أهّمية 
وضعت  “لقد   .2021 عام  في  الخمسين  بذكراها 
مها  ينظِّ التي  الرسائل  لكتابة  الدولّية  المسابقة 
تحديًا  عامًا   50 من  ألكثر  العالمي  البريدي  االتحاد 
العالم  للكتابة بشغف عن  أمام األطفال والّشباب 
من  وأفكارهم  آراؤهم  زادت  ومعًا،  حولهم. 

فهمنا لهذا الكوكب.”

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

بإيجاز بإيجاز

هـ. ن.

ك. ر.

المجلسان يطلقان األعمال المجلسان يطلقان األعمال 
المتعلقة باستراتيجية المتعلقة باستراتيجية 

أبيدجان البريدية الجديدةأبيدجان البريدية الجديدة
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بقلم: تارا جيرو

وقال السيد كليفا “نمتلك األدوات ولكننا بحاجة إلى 
التمويل”.

وقد تبادل القادة البريديون تجاربهم واستراتيجياتهم 
خال منتدى قادة العالم الذي ُعِقد على اإلنترنت 
قبل تنظيم المعرض. وناقشوا خال هذا المنتدى 
المبذولة  والجهود  الجائحة  على  المترتبة  اآلثار 

للتحديث وأهداف العمليات المستدامة. 
 Iceland للمؤسسة  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
إن  هلغادوتر،  أولوف  ثوريلدور  السيدة   ،Post
عائدات الطرود قد تجاوزت ألول مرة عائدات بعائث 

الرسائل.
وقالت  االتجاه.  هذا  يتواصل  أن  المتوقع  ومن 
الحكومية  والسلطات  الشركات  من  العديد  إن 

بعائث  إرسال  عن  الكف  إلى  دعت  قد  اآليسلندية 
السياسة  بأن  وأضافت   .2025 عام  بعد  الرسائل 
فواتير  إرسال  إلى  الشركات  دفعت  قد  المناخية 

إلكترونية.
Ice- المؤسسة استثمرت  الغاية  لهذه   وتحقيقًا 
تعزيز  على  للمساعدة  حلول  في   land Post

العاقات مع الزبائن وخفض التكاليف.
إلى   822 من  الموظفين  عدد  خفض  جرى  وقد 
وزيادة  الطرود  بتتبع  خاص  تطبيق  وإحداث   556
 50 إلى  مواقع   8 من  الطرود  صناديق  مواقع 
حزمـة   4000 الطرود  فرز  مراكز  وستعـالج  موقعًا. 
800 حزمة، وسيشمل مكتب  بـ  في السـاعة مقـارنة 

الخدمات روبوت خاص بالدردشة.
ثابتة  تزال  ال  غايتنا  “إن  هلغادوتر  السيدة  وتقول 
على حالها مع مضي األعوام، إذ إنها تكمن الربط 
خال  من  والمجتمعات  والشركات  األشخاص  بين 

خدماتنا، وسنواصل القيام بذلك.”
البيانات  متطلبات  إن  ذلك  إلى  باإلضافة  وقالت 
اإللكترونية المسبقة ستساعد المؤسسات البريدية 
سرعة  تحسين  خال  من  أهدافها  تحقيق  على 

المعالجة وخفض التكاليف والحد من األخطاء. 
يعود  الوضع  هذا  بأن  يقين  على  “أنا  وأضافت 

بالفائدة على الجميع”. 
العــــــام  المديـــــــــر  بارســــــينا،  روســــــيو  الســـــيد  وقـــــــــال 
الجائحة  إن   ،Correos de Mexico للمؤسسة 
االستراتيجية  في  التفكير  إلعادة  فرصة  شكلت 

التجارية للمؤسسة البريدية.
حققت  قد  اإللكترونية  التجارة  إن  بارسينا  ويقول 
نموًا بنسبة 81٪ في حين انتقلت المنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى اعتماد القنوات 
أنحاء  كامل  في  منتجاتها  تعزيز  أجل  من  الرقمية 

الباد بما يجعل الخدمات اللوجستية ال غنى عنها.
الخدمات  على  الطلب  في  الزيادة  “كانت  وأضاف 
أنها شكلت  اللوجستية أكثر من مجرد عقبة، حيث 
االنطاق  خال  من  خدماتنا  لتحويل  فرصة  أفضل 
في عملية التجديد والتحديث التكنولوجي بما يتيح 
الحقيقي لطرودهم من  بالموقع  الزبائن  لنا إعام 
خال توفير إمكانية التتبع عبر اإلنترنت عبر موقعنا 

التجاري على شبكة اإلنترنت”.
التنفيذيــــــة  المديـــــــرة  جاردشـــــول،  ماري  آن  وقــــــــالت 
ترغب  المؤسسة  إن   ،PostNord للمؤسسة 
االنبعاثات  منخفض  قطاع  إلى  القطاع  تحويل  في 

الكربونية. 
وفي عام 2020، نجحت المؤسسة PostNord في 
تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون 
بنسبة 40٪ مقارنة بعام 2009. ويعمل ثلث أسطولها 
من العربات بالطاقة الكهربائية في حين ستستخدم 

إلـــى  البريديـــة  المؤسســـات  تســـعى 
التأقلـــم مع وضع عالمـــي ال تزال فيه 
جائحـــة كوفيـــد-19 تؤثـــر علـــى الحيـــاة 
اليوميـــة، وتواصـــل اتجاهـــات التجـــارة 
اإللكترونيـــة فيه النمـــو، وتؤدي أزمة 
المنـــاخ فيـــه إلـــى تغييـــر الســـبل التـــي 
يعتمدهـــا العالـــم للتواصـــل وبالتالـــي 
تغييـــر كيفية عمل هذه المؤسســـات.

الحيوي  الوقود  بها  الخاصة  الثقيل  النقل  شاحنات 
بأكبر قدر ممكن. 

وتقول السيدة جاردشول “إن هذا النجاح كان بمثابة 
الدافع لنا لمزيد بذل الجهود في هذا الصدد”.

تتخلص  أن  إلى   PostNord المؤسسة  وتسعى 
بشكل كامل من استخدام الوقود األحفوري بحلول 
بنسبة  الكربون  انبعاثات  خفض  مزيد  مع   2030 عام 
40٪ بحلول عام 2025 وبلوغ حد الصفر من االنبعاثات 

في الكيلومتر األخير بحلول عام 2027.
تشكيل  في  نجحت  البريدية  المؤسسة  إن  وقالت 
الفاعلة  الجهات  من  مجموعة  من  مكون  ائتاف 
جنب  إلى  جنبًا  تعمل  والتي  القطاع  في  المؤثرة 
لبلوغ هدف اعتماد الشاحنات التجارية الثقيلة التي 

ال تستخدم الوقود األحفوري بحلول عام 2050.

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. 

االتحاد البريدي العالمي يناقش مسألة االستدامة 
PARCEL+POSTEXPO خالل المعرض

مــع  التأقلــم  إلــى  البريديــة  المؤسســات  وتســعى 
تؤثــر  كوفيــد-19  جائحــة  فيــه  تــزال  ال  عالمــي  وضــع 
التجــارة  اتجاهــات  وتواصــل  اليوميــة،  الحيــاة  علــى 
فيــه  المنــاخ  أزمــة  وتــؤدي  النمــو،  فيــه  اإللكترونيــة 
للتواصــل  العالــم  التــي يعتمدهــا  الســبل  إلــى تغييــر 

المؤسســات. هــذه  عمــل  كيفيــة  تغييــر  وبالتالــي 
إن االتحــاد البريــدي العالمــي يقــف مســتعدًا لخدمــة 
هذا القطاع، يقول السيد باسكال كليفا، نائب المدير 
المعــرض  خــال  العالمــي  البريــدي  لاتحــاد  العــام 
Parcel+Post Expo الذي ُعِقد في فيينا بالنمسا 
لاتحــاد  ويمكــن  األول.  أكتوبر/تشــرين  شــهر  فــي 
مــع  البريديــة  الخدمــات  تكييــف  العالمــي  البريــدي 
المؤسســة  صــورة  وتحديــث  الجديــدة  التكنولوجيــات 

والمالــي.  االجتماعــي  اإلدمــاج  وتيســير  البريديــة 

شــارك الســيد باســكال كليــفا، نائــب المديــر العــام 
العــــــــالمي،  البريــــــــــدي  لاتحــــــــاد  الــــــــدولي  للمكتـــب 
في مناقشة جرت بشأن التحول الرقمي خال 

.Parce+Parcel Expo 2021 المعرض

تم عقد منتدى قادة العالم عبر اإلنترنت.

تولى السيد ديريك أوزبورن إدارة منتدى قادة العالم لعام 2021.

PARCEL+POST EXPO االتحاد البريدي العالمي يناقش مسألة االستدامة خال المعرض بإيجاز

ت. ج.
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وعاوة على إدارة التنسيق مع جميع مديريات 
الديـوان  مديـر  علـى  يجـب  الدولـي،  المكتـب 
المكتـب  مديـر  رؤسـاء:  ثاثـة  احتياجـات  تلبيـة 
التنفيذي، ونائب المدير العام، وبالطبع المدير 

نفسـه. العـام 
ويقول إن الفضل يعود لفريقه في إدارة عبء 
وصبـره  الديـوان  فريـق  “يقظـة  الهائـل.  العمـل 
وكفاءتـه المهنيـة تعنـي أنـه فـي نهايـة اليـوم، 

ـذت أو ُجدولـت.” تكـون جميـع األعمـال قـد ُنفِّ
كما أن مسـيرته المهنية الشـاملة في البريد قد 

لتـه أيضـًا لتولـي المهمـة الصعبة. أهَّ
فـي  العمـل  إن  القـول  “يمكننـي  قائـًا  وأوضـح 
مـن  المجـال  فـي  جيـدًا  أساسـًا  منحنـي  البريـد 
وجهـة نظـر تجاريـة وتشـغيلية، ولكـن أيضـًا مـن 
حيـث إدارة المشـاريع، وبالطبـع، إدارة الفريـق.”

العمـل  فـي  عامـًا   20 مسـكين  السـيد  وأمضـى 
مـع مؤسسـة بريـد المغـرب تقلـد فيهـا مناصـب 
العمليـات  تنسـيق  ذلـك  فـي  بمـا  مختلفـة، 
الداخلية لمكاتب البريد، وإدارة منطقة برمتها، 
واإلشـراف علـى الجوانـب التجاريـة والتشـغيلية 
الرئيسـي  المقـر  فـي  والطـرود  للبريـد 
الرئيسـية  إنجازاتـه  أحـد  بيـن  ومـن  للمؤسسـة. 
البريـد فـي  مـن مسـاعدة مؤسسـة  نـه  َتَمكُّ هـو 

اللطيـف  عبـد  التنفيـذي،  المكتـب  منسـق  يقـول 
مسـكين، إنـه ال يوجـد يـوم ممـل أبـدًا فـي ديـوان 

الدولـي. المكتـب 
يفيد السـيد مسـكين إنه يرى فوق مكتبه يوميًا 
مئـات الصفحـات مـن الطلبـات الموجهـة لـإدارة 
وهـذه  العالمـي.  البريـدي  لاتحـاد  العامـة 
وحنكـة  األبعـاد  متعـدد  تنسـيقًا  تتطلـب  مهمـة 
إذ تصـل  األولويـات،  بتحديـد  األمـر  يتعلـق  عندمـا 
نفـس  فـي  المكتـب  إلـى  الطلبـات  مـن  العديـد 
فوريـة.  اسـتجابة  معظمهـا  وتتطلـب  الوقـت 
لـدورات  التحضيـر  عـن  أيضـًا  مسـؤول  وفريقـه 
البريـدي،  االسـتثمار  ومجلـس  اإلدارة  مجلـس 

المؤتمـرات. وكذلـك 
الديـوان  مديـر  “منصـب  مسـكين  السـيد  ويقـول 
منصـب  ولكنـه  المسـتوى،  رفيـع  منصبـًا  ليـس 
“بيـن  المصداقيـة.”،  مـن  عاليـة  درجـة  يتطلـب 
التعامل مع الملفات الواردة، وإبقاء المديريات 
علـى اطـاع، وتسـهيل قـرارات اإلدارة العامـة، 
التقاريـر  وإعـداد  اللجـان،  وتشـغيل  وتنظيـم 
أن تظـل دائمـًا هادئـًا  يجـب  األنشـطة،  ومتابعـة 

ومفيـدًا.”
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شـخصية مـن االتحـاد البريـدي العالمـي

نيـل شـهادة االتحـاد البريـدي العالمـي لاعتمـاد فـي 
مجال النوعية من المستوى B ثم المستوى A. كما 
البريـدي  التابعـة لاتحـاد  سـاهم فـي أفرقـة العمـل 

المغـرب. عـن  نيابـة  العالمـي 
البريــــــــــــــــدي  باالتحــــــــــــاد  التحاقــــــــــي  “قبــــــــــــل  قائـًا  وأوضـح 
العربيـة  المنطقـة  عمـل  ُقـدت  قـد  كنـت  العالمـي، 
المكلـف  الفريـق  ُقـدت  كمـا  الختاميـة  النفقـات  بشـأن 
البلـدان  بتنميـة األسـواق. كمـا سـافرت إلـى عـدد مـن 
لتقديـم االستشـارات فـي مجـاالت خبرتـي. وهـذا مـا 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  إلـى  لانضمـام  دفعنـي 
فـي  المنطقـة  تنميـة  فـي  أكبـر  مسـاهمة  وتقديـم 

العالمـي.” البريـدي  االتحـاد  اسـتراتيجية  إطـار 
االتحـاد  إلـى  انضمامـه  عنـد  مسـكين،  السـيد  ـى  وتولَّ
منسـق  وظيفـة   ،2012 عـام  فـي  العالمـي  البريـدي 
والتدريـب  العربيـة  المنطقـة  عـن  المسـؤول  البرنامـج 
فـي مديريـة التعـاون مـن أجـل التنميـة التابعـة لاتحـاد 
البريدي العالمي. وبعد ذلك، شـغل وظيفة منسـق 
أن  قبـل  أفريقيـا،  منطقـة  عـن  المسـؤول  البرنامـج 

ينضـم إلـى الديـوان فـي عـام 2017.
فـي  يفضلـه  عمـا  مسـكين  السـيد  ُسـئل  وعندمـا 
وظيفته، أجاب قائًا “يسعدني كثيرًا أن أرى برنامج 
ـذ علـى أكمـل  المديـر العـام ونائـب المديـر العـام ُينفَّ
يـوم  ولـكل  والنتائـج.  الوقـت  حيـث  مـن  ممكـن  وجـه 

الخـاص.” مؤتمـره  عـام  ولـكل  الخاصـة.  قصتـه 
ويضيـف “لقـد كان مـن دواعـي سـروري وشـرفًا لـي 
مـن  الرغـم  علـى  الفريـدة،  التجربـة  هـذه  أعيـش  أن 

تخيلهـا.” يمكنـك  التـي  التحديـات 
وقتًا  منه  يأخذ  الديوان  عمل  أن  من  الرغم  وعلى 
وقتًا  س  كرَّ أنه  يؤكد  مسكين  السيد  أن  إال  طويًا، 
لتعليم طفليه، واالطمئنان على والديه واستكشاف 

سويسرا وثقافتها.
ويمتـد اهتمامـه بفهـم التفاصيـل المعقـدة لكيفيـة 
فهـو  الشـخصية،  حياتـه  إلـى  أيضـًا  األشـياء  عمـل 
يخصـص جـزءًا مـن وقـت فراغـه لفهـم السـبب الـذي 

تـدق. السويسـرية  السـاعات  يجعـل 
تدريجيـًا  انتقلـت  اليدويـة،  باألعمـال  “كمولـع  ويقـول 
وتغييـر  والتنظيـف  للسـاعات  الخارجيـة  الصيانـة  إلـى 
ن من التخلص  األحزمة والبطاريات والتلميع ... للتمكُّ

مـن عـبء العمـل اليومـي فـي المكتـب.”
 

آخر مستجدات الديوان

العناوين  قائمة  تتضمن  جديدة  أداة 
وكبـــار  البريــديـــــــة  المؤســـســــات  ورؤســــــاء 
البلدان  لمساعدة   )LAHSO( موظفيها 

بينها فيما  التواصل  على 

 
ً
جديدا  

ً
تطبيقا الثاني،  نوفمبر/تشرين  في  الدولي،  المكتب  أطلق 

 بقائمة العناوين ورؤساء المؤسسات البريدية وكبار 
ً
 خاصا

ً
وعصريا

موظفيها.

المنسق  فيهم  بمن  الديوان،  فريُق  التحديث  عملية  بتنسيق  وقام 
ليتيسيا  السيدة  البرنامج،  ومساعدة  مسكين،  اللطيف  عبد  السيد 
مركز  مع  األخيرتين  السنتين  خالل  المشروع  تنفيذ  وجرى  بيولي. 

.
ً
داخليا التطوير  عملية  على  أشرف  الذي  البريدية  التكنولوجيا 

وكبار  البريدية  المؤسسات  ورؤساء  العناوين  قائمة  أصبحت  فقد 
موظفيها أكثر دينامية وأسهل في االستخدام، إذ تتيح لألشخاص الذي 
طاُتهم أن يدخلوا البيانات وأن يستردوها. والغاية منها أن 

ُ
نهم ُسل عّيِ

ُ
ت

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: 

األعضاء  البلدان  في  االتصال  جهات  على  االطالع 
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.

كل  عن  الناجمة  التوصيات  تنفيذ  نجاح  الجديد  النظام  إطالق  ويبرز 
المكتب  أجراه  الذي  والتدقيق  الدولي  للمكتب  الداخلي  التدقيق  من 

الحسابات. لمراجعة  السويسري  االتحادي 

ك. ر.
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هل قمتم بتحميل 
نسختكم؟

 عن 
ً
 جديدا

ً
 عن االتحاد البريدي العالمي يصدر تقريرا

ً
 جديدا

ً
االتحاد البريدي العالمي يصدر تقريرا

 على تأسيس نظام 
ً
 على تأسيس نظام  عاما
ً
األجور بمناسبة مرور األجور بمناسبة مرور 5050 عاما

النفقات الختاميةالنفقات الختامية

التـــي توفـــر خارطـــة الطريـــق التـــي ســـتنتهي بتحقيـــق 
التكامـــل التـــام لُنظـــم أجـــور االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 

.2026 عـــام  بحلـــول 
األول  القســـمان  “يحلـــل  ســـخورل  الســـيد  ويقـــول 
والثانـــي مـــن التقريـــر الجديـــد مســـائل السياســـة العامـــة 
النفقـــات  تطـــور  وراء  الكامنـــة  والدوافـــع  الرئيســـية 
الختاميـــة، كمـــا أنهمـــا يوفـــران تسلســـًا زمنيـــًا شـــامًا 
بشـــأن النظـــام. وفـــي القســـم الثالـــث، يركـــز المنشـــور 
علـــى الخطـــوات المقبلـــة، التـــي هـــي جاريـــة بالفعـــل 
وســـتؤدي إلـــى تعزيـــز تطويـــر نظـــام النفقـــات الختاميـــة 
األجـــور  نظـــام  مـــن  جـــزءًا  يعـــد  الـــذي  المســـتقبلي، 
المتكامـــل الـــذي يربـــط بيـــن أســـعار الرســـائل والطـــرود 
والبريـــد العاجـــل الدولـــي بطريقـــة شـــفافة ومنطقيـــة 

تركـــز علـــى الزبائـــن والســـوق.” 
الجديـــد  المنشـــور  أن  إلـــى  ســـخورل  الســـيد  ويشـــير 
“يســـاعد علـــى ضمـــان تكافـــؤ الفـــرص بيـــن الحكومـــات 
نيـــن  المعيَّ والمســـتثمرين  السياســـات  وواضعـــي 
وأصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن” بشـــأن مســـائل السياســـة 
نظـــام  وراء  الكامنـــة  والدوافـــع  الرئيســـية  العامـــة 
النفقـــات الختاميـــة، والتـــي غالبـــًا مـــا تعتبـــر موضوعـــًا 

تحليلـــه. يصعـــب 

ويضيـــف الســـيد ســـخورل قائـــًا “ُيطلـــع المنشـــور القـــراء 
أيضـــًا علـــى كيفيـــة مراجعـــة أجـــور النفقـــات الختاميـــة، 
فـــي  وتنفيذهـــا.  فيهـــا  والبـــت  بشـــأنها،  والتفـــاوض 
للسياســـة  مجـــاالت  ثمانيـــة  تحليـــل  تـــم  المجمـــوع، 
فـــي  التعقيـــد  حجـــم  توضـــح  الدراســـة،  فـــي  العامـــة 
إيجـــاد حـــل لألجـــور يلبـــي حاجـــات 192 عضـــوًا. وينطـــوي 
كل مجـــال مـــن مجـــاالت السياســـة العامـــة علـــى فيـــض 
مطالـــب  تفـــرض  التـــي  المتضاربـــة  الضغـــوط  مـــن 

الختاميـــة.” النفقـــات  نظـــام  علـــى  متعارضـــة 
وبوســـع نظـــام النفقـــات الختاميـــة أداء دور رئيســـي 
خـــال  مـــن  العالميـــة  البريديـــة  الشـــبكة  تعزيـــز  فـــي 
تســـهيل التشـــغيل البينـــي والمســـاهمة فـــي التنميـــة 
العالميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك دعـــم المؤسســـات البريديـــة 

التجـــارة اإللكترونيـــة. نمـــو  لاســـتفادة مـــن 
وانتهـــى قائـــًا “يمثـــل العمـــل المســـتمر علـــى تحقيـــق 
تكامـــل نظـــام األجـــور وتحديثـــه، مـــن خـــال خطـــة األجـــور 
نيـــن  المعيَّ للمســـتثمرين  مهمـــة  فرصـــة  المتكاملـــة، 
أجـــل  مـــن  للتطبيـــق  وقابلـــة  تنافســـية  أجـــور  لتنفيـــذ 
اســـتدامة الخدمـــة البريديـــة الشـــمولية علـــى المـــدى 
الطويـــل. وتضـــع خطـــة األجـــور المتكاملـــة، بشـــكل أكثـــر 
تحديـــدًا، اإلطـــار الـــذي ســـيتم مـــن خالـــه إعـــادة تصميـــم 
نظـــام النفقـــات الختاميـــة ليصبـــح نظـــام أجـــور يعكـــس 
نـــون  المعيَّ المســـتثمرون  فيـــه  يعالـــج  جديـــدًا  واقعـــًا 
الصغيـــرة  الـــرزم  بعائـــث  فأكثـــر  أكثـــر  ويوزعـــون 

التجـــارة اإللكترونيـــة.”  الناجمـــة عـــن 
 

بقلم: هيلين نورمان

أصدر   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  منتصف  في 
 
ً
جديدا  

ً
تقريرا العالمي  البريدي  االتحاد  في  األجور  فريق 

يسلط الضوء على تطور نظام النفقات الختامية على مدى 
المعنون  التقرير،  ويحلل  الماضية.   

ً
عاما الخمسين  فترة 

“النفقات الختامية - آفاق جديدة لعالم متغير”، السياسة 
العامة وعوامل السوق الرئيسية التي شكلت وستواصل 

تشكيل نظام األجور.

لـــكل  يحـــق  الختاميـــة،  النفقـــات  نظـــام  خـــال  ومـــن 
ـــن  معيَّ مســـتثمر  مـــن  البريـــد  يتلقـــى  ـــن  معيَّ مســـتثمر 
المســـتثمر  مـــن  مدفوعـــات  تحصيـــل  آخـــر  بلـــد  فـــي 
المتكبـــدة  التكاليـــف  عـــن  للتعويـــض  األصلـــي  ـــن  المعيَّ

البريـــد. هـــذا  تســـليم  فـــي 
ويقول الســـيد بول ســـخورل، خبير األجور في االتحاد 
البريـــدي العالمـــي، “يحتفـــل نظـــام النفقـــات الختاميـــة 
ومـــن  العـــام.  هـــذا  لتأسيســـه  الخمســـين  بالذكـــرى 
خـــال هـــذا المنشـــور، نتوقـــف لحظـــة للتعـــرف علـــى 
هـــذا اإلنجـــاز التاريخـــي. كمـــا اســـتخدمنا هـــذا المنشـــور 
للنظـــر فـــي التغييـــرات العميقـــة التـــي مـــر بهـــا نظـــام 
عامـــًا  الخمســـين  مـــدار  علـــى  الختاميـــة  النفقـــات 
الماضيـــة، مثـــل كيفيـــة تحديثـــه ومراجعتـــه باســـتمرار 
بمـــا يتماشـــى مـــع ظـــروف الســـوق وأهـــداف السياســـة 

العامـــة.”
ووفقـــًا للســـيد ســـخورل، ســـتكون الدراســـة الجديـــدة 
االســـتثمار  مجلـــس  إلـــى  بالنســـبة  مهمـــًا  مرجعـــًا 
البريـــدي  التابعيـــن لاتحـــاد  البريـــدي ومجلـــس اإلدارة 
العالمـــي، وأصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن، المشـــاركين 
الخاصـــة  االقتراحـــات  صياغـــة  علـــى  العمـــل  فـــي 
الـــذي  المســـتقبل،  فـــي  المتكامـــل  األجـــور  بنظـــام 
أبيدجـــان،  مؤتمـــر  وبعـــد  الختاميـــة.  النفقـــات  يضـــم 
المتكاملـــة،  األجـــور  بخطـــة  العمـــل  هـــذا  سيسترشـــد 

يرجـــى قـــراءة “النفقـــات الختاميـــة - آفـــاق جديـــدة 
لعالـــم متغيـــر” بالنقـــر علـــى الرابـــط التالـــي:

https://www.upu.int/en/Publications/
Remuneration/Terminal-Dues-–-
New-Frontiers-for-a-Changing-World

بإيجاز

هـ. ن.

https://www.upu.int/en/Publications/Remuneration/Terminal-Dues---New-Frontiers-for-a-Changing-World
https://www.upu.int/en/Publications/Remuneration/Terminal-Dues---New-Frontiers-for-a-Changing-World
https://www.upu.int/en/Publications/Remuneration/Terminal-Dues---New-Frontiers-for-a-Changing-World
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وقـــد انُتخـــب الفريـــق الكينـــي والسويســـري ألول مـــرة 
خال مؤتمر االتحاد البريدي لعام 2012 في الدوحة، 
ثـــم ُمـــددت واليتـــه ثانيـــة بعـــد إعـــادة انتخابهمـــا خـــال 

مؤتمـــر إســـطنبول لعـــام 2016.
ويقـــول المديـــر العـــام “إنهـــا لحظـــة تأمـــل مهمـــة جـــدًا 
بالنســـبة إلـــّي، العـــودة بذاكرتـــي إلـــى تســـع ســـنوات 
خلـــت عندمـــا انُتخبـــُت أول مديـــر عـــام ينحـــدر مـــن أفريقيـــا 

جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى.”
وقـــد حظـــي الســـيد حســـين، الـــذي ينتمـــي إلـــى مجتمـــع 
ثريـــة  بتجربـــة  كينيـــا،  شـــرق  شـــمال  فـــي  نـــاء  رعـــوي 

انتخابـــه  إلـــى  أفضـــى  البريديـــة ممـــا  المؤسســـة  فـــي 
أول مـــرة. وقـــد انضـــم المديـــر العـــام ألول مـــرة إلـــى 
الســـلكية  واالتصـــاالت  للبريـــد  الكينيـــة  المؤسســـة 
والاســـلكية فـــي عـــام 1984، وأصبـــح الحقـــًا أول مديـــر 
عـــام للبريـــد فـــي المؤسســـة البريديـــة الكينيـــة فـــي عـــام 
1999. ثـــم تولـــى فيمـــا بعـــد تمثيـــل كينيـــا كرئيـــس لوفـــد 
تولـــى  حيـــث  العالمـــي،  البريـــدي  االتحـــاد  فـــي  بـــاده 
منصـــب الرئيـــس فـــي مؤتمـــر عـــام 2008 ثـــم مثـــل كينيـــا 
بصفتـــه رئيســـًا لمجلـــس اإلدارة مـــن عـــام 2008 إلـــى أن 

انُتخـــب فـــي عـــام 2012.

ومـــن جهتـــه، يضيـــف الســـيد كليفـــا قائـــًا “قررنـــا توحيـــد 
أدائنـــا لنكـــون علـــى قلـــب رجـــل واحـــد، نحـــن االثنـــان معـــًا. 
ولـــم يكـــن بإمـــكان أحـــد أن يتدخـــل بيننـــا. وطبعـــًا، لـــم تكن 
باألمـــور،  القيـــام  كيفيـــة  فـــي  موحـــدة  دائمـــًا  رؤيتنـــا 
ولكـــن فـــي نهايـــة اليـــوم كنـــا نحتـــاج إلـــى اتخـــاذ القـــرار 
ســـبيل  وفـــي  العالمـــي،  البريـــدي  لاتحـــاد  األفضـــل 

تحقيـــق هـــذه الرؤيـــة، كنـــا دائمـــًا معـــًا.”

التركيز على الهدف
لـــدى  بأولوياتـــه  يتعلـــق  فيمـــا  حســـين،  الســـيد  أشـــار 
انضمامـــه إلـــى االتحـــاد، قائـــًا، “كانـــت حملتـــي قائمـــة 

باإلصـــالح.” وعـــود  علـــى 
االنتخابيـــة،  حملتـــه  طـــوال  حســـين  الســـيد  وتعهـــد 
وتحويـــل  أكبـــر،  بكفـــاءة  ومـــوارده  االتحـــاد  بـــإدارة 
المنظمـــة والقطـــاع اســـتجابًة لتوقعـــات المســـتهلكين 
الســـريعة التغيـــر، والنهـــوض بالبلـــدان الناميـــة التـــي 
شـــعر بأنهـــا مســـتثناة مـــن أعمـــال المنظمـــة. وبالمثـــل، 
التـــزم الســـيد كليفـــا بجعـــل االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 

شـــامًا وفعـــااًل وشـــفافًا.
ويوضـــح الســـيد كليفـــا قائـــًا “إن مـــا فعلنـــاه منـــذ البدايـــة 
البريـــدي  االتحـــاد  شـــكل  فـــي  مســـبقًا  فكرنـــا  أننـــا  هـــو 
العالمـــي فـــي المســـتقبل وتكونـــت لدينـــا تلـــك الرؤيـــة 

لعـــام 2030. وكانـــت تلـــك هـــي بدايـــة واليتنـــا.”
تحديـــث  فـــي  تتمثـــل  فكرتنـــا  “كانـــت  قائـــًا  ويضيـــف 
االتحـــاد البريـــدي العالمـــي علـــى مســـتوى العديـــد مـــن 
المجـــاالت المختلفـــة، بـــدءًا مـــن المؤسســـة وصـــواًل إلـــى 

النهائـــي.” اإلنتـــاج 
ولمـــا اتضحـــت نوايـــا الســـيد حســـين والســـيد كليفـــا بشـــأن 
تأخـــذ  ملموســـة  عمـــل  خطـــة  بوضـــع  بـــادرا  اإلصـــالح، 

فـــي االعتبـــار الوضـــع العالمـــي للمنظمـــة.
ـــر المديـــر العـــام قائـــًا “كرســـنا  وفـــي هـــذا الصـــدد، عبَّ
األشـــهر الســـتة األولـــى التـــي أمضيناهـــا فـــي المكتـــب 

فـــي ماحظـــة طريقـــة ســـير األمـــور.”

أمـــر  إصـــدار  هـــي  خطواتهمـــا  أولـــى  إحـــدى  وكانـــت 
أكبـــر  لتحديـــد  المنظمـــة  لحســـابات  مراجعـــة  بإجـــراء 
دور  أن  عـــن  كشـــف  ممـــا  تهددهـــا،  التـــي  المخاطـــر 
تمويلهـــا همـــا  إلـــى  باإلضافـــة  المنظمـــة وأهميتهـــا 
الرئيســـية  الشـــواغل  قائمـــة  رأس  علـــى  عنصـــران 

العالمـــي. البريـــدي  لاتحـــاد 
االســـمي  النمـــو  ذات  االتحـــاد  ميزانيـــة  أن  ـــن  وَتبيَّ
تحديـــًا  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  ستشـــكل  الصفـــري 
معـــًا.  الدورتيـــن  مـــدى  علـــى  عملـــه  أمـــام  مســـتمرًا 
وممـــا زاد الطيـــن بلـــة، َفْقـــُد االتحـــاد كذلـــك 13 وحـــدة 
مســـاهمة خـــال مؤتمـــر الدوحـــة لعـــام 2012، وذلـــك 
قبـــل واليَتـــْي الســـيد حســـين والســـيد كليفـــا مباشـــرة.

األحـــكام  جميـــع  أن  “أدركـــت  حســـين  الســـيد  ويقـــول 
المؤتمـــر  عـــن  الصـــادرة  والتوصيـــات  والقـــرارات 
أربـــع  والميزانيـــة ال تتطابـــق”. “لقـــد كانـــت عبـــارة عـــن 
طلبـــات  تزايـــد  فـــي  تمثلـــت  جـــدًا  عســـيرة  ســـنوات 
البلـــدان األعضـــاء، وضعـــف الميزانيـــة وطـــول دورات 

” . لمجلـــس ا
وتصديـــًا لـــكل هـــذا، ركـــزت إصاحاتهمـــا األولـــى علـــى 
إعـــادة هيكلـــة أمانـــة المنظمـــة فـــي المكتـــب الدولـــي 
م  تقـــدُّ اســـتمرار  علـــى  الموظفيـــن  قـــدرة  لضمـــان 
المشـــاريع مـــع إدارة تقلـــص المـــوارد الماليـــة. وشـــرح 
المديـــر العـــام أن جـــزءًا مـــن هـــذا العمـــل شـــمل ضمـــان 
تمثيـــل جنســـاني وجغرافـــي أكثـــر توازنـــًا وإنصافـــًا فـــي 

صفـــوف الموظفيـــن.
ويقـــول “ولـــدى المنظمـــة اليـــوم توزيـــع عـــادل نوعـــًا مـــا 
فـــي صفـــوف كبـــار الموظفيـــن مـــن الفئـــة الفنيـــة مـــن 
مناطـــق االتحـــاد الخمـــس، وطبعـــًا، يضطلـــع المزيـــد مـــن 

النســـاء حاليـــًا بمســـؤوليات عليـــا.”

ووفقـــًا لألرقـــام المتعلقـــة بالتوظيـــف فـــي المكتـــب 
مـــن  يقتـــرب  أن  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  كاد  الدولـــي، 
فـــي  التكافـــؤ  أخيـــرًا  ليبلـــغ   ،2016 عـــام  منـــذ  التكافـــؤ 
عـــام 2019. كمـــا تظهـــر بـــوادر التحســـن علـــى مســـتوى 

اإلقليمـــي. التمثيـــل 
ثـــم ســـَعيا إلـــى تحديـــد اإلصاحـــات الازمـــة لتعزيـــز اتخـــاذ 
القـــرارات بوتيـــرة أســـرع ورفـــع مســـتوى الفعاليـــة؛ 
وضمـــان التمثيـــل العـــادل للبلـــدان والمناطـــق األعضـــاء؛ 
وتأميـــن اإلدارة الفعالـــة للمـــوارد؛ وتعزيـــز دور االتحـــاد 

البريـــدي العالمـــي وأهميتـــه.

ويشـــاطره نظيـــره الســـيد كليفـــا، تجربـــة مماثلـــة فـــي 
القطـــاع البريـــدي. إذ انضـــم نائـــب المديـــر العـــام إلـــى 
البريـــد السويســـري فـــي عـــام 1995 بصفتـــه مستشـــارًا 
يتحـــول فيـــه  بـــدأ  الدوليـــة، فـــي وقـــت  فـــي الشـــؤون 
ذلـــك  بعـــد  وعمـــل  متحـــررة.  شـــركة  إلـــى  المســـتثمر 
مديـــرًا للشـــؤون الدوليـــة والتنظيميـــة إلـــى أن التحـــق 
كمديـــر   2005 عـــام  فـــي  العالمـــي  البريـــدي  باالتحـــاد 

الماليـــة. للشـــؤون 
ويذكـــر الســـيد كليفـــا، متحدثـــًا عـــن الفتـــرة التـــي قضاهـــا 
االتحـــاد  فـــي  الماليـــة  الشـــؤون  مديـــر  منصـــب  شـــاغًا 
البريـــدي العالمـــي، الدافـــع وراء إجـــراء اإلصاحـــات. 
هـــو  ســـاعد  التـــي  الجديـــدة  المعاييـــر  إلـــى  ويشـــير 
وفريقـــه علـــى تنفيذهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك جعـــل االتحـــاد 
البريـــدي العالمـــي واحـــدة مـــن أوائـــل المنظمـــات التـــي 
اعتمـــدت المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام 

داخـــل منظومـــة األمـــم المتحـــدة.
ويواصـــل الســـيد كليفـــا قائـــًا “لقـــد اتضـــح لـــي أن إحـــدى 
االتحـــاد  فـــي  اســـتباقية  أكثـــر  التـــي تجعلنـــي  الطـــرق 

البريـــدي العالمـــي هـــي أن أصبـــح موظفـــًا منتخبـــًا.”
بالقطـــاع وبأعمـــال  الثاقبـــة  المعرفـــة  وبتوفـــر هـــذه 
وكالـــة األمـــم المتحـــدة المتخصصـــة المعنيـــة بالقطـــاع 
البريـــدي، كان االثنـــان علـــى اســـتعداد لبـــدء العمـــل منـــذ 

لحظـــة انتخابهمـــا.
وأوضـــح الســـيد حســـين قائـــًا “كان أمامنـــا خيـــاران. إمـــا 
أداء الـــدور الدبلوماســـي المعتـــاد وإلقـــاء الخطابـــات 
وإقامـــة  مذهلـــة،  وجهـــات  إلـــى  والســـفر  الجيـــدة 
عاقـــات وديـــة مـــع البلـــدان األعضـــاء وعـــدم فعـــل أي 
نقديـــة،  بصـــورة  االتحـــاد  نـــدرس  أن  أو  شـــيء عمليـــًا. 
بجـــرأة  ُنقـــِدم  وأن  أمامـــه،  الماثلـــة  بالتحديـــات  ونلـــمَّ 
ســـلك  “واخترنـــا  رئيســـية.”،  إصاحـــات  إجـــراء  علـــى 

قصـــد.” وعـــن  بوعـــي  الصعـــب  الطريـــق 

عندما انُتخب المدير العام لالتحاد البريدي العالمي 
السيد بشار عبد الرحمن حسين ونائب المدير العام 
تعهدا  قد  كانا   ،2012 عام  في  كليفا  باسكال  السيد 
باالرتقاء بالمنظمة إلى مستوى أعلى. وبعد مرور 
أحرزاه  الذي  التقدم  يتأمالن  هما  ها  سنوات،  تسع 

لالتحاد. الراهنة  والحالة 
“اخترنا سلك الطريق الصعب بوعي بقلم: كاْيا ِرْدستاْون

وعن قصد.” 
لاتحـــاد  العـــام  المديـــر  حســـني،  الرحمـــن  عبـــد  بشـــار 

العالمـــي الربيـــدي 

“قررنا توحيد أدائنا لنكون على قلب 
رجل واحد، نحن االثنان معًا. ولم يكن 

بإمكان أحد أن يتدخل بيننا.” 
باســـكال كليفـــا، نائـــب المديـــر العـــام لاتحـــاد الربيـــدي 

العالمـــي

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

وداٌع حارموضوع الغاف
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ويردف قائًا “يمكننا أن نعتز بما أنجزناه.”
وقـــرر مؤتمـــر عـــام 2016 الـــذي ُعقـــد فـــي إســـطنبول 
اعتمـــاد  مثـــل  اإلصاحـــات،  مـــن  أولـــى  جولـــة  إجـــراء 
كأســـاس  العمـــل  مبـــادئ  مـــن  جديـــدة  مجموعـــة 
للهيـــاكل ولعمليـــات اتخـــاذ القـــرار لركيزتْيـــه الحكوميـــة 
فتـــرات  تقصيـــر  علـــى  بالموافقـــة  والتشـــغيلية، 
عمليـــات  علـــى  التركيـــز  وزيـــادة  المجلـــس  اجتماعـــات 

القـــرار. اتخـــاذ 
وبالنظـــر إلـــى اجتمـــاع عـــام 2016، يؤكـــد المديـــر العـــام 
ـــن مـــن إحـــراز تقـــدم  بفخـــر أن مؤتمـــر إســـطنبول تمكَّ
اســـتمرت  بأنهـــا  وصفهـــا  التـــي  المســـائل  فـــي  كبيـــر 
خـــال  لـــت”  “ُعطِّ قـــد  وكانـــت  عقـــود  مـــدى  علـــى 

الســـابقة. المؤتمـــرات 

نجزت المهمة
ُ
أ

كانـــت هـــذه العمليـــة مصـــدر إلهـــام لمناقشـــات مكثفـــة 
واســـتغرقت مـــا مجموعـــه ســـت ســـنوات مـــن العمـــل 
الدولـــي  والمكتـــب  األعضـــاء  البلـــدان  بيـــن  الـــدؤوب 

الســـتكمالها.
ويقـــول الســـيد كليفـــا “إن التحديـــات تكـــون دائمـــًا واحـــدة 
عندمـــا ترســـم فـــي ذهنـــك رؤيـــة للتغييـــر أو اإلصـــالح أو 
التكييـــف. وكانـــت هنـــاك معارضـــة، ونزعـــة محافظـــة، 

وبعـــض األشـــخاص الذيـــن يتخوفـــون مـــن المســـتقبل.”
وبهـــدف التغلـــب علـــى التوتـــرات، يشـــرح الســـيد كليفـــا 
قائـــًا “لقـــد أجرينـــا الكثيـــر مـــن المناقشـــات، والعديـــد 
ـــج  للترويـ الحمـــات  مـــن  والكثيـــر  المفاوضـــات،  مـــن 
ألفكارنـــا علـــى المســـتوى اإلقليمـــي، بـــل وأيضـــًا فـــي 
قاعـــات اجتماعاتنـــا. وكنـــا نجتمـــع مـــع الحكومـــات وكبـــار 
المســـؤولين ورؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الـــوزراء فـــي 
مســـتقبل  بشـــأن  بفكرتنـــا  إلقناعهـــم  البلـــدان  بعـــض 

العالمـــي.” البريـــدي  االتحـــاد 

علـــى مـــدى واليتيهمـــا، واجـــه الســـيد 
حســـين والســـيد كليفـــا أيضـــًا اثنيـــن مـــن 
االتحـــاد،  تاريـــخ  فـــي  التحديـــات  أكبـــر 
فـــي  شـــرخ  حـــدوث  احتمـــال  وهمـــا: 
هـــدد  األعضـــاء  أحـــد  إن  إذ  االتحـــاد 
باالنســـحاب، والجائحة العالمية التي 
زعزعـــت ليـــس فقـــط القطـــاع البريدي 
العــــــــالمي  االقتصـــــــــاد  بـــــل  فحســــــــــب، 

برمتـــه. 

الصغيـــرة  الجزريـــة  الـــدول  دعـــم  إلـــى  وباإلضافـــة 
مـــن  العديـــد  باعتـــزاز  حســـين  الســـيد  يذكـــر  الناميـــة، 
خـــال  اتخـــذت  التـــي  التقنيـــة  المســـاعدة  مبـــادرات 
واليَتـــْي فريقهمـــا. ومـــن بيـــن اإلنجـــازات التـــي يذكرهـــا 
بفخـــر إنشـــاء معاهـــد للتدريـــب فـــي المجـــال البريـــدي 
وتونـــس  والكاميـــرون  وبربـــادوس  أوروغـــواي  فـــي 

وروســـيا. ومصـــر 
كمـــا اســـُتحدث مؤشـــر التنميـــة البريديـــة المتكامـــل تحـــت 
قيادتهمـــا. ويســـتخدم المؤشـــر المركـــب اإلحصـــاءات 
أداء  لقيـــاس  الضخمـــة  بالبيانـــات  مقترنـــة  البريديـــة 
المؤسســـات البريديـــة وفـــق أربعـــة مؤشـــرات - وهـــي 
مـــدى االنتشـــار واألهميـــة والموثوقيـــة والمرونـــة - 
هـــذا  عالمـــي ســـنوي. ويســـتخدم  ترتيـــب  عنـــه  وينتـــج 
الترتيـــب بعـــد ذلـــك لتحديـــد أي مجـــاالت داخـــل المناطـــق 

أو فيمـــا بينهـــا قـــد تتزايـــد فيهـــا الثغـــرات اإلنمائيـــة.

تحول سريع
علـــى مـــدى واليتيهمـــا، واجـــه الســـيد حســـين والســـيد 
كليفـــا أيضـــًا اثنيـــن مـــن أكبـــر التحديـــات فـــي تاريـــخ االتحـــاد، 
وهمـــا: احتمـــال حـــدوث شـــرخ فـــي االتحـــاد إذ إن أحـــد 
األعضـــاء هـــدد باالنســـحاب، والجائحـــة العالميـــة التـــي 
بـــل  فحســـب،  البريـــدي  القطـــاع  فقـــط  ليـــس  زعزعـــت 

االقتصـــاد العالمـــي برمتـــه.
ففـــي 17 أكتوبر/تشـــرين األول مـــن عـــام 2018، تلقـــى 
المديـــر العـــام لاتحـــاد رســـالة مـــن حكومـــة الواليـــات 
تهـــا  بنيَّ العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  تخطـــر  المتحـــدة 

وإليجـــاد ســـبيل للمضـــي قدمـــًا فيمـــا يخـــص المســـائل 
التـــي لـــم يســـتطع أن يقررهـــا، أنشـــأ المؤتمـــر فريقـــًا 
مخصصـــًا يرفـــع تقاريـــره إلـــى مجلـــس اإلدارة ويعـــرض 
االســـتثنائي  المؤتمـــر  علـــى  التغييـــرات  مـــن  المزيـــد 

لعـــام 2018 فـــي أديـــس أبابـــا.
وأدت المشـــاورات اإلضافيـــة التـــي دامـــت ســـنتين قبـــل 
عقـــد المؤتمـــر االســـتثنائي أخيـــرًا إلـــى تكللـــه بالنجـــاح. 
وتمكـــن ذلـــك المؤتمـــر مـــن إدخـــال تحســـينات إضافيـــة 
علـــى ســـرعة وفعاليـــة عمليـــات صنـــع القـــرار، وأيضـــًا 
علـــى العمليـــة االنتخابيـــة لمجلـــس االســـتثمار البريـــدي، 
بمـــا يكفـــل حصـــول جميـــع المناطـــق علـــى تمثيـــل عـــادل 

فـــي جهـــاز صنـــع القـــرار.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول الســـيد حســـين “لقـــد قلصنـــا 
علـــى  وعملنـــا  للمجلَســـْين،  الطويلـــة  الـــدورات  مـــدد 
تقليـــص دورة صنـــع القـــرار - ولدينـــا اآلن دورتـــان التخـــاذ 
المســـتندات  جميـــع  عـــدد  وخفضنـــا   - ســـنويًا  القـــرار 
كبيـــرًا  قـــدرًا  واكتســـبنا  واالجتماعـــات.  والمؤتمـــرات 
مـــن الفعاليـــة فـــي إدارة مـــوارد المكتـــب الدولـــي.”

دعم التنمية
يســـعيان  العـــام  المديـــر  ونائـــب  العـــام  المديـــر  كان 
أيضـــًا إلـــى دعـــم البلـــدان الناميـــة لضمـــان قدرتهـــا علـــى 
القطـــاع  تقـــدم  وتيـــرة  تســـارع  مـــع  قدمـــًا  المضـــي 

البريـــدي.
ويذكـــر المديـــر العـــام قائـــًا “كنـــت مضطـــرًا إلـــى دعـــم 

العديـــد مـــن البلـــدان.”
م الثنائـــي دعمـــه للـــدول الجزريـــة الصغيـــرة  وقـــد قـــدَّ
أعربـــت  حيـــث  أبابـــا،  أديـــس  اجتمـــاع  فـــي  الناميـــة 
المتناســـبة  غيـــر  التكلفـــة  إزاء  اســـتيائها  عـــن  البلـــدان 
الحـــاالت  بعـــض  فـــي  تتجـــاوز  التـــي   - للمســـاهمات 
التـــي  التقييديـــة  والعقوبـــات   - الســـنوية  ميزانيتهـــا 
ُتفـــرض عليهـــا عقـــب عجزهـــا عـــن الدفـــع. وأنشـــأ القـــرار 
مســـاهمة  فئـــة  االســـتثنائي  المؤتمـــر  فـــي  المتخـــذ 
التـــي يقـــل عـــدد ســـكانها عـــن  خاصـــة تســـمح للبلـــدان 
200 ألـــف نســـمة والتـــي تعتـــرف بهـــا األمـــم المتحـــدة 
بصفتهـــا دواًل جزريـــة صغيـــرة فـــي المحيـــط الهـــادئ 
وحـــدة  مـــن  المائـــة  فـــي   10 أو   0.1 فقـــط  تدفـــع  بـــأن 

العالمـــي. البريـــدي  لاتحـــاد  عاديـــة  مســـاهمة 

الفعاليـــة  مـــن  كبيـــرًا  قـــدرًا  “اكتســـبنا 
فـــي إدارة مـــوارد المكتـــب الدولـــي.” 
لاتحـــاد  العـــام  المديـــر  حســـني،  الرحمـــن  عبـــد  بشـــار 

العالمـــي الربيـــدي 

واحـــدة  دائمـــًا  تكـــون  التحديـــات  “إن 
رؤيـــة  ذهنـــك  فـــي  ترســـم  عندمـــا 
للتغييـــر أو اإلصـــاح أو التكييف. وكانت 
محافظـــة،  ونزعـــة  معارضـــة،  هنـــاك 
يتخوفـــون  الذيـــن  األشـــخاص  وبعـــض 

المســـتقبل.”  مـــن 
باســـكال كليفـــا، نائـــب المديـــر العـــام لاتحـــاد الربيـــدي 

العالمـــي

المدير  ونائب  العام  المدير  احتفل 
خــــــــــــال  انتـــــخـــــــابهما  بإعــــــــــــادة  العــام 
المؤتمر البريدي العالمي لعام 2016 

في إسطنبول.

وداٌع حارموضوع الغاف
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وفـــي بـــرن، عمـــل المكتـــب الدولـــي علـــى المســـاعدة 
اإلمـــدادات  سلســـلة  ســـير  علـــى  المحافظـــة  علـــى 
لضمان مواصلة توزيع البعائث األساســـية في جميع 
أرجـــاء العالـــم. وفـــي الوقـــت نفســـه، توقفـــت األعمـــال 
الســـابع  العالمـــي  البريـــدي  للمؤتمـــر  التحضيريـــة 
مســـتحيًا.  عقـــده  جعلـــت  الجائحـــة  ألن  والعشـــرين 

وُقـــرر محاولـــة عقـــده مجـــددًا فـــي عـــام 2021.
تعيـــن فيهـــا  التـــي  الثالثـــة  المـــرة  وكانـــت هـــذه هـــي 
تأجيـــل المؤتمـــر فـــي تاريـــخ االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 
جـــل مؤتمـــر مدريـــد 

ُ
أ إذ  العمـــر 146 عامـــًا.  مـــن  البالـــغ 

عـــام  إلـــى  عـــام 1912  المزمـــع عقـــده  مـــن  الـــذي كان 
1920 بســـبب التطـــورات التـــي أدت إلـــى انـــدالع الحـــرب 
العالميـــة األولـــى. وعلـــى النحـــو نفســـه، أدت الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة إلـــى تأجيـــل مؤتمـــر باريـــس الـــذي كان 

مـــن المزمـــع عقـــده عـــام 1944 إلـــى عـــام 1947.
ولمـــا كانـــت الجائحـــة قـــد امتـــدت إلـــى عـــام 2021، قـــرر 
مجلـــس اإلدارة المضـــي قدمـــًا مـــن أجـــل عقـــد مؤتمـــر 
األول  العـــادي  المؤتمـــر  هـــذا  يكـــن  ولـــم  أبيدجـــان. 
مـــن نوعـــه الـــذي ُيعقـــد فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 
فحســـب، بـــل كان أول مؤتمـــر يعقـــد بطريقـــة هجينـــة. 
والســـيد  حســـين  الســـيد  مـــن  كل  يعتبـــره  إنجـــاز  إنـــه 
أن  يمكـــن  التـــي  الســـرعة  ضـــروب  مـــن  كضـــرب  كليفـــا 
يتحـــول بهـــا االتحـــاد البريـــدي العالمـــي عندمـــا تقتضـــي 

ذلـــك. الظـــروف 
ويقـــول الســـيد حســـين “يســـرني أن أذكـــر أننـــا نظمنـــا 
أول مؤتمـــر هجيـــن مـــن نوعـــه يعقـــده االتحـــاد البريـــدي 

العالمـــي فـــي التاريـــخ.”
مؤتمـــر  بعـــد  اآلن،  أثبتنـــا  “لقـــد  كليفـــا  الســـيد  ويقـــول 
أننـــا  والعشـــرين،  الســـابع  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 
قهـــر  مـــن  تمكنـــا  وأننـــا  الازمـــة  باإلصاحـــات  قمنـــا 
التســـع  الســـنوات  إلـــى  الرقمنـــة.”، “وبالنظـــر  تحـــدي 
للمديـــر  نائبـــًا  بصفتـــي  منصبـــي  فـــي  قضيتهـــا  التـــي 
العـــام، تمثلـــت اإلنجـــازات الرئيســـية فـــي إعـــادة النظـــر 
فـــي االتحـــاد البريـــدي العالمـــي، وتجديـــده، وبالطبـــع 

االتحـــاد.” عمليـــات  رقمنـــة  المطـــاف،  نهايـــة  فـــي 

فـــي  البريـــدي  االتحـــاد  معاهـــدات  مـــن  االنســـحاب 
غضـــون عـــام واحـــد. وذكـــر البلـــد أن األجـــور المطبقـــة 
الرئيســـي.  شـــاغله  تشـــكل  الصغيـــرة  الـــرزم  علـــى 
عـــن  اإلعـــراب  فـــي  أخـــرى  بلـــدان  بـــدأت  مـــا  وســـرعان 
مخـــاوف مماثلـــة، ممـــا أثـــار القلـــق مـــن أن تبـــدأ أســـرة 
فـــي  التشـــتت  فـــي  192 عضـــوًا  مـــن  المكونـــة  االتحـــاد 

بســـرعة. حـــل  إلـــى  التوصـــل  عـــدم  حـــال 
بـــل  فقـــط،  واحـــد  عـــام  أمامنـــا  “كان  كليفـــا  ويقـــول 
االتحـــاد  شـــمل  وجمـــع  حـــل  إليجـــاد  أشـــهر،  بضعـــة 

مجـــددا.”
ســـريعة  مناقشـــات  بإجـــراء  اإلدارة  مجلـــس  وقـــام 
بشـــأن األجـــور، وســـارع االتحـــاد إلـــى اتخـــاذ قـــرار عقـــد 
ســـبتمبر/أيلول  فـــي  جنيـــف  فـــي  اســـتثنائي  مؤتمـــر 

االنســـحاب. موعـــد  قبـــل  حـــل  إليجـــاد   2019
وبدعـــم كل مـــن المديـــر العـــام ونائـــب المديـــر العـــام 
واألمانـــة، تمكـــن األعضـــاء مـــن الموافقـــة علـــى »خيـــار 
النصـــر V« والموافقـــة عليـــه باإلجمـــاع. ويخـــول هـــذا 
فـــي  الشـــروع  األمـــر،  يهمهـــا  التـــي  للبلـــدان  الخيـــار 
الحمايـــة  مـــع توفيـــر  عـــن أســـعارها،  الذاتـــي  اإلعـــان 
للبلـــدان حيـــث تكـــون كميـــات البريـــد منخفضـــة والبلـــدان 

الناميـــة.

لكـــي  الوقـــت  مـــن  متســـع  االتحـــاد  أمـــام  يكـــن  ولـــم 
يســـتمتع بهـــذا اإلنجـــاز حتـــى فـــرض التحـــدي الرئيســـي 
الموالـــي وجـــوده. وانتشـــرت جائحـــة كوفيـــد-19 فـــي 
العالـــم فـــي مطلـــع عـــام 2020، حيـــث أوشـــك الســـفر 
الربيـــع وأصبحـــت  فـــي فصـــل  التوقـــف  علـــى  الدولـــي 
الحصـــول  كيفيـــة  لمعرفـــة  جاهـــدة  تســـعى  البلـــدان 
علـــى المعـــدات الصحيـــة والطبيـــة الحيويـــة وتوزيعهـــا 

الفيـــروس. انتشـــار  لتفـــادي 

توافر الفرص
تبشـــر هـــذه التحـــوالت الســـريعة بانفتـــاح االتحـــاد أمـــام 
بنطاقـــه  البريـــدي  القطـــاع  فـــي  الفاعلـــة  الجهـــات 
إلـــى  االثنـــان  سيســـلمها  مســـألة  وهـــي  الواســـع، 
الســـيد ميتوكـــي والســـيد أوســـفالد عنـــد مغادرتهمـــا. 
وقـــرر مؤتمـــر أبيدجـــان عقـــد مؤتمـــر اســـتثنائي رابـــع 
فـــي عـــام 2023 للبـــت فـــي خطـــط ملموســـة لافتتـــاح.

وموقف السيد حسين من المضي قدمًا إلى األمام 
“ال  المســـألة  هـــذه  عـــن  فـــي حديثـــه  ويقـــول  واضـــح. 
يمكننـــا أن نطلـــق علـــى أنفســـنا اســـم االتحـــاد البريـــدي 

العالمـــي عندمـــا ال يكـــون القطـــاع برمتـــه معنـــًا.”
ضـــرورة  علـــى  متفـــق  الجميـــع  أن  “أعتقـــد  ويقـــول 
نفتحـــه،  أن  يمكـــن  مـــا  تحديـــد  ولكـــن  االتحـــاد،  انفتـــاح 
تـــزال  وكيـــف نفتحـــه، ومتـــى نفتحـــه - هـــذه أمـــور ال 
البلـــدان  تتمكـــن  أن  وأتمنـــى  توضيحهـــا.  إلـــى  بحاجـــة 
عـــام  فـــي  األعضـــاء مـــن مناقشـــة هـــذا األمـــر بجديـــة 

المســـألة.” هـــذه  تســـوية  إلـــى  والتوصـــل   2023

الســـريعـــــــة  التحــــــوالت  هـــــــذه  تبشـــــــــر 
الجهـــــــات  أمــــــــام  االتـــــحــــــــاد  بانفتــــــاح 
الفاعلة في القطاع البريدي بنطاقه 
الواســـع، وهـــي مســـألة سيســـلمها 
االثنـــان إلـــى الســـيد ميتوكـــي والســـيد 

مغادرتهمـــا.  عنـــد  أوســـفالد 

بل  فقط،  واحد  عام  أمامنا  “كان 
بضعة أشهر، إليجاد حل وجمع شمل 

االتحاد مجددا.” 
باســـكال كليفـــا، نائـــب المديـــر العـــام لاتحـــاد الربيـــدي 

العالمـــي

أول  نظمنا  أننــا  أذكر  أن  “يســــــــرنـــــي 
مؤتمر هجين من نوعه يعقده االتحاد 

البريدي العالمي في التاريخ.” 
لاتحـــاد  العـــام  المديـــر  حســـين،  الرحمـــن  عبـــد  بشـــار 

العالمـــي البريـــدي 

ومـــع اســـتمرار تحـــول هـــذا القطـــاع وتطـــوره، يضيـــف 
البريـــدي  االتحـــاد  علـــى  ســـيتعين  أنـــه  كليفـــا  الســـيد 
العالمـــي أن ييســـر هـــذه التغييـــرات مـــن خـــال اإلدارة 

الرشـــيدة.
ويقول السيد كليفا “لما بدأت مسيرتي كان القطاع في 
اإلدارة،  أو  المدنية،  الخدمة  يعتبر جزءًا من  سويسرا 
وبعد 26 سنة ها نحن نتنافس مع أمازون. ”، “خال 26 

عامًا، ازدهر هذا القطاع ازدهارًا كبيرًا.”
كيـــف  رأينـــا  كوفيـــد  جائحـــة  “وبعـــد  قائـــًا  ويضيـــف 
مجـــال  فـــي  ســـلوكهم  والزبائـــن  المواطنـــون  ـــر  غيَّ
اقتنـــاء األشـــياء علـــى اإلنترنـــت - وقـــد تغيـــرت طريقـــة 
اســـتخدامهم لإنترنـــت تغيـــرًا جذريـــًا - واآلن علينـــا أن 
نفكـــر مجـــددًا فـــي نمـــوذج األعمـــال لاتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي أيضـــًا، ليـــس فقـــط فـــي العمليـــات، ولكـــن 

القطـــاع.” هـــذا  تنظيـــم  كيفيـــة  فـــي  أيضـــًا 

وقف المدير العام ونائب المدير العام ألخذ صورة مع السيد بيتر نافارو، الذي كان آنذاك مساعد رئيس الواليات المتحدة ومدير مكتب التجارة 
.”V وسياسة التصنيع، بعد اعتماد “الخيار

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

وداٌع حارموضوع الغاف
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تسليم السلطة
كليفـــا  والســـيد  حســـين  الســـيد  يســـتعد  حيـــن  فـــي 
الســـاعة  تـــدق  الدولـــي،  المكتـــب  مفاتيـــح  لتســـليم 

أعمالهمـــا. نهايـــة  إلـــى  مشـــيرة 
وقـــد طلـــب الثنائـــي مؤخـــرًا إجـــراء مراجعـــة أخيـــرة 
اإلنجـــازات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  المنظمـــة.  لمخاطـــر 
التـــي تحققـــت فـــي األعـــوام التســـعة الماضيـــة، فـــإن 
دور  أي:  نفســـها،  هـــي  تظـــل  الرئيســـية  المخاطـــر 

تمويلـــه. عـــن  فضـــًا  وأهميتـــه،  االتحـــاد 
المديـــر  نائـــب  يفيـــد  الســـلطة،  تســـليم  عمليـــة  وإبـــان 
يصبـــح  أن  إلـــى  يســـعى  شـــخص  “أي  قائـــًا  العـــام 
المديـــر العـــام أو نائـــب المديـــر العـــام القـــادم فإنـــه 
يأتـــي أيضـــًا بالعديـــد مـــن األفـــكار، وبالتالـــي ال يمكننـــا 
أن نقـــول لهمـــا مـــا هـــو جيـــد أو ســـيء. ولكننـــا فـــي 
النهايـــة، وضعنـــا أساســـًا متينـــًا يمكنهمـــا االنطـــاق 

منـــه.”

المخاطـــر  تخفيـــف  مـــن  تمكنـــا  “لقـــد  قائـــًا  ويضيـــف 
إلـــى حـــد مـــا، ولكـــن الحالـــة الماليـــة لاتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي ليســـت بطبيعـــة الحـــال جيـــدة وتحتـــاج إلـــى 

البحـــث عـــن ســـبل للمضـــي قدمـــًا.” مواصلـــة 
وأعـــرب المديـــر العـــام أيضـــًا عـــن قلقـــه إزاء الشـــؤون 
الماليـــة لاتحـــاد فـــي المســـتقبل. وقـــال “إن صنـــدوق 
تأميـــن المعاشـــات فـــي وضـــع حـــرج. وقـــد أَثـــْرُت انتبـــاه 
البلـــدان األعضـــاء مـــرارًا وتكـــرارًا مشـــيرًا إلـــى ضـــرورة 
حـــل هـــذه المشـــكلة، ولكنهـــا لألســـف لـــم تتمكـــن مـــن 
معالجـــة هـــذا األمـــر بمـــا يثلـــج صـــدري ... وسيشـــكل 

هـــذا األمـــر تحديـــًا لـــإدارة المقبلـــة.”
“وإننـــي فخـــور جـــدًا أن أقـــول إننـــي أتـــرك هـــذا االتحـــاد 
تلـــك  وكانـــت  عليـــه  وجدتـــه  ممـــا  أفضـــل  وضـــع  فـــي 
هـــي مهمتـــي.” أمـــا بالنســـبة لـــإدارة الجديـــدة فـــإن 
أن  “أرجـــو  قولـــه  فـــي  تتلخـــص  الرئيســـية  نصيحتـــه 
تســـتمرا علـــى هـــذا الـــدأب. وأن تدافعـــا عـــن مصداقيـــة 

الدولـــي.” المكتـــب  أمانـــة 

يصبح  أن  إلى  يسعى  شخص  “أي 
العام  المدير  نائب  أو  العام  المدير 
من  بالعديد  أيضًا  يأتي  فإنه  القادم 
أن نقول  يمكننا  األفكار، وبالتالي ال 
ولكننا  سيء.  أو  جيد  هو  ما  لهما 
متينًا  أساسًا  وضعنا  النهاية،  في 

يمكنهما االنطالق منه.” 
باســـكال كليفـــا، نائـــب المديـــر العـــام لاتحـــاد الربيـــدي 

العالمـــي

حرس جديد
اعتبـــارًا مـــن 1 يناير/كانـــون الثانـــي 2022، ســـيكون كل 
والســـيد  اليابانـــي  ميتوكـــي  ماســـاهيكو  الســـيد  مـــن 
عـــن  مســـؤولين  الســـلوفيني  أوســـفالد  ماريـــان 

االتحـــاد. شـــؤون  علـــى  اإلشـــراف 
وانُتخـــب الفريـــق الجديـــد خـــال مؤتمـــر االتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي الســـابع والعشـــرين فـــي أبيدجـــان فـــي كوت 
ديفـــوار فـــي أغســـطس/آب. وفـــاز الســـيد ميتوكـــي 
بمنصـــب المديـــر العـــام فـــي جولـــة التصويـــت األولـــى 
بأغلبيـــة 102 مـــن األصـــوات، فـــي حيـــن انُتخـــب نظيـــره، 
الثانيـــة  التصويـــت  جولـــة  فـــي  أوســـفالد،  الســـيد 

لمنصـــب نائـــب المديـــر العـــام بأغلبيـــة 86 صوتـــًا.
الخبـــرة  البريـــدي العالمـــي مـــن  وسيســـتفيد االتحـــاد 
فـــي  المنتخبـــان  هـــاذان  يملكهـــا  التـــي  الواســـعة 

مؤخـــرًا  عمـــل  ميتوكـــي  فالســـيد  البريـــدي.  القطـــاع 
كنائـــب أول لرئيـــس الشـــؤون الدوليـــة فـــي بريـــد اليابـــان 
البريـــدي  االســـتثمار  لمجلـــس  كرئيـــس  اليابـــان  ومّثـــل 
مـــن عـــام 2012 حتـــى عـــام 2021. وأمـــا الســـيد أوســـفالد 
بريـــد  مؤسســـة  فـــي  الدولـــي  للبريـــد  مديـــرًا  فـــكان 
ســـلوفينيا، ولكنـــه عمـــل أيضـــًا علـــى تنســـيق التطـــورات 
علـــى جميـــع مســـتويات القطـــاع مـــن خـــال تعاونـــه مـــع 
للبحـــر  البريـــدي  واالتحـــاد   PostEroup المؤسســـة 

للبريـــد. الدوليـــة  والمؤسســـة  المتوســـط  األبيـــض 
بأربعـــة  ميتوكـــي  الســـيد  تعهـــد  انتخابـــه،  وقبـــل 
البريـــدي  االتحـــاد  أعضـــاء  تجـــاه  رئيســـية  التزامـــات 
العالمـــي، وهـــي: إتاحـــة فـــرص أعمـــال جديـــدة فـــي 
علـــى  البريديـــة  المؤسســـات  ومســـاعدة  القطـــاع؛ 
ـــج للمســـؤولية االجتماعيـــة  المســـاهمة فـــي الترويـ

دعمـــًا ألهـــداف األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال التنميـــة 
المســـتدامة؛ وتحقيـــق االســـتقرار فـــي إدارة االتحـــاد 
البريـــدي العالمـــي علـــى المـــدى الطويـــل، ال ســـيما 
عبـــر  االتصـــاالت  ومواءمـــة  بتمويلـــه؛  يتعلـــق  فيمـــا 
الشـــبكة التـــي تضـــم األطـــراف المعنيـــة فـــي االتحـــاد 

العالمـــي. البريـــدي 
صـــدر  فيديـــو  شـــريط  فـــي  ميتوكـــي  الســـيد  وقـــال 
أثنـــاء حملتـــه االنتخابيـــة »إننـــي أتـــوق لرســـم معالـــم 
مســـتقبل مشـــرق جديـــد لاتحـــاد البريـــدي العالمـــي 

األعضـــاء«. البلـــدان  كافـــة  مـــع  بالتعـــاون 
علـــى  رؤيتـــه  أوســـفالد  الســـيد  ركـــز  جهتـــه،  ومـــن 
البريـــدي  التطـــور  مجـــال  فـــي  الثغـــرات  تقليـــص 
ومســـاعدة  نفســـه؛  اآلن  فـــي  االبتـــكار  وتشـــجيع 
األعضـــاء علـــى التكيـــف مـــع تكنولوجيـــا المعلومـــات 

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

وداٌع حارموضوع الغاف موضوع الغافموضوع الغاف
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“وإننـــي ممتـــن كل االمتنـــان للفرصـــة 
التـــي أتيحـــت لـــي، وللثقـــة واالحترام 
إياهـــا  منحتنـــي  التـــي  والمســـؤولية 
ممـــــتنًا  وســــــــأظل  األعضــــــــاء.  الــــــــــدول 
قـــد  أكـــون  أال  وآمـــل  األبـــد  إلـــى  لهـــا 
خذلتهـــا. كما آمل أن أكـــون قد أوفيت 

بتوقعاتهـــا.” 
العـــام لاتحـــاد  المديـــر  بشـــار عبـــد الرحمـــن حســـين، 

العالمـــي البريـــدي 

لمعرفة المزيد عن إنجازات 
الدورتين البريديتين 

 الفقرة 
ْ
الماضيتين، اقرأ

بعنوان “الوفاء بالوعود”، 
بالنقر هنا:

لمتابعة مراسيم حفل التسليم، يرجى مشاهدة قناة االتحاد 
البريدي العالمي tv.upu.int يوم 5 يناير/كانون الثاني ابتداًء من 

 بالتوقيت العالمي المنسق.
ً
الساعة 11:00 صباحا

واالتصـــاالت الجديـــدة؛ وتيســـير توفيـــر خدمـــات شـــاملة 
مســـتدامة فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم؛ وإقامـــة حـــوار 
بمـــن  البريـــد،  مجـــال  فـــي  المســـؤولة  الجهـــات  مـــع 
فيهـــا القطاعيـــن الخـــاص والحكومـــي؛ وتعزيـــز الحـــوار 
مـــع المســـتهلكين وســـائر أصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن؛ 
البريـــدي  االتحـــاد  تشـــغيل  يكـــون  أن  علـــى  والعمـــل 
العالمـــي أكثـــر توجهـــًا نحـــو المســـتقبل وأكثـــر ابتـــكارًا 

التكلفـــة. حيـــث  مـــن  وفعاليـــة 
وصـــرح الســـيد أوســـفالد فـــي شـــريط فيديـــو للحملـــة 
االنتخابيـــة قائـــًا “أتعهـــد بالقيـــام بأفضـــل عمـــل ممكـــن 
لمســـاعدة القطـــاع البريـــدي علـــى البقـــاء واالزدهـــار 

فـــي العصـــر الرقمـــي.”

كلمة الوداع
عندمـــا ســـئل الســـيد كليفـــا عـــن أكثـــر شـــيء سيشـــتاق 
إليـــه مـــن الوقـــت الـــذي أمضـــاه فـــي االتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي، أجـــاب فـــورًا “مـــن دون أي شـــك أقـــول - 
إنهـــا الـــروح األســـرية. فالـــروح التـــي نتميـــز بهـــا فـــي 
القطـــاع البريـــدي واالتحـــاد البريـــدي العالمـــي ال نظيـــر 

لهـــا.”
“إن  فقـــال  فريقـــه،  أيضـــًا  يذكـــر  أن  علـــى  وحـــرص 
هـــذه  رصيـــد  هـــم  إلـــي،  بالنســـبة  الموظفيـــن، 
للتأكـــد  بوســـعنا  مـــا  كل  نفعـــل  أن  وعلينـــا  المنظمـــة 
أن نضمـــن  مـــن ضمـــان مســـتقبل لهـــم. ويجـــب علينـــا 
المنظمـــة  هـــذه  ونمـــو  الوظائـــف،  علـــى  الحفـــاظ 
فـــي  للموظفيـــن  جديـــدة  إمكانيـــات  إتاحـــة  أجـــل  مـــن 

الموهوبيـــن.” علـــى  والحفـــاظ  المســـتقبل 
ســـيفتقد  أنـــه  حســـين  الســـيد  يضيـــف  هـــذا،  وإلـــى 
فريقـــه  مـــع  يجريهـــا  كان  التـــي  المكثفـــة  الجلســـات 
فضـــًا  واالســـتراتيجيات،  الخطـــط  لوضـــع  اإلداري 
عـــن تنســـيق العمـــل مـــع البلـــدان األعضـــاء وحشـــدها. 

ويضيـــف أنـــه ســـيفتقد العاقـــات التـــي أقامهـــا أثنـــاء 
المنطقـــة. فـــي  المعنيـــة  باألطـــراف  لقاءاتـــه 

مـــن  الكثيـــر  جعبتـــي  وفـــي  وطنـــي  إلـــى  “ســـأعود 
الذكريـــات الجميلـــة. وسأشـــتاق إلـــى زمائـــي كثيـــرًا، 
طـــوال  دعمتنـــي  التـــي  األعضـــاء  البلـــدان  وســـأفتقد 
الوقـــت، كمـــا ســـأفتقد طبعـــًا أولئـــك الذيـــن تحدونـــي.”
ولمـــا كان الوقـــت الـــذي قضـــاه الســـيد حســـين شـــاغًا 
أعلـــى منصـــب فـــي القطـــاع البريـــدي منبعـــًا للتحديـــات، 
يـــت عملـــي بشـــغف - فأنـــا  يقـــول بـــكل فخـــر: “لقـــد أدَّ

أعشـــق المؤسســـة البريديـــة.”
أتيحـــت  التـــي  للفرصـــة  االمتنـــان  كل  ممتـــن  “وإننـــي 
لـــي، وللثقـــة واالحتـــرام والمســـؤولية التـــي منحتنـــي 
إياهـــا الـــدول األعضـــاء. وســـأظل ممتنـــًا لهـــا إلـــى األبـــد 
وآمـــل أال أكـــون قـــد خذلتهـــا. كمـــا آمـــل أن أكـــون قـــد 

بتوقعاتهـــا.” أوفيـــت 
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء واليتيهمــا رســميًا فــي 
31 ديســمبر/كانون األول من عام 2021، فإن الســيد 
حســين والســيد كليفــا ألقيــا كلمــة الــوداع األخيــرة 
لاتحــاد البريــدي العالمــي أثنــاء الحفــل الــذي أقيــم 
بمناســبة نقــل الســلطة فــي المكتــب الدولــي فــي 

5 يناير/كانــون الثانــي 2022. 
https://www.upu.int/en/Publications/ 
Congress-publications/Promises-Kept

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

وداٌع حارموضوع الغاف

ك. ر.

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

طوابع البرید؟ 
لنكن واقعیین!

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

البرید على اإلنترنت في جمیع أنحاء العالم.

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

البریدي العالمي.

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

سجلوا اآلن

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

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

مو: 
ال�ن

كار و
�ة  ال��ب

نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم 
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج 

التجارية.

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

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها 
للمجتمع البريدي العالمي.
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تغيير نطاق األعمال البريدية

بقلم: تارا جيرو

تـغيـيــر نطاقتـغيـيــر نطاق
األعمال البريديةاألعمال البريدية

الدكتور   ،POST FIJI للمؤسسة  التنفيذي  المدير  طَلَع 
َ

أ
جديد  على   UNION POSTALE مجلة  بانسود،  أنيرودا 
في  تحقيقه  يبتغي  ما  إلى  باإلضافة  البريدي  المستثمر 
المستقبل في هذه الدولة الجزرية الصغيرة التي احتفلت 

في عام 2021 بالذكرى 150 لتأسيسها. 

ولمعالجـــة االنخفـــاض الحـــاد فـــي اإليـــرادات وكذلـــك 
 Post توفيـــر الخدمـــات األساســـية، نفـــذت المؤسســـة
التنويـــع تشـــمل حتـــى  Fiji اســـتراتيجية قائمـــة علـــى 
اآلن عروضـــًا علـــى مســـتوى ثاثـــة قطاعـــات جديـــدة 

تمامـــًا، أولهـــا منتجـــات البقالـــة.
وأضـــاف الســـيد بانســـود “إن طريقـــة تجديـــد النشـــاط 
التجـــاري أمـــر مهـــم للغايـــة، فكيـــف يمكننـــا أن نفكـــر 

تفكيـــرًا مبتكـــرًا أو أن نســـتخدم المـــوارد الحاليـــة.”

التطلع إلى مساعدة الخبراء
فـــي   Post Fiji المؤسســـة  نجـــاح  مفتـــاح  ويكمـــن 
مـــن  االســـتفادة  فـــي  الجديـــدة  مشـــاريعها  تنفيـــذ 
مـــوارد الخبـــراء العامليـــن فـــي تلـــك القطاعـــات. ودعـــت 
فـــي  والمورديـــن  المصنعيـــن  البريديـــة  المؤسســـة 
مجـــال البقالـــة لمســـاعدة المؤسســـة Post Fiji فـــي 
يـــدر اإليـــرادات ويتكـــون  اســـتنباط مفهـــوم مســـتدام 
باألســـاس مـــن متجـــر صغيـــر داخـــل المتاجـــر البريديـــة. 
وقـــال الســـيد بانســـود “لقـــد ســـاعدنا ذلـــك حقـــًا علـــى 

الصمـــود خـــال جائحـــة كوفيـــد-19.” 
مـــع  التعـــاون   Post Fiji المؤسســـة  واصلـــت  وقـــد 
مـــن  جديـــدة  مجموعـــة  إلطـــاق  التأميـــن  شـــركات 
منتجـــات التأميـــن، بمـــا فـــي ذلـــك التأميـــن علـــى الحيـــاة 

الســـيارات.  علـــى  والتأميـــن 
وأضـــاف قائـــًا “لقـــد طلبنـــا مـــن شـــركة التأميـــن تدريـــب 
علـــى  الموظفيـــن  مـــع  عمْلـــت  ثـــم  ومـــن  موظفينـــا، 
المؤسســـة  عليـــه  ســـتحصل  الـــذي  الهامـــش  تحديـــد 
Post Fiji ونـــوع المســـتندات المطلوبـــة. لقـــد تـــم ذلـــك 

بالفعـــل بشـــكل جيـــد”.
عـــام  أوائـــل  بحلـــول   Post Fiji المؤسســـة  وتخطـــط 
مجـــال  - وهـــو  آخـــر جديـــد  مجـــال  إلـــى  للتوجـــه   2022

الوقـــود.
كبيـــرة  قطـــع  علـــى  الصغيـــرة  البريـــد  مكاتـــب  وتوجـــد 
لفيجـــي.  االســـتعماري  للماضـــي  نتيجـــة  األرض  مـــن 
المؤسســـة  بوســـع  أنـــه  بانســـود  الســـيد  ويعتقـــد 
البريديـــة اســـتغال العقـــارات بطريقـــة تخـــدم المجتمـــع 
مـــرة أخـــرى وتســـاعد علـــى الحفـــاظ علـــى المؤسســـة 

البريديـــة فـــي ظـــل مســـتقبل دائـــم التغيـــر.
وتخطط المؤسســـة Post Fiji بالشـــراكة مع إحدى 
شـــركات النفـــط والغـــاز لتركيـــب مضخـــات وقـــود علـــى 
تنفيـــذ  يبـــدأ  أن  المتوقـــع  ومـــن  البريـــد.  مكاتـــب  أرض 

المشـــروع فـــي فبراير/شـــباط أو مـــارس/آذار.
وقـــال الســـيد بانســـود “يعتقـــد العديـــد مـــن األشـــخاص 
إلـــى االندثـــار. وأنـــا  أن القطـــاع البريـــدي فـــي طريقـــه 
أختلـــف معهـــم فـــي هـــذا الـــرأي. ... وإن التحـــول ليـــس 
ل فســـنتخلف  ـــر أو نتحـــوَّ بمهمـــة ســـهلة. وإذا لـــم نتغيَّ

عـــن الركـــب.”

إدارة التغيير
نهـــج  التبـــاع  اســـتعداد  علـــى  الموظفيـــن  كل  ليـــس 
وقـــد   .Post Fiji المؤسســـة  اتخذتـــه  الـــذي  التغييـــر 
الذيـــن  المتمرســـين  الموظفيـــن  مـــن  المزيـــد  يواجـــه 

خدمـــوا المجتمـــع لعقـــود مـــن الزمـــن صعوبـــات فـــي 
إن  بانســـود  قـــال  ذلـــك،  التحـــول. ومـــع  تنفيـــذ عمليـــة 
بســـرعة  تأقلمـــوا  الذيـــن  ســـنًا  األصغـــر  الموظفيـــن 
المســـار ويبينـــون  يقـــودون  مـــن  التغييـــرات هـــم  مـــع 
لمجموعـــة الموظفيـــن المتردديـــن مـــا يمكـــن إنجـــازه.

التغييـــر  بشـــأن  بانســـود  الســـيد  رؤيـــة  تقتصـــر  وال 
المرونـــة  مســـائل  وتعـــد  المقدمـــة.  المنتجـــات  علـــى 
والخدمـــات جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن تركيـــز الســـيد بانســـود 
المترتبـــة  اآلثـــار  ومعالجـــة  األســـعار  ارتفـــاع  كمســـائل 
علـــى ارتفـــاع مســـتوى المحيطـــات بســـبب التغييـــرات 

المناخيـــة.
أنـــه  بانســـود برفـــع األســـعار رغـــم  الســـيد  وقـــد قـــام 
كان يواجـــه معارضـــة فـــي هـــذا الصـــدد مـــن خـــال ربـــط 
أي زيـــادة فـــي األســـعار بالقيمـــة المباشـــرة للخدمـــات 

المقدمـــة للزبائـــن.
علـــى  اعتراضـــه  إطـــار  فـــي  بانســـود  الســـيد  ويقـــول 
فـــي  زيـــادة  أي  تبريـــر  “يجـــب  العشـــوائية  الزيـــادات 

األســـعار.” 
باعتبـــاره  البحـــر،  ســـطح  مســـتويات  ارتفـــاع  ويـــؤدي 
تهديـــدًا مباشـــرًا للبلـــد المحـــاط بالمحيطـــات، دورًا أيضـــًا 
فـــي اســـتراتيجية العمليـــات التـــي تنفذهـــا المؤسســـة 
Post Fiji. وتعكـــف المؤسســـة البريديـــة علـــى خفـــض 

االنبعاثـــات الكربونيـــة بأكبـــر قـــدر ممكـــن.
وضـــع  ســـبب  هـــو  هـــذا  “إن  بانســـود  الســـيد  وقـــال 
األلـــواح الشمســـية فـــي كثيـــر مـــن متاجـــر البريـــد، حيـــث 
نحـــاول اســـتخدام مـــوارد الطاقـــة البديلـــة حيثمـــا أمكننـــا 

ذلـــك، خاصـــة فـــي المناطـــق البحريـــة”.
وتخضـــع متاجـــر البريـــد أيضـــًا لعمليـــات التجديـــد الماديـــة. 
وتقـــوم المؤسســـة البريديـــة فـــي جميـــع أنحـــاء الدولـــة 
الجزريـــة بتجديـــد مكاتبهـــا وتحديـــث وإنشـــاء مســـاحات 
الزبائـــن  فيهـــا  يشـــعر  أروقـــة  علـــى  تشـــتمل  مريحـــة 
المؤسســـة  إن  بانســـود  الســـيد  وقـــال  بالترحيـــب. 

الكمبيوتـــر  خدمـــات  بتثبيـــت  أيضـــًا  تقـــوم  البريديـــة 
إكمـــال  علـــى  الزبائـــن  ستســـاعد  التـــي  والفيديـــو 
أعمالهـــم بفعاليـــة دون الحاجـــة إلـــى االنتظـــار فـــي 

الطابـــور. 

االستثمارات المطلوبة
ومـــع ذلـــك، تعتبـــر التكنولوجيـــا بالنســـبة إلـــى الـــدول 
ترمـــي  عمليـــة  بمثابـــة  الناميـــة  الصغيـــرة  الجزريـــة 
إلـــى تحقيـــق التـــوازن. ويتيـــح ذلـــك تبســـيط العمليـــات 
ومـــع  البريديـــة.  والمؤسســـات  الزبائـــن  إلـــى  بالنســـبة 
تكـــون االســـتثمارات المطلوبـــة فـــي  ذلـــك، يمكـــن أن 
الـــرزم،  تتبـــع  برامـــج  مثـــل  التكنولوجـــي،  المجـــال 

التكلفـــة. باهظـــة 
وقـــال الســـيد بانســـود “ترغبـــون مـــن ناحيـــة فـــي امتـــاك 
كل األدوات التكنولوجيـــة، ولكـــن عليكـــم فـــي الوقـــت 
نفســـه أن تتحققـــوا ممـــا إذا كان األمـــر يســـتحق هـــذا 
العنـــاء خاصـــة إذا تعلقـــت المســـألة باعتمـــاد مثـــل هـــذه 
األعمـــال  هـــذه  يخـــص  فيمـــا  الضخمـــة  التكنولوجيـــات 

الصغيـــرة.”
ويقـــول الســـيد بانســـود إن المؤسســـة Post Fiji فـــي 
ــا يتعلـــق  وضـــع أفضـــل مـــن بعـــض البلـــدان الناميـــة فيمـ
بتنفيـــذ التكنولوجيـــات الجديـــدة. وقـــد عملـــت حكومـــة 
فيجـــي جاهـــدة علـــى االســـتثمار فـــي المـــوارد لخدمـــة 
البلـــد. ويمكـــن أن تتيـــح هـــذه االســـتراتيجية للمؤسســـة 
التجـــارة  تكنولوجيـــا  تمتلـــك  التـــي   ،Post Fiji
أن  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  بهـــا  الخاصـــة  اإللكترونيـــة 
تكـــون مـــوردًا لـــدول جـــزر المحيـــط الهـــادئ األخـــرى. 
وبـــداًل مـــن أن تســـتثمر هـــذه البلـــدان فـــي تطويـــر حلـــول 
برمجيـــة خاصـــة بهـــا أو أن تقـــوم بشـــرائها مـــن البلـــدان 
المتقدمـــة، يمكـــن للمؤسســـة Post Fiji أن تزودهـــا 

بهـــذه الحلـــول.
 Post كمـــا يـــود الســـيد بانســـود أن تصبـــح المؤسســـة
اإلمـــدادات  لسلســـلة  الهـــادئ  المحيـــط  مركـــز   Fiji

اللوجســـتية.  والخدمـــات 
وفـــي حيـــن ينصـــب تركيـــز المؤسســـة Post Fiji علـــى 
المســـتقبل، فإنهـــا تحتفـــل أيضـــًا هـــذا الشـــتاء بماضيهـــا. 
الذكــــرى   2021 األول  ديسمبر/كــــانون  يصــــادف  حيـــث 
السنــــوية الــــ 150 لتأســـيس المؤسســـة البريديـــة، وهنـــاك 
جميـــع  فـــي  الصـــدد  هـــذه  فـــي  مبرمجـــة  احتفـــاالت 

أنحـــاء الجـــزر.
فـــي  فـــرد  كل  “ســـاهم  بانســـود  الســـيد  وأضـــاف 
المؤسســـة فـــي إنشـــاء جـــزء منهـــا ممـــا أتـــاح تأســـيس 
لفيجـــي،  فخـــر  لحظـــة  إنهـــا  العظيـــم.  الصـــرح  هـــذا 
وكذلـــك لـــدول المحيـــط الهـــادئ، أن نتمكـــن مـــن بلـــوغ 

عامـــًا.”  150

البحر،  سطح  مستويات  ارتفاع  يؤدي 
المحاط  للبلد  مباشرًا  تهديدًا  باعتباره 
بالمحيطات، دورًا أيضًا في استراتيجية 
المؤسسة  تنفذها  التي  العمليات 
Post Fiji. وتعكف المؤسسة البريدية 
على خفض االنبعاثات الكربونية بأكبر 

قدر ممكن.

بأنكم  كبير  شعور  عليَّ  “يسيطر 
البريدي  القطاع  تحويل  على  قادرون 
وتنويعه وتغييره في اتجاه االستدامة 
تقديم  في  االستمرار  يمكنه  بحيث 

الخدمات الرائعة للمجتمع.” 

ويجـــب فـــي بعـــض األحيـــان النظـــر إلـــى النقائـــص مـــن 
أجـــل وضـــع تصـــور لمـــا يمكـــن القيـــام بـــه.

التنفيـــذي  المديـــر  قـــام  عندمـــا  حـــدث  مـــا  وهـــذا 
بانســـود،  أنيـــرودا  الدكتـــور   ،Post Fiji للمؤسســـة 
بزيـــارة مكتـــب البريـــد والحـــظ أن الرفـــوف فارغـــة رغـــم 
أنها عادة ما تكون مليئة بالمواد المكتبية. ورغم أن 
هـــذه النقائـــص كانـــت فـــي جـــزء منهـــا بســـبب الجائحـــة، 
إال أنـــه أدرك أن المـــواد المكتبيـــة هـــي عبـــارة عـــن منتـــج 
د بـــه المـــدارس والشـــركات علـــى  موســـمي للغايـــة ُتـــزوَّ

امتـــداد بضعـــة أشـــهر فقـــط مـــن العـــام. 
وقـــد قـــام الســـيد بانســـود بوضـــع تصـــور لتلـــك الرفـــوف 
تخـــدم  بمنتجـــات  العـــام  مـــدار  علـــى  مجهـــزة  وهـــي 
 - البريديـــة  المؤسســـة  مســـتقبل  وتحمـــي  المجتمـــع 

منتجـــات مثـــل البيـــض والخبـــز.

ويقـــول الســـيد بانســـود “إن الخدمـــة البريديـــة تتعـــرض 
بمـــا ال شـــك فيـــه لضغـــوط كبيـــرة”، مشـــيرًا فـــي اآلن 
تراجـــع  فـــي  المتمثـــل  المـــزدوج  التحـــدي  إلـــى  ذاتـــه 
علـــى  المترتبـــة  والتأثيـــرات  البريديـــة  الرســـائل  كميـــات 
الجائحـــة. وفـــي حيـــن شـــكلت هـــذه التحديـــات واقعـــًا 
كانـــت  فقـــد  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  ملموســـًا 
فيجـــي، بصفتهـــا دولـــة جزريـــة صغيـــرة ناميـــة، شـــديدة 
وتوقـــف  الحـــدود  إغـــاق  مـــن  خـــاص  بشـــكل  التأثـــر 

الجـــزر.  إلـــى  الجويـــة  الرحـــات 
كبيـــر  شـــعور  علـــيَّ  “يســـيطر  بانســـود  الســـيد  وقـــال 
البريـــدي  القطـــاع  تحويـــل  علـــى  قـــادرون  بأنكـــم 
بحيـــث  االســـتدامة  اتجـــاه  فـــي  وتغييـــره  وتنويعـــه 
الرائعـــة  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  االســـتمرار  يمكنـــه 

 ” . للمجتمـــع

مقابلة

ت. ج.
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بينـــي  الســـيد  الدانمـــرك،  فـــي  النقـــل  وزيـــر  ـــن  وبيَّ
القطـــاع  كوفيـــد-19  فيـــروس  ـــر  غيَّ كيـــف  إنجلبريخـــت، 
إلـــى  وأشـــار  كبيـــرة  بدرجـــة  الدانمـــرك  فـــي  البريـــدي 
االرتفـــاع الملحـــوظ الـــذي شـــهدته كميـــات الطـــرود - 
ـــق بأنـــه يـــرى أن المؤسســـات البريديـــة ســـتواصل  وعلَّ
فـــي  طويلـــة  “لفتـــرة  الوضـــع  هـــذا  مـــن  االســـتفادة 

. ” لمســـتقبل ا
 Bangladesh لمؤسســـة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
Post، الســـيد ســـراج أوديـــن، إلـــى توزيـــع المســـتثمر 
التحليـــل علـــى  الشـــخصية وأدوات  الحمايـــة  لمعـــدات 
الماليـــة  الخدمـــات  وتقديـــم  مجانـــًا  البلـــد  مســـتوى 
للزبائـــن باإلضافـــة إلـــى العمـــل مـــع المزارعيـــن لتوزيـــع 

الجملـــة. بائعـــي  علـــى  مجانـــًا  بضائعهـــم 
البريـــد  مؤسســـة  شـــكلت  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي 
إليهـــا  اســـتندت  التـــي  الرئيســـية  الركيـــزة  المصـــري 
الحكومـــة المصريـــة لتوفيـــر الرعايـــة وتقديـــم الخدمـــات 
للمواطنيـــن. ويقـــول رئيـــس مؤسســـة البريـــد المصـــري، 
الســـيد شـــريف فـــاروق إن “مؤسســـة البريـــد المصـــري 
قـــد وزعـــت فـــي مـــارس/آذار 2020 المســـاعدات الماليـــة 
1.6 مليـــون مواطـــن. كمـــا  مـــن  أكثـــر  الحكوميـــة علـــى 
فـــي خدماتنـــا  التفكيـــر  إعـــادة  علـــى  الجائحـــة  أجبرتنـــا 
إلـــى  بنـــا  دفـــع  ممـــا  الرقمـــي  بالتمكيـــن  المرتبطـــة 
 ”.Yalla Super App الجديـــد  التطبيـــق  إطـــاق 
ويعتبـــر المســـتثمر أن هـــذا التطبيـــق ســـينقل مؤسســـة 
البريـــد المصـــري إلـــى مســـتوى أعلـــى مـــن الخدمـــات 

الرقميـــة. الماليـــة 

تتعافـــون”،  “ابتكـــروا،  الحـــدث  هـــذا  موضـــوع  وكان 
مـــن  كل  مـــن  التنفيذيـــون  المديـــرون  تبـــادل  حيـــث 
ديفـــوار  وكـــوت  وبنغاديـــش  والدانمـــرك  األرجنتيـــن 
نـــام  وفييـــت  والمكســـيك  وماليزيـــا  والهنـــد  ومصـــر 

الجائحـــة. يخـــص  فيمـــا  تجاربهـــم 
الرحمـن حسـين فـي حديثـه  عبـد  بشـار  السـيد  وقـال 
األخيـرة كمديـر عـام  الرسـمية  إحـدى مهامـه  خـال 
جائحـة  هـددت  “لقـد  العالمـي،  البريـدي  لاتحـاد 
كوفيد-19 العالم بأسره وشكلت تحديًا بالنسبة إليه، 
لتقديـم  البريـدي  المجتمـع  وقـف  أخـرى  مـرة  ولكـن 
الـذي  الـدوَر  ذلـك  ويؤكـد  للمواطنيـن.  الخدمـات 
العالمـي والمؤسسـات  البريـدي  بـه االتحـاد  يضطلـع 
بهـا.” يحظـى  التـي  والمكانـة  عامـة  بصفـة  البريديـة 

واسـتهلت وزيـرة االبتـكار العمومـي فـي األرجنتيـن، 
العـروض  مالكولـم،  سانشـيز  ميكايـا  السـيدة 
المقدمـة خـال الحفـل. وأشـارت إلـى أن االسـتثمارات 
الكبـرى للمؤسسـة Correo Argentino ال ترمـي 
فقـط إلـى ضمـان سـامة موظفيهـا واإلبقـاء علـى 
المواطنيـن فـي تواصـل وإنمـا أيضـًا المسـاهمة فـي 
المضـادة  التاقيـح  لتوزيـع  الضخمـة  الوطنيـة  الحملـة 
سانشـيز  السـيدة  وتقـول  كوفيـد-19.  لفيـروس 
الحـدث “لقـد  مالكولـم فـي إطـار حديثهـا خـال هـذا 
أنحـاء  كامـل  فـي  تلقيـح  مليـون   57 مـن  أكثـر  عنـا  وزَّ
األرجنتين. وقد عزز ذلك فعًا الدور الذي تضطلع به 
شـركات النقـل الوطنيـة فـي التعافـي مـن الجائحـة.”

احتفل االتحاد البريدي العالمي في 8 تشرين األول/أكتوبر 2021 باليوم العالمي للبريد في إطار حفل 
مختلط تضمن عروضًا 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: هيلن نورمان

المؤسسات البريدية تسلط الضوء على آثار جائحة كوفيد-19 خال اليوم العالمي للبريد لعام 2021 تحقيق صحفي

العالم  كوفيد-19  جائحة  هددت  “لقد 
إليه،  بالنسبة  تحديًا  وشكلت  بأسره 
المجتمـــع  وقـــــف  أخــــــرى  مــــــرة  ولكـن 
للمواطنين.  الخدمات  لتقديم  البريدي 
به  يضطلع  الذي  الدوَر  ذلك  ويؤكد 
االتحاد البريدي العالمي والمؤسسات 
التي  والمكانة  عامة  بصفة  البريدية 

يحظى بها.”
لاتحـــاد  العـــام  المديـــر  حســـني،  الرحمـــن  عبـــد  بشـــار 

العالمـــي الربيـــدي 

المؤسسات البريدية تسلط الضوء 
 على آثار جائحة كوفيد-19 خالل
اليوم العالمي للبريد لعام 2021
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فـــي  بهـــا  االضطـــاع  جـــرى  مبـــادرة  أهـــم  وتمثلـــت 
البريـــد  إدارة  أمينـــة  بانـــدي،  لفينيـــت  وفقـــًا  الهنـــد، 
بريـــة جديـــدة.  البـــاد، فـــي إطـــاق شـــبكة توزيـــع  فـــي 
شـــبكة  تطويـــر  إلـــى  احتجنـــا  “لقـــد  قائلـــة:  وأوضحـــت 
النقـــل مـــن نقطـــة إلـــى نقطـــة كمـــا اعتمدنـــا ســـابقًا علـــى 
البريـــد،  لنقـــل  الداخليـــة  والرحـــات  الحديديـــة  الســـكك 
كوفيـــد-19.  جائحـــة  بســـبب  بشـــدة  تأثـــر  كاهمـــا  لكـــن 
ولذلـــك، أطلقنـــا فـــي أبريل/نيســـان 2020 شـــبكة وطنيـــة 
بريديـــة للنقـــل البـــري تضمنـــت 56 طريقـــًا وطنيـــًا و266 
رئيســـية  مدينـــة   75 بيـــن  فيمـــا  ربطـــت  إقليميـــًا  طريقـــًا 

كيلومتـــر.”  25  000 مـــن  أكثـــر  وغطـــت 

 66 لتشـــمل  الشـــبكة  هـــذه  توســـيع  اآلن  جـــرى  وقـــد 
طريقـــًا وطنيـــًا تربــــــــــط أكثــــــــــر مــــــــــــــن 400 مدينـــــــــــــــــة وتغطـــي 
“لدينـــا  بانـــدي:  وقالـــت  اليـــوم.  فـــي  كيلومتـــر   45  000
الشـــبكة  هـــذه  تحســـين  مزيـــد  إلـــى  ترمـــي  خطـــط 
باســـتخدام تقنيـــات االتصـــاالت المعلوماتيـــة للمراقبـــة 
خدماتنـــا  عـــرض  بتحســـين  أيضـــًا  قمنـــا  وقـــد  الحيـــة. 
تقديـــم  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الجائحـــة،  فتـــرة  أثنـــاء  الماليـــة 
خدمـــات الدفـــع القائمـــة علـــى االســـتدالل البيولوجـــي 

اإلقامـــة.” محـــال  فـــي  مصرفـــي  حســـاب  ألي 
جـــرى  التـــي  األخـــرى  البريديـــة  المبـــادرات  ومـــن 
المعنونـــة  الـــدورة  خـــال  عليهـــا  الضـــوء  تســـليط 
“ابتكـــروا، تتعافـــوا” هـــي الـــدور الـــذي أدتـــه مؤسســـة 
توزيـــع معـــدات  فـــي  كـــوت ديفـــوار  فـــي   La Poste
كوفيـــد-19  بفيـــروس  الخاصـــة  الشـــخصية  الحمايـــة 
مـــواد  وتوزيـــع  المـــدارس  علـــى  المنتجـــات  وتوزيـــع 
تطبيـــق  إطـــاق  إلـــى  باإلضافـــة  االنتخابيـــة،  التصويـــت 
تقديـــم  للمواطنيـــن  يتيـــح  الـــذي   ”Document.ci“
طلبـــات الحصـــول علـــى شـــهادات الميـــاد والجنســـية 
فـــي  وتوزيعهـــا  اإلنترنـــت  عبـــر  رســـومها  ودفـــع 
تقدمهـــا  التـــي   Mel Rakyat وخدمـــة  المنـــازل؛ 
المؤسســـة Pos Malaysia - وهـــي خدمـــة مجانيـــة 
لتوزيـــع الرســـائل غيـــر التجاريـــة داخـــل ماليزيـــا؛ والـــدور 
الـــذي تؤديـــه المؤسســـة Vietnam Post فـــي دعـــم 

إلكترونيـــة. متاجـــر  لفتـــح  مـــزارع  ألـــف   80 مـــن  أكثـــر 
خـــال  المعروضـــة  القصـــص  جميـــع  ســـلطت  وقـــد 
اليـــوم العالمـــي للبريـــد الضـــوء علـــى األدوار الرئيســـية 
للمؤسســـات البريديـــة فـــي البنيـــة التحتيـــة االجتماعيـــة 
المؤسســـات  وحافظـــت  لبلدانهـــا.  واالقتصاديـــة 
النـــاس  بيـــن  التواصـــل  علـــى  الجائحـــة  خـــال  البريديـــة 
قدمـــت  حيـــن  فـــي  آمنـــًا  ماليـــًا  مناخـــًا  لهـــم  ووفـــرت 
الحاجـــة.  وقـــت  الصغيـــرة  للمؤسســـات  الدعـــم 
فـــي  مرونـــة  أيضـــًا  البريديـــة  المؤسســـات  وأظهـــرت 

مواجهـــة الصدمـــات - وهـــو عامـــل رئيســـي يؤخـــذ فـــي 
االعتبـــار عنـــد حســـاب مؤشـــر االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 

.)2IPD( البريديـــة  للتنميـــة  المتكامـــل 
البريديـــة  للتنميـــة  المتكامـــل  المؤشـــر  ويقـــدم 
باســـتخدام البيانـــات الضخمـــة ومجموعـــة كبيـــرة مـــن 
البريديـــة  التطـــورات  علـــى  عامـــة  نظـــرة  اإلحصائيـــات 
2021، شـــمل  عـــام  العالـــم. وفـــي  أنحـــاء  فـــي جميـــع 
هـــذا المؤشـــر 168 بلـــدًا وقـــام بتصنيـــف هـــذه البلـــدان 
باالســـتناد إلـــى مســـتوى الموثوقيـــة ومـــدى االنتشـــار 
واألهميـــة والمرونـــة. وجـــرى اإلعـــان علـــى الفائزيـــن 

للبريـــد. العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  خـــال 
األولـــى  بالمرتبـــة  العـــام  هـــذا  سويســـرا  واحتفظـــت 
المســـتويات،  جميـــع  علـــى  الممتـــاز  أدائهـــا  بفضـــل 
إدخالهـــا  جـــرى  التـــي  التحســـينات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
ألمانيـــا  واحتلـــت  والمرونـــة.  باالنتشـــار  يتعلـــق  فيمـــا 
علـــى  أحرزتـــه  الـــذي  التقـــدم  بفضـــل  الثانيـــة  المرتبـــة 
حيـــث  مـــن  المتفـــوق  واألداء  االنتشـــار  مســـتوى 
الموثوقيـــة واألهميـــة، وجـــاءت النمســـا فـــي المركـــز 
الثالـــث بفضـــل العـــرض المتـــوازن فيمـــا يتعلـــق بجميـــع 
الركائـــز األربـــع. كمـــا كانـــت هنـــاك نتائـــج مشـــجعة علـــى 
مســـتوى مناطـــق االتحـــاد البريـــدي العالمـــي، بمـــا فـــي 
ذلـــك ســـنغافورة التـــي احتلـــت المرتبـــة 10 وبياروســـيا 
التـــي احتلـــت المرتبـــة 14 وتونـــس التـــي احتلـــت المرتبـــة 
التـــي  وغانـــا   48 المرتبـــة  احتلـــت  التـــي  والبرازيـــل   44

.53 المرتبـــة  احتلـــت 
كمـــا بيـــن التقريـــر الخـــاص بالمؤشـــر المتكامـــل للتنميـــة 
شـــهدها  التـــي  اللوجســـتية  الصعوبـــات  أن  البريديـــة 
عـــام 2020 بســـبب جائحـــة كوفيـــد-19 قـــد أثـــرت بشـــدة 
زيـــادة  مـــع  البريديـــة،  العمليـــات  موثوقيـــة  علـــى 
فـــي   ٪13 بنســـبة  المحليـــة  التوزيـــع  أوقـــات  متوســـط 
العـــودة  قبـــل  2019، وذلـــك  بعـــام  2020 مقارنـــة  عـــام 

.2021 عـــام  فـــي  األزمـــة  قبـــل  مـــا  إلـــى مســـتويات 
التنفيـــذي  المديـــر  كرامـــر،  يوهانـــس  الســـيد  وقـــال 

فـــي  اللوجســـتية  الخدمـــات  لقســـم 
الفـــوز  “إن   :Swiss Post المؤسســـة 
علـــى  الخامســـة  للمـــرة  الجائـــزة  بهـــذه 
التوالـــي يعـــد فخـــرًا كبيـــرًا بالنســـبة إلينـــا. 

البري[ للنقل  بريدية  وطنية  “]شبكة 
الشبكة  هذه  توسيع  اآلن  جرى  وقد 
لتشمل 66 طريقًا وطنيًا تربط أكثر من 
400 مدينة وتغطي 000 45 كيلومتر في 
... لدينا خطط ترمي إلى مزيد  اليوم 
باســــــــتخـــدام  الشــــــــبكـــــة  هـــــذه  تحســــــــين 
المعـــلــــــوماتيـــــــــــة  االتـــصــــــاالت  تقــــــنيات 

للمراقبة الحية.”
فينيت باندي، أمينة إدارة البريد، الهند

“وقد كان من الجلي للغاية خالل فترة الجائحة أن القطاع البريدي قد أثر تأثيرًا 
إيجابيًا على حياة المواطنين، وأنا ممتن جدًا النتمائي إلى هذا المجتمع.”

.Swiss Post يوهانس كرامر، المدير التنفيذي لقسم الخدمات اللوجستية في المؤسسة

خالل  البريدية  المؤسسات  حافظت 
الناس  بين  التواصـــــل  علـــــى  الجائـــحـــــــة 
ووفرت لهم مناخًا ماليًا آمنًا في حين 
الصغيرة  للمؤسسات  الدعم  قدمت 

وقت الحاجة.

لقـــد قضيـــت الكثيـــر مـــن الوقـــت مـــع النـــاس فـــي الميـــدان 
ومـــا اســـتخلصته فـــي العـــام الماضـــي هـــو أن مفتـــاح 
مقـــدم  مجـــرد  النـــاس  يعتبرنـــا  أال  فـــي  يتمثـــل  نجاحنـــا 
المحـــرك  مـــن  جـــزء  بأنهـــم  النـــاس  للرواتـــب. ويشـــعر 
الـــذي يحافـــظ علـــى دوران العجلـــة االقتصاديـــة فـــي 
سويســـرا، ولذلـــك نحصـــل أيضـــًا علـــى تقديـــر كبيـــر مـــن 
مجتمعاتنـــا ممـــا يشـــكل حافـــزًا كبيـــرًا للقـــوة العاملـــة. 
الجائحـــة  فتـــرة  خـــال  للغايـــة  الجلـــي  مـــن  كان  وقـــد 
أن القطـــاع البريـــدي قـــد أثـــر تأثيـــرًا إيجابيـــًا علـــى حيـــاة 
هـــذا  إلـــى  النتمائـــي  جـــدًا  ممتـــن  وأنـــا  المواطنيـــن، 

المجتمـــع.”
كمـــا تلقـــت المؤسســـة Poste Italiane خـــال اليـــوم 
العالمـــي للبريـــد جائـــزًة تقديـــرًا لتفانيهـــا فـــي مجـــال 
األمـــن البريـــدي. حيـــث اكتشـــف الموظفـــون البريديـــون 
ميانـــو  مدينـــة  خـــارج  الواقـــع  الفـــرز  مركـــز  فـــي 
شـــهر  فـــي  موجهـــة  رســـالة  داخـــل  رصاصـــات  ثـــاث 

فرانســـيس. البابـــا  إلـــى  أغســـطس/آب 
بالذكـــرى  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  احتفـــل  كمـــا 
مـــن  الرســـائل  لكتابـــة  الدولّيـــة  للمســـابقة  الخمســـين 
خـــال اختيـــار أفضـــل رســـالة مـــن بيـــن الرســـائل الفائـــزة 
األولـــى  الجائـــزة  ســـِندت 

ُ
وأ عامـــًا.   50 امتـــداد  علـــى 

إلـــى رســـالة كتبهـــا مي-كيونـــج ريـــو مـــن كوريـــا فـــي 
عـــام 1978 بشـــأن موضـــوع “ســـاعي البريـــد، صديقـــي 

العزيـــز”.  

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

المؤسسات البريدية تسلط الضوء على آثار جائحة كوفيد-19 خال اليوم العالمي للبريد لعام 2021تحقيق صحفي 

هـ. ن.
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مســـتثمرًا خـــال الفتـــرة 2018-2020. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
نيـــن ال يملكـــون إال أقـــل مـــن  نصـــف المســـتثمرين المعيَّ

25٪ مـــن حصـــة ســـوق الطـــرود.
البريـــد  بموظفـــي  الضـــرر  لحـــق   ،2020 عـــام  وفـــي 
عـــدد  وانخفـــض  البريديـــة.  الخدمـــات  إلـــى  وبالوصـــول 
الموظفيـــن بنســـبة 3.9٪، كمـــا انخفـــض عـــدد مكاتـــب 

فـــي  إن  بوفـــا  الســـيد  ويقـــول   .٪1.5 بنســـبة  البريـــد 
فقـــدان مكاتـــب البريـــد تســـليط للضـــوء علـــى مشـــكلة 
دائمـــة تتعلـــق بالســـكان الـــذي لديهـــم وصـــول محـــدود 
الناميـــة.  البلـــدان  فـــي  البريديـــة، وال ســـيما  للخدمـــات 
نســـبة  تقـــدر  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  أفريقيـــا  ففـــي 
الســـكان الذيـــن ليـــس لهـــم نفـــاذ إلـــى الخدمـــات البريديـــة 

.٪43.6 بنســـبة 
عـــام،  بشـــكل  البيانـــات  أن  بوفـــا  الســـيد  ويضيـــف 
نجـــح  فقـــد  اإليجابيـــة.  النقـــاط  بعـــض  وجـــود  تبيـــن 
المســـتثمرون البريديـــون فـــي التكيـــف مـــع االضطرابـــات 
اللوجســـتية  اإلمـــدادات  ساســـل  شـــهدتها  التـــي 
بســـرعة أكبـــر مـــن بقيـــة قطاعـــات االقتصـــاد. وأثبتـــت 
البلـــدان أنهـــا قـــادرة علـــى اســـتنباط حلـــول مرنـــة ليظـــل 

مســـتمر. تدفـــق  فـــي  البريـــد 
الخدمـــات  تراجـــع  اتجـــاه  يســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
البريديـــة التقليديـــة. لكنـــه قـــال إن هنـــاك أســـئلة ال تـــزال 
قائمـــة. فهـــل ســـيتمكن المســـتثمرون البريديـــون مـــن 
النمـــو نمـــوًا مربحـــًا فـــي الســـنوات المقبلـــة؟ ومـــا هـــي 
االســـتراتيجية التـــي يفضلونهـــا؟ وهـــل سيســـتفيدون 
مـــن توســـع نطـــاق الحوافـــز الحكوميـــة؟ وهـــل ســـيحذو 

التنظيـــم واألداء هـــذا المنحـــى؟ 

بقلم: تارا جيرو

المؤسسات البريدية العصرية 
هي األقدر على التعافي 

من الجائحة
تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب شديد في سالسل اإلمدادات 
عت اتجاهات التراجع الطويل األجل لبريد الرسائل لفائدة  العالمية وسرَّ
الطرود والخدمات اللوجستية. ووفقًا ألحدث تقرير بعنوان “التوقعات 
االقتصادية البريدية”، صادر عن االتحاد البريدي العالمي، فقد أدى ذلك 
إلى زيادة في اإليرادات التشغيلية زيادة فاقت التوقعات، وتحديدًا في 

البلدان المتقدمة، كما أدى إلى زيادة في النفقات التشغيلية.

وقـــال الســـيد مـــاورو بوفـــا، الخبيـــر االقتصـــادي فـــي 
برنامـــج األبحـــاث واالســـتراتيجية التابـــع لاتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي “كان هنـــاك طلـــب أثنـــاء الجائحـــة علـــى بعـــض 
أنـــواع الخدمـــات البريديـــة، لكـــن التحـــول أمســـى فـــي 
يســـتمر  أن  ونتوقـــع  قبـــل.  ذي  مـــن  أســـرع  الحقيقـــة 

ذلـــك.”
االقتصـــادي  النشـــاط  الحـــدود وتعطـــل  إغـــاق  ومـــع 
ونقـــص العمالـــة واإلجـــراءات الجمركيـــة المرهقـــة، 
العالميـــة  اإلمـــدادات  فـــي سلســـلة  أدى االضطـــراب 
إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف التجـــارة والحـــد مـــن قـــدرة النقـــل. 
وقّلصـــت شـــركات الطيـــران عـــدد مقاعدهـــا إلـــى ٪50، 
وجـــرى وقـــف المزيـــد مـــن البعائـــث البريديـــة، وشـــهدت 
إلـــى   ٪16 نســـبة  مـــن  تراجعـــًا  الدولـــي  البريـــد  كميـــات 

نســـبة 33٪ شـــهريًا بعـــد بدايـــة تفشـــي الجائحـــة.
 2021 بيانـــات  أن  يتوقـــع علمـــاء االقتصـــاد  ذلـــك،  ومـــع 
ســـتظهر علـــى األرجـــح انتعاشـــًا جزئيـــًا فـــي النشـــاط 
االقتصـــادي. ويشـــير البنـــك الدولـــي إلـــى أن االقتصـــاد 
العالمـــي سيشـــهد علـــى األرجـــح فـــي عـــام 2021 نمـــوًا 
ر  بمعـــدل 5.6٪، مقارنـــة بمعـــدل النمـــو -3.5٪ المقـــدَّ

لعـــام 2020.
ويقـــول الســـيد بوفـــا “مـــن الواضـــح أن كل هـــذا يتوقـــف 
علـــى كيفيـــة تطـــور الوضـــع، وفـــي هـــذا المضمـــار ال 

تـــزال الشـــكوك كبيـــرة”.

الرسائل والطرود
الرســـائل.  بريـــد  تراجـــع  تســـريع  فـــي  الجائحـــة  تســـببت 
الخمـــس الممتـــدة مـــن ســـنة  وخـــال فتـــرة الســـنوات 
إلـــى ســـنة 2020، شـــهدت كميـــات بريـــد الرســـائل   2015
 ،2020 عـــام  وفـــي   .٪4.6 بنســـبة  انخفاضـــًا  المحليـــة 

.٪13.6 بنســـبة  تراجعـــت 
إلـــى  أكثـــر  النـــاس  اتجـــه  “لقـــد  بوفـــا  الســـيد  ويقـــول 
وســـائل االتصـــال األخـــرى وكان طلبهـــم علـــى هـــذه 
هـــذا  انهيـــار  فـــي  تســـبب  مـــا  وذاك  أقـــل،  الخدمـــة 

القطـــاع”.
ســـجل  إذ  أشـــد،  الدولـــي  البريـــد  علـــى  األثـــر  وكان 
مـــع  2020 مقارنـــة  عـــام  فـــي   ٪27.6 بنســـبة  انخفاضـــًا 
االتجـــاه المســـجل علـــى مـــدى فتـــرة الســـنوات الخمـــس 

.٪4.3- بنســـبة  المقـــدر 
وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــهدت تجـــارة الطـــرود البريديـــة 
الصعيـــد  علـــى  ســـجلت  إذ  التوقعـــات،  فـــاق  نمـــوًا 
االتجـــاه  هـــذا  وتجـــاوز   .٪17.7 بنســـبة  زيـــادة  المحلـــي 
بكثيـــر االتجـــاه المســـجل علـــى مـــدى فتـــرة الســـنوات 
الخمـــس الـــذي كان بالفعـــل قويـــًا إذ بلـــغ 15.2٪، بالنظـــر 
ـــادة الطفيفـــة فـــي التجـــارة اإللكترونيـــة قبـــل  إلـــى الزي

الجائحـــة.
وكان لهـــذا تأثيـــر طفيـــف علـــى اإليـــرادات التشـــغيلية 
الماضيـــة فـــي التحـــول مـــع تطـــور القطـــاع بعيـــدًا عـــن 

بريـــد الرســـائل.
ويقـــول الســـيد بوفـــا إن الطلـــب القـــوي علـــى خدمـــة 
الطـــرود البريديـــة عـــّوض ألول مـــرة خســـارة خدمـــة بريـــد 

الرســـائل.

اإليرادات والنفقات
زيـــادة  األخـــرى  هـــي  التشـــغيلية  اإليـــرادات  شـــهدت 
فاقـــت التوقعـــات، فتجـــاوزت االتجـــاه المتوقـــع لفتـــرة 
الســـنوات الخمـــس المقـــدر فـــي 3.6٪ لتصـــل إلـــى نمـــو 
بنســـبة 6.5٪، أي مـــا يعـــادل مبلـــغ 292 مليـــار وحـــدة 

مـــن حقـــوق الســـحب الخاصـــة.
المختلفـــة  األعمـــال  لنمـــاذج  اإليـــرادات  توزيـــع  وأبـــرز 
ببريـــد  المتصلـــة  العمليـــات  تراجـــع  اتجـــاه  تواصـــل 
الرســـائل لفائـــدة تلـــك المتصلـــة بالطـــرود. وفـــي عـــام 
2020، جنـــى المســـتثمرون البريديـــون، فـــي المتوســـط، 
نفـــس  اللوجســـتية  والخدمـــات  الطـــرود  خدمـــة  مـــن 
القـــدر مـــن اإليـــرادات تقريبـــًا مـــن تلـــك التـــي جنوهـــا مـــن 
خدمـــة بريـــد الرســـائل، إذ بلغـــت اإليـــرادات التشـــغيلية 
بلغـــت  حيـــن  فـــي   ،٪32.7 نســـبة  الرســـائل  لبريـــد 
والخدمـــات  الطـــرود  لخدمـــة  التشـــغيلية  اإليـــرادات 
بلغـــت   ،2015 عـــام  وفـــي   .٪30.2 نســـبة  اللوجســـتية 
 ،٪40.8 نســـبة  الرســـائل  لبريـــد  التشـــغيلية  اإليـــرادات 
فـــي حيـــن بلغـــت اإليـــرادات التشـــغيلية لخدمـــة الطـــرود 

.٪20 نســـبة  اللوجســـتية  والخدمـــات 
ولئـــن كانـــت اإليـــرادات التشـــغيلية قـــد ســـجلت زيـــادة، 
فقـــد شـــهدت النفقـــات التشـــغيلية هـــي بدورهـــا زيـــادة 
بنســـبة 7.9٪ مقارنـــة بعـــام 2019. ويعـــزى ذلـــك إلـــى 
تكلفـــة اإلجـــراءات المتخـــذة لمكافحـــة الجائحـــة، مثـــل 
وعـــدم  الحمايـــة،  ومعـــدات  التطهيـــر،  بروتوكـــوالت 
االختبـــارات  بســـبب  العمـــل  مـــن  الموظفيـــن  تمكـــن 
اإليجابيـــة. وغالبـــًا مـــا يمثـــل الموظفـــون 70٪ مـــن تكاليـــف 
اإلنتـــاج. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، بمـــا أن الطـــرود هـــي 

أكبـــر حجمـــًا فـــإن تكاليـــف توزيعهـــا أبهـــظ.
واضحـــة”.  غيـــر  الصـــورة  “إن  بوفـــا  الســـيد  ويقـــول 
لكـــن  مدهـــش،  بنســـق  زيـــادة  اإليـــرادات  “شـــهدت 
تســـاؤالت  أثـــار  ممـــا  أســـرع،  زيـــادة  زادت  النفقـــات 
حـــول قـــدرة المســـتثمرين البريدييـــن علـــى النمـــو نمـــوًا 

”. مســـتدامًا
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن النمـــو الكبيـــر الـــذي ُســـجل 
لـــدى مســـتثمرين فـــي  فـــي اإليـــرادات ُســـجل أساســـًا 
14 بلـــدًا مـــن أكثـــر البلـــدان تقدمـــًا. وأوضـــح الســـيد بوفـــا 
أن هـــؤالء المســـتثمرين يمثلـــون شـــركات كبـــرى كانـــت 
لعمليـــات  فعـــًا  خضعـــت  ألنهـــا  وضـــع  أفضـــل  فـــي 

تحديـــث منـــذ عـــدة ســـنين.
وقـــال “هنـــاك جـــزء كبيـــر مـــن العالـــم تخلـــف كثيـــرًا عـــن 
الركـــب”. “لـــم يخضـــع لعمليـــات تحديـــث قبـــل الجائحـــة، 
وال هـــو بصـــدد إجـــراء عمليـــات تحديـــث اليـــوم بالســـرعة 

الكافيـــة.”
منافســـة  أيضـــًا  البريديـــون  المســـتثمرون  ويواجـــه 
شـــديدة في مجال الطرود. وتبلغ حصة المســـتثمرين 
نيـــن مـــن الســـوق 32٪ بنـــاًء علـــى عينـــة مـــن 86  المعيَّ

وتعــــــطل  الحــــــــــدود  إغــــــــالق  ومــــــــــــــع 
النشـــاط االقتصادي ونقـــص العمالة 
المرهقـــة،  الجمركيـــة  واإلجـــراءات 
ســـلســـلــــــــة  فـــــــي  االضــطــــــراب  أدى 
ارتفـــاع  إلـــى  العــالميـــــــة  اإلمـــــــدادات 
قـــدرة  مـــن  والحـــد  التجـــارة  تكاليـــف 

 . لنقـــل ا
 “هنـــاك جـــزء كبيـــر مـــن العالـــم تخلـــف 
يخضـــع  لـــم   .... الركـــب  عـــن  كثيـــرًا 
وال  الجائحـــة،  قبـــل  تحديـــث  لعمليـــات 
تحديـــث  عمليـــات  إجـــراء  بصـــدد  هـــو 

الكافيـــة.” بالســـرعة  اليـــوم 
مـاورو بوفـا، الخبيـر االقتصـادي فـي برنامـج األبحـاث 

واالسـتراتيجية التابـع لاتحـاد البريـدي العالمـي

تحقيق صحفي 

ت. ج.

المؤسسات البريدية العصريةهي األقدر على التعافي من الجائحة 
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مـــع  تتماشـــى  إصاحـــات  تدريجيـــًا  العالمـــي  البريـــدي 
النظـــام المشـــترك لألمـــم المتحـــدة. وأدى ذلـــك إلـــى 
اليـــوم  تعـــرف  اتصـــال،  ولجنـــة  تنفيذيـــة  لجنـــة  إنشـــاء 
تيســـير  منهـــا  الهـــدف  كان  اإلدارة،  مجلـــس  باســـم 
تنفيـــذ هـــذه التغييـــرات لتخلـــص فـــي نهايـــة المطـــاف 
إلـــى تعييـــن أول مديـــر عـــام دولـــي - ميشـــيل راحـــي، 
مـــن مصـــر، فـــي عـــام 1967. وبحلـــول عـــام 1969، كانـــت 
ال  السويســـري  لاتحـــاد  التابعـــة  اإلشـــراف  ســـلطة 

الدولـــي. للمكتـــب  الماليـــة  الجوانـــب  فـــي  إال  تتحكـــم 
التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  راحـــي جهـــوده  الســـيد  وركـــز 
مـــع أســـرة األمـــم المتحـــدة مـــن خـــال إعـــداد النظاميـــن 
والنظـــام  للموظفيـــن،  والداخلـــي  األساســـي 
المالـــي، وصنـــدوق االتحـــاد البريـــدي العالمـــي لتأميـــن 
األمـــم  سياســـات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المعاشـــات 
المتحـــدة. ومـــع ذلـــك، كان هدفـــه الرئيســـي هـــو توفيـــر 
المســـاعدة التقنيـــة للبلـــدان الناميـــة، لذلـــك أنشـــأ أول 
البريـــدي  االتحـــاد  فـــي  التقنيـــة  للمســـاعدة  مديريـــة 

العالمـــي.

بعـــد الموافقـــة باإلجمـــاع علـــى اقتـــراح إنشـــاء مكتـــب 
دولـــي لجمـــع وإصـــدار ونشـــر المعلومـــات المتعلقـــة 
تـــم   ،1874 مؤتمـــر  خـــال  الدوليـــة  البريديـــة  بالخدمـــة 
اختيـــار االتحـــاد السويســـري لتنظيـــم وإدارة مـــا يعـــرف 

اآلن باســـم المكتـــب الدولـــي فـــي بـــرن.
السويســـرية  الحكومـــة  أخـــذت  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ 
العاميـــن  المديريـــن  تعييـــن  مســـؤولية  عاتقهـــا  علـــى 
لاتحـــاد مـــن أعلـــى المناصـــب الحكوميـــة فـــي االتحـــاد 
السويســـري، لضمـــان تمتـــع المكتـــب الدولـــي لاتحـــاد 

ممكنـــة. قيـــادة  بأفضـــل  العالمـــي  البريـــدي 
لاتحـــاد  عـــام  أول مديـــر  بوريـــل،  أوجيـــن  الســـيد  وكان 
االتحـــادي  المجلـــس  فـــي  العالمـــي، عضـــوًا  البريـــدي 
السويســـري ورئيـــس قســـم البريـــد والبـــرق، وعنصـــرًا 
فاعـــًا رئيســـيًا فـــي تأســـيس االتحـــاد البريـــدي العالمـــي. 
هـــون،  إدمونـــد  الســـيد  بوريـــل،  الســـيد  خليفـــة  وكان 
يقـــود إدارة البريـــد السويســـرية قبـــل توليـــه مهامـــه.

كامـــي  والســـيدة  روفـــي  يوجيـــن  الســـيد  وتـــرأس 
االتحـــادي  المجلـــس  فـــي  عضـــو  وكاهمـــا  ديكوبـــت، 
السويســـري، االتحـــاد السويســـري فـــي عاَمـــي 1898 

و1916 علـــى التوالـــي. وكان الســـيد إيفاريســـتو غاربانـــي 
نيرينـــي سياســـيًا سويســـريًا ورئيســـًا للمجلـــس الوطنـــي 
السويســـري، فـــي حيـــن كان كل مـــن الســـادة رينهولـــد 
وإدوارد  هيـــس،  وفريتـــز  مـــوري،  وألويـــس  فوريـــر، 
والهاتـــف  البريـــد  لمؤسســـة  عاميـــن  مديريـــن  ويبـــر، 

تولـــي قيـــادة االتحـــاد. والبـــرق السويســـرية قبـــل 
ويعـــود الفضـــل إلـــى الســـيد ويبـــر فـــي فكـــرة تشـــييد 
مبنـــى المكتـــب الدولـــي الحالـــي، الـــذي تـــم افتتاحـــه 
عمـــل  مســـاحة  إلـــى  الحاجـــة  لتلبيـــة   1970 عـــام  فـــي 
لموظفـــي  المتزايـــد  العـــدد  الســـتيعاب  إضافيـــة 
بـــدء  قبـــل  تقاعـــده  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  المنظمـــة. 
البنـــاء، فقـــد قـــاد المفاوضـــات لشـــراء أرض فـــي حـــي 

واليتـــه. فتـــرة  خـــال  تمويلهـــا  ـــن  وأمَّ موريفيلـــد 

العولمة
البريـــــــــــدي  واالتحــــــــــاد  المتحـــــــــدة  األمــــــــم  اتفــــــــاق  جــــــــــــاء 
العالمـــي، الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1948، 
لُيدخـــل تغييـــرات فـــي عمـــل المكتـــب الدولـــي. وعلـــى 
االتحـــاد  اعتمـــد  التاليـــة،  العشـــرين  الســـنوات  مـــدى 

بقلم: صونيا ِدنوفْسكي

في الوقت الذي يستعد فيه االتحاد البريدي العالمي العصري لنقل السلطة من فريق إدارته الحالي إلى فريق إدارته 
الجديد في أوائل عام 2022، يتجلى لنا من تاريخ االتحاد الغني كيف أن المنظمة طالما عولت على مديريها 

العامين لقيادتها لقهر التحديات التي تواجه قطاع البريد واغتنام الفرص المتاحة.

جـــاء اتفـــاق األمـــم المتحـــدة واالتحـــاد 
دخـــــــل  الـــــــذي  العـــــــــالمي،  البريـــــــــدي 
حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1948، لُيدخـــل 
تغييـــرات فـــي عمـــل المكتـــب الدولي.

شـــغل  راحـــي،  للســـيد  المفاجئـــة  الوفـــاة  وبعـــد 
آنـــذاك  العـــام  المديـــر  نائـــب  وجيـــزة  لفتـــرة  المنصـــب 
الســـيد أنتونـــي هوبيـــر ريـــدج. وكان الســـيد ريـــدج، مـــن 
المملكـــة المتحـــدة، قـــد شـــغل العديـــد مـــن المناصـــب 
العليـــا فـــي مؤسســـة البريـــد الملكـــي البريطانـــي، كمـــا 
قبـــل  والبنـــاء  للميكنـــة  اإلداري  للقســـم  مديـــرًا  كان 
انتخابـــه نائبـــًا للمديـــر العـــام. وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه كان 
قـــد أعلـــن تقاعـــده، فإنـــه وافـــق علـــى البقـــاء وإنهـــاء 

.1974 عـــام  لمؤتمـــر  االســـتعدادات 
واختـــار محمـــد إبراهيـــم صبحـــي، المديـــر العـــام الثانـــي 
منصـــب  ســـابقًا  شـــغل  والـــذي  مصـــري،  أصـــل  مـــن 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة البريـــد المصـــري واألميـــن 
التمويـــل  نظـــام  األفريقـــي،  البريـــدي  لاتحـــاد  العـــام 
وكاالت  فـــي  المطبـــق  النظـــام  غـــرار  علـــى  الذاتـــي 
األمـــم المتحـــدة المتخصصـــة األخـــرى. ولهـــذا الســـبب، 
قـــرر مؤتمـــر 1979 فـــي ريـــو دي جانيـــرو التوقـــف عـــن 
لضمـــان  السويســـرية  الحكومـــة  خدمـــات  اســـتخدام 

االتحـــاد. تمويـــل 
البريـــدي  التعـــاون  لتعزيـــز  أخـــرى  فرصـــة  وجـــاءت 
الدولـــي تحـــت قيـــادة الســـيد آدوالـــدو كاردوزو بوتـــو 
الـــذي  بـــاروس،  دي  بوتـــو  الســـيد  وكان  بـــاروس. 
هامبـــورغ،  فـــي   1984 عـــام  مؤتمـــر  خـــال  انُتخـــب 
ألمانيـــا، الرئيـــس الســـابق لمؤسســـة البريـــد والتلغـــراف 
البرازيليـــة. وخـــال فتـــرة واليتـــه، نفـــذ االتحـــاد البريـــدي 
وأنشـــأ  البريـــد  لتوزيـــع  جديـــدة  معاييـــر  العالمـــي 
تبـــادل  لتســـهيل  اإللكترونيـــة  البيانـــات  تبـــادل  وحـــدة 

التشـــغيلية. المعلومـــات 
أن  تمامـــًا  الواضـــح  مـــن  كان   ،1993 عـــام  وفـــي 
المديـــر  أعـــرب  لذلـــك،  العالـــم،  ســـتغمر  التكنولوجيـــا 
العـــام الرابـــع عشـــر لاتحـــاد البريـــدي العالمـــي، الســـيد 
تومـــاس ليفـــي، مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، عـــن 
االتصـــاالت  ثـــورة  مـــن  سيســـتفيد  البريـــد  بـــأن  اقتناعـــه 

ــًا لهـــذه الغايـــة،  الرقميـــة وســـيتأقلم معهـــا. وتحقيقـ
بـــادر بإنشـــاء مركـــز التكنولوجيـــا البريديـــة التابـــع لاتحـــاد 
أدوات  إحـــداث  عـــن  المســـؤول  العالمـــي،  البريـــدي 
فـــي  األعضـــاء  البلـــدان  لفائـــدة  جديـــدة  تكنولوجيـــة 

العالمـــي. البريـــدي  االتحـــاد 
تولـــى الفرنســـي الســـيد إدوارد دايـــان زمـــام األمـــور 
االنفتـــاح  فـــي  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  بـــدأ  عندمـــا 
قطـــاع  فـــي  الخارجييـــن  المصلحـــة  أصحـــاب  علـــى 
البريـــد. ولمـــا أدرك الســـيد دايـــان أن القـــوة تكمـــن فـــي 
الشـــراكة مـــع اآلخريـــن، جعـــل هدفـــه الرئيســـي إحـــداث 
أدوات ترمـــي إلـــى تيســـير التجـــارة الوطنيـــة والدوليـــة 
 ”.POST“ مـــن خـــال حلـــول مـــن قبيـــل اســـم النطـــاق
ونظـــام الرصـــد العالمـــي، كمـــا جعـــل مـــن العاقـــات 
الدوليـــة محـــورًا مركزيـــًا فـــي ثقافـــة االتحـــاد البريـــدي 

وأنشـــطته. العالمـــي 
البريــدي  لاتحــاد  الحالــي  العــام  المديــر  وقــام 
العالمــي، الســيد بشــار عبــد الرحمــن حســين، بتعزيــز 
المبذولــة  الجهــود  وكانــت  العاقــات.  تلــك  توســيع 
البيئيــة  البصمــة  تقليــص  نحــو  موجهــة  واليتــه  تحــت 
أهــداف  فــي  المســاهمة  علــى  القطــاع  ومســاعدة 
كانــت  ولئــن  المســتدامة.  للتنميــة  المتحــدة  األمــم 
فتــرة واليــة الســيد حســين قــد تزعزعــت بتحديــات غيــر 
متوقعــة، بمــا فــي ذلــك االنســحاب المحتمــل لعضــو 
تنفيــذ  فــي  نجــح  فإنــه  عالميــة،  وجائحــة  مؤســس 

التحــوالت الازمــة لتحديــث االتحــاد البريــدي العالمــي. 
وتحــت قيادتـــــــــــــه، نفــذ االتحــــــــــــاد البريـــــــــــــــــــدي العــــــــــــــــــــالمي 
االتحــاد  أداء  تحســين  إلــى  أدت  هيكليــة  إصاحــات 
عندمــا  أوجهــا  إلــى  المعركــة  ووصلــت  وكفاءتــه. 
جــرى التطــرق لمســألة اإلصــالح التــي طــال انتظارهــا 
منــذ عــدة عقــود إلصــالح نظــام أســعار األجــور، غيــر 
األســعار  باعتمــاد  المطــاف  نهايــة  فــي  انتهــت  أنهــا 
المعلنــة ذاتيــًا خــال المؤتمــر االســتثنائي الثالــث فــي 
جنيــف، وبفضــل ذلــك جــرى تجنــب اضطرابــات شــديدة 

العالميــة. اإلمــدادات  سلســلة  تربــك  قــد  كانــت 
االتحـاد  سـيرحب   ،2022 الثانـي  يناير/كانـون  وفـي 
ميتوكـي  ماسـاهيكو  بالسـيد  العالمـي  البريـدي 
والسـيد  الدولـي.  للمكتـب  الجديـد  العـام  المديـر 
البريـدي  االسـتثمار  مجلـس  تـرأس  الـذي  ميتوكـي، 
لاتحاد البريدي العالمي من عام 2012 إلى عام 2021 
وأدى دورًا مهمـًا فـي دعـم تطويـر خدمـات التجـارة 
وجـه  هـو  الخدمـة،  نوعيـة  ومبـادرات  اإللكترونيـة 
معـروف وسـيعزز االتحـاد البريـدي العالمـي بخبرتـه 
الدولـي  البريـدي  التعـاون  مجـاالت  فـي  الواسـعة 

والحوكمـة. البريديـة  الماليـة  والخدمـات 

من اليمين إلى اليسار
روفي  يوجين   ،)1899-1893( هون  إدموند   ،)1892-1875( بوريل  يوجين  أعلى: 
-1925( نيريني  غارباني  إيفاريستو   ،)1925-1919( ديكوبت  كامي   ،)1919-1899(
هيس  فريتز   ،)1949-1945( موري  ألويس   ،)1944-1938( فورير  رينولد   ،)1937

)1950-1960( وإدوارد فيبر )1966-1961(.
محمد   ،)1974-1973( ريدج  هوبير  أنتوني   ،)1973-1967( راحي  ميشيل  أسفل: 
إبراهيم صبحي )1975-1984(، أدوالدو كاردوسو بوتو دي باروس )1994-1985(، 
توماس إي ليفي )1995-2004(، إدوارد ديان )2005-2012(، بشار عبد الرحمن حسين 

)2013 - 2021(، وماساهيكو ميتوكي )2022-(.

ملحمة البريد

تولِّي مقاليد حكم االتحاد

ص. د.

ي مقاليد حكم االتحاد تولِّ
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المؤسســـات  بعـــض  أن  هيرمـــان  الســـيد  ـــر  ويفسِّ
لوحّيـــًا  تضـــع حاســـوبًا  المثـــال،  علـــى ســـبيل  البريديـــة، 
للزبائـــن  يمكـــن  لديهـــا،  البريديـــة  المكاتـــب  بهـــو  فـــي 
ثـــم  النمـــوذج  صّحـــة  وتأكيـــد  عليـــه  اإلقـــرار  تعبئـــة 

الطـــرد. لتســـليم  الشـــباك  إلـــى  مباشـــرة  التوّجـــه 
وهـــو يقـــول “إن ذلـــك يتطلـــب حاســـوبًا لوحّيـــًا جديـــدًا 
وتكلفـــة ذلـــك رخيصـــة مقارنـــة بالمبلـــغ الـــذي يتطلبـــه 
اقتنـــاء حاســـوب وآلـــة طباعـــة. ولذلـــك، مـــا نفعلـــه فـــي 
ضمـــان  فـــي  الناميـــة  البلـــدان  مســـاعدة  هـــو  الواقـــع 
نحـــو  التحـــول  فـــي عملّيـــة  الركـــب  عـــن  عـــدم تخلفهـــا 

اإللكترونيـــة.” التبـــادالت 
الموظفـــة  مكليـــر،  غرانـــت  تاليســـا  الســـيدة  وتقـــول 
المســـؤولة عـــن العاقـــات العامـــة، إن شـــركة البريـــد 
فـــي غيانـــا بـــدأت باســـتخدام التطبيـــق الخـــاص بالبيانـــات 

خدمات بريدية 
على مرمى حجر

بقلم: تارا جيرو

يعمل االتحاد البريدي العالمي على إحداث تطبيقات 
المؤســســـــات  لمســـاعـــدة  محمولــــة  اتصـــــال  أجهــــــزة 
وتعــــزيز  مباشــــرة،  زبائـنها  إلى  الوصول  في  البريديـــة 
بطريقة  الرقمي  العصر  نحو   

ً
قدما والسير  الكفاءة 

تطبيق  من  البداية  وتأتي  التكلفة.  حيث  من  فعالة 
يساعد في تيسير تبادل البيانات اإللكترونية المسبقة.

المســـبقة  اإللكترونيـــة  بالبيانـــات  الخـــاص  والتطبيـــق 
للزبائـــن  يســـمح  المحمولـــة  االتصـــال  أجهـــزة  علـــى 
إدخـــال  خـــال  مـــن  الجمركيـــة  اإلقـــرارات  باســـتيفاء 
كانـــوا.  حيثمـــا  هواتفهـــم  علـــى  المطلوبـــة  البيانـــات 
وترَســـل البيانـــات عندئـــذ تلقائيـــًا إلـــى نظـــام اإلقـــرارات 

الجمركيـــة.
ويقول الســـيد ســـتيفان هيرمان، المســـؤول الرئيســـي 
المكلف بالدعم التقني للمنتجات والخدمات البريدية 
تزويـــد  مـــن  الســـاعة،  حـــد  وإلـــى  تمكنـــا،  “لطالمـــا 
ــا المعلومـــات  المؤسســـات البريديـــة بحلـــول تكنولوجيـ
“ولكننـــا  ويضيـــف  الجمركيـــة”.  بالمســـائل  المتعلقـــة 
اآلن نضـــع الزبائـــن أيضـــًا نصـــب أعيننـــا لتســـهيل األمـــور 
علـــى المؤسســـات البريديـــة. وســـتكون هنـــاك المزيـــد 
مـــن أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات الموّجهـــة للزبائـــن 

ألننـــا نســـعى إلـــى التخلـــص مـــن النمـــاذج الورقيـــة.”
ومنـــذ إطـــاق التطبيـــق الخـــاص بالبيانـــات اإللكترونيـــة 
فـــي  المحمولـــة  االتصـــال  أجهـــزة  علـــى  المســـبقة 
 40 مـــن  أكثـــر  أصبحـــت   ،2020 األول  ديســـمبر/كانون 
مؤسســـة بريديـــة تســـتعمله بنشـــاط، علـــى مـــا يقـــرب 

10 جهـــاز نشـــط.  000 مـــن 
تكـــون  المســـبقة،  اإللكترونيـــة  البيانـــات  وبوجـــود 
علـــى  المســـتقِبل  البلـــد  فـــي  الجمركيـــة  الســـلطات 
علـــم بمـــا ســـتتلقاه مقّدمـــًا. ويمكـــن للبلـــد المســـتقبل 
أن ُيجـــِري عمليـــات تقييـــم المخاطـــر وعمليـــات تقييـــم 

منذ إطالق التطبيق الخاص بالبيانات 
أجهزة  على  المسبقة  اإللكترونية 
ديسمبر/ في  المحمولة  االتصال 

كانون األول 2020، أصبحت أكثر من 40 
بنشاط،  تستعمله  بريدية  مؤسسة 

على ما يقرب من 000 10 جهاز نشط.

خدمات بريدية على مرمى حجر

ينبغـــي  التـــي  الطـــرود  يختـــار  وأن  مســـبقًا  ماليـــة 
ســـلفًا. تفتيشـــها 

ويقـــول الســـيد هيرمـــان “عنـــد اســـتخدام المســـتندات 
الورقيـــة فقـــط، ال يمكنـــك القيـــام بذلـــك إال عنـــد وصـــول 
اإلقـــرارات  غيـــاب  وفـــي  المقصـــد.  البلـــد  إلـــى  البريـــد 
الجمركيـــة اإللكترونيـــة، فإنـــك ال تعـــرف مـــا ســـتتلقاه.”

وفـــي حيـــن أن اإلقـــرارات الجمركيـــة قـــد تتضمـــن بعـــض 
األقســـام االختياريـــة، هنـــاك ســـبعة أقســـام إلزاميـــة 
الخـــاص  التطبيـــق  المرِســـل ملؤهـــا علـــى  يجـــب علـــى 
بالبيانـــات اإللكترونيـــة المســـبقة علـــى أجهـــزة االتصـــال 
المحمولة، وهي: اســـم المرِســـل، وعنوان المرِســـل، 
واســـم المرســـل إليـــه، وعنـــوان المرســـل إليـــه، وعـــدد 
المحتويـــات.  الوحـــدات، والـــوزن اإلجمالـــي، ووصـــف 
ويجـــب أن تضيـــف المؤسســـة البريديـــة كذلـــك معّرفـــًا 

بريديـــًا.
ولـــن يتمكـــن الزبائـــن مـــن تأكيـــد اإلقـــرار الجمركـــي مـــا 

ئـــوا هـــذه األقســـام.  لـــم يعبِّ
الزبـــون  اســـتوفى  “إذا  هيرمـــان  الســـيد  ويقـــول 
احتمـــال  مـــن  يقلـــل  ذلـــك  فـــإن  الجمركـــي  اإلقـــرار 
حـــدوث أخطـــاء مقارنـــة بمـــا إذا قـــام بذلـــك موظفـــو 
المؤسســـة البريديـــة. والمســـألة تتضمـــن كذلـــك جانـــب 
المســـؤولية، فـــإذا ضغطـــت علـــى زر “موافـــق”، فإنـــك 

أدخلتهـــا.” التـــي  المعلومـــات  مســـؤولية  تتحمـــل 
حيـــث  مـــن  فّعالـــة  وســـيلة  كذلـــك  التطبيـــق  م  ويقـــدِّ
الناميـــة  البلـــدان  فـــي  البريديـــة  للمؤسســـات  التكلفـــة 

التكنولوجـــي. التقـــدم  لتواكـــب 

االتصـــال  أجهـــزة  علـــى  المســـبقة  اإللكترونيـــة 
وهـــو   ،2021 الثانـــي  يناير/كانـــون  فـــي  المحمولـــة 
أول تطبيـــق أجهـــزة اتصـــال محمولـــة جـــرى تطبيقـــه 

الزبائـــن. ليســـتخدمه 
وقالـــت “لقـــد رّحـــب الموظفـــون بالتكنولوجيـــا الجديـــدة 
ألنهـــا قلصـــت قـــدر العمـــل اليـــدوي وتأقلمـــوا معهـــا 
بســـرعة. “وقـــد تحـــول زبائننـــا المعتـــادون بســـرعة إلـــى 

اســـتخدام تطبيـــق أجهـــزة االتصـــال المحمولـــة.”
المهـــم  مـــن  إنـــه كان  الســـيدة غرانـــت مكليـــر  وتقـــول 
لبريـــد غيانـــا اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــا ليســـتمر فـــي 
التوزيـــع إلـــى الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا. إنهـــا تمكـــن 
المؤسســـة البريديـــة مـــن الوفـــاء بمتطلبـــات المعاييـــر 

العالميـــة وتجنـــب دفـــع الغرامـــات.
العمليـــة  تبســـيط  فـــي  يســـاعد  التطبيـــق  أن  ورغـــم 
إلـــى  الزبائـــن قـــد يحتاجـــون مـــع ذلـــك  الجمركيـــة فـــإن 
مســـاعدة موظفـــي البريـــد. كمـــا تضيـــف الســـيدة غرانـــت 
اســـتخدام  يســـتطيعون  ال  الزبائـــن  بعـــض  أن  مكليـــر 
اســـتخدام  يســـتطيعون  ال  فهـــم  ولذلـــك  الحاســـوب 
التطبيـــق. وقـــد يطلـــب آخـــرون المســـاعدة فـــي تعلـــم 
اإلنترنـــت  علـــى  أو  شـــخصيًا  إمـــا  العمليـــة  اســـتخدام 
الخاصـــة  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  خـــال  مـــن 

البريديـــة. بالمؤسســـة 
التطبيـــق  الســـيدة غرانـــت مكليـــر “إن تفعيـــل  وتقـــول 
برؤيتنـــا  الوفـــاء  نطـــاق  فـــي  يدخـــان  واســـتخدامه 
مؤسســـة  مســـتوى  علـــى  التكنولوجـــي  للتقـــدم 

البريـــد.”

تسليط الضوء على الحلول

ت. ج.
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بقلم: تارا جيرو

وضع  فــي  للمساعدة  طموحة  بيئية  خطة  كـندا  بريد  مؤسسة  أطلقت 
المقبلة. العقود  خالل  استدامة  أكثر  عملية 

أنِشـــئت  التـــي  البيئيـــة المشـــتركة  تَعـــدُّ خطـــة العمـــل 
أكبـــر  مـــن  التفاوضييـــن  ووكائهـــا  المؤسســـة  بيـــن 
لمعالجـــة  المؤسســـة  بذلتهـــا  التـــي  المجهـــودات 

البيئيـــة. الشـــواغل 
ســـابقًا  مشـــاريع  نّفـــذت  قـــد  المؤسســـة  كانـــت  ولّمـــا 
تشـــمل عنصـــرًا بيئّيـــًا، مـــن قبيـــل برنامـــج تجريبـــي القتنـــاء 
خطـــة  فـــإن  ســـنوات،  عشـــر  قبـــل  كهربائيـــة  عربـــات 
أكتوبر/تشـــرين  فـــي  أطِلقـــت  التـــي  البيئيـــة  العمـــل 
األول تمضـــي إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك. وهـــي تُضـــّم أربعـــة 
أهـــداف بيئيـــة جوهرّيـــة وخططـــًا محـــّددة تبّيـــن كيفيـــة 

األهـــداف. هـــذه  تحقيـــق 
وتقـــول الســـيدة ديلهـــاري فرنانـــدو، المديـــرة العامـــة 
كنـــدا  بريـــد  مؤسســـة  فـــي  المؤسســـية  لاســـتدامة 
“إن هـــذه الخطـــة ... تضـــع أمامنـــا، وألول مـــرة علـــى 
“إننـــا  البيئـــة”.  لمعالجـــة  منّظمـــًا  نهجـــًا  اإلطـــاق، 
انبعاثـــات  لمســـألة  الملّحـــة  بالصبغـــة  منشـــغلون 
غـــازات الدفيئـــة والتخفيـــف منهـــا، والتكّيـــف مـــع مـــا قـــد 
يكـــون عالمـــًا آخـــذا فـــي االحتـــرار، ومـــا يعتقـــد العلمـــاء 
أنـــه ســـيصبح فـــي غايـــة االحتـــرار مـــا لـــم نفعـــل شـــيئًا 

األمـــر.” حيـــال 
والمجـــاالت األربعـــة التـــي ســـترّكز عليهـــا خطـــة العمـــل 
هي: الخفض من انبعاثات الكربون وتحويل النفايات 
فـــي  واالبتـــكار  النفايـــات،  مدافـــن  غيـــر  أماكـــن  إلـــى 
مجـــال التغليـــف وتحفيـــز الموظفيـــن علـــى االنخـــراط 

بنشـــاط فـــي زرع ثقافـــة فيهـــا وعـــي بالبيئـــة.
وتخطـــط مؤسســـة بريـــد كنـــدا لمزاولـــة عملهـــا دون 
اإلطـــاق  علـــى  للكربـــون  انبعاثـــات  بـــأي  التســـبب 
بحلـــول عـــام 2050، مـــع خفـــض هـــذه االنبعاثـــات إلـــى 
المفضـــي  المســـار  ويشـــمل   .2030 عـــام  بحلـــول   ٪30
منخفضـــة  مركبـــات  اســـتخدام  األهـــداف  هـــذه  نحـــو 
االنبعاثـــات ومركبـــات كهربائيـــة، وبنـــاء مرافـــق جديـــدة 
كربـــون  انبعاثـــات  أي  إصـــدار  لعـــدم  جاهـــزة  لتكـــون 
وإعـــادة تهيئـــة بعـــض بناياتهـــا الحاليـــة البالـــغ عددهـــا 
6000 لخفـــض مقـــدار الوقـــود األحفـــوري الـــذي تتطلبـــه 

تدفئتهـــا. عمليـــة 
الصفـــر  مســـتوى  إلـــى  النفايـــات  تخفيـــض  وخطـــة 
بحلـــول عـــام 2030 تتطلـــب تحويـــل مـــا ال يقـــل عـــن ٪90 
النفايـــات.  مدافـــن  غيـــر  أماكـــن  إلـــى  النفايـــات  مـــن 
واليـــوم تقـــوم المؤسســـة البريديـــة بتحويـــل 73٪ مـــن 
فرنانـــدو  الســـيدة  ـــر  وتفسِّ عنهـــا.  الصـــادرة  النفايـــات 
مبـــادرات  خـــال  مـــن  الهـــدف  هـــذا  بلـــوغ  يمكـــن  أنـــه 
مـــن قبيـــل أن تشـــترط المؤسســـة علـــى المتعاقديـــن 
إعـــادة اســـتخدام النفايـــات الناتجـــة عـــن عمليـــات البنـــاء 
إلـــى  التغليـــف  والهـــدم غيـــر المضـــّرة وإعـــادة مـــواد 
تخّطـــط   ،2022 عـــام  وبحلـــول  التســـميد.  أو  البائعيـــن 
المؤسســـة لتجنـــب اســـتخدام جميـــع أشـــكال الباســـتيك 
فـــي  منهـــا  طائـــل  ال  التـــي  الواحـــد  االســـتخدام  ذات 

واالجتماعـــات. األحـــداث 

تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  إن  وقالـــت 
عمليـــة توزيـــع أكثـــر اســـتدامة تتضّمـــن برامـــج لخفـــض 
انبعاثـــات الكربـــون وطباعـــة تعليمـــات واضحـــة بشـــأن 
الزبائـــن  يعـــرف  لكـــي  العلـــب  علـــى  التدويـــر  إعـــادة 
وتخطـــط  اســـتخدامها.  بعـــد  منهـــا  التخلـــص  كيفيـــة 
اســـتخدام  عـــن  تدريجيـــًا  للتخلـــي  كذلـــك  المؤسســـة 
األغلفـــة الباســـتيكية المســـتخدمة فـــي التغليـــف فـــي 

اإللكترونيـــة. التجـــارة 
وفـــي األخيـــر، تأمـــل المؤسســـة تشـــجيع 000 68 شـــخص 
ومـــن  بيئيـــة.  مشـــاريع  ابتـــكار  علـــى  لديهـــا  يعملـــون 
بيـــن الطـــرق التـــي تأمـــل بهـــا المؤسســـة فـــي تحقيـــق 
أفـــكار  منـــه  ل  تمـــوَّ عمـــل  صنـــدوق  إنشـــاء  هـــي  ذلـــك 
قابلـــة  بصفتهـــا  لصالحهـــا  ت  صـــوِّ التـــي  الموظفيـــن 
أو  مجتمعيـــة  حدائـــق  وضـــع  قبيـــل  مـــن  للتحقيـــق، 

للدراجـــات. مراكـــن 
الســـيدة  تقـــول  التـــي  األفـــكار  مـــن  مجموعـــة  وهـــذه 
فرناندو إنه قد يكون لها آثار تتخطى حدود مســـاحة 
كنـــدا البالغـــة 10 ماييـــن كيلومتـــر مربـــع )4 مليـــون ميـــل 

مربع(.
حقـًا  متشـوقون  “إننـا  فرنانـدو  السـيدة  وتضيـف 
أيضـًا  وإنمـا  فحسـب،  كنـدا  فـي  ليـس  هـذا  لتحقيـق 
لتشـاطر أفضـل ممارسـاتنا مـع المؤسسـات البريديـة 
مجـال  فـي  معنـًا  تعمـل  التـي  والمنظمـات  األخـرى 
التوزيع”. “إننا نشـعر بحق أن هناك الكثير من المزايا 

واليتنـا.” لتنفيـذ  خضـرة  أشـد  نهـج  اعتمـاد  فـي 

مؤسسة بريد كندا تتطلع إلى مستقبل أخضر

الملّحة  بالصبغة  منشغلون  “إننا 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  لمسألة 
ما  مع  والتكّيف  منها،  والتخفيف 
االحترار،  في  آخذا  عالمًا  يكون  قد 
في  سيصبح  أنه  العلماء  يعتقد  وما 
غاية االحترار ما لم نفعل شيئًا حيال 

األمر.”
لاســـتدامة  العامـــة  المديـــرة  فرنانـــدو،  ديلهـــاري 

كنـــدا  بريـــد  مؤسســـة  فـــي  المؤسســـية 

لمعرفة المزيد عن الخطة، 

ُيرجى االطالع على الرابط التالي: 

canadapost.ca/environmentalplan

مؤسسة بريد كندا

التركيز على السوق

ت. ج.

https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/en/our-company/about-us/corporate-sustainability/environmental-plan.page
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 في المساعدة في القضاء 
ً
 مهما

ً
ت مؤسسة بريد جنوب أفريقيا طوال سنوات دورا أدَّ

 للسيدة نومخيطا منى، المديرة التنفيذية ملجموعة مؤسسة 
ً
على الفقر في البلد. ووفقا

بريد جنوب أفريقيا، وهي المستثمر البريدي الوطني في جنوب أفريقيا، فإن المستثِمر 
يحمل على عاتقه مسؤولية “االستثمار في مستقبل البلد”. وهو يقوم بذلك بسبل من 

بينها عقد شراكة مع منظمة ناليبالي غير الربحية.

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

وناليبالـــي هـــي حملـــة وطنيـــة للتثقيـــف تهـــِدف إلـــى 
تحفيـــز ثقافـــة القـــراءة فـــي جنـــوب أفريقيـــا. وتســـتِند 
المبـــادرة إلـــى فكـــرة أنـــه يمكـــن لثقافـــة القـــراءة عنـــد 
التعليـــم  فـــي مجـــال  تحـــول  نقطـــة  ـــل 

ِّ
تمث أن  لهـــا  تأصُّ

فـــي جميـــع أنحـــاء البـــاد.
وتقـــول الســـيدة منـــى “تعمـــل مؤسســـة بريـــد جنـــوب 
إلـــى  البضائـــع  نقـــل  أعمـــال  فـــي  باألســـاس  أفريقيـــا 
هـــذه  نســـتخدم  كذلـــك  ونحـــن  الصحيحـــة،  الوجهـــة 
الخبـــرة فـــي تشـــجيع القـــدرة علـــى القـــراءة والكتابـــة 

أفريقيـــا.” جنـــوب  فـــي 
وُتِعـــدُّ ناليبالـــي مـــواد قـــراءة تفاعليـــة أصليـــة ومناســـبة 
حســـب األعمـــار ومائمـــة للســـياق فـــي شـــكل ملحقـــات 
صحفيـــة، ومتاحـــة فـــي جميـــع لغـــات جنـــوب أفريقيـــا 
الرســـمية البالـــغ عددهـــا 11 لغـــة. وتنقـــل المؤسســـة 
مـــواد المطالعـــة إلـــى المكاتـــب البريديـــة المقصـــد حيـــث 
يتســـّلمها ممثلـــو نـــوادي المطالعـــة أو المـــدارس أو 
المكتبـــات. وُتتـــرك كذلـــك بعـــض النســـخ عنـــد الشـــبابيك 
إلـــى  معهـــم  نســـخة  أخـــذ  مـــن  الزبائـــن  ليتمكـــن 

منازلهـــم. وكل ذلـــك مجانـــًا.
مـــع  الشـــراكة  لهـــذه  “نتيجـــة  منـــى  الســـيدة  وتقـــول 
ناليبالـــي  اســـتطاعت  أفريقيـــا،  بريـــد جنـــوب  مؤسســـة 
والمـــدارس  المطالعـــة  نـــوادي  عـــدد  رفـــع  مـــن 
والمكتبـــات المســـتفيدة بقـــدر كبيـــر وإتاحـــة المزيـــد مـــن 

األطفـــال.” أيـــادي  بيـــن  المطالعـــة  مـــواد 
وناليبالـــي  المؤسســـة  بيـــن  الشـــراكة  طِلقـــت 

ُ
وأ

قـــد  منـــى  للســـيدة  وفقـــًا  وهـــي   ،2016 عـــام  فـــي 
مـــواد  ناليبالـــي  وُتـــوِدع  إنشـــائها.  منـــذ  تدريجيـــًا  نمـــت 
الفـــرز  فـــي مركـــز  المغّلفـــة والمعنونـــة  المطالعـــة 
تشـــواني فـــي بريتوريـــا، جنـــوب أفريقيـــا. وُتفـــَرز الـــرزم 

المقصـــد. البريـــد  مكاتـــب  إلـــى  وُترَســـل  عندئـــذ 
ـــر الســـيدة منى قائلة “إن مؤسســـة بريد جنوب  وتفسِّ
أفريقيـــا تـــرى هـــذه الشـــراكة بمثابـــة برنامـــج جماعـــي 
ناليبالـــي  مـــن  تتقاضـــى  وال  االجتماعـــي  لاســـتثمار 

تطـــّورت  “لقـــد  وتضيـــف  الخدمـــة.”  هـــذه  إزاء  مقابـــًا 
هـــذه العاقـــة لدرجـــة أنهـــا أصبحـــت تســـمح لناليبالـــي 
لألشـــخاص  يمكـــن  للمطالعـــة  ملحـــق   80  000 بإتاحـــة 
أخـــذه مـــن 406 منافـــذ مكاتـــب بريديـــة و000 400 نســـخة 

األطفـــال.” وريـــاض  والمـــدارس  المطالعـــة  لنـــوادي 
وكذلـــك يمكـــن أن يقـــوم األطفـــال بتجميـــع أجـــزاء مـــن 
بأنفســـهم  ناليبالـــي  تعّدهـــا  التـــي  المطالعـــة  مـــواد 
علـــى  أكبـــر  متعـــة  إضفـــاء  فـــي  يســـاعد  مـــا  وهـــو 
مـــا  هـــو  هـــذا  التفاعلـــي  المطالعـــة  القـــراءة. ونهـــج 

ناليبالـــي. مبـــادرة  فعالّيـــة  مـــن  عـــزز 
وتعّلـــق الســـيدة منـــى “لقـــد قـــال اآلبـــاء والمعلمـــون 
تنميـــة  فـــي  فعلّيـــًا  األطفـــال  تســـاعد  ناليبالـــي  إن 
لآلبـــاء  ُتعِطـــي  “وهـــي  لديهـــم”.  القـــراءة  مهـــارة 
معـــًا.  جيـــدة  أوقـــات  لقضـــاء  الفرصـــة  واألطفـــال 
فاألطفـــال الســـعداء يكبـــرون ليصبحـــوا بالغيـــن ســـعداء 

وفاعليـــن.”
وتـــروم خطـــة عمـــل التنميـــة الوطنيـــة لجنـــوب أفريقيـــا 
القضـــاء علـــى الفقـــر وتقليـــص أوجـــه عـــدم المســـاواة 
بحلـــول عـــام 2030، والتعليـــم هـــو مـــن بيـــن العوامـــل 
للشـــباب. وتقـــول  تتيـــح فرصـــًا أفضـــل  التـــي  الرئيســـية 
كل  إليهـــا  يحتـــاج  التـــي  المهـــارة  “إن  منـــى  الســـيدة 
النـــاس حقـــًا للعيـــش علـــى نحـــو أفضـــل هـــي القـــدرة 

القـــراءة والكتابـــة.” علـــى 
والتجربـــة  المعرفـــة  أبـــواب  أمامنـــا  تفتـــح  “والقـــراءة 
التـــي اكتســـبها اآلخـــرون. إن القـــدرة علـــى القـــراءة 
والمهـــن،  الوظائـــف  جميـــع  فـــي  متطلـــب  والكتابـــة 
وفـــي جنـــوب أفريقيـــا، التـــي تعـــرف نســـبة عاليـــة مـــن 
البطالـــة، ومـــن الضـــروري إمـــداد الشـــباب بالمهـــارات 
التـــي يحتاجونهـــا للمشـــاركة فـــي االقتصـــاد. ويجـــب 
العمـــل  فـــرص  لخلـــق  يكفـــي  بمـــا  واثقيـــن  يكونـــوا  أن 
الوظائـــف فقـــط،  علـــى  االعتمـــاد  وعـــدم  ألنفســـهم 
فـــي  مهاراتهـــم  حّولتهـــم  إذا  إال  ذلـــك  يحـــدث  ولـــن 
القـــراءة والكتابـــة إلـــى أعضـــاء مـــن المجتمـــع مثقفيـــن 
ومندمجيـــن فيـــه خيـــر اندمـــاج. وال يمكـــن ألي اقتصـــاد 

االســـتمرار مـــا لـــم يكـــن الســـكان مثقفيـــن.”
وتـــرى مؤسســـة بريـــد جنـــوب أفريقيـــا فـــي الشـــراكة 
مـــع ناليبالـــي مـــا هـــو أكثـــر مـــن القـــدرة علـــى القـــراءة 
المؤسســـة  فـــإن  منـــى،  للســـيدة  ووفقـــًا  والكتابـــة. 
“يجلـــب  الـــذي  البرنامـــج  مـــن  جـــزءًا  بكونهـــا  فخـــورة 

للكثيريـــن.”  إشـــراقًا  أكثـــر  ومســـتقبًا  الســـعادة 
الكوســـية،  باللغـــة  قصـــة”  “هنـــاك  تعنـــي  وناليبالـــي 
وهـــي مـــن بيـــن لغـــات جنـــوب أفريقيـــا الرســـمية البالـــغ 
عددهـــا 11 لغـــة. والكوســـية هـــي اللغـــة األم لحوالـــي 
8.3 ماييـــن مـــن ســـكان جنـــوب أفريقيـــا. وهنـــاك صلـــة 

الثقافيـــة، ويشـــرفنا أن  اللغـــة والهويـــة  بيـــن  وثيقـــة 
نكـــون جـــزءًا مـــن البرنامـــج الـــذي يصـــون تعـــدد الثقافـــات 
وتختتـــم  أفريقيـــا.  جنـــوب  تعرفـــه  الـــذي  المذهـــل 
الســـيدة منـــى قائلـــة “إن مؤسســـة بريـــد جنـــوب أفريقيـــا 
ليســـت فقـــط جـــزءًا مـــن البنيـــة التحتيـــة؛ بـــل نحـــن جـــزء 

مـــن المجتمـــع.”

“القراءة تفتح أمامنا أبواب المعرفة 
اآلخرون.  اكتسبها  التي  والتجربة 
والكتابة  القراءة  على  القدرة  إن 
الوظائــــــــف  جميـــــــع  فـــــي  متـــــطلـــب 
والمهن، وفي جنوب أفريقيا، التي 
تعرف نسبة عالية من البطالة، ومن 
الضروري إمداد الشباب بالمهارات 
في  للمشاركة  يحتاجونها  التي 

االقتصاد.”
لمجموعـــة  التنفيذيـــة  المديـــرة  منـــى،  نومخيطـــا   

)SAPO( أفريقيـــا  جنـــوب  بريـــد  مؤسســـة 

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

أفريقيا.”

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

التركيز على السوق

هـ. ن.

 
 



كل المواضيع بقلم هيلني نورمان

مختارات مختارات

أسرتاليا
أعلنـــت  األول،  ديســـمرب/كانون  أوائـــل  فـــي 
المؤسســـة AUSTRALIA POST أنهـــا ســـتعمل 
ـــي  إلـــى جانـــب شـــركة Qantas علـــى تحويـــل طائرتَ
ي  ركاب من طراز Airbus A330 200 إلى طائرتَ
شـــحن للمســـاعدة فـــي دعـــم الطلـــب المزتايـــد علـــى 
التســـوق عـــرب اإلنرتنـــت. وســـتعمل إحـــدى الطائرتـــن 
محليـــًا واألخـــرى التابعـــة لشـــركة Qantas دوليـــًا. 
طـــراز  مـــن  ثالثـــة  شـــحن  طائـــرة  إضافـــة  وتمـــت 
A321 P2F إلـــى أســـطول المؤسســـة فـــي أوائـــل 
ـــي  طائرتَ جانـــب  وإلـــى  األول،  ديســـمرب/كانون 
A330 المحولتـــن، ســـرتفع عـــدد طائـــرات أســـطول 
الشـــحن المخصصـــة إلـــى 12 طائـــرة. وتعـــزز الطائـــرة 
األمـــد  الطويـــل   Qantas شـــركة  اتفـــاق  الجديـــدة 

.Australia Post المؤسســـة  مـــع 

النمسا
عـــن   AUSTRIAN POST المؤسســـة  كشـــفت 
مـــن  األولـــى  الثالثـــة  للفصـــول  الماليـــة  نتائجهـــا 
زيـــادة  المجموعـــة  إيـــرادات  وشـــهدت   .2021 عـــام 
بنســـبة 22.2٪، بفضـــل نمـــو عضـــوي بنســـبة ٪8.8 
الرتكيـــة  التابعـــة  للشـــركة  الكامـــل  واالندمـــاج 
Aras Kargo. وبعـــد معـــدالت النمـــو المرتفعـــة 
المســـجلة خـــالل الفصـــل الســـابق، ارتفعـــت إيـــرادات 
الفصـــل الثالـــث مـــن عـــام 2021 بنســـبة 10.5٪ ســـنويًا 
باســـتثناء  بالمثـــل  المقارنـــة  أســـاس  علـــى   ٪2.4 أو 
شـــركة Aras Kargo التابعـــة. كمـــا زادت كميـــات 
وارتفعـــت  الماضيـــة.  الفصـــول  خـــالل  الطـــرود 
إيـــرادات الطـــرود بنســـبة 57.1٪ ســـنويًا لتصـــل إلـــى 
أمريكـــي(. دوالر  مليـــار   1.02( يـــورو  مليـــون   905.6

كندا
ـــج  بالرتويـ  CANADA POST المؤسســـة  قامـــت 
 Delivery Accommodation لربنامـــج 
والـــذي  بهـــا،  الخـــاص  المكيفـــة(  التوزيـــع  )عمليـــة 
يعانـــون  الذيـــن  الســـكان  مـــن  للزبائـــن  الدعـــم  يقـــدم 
الحركـــة  محدوديـــة  مـــن  أو  وظيفيـــة  قيـــود  مـــن 
أو ظـــروف صحيـــة أخـــرى قـــد تؤثـــر علـــى قدرتهـــم 
الخـــاص  الربيـــد  صنـــدوق  مـــن  الربيـــد  ســـحب  علـــى 
هـــي  المكيفـــة  التوزيـــع  عمليـــة  وحلـــول  بهـــم. 
مـــدار  علـــى  توفرهـــا  ويمكـــن  متنوعـــة  حلـــول 
فقـــط.  الشـــتاء  فصـــل  خـــالل  أو  مؤقتـــًا  أو  العـــام 
وانضـــم إلـــى الربنامـــج منـــذ إطالقـــه فـــي عـــام 2014 
حلـــول  أمثلـــة  وتشـــمل  كنـــدي.   24  500 مـــن  أكـــر 
عمليـــة التوزيـــع المكيفـــة مفتاحـــًا للمســـاعدة فـــي 
توزيـــع  عمليـــات  تنظيـــم  أو  الربيـــد،  صناديـــق  فتـــح 
الذيـــن ال  أســـبوعيًا لألشـــخاص  اإلقامـــة  فـــي محـــال 

بريدهـــم. صناديـــق  إلـــى  الوصـــول  يســـتطيعون 

إستونيا
أعلنـــت   ،2021 الثانـــي  نوفمرب/تشـــرين  نهايـــة  فـــي 
المؤسسة OMNIVA، المستثمر الربيدي المعنَّ 
وأهدافهـــا  الجديـــدة  رؤيتهـــا  عـــن  إســـتونيا،  فـــي 
االســـرتاتيجية. وتعـــزتم المؤسســـة أن تصبـــح الشـــريك 
خـــالل  البلطيـــق  دول  فـــي  المفضـــل  اللوجســـي 
المؤسســـة  وســـرتكز  المقبلـــة.  الخمـــس  الســـنوات 
فـــي  أكـــرب  بدرجـــة  الزبائـــن  إرضـــاء  علـــى   Omniva
الســـنوات القليلـــة المقبلـــة مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي 
توزيـــع  عمليـــات  وتوفـــر  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
أســـرع وأبســـط وفـــي الوقـــت المناســـب. وســـتهدف 
المؤسســـة إلـــى اعتمـــاد معيـــار تســـليم الطـــرود فـــي 
اليـــوم التالـــي وستوســـع شـــبكة آالت الطـــرود إلـــى 

مـــا يقـــرب مـــن 1000 آلـــة فـــي دول البلطيـــق.

بلجيكا
عـــن   BPOST المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  أعلـــن 
الرئيـــس  منصـــب  فـــي  مولـــس  جـــان  الســـيد  تعيـــن 
التنفيـــذي للشـــركة bpost Belgium وكشـــف 
 )GEC( عـــن توســـيع اللجنـــة التنفيذيـــة للمجموعـــة
بتعيـــن الســـيد نيكـــوالس بايـــز كرئيـــس لالســـرتاتيجيات 
والتحـــول. وتـــم إطـــالق هـــذه اإلعالنـــات أثنـــاء تقديـــم 
حيـــث  الربيديـــة،  للمؤسســـة  الثالـــث  الفصـــل  نتائـــج 
التنفيـــذي الســـيد ديـــرك تريـــز أيضـــًا  الرئيـــس  كشـــف 
البلجيكيـــة ســـيتم   bpost أن أنشـــطة المؤسســـة 
تســـمى  واحـــدة  أعمـــال  وحـــدة  فـــي  دمجهـــا 

.bpost Belgium

ألمانيا
 DEUTSCHE POST DHL المجموعة  أعلنت 
أن السيد فرانك أبيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
DPDHL، سيتنحى بعد الجلسة العامة السنوية 
للشركة في عام 2023. وسيتولى السيد توبياس 
ماير منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. وانضم 
وشغل   2013 عام  الشركة في  إلى  ماير  السيد 
ذلك  في  بما  المناصب  من  متنوعة  مجموعة 
الرئيس المعين بتطوير الشركة، ومدير العمليات 
 ،DHL Global Forwarding قسم  في 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  العمليات  ومدير 
وشغل   .Post & Parcel Germany قسم 
 Post & للشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب 
مجلس  في  عضو  وهو   Parcel Germany
إدارة المجموعة DPDHL منذ مارس/آذار 2019.

هولندا
أعلنـــت المؤسســـة POSTNL أن اثنـــن مـــن أعضـــاء 
لجنتهـــا التنفيذيـــة ســـيغادران الشـــركة. وتـــم تعيـــن 
السيد ريسي بيكر، مدير الربيد في هولندا، كرئيس 
 1 مـــن  اعتبـــارًا   Essent الطاقـــة  لشـــركة  تنفيـــذي 
فرباير/شـــباط 2022. وقـــرر رئيـــس نظـــم المعلومـــات 
الســـيد مارســـيل كـــروم تغيـــر مســـرته المهنيـــة نحـــو 
اتجـــاه جديـــد وســـيغادر المؤسســـة PostNL فـــي 1 
PostNL اآلن  المؤسســـة  مايو/أيـــار 2022. وبـــدأت 
فـــي البحـــث عـــن شـــخصن لشـــغل منصـــَي مديـــر الربيـــد 
فـــي هولنـــدا ورئيـــس نظـــم المعلومـــات، وســـيصدر 

اإلعـــالن عـــن هذيـــن المنصبـــن فـــي وقـــت الحـــق.

فنلندا
مجموعـــة  بـــدأت  الثانـــي،  نوفمرب/تشـــرين  فـــي 
الفنلنديـــة  الربيديـــة  للخدمـــات   POSTI GROUP
فـــي اســـتخدام نظـــام توجيـــه الطـــرود الديناميكـــي 
مؤسســـة  وأعلنـــت  البـــالد.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
اســـتخدام  المســـتقبل  فـــي  ســـيجري  أنـــه  الربيـــد 
إلـــى  جنبـــًا  اآللـــي  والتعلـــم  االصطناعـــي  الـــذكاء 
فـــي  بالتغيـــرات  للتنبـــؤ  النظـــام  هـــذا  مـــع  جنـــب 
معـــدل مـــلء خزائـــن الطـــرود التابعـــة للمجموعـــة 
Posti. ومـــن خـــالل تعزيـــز خزائـــن الطـــرود بالـــذكاء 
االصطناعـــي يمكـــن التنبـــؤ بالفعـــل بدقـــة تصـــل إلـــى 
خزانـــة  مـــن  ســـحبها  ســـيجري  الـــي  بالطـــرود   ٪96
الطـــرود فـــي غضـــون 24 ســـاعة. وبفضـــل نمـــوذج 
الطـــرود  تســـليم  يمكـــن  التعلـــم،  علـــى  قـــادر  تنبـــؤ 
موقـــع  إلـــى  بالعربـــات  نقلهـــا  إلـــى  الحاجـــة  دون 

المســـتهلك. مـــن  قريـــب 

روسيا
المؤسســـة  افتتحـــت  األول  ديســـمرب/كانون  فـــي 
الزبائـــن  مختـــربًا جديـــدًا لتجربـــة   RUSSIAN POST
موســـكو.  فـــي  لالبتـــكار  ســـكولكوفو  مركـــز  فـــي 
وســـيصبح المختـــرب فضـــاء اختبـــار وتجريـــب للخدمـــات 
المســـتثمر  زبائـــن  لفائـــدة  الجديـــدة  المبتكـــرة 
بإمـــكان  ســـيكون  المختـــرب،  وداخـــل  الربيـــدي. 
الشـــركات التقنيـــة الناشـــئة تنفيـــذ مشـــاريع تجريبيـــة 
تعـــرض الطريقـــة الـــي يمكـــن أن تفيـــد بهـــا منتجاتهـــا 
فـــي  حاليـــًا  وتجـــري  الربيـــد.  مؤسســـة  حلولهـــا  أو 
وحـــل  الـــكالم  لتحليـــل  جديـــد  نظـــام  تجربـــة  المختـــرب 
ذكـــي لتحليـــل الفيديوهـــات. ويمكـــن لهـــذا األخـــر 
األكـــر  الخدمـــات  لتقييـــم  حراريـــة  خرائـــط  رســـم 

. طلبـــًا

سنغافورة
نوفمـــرب/ فـــي   SINGPOST المؤسســـة  أعلنـــت 
مـــن  األول  للنصـــف  نتائجهـــا  عـــن  الثانـــي  تشـــرين 
 .2021 ســـبتمرب/أيلول   30 فـــي  المنتهـــي  العـــام 
إلـــى  لتصـــل   ٪3.3 بنســـبة  اإليـــرادات  وارتفعـــت 
731.4 مليـــون دوالر ســـنغافوري )535.6 مليـــون 
شـــهدته  الـــذي  النمـــو  بفضـــل  أمريكـــي(،  دوالر 
قطاعـــات الربيـــد والطـــرود المحليـــة واللوجســـتيات 
الربيـــد  والعقـــارات. وفـــي المقابـــل، شـــهد قطـــاع 
األربـــاح  وعرفـــت  انخفاضـــًا.  والطـــرود  الدولـــي 
 ٪28.4 بنســـبة  ارتفاعـــًا  للمجموعـــة  التشـــغيلية 
قطاَعـــي  مـــن  القويـــة  المســـاهمات  بســـبب 
وأعلنـــت  والعقـــارات.  اللوجســـتية  الخدمـــات 
المؤسســـة SingPost أيضـــًا عـــن ترقيـــة الســـيدة 
Ryan Tang كرئيســـن  Neo Su Yin والســـيد 
والدوليـــة  المحليـــة  الخدمـــات  لقطاَعـــي  تنفيذيـــن 

التوالـــي. علـــى 

الرنويـج
 POSTEN NORGE المــــــؤســـــــــــســـــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــت  تبنَّ
استراتيجية بيئية جديدة ذات طموحات تتماشى 
مع اتفاق باريس وافقت عليها مبادرة األهداف 
القائمة على العلم )SBTi(. ويهدف المستثمر 
النصف  إلى  الدفيئة  غازات  انبعاثات  خفض  إلى 
بحلول عام 2030، بناًء على مستويات عام 2012، 
فيما  الصفر  مستوى  إلى  باالنبعاثات  والوصول 
يخص جميع وسائل النقل البري بحلول عام 2040 
ثم الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر في 
جميع العمليات بحلول عام 2050. وتتمثل إحدى 
الطرق لتحقيق ذلك في أال ُتقتنى إال الشاحنات 
في  المتجددة  الطاقة  بمصادر  تعمل  التي 
المدن اعتبارًا من عام 2022 وخارج المدن اعتبارًا 

من عام 2023.

اإلمارات العربية المتحدة
عـــت مجموعـــة بريـــد اإلمـــارات )EPG( مذكـــرة  وقَّ
المـــزودة   BrightDrop شـــركة  مـــع  تفاهـــم 
ألنظمـــة التوصيـــل الكهربائيـــة. ويرمـــي االتفـــاق إلـــى 
دعـــم عمليـــات مجموعـــة بريـــد اإلمـــارات المزتايـــدة 
فـــي بريـــد اإلمـــارات، المســـتثمر الربيـــدي الرســـمي 
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمـــزود الرائـــد 
لخدمـــات الربيـــد الســـريع مـــن أجـــل حلـــول ميـــل أخـــر 
مذكـــرة  وستســـعى  واســـتدامة.  فعاليـــة  أشـــد 
مجـــال  فـــي  الفـــرص  استكشـــاف  إلـــى  التفاهـــم 
دولـــة  فـــي  المســـتدامة  اللوجســـتية  الخدمـــات 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وال ســـيما فيمـــا يخـــص 
بريـــد  مجموعـــة  أقامـــت  كمـــا  التوزيـــع.  مركبـــات 
لتعزيـــز   ENOC مجموعـــة  مـــع  شـــراكة  اإلمـــارات 
األخـــر. وأصبـــح متجـــر  الميـــل  فـــي  التوزيـــع  عمليـــة 
والتســـليم  لالســـتالم  موقعـــًا  الصغـــر   ZOOM
للزبائـــن الذيـــن يرســـلون أو يســـتلمون شـــحنات الربيـــد 

اإلمـــارات. بريـــد  عـــرب مجموعـــة  الســـريع 

جنوب أفريقيا
 )SAPO( أفريقيـــا  جنـــوب  بريـــد  مكتـــب  أصـــدر 
مجموعـــة جديـــدة مـــن الطوابـــع الربيديـــة فـــي بدايـــة 
باألســـبوع  لالحتفـــاء   2021 األول  ديســـمرب/كانون 
المجموعـــة  وتصـــور  الربيـــة.  لألحيـــاء  العالمـــي 
ضفـــادع  بريديـــة  طوابـــع  أربعـــة  مـــن  المكونـــة 
وهـــي  باالنقـــراض،  المهـــددة  أفريقيـــا  جنـــوب 
الطوابـــع  جمـــع  هوايـــة  خدمـــات  لـــدى  متاحـــة 
بريـــد جنـــوب أفريقيـــا  الـــي يوفرهـــا مكتـــب  الربيديـــة 
تـــذكاري.  إصـــدار مظـــروف  تـــم  بريتوريـــا، كمـــا  فـــي 
الـــي  المهـــددة  الضفـــادع  أنـــواع  الطوابـــع  وُتصـــور 
ضفـــدع  مثـــل  أفريقيـــا،  جنـــوب  فـــي  إال  توجـــد  ال 
مكتـــب  وتعـــاون   .Table Mountain Ghost
منظمـــة  مـــع  وثيقـــًا  تعاونـــًا  أفريقيـــا  جنـــوب  بريـــد 
وبرنامـــج  باالنقـــراض،  المهـــددة  الربيـــة  األحيـــاء 
موضـــوع  صياغـــة  عنـــد  المهـــددة،  الربمائيـــات 

التعليمـــي. الطابـــع 

الواليات المتحدة األمريكية
 )USPS( المتحـــدة الواليـــات  بريـــد  خدمـــة  تعاونـــت 
إلطـــالق   WeAreTeachers المنظمـــة  مـــع 
الـــذي  الجديـــد،   USPS Pen Pal مشـــروع 
للعـــام  مجانـــي  تعليمـــي  برنامـــج  عـــن  عبـــارة  هـــو 
الصفـــوف  فـــي  للطـــالب   2022-2021 الدراســـي 
المشـــروع  وســـيوفر  الخامـــس.  إلـــى  الثالـــث  مـــن 
000 25 فصـــل دراســـي فـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــات 
المتحـــدة ليكـــون ذلـــك فرصـــة للدخـــول فـــي شـــراكة 
رســـالة  مليـــون  لكتابـــة  النظـــرة  الفصـــول  مـــع 
النظـــر  إقامـــة صداقـــات وفهـــم وجهـــات  بهـــدف 
المتنوعـــة. وســـيحصل كل فصـــل دراســـي مشـــارك 
 USPS Pen علـــى مجموعـــة مـــن أدوات مشـــروع
وبطاقـــات  تعليمـــي  ملصـــق  مـــع   Pal Project

وأظـــرف.

المملكة المتحدة
المؤسســـة  أعلنـــت   ،COP26 مؤتمـــر  قبـــل 
توزيـــع  مكتـــب  أول  إنشـــاء  عـــن   ROYAL MAIL
مركبـــات  أســـطول  يســـتخدم  اســـكتلندا  فـــي  لهـــا 
توزيـــع كهربائيـــة بالكامـــل. وتـــم تعويـــض 13 شـــاحنة 
توزيـــع تعمـــل بالديـــزل بمركبـــات كهربائيـــة بالكامـــل 
فـــي مكتـــب Govan، كمـــا انضمـــت إلـــى األســـطول 
ســـيارتان كهربائيتـــان صغرتـــان. وعملـــت المؤسســـة 
فـــي   BP Pulse الشـــركة  مـــع   Royal Mail
وتركيـــب  التحتيـــة  البنيـــة  أعمـــال  إلكمـــال  غالســـكو 
ثمانـــي نقـــاط شـــحن كهربائيـــة بقـــدرة 7 كيلـــووات. 
مـــن  المركبـــات  لتشـــغيل  الالزمـــة  الطاقـــة  وتوّلـــد 
والشمســـية  الكهرومائيـــة  الطاقـــة  مصـــادر 

.٪100 بنســـبة  المتجـــددة  الريـــاح  وطاقـــة 



Coupons-réponse 
internationaux ABIDJAN
ABIDJAN INTERNATIONAL 
REPLY COUPONS

Une collection d’exception!
AN EXCEPTIONAL COLLECTION!

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

Empreinte de contrôle du pays
d’origine (facultatif)

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

CN 01

« Préserver l’écosystème – Protéger le climat »

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

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

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

31.12.2025
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www.upu.inT

قسائم المجاوبة الدولية ألبيدجان

مجموعة استثنائية!

اطلب قسائم المجاوبة الدولية التي تريد من المستثمرين البريديين.

2025-2021
للحصول على المزيد 

من المعلومات

1 االتحاد البريدي

آسيا والمحيط الهادئ: 
عدم ترك أي بلد وراء 

الركب

موضوع الغالف

منتدى االتحاد 
البريدي العالمي 
لألعمال البريدية

10

14

30

التطلع إلى 
أديس أبابا

إلى األمام بالقطاع البريدي
منذ 1875

أغسطس، العدد 2018/1

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 | صيف 2020

تشخيص 
وضع القطاع البريدي

موضوع الغالف

27

16

حلول االتحاد البريدي 
العالمي المتطورة 

لتيسير التجارة اإللكترونية
14

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 |  خريف 2020

البريد اللبناني 
يرد

موضوع الغالف

التوقعات االقتصادية 
الربيدية لعام 2020

الخدمات المالية  الجديدة

10 

20 

28 

النســــاء
والبريــــد

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 | صيف 2021

المؤسسات البريدية 
تساعد العالم على 

هزيمة الجائحة

موضوع الغالف

18

10

االتحاد البريدي العالمي 
يعقد المؤتمر السابع 

والعشرين في كوت ديفوار 
باستخدام نهج هجين

8

االتحاد البريدي العالمي 
ن حلوله السحابية يؤمِّ

توزيع البريد في زمن 
فيروس كورونا

موضوع الغالف

16

28

18
في مفترق 

طرق التغيير

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 | ربيع 2020

اكر�ة �ي ال�ذ
ذ ال��ة � �ة �ذ س�ذ

شتاء 2019 / عدد خاص لالحتفال بذكرى التأسيس

بناء الثقة في العالمة 
PosTransfer التجارية

تشجيــع المؤســـسـات 
البريدية على الخروج 

من دائرة راحتها

موضوع الغالف

14

24

16
سد الفجوة 

الرقمية

صيف 2019

#UPU145

عالم واحد،
شبكة بريدية واحدة

خريف 2019

البلدان تعمل 
على ترسيخ 

روح التضامن

U
PU

إلى األمام بالقطاع البريدي
منذ 1875

ديسمبر، العدد 2018/2

بناء القدرات الشامل من 
التدريب  برنامج  خالل 

Trainpost البريدي
10

قصة الغالف 12

إثيوبيا تدخل التاريخ 20

يف
 قلب النريان

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 | شتاء 2020

قفزة افتراضية نحو 
حياة عادية جديدة

موضوع الغالف

20

14

إعـــان االتحـــاد البريـــدي 
العالمـــي عن المواعيد 
الجديدة لعقد المؤتمر 

البريـــدي العالمي 
11

بعد مرور عام  

إلى األمام بالقطاع البريدي منذ 1875 | ربيع 2021

كوفيد-19   

بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2021
مجلة Union Postale هي المجلة الرئيسية لاتحاد البريدي العالمي، 
وقد بدأ إصدارها في عام 1875. وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات، ما 

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

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

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

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

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

وال ُيقبل نشر اإلعانات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND

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

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

جهة االتصال:
كاْيا ِرْدستاْون،

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

الهاتف: 11 31 350 31 41+ 

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

واألحداث في المكتب الدولي.

اشرتكوا اآلن:

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

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

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

االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

الفاكس:

اللغة المطلوبة:

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد صفحة كاملة 

800 28 يورو 200 15 يورو 4000 يورو الصفحات 
الداخلية

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

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

960 30 يورو 340 16 يورو 4300 يورو صفحة الغاف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد نصف صفحة

600 21 يورو 400 11 يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

الصينية الفرنسية اإلنكلزيية العربية

الطريق إلى أبيدجان

عدد خاص
بالمؤتمر البريدي العالمي

 السابع والعشرين 

#RoadtoAbidjan

#UPUCongress2021
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اشتركوا اآلن!
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