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بتقديمهــم  رئيســية  تحتيــة  كبنيــة  البريديــة  الشــبكة  قيمــة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الخدمــات  مــن  كاملــة  مجموعــة 
الجديــدة اشــتملت علــى الخدمــات المرتبطــة بالصحــة مثل توزيع 
االختبــارات ومعــدات الوقايــة الشــخصية واألدويــة. ومــع بــدء 
حمــات التلقيــح ضــد كوفيــد-١٩، تحتــل مؤسســات البريــد موقعــًا 
جيــدًا لتســهم مباشــرة فــي نجــاح هــذه الحمــات بتوفيرهــا 
جانــب  إلــى  ذلــك،  أمكــن  حيثمــا  اللقاحــات  لتوزيــع  حلــواًل 
التلقيــح. تقتضيهــا عمليــة  التــي  الطبيــة  واللــوازم  المعــدات 
وهنــاك تحــد لوجســتي عالمــي خــال المراحــل األوليــة لنشــر 
اللقــاح وتوزيعــه، بســبب القيــود المحــددة الخاصــة بالشــبكة 
لتطويــر  ونظــرًا  ذلــك،  ومــع  البــرودة.  الفائقــة  اللوجســتية 
أنــواع مختلفــة مــن اللقاحــات ومتطلبــات مختلفــة فيمــا يخــص 
الحاجــة ســريعًا تكثيــف عمليــات  التبريــد، ســتقتضي  سلســلة 

التوزيــع فــي جميــع أنحــاء العالــم.
لمبــــــــادرة  إلحــــاحــــــًا  واألكثـــــــر  األشـــــمل  الهــــــدف  ويكمــــن 
Post4Health لاتحــاد البريــدي العالمــي فــي تعزيــز الشــبكة 
واألدوات  كوفيــد-١٩  لقاحــات  لتوزيــع  وتســخيرها  البريديــة 
األخيــر،  الكيلومتــر  فــي  بهــا  المرتبطــة  الطبيــة  والمعــدات 
ــج  حيثمــا كان ذلــك ممكنــًا ومناســبًا، وألغــراض حمــات الترويـ

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

البريــد. مؤسســات 

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

مــن 5 مالييــن موظــف.

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

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

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

التنميـة. فـي 

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

تدعم مجموعة
 La Poste )فرنسا( 

 Post4Health مرفق
بمبلغ إجمالي قدره
000 ١00 دوالر أمريكي.

أعلنت وزارة الشؤون 
الداخلية واالتصاالت في 

اليابان عن دعم مرفق 
 Post4Health

بمبلغ 000 300 دوالر أمريكي.

نداء للماحنني

UNION  POSTALE3

GMS
Global Monitoring System

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

بسـعر معقـول للغايـة.

المعلومات النوعية تأتي من التجديد

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

gms@upu.int : أو االتصال بـU
PU
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28 تحقيق صحفي
المؤسسات البريدية تساعد 
العالم على هزيمة الجائحة

تبذل المؤسسات البريدية قصارى جهدها 
لمسـاعدة العالـم علـى وضـع حـد للجائحـة، 
حاسـمة  بـأدوار  باالضطـاع  ذلـك  فـي  بمـا 
ومسـاعدة  التطعيـم  لوجســـتيات  فـــي 
سـكان بلدانهـا علـى الحصـول علـى جرعـات 

اللقـاح التـي يسـعون للحصـول عليهـا.

االتحاد البريدي العالمي يعقد المؤتمر السابع والعشرين 
في كوت ديفوار باستخدام نهج هجين

تحقيق صحفي
مؤسسة بريد بولندا تسعى 

إلى إحكام قبضتها على قطاع 
الطرود

سـتضيف مؤسسـة بريـد بولنـدا 2000 ماكينـة 
نهايـة  أقصـاه  موعـد  فـي  جديـدة  طـرود 
عـام 2022، وذلـك فـي إطـار الجهـود التـي 
تبذلهـا لزيـادة عـدد نقـاط الجمـع مـن 700 ١4 
موقع إلى 000 20 موقع في سنتين فقط.
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كلمة رئيس التحرير  7
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مختارات30
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بإيجاز
شخصية من االتحاد البريدي 

العالمي
صونيا دينوفسكي، خبيرة في مجال 

المرئيات واالتصال غير اللفظي

القادة البريديون
جانيت سيلوود، 

مؤسسة  التحول،  موظفي  رئيسة 
بريد نيوزيلندا

شما حديد آل علي، 
موظفة في قسم إسعاد المتعاملين، 

في مجموعة بريد اإلمارات

 آستا سونغايليني،  
المديرة التنفيذية للمؤسسة 

Lithuanian Post

المحتويات

تحقيق صحفي
تساعد الشراكة الجديدة على احترام 

االلتزام الذي يتعهد به مكتب بريد 
جنوب أفريقيا )المؤسسة SAPO( لزبائن 

التجارة اإللكترونية
أقامـت المؤسسـة SAPO شـراكة جديـدة مـع منصـة 
الواليـات  التـي مقرهـا   Wish التسـوق اإللكترونـي 
المتحـدة، لتقديـم خدمـة أكبـر سـرعة وأعلـى جـودة 
للزبائـن الذيـن يشـترون المنتجـات مـن موقـع التجـارة 

اإللكترونيـة.

موضوع الغالف

والبـــــريـــــــــــــــــــــــــد  النســـــــــــــــاء 
القطـــاع البريـــدي يقطـــع أشـــواطًا كبيـــرة نحـــو تحقيـــق المســـاواة بيـــن 
بالمزيـــد  القيـــام  يلـــزم  هـــل  ولكـــن  العاملـــة،  القـــوة  فـــي  الجنســـين 

لإلســـراع فـــي تحقيـــق هـــذه المســـاواة؟

تحقيق صحفي
الشراكة في صميم نمو المؤسسة 

البريدية في كينيا
)Postal Corporation of Kenya(

فـي منتصـف شـهر مايـو، دخلـت مؤسسـة بريـد كينيا 
جديـدة  اسـتراتيجية  شـراكة  فـي   )Posta Kenya(
المعلومـات  لتكنولوجيـا  األفريقيـة  الشـركة  مـع 
السـيد  ويـرى   .Taz Technologies واالتصـاالت 
باتريك أومولو، المدير العام لخدمات البريد السريع 
فـي Posta Kenya، أن هـذه الشـراكة كانـت مـن 
بيـن أهـم التطـورات التـي أنجزتهـا الخدمـة البريديـة 

الكينيـة فـي تاريخهـا الحديـث.

تحمــل المجلــة UNION POSTALE )االتحــاد الربيــدي( 
 .١875 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 ١٩2 فــي 
مــن  اآلالف  ذلــك  فــي  بمــا  العالمــي  الربيــدي  االتحــاد 
القــرار فــي الحكومــات والمؤسســات الربيديــة،  صنــاع 
ويعتربهــا  أخــرى.  معنيــة  بريديــة  أطــراف  عــن  فضــا 
الجميــع مصــدرًا هامــا للمعلومــات عــن االتحــاد الربيــدي 

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

والصينيــة. والفرنســية  اإلنكلزييــة 
أو  منتجــات  أيــة  العالمــي  الربيــدي  االتحــاد  يدعــم  وال 
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنــن وال 
وال  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.

صيف 2021 
إشارة إلى الموسم في بلد النشر.
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روح  هـــي  المســـاواة  إن  مـــا،  يومـــًا  امـــرؤ  قـــال 
 Union المجلـــة  مـــن  العـــدد  هـــذا  يركـــز  الحريـــة. 
خيـــر  وينصـــت  والبريـــد  النســـاء  علـــى   Postale
البريـــدي  القطـــاع  فـــي  النســـاء  ألصـــوات  إنصـــات 
كانـــت  ســـواء  األصـــوات،  هـــذه  وتتحـــدث  الدولـــي. 
فـــي قاعـــة االجتماعـــات أو فـــي حلقـــات العمـــل، 
بـــأن  تصـــرح  أنهـــا  ويبـــدو  أدوارهـــا،  عـــن  بحمـــاس 
األمـــور بصـــدد التحســـن. وتعـــرب العديـــد مـــن النســـاء 
الالتـــي  وبالعمـــل  بأدوارهـــا  اســـتمتاعها  عـــن 
تؤدينـــه لفائـــدة األفـــراد والمجتمعـــات. والشـــعور 
الطاغـــي المنبثـــق عـــن المقابـــالت هـــو أن القطـــاع 
مســـألة  مـــع  تعاملـــه  وأن  كبيـــرًا،  تقدمـــًا  حقـــق 
ذلـــك  ومـــع  إيجابـــي،  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة 

الجهـــود. مـــن  المزيـــد  بـــذل  ينبغـــي 

دافيد دادج، رئيس التحرير

بغـض النظـر عـن نـوع جنسـهم كمـا أنهـا تسـاعد كل 
إن  الوظيفـي  مسـاره  وتطويـر  تنميـة  علـى  موظـف 

ذلـك.” فـي  رغـب 
فـي  المسـاواة  نحـو  التوجـه  هـذا  ماحظـة  ويمكـن 
بريـد  أيضـًا. وفـي مجموعـة  العالـم  أنحـاء أخـرى مـن 
اإلمـارات، بلغـت نسـبة الموظفـات 35٪ خـال الفصـل 
فـي  ماضيـة  نسـبة  وهـي  العـام،  هـذا  مـن  األول 

الزيـادة.
وأنـا متأكـد مـن أنـه بوسـعنا أن نحقـق أكـر مـن ذلـك. 
المتعلـق   5 الهـدف  أدرجـت  المتحـدة  األمـم  أن  كمـا 
خطـة  سـس 

ُ
أ مـن  كأسـاس  الجنسـن  بـن  بالمسـاواة 

ذلـك فـي  2030. وأسـهم  لعـام  المسـتدامة  التنميـة 
دوليـة  منظمـة  كل  رادار  فـي  المسـألة  هـذه  وضـع 
وكل حكومـة. وبـدأت األجـواء مواتيـة لـكل تغيـري كبـري. 
وليـس لدينـا سـوى تسـع سـنوات معـدودات لتحقيـق 
هـذا الهـدف، ولذلـك يتعـن علينـا كلنـا بـذل المزيـد مـن 

الجهـود.
نكـون  أن  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  فـي  وبوسـعنا 
التوظيـف،  وعنـد  برمتـه.  للقطـاع  المشـعل  حملـة 
طلبـات  تقديـم  علـى  المؤهـات  النسـاء  نشـجع  نحـن 
الرتشح ونشر إعانات الشواغر في وسائل التواصل 
االجتماعي وفي وسائل أخرى. كما أننا نثري مسألة 
أجهـزة  مسـتوى  علـى  الجنسـن  بـن  المسـاواة 
اقـرتاح  تقديـم  وجـرى  لنـا.  التابعـة  القـرار  اتخـاذ 
الجنسـن  بـن  المسـاواة  مجـال  فـي  سياسـة  لوضـع 
للفـرتة 202١-2024، سـُيناَقش خـال المؤتمـر الربيـدي 

والعشـرين. السـابع  العالمـي 
يبـدو مـن الواضـح أن هنـاك تغيـريات بصـدد الحـدوث، 
وأن العـادات القديمـة ماضيـة فـي االندثـار. ولطالمـا 
أّكـدُت أنـه باتبـاع نهـج االبتـكار واإلبـداع يمكـن أن يحقـق 
بالعـزم  التحلـي  وينبغـي  النجـاح.  الربيـدي  القطـاع 
وااللـزام اآلن لتحقيـق المسـاواة بـن الجنسـن. وإذا 
المزيـد مـن  تحقـق ذلـك، فكلنـا سيسـتفيد مـن وجـود 

النسـاء فـي فضـاءات العمـل فـي العالـم.

بشار عبد الرحمن حسني
المدير العام، االتحاد الربيدي العالمي

الجنسـن ضـرورة أساسـية فـي  بـن  المسـاواة  ُتعـد 
االتحـاد الربيـدي العالمـي والقطـاع الربيـدي. ولبحـث 
أصـوات  ولسـماع  الصـدد،  هـذا  فـي  الراهـن  الوضـع 
مجلـة  خصصـت  تجاربهـن،  عـن  يتحّدثـن  وهـّن  النسـاء 

والربيـد. للنسـاء  العـدد  هـذا   Union Postale
أعلـى  حاليـًا  تتقلـدن  الاتـي  النسـاء  قلـة  ورغـم 
مـاض  الوضـع  فـإن  الربيـدي،  القطـاع  فـي  المناصـب 
فـي التغـري. وهـا هـي نسـاء تتمتعـن بكفـاءة عاليـة 
فـي  التنفيذيـة  المديـرة  سـونغايليناني،  آسـتا  مثـل 
مونـا،  ونومخيتـا   ،Lithuanian Post المؤسسـة 
 South African للمؤسسـة  التنفيذيـة  المديـرة 
Post Office، وهرينـا فريهاغـن، المديـرة التنفيذيـة 
عضـو  أونـت،  وكريسـي   ،PostNL المؤسسـة  فـي 
تتصـدرن   ،Omniva المؤسسـة  فـي  اإلدارة  مجلـس 

نفسـه. الوقـت  فـي  مؤهاتهـن  وتبـّنّ  الزعامـة 
مـن  النسـاء  تطلبـه  مـا  بـأن  سـونغايليناني  وأفصحـت 
أربـاب العمـل، هـو المسـاواة. وقالـت “لـم أواجـه أي 
تحديـات أو فـرص محـددة ذات صلـة بنـوع الجنـس. وأنـا 
من المعتقدين اعتقادًا راسخًا بأن أي شخص، بغض 
النظر عن نوع جنسه، هو قادر على التمزي في هذا 
أيضـًا  هـو  وهـذا  جبـارة.”  إنجـازات  وتحقيـق  القطـاع 

هـدف االتحـاد الربيـدي العالمـي والقطـاع الربيـدي.
والحظـت مجلـة Union Postale أن النسـاء تحققـن 
أيضـًا تقدمـًا فـي مجـاالت أخـرى فـي القطـاع. ورغـم 
وأصبـح  تغـريًا.  يشـهد  القطـاع  فـإن  األرقـام،  نقـص 
وبـدأت  مؤهاتهـن  علـى  قائـم  بالنسـاء  االعـرتاف 
عليـه  يسـيطر  قطـاع  هـو  الربيـدي  القطـاع  أن  فكـرة 

التاشـي. فـي  الرجـال 
الـي  الوحيـدة  المـرأة  وهـي  مينـدوز،  مرينـا  ونقلـت 
مقطـورة  كسـائقة   USPS المؤسسـة  فـي  تعمـل 
إليـه  ترمـي  مـا  بكاليفورنيـا،  آنـا،  سـانتا  فـي  شـاحنة 
بقولهـا  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي  العامـات  النسـاء 
“ومع ذلك، أعشـق دحض القوالب النمطية وصورة 
فـإن  ذلـك،  علـى  وعـاوة  المجتمـع.  فـي  المـرأة 
شـديدًا،  دعمـًا  موظفيهـا  تدعـم   USPS المؤسسـة 

ـــدُت أنـــه باتبـــاع نهج االبتـــكار واإلبداع  “أكَّ
يمكن أن يحقق القطاع البريدي النجاح. 
وينبغي التحلي بالعزم وااللتزام اآلن 
لتحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـين. وإذا 
تحقـــق ذلك، فكلنا سيســـتفيد من وجود 
المزيد من النســـاء فـــي فضاءات العمل 

فـــي العالم.” 

المساواة

كلمة رئيس التحرير

جيل المساواة

تمهيد
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علـى  وأمنيـة  صحيـة  مخـاوف  إلـى  ذلـك  وُيعـزى 
السـفر  علـى  المفروضـة  القيـود  وإلـى  سـواء،  حـد 
مـرة  أول  هـي  وهـذه  الصحـي.  الحجـر  ومتطلبـات 
سـتكون  التـي  الطريقـة  بهـذه  المؤتمـر  فيهـا  ُيعقـد 
الطريقـة ذاتهـا التـي اعُتمـدت خـال دورتـي مجلسـي 
 .2020 أكتوبـر  مـن  اعتبـارًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
يتعـاون  حاليـًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  هـو  وهـا 
للمسـاهمة  اإليفواريـة  الحكومـة  مـع  وثيقـًا  تعاونـًا 

المؤتمـر. إنجـاح  فـي 
وليتسنى اعتماد نهج هجين، سيتعين تعديل النظام 
الداخلـي للمؤتمـرات للسـماح بالمشـاركة عـن ُبعـد. 
وفضـًا عـن ذلـك، سـيجري تطبيـق تكنولوجيـا منصـات 
جديـدة للسـماح لمديـري الحـدث بتسـجيل المندوبيـن 
وللسـماح  لهـم  التراخيـص  ومنـح  منهـم  والتحقـق 
علـى  والتصويـت  المباشـر  والبـث  ُبعـد  عـن  بالتحـاور 
وسـينظم  االنتخابـات.  وإجـراء  واألحـكام  االقتراحـات 

السابع  العالمي  البريدي  االتحاد  مؤتمر  سُيعقد 
 27 إلى   ٩ من  الممتدة  الفترة  خال  والعشرون 
وهذا  ديفوار.  بكوت  أبيدجان،  في   202١ أغسطس 
من  كان  سنوات،  أربع  كل  عادة  م  ُينظَّ الذي  الحدث، 
إلى   ١0 من  الممتدة  الفترة  خال  أصًا  عقده  المزمع 
ل بسبب جائحة كوفيد-١٩  جِّ

ُ
28 أغسطس 2020، ولكنه أ

العالمية.
سـيجتمع  والعشـرين،  السـابع  المؤتمـر  وخـال 
فـي  األعضـاء  البلـدان  مـن  المفوضـون  المندوبـون 
بلـدًا   ١٩2 عددهـا  البالـغ  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
البريـدي. وسـتتولى  القطـاع  عضـوًا لرسـم مسـتقبل 
البريديـة  االسـتراتيجية  اعتمـاد  أيضـًا  األعضـاء  البلـدان 
العالميـة الجديـدة التـي تشـكل خارطـة طريـق دورة 

.2022 عـام  فـي  سـتبدأ  التـي  العمـل 
جديـدة  قواعـد  بشـأن  قـرارًا  المؤتمـر  وسـيتخذ 
وسيحدد سياسات بخصوص التبادل الدولي للبعائث 
البلـدان  سـتنتخب  اإلجـراءات،  مـن  وكجـزء  البريديـة، 
األعضـاء المديـَر العـام ونائـب المديـر العـام الجديديـن 
المؤتمـر  وسـيبت  العالمـي.  البريـدي  االتحـاد  فـي 
عـاوة علـى ذلـك فـي العضويـة فـي مجلـس اإلدارة 
ومجلـس االسـتثمار البريـدي التابعيـن لاتحـاد البريـدي 

.2024-2022 للفتـرة  العالمـي 
سـيقوم  القائمـة،  العالميـة  الجائحـة  ضـوء  وفـي 
االتحـاد البريـدي العالمـي بتطبيـق نهـج هجيـن لعقـد 
المؤتمـر السـابع والعشـرين، بحضـور أعضـاء شـخصيًا 
افتراضيـة.  منصـات  خـال  مـن  آخريـن  ومشـاركة 

بخصـوص  تدريبيـة  دورات  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
المؤتمـر  انعقـاد  موعـد  حلـول  قبـل  المنصـات  هـذه 

بأسـبوع علـى األقـل.
فـي  المشـاركين  كل  واعتمـاد  تسـجيل  وسـيجري 
األعضـاء  البلـدان  مندوبـو  فيهـم  بمـن  المؤتمـر، 
عمـا  النظـر  بصـرف  المراقبيـن،  وممثلـو  االتحـاد  فـي 
وسـتكون  ُبعـد.  عـن  أو  ماديـًا  يشـاركون  كانـوا  إذا 
بالتسـجيل متاحـة علـى صفحـة  الخاصـة  المعلومـات 
وسـيجري  الحـدث.  قبـل  بالمؤتمـر  الخاصـة  اإلنترنـت 
فـي  شـخصيًا  للمشـاركين  وإتاحتهـا  الشـارات  طبـع 
المؤتمـر، فـي حيـن سـتوّفر بيانـات النفـاذ إلـى األفراد 

ُبعـد. عـن  للمشـاركة  المسـجلين 
 

فيهـــا  ُيعقـــد  مـــرة  أول  هـــي  وهـــذه 
المؤتمر بهذه الطريقة التي ســـتكون 
الطريقـــة ذاتهـــا التـــي اعُتمـــدت خـــالل 
البريـــدي  االتحـــاد  مجلســـي  دورتـــي 

العالمـــي اعتبـــارًا مـــن أكتوبـــر 2020.

لالطالع على أحدث المعلومات المتعلقة 
بالمؤتمر السابع والعشرين، ُيرجى زيارة 

صفحة اإلنترنت المخصصة التالية:
https://www.upu.int/en/

Universal-Postal-Union/About-
UPU/Bodies/Congress
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شـــخصية مـــن االتحـــاد 
البريـــدي العالمـــي

االتحاد البريدي 
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السابع والعشرين 
في كوت ديفوار 

باستخدام نهج هجين
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ت. ج.

ومـن بيـن اإلنجـازات التـي حققتهـا والتـي تفتخـر بهـا 
فخرًا كبيرًا هي توّليها تنسيق وتصميم مجلة االتحاد 

.Union Postale - البريـدي العالمـي الرئيسـية
“وإنـه  المجلـة،”.  علـى  العمـل  أعشـق  “إنـي  وقالـت 
لشـرف لـي عظيـم أن أعمـل علـى منشـور صـدر أول 
عـدد لـه بعـد عـام واحـد مـن إنشـاء االتحـاد فـي عـام 

”.١874
وهـا هـي السـيدة دينوفسـكي ماضيـة فـي التعلـم 
زمائهـا.  ولفائـدة  لفائدتهـا  عملهـا  نوعيـة  وترقيـة 
وقـد أصبحـت مدربـة فـي مجـال القيـادة وخبيـرة فـي 

الجسـدية. اللغـة 
وقالـت “أنـا بصـدد محاولـة بـث نفحـة تغييـر أكـون أنـا 
نوعيـة  ترقيـة  إلـى  دائمـًا  “وأسـعى  عنهـا”.  المثـال 
أقبـل  ال  وأنـا  المهنـي.  التطويـر  خـال  مـن  عملـي 
سـمعة  يمّثـل  عملـي  ألن  الجـودة  هـذه  عـن  التنـازل 
أن  هـي  وأمنيتـي  العالمـي.  البريـدي  االتحـاد 
سـلوكهم  تغييـر  علـى  اآلخريـن  تشـجيع  مـن  أتمكـن 
وعندمـا  عملهـم.  مسـتوى  وترقيـة  وتحفيزهـم، 
نتمكـن مـن السـيطرة علـى األمـور وتطويـر العاقـات 
والمصداقيـة اسـتباقيًا، وتشـديد تركيزنـا وتكييـف كل 
شـيء مـع سـلوكنا، فإنـه يمكننـا بنـاء الثقـة واغتنـام 

الحقيقيـة.” الفـرص 
فـي  درجـت 

ُ
أ إنهـا  دينوفسـكي  السـيدة  وقالـت 

قائمـة جائـزة CREA Global Award 2021 مـن عـدد 
وتكـّرم  يونيـو.  لشـهر   Brainz Magazine مجلـة 
المبدعـة  أفكارهـم  علـى  األشـخاص  القائمـة  هـذه 

األعمـال. مجـال  فـي  للتكيـف  وقابليتهـم 

يكتفـون  ممـن  دينوفسـكي  سـونيا  السـيدة  ليسـت 
أداء  فـي  يبذلـون  الذيـن  مـن  إنهـا  بـل  القليـل  بفعـل 
فـي  تعمـل  وهـي  جهودهـم.  قصـارى  أعمالهـم 
البريـدي  االتحـاد  فـي  التصويريـة  الفنـون  وحـدة 
التطويـر  فـي  جامحـة  رغبـة  تقودهـا  العالمـي، 
المهني المستمر مسخرة كل معارفها في عملها.
الـذي كان سـائدًا  النـزاع  وسـاعدها ترعرعهـا وسـط 
حماسـتها  تعزيـز  علـى  السـابقة  يوغسـافيا  فـي 
سـيما  وال  الصعـاب  خـال  التحمـل  علـى  وقدرتهـا 
الجوائـح. وقالـت إنهـا تـدرك أن هنـاك أشـياء أسـوأ مـن 

المنـزل. فـي  العمـل 
وأضافـت المـرأة البالغـة مـن العمـر 42 عامـًا “أجنـح 

اسـتفادة قصـوى”. الوضـع  مـن  االسـتفادة  إلـى 
مجـال  فـي  دينوفسـكي  السـيدة  عمـل  ويعـود 
بلغـراد،  فـي  أيامهـا  إلـى  اللفظيـة  غيـر  االتصـاالت 
حيـث كانـت تملـك شـركة تعنـى باسـتراتيجية الترويــج، 
تساعد المنظمات على التمّيز عن المنافسة، وكانت 
فـي  خبرتهـا  علـى  فيهـا  اعتمـدت  ممارسـة  تلـك 

النفـس. وعلـم  والتسـويق  التصويريـة  الفنـون 
خلـت،  سـنة   ١3 منـذ  سويسـرا  إلـى  انتقالهـا  وعنـد 

هوايـًة. الحلـّي  صنـع  مـن  اتخـذت 
ال  بـدأت ممارسـتها كهوايـة،  “كل ممارسـة  وقالـت 
تظل كذلك لمدة طويلة” “وسرعان ما تتطور لتصبح 

عمـًا تجاريـًا.”
صغيـرة  طاولـة  علـى  حلّيهـا  ببيـع  تجارتهـا  وبـدأت 
فـي سـوق الحرفييـن الشـهري ببـرن، ثـم نمـْت حتـى 
العتيقـة.  المدينـة  فـي  متجـر  فـي  للعمـل  انتقلـت 
تبـاع دوليـًا،  هـا  ُحليِّ أصبحـت  أن  إلـى مرحلـة  ووصلـت 
قنـاة  فـي  برنامـج  مـن  حلقـة  خـال  عرضهـا  تـم  كمـا 

.Discovery Channel
وفـي عـام 20١6، تركـت السـيدة دينوفسـكي تجـارة 
الحلـي والتحقـت باالتحـاد البريـدي العالمي، مشـّبعة 

بـروح االبتـكار والعـزم ذاتهـا.
وُتعــنى الســــــــيدة دينوفســـكي بالتـــرويـــــــج ألحــــــــداث
ابتـكار مرئيـات  عـن طريـق  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد 
بريديـة، كاإلصـدار  لـكل اإلصـدارات، وتصاميـم طوابـع 
الـذي  الدولـي  العاجـل  للبريـد  المشـترك  التـذكاري 
رسـمتها  األرضيـة  للكـرة  مجـردة  صـورة  يعـرض 

دينوفسـكي. السـيدة 
البريـدي  االتحـاد  لفائـدة  بـه  أقـوم  شـيء  “كل  وقالـت 
العالمي يكتسي على الفور طابعًا دوليًا”، “وهذا ما 
يجعلني متحمسـة للغاية. وهذا ما يدفعني أن أكون 
كل يـوم أفضـل مـن اليـوم الـذي قبـل. ويشـكل االتصـال 
البصـري جـزءًا مهمـًا مـن تكويـن هويـة تسـويقية متينـة 
والمحافظـة عليهـا، ويتركـز عملـي علـى عـرض االتحاد 

البريـدي العالمـي ليكـون أشـد تأثيـرًا.”

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress
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بقلم: هيلين نورمان

يرمي الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة التي 
بيـن  إلـى تحقيـق المسـاواة  حددتهـا األمـم المتحـدة 
الجنسـين وتمكيـن كل النسـاء والفتيـات حتـى موعـد 
أقصـاه عـام 2030. ويتطلـب تحقيـق هـذا الهـدف اتخـاذ 
األسـباب  مـن  العديـد  علـى  للقضـاء  عاجلـة  إجـراءات 
الجذريـة للتمييـز الـذي ال يـزال يقـوض حقـوق النسـاء 

فـي القطاعيـن الخـاص والعـام.
وال تزال قلة من النساء تتولى المناصب الريادية في 
قطـاع األعمـال، رغـم مـا يشـهده القطـاع مـن تغييـر. 
مؤسسـة  وهـي   ،Catalyst لمؤسسـة  وطبقـًا 
نسـبة  زادت  فقـد  الربـح،  لتحقيـق  تسـعى  ال  عالميـة 
 2020 عـام  فـي  العليـا  اإلدارة  مناصـب  فـي  النسـاء 
لتبلغ 2٩ في المائة، وهي أعلى نسبة سجلت على 
اإلطـاق. وقـال متحـدث باسـم هيئـة األمـم المتحـدة 
للمـرأة )UN Women( إن “التنويـع فـي المناصـب 
الفـارق”.  يحـدث  أن  يمكـن  أسـاليبها  وفـي  القياديـة 
مـن  المزيـد  النسـاء  تحتـل  “عندمـا  إنـه  قائـًا  وأضـاف 
مراكـز صنـع القـرار، سـتتخذ قـرارات أشـمل، وتبـدى 
آراء مختلفـة، وتوجـد حلـول مختلفـة. وعلـى الرغـم 
الحيـاة  فـي  وتمثيلهـن  النسـاء  مشـاركة  تزايـد  مـن 

المنـال”. بعيـدة  المسـاواة  تـزال  فـا  العامـة، 
إلـى  للمـرأة  المتحـدة  األمـم  هيئـة  تقاريـر  وتشـير 
أو  الدولـة  رئاسـة  منصبـي  حاليـًا  يتوليـن  النسـاء  أن 
بلـدًا فقـط، وأنـه فـي ظـل معـدل  الحكومـة فـي 22 
لتحقيـق  عامـًا   ١30 األمـر  سـيتطلب  الحالـي،  التقـدم 
رئاسـة  مناصـب  فـي  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 
الحكومات، ولن تتحقق هذه المساواة في الهيئات 

 .”2063 عـام  قبـل  الوطنيـة  التشـريعية 

النساء في القطاع البريدي
بشـأن  محـددة  أرقـام  توافـر  عـدم  مـن  الرغـم  علـى 
القطـاع  فـي  يعملـون  الذيـن  والرجـال  النسـاء  توزيـع 
واحـدة  نظـرة  إلقـاء  فيكفـي  العالمـي،  البريـدي 
نيـن  علـى فـرق اإلدارة العليـا لـدى المسـتثمرين المعيَّ

لمعرفـة أن الرجـال ال يزالـون يهيمنـون عليهـا. ومـع 
مـر  علـى  كبيـرًا  شـوطًا  القطـاع  قطـع  فقـد  ذلـك، 
السـنين لتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين، إال أن الوضـع 

إلـى آخـر. بلـد  يختلـف مـن 
فلخدمـة البريـد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة مثـًا 
بـاع طويـل فـي توظيـف النسـاء. وطبقـًا للخدمـة تنقـل 
منـذ  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  البريـد  النسـاء 
منتصف القرن التاسع عشر على األقل. وخال القرن 
العشـرين، زاد عـدد سـعاة البريـد مـن النسـاء مـن أقـل 
مـن ١00 سـاعية إلـى أكثـر مـن 000 84 سـاعية. وفـي عـام 
المتحـدة األمريكيـة  الواليـات  بريـد  20١8، أفـادت خدمـة 
28٩ امـرأة، أي مـا يزيـد  بأنهـا كانـت توظـف آنـذاك 500 
على نسبة 45 في المائة من القوة العاملة البريدية. 
وحققـت الخدمـة إنجـازًا كبيـرًا فـي ١ فبرايـر 20١5 عندمـا 
أضحـت السـيدة ميغـان برينـان المديـرة العامـة الرابعـة 
األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  فـي  للبريـد  والسـبعين 

وهـي أول امـرأة تتولـى قيـادة الخدمـة البريديـة. 
المشـغلة  وهـي  مينـدوز،  ميرنـا  السـيدة  وتقـوم 
بريـد  خدمـة  لـدى  المقطـورات  لجـرارات  الوحيـدة 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي سـانتا آنـا، بكاليفورنيا، 
بوظيفـة كثيفـة العمالـة فـي القطـاع البريـدي، وغالبـًا 
ما ُتعتبر “حكرًا على الرجال”. وتقول السيدة ميندوز 
مجـال  فـي  العمـل  مـن  بالخـوف  أحيانـًا  “أشـعر  إننـي 
يسـيطر عليـه الرجـال. إال أننـي أحـب أن أكسـر القوالـب 
للمـرأة.  المجتمـع  يرسـمها  التـي  والصـورة  النمطيـة 
ناهيـك عـن أن خدمـة بريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
تقـدم كل الدعـم إلـى الجنسـين دون تفرقـة، كمـا أنهـا 
تسـاعد كل موظـف علـى النمـو والتقـدم فـي مسـاره 

المهنـي إذا رغـب فـي ذلـك.”
فـي  للبريـد  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  وكشـأن 
توظيـف  فـي  أيضـًا  طويـل  بـاع  المتحـدة  المملكـة 
النسـاء. وتعتبـر خدمـة بريـد المملكـة المتحـدة، فـي 
الواقـع، رائـدة فـي توظيـف النسـاء فـي البلـد، حيـث 
البريـد  مكتـب  فـي  اإلنـاث  مـن  كبيـرة  أعـداد  تعمـل 

القطــاع البريــدي يقطــع أشــواطًا كبيــرة نحــو تحقيــق المســاواة 
بيــن الجنســين فــي القــوة العاملــة، ولكــن هــل يلــزم القيــام بالمزيــد 

لإلســراع فــي تحقيــق هــذه المســاواة؟

النساء والبريد

النســــاء
والبريــــد

موضوع الغاف
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االستحقاقات المفيدة للغاية للنساء المعيات، مثل 
العطـل األسـرية، وسـاعات العمـل المرنـة، والتأميـن 
المؤسسي للُمعالين. وأخيرًا، يتمتع االتحاد البريدي 
العالمـي بميـزة تواجـده فـي سويسـرا - أحـد البلـدان 
فـي  الحيـاة  نوعيـة  مسـتويات  بأعلـى  تتمتـع  التـي 

العالـم”.

للعمال كلمتهم
تعتقـد السـيدة كريسـتي أونـت، عضـوة مجلـس إدارة 
القطـاع  فـي  كامـرأة  تجربتهـا  أن  أومنيفـا،  شـركة 
بـذل  ينبغـي  أنـه  إال  للغايـة،  إيجابيـة  كانـت  البريـدي 
المزيـد مـن الجهـود للتشـجيع علـى تحقيـق المسـاواة 
بيـن الجنسـين فـي هـذا القطـاع. وقالـت إنـه “كلمـا زاد 
الحديـث عـن النسـاء فـي مجالنـا، تحسـن الوضـع. كمـا 
أننـا نحتـاج إلـى نمـاذج يحتـذى بهـا فـي هـذا المجـال 
قطـاع  إلـى  االنضمـام  علـى  النسـاء  تتشـجع  حتـى 

اللوجسـتية.” الخدمـات 

وعلـى الرغـم مـن أن السـيدة أونـت لـم تعمـل إال فـي 
عـام  بشـكل  البريـدي  القطـاع  وفـي  أومنيفـا  شـركة 
بالفعـل  تشـعر  فإنهـا  عاميـن،  تتجـاوز  تـكاد  ال  لفتـرة 
إن  أونـت  السـيدة  وقالـت  أسـرتها.  القطـاع  وكأن 
شـركة  فـي  وتقديـر  كبيـر  باحتـرام  يحظيـن  “النسـاء 
أومنيفـا. ويتولـى العديـد منهـن مناصـب قياديـة فـي 
مجـال  فـي  كبيـرة  مسـؤوليات  ويتحملـن  الشـركة 
الخدمات اللوجستية. ولقد أرست الشركة بيئة عمل 

الجنسـين”. بيـن  تفـرق  ال  للغايـة  ومنتجـة  داعمـة 
علـى  النسـاء  مـن  المزيـد  لتشـجيع  محاولـة  وفـي 
االنضمـام إلـى القطـاع البريـدي، أضافـت قائلـة إنـه “ال 
يوجـد سـبب للخـوف مـن قطـاع الخدمـات اللوجسـتية. 
الخدمـات  قطـاع  يتخيـل  النـاس  مـن  الكثيـر  يـزال  فـا 
اللوجستية وكأنه قطاع جاف ومحافظ يهيمن عليه 
صحيحـة.  ليسـت  النمطيـة  الصـور  هـذه  لكـن  الذكـور، 
التغيـر  دائـم  مجـال  اللوجسـتية  الخدمـات  فمجـال 
القيـام  علـى  القـدرات  عـن  فيـه  يبحـث  للغايـة  ومثيـر 

اإلنـاث”. تجيدهـا  قـدرات  وهـي  متعـددة،  بمهـام 
السـيدة سـي شـو هونـغ،  كانـت  وفـي سـنغافورة، 
بريـد  مؤسسـة  فـي  بريـد  موظفـة  تعمـل  التـي 
سـنغافورة، واحـدة مـن أوائـل عامـات البريـد اللواتـي 

غريـن  مويـا  السـيدة  وأصبحـت   .١870 عـام  منـذ  العـام 
أول رئيسـة تنفيذية للبريد الملكي في عام 20١0 وقد 

القطـاع. تحويـل  علـى  الحيـن  ذلـك  منـذ  عكفـت 
وعلـى الرغـم مـن أن كًا مـن السـيدة غريـن والسـيدة 
منهمـا  كل  أدت  فقـد  منصبيهمـا،  تركتـا  برينـان 
الرائـدة  المؤسسـات  مـن  اثنتيـن  فـي  رئيسـيًا  دورًا 
نسـاء  بلغـت  واليـوم  العالـم.  فـي  والموثوقـة 
فـي  قياديـة  مناصـب  وتوليـن  إليـه  وصلتـا  مـا  أخريـات 
العالـم،  ربـوع  شـتى  فـي  البريديـة  المؤسسـات 
الرئيسـة  سـونغايليني،  أسـتا  السـيدة  مثـًا  ومنهـن 
التنفيذيـة لمؤسسـة بريـد ليتوانيـا، والسـيدة نومكيتـا 
مونـا، الرئيسـة التنفيذيـة لمكتـب بريـد جنـوب أفريقيـا، 
التنفيذيـة  الرئيسـة  فيرهاغـن،  هيرنـا  والسـيدة 
أونـت،  كريسـتي  والسـيدة  هولنـدا،  بريـد  لمؤسسـة 
.)Omniva( أومنيفـا  شـركة  إدارة  مجلـس  عضـوة 

أخـرى  مناطـق  فـي  البريديـة  المؤسسـات  وتعمـل 
مـن العالـم جاهـدة لتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين. 
سـنغافورة،  بريـد  مؤسسـة  أن  مـن  الرغـم  فعلـى 
البريـد  عامـل  منصـب  تفتـح  لـم  المثـال،  سـبيل  علـى 
أمـام اإلنـاث إال فـي عـام ١٩74، فـإن هـذا المسـتثمر 
يركـز تركيـزًا كبيـرًا اليـوم علـى التنـوع بيـن الجنسـين، 
التسـعة  إدارتـه  مجلـس  أعضـاء  مـن  أربعـة  وأضحـى 
مـن اإلنـاث. وفـي الوقـت نفسـه، تفخـر مجموعـة بريـد 
اإلمارات بكونها واحدة من المؤسسات الرائدة في 
توظيـف النسـاء فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة. 
نسـبة  بلغـت   ،202١ عـام  مـن  األول  الربـع  ففـي 
الموظفات في المجموعة 35 في المائة، وبحسـب 
المؤسسة البريدية، فإن هذا العدد آخذ في الزيادة.

النساء في االتحاد البريدي العالمي
المـوارد  برنامـج  مديـرة  رزافـي،  لويـز  السـيدة  قالـت 
البريـدي العالمـي، إن المكتـب  البشـرية فـي االتحـاد 
المصلحـة  أصحـاب  وعـي  إلذكاء  بجـد  يعمـل  الدولـي 
قصـارى  نفسـه  االتحـاد  ويبـذل  الجنسـين.  بقضايـا 
جهده لضمان المساواة بين الجنسين بين موظفيه، 
إلـى  الجنسـين  قضايـا  عـن  تقاريـر  يقـدم  أنـه  كمـا 
مجلـس اإلدارة كل عـام. وقالـت موضحـة إن “االتحـاد 

التوسـع  ضـرورة  مؤخـرًا  ناقـش  العالمـي  البريـدي 
الجنسـين، وأعـد  تراعـي شـؤون  لغـة  فـي اسـتخدام 
اقتراحـًا للمؤتمـر المقبـل لتطويـر سياسـة المسـاواة 

.”2024-202١ للفتـرة  الجنسـين  بيـن 
المزيـد  لتوظيـف  بـذل مـن جهـود مؤخـرًا  مـا  وبفضـل 
مـن النسـاء، زادت نسـبتهن فـي الوظائـف األساسـية 
فـي   46 إلـى  حاليـًا  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  فـي 
المائـة، علـى الرغـم مـن أن السـيدة رزافـي تـرى أنـه 
يمكـن القيـام بالمزيـد لضمـان المسـاواة بيـن الجنسـين 
علـى جميـع المسـتويات. وقالـت السـيدة رزافـي إن 
“عـدد الموظفـات ال يـزال يقـل كلمـا ارتفعـت الدرجـة 
 68 نسـبة  الواقـع،  فـي  النسـاء،  وتمثـل  الوظيفيـة. 
في المائة من الموظفين في فئة الخدمات العامة 
فيمـا ال تزيـد نسـبتهن علـى 25 فـي المائـة فقـط مـن 

الموظفيـن فـي الفئـة المهنيـة ومـا فوقهـا”.
فريـق  أن  عـن  رزافـي  السـيدة  نوهـت  ذلـك،  ومـع 
يعـزز  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  فـي  التوظيـف 
االتحـاد  إلـى  المرشـحات  مـن  المزيـد  لجـذب  جهـوده 
تلقائيـًا  عبـارة  “إضافـة  خـال  مـن  العالمـي  البريـدي 
في إعانات الوظائف الشاغرة تشجع النساء الاتي 
يسـتوفين الشـروط للتقـدم إلـى الوظائـف، وتوسـيع 
وسـائل  اسـتخدام  خـال  مـن  اإلعانـات  هـذه  نطـاق 
الدولـي  المكتـب  وسـيواصل  االجتماعـي”.  التواصـل 
وعـي  وإذكاء  المناصـرة  بأنشـطة  االضطـاع  أيضـًا 
الزمـاء بضـرورة تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين فـي 

.2030 عـام  أقصـاه  موعـد 
وأضافـت السـيدة رزافـي قائلـة إن “ظـروف العمـل 
في االتحاد البريدي العالمي مواتية للغاية للنسـاء. 
الرجـال  بيـن  األجـور  فـي  فجـوة  توجـد  ال  فـأواًل، 
مـن  مجموعـة  المنظمـة  تقـدم  وثانيـًا،  والنسـاء. 

مر  على  كبيرًا  شوطًا  القطاع  قطع 
السنين لتعزيز المساواة بين الجنسين.

يبـــذل االتحـــاد نفســـه قصـــارى جهـــده 
لضمـــان المســـاواة بيـــن الجنســـين بيـــن 
موظفيـــه، كمـــا أنـــه يقـــدم تقاريـــر عـــن 
قضايـــا الجنســـين إلـــى مجلـــس اإلدارة 

كل عـــام.

األجـــور  فـــي  فجـــوة  توجـــد  ال  أواًل، 
تقـــدم  وثانيـــًا،  والنســـاء.  الرجـــال  بيـــن 
المنظمة مجموعة من االستحقاقات 
المعيـــالت. للنســـاء  للغايـــة  المفيـــدة 

“We also need strong role 
models in the field so that 
women feel more 
encouraged to join the 
logistics sector.”

وكشـأن   .١٩74 عـام  فـي  المؤسسـة  إلـى  انضممـن 
السـيدة أونـت، لـم تواجـه أي مشـاكل بصفتهـا امـرأة 
تعمـل فـي مجـال العمليـات البريديـة. وقالـت السـيدة 
هونـغ إن “مؤسسـة بريـد سـنغافورة وفـرت لـي كل 
التـي  الوظائـف  جميـع  أضحـت  واآلن  للنجـاح،  فرصـة 

أيضـًا”. للنسـاء  الرجـال متاحـة  بهـا  يقـوم 
ألول  القطـاع  إلـى  هونـغ  السـيدة  انضمـت  وعندمـا 
مرة في عام ١٩74، عملت سـائقة نقل بريد وانتقلت 
منـذ ذلـك الحيـن إلـى قسـم معالجـة البريـد. وشـرحت 
قائلـة إن “النسـاء كـن يكلفـن فـي الماضـي بواجبـات 
أخـف، فـكان عليهـن مثـًا توزيـع البريـد علـى العناويـن 
األقـرب إلـى قواعـد التوزيـع، بينمـا كان زماؤنـا الرجـال 
علـى  بعيـدة  عناويـن  إلـى  الموجـه  البريـد  ينقلـون 
دراجاتهـم مـن أجـل توزيعـه. أمـا اآلن فأضحـى سـعاة 
البريـد، رجـااًل ونسـاًء، يتقاسـمون العـبء بالتسـاوي، 
انضـم  كمـا  العمـل.  علينـا  تيسـر  التكنولوجيـا  وسـارت 
المزيـد والمزيـد مـن النسـاء إلـى الخدمـة البريديـة علـى 

مـر السـنين”.
البريـدي يوفـر  القطـاع  السـيدة هونـغ فـإن  وبحسـب 
مسـاهماتهن  “لتقديـم  الفـرص  مـن  العديـد  للنسـاء 
“أحـب  إننـي  قائلـة  وأضافـت  القطـاع”.  فـي  الخاصـة 
القيادة، لذا فإن الحرية التي أشعر بها في جوالتي 
ال تقـدر بثمـن. ولقـد تمكنـت أثنـاء عملـي مـن أن أرى 
فـي  الحضـري  للتطـور  الرائعـة  القصـة  بناظـري 

سـنغافورة”.
المسـؤولة  علـي،  آل  حديـد  شـما  السـيدة  ووافقـت 
لسـعادة  الرئيسـي  المركـز  الزبائـن فـي  عـن سـعادة 
حـي  فـي  اإلمـارات  بريـد  لمجموعـة  التابـع  الزبائـن 

الكرامة، بدبي، على أن القطاع البريدي يوفر فرص 
عمـل رائعـة للنسـاء. وأوضحـت قائلـة إن “العمـل فـي 
مجموعـة بريـد اإلمـارات أمـر رائـع، ألن المجـال متـاح 
دائمـًا للنمـو والتقـدم الوظيفـي. كمـا أن بيئـة العمـل 
ممـا  والتسـامح،  والشـمول  للتنـوع  األولويـة  تمنـح 
أكـن  وأن  طبيعتـي،  علـى  أكـون  أن  علـى  يشـجعني 

لصداقتهـم”. واالمتنـان  التقديـر،  كل  لزمائـي 
يتولـون  الذيـن  والرجـال  النسـاء  عـدد  ويتسـاوى 
مناصـب إداريـة لـدى المسـتثمر البريـدي فـي ليتوانيـا، 
وتشـدد مدونـة األخاقيـات الخاصـة بـه علـى أهميـة 
أسـتا  السـيدة  وأوضحـت  والفـرص.  األجـور  تكافـؤ 
بريـد  لمؤسسـة  التنفيذيـة  الرئيسـة  سـونغايليني، 
عليـه  يسـيطر  البريـدي  “القطـاع  إن  قائلـة  ليتوانيـا 
الرجـال عمومـًا. ومـع ذلـك، لـم أواجـه أي تحديـات أو 
لم تتح لي فرص محددة لم تتح للجنس اآلخر. وإنني 
ألؤمن بشدة بأن أي شخص يمكنه التفوق في هذا 
عـن  النظـر  بغـض  عظيمـة،  أشـياء  وتحقيـق  القطـاع 

جنسـه”.
  

 

“عندما تحتل النســـاء المزيد من مراكز 
صنع القرار، ستتخذ قرارات أشمل.”

“إننـــي ألؤمـــن بشـــدة بـــأن أي شـــخص 
القطـــاع  هـــذا  فـــي  التفـــوق  يمكنـــه 
وتحقيق أشـــياء عظيمة، بغـــض النظر 

جنســـه.” عـــن 

“أحـــب القيـــادة، لـــذا فـــإن الحريـــة التـــي 
تقـــدر  ال  جوالتـــي  فـــي  بهـــا  أشـــعر 

” . بثمـــن

النساء والبريد موضوع الغاف

هـ. ن.
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مؤسسة بريد بولندا تسعى إلى إحكام 
قبضتها على قطاع الطرود

ســتضيف مؤسســة بريــد بولنــدا 2000 ماكينــة طــرود جديــدة فــي موعــد أقصــاه نهايــة عــام 2022، 
وذلــك فــي إطــار الجهــود الــي تبذلهــا لزيــادة عــدد نقــاط الجمــع مــن 700 14 موقــع إلــى 000 20 

موقــع فــي ســنتني فقــط.

تحقيق صحفي 

وقالت السيدة جوستينا سيويك، المتحدثة الصحفية 
باسـم مؤسسـة بريـد بولنـدا، إن “مؤسسـة بريـد بولنـدا 
بئتنـا  تشـهدها  التـي  التغيـرات  مـع  تتكيـف  أن  يجـب 
التقـدم  عوامـل  أن  كمـا  واالجتماعيـة.  االقتصاديـة 
التكنولوجـي، والـدور المتنامـي الـذي تؤديـه الحلـول 
تفـرض  زبائننـا  خيـارات  فـي  والتغييـرات  الرقميـة 

األعمـال”. فـي  التحـول 
بولنـدا  بريـد  مؤسسـة  إن  سـيويك  السـيدة  وقالـت 
إيراداتهـا  مـن  المائـة  فـي   3.4 نسـبته  مـا  خصصـت 
لاسـتثمار فـي هـذا المجـال فـي عـام 2020، وهدفهـا 
نسـبة  إلـى  إيراداتهـا  مـن  تسـتثمره  مـا  زيـادة  هـو 
القليلـة  السـنوات  فـي  األقـل  علـى  المائـة  فـي   5.8
ملتزمـة  البريديـة  المؤسسـة  إن  وقالـت  المقبلـة. 
إيكولوجـي  أسـلوب  لتطويـر  جهودهـا  بتكثيـف 

واسـتامها. الطـرود  إلرسـال  وآمـن  ومناسـب 

المسـتخدمة، التـي تؤثـر فـي العمليـات التـي يجـب أن 
باسـتمرار.” االحتياجـات  هـذه  مـع  تتكيـف 

وأشـارت السـيدة سـيويك أيضـًا إلـى أن الجهـود التـي 
تبذلهـا المؤسسـة البريديـة لتلبيـة متطلبـات السـوق ال 
تقتصـر علـى ماكينـات الطـرود. فالمؤسسـة البريديـة 
عاكفة على تطوير خدمة طرود جديدة ستحل محل 

خدمـات السـعاة الحاليـة.
نتخـذ  أن  بالتالـي  “علينـا  إن  سـيويك  السـيدة  وقالـت 
عـددًا مـن اإلجـراءات لضمـان تقديـم منتجاتنـا الجديـدة، 
سـواء الطـرود أو ماكينـات الطـرود، إلـى الزبائـن فـي 

المحـدد”. الوقـت 

التجـارة  “شـعبية  إن  سـيويك  السـيدة  وقالـت 
ورافـق  الماضيـة.  السـنة  خـال  نمـت  اإللكترونيـة 
توقعـات  فـي  زيـادة  هـذه،  المبيعـات  قنـاة  تطـور 
المسـتهلكين مـن حيـث نوعيـة خدمـة توزيـع الطـرود 

المحـدد”. الوقـت  فـي 
أماكـن  فـي  اآلليـة  الطـرود  ماكينـات  وسـتوضع 
السـكنية  المبانـي  مـن  مقربـة  علـى  مثـًا  مناسـبة، 
والمرافـق العامـة. وسـتكون متاحـة لسـحب الطـرود 

اليـوم. مـدار  علـى  وإرسـالها 
وحـدات،  مـن  مؤلفـة  الطـرود  ماكينـات  ألن  ونظـرًا 
موقـع  أي  احتياجـات  علـى  بنـاًء  تجهيزهـا  فيمكـن 
ـن، ويمكـن توسـيعها بسـهولة بإضافـة أعمـدة  معيَّ

الخزائـن. مـن 
شـحن  الماكينـات  يسـتخدمون  الذيـن  للزبائـن  ويمكـن 
الطـرود سـواء بملصقـات مطبوعـة أو مـن دونهـا. ثـم 
يسـحب السـاعي الطـرد. ويوزعـه الحقـًا علـى ماكينـة 

طـرود أخـرى أو علـى المرسـل إليـه مباشـرة.
وإذا كان المرسـل إليـه سيسـحب الطـرد مـن ماكينـة 
يدخلـه  أن  يمكنـه  رمـز،  إليـه  فسيرسـل  بريديـة، 
مباشـرة، بمجـرد الوصـول إلـى الموقـع، فـي الجهـاز 
السـريعة )QR( ضوئيـًا  أن يمسـح رمـز االسـتجابة  أو 

طـرده. علـى  للحصـول 
وقالـت السـيدة سـيويك إن المؤسسـة البريديـة لكـي 
تحقـق هدفهـا الرامـي إلـى إتاحـة 2000 ماكينـة بريديـة 
أن  يجـب  المقبلـة،  السـنة  نهايـة  أقصـاه  موعـد  فـي 

تصغـي إلـى احتياجـات الزبائـن.
لكـي  الجهـود  مـن  المزيـد  نبـذل  أن  “علينـا  إن  وقالـت 
نقـدم منتجـات المشـروع، وأخيـرًا ماكينـات الطـرود، 
بأعلـى نوعيـة، بمـا يلبـي احتياجـات أصحـاب المصلحـة 
وتوقعـات السـوق المفهومـة علـى نطـاق واسـع”، 
الزبائـن  احتياجـات  فهـم  الضـروري  مـن  أنـه  مضيفـة 
من أجل تطوير العمليات التجارية وتحديد المتطلبات 
الوظيفيـة ألنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات لمعالجـة 

الطـرود فـي الماكينـات.
“التكنولوجيـا وتوقعـات  إن  السـيدة سـيويك  وقالـت 
ديناميكيـة  تغييـرات  حـدوث  إلـى  تـؤدي  الزبائـن 
بالتكنولوجيـا  تتعلـق  تغييـرات  وهـي  السـوق.  فـي 

تحقـــق  لكـــي  البريديـــة  المؤسســـة  إن 
 2000 إتاحــــــة  إلـــــى  الرامــــــي  هــــدفــــها 
أقصـــاه  موعـــد  فـــي  بريديـــة  ماكينـــة 
أن  يجـــب  المقبلـــة،  الســـنة  نهايـــة 

الزبائـــن. احتياجـــات  إلـــى  تصغـــي 

علـــى  عاكفــــــة  البريديـــــة  المؤســســــــة 
تطويـــر خدمـــة طـــرود جديـــدة ســـتحل 

الحاليـــة. الســـعاة  خدمـــات  محـــل 

مؤسسة بريد بولندا تسعى إلى إحكام قبضتها على قطاع الطرود

ت. ج.
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جانيت سيلوود، رئيسة موظفي التحول، مؤسسة بريد نيوزيلندا

بعـض  واجهـت  فإنهـا  سـيلوود،  السـيدة  وبحسـب 
جيوب المقاومة خال مسيرتها المهنية حتى اآلن؛ 
إال أنهـا تعتقـد أن القطـاع بشـكل عـام يتقبـل النسـاء 
بشـدة ويرحـب بالتنـوع فـي القـوى العاملـة. وقالـت 
إنـه “ال يـزال ثمـة الكثيـر ممـا يتعيـن القيـام بـه لتشـجيع 
المناصـب  فـي  سـيما  وال  الجنسـين،  بيـن  المسـاواة 
عـدد  النسـاء  عـدد  يفـوق  عـام  وبشـكل  التشـغيلية”. 
بريـد  مؤسسـة  فـي  العاملـة  القـوى  فـي  الرجـال 
ممثـات  لسـن  النسـاء  فـإن  ذلـك  ومـع  نيوزيلنـدا، 
والعليـا.  القياديـة  المناصـب  فـي  الكافـي  بالقـدر 
 - التنـوع  لتشـجيع  بالمزيـد  القيـام  اسـتطعنا  فكلمـا 
الجنسـين - تحسـنت أوضـاع  بيـن  التنـوع  وليـس فقـط 

مؤسسـتنا.”

بريـد  مؤسسـة  فـي  سـيلوود  جانيـت  السـيدة  تعمـل 
عـام  فـي  ُعينـت  وقـد  سـنوات.  ثمانـي  منـذ  نيوزيلنـدا 
20١3 مستشارة تنفيذية للرئيس التنفيذي للمؤسسة 
آنذاك، ثم انتقلت إلى منصب المدير العام التنفيذي 
للقنـوات فـي عـام 20١7. وفـي أغسـطس 2020 تولـت 

منصـب رئيسـة موظفـي التحـول.

اآلن  حتـى  ذكرياتهـا  أروع  بعـض  عـن  حديثهـا  وفـي 
هـو  ذاكرتـي  فـي  بـه  أحتفـظ  مـا  “أبـرز  إن  قالـت 
األشـخاص الذين قابلتهم طوال الدرب. هم أشـخاص 
النـاس،  يهـم  مـا  لتقديـم  حقيقـي  شـغف  لديهـم 
مؤسسـة  وضعتـه  الـذي  الرئيسـي  الهـدف  وهـو 
بريـد نيوزيلنـدا نصـب عينيهـا، لخدمـة الزبائـن والشـركاء 
القيـم  علـى  ترتكـز  راسـخة  ثقافـة  ولدينـا  والجميـع. 
بعـض  مـع  لـي، وقـد عملـت  جـدًا  أمـر مهـم  - وهـو 
منهـم  وتعلمـت  للغايـة  الموهوبيـن  األشـخاص 

الكثيـر”.

فـي  الحاليـة  سـيلوود  السـيدة  عمـل  فتـرة  وتمثـل 
مؤسسة بريد نيوزيلندا المرة الثانية التي تعمل فيها 
البريـدي. فقـد عملـت معـه آخـر  مـع هـذا المسـتثمر 
مرة في أواخر التسعينيات من القرن المنصرم قبل 
أن تنتقـل لتعمـل لمـدة ١4 عامـًا فـي قطـاع االتصـاالت. 
وشـرحت السـيدة سـيلوود قائلـة إنهـا “عندمـا عملـت 
فـي مؤسسـة بريـد نيوزيلنـدا للمـرة األولـى، كان عـدد 
وال  للغايـة،  قليـًا  القياديـة  المناصـب  فـي  النسـاء 
سـيما فـي المجـاالت التشـغيلية. األمـر الـذي أثـر تأثيـرًا 
كبيـرًا فـي ثقافـة المؤسسـة؛ إال أننـي حالفنـي الحـظ 
ألنني حصلت على دعم قوي من العديد من القادة 
الذكور الذين شجعوني ودعموا تقدمي الوظيفي. 
ومـع ذلـك ال يـزال التمثيـل غيـر متكافـئ فـي المناصـب 
التـزام حقيقـي  تتحسـن وهنـاك  األمـور  لكـن  العليـا، 

بمعالجـة هـذا األمـر”.
ومؤسسة بريد نيوزيلندا ملتزمة التزامًا واضحًا بعدد 
من المبادرات الجارية لمعالجة مسألة المساواة بين 
Champi-  الجنسـين. كمـا أنهـا عضـو فـي مجموعـة

ons of Change )قـادة التغييـر(، وهـي مجموعـة 
مـن قـادة نيوزيلنـدا يعملـون معـًا لتعزيـز التنـوع فـي 
القيـادة. وقالـت السـيدة سـيلوود موضحـة إننـا “نديـر 
Le Fau- ُيدعـى للنسـاء،  توجيهيـًا  برنامجـًا   أيضـًا 

نسـجل  وإننـا  البرنامـج.  هـذه  أرعـى  وأنـا   -  fautua
سـت نسـاء كل عـام لحضـور برنامـج القيـادة الفعالـة 
)المـرأة   Global Women منظمـة  تقدمـه  الـذي 
العالميـة( ونشـغل فريقـًا لدعـم الشـبكة النسـائية.”

علــــــــى  تــرتكــــــز  راسخــــــة  ثقــافـــــــة  لدينـــا 
القيـــم - وهـــو أمـــر مهـــم جـــدًا لـــي.

تعتقـــد أن القطـــاع بشـــكل عـــام يتقبـــل 
النســـاء بشـــدة ويرحـــب بالتنـــوع فـــي 

القـــوى العاملـــة.

بقلم: هيلين نورمان

حملوا
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المؤسسات البريدية تساعد العالم على هزيمة الجائحة

المؤسسات البريدية تساعد 
العالم على هزيمة الجائحة

العالــم  لمســاعدة  جهدهــا  قصــارى  الربيديــة  المؤسســات  تبــذل 
علــى وضــع حــد للجائحــة، بمــا فــي ذلــك باالضطــالع بــأدوار حاســمة 
فــي لوجســتيات التطعيــم ومســاعدة ســكان بلدانهــا علــى الحصول 
علــى جرعــات اللقــاح الــي يســعون للحصــول عليهــا. وبذلــك فإنهــا 
تنقــذ األرواح وتمكــن البلــدان مــن أن تفــك ببــطء وحــذر قيــود اإلغالق 

االقتصــادي واالجتماعــي الصــارم الــذي دام أكــر مــن عــام.

بقلم: تارا جيرو

في األرجنتين
أضحـت  البريديـة،  المؤسسـات  مـن  العديـد  كشـأن 
خدمات مؤسسة بريد األرجنتين أساسية أثناء الوباء. 
وكانـت المؤسسـة البريديـة جـزءًا ال يتجـزأ مـن برنامـج 
التطعيـم فـي البلـد بفضـل لوجسـتيات توصيـل اللقـاح 

وفرتهـا. التـي 
التنظيـم  مديـرة  مـارون،  مارسـيل  السـيدة  وقالـت 
مجلـس  ديـوان  ورئيسـة  العـام،  واالبتـكار  البريـدي 
الـوزراء، إن مؤسسـة بريـد األرجنتيـن أضحـت الطـرف 
وذلـك  التطعيـم  عمليـات  فـي  الرئيسـي  الفاعـل 
بالشـراكة مـع المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص فـي 
البلـد، “فـي بـادرة تبرهـن علـى االندمـاج السـليم بيـن 

والخـاص”. العـام  القطاعيـن 
األرجنتيـن  بريـد  مؤسسـة  دربـت   ،2020 عـام  وخـال 
لمعالجـة  ومواقعهـا  معداتهـا  وكيفـت  موظفيهـا 
اللقاح معالجة سـليمة، ألنه يتطلب ظروف معالجة 

محـددة. وتبريـد 
وفـي منطقـة تورتوغيتـاس، وهـي منطقـة صناعيـة 
فـي مقاطعـة بيونـس أيريـس، أعيـد توظيـف أحـد أهم 
اللوجسـتية  األرجنتيـن  بريـد  مؤسسـة  مسـتودعات 
ليشـمل جميـع المعـدات الازمـة لمعالجـة اللقاحـات 
معالجة سليمة. ولقد أنجز هذا التحول بترخيص من 
اإلدارة الوطنيـة لألدويـة واألغذيـة واألجهـزة الطبيـة 

ووزارة الصحـة.

أحـدث  علـى  تبريـد  غرفـة  المسـتودع  فـي  وأعـدت 
الحـرارة  درجـة  فـي  للتحكـم  بنظـام  وجهـزت  طـراز، 
قـادر علـى الحفـاظ علـى درجـة حـرارة اللقاحـات عنـد 
25 درجـة مئويـة تحـت الصفـر )١3 درجـة فهرنهايـت 

الصفـر(. تحـت 
فصـل  علـى  يعكفـون  العمـال  إن  مـارون  وقالـت 
الغرفـة وتوزيعهـا  اللقاحـات وتهيئتهـا داخـل هـذه 

المختلفـة. التطعيـم  نقـاط  علـى  ذلـك  بعـد 
سـامة  علـى  للحفـاظ  الجـاف  الثلـج  ويسـتخدم 
اللقاحـات المنقولـة وظـروف نقلهـا. ويوضـع جهـاز 
لتسـجيل  اللقاحـات  حاويـات  داخـل  البيانـات  لتسـجيل 
إلـى  نقلهـا  أثنـاء  الوقـت  مـر  علـى  الحـرارة  درجـات 
ُتحمـل  التحضيـرات،  هـذه  وبعـد  النهائيـة.  وجهتهـا 
المبـردة  النقـل  وحـدات  فـي  اللقاحـات  حاويـات 

وجهاتهـا. إلـى  وترسـل  المتخصصـة 

 4 مـن  أكثـر  األرجنتيـن  بريـد  مؤسسـة  وزعـت  ولقـد 
لفيـروس  المضـادة  اللقاحـات  مـن  جرعـة  ماييـن 
والعشـرين. األربـع  البلـد  مقاطعـات  فـي  كوفيـد-١٩ 

األرجنتيـن  بريـد  مؤسسـة  إن  مـارون  السـيدة  وقالـت 
فـإن  أخـرى،  لقاحـات  توزيـع  فـي  تشـارك  كانـت  وإن 
حجـم جائحـة كوفيـد-١٩ حتـم عليهـا تعديـل عملياتهـا 
ومستويات المتابعة لديها من أجل تلبية المتطلبات 

األعلـى التـي يفرضهـا هـذا الوبـاء. 
وصرحـت بأنهـا فخـورة بكـون القطـاع البريـدي يعمـل 
هـذا  عليـه  فرضـه  الـذي  االلتـزام  مـن  القـدر  بهـذا 

والطـارئ. الخطيـر  الوضـع 

وفي سويسرا
أثناء فترة تطوير اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-١٩، 
التوزيـع  خدمـات  أن  سويسـرا  بريـد  مؤسسـة  أدركـت 
حتـى الكيلومتـر األخيـر التـي تقدمهـا سـتؤدي دورًا 

حاسـمًا فـي توصيـل اللقـاح.
وللمؤسسة البريدية باع طويل في توزيع اإلمدادات 
المضـادة  اللقاحـات  ذلـك  فـي  بمـا  الدقيقـة،  الطبيـة 
لفيـروس اإلنفلونـزا، وال سـيما فيمـا يتعلـق بصنـدوق 
الغـرض  لهـذا  خصيصـًا  المصمـم  السـلبي  الشـحن 
والذي يمكن التحكم في درجة حرارته ويطلق عليه 

.ThermoCare اسـم 
حلـول  قسـم  رئيـس  فوغيلـي،  دانيـال  السـيد  وقـال 
بريـد سويسـرا،  التجـاري لمؤسسـة  القطـاع والمديـر 
العمـل  مـن  جـزءًا  اآلن  أصبـح  اللقاحـات  “توزيـع  إن 

سويسـرا”. بريـد  مؤسسـة  فـي  اليومـي 
وقال السيد فوغيلي إن اللقاحات المضادة لفيروس 
كوفيـد-١٩ أتيحـت قبـل الموعـد المحـدد، وصاحـب ذلـك 
الحـرارة  بدرجـة  تتعلـق  محـددة  لوجسـتية  متطلبـات 
الطلبـات  إدارة  إلـى  وسـعيًا  والتوزيـع.  والتخزيـن 
الجديـدة، عـززت مؤسسـة بريـد سويسـرا قدراتهـا مـن 

حيـث الموظفيـن والبنيـة التحتيـة وخدمـات المعالجـة 
فـي  البـدء  عنـد  سـريعًا  بالعمـل  لهـا  سيسـمح  ممـا 

اللقـاح. توزيـع 
أن:  “إن رسـالتنا األساسـية هـي  السـيد فوغيلـي  وقـال 
النوعيـة ويعتمـد  منتجنـا، ThermoCare، منتـج رفيـع 
زبائننـا فـي  الزبائـن منـذ سـنوات. ودورنـا هـو دعـم  عليـه 
مواجهة هذا التحدي. ولقد بدأنا تحديدًا المحادثات مع 
الكانتونـات والجهـات الفاعلـة وقدمنـا إليهـا المشـورة”.
طـورت،  سويسـرا  بريـد  مؤسسـة  إن  قائـًا  وأضـاف 
لبـت  تنفيذيـة  حلـواًل  الكانتونـات،  مـع  بالتعـاون 

منهـا. كل  احتياجـات 
ولقد طور المنتج ThermoCare لتوفير حل لتوزيع 
الشـحنات التـي تتطلـب الحفـاظ علـى درجـات حـرارة 
األخيـر.  الكيلومتـر  حتـى  النقـل  فتـرة  طـوال  معينـة 
المبـادئ  مـع  يتماشـى  بمـا  الصناديـق  وصممـت 
للمنتجـات  الجيـدة  التوزيـع  لممارسـات  التوجيهيـة 
الطبيـة لاسـتخدام البشـري )GDP( وهـي معتمـدة 

25 سـاعة. لمـدة  الشـحنات  نقـل  فـي  لتسـتخدم 
الحـرارة،  درجـات  مـن  بنطاقيـن  متوفـرة  والصناديـق 
ولـكل منهمـا سـعته الخاصـة. فيبقـى صنـدوق درجـة 
)مـا  بيـن ١5 و25 درجـة مئويـة  مـا  المحيطـة  الحـرارة 
بيـن 5٩ و77 درجـة فهرنهايـت( وتبلـغ سـعته 20 لتـرًا. 
ويبقـى صنـدوق درجـات الحـرارة البـاردة مـا بيـن 2 و8 
درجات مئوية )ما بين 35.6 و46.4 درجة فهرنهايت( 
وتبلـغ سـعته ١7.5 لتـرًا. وتتطلـب اللقاحـات المضـادة 
Thermo- بصناديـق  الشـحن   ١٩ كوفيـد -لفيـروس 

البـاردة.  Care

أضحـــت  األرجنتيـــن  بريـــد  مؤسســـة 
فـــي  الرئيســـي  الفاعـــل  الطـــرف 
عمليـــات التطعيـــم وذلـــك بالشـــراكة 
مـــع المســـتثمرين مـــن القطـــاع الخـــاص 

البلـــد. فـــي 

وزعـــت مؤسســـة بريـــد األرجنتيـــن أكثـــر 
اللقاحـــات  مـــن  جرعـــة  مالييـــن   4 مـــن 
فـــي  كوفيـــد-19  لفيـــروس  المضـــادة 
والعشـــرين. األربـــع  البلـــد  مقاطعـــات 

طـــورت،  سويســـرا  بريـــد  مؤسســـة 
حلـــواًل  الكانتونـــات،  مـــع  بالتعـــاون 
منهـــا. كل  احتياجـــات  لّبـــت  تنفيذيـــة 

تحقيق صحفي 



UNION  POSTALE2١إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 201875

 ThermoCare وعندما يطلب أحد الزبائن صندوق
الصندوق  إليه  يسلم  سويسرا،  بريد  مؤسسة  من 
المطلوبة  الحرارة  بدرجة  واحد  يوم  غضون  في 
مما يسمح بتعبئته عند االستام. ويقوم الزبون بعد 
ذلك بتخزين الصندوق في درجة الحرارة المطلوبة 
حتى يتم تعبئته باللقاحات ويكون جاهزًا ليسحب. 
ويسحب صندوق ThermoCare مع جميع الطرود 
األخرى الصادرة عن الزبون، وبعدها يعالج معالجة 
األخير  الكيلومتر  حتى  ويوزع  العادي،  الطرد 
باستخدام مركبة توزيع عادية من مركبات مؤسسة 

بريد سويسرا.
الحـل  بنـاء  الممكـن  “مـن  إن  فوغيلـي  السـيد  وقـال 
باسـتخدام الهياكل اللوجسـتية الحالية وتوزيعه في 
االسـتثمار.  مـن  قـدر  بأقـل  وذلـك  البلـد،  أنحـاء  جميـع 
عليهـا  يقـوم  التـي  والتكنولوجيـا  الفيزيـاء  فقواعـد 

والتنفيـذ”. الفهـم  سـهلة  الحـل  هـذا 
فـي  بمشـاركتها  سويسـرا  بريـد  مؤسسـة  إن  وقـال 
فـي  بمهمتهـا  الوفـاء  مـن  تمكنـت  اللقاحـات  توزيـع 
الشـعب  إلـى  األساسـية  الخدمـات  تقديـم  ضمـان 
عليهـا  المواظبـة  يجـب  مهمـة  وهـي  السويسـري، 

األزمـات. ظـل  فـي  حتـى 
كما تبين هذه المشـاركة قدرات المؤسسـة البريدية 
فـي  أنشـطتها  تتجـاوز  التـي  الموسـعة  العمليـة 

والرسـائل. الطـرود  مجالـي 
وقـال السـيد فوغيلـي “إننـا سـنعزز هـذا الوضـع فـي 
المسـتقبل داخـل مؤسسـة بريـد سويسـرا فـي إدارة 

الصحـة المختصـة وسـنطور خدمـات جديـدة”.

شتى أرجاء العالم

في هونغ كونغ
بريـد،  مكتـب  أي  زيـارة  كونـغ  هونـغ  لسـكان  يمكـن 
باسـتثناء المكاتـب الجوالـة، للحصـول علـى مسـاعدة 
ضـد  التطعيـم  “برنامـج  ضمـن  مواعيـد  حجـز  علـى 

كوفيـد-١٩”. فيـروس 
وفـي فبرايـر فتـح البرنامـج أمـام السـكان الذيـن ال يقـل 
سـنهم عـن 60 عامـًا. وفـي مايـو فتـح أمـام السـكان 
الذيـن ال يقـل سـنهم عـن ١6 عامـًا. ولحجـز المواعيـد، 
ال يحتـاج السـكان إال إلـى تقديـم بطاقـة هويـة صالحـة 

صـادرة عـن هونـغ كونـغ ورقـم هاتـف محمـول.

في إيطاليا
دشـنت مؤسسـة بريـد إيطاليـا فـي مايـو منصـة رقميـة 
جديـدة تسـمح للمواطنيـن فـي المناطـق المشـاركة 

بحجـز مواعيـد للتطعيـم ضـد فيـروس كوفيـد-١٩.

وأكـدت سـبع مناطـق مـن أصـل 20 منطقـة المشـاركة 
فـي المنصـة حتـى اآلن. وتتيـح المنصـة للسـكان حجـز 
المواعيـد علـى اإلنترنـت، وعبـر مراكـز االتصـال، وفـي 
الصحيـة،  بطاقاتهـم  باسـتخدام  اآلليـة  المصـارف 

وحتـى لـدى سـاعي البريـد.
البريدية في  وإضافة إلى ذلك، تشارك المؤسسة 
 Sda توزيع اللقاح عبر الشركة الفرعية التابعة لها
Express Courier. ويأتي ذلك دعمًا لجهود توزيع 
اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-١٩ التي يضطلع بها 

الجيش اإليطالي.
وتـوزع المؤسسـة أيضـًا اختبـارات التشـخيص السـريع، 

واإلبـر والمحاقـن ومعـدات الوقايـة الشـخصية.

في أوروغواي
تسـتخدم  سويسـرا،  بريـد  مؤسسـة  غـرار  علـى 
لنقـل  الحراريـة  الصناديـق  أوروغـواي  بريـد  مؤسسـة 
وقـد  كوفيـد-١٩.  لفيـروس  المضـادة  اللقاحـات 
درجـات  علـى  للحفـاظ  الحراريـة  الصناديـق  صممـت 
اللقـاح. لتوزيـع  آمنـة  بيئـة  وتوفيـر  البـاردة  الحـرارة 

وتبـدأ العمليـة فـي مرافـق va-Q-tec حيـث تحمـل 
بريـد  مؤسسـة  شـاحنات  فـي  الحراريـة  الصناديـق 
تنقلهـا  ثـم  شـحن.  محطـة  إلـى  وترسـل  أوروغـواي 

البلـد.  داخـل  الجويـة  أوروغـواي  قـوات 
اللقاحـات  جميـع  معالجـة  ضمـان  إلـى  أيضـًا  وسـعيًا 
فـي الوقـت المحـدد، تعيـد مؤسسـة بريـد أوروغـواي 
الصناديـق الحراريـة يوميـًا مـن شـتى أرجـاء البلـد إلـى 
مرافـق va-Q-tec إلعـادة تهيئتهـا وتوجيههـا بعـد 

ذلـك إلـى مراكـز التطعيـم.

في ليتوانيا
وهـو  كاونـاس،  فـي  المركـزي  البريـد  مكتـب  ينـدرج 
بليتوانيـا، ضمـن  كاونـاس،  مـن معالـم  نفيـس  معلـم 
لبرنامـج  تحضيـرًا  كاونـاس  اتخذتهـا  خطـوات   ١0 أهـم 
ُشـيد  الـذي  المبنـى،  واختيـر  بهـا.  الخـاص  التطعيـم 
بيـن عامـي ١٩30 و١٩32، موقعـًا احتياطيـًا للتطعيـم.

الصحـــــــة  خدمـــــــة  فـــي  البريـــد  مرفـــق 
باالتحــــــــاد  الخـــاص   )Post4Health(
الوســــــيلة  هـــو  العـــــــــالمي  البريـــــــدي 

الجهـــود. هـــذه  ســـتوجه  التـــي 

البريـــدي  االتحـــاد  بيـــن  الشـــراكة  إن 
العالمـــي ومنظمة الصحة العالمية، 
فإنهـــا  اإلعـــداد،  قيـــد  كانـــت  ولئـــن 
ستشـــمل ركيزتيـــن همـــا المعلومـــات 

اللقـــاح. ولوجســـتيات  اللقـــاح  عـــن 

المؤسسات البريدية تساعد العالم على هزيمة الجائحة

ويقــع مركــز التطعيــم الرئيســي فــي المدينــة، وهــو 
األكبــر فــي ليتوانيــا، فــي مجمــع قصــر الجليــد للرياضات 
مــا  يســتوعب  أن  المتوقــع  مــن  والــذي  الشــتوية، 
وصــول  حالــة  وفــي  يوميــًا.  ســاكن   ١0  000 إلــى  يصــل 
القصــوى،  االســتيعابية  طاقتــه  إلــى  الجليــد  قصــر 
فسيســتعان بمكتــب البريــد. ومــن المتوقــع أن يتمكــن 

يوميــًا. ١500 شــخص  اســتقبال  مــن  القصــر 

في المكتب الدولي
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  فـي  حاليـًا  الجهـود  ُتبـذل 
لمسـاعدة المؤسسـات البريديـة، عنـد اإلمـكان، علـى 
ومرفـق  التطعيـم.  توزيـع  حمـات  فـي  المشـاركة 
البريـد فـي خدمـة الصحـة )Post4Health( الخـاص 
باالتحاد البريدي العالمي هو الوسيلة التي ستوجه 
هـذه الجهـود التـي ستسـتفيد مـن التمويـل المبدئـي 

الـذي قدمتـه فرنسـا واليابـان.
بوسـار،  أوليفييـه  السـيد  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
المصلحـة  أصحـاب  وإشـراك  المـوارد  حشـد  منسـق 
فـي مديريـة السياسـة العامـة والتنظيـم واألسـواق 
في االتحاد البريدي العالمي إن الشراكة بين االتحاد 
البريـدي العالمـي ومنظمـة الصحـة العالميـة، ولئـن 
همـا  ركيزتيـن  ستشـمل  فإنهـا  اإلعـداد،  قيـد  كانـت 

اللقـاح. ولوجسـتيات  اللقـاح  عـن  المعلومـات 
ومـن المتوقـع أن تجمـع الشـراكة بيـن شـبكة التوزيـع 
الموسـعة لاتحـاد البريـدي العالمـي وخبـرة منظمـة 
وقـال  العامـة.  الصحـة  مجـال  فـي  العالميـة  الصحـة 
السيد بوسار إن منظمة الصحة العالمية لديها فريق 
التبريـد وهـو  مخصـص إلدارة اللوجسـتيات وسلسـلة 
مؤلـف لمسـاعدة البلـدان علـى تهيئـة البيئـة الصحيحـة 
لتوزيع اللقاح. وقال السيد بوسار إن االتحاد البريدي 
العالمـي سيسـتفيد بفضـل هـذه الشـراكة مـن خبـرة 
ذلـك  فـي  بمـا  ودعمهـا،  العالميـة  الصحـة  منظمـة 
المشـورة بشـأن المعـدات والعمليـات التـي يمكـن أن 

تسـتخدمها المؤسسـات البريديـة.
 

أضحـــت  األرجنتيـــن  بريــــــــد  مؤسـســـــــة 
فـــــــي  الرئيــســـــــــي  الفــاعـــــــل  الطــــــــرف 
بالشـــراكة  وذلـــك  التطعيـــم  عمليـــات 
مـــع المســـتثمرين مـــن القطـــاع الخاص 

البلـــد. فـــي 

تحقيق صحفي 

ت. ج.
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الوقت  في  يمكننا  أنه  يعني  ما  وهو  الشراكة، 
الراهن توفير خدمة توزيع فعالة حتى عتبة الباب 

لسكان كينيا”. 
 ،Posta Kenya المؤسسة  ذكرته  لما  ووفقًا 
انبثقت هذه الشراكة عن تعاون سابق مع شركة 
وهي   -  MPost منصة  إطاق  عن  أسفر  قد   Taz
المحمول  للهاتف  مستخدم  أي  تمكن  تكنولوجيا 
متنقل  بريد  مكتب  إلى  الذكي  هاتفه  تحويل  من 
إلى  وباإلضافة  البريدية.  الخدمات  إلى  والنفاذ 
واستامه،  البريد  إرسال  من  المستخدمين  تمكين 
البضائع  ثمن  دفع  إمكانية  للزبائن  المنصة  تتيح 
وإرسال األموال واستامها عبر الخدمات المصرفية 
اإللكترونية وذلك باستخدام خدمة األموال المتنقلة 

.M-Pesa
 Taz شركة  الحظت   ،MPost منصة  إطاق  وعقب 
على  يقبلون  الذين  الزبائن  عدد  في  متزايدًا  ارتفاعًا 
األخير  الميل  غاية  إلى  المنازل  في  التوزيع  خدمة 
 .Tap-A-Delivery التطبيق  أطلقت  لذلك  وتبعًا 
وبموجب الشراكة الجديدة، سيتمكن زبائن المؤسسة 
لتحديد  التطبيق  استخدام  من  اآلن   Posta Kenya
المتكرر والترتيب  للتوزيع  التوزيع والتخطيط  مواعيد 
لسحب البريد من أجل توزيعه. ويضيف أومولو قائًا: 
“لم تكن الشراكة قائمة إال منذ بضعة أشهر فقط، 
إال أنها كانت فعًا شراكة ناجحة كل النجاح، وناحظ 

أن هذه الخدمة تحظى برضا العديد من الزبائن”.

فـي منتصـف شـهر مايـو، دخلـت مؤسسـة بريـد كينيـا 
جديـدة  اسـتراتيجية  شـراكة  فـي   )Posta Kenya(
المعلومـات  لتكنولوجيـا  األفريقيـة  الشـركة  مـع 
السـيد  ويـرى   .Taz Technologies واالتصـاالت 
فـي  البريـد  لخدمـات  العـام  المديـر  أومولـو،  باتريـك 
المؤسسـة Posta Kenya، أن هـذه الشـراكة كانـت 
من بين أهم التطورات التي أنجزتها الخدمة البريدية 

الحديـث. تاريخهـا  فـي  الكينيـة 
ووفقـًا لهـذه الشـراكة تعمـل الشـركتان معـًا سـعيًا 
البريـد  مثـل  البريديـة،  البعائـث  توزيـع  ضمـان  إلـى 
عتبـة  إلـى  البريـد،  مكتـب  فـي  المودعـة  والطـرود 
 Posta المؤسسـة  درجـت 

ُ
أ وقـد  الزبائـن.  أبـواب 

Kenya حاليًا في نظام التسليم Taz، الذي ُيسمى 

بخدمـة  خـاص  تطبيـق  وهـو   ”Tap-A-Delivery“
الفعلـي.  الوقـت  فـي  اإللكترونيـة  للتجـارة  السـعاة 
المؤسسـة  مـع  بالتعـاون  الشـركة  هـذه  وتعمـل 
شـركة  مثـل  أخـرى  شـركات  مـع   ،Posta Kenya
اللوجسـتية  الخدمـات  شـركات  مـن  وغيرهـا   Uber
الميـل  غايـة  إلـى  التوزيـع  لتنفيـذ  األجـرة  وسـيارات 

البلـد.  أنحـاء  شـتى  فـي  األخيـر 
ويقول أومولو: “إن سوق التجارة اإللكترونية ينمو 
بسرعة كبيرة في كينيا”. “وإننا ناحظ ارتفاعًا في 
الطلب على توزيع البعائث في المنازل، والذي ما 
فتئ يتسارع بسبب جائحة كوفيد-١٩. وسعيًا لتلبية 
السوق، قررت  الطلب وللتوافق مع متطلبات  هذا 
هذه  في  المبادرة   Posta Kenya المؤسسة 

الشراكة في صميم نمو
 المؤسسة البريدية 

في كينيا 
(Postal Corporation of Kenya)

بقلم: هيلين نورمان

كينيـــا  بريــــــد  مؤسســـــــة  دخلــــــــت  مايـــــــو،  شــــــــهر  منتصــــــف  فـــــي 
مـــــــع  جديـــــــدة  اســــرتاتيجيـــــــة  شــراكــــــة  فـــــــي   )Posta Kenya(
واالتصـــــاالت  المعلــــومات  لتكنـولـوجــــيا  األفـريقيـــــة  الشــــركـــــة 
Taz Technologies. ويـــرى الســـيد باتريـــك أومولـــو، المديـــر 
العـــام لخدمـــات الربيـــد الســـريع فـــي Posta Kenya، أن هـــذه 
الشـــراكة كانـــت مـــن بـــني أهـــم التطـــورات الـــي أنجزتهـــا الخدمـــة 

الحديـــث. تاريخهـــا  فـــي  الكينيـــة  الربيديـــة 

الشراكة في صميم نمو المؤسسة البريدية في كينيا 

الشركاء المثاليون
 Posta Kenya للمؤسسة  أن  من  الرغم  على 
قبل  تقدم،  تكن  لم  أنها  إال  خاصة،  توزيع  شبكة 
البعائث  توزيع  خدمة   ،Taz شركة  مع  شراكتها 
خدمة  يستخدمون  الذين  للزبائن  إال  المنازل  في 
البريد السريع الخاصة بها. وكان يتعين على الزبائن 
أن يستلموا بعائث البريد األخرى في مكاتب البريد. 
الوطنية  التوزيع  خدمة  تقديم  من  يتمكن  وحتى 
إلى غاية باب المنازل، كان على المستثمر البريدي 

القيام باستثمارات ضخمة في البنية التحتية.
ويوضح أومولو قائًا: “كنا سنحتاج أيضًا إلى المزيد 
الكميات  هذه  لمعالجة  والموظفين  المركبات  من 
وقبل أن يصبح أي منها جاهزًا للتشغيل، كنا سنكون 
البيروقراطية  اإلجراءات  كل  إلى  بالخضوع  ملزمين 
لتحقيق  األمر سيستغرق سنوات  “كان  الحكومية”. 
شركة  مع  شراكتنا  خال  من  فعًا  حققناه  ما 
يعني  الشراكات  من  النوع  هذا  إبرام  فلعل   .Taz
بسرعة  الخدمات  نطاق  توسيع  على  قادرون  أننا 

وبفعالية لتلبية احتياجات زبائننا”.

 Posta المؤسسة  عقدتها  التي  الشراكة  وبعد 
مع  حاليًا  تتعاون  فإنها   ،Taz شركة  مع   Kenya
في  األخير  الميل  حتى  للتوزيع   Taxiye شركة 
“فالتطبيق  قائًا:  أمولو  ويعلل  الريفية.  المناطق 
المدن  داخل  أساسًا  يعمل   Tap-A-Delivery
الرئيسية في كينيا، لذلك نحن في حاجة كذلك إلى 
شريك لتنفيذ عملية التوزيع حتى الميل األخير لتمتد 
 Taxiye شركة  لكون  “ونظرًا  بعيدة”.  أماكن  إلى 
تحقيق  بإمكانها  فهي  نطاقًا،  أوسع  شبكة  تملك 
هذا الغرض. فهدفنا هو خدمة كل فرد من األفراد 

من داخل مكتب البريد”.

تساعد  أن  شأنها  من  الشراكات  أن  أومولو،  ويرى 
أيضًا المؤسسة Posta Kenya على أداء مهمتها 
الرئيسية  الحكومية  الخدمات  تقديم  في  المتمثلة 
التي  الترتيبات  بين  “من  قائًا:  يوضح  كما  كينيا.  في 
جميع  توزيع  ضمان  الحكومة،  مع  عليها  اتفقنا 
من  بداًل   - المنازل  في  كينيا  في  السفر  جوازات 
مطالبة الزبائن باستامها في مكتب استام محلي”. 
هائلة  أعداد  توزيع  في  تتمثل  الخدمة  هذه  وألن 
في  فضل  للشراكات  كان  فقد  السفر،  جوازات  من 
مساعدتنا على تعزيز القدرات تحقيقًا لهذا الغرض.

ويستطرد أومولو قائًا: “نقوم أيضًا بتنفيذ خدمات 
سجات  ودفاتر  القيادة  برخص  تتعلق  مماثلة 
“فبالنسبة  أخرى”.  أشياء  جملة  من  المركبات، 
الزبائن  يقوم  المثال،  سبيل  على  السفر،  لجوازات 
المتعلقة  البيومترية  المعلومات  وتقديم  بتسجيل 
هي   Posta Kenya المؤسسة  ولكن  بالهجرة، 
التي تتولى القيام بالخدمة بكاملها بعد ذلك. وما 
مع  نتواصل  للتوزيع،  جاهزًا  السفر  جواز  يصبح  أن 
مقدمي خدمة التوزيع إلى غاية الميل األخير، مثل 
لتقوم   ،Tap-A-Deliveryو  Taxiye شركَتْي 

بتوزيعها في المنازل”.

بناء مستقبل صحي
بدور  كذلك   Posta Kenya المؤسسة  تضطلع 
على  للمساعدة  الصحة  قطاع  دعم  في  رئيسي 
أنحاء  كافة  في  الشاملة  الصحية  الخدمات  تقديم 
شراكة  البريدي  المستثمر  عقد  فمثًا  الباد. 
لإلمدادات  الكينية  الحكومية  المؤسسة  مع 
األدوية  بشراء  لها  المفوض   ،)KEMSA( الطبية 
على  وتوزيعها  وتخزينها  الطبية  والمستلزمات 

المؤسسات الصحية. 

“إن ســـوق التجـــارة اإللكترونيـــة ينمـــو 
بســـرعة كبيـــرة فـــي كينيـــا.”

تحظـــى  الخدمـــة  هـــذه  أن  “ونالحـــظ 
الزبائـــن.” مـــن  العديـــد  برضـــا 

“نحـــن فـــي حاجـــة كذلـــك إلـــى شـــريك 
الميـــل  حتـــى  التوزيـــع  عمليـــة  لتنفيـــذ 

بعيـــدة.” أماكـــن  إلـــى  لتمتـــد  األخيـــر 

تحقيق صحفي 
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هـذا المجـال مـن خـال تقديـم خدمـة الدفـع بواسـطة 
تكـون  أن  األمـل  “ويحدونـا  المحمـول”.  الهاتـف 
القليلـة  األشـهر  فـي  للتنفيـذ  جاهـزة  الخدمـة  هـذه 

المقبلـة.”
 

 Posta وفي إطار هذه الشراكة، تدعم المؤسسة
األدويـة  توزيـع  ألجـل   KEMSA المؤسسـة   Kenya
علـى المستشـفيات فـي كافـة أنحـاء العالـم كمـا أنهـا 
سـاعدتها علـى توزيـع اإلمـدادات واللقاحـات الخاصـة 

بجائحـة كوفيـد-١٩.
مـع  شـراكة  أيضـًا  عقدنـا  “كمـا  أومولـو:  ويوضـح 
الـدم  لنقـل  الكينيـة  الوطنيـة  الخدمـة  مؤسسـة 
)KNBTS(، المفـوض لهـا بجمـع واختبـار ومعالجـة 
مستشـفيات  جميـع  علـى  ومشـتقاته  الـدم  وتوزيـع 
 Posta المؤسسـة  “إن  كينيـا”.  فـي  الـدم  نقـل 
Kenya تسـاعد علـى توزيـع الـدم بيـن المستشـفيات 

فعالـة.” مسـاعدة  والمؤسسـات 
نهـج  مواصلـة   Posta Kenya المؤسسـة  وتنـوي 
احتياجـات  وتلبيـة  النمـو  دعـم  إلـى  سـعيًا  الشـراكة 

تخطـط  أنهـا  كمـا  الحكومـة.  واحتياجـات  زبائنهـا 
لتقديم المزيد من الدعم لقطاع التجارة اإللكترونية. 
ويفيـد أومولـو قائـًا: “إننـا نعمـل بالفعـل عمـًا وثيقـًا 
 - كينيـا  فـي  الرائـدة  اإللكترونيـة  التجـارة  منصـة  مـع 
المنصـة Jumia”. وقـد تمكنـت المنصـة Jumia مـن 
اسـتقطاب المزيد من الزبائن بواسـطة هذه الشـراكة 
شـبكة  عبـر  منهـم  الخدمـات  تقريـب  بفضـل  وذلـك 
 Posta للمؤسسـة  التابعـة  الواسـعة  البريـد  مكاتـب 
Kenya في كافة أرجاء الباد، وأيضًا بفضل التوزيع 
 Taz شـركتْي  مـع  الشـراكة  بواسـطة  المنـازل  فـي 
وTaxiye. وإننـا نتطلـع حاليـًا إلـى عقـد شـراكة مـع 
جهـات دوليـة فاعلـة فـي مجـال التجـارة اإللكترونيـة، 
إجـراء  بصـدد  ونحـن   ،AliExpress شـركة  مثـل 
مناقشـات مـع مؤسسـات بريديـة إقليميـة أخـرى فـي 
أفريقيـا كـي نتمكـن معـًا مـن تحسـين حركـة البضائـع 

القـارة.” أنحـاء  فـي جميـع 
خدمـات  أيضـًا   Posta Kenya المؤسسـة  وتقـدم 
الدفـع مـن خـال توفيـر حلـول الدفـع وتحويـل األمـوال 
يمكـن  الراهـن،  الوقـت  وفـي  والدوليـة.  المحليـة 
أو  بريـد  مكتـب  فـي  يدويـًا  العمليـة  هـذه  تجـري  أن 
بواسـطة تطبيـق علـى اإلنترنـت، جـرى تطويـره فـي 
البريـدي  لاتحـاد  التابـع  البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز 
حاليـًا  “ونسـعى  قائـًا:  أومولـو  ويضيـف  العالمـي. 
فـي  للكينييـن  أفضـل  لدعـم  حـل  إلـى  التوصـل  إلـى 

فـــي  تتمثـــل  الخدمـــة  هـــذه  “وألن 
جـــوازات  مـــن  هائلـــة  أعـــداد  توزيـــع 
فضـــل  للشـــراكات  كان  فقـــد  الســـفر، 
ـــز القـــدرات  فـــي مســـاعدتنا علـــى تعزي

الغـــرض.” لهـــذا  تحقيقـــًا 

الشــراكـــــــــة،  هـــــــــذه  إطـــــــــــار  وفــــــي 
 Posta Kenya المؤسســة  تدعــم 
توزيــع  ألجــل   KEMSA المؤسســة 
فــي  المستشــفيات  علــى  األدويــة 
كافة أنحاء العالم كما أنها ساعدتها 
واللقاحــات  اإلمــدادات  توزيــع  علــى 

كوفيــد-19. بجائحــة  الخاصــة 

غيـر أن شـما ال تـزال تـرى أن هنـاك بعـض المواقـف 
وتقديـم  الـرأي  عـن  مثـًا  كالتعبيـر  الصعبـة، 
االقتراحـات، ولكنهـا تعتقـد أن هـذه المسـألة تتعلـق 
أساسـًا بمسـتوى الخبـرة وليـس بنـوع الجنـس. وتقـول 
شما: “ال يقيس زمائي نوعية خدماتي على أساس 
جنسـاني، وهو أمر بالغ األهمية بالنسـبة إلي”. “إن 
بالنسـاء  تشـيد  شـركة  هـي  اإلمـارات  بريـد  مجموعـة 

تحقيقـه.” يمكنهـن  وِلمـا  عليـه  لمـا هـّن 
وعنـد التطـرق إلـى مـا يمكـن أن يحفـز انضمـام المزيـد 
مـن النسـاء إلـى قطـاع البريـد، تختتـم شـما قائلـة “إن 
قطـاع البريـد يشـهد تحـواًل واسـع النطـاق فيمـا يتعلـق 
بالرقمنـة، وهـو تحـول أيضـًا مـن قطـاع يهيمـن عليـه 
الرجـال إلـى قطـاع يشـجع المـرأة علـى تقلـد مناصـب 
الفـرص  مـن  باقـة  لنـا  يتيـح  وهـذا  قياديـة.  إداريـة 

الفريـدة.”

شما حديد آل علي، موظفة في قسم إسعاد المتعاملين، في مجموعة بريد اإلمارات

تـرى شـما حديـد آل علـي، أن مجموعـة بريـد اإلمـارات 
تعـّد شـركة ممتـازة للعمـل فيهـا ألنهـا تشـجع النمـو 
والتقـدم الوظيفـي - بصـرف النظـر عـن نـوع الجنـس. 
البريـد كانـت  وتقـول: “إن تجربتـي كامـرأة فـي قطـاع 
الراهـن،  الرقمـي  المجتمـع  وفـي  رائعـة”.  تجربـة 
مهاراتـه  إلـى  اسـتنادًا  الفـرد  انتقـاء  يسـتلزم  الـذي 
فـرص  زيـادة  ناحـظ  الفرديـة،  وموهبتـه  وخبراتـه 
العمل للنساء في جميع القطاعات. وفي مجموعة 
بريد اإلمارات، ُتوفر لنا، نحن النساء، األدوات الازمة 
وُنشـجع  والشـخصية،  المهنيـة  مهاراتنـا  لتعزيـز 
علـى اغتنـام الفـرص الجديـدة والتدريـب وُتعهـد إلينـا 

المسـؤوليات.”

الزبائـن  خدمـة  فـي  مهاراتهـا  بتحسـين  شـما  وتعتـز 
الزبائـن  إلـى  مليـًا  اإلصغـاء  خـال  مـن  وذلـك  يوميـًا، 
أفضـل  “إن  قائلـة:  وتصـرح  احتياجاتهـم.  وفهـم 
أرى  أن  أسـتطيع  أننـي  هـو  وظيفتـي  فـي  شـيء 
وجـوه النـاس مشـرقة بعدمـا أقـدم لهـم خدماتـي”. 

الزبائـن  أسـاعد  المتعامليـن،  إسـعاد  مركـز  “ففـي 
على قضاء احتياجاتهم المتعلقة بالشحن، وألتقي 
لـي  يتيـح  ممـا  مختلفـة،  مؤهـات  ذوي  بأشـخاص 

متزايـدة.” بصـورة  مهاراتـي  وتطويـر  التعلـم 

مـر  علـى  تغيـرت  البريديـة  الخدمـة  أن  شـما  وتـرى 
الجنسـين.  بيـن  المسـاواة  السـنين فـي مجـال تطبيـق 
زمائـي  أن  شـخصيًا  الحظـت  “لقـد  قائلـة  وأوضحـت 
تحسـين  كيفيـة  لتعليمـي  اسـتعدادًا  أكثـر  أصبحـوا 
مهاراتـي. كمـا شـهدت أيضـًا كـم كان الزبائـن سـعداء 
القطـاع  أصبـح  لقـد  امـرأة.  يـد  علـى  المسـاعدة  لنيـل 
عمومـًا أكثـر انفتاحـًا وتقديـرًا لمـا يمكـن أن تسـاهم 

تحسـينه.” إلـى  سـعيًا  المـرأة  بـه 

للنســاء  العمــل  فــرص  زيــادة  نالحــظ 
القطاعــات. جميــع  فــي 

النــاس  وجـــــوه  أرى  أن  “أســـــــتطيع 
لهـــــــم  أقـــــــــدم  بــــــــــعـــــــدما  مشــــــــرقــــــــــــة 

 ” . تــي ما خد

خدماتــي  نوعيــة  زمالئــي  يقيــس  “ال 
جنســاني.” أســاس  علــى 

بقلم: هيلين نورمان

تحقيق صحفي 

هـ. ن.

هـ. ن.

موظفة في قسم إسعاد المتعاملين، 
في مجموعة بريد اإلمارات

شما حديد آل علي،
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أمضت آسـتا سـونغايليني معظم مسـيرتها المهنية 
بالمؤسسـة  تلتحـق  أن  قبـل  المالـي  القطـاع  فـي 
Lithuanian Post كمديـرة تنفيذيـة فـي عـام 20١8. 
وعملـت فـي العديـد مـن مجـاالت القطـاع المصرفـي، 
بمـا فيهـا الشـركات والقطـاع الخـاص واالسـتثماري، 
وفـي رصيدهـا مـا يزيـد عـن 20 عامـًا مـن الخبـرة فـي 

إداريـة.  مناصـب 
التي دفعتني  األسباب  آستا: “هناك عدد من  وتقول 
هذا  لكون  “أواًل،  البريدي”.  بالقطاع  االلتحاق  إلى 
القطاع يحظى بتغطية واسعة وله أهمية كبيرة على 
المستوى الوطني. وثانيًا، ألني أحب التحديات واغتنام 
التغييرات  إدخال  في  رغبتي  ولكن  المتاحة.  الفرص 
 Lithuanian Post المؤسسة  فعًا  تحتاجها  التي 

كانت هي السبب الرئيسي وراء التحاقي بها”.
وكانـت لـدى سـونغايليني رؤيـة واضحـة للمؤسسـة 
العمليـات  تحسـين  فـي  تتجلـى  كانـت  البريديـة، 
المناسـبة  والمعـارف  المهـارات  ذوي  وتوظيـف 
أكثـر  بيـن  العمليـات. وإلـى حـد اآلن، مـن  تلـك  لتنفيـذ 
اإلنجـازات التـي تفتخـر بهـا هـو تنفيـذ خدمـة سـاعي 
عمـال  تجهيـز  فـي  تمثلـت  التـي  المتنقلـة،  البريـد 
التكنولوجيـا  بـأدوات  الريفيـة  المناطـق  فـي  البريـد 
الحديثـة التـي تمكنهـم مـن أداء جميـع وظائـف مكتب 
البريـد. وتوضـح قائلـة: “أنـا مسـرورة بهـذا المشـروع 
خصوصًا، ألنه أدى إلى رفع نوعية الخدمة المقدمة 

أن  إذ  لموظفينـا،  العمـل  ظـروف  وتحسـين  لزبائننـا، 
المطـاف،  أقـروا، فـي نهايـة  المشـككين  أكبـر  حتـى 

إيجابيـًا”.  تغييـرًا  أحـدث  قـد  المشـروع  هـذا  بـأن 
وتعتقد سونغايليني أن القطاع البريدي ال يزال حكرًا 
علـى الرجـال، ولذلـك ال يـزال هنـاك الكثيـر ممـا يتعيـن 
القيـام بـه لتشـجيع المسـاواة بيـن الجنسـين. وتفسـر 
علـى  مثـال  ذاكرتـي  فـي  عالقـًا  يـزال  “وال  قائلـة: 
هيمنة الذكور، كان ذلك في مؤتمر بريدي حيث أراد 
المديريـن  لجميـع  التقـاط صـورة جماعيـة  المنظمـون 
التنفيذييـن”. “بينمـا كنـت أتجـه نحـو زمائـي المديريـن 
التنفيذييـن، أخبرنـي أحـد المنسـقين أنـه يجـب أن يكـون 
التنفيذيـون،  المديـرون  فقـط  الصـورة  فـي  حاضـرًا 
وقد اندهش كثيرًا عندما اكتشف أنني فعًا المديرة 
لـم  وإن   .Lithuanian Post للمؤسسـة  التنفيذيـة 

تخنـي الذاكـرة، لـم يكـن يوجـد سـوى امرأتيـن وسـط 
العديـد مـن الرجـال علـى تلـك الصـورة.

مـن  أكبـر  عـدد  حاليـًا  يوجـد  أنـه  أشـهد  أن  “ويسـرني 
القطـاع  فـي  قياديـة  مناصـب  يشـغلن  الائـي  النسـاء 
علـى  يعمـل  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  وأن  البريـدي 
علـى  الجنسـين  بيـن  المسـاواة  بمسـألة  التوعيـة 
المسـتوى العالمـي. وأنـا متأكـدة، بحكـم خبرتـي فـي 
هذا القطاع، من أن كا من الرجال والنسـاء يمكنهم 
االضطـاع بالتسـيير الجيـد بدرجـة متسـاوية. غيـر أننـي 
يقـّدرن  وال  التواضـع  إلـى  ينزعـن  النسـاء  أن  الحظـت 
مهاراتهـن حـق تقديـر. وتضيـف سـونغايليني قائلـة: 
أحـد  اسـتطاع  فـإذا   - بأنفسـهن  النسـاء  تثـق  أن  يجـب 
تحقيـق شـيء عظيـم فـي قطـاع مـا، فيمكنـه تحقيـق 

ذلـك فـي أي قطـاع آخـر”.

المشــروع  بهــذا  مســرورة  “أنــا 
خصوصــًا، ألنــه أدى إلــى رفــع نوعيــة 
وتحســين  لزبائننــا،  المقدمــة  الخدمــة 

لموظفينــا.” العمــل  ظــروف 

يجــب أن تثــق النســاء بأنفســهن - فــإذا 
عظيــم  شــيء  تحقيــق  أحــد  اســتطاع 
فــي قطــاع مــا، فيمكنــه تحقيــق ذلــك 

فــي أي قطــاع آخــر.

بقلم: هيلين نورمان

LITHUANIAN POST آستا سونغايليني، المديرة التنفيذية للمؤسسة

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.

 المديرة التنفيذية
Lithuanian Post للمؤسسة

آستا سونغايليني،

هـ. ن.
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وتسـريع  تسـهيل  عـن  التعـاون  هـذا  أسـفر  وقـد 
إجـراءات االسـتيراد والمعالجـة والتخليـص الجمركـي 
Wish. اإللكترونـي  الموقـع  مـن  الـواردة  للبعائـث 
يخـص  تتبـع  رقـم  تحمـل  البعائـث  ألن  وذلـك   .com
يسـهل  ممـا  إرسـالها،  نقطـة  عنـد  أفريقيـا  جنـوب 

البلـد. فـي  التتبـع 

أقامـت المؤسسـة SAPO شـراكة جديـدة مـع منصـة 
الواليـات  مقرهـا  التـي   Wish اإللكترونـي  التسـوق 
المتحـدة، لتقديـم خدمـة أكبـر سـرعة وأعلـى جـودة 
التجـارة  الذيـن يشـترون المنتجـات مـن موقـع  للزبائـن 

اإللكترونيـة.
اللوجسـتية  الخدمـات  رئيـس  غالنيـان،  سـيكانو  وقـال 
SAPO: “يمّكـن هـذا المشـروع مـن  فـي المؤسسـة 
SAPO بأهميتهـا ونشـاطها  أن تحتفـظ المؤسسـة 
إيراداتنـا”.  تزيـد  اإللكترونيـة، وأن  التجـارة  فـي مجـال 
“كما أنه يجعلنا على رأس قائمة الشركات المفضلة 

الزبائـن”. لـدى 
علـى  عرضـت   SAPO المؤسسـة  أن  غالنيـان  وأفـاد 
المفاوضـات  وأدت  التعـاون،  اقتـراح   Wish شـركة 
يتيـح  أن  شـأنه  مـن  عملـي  اقتـراح  تقديـم  إلـى 

الخدمـة. مـن  جيـدة  مسـتويات 

وقـد دخلـت الشـراكة مـع Wish حيـز التنفيـذ فـي ٩ 
مايـو 202١. وقـال غالنيـان إنهـا الشـريك األول مـن هـذا 
تقدمهـا  SAPO، ولعـل مسـتوى  للمؤسسـة  النـوع 

يفسـح الطريـق أمـام عقـد شـراكات أخـرى مماثلـة.
ويذكـر بيـان صحفـي أن الخصائـص الرئيسـية للتعـاون 
50 فـي  يناهـز نسـبة  Wish وSAPO تشـمل مـا  بيـن 
عمليـة  واتضـاح  السـريعة؛  العبـور  مهـل  مـن  المائـة 
التتبـع مـن نقطـة البدايـة إلـى نقطـة النهايـة وتأكيـد 
لبعائـث  المجمعـة  الشـحنات  وإمكانيـة  التوزيـع؛ 
القصيـرة  النصيـة  الرسـائل  وإرسـال  متعـددة؛ 
جاهـزة  البعائـث  تكـون  عندمـا  الماديـة  واإلشـعارات 

للتوزيـع. 

أدت المفاوضــات إلــى تقديــم اقتــراح 
يتيــح مســتويات  عملــي مــن شــأنه أن 

جيــدة مــن الخدمــة.

تساعد الشراكة اجلديدة على احرتام االلتزام الذي يتعهد 
 )SAPO به مكتب بريد جنوب أفريقيا )املؤسسة

لزبائن التجارة اإللكرتونية
بقلم: تارا جيرو

وعقـب االنتهـاء مـن إجـراءات مسـح القبـول فـي أحـد 
المراكز الفرعية، يتلقى الزبون تلقائيًا رسالة تعلمه 

بـأن الطـرد جاهـز للسـحب. 
النفـاذ   Wish.com للموقـع وقـال غالنيـان: “يمكـن 
بالتدقيـق  يـرى  أن  ويمكنـه  بكاملهـا  العمليـة  إلـى 
مراحـل التقـدم المحـرز فـي معالجـة كل طـرد علـى 

حازميـن!” يجعلنـا  “وهـذا  حـدة”. 
وقـد ُسـلط الضـوء علـى نجـاح الشـراكة الجلـي فـي 
مقـال نشـر علـى الموقـع اإللكترونـي لجنـوب أفريقيـا 
مـن  وجيـزة  فتـرة  بعـد   Businesstech.co.za

 .Wishو  SAPO بيـن  التعـاون  إطـاق 
مواقـع  لثاثـة  األخيـر  االختبـار  إلـى  المقـال  وتطـرق 
للتسـوق علـى اإلنترنـت وتجربتهـا فيمـا يتعلـق بعمليـة 

التوزيـع.

موقـع  مـن  بضاعـة  شـراء  المختبـرون  طلـب  وقـد 
تقديريـًا  ١0 مايـو وتلقـوا موعـدًا  Wish فـي  التسـوق 

أغسـطس. نهايـة  فـي  بضاعتهـم  بوصـول 
مـن  أتـت  الكبـرى  “المفاجـأة  بـأن  المقـال  ويخبـر 
االنتظـار  فتـرة  مـن  الرغـم  “فعلـى   .”Wish الموقـع 
الطويلـة المزعمـة، أرسـل الموقـع Wish رسـالة بريـد 
مكتـب  فـي  ُوزع  قـد  الطـرد  بـأن  لإلخطـار  إلكترونـي 
البريد المحلي في 26 مايو - أي بعد أسبوعين فقط 
يكـون  أن  المرجـح  ومـن   ... الطلـب.  تقديـم  يـوم  مـن 
 Wish التوزيع في هذا الوقت المدهش من الموقع
 Wish الموقـع  بيـن  أبرمـت  عـن صفقـة جديـدة  ناتجـًا 

.”South African Post Office والمؤسسـة 
بالفعـل تحسـنًا  الزبائـن قـد الحظـوا  وقـال غالنيـان إن 
فـي  أيضـًا  سـاهم  ممـا  التوزيـع  مواعيـد  فـي  كبيـرًا 
.SAPO المؤسسـة  لموظفـي  المعنـوي  التشـجيع 

قـال غالنيـان: “إن التجـارة اإللكترونيـة هـي مسـتقبل 
تكـون  أن  المذهـل  لمـن  “وإنـه  البريديـة”.  الخدمـات 
لألعمـال  العالميـة  الموجـة  فـي  مشـاركًا  عنصـرًا 
تفهمـًا   Wish.com الموقـع  أبـدى  ولقـد  الجديـدة. 
كبيـرًا وسـُهل التعامـل معـه. وإننـا نعـرب عـن امتناننـا 
ربـوع  كافـة  مـن  البعائـث  جلـب  مـن  لتمكيننـا  الكبيـر 
العالـم إلـى مواطنـي جنـوب أفريقيـا، بـل وحتـى إلـى 
أولئـك الذيـن يعيشـون فـي المناطـق الريفيـة النائيـة.”

إن الزبائــن قــد الحظــوا بالفعــل تحســنًا 
ممــا  التوزيــع  مواعيــد  فــي  كبيــرًا 
ســاهم أيضــًا فــي التشــجيع المعنــوي 

.SAPO المؤسســة  لموظفــي 

تساعد الشراكة الجديدة على احترام االلتزام الذي يتعهد به مكتب بريد جنوب أفريقيا )المؤسسة SAPO( لزبائن التجارة اإللكترونية تحقيق صحفي 



فرنسا
إلى  حديثًا   LA POSTE المؤسسة  انضمت 
 Carrefour شــــــــــركـــــــــة  تبذلها  الي  الجهــــــــــــــود 
أجل  من  بالتجزئة  للبيع  العماقة  الفرنسية 
خال  من  للمواطنن  اليومية  الحياة  تحسن 
الغذائية   - كافة  التوزيع  عمليات  بن  الجمع 
واحدة.  تجميع  نقطة  في   - الغذائية  وغري 
مراكز  من  جديدة  سلسلة  إنشاء  وسيتم 
يتعلق  فيما  استخدامها  يمكن  الي  التجميع 
واستامها  الطرود  وإرسال  البقالة  بطلبات 
الرئيسية.  الحضرية  المناطق  أنحاء  جميع  في 
وقد كان إنشاء هذه المراكز الي افتتح أولها 
في باريس في شهر مايو في إطار االستجابة 
من  المزيد  إدخال  بشأن  المزايدة  للطلبات 

الرقمنة والفعالية على مستوى الخدمات.

المملكة المتحدة
أعلنت المؤسسة ROYAL MAIL أن مكتب التوزيع 
 )Bristol Delivery Office( بريستول  في 
أسطواًل  يمتلك  الباد  في  مكتب  أول  أصبح  قد 
والتوزيع  التجميع  سيارات  من  بالكامل  كهربائيًا 
الزام  التطوير  األخري. ويدعم هذا  الكيلومرت  في 
البييئ  تأثريها  من  بالحد   Royal Mail مؤسسة 
بريستول.  في  النقي  الهواء  منطقة  وبمشروع 
وبصرف النظر عن االنبعاثات الكربونية المنخفضة، 
توفر 23 شاحنة كهربائية في بريستول سعة نقل 
الصيانة.  عمليات  في  أقل  جهدًا  وتقتضي  عالية 
من  مزايدة  كميات  استيعاب  إلى  ذلك  ويهدف 
عمليات  في  الموثوقية  مستوى  وتعزيز  الطرود 

التوزيع. 

ألمانيا
 DEUTSCHE POST المؤســــــــســــــــــــــــــــــة  شـــــــرعت 
االستجابة  دعم  إطار  في   DHL GROUP
مجموعة  إعارة  في  الميدان  في  اإلنسانية 
التابع  اإلمدادات  قسم  إلى  الخرباء  من 
لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونسيف( 
اإلقليمي  اإلمدادات  ومركز  كوبنهاغن  في 
اليونسيف  منظمة  وستستفيد  دبي.  في 
باعتبارها الشريك الرائد في مرفق كوفاكس 
مؤسسة  اكتسبتها  الي  الطويلة  الخربة  من 
علوم  في   Deutsche Post DHL Group
الصحية  للرعاية  اللوجستية  والخدمات  الحياة 
لتعزيز الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-١٩ 
وتؤدي  البلدان.  جميع  في  للحياة  المنقذة 
تخزين  في  مهمًا  دورًا  بالفعل  المؤسسة 
اللقاحات وتوزيعها، وتسعى حاليًا إلى رفع 

مستوى مساهمتها في مكافحة الجائحة. 

السويد
بتنفيـــــــــــــــــذ   POSTNORD المؤســــــــــســــــــــــــة  تقـــــــــوم 
شبكة  توسيع  إلى  ترمي  كبرية  استثمارات 
بلدان  أربعة  بها في  الخاصة  الطرود  صناديق 
وفنلندا  الدانمرك  وهي   - أوروبا  شمال  في 
صناديق  حاليًا  وتكتسب  والسويد.  والرنويـج 
للغاية  أنها وسيلة مائمة  أثبتت  الطرود الي 
شعبية  الجائحة  أثناء  والربيد  الطرود  لتلقي 
مؤسسة  وتسعى  الشمال.  في  مزايدة 
الطلب  لهذا  االستجابة  إطار  PostNord في 
المزايد إلى تركيب ما ال يقل عن 500 ١2 صندوق 
الحضرية  المناطق  بالطرود في كل من  خاص 
والريفية في جميع أنحاء منطقة الشمال قبل 

نهاية عام 2022.

جورجيا
على   GEORGIAN POST المؤسسة  تعمل 
للتصدي  المبذولة  الوطنية  الجهود  تكثيف 
تعديل عملياتها  ليس فقط من خال  للجائحة 
الخاصة ولكن أيضًا من خال دعم أهم الجهات 
الصليب  مثل  اإلنساني،  المجال  في  الفاعلة 
اإلعامية  المنشورات  توزيع  خال  من  األحمر، 
في  تلقى  وقد  الشخصية.  الحماية  ومعدات 
الفئة  200 مواطن من   000 أكر من  وقت سابق 
واالختبارات  األدوية  للخطر  عرضة  األكر 
مشروع  خال  من  منازلهم  في  مباشرة 
المؤسسة الربيدية لتوزيع األدوية. وقد تمكنت 
المفروضة  القيود  رغم  الربيدية،  المؤسسة 
 ٩5 من  يقرب  ما  على  الحفاظ  من  المتبقية، 

في المائة من الحركة الربيدية. 

تركيا
 TURKISH POS)PTT(ـــــــــــعت الشـــــــــــــــــــــــــــــــركة وسَّ
نطاق شراكتها مع بريد قطر لتسهيل التصدير 
في  بلدًا   47 إلى  الرتكية  للبضائع  اإللكرتوني 
جميع أنحاء أوروبا واألمريكتن. ويجري تنفيذ 
 -  Turkish Souq منصة  خال  من  المبادرة 
إطاقها  تم  اإللكرتونية  للتجارة  منصة  وهي 
في عام 20١8 لتحسن وصول المنتجن األتراك 
إلى السوق القطري. وكجزء من هذا التعاون 
المستثمَرْين  كا  يأمل  المتنامي،  االقتصادي 
التغطية  مستوى  على  نمو  تحقيق  في 
الرتكية  المنتجات  لتمكن  للمنصة  الجغرافية 
أنحاء  جميع  في  الوجهات  غالبية  بلوغ  من 

العالم.

كوت ديفوار
اســــــــــــــــــــــتعدادًا الســـــــــــــــــتضافة المؤتمــــــــــــــــر الربيــــــــــــدي 
أغسطس،  شهر  في  القادم  العـــــالمي 
 LA POSTE CÔTE D’IVOIRE عرضت المؤسسة
الرقــــــمي  االقتصــــــــــــــــاد  وزارة  مــــــــــــــــــع  بالتعــــــــاون 
واالتصاالت واالبتكار واالتحاد الربيدي العالمي 
غرب  في  المستقبلي  الربيد  مكتب  شكل 
أفريقيا. ويهــــــــدف المرفـــــــــــــق الربيــــــــــــــــدي الجديـــــــــــــد 
جعـــــــــــــــــــل  إلى  التكنولوجيات  بأحـــــــــــدث  المجهـــــــــز 
الشبكة الربيدية الوطنية أكر شمواًل وفعالية. 
وقد افُتِتح هذا المرفق في شهر مايو خال 
لاتحاد  العام  المدير  نائب  أداها  الي  الزيارة 
الربيدي العالمي باسكال كليفا لكوت ديفوار. 
قدرات  لنمو  كرمز  المكتب  هذا  سُيعَتمد  كما 

المستثمرين الربيدين في أفريقيا.

سويسرا 
تكنولوجيا   SWISSPOST المؤسسة  ابتكرت 
في  الربيدية  الخدمات  تقديم  تتيح  جديدة 
القرى النائية حيث ال يكون اإلبقاء على مركز 
االقتصادية.  الناحية  من  مستديمًا  دائم  بريد 
ذكي  جهاز  ألف  مائة  توفري  جرى  وقد 
محددة  أجهزة  وهي   -  )SmartButtons(
أو  ذكي  هاتف  توفر  استخدامها  يتطلب  ال 
 - اشرتاك  شريحة  حىت  أو  محمول  حاسوب 
طلب  من  الزبائن  األجهزة  هذه  ن  وسُتمكِّ
على  القائمة  الربيدية  الخدمات  على  الحصول 
ضوئيًا.  الرموز  من  رمز  مسح  بمجرد  الطلب 
والفهم،  االستخدام  سهلة  أجهزة  وهي 
ع أن تغري هذه التكنولوجيا الطريقة  حيث ُيتوقَّ
الي يتم بها تقديم الخدمات الربيدية من خال 
جميع  إلى  بالنسبة  إليها  الوصول  تبسيط 

الفئات السكانية.

أوروبا

أفريقيا

رواندا
رواندا  في  الوطين  الربيد  مكتب  سينفذ 
الشبكة  على  القائمة  الرموز   )IPOSITA(
الشبه  المناطق  في  التوزيع  عمليات  لتبسيط 
وضع  بعُد  يتم  لم  حيث  والريفية  الحضرية 
الشوارع،  أو  بالمنازل  خاصة  ترقيم  أنظمة 
مثل  اإللكرتونية  الخرائط  استخدام  يمكن  وال 
بشبكة  االتصال  ضعف  بسبب  غوغل  خرائط 
من  مبىن  لكل  رموز  توليد  وسيجري  اإلنرتنت. 
قام  ذكي  هاتف  تطبيق  خال  من  المباني 
 Akutari النيجريي  الخدمات  مقدم  بتطويره 
نظام  لنشر  التحضري  إطار  وفي   .Limited
الرموز على  القائم على  الجديد هذا  العنونة 
 Iposita المؤسسة  ستقدم  البلد،  مستوى 
باإلضافة  وموظفيها  لسائقيها  شامًا  تدريبًا 

إلى إطاق حملة توعوية لفائدة السكان.

الواليات المتحدة األمريكية
كشفت خدمة بريد الواليات المتحدة األمريكية 
من  “التوزيع  العشرية  خطتها  عن   )USPS(
أجل أمريكا” - وهي اسرتاتيجية شاملة تهدف 
المالية.  النمو والتمزيُّ واالستدامة  إلى تحفزي 
الشروع  المستثمر من  الخطة  وستمكن هذه 
التشغيلية  التغيريات  من  سلسلة  تنفيذ  في 
ذلك  ويشمل  والتشريعية؛  والتكنولوجية 
وتحسن  البيئية  باالستدامة  المتعلقة  التدابري 
التكنولوجية  واالبتكارات  المالية  التدفقات 
الموثوقية  عن  فضًا  لة،  المعدَّ واألسعار 
ونوعية  الخدمات  إلى  الوصول  وإتاحة 
الخدمة. وتعد هذه االسرتاتيجية الجديدة نتاجًا 
تهدف  وشاملة  صارمة  استشارية  لعملية 
المتحدة  الواليات  بريد  خدمة  مساعدة  إلى 
وجه  أكمل  على  الوفاء  على  األمريكية 
األمة  مكونات  “ربط  في  المتمثلة  بمهمتها 

جمعاء بعضها بعضًا”.

نيوزيلندا
اسرتاتيجيات   NZ POST المؤسسة  ستعتمد 
المنخفضة  الكربون  انبعاثات  على  قائمة 
توزيع  عمليات  لجعل  الكربون  أرصدة  وشراء 
جميع الرسائل والرزم من شخص إلى شخص 
عمليات محايدة من حيث انبعاثات الكربون في 
عام 202١. وسيغطي هذا النهج جميع مراحل 
اسرتاتيجية  وضع  في  وسيساهم  التوزيع 
من  التخلص  في  المتمثلة  الربيدية  المؤسسة 
األثر الكربوني بالكامل بحلول عام 2030. ويجري 
ع أن يعوض  استكمال هذا اإلجراء، الذي ُيتوقَّ
وحده حوالي 000 ١7 طن من الكربون على مدار 
أكر  جعل  مثل  أخرى  بخطوات  واحد،  عام 
يعمل  الربيدية  المؤسسة  أسطول  نصف  من 
تعبئة  مواد  واستخدام  الكهربائية  بالطاقة 

تطلق أقل انبعاثات من غاز الكربون.

اإلمارات العربية المتحدة
افتتح بريد اإلمارات ثاني أكرب مرفق لمعالجة 
الطــــــــــــــــرود فـــــــــــــــــــــي المنطقــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــرة للتجــــــــــــــارة 
اإللكرتونية في دبي. وحيث أنه من المتوقع 
إجمالي  ربع  من  أكر  المرفق  هذا  يعالج  أن 
للمؤسسة  السريع  الربيد  وبعائث  الطرود 
الربيدية، فإنه سيليب عمليات التوزيع في الميل 
األول واألخري وسزييد في نهاية المطاف من 
اإللكرتونية  والتجارة  الربيدية  الخدمات  سرعة 
عالية  تجربة  وسيشكل  ومرونتها.  وماءمتها 
افتتاح  ويعكس  الزبائن.  إلى  بالنسبة  النوعية 
المرفق الجديد أيضًا الزام المؤسسة الربيدية 
العمليات  وأتمتة  الرقمنة  نطاق  بتوسيع 

الربيدية.

فانواتو
في   VANUATU POST المؤسسة  نجحت 
التخليص  وعمليات  اإللكرتونية  تجارتها  رقمنة 
أول دولة  يجعلها  الحدود مما  الجمركي عرب 
جزرية في المحيط الهادئ تعتمد اإلنرتنت في 
العمليات الجمركية واألمن البيولوجي. ونظرًا 
المسبقة  اإللكرتونية  البيانات  اعتماد  لزايد 
فإن  الدولية،  الربيدية  البعائث  لنقل  كشرط 
تحسن القدرات الرقمية للمستثمرين الربيدين 
في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغرية 
عمليات  لضمان  ضروريًا  أمرًا  أصبح  النامية 
سلسة ودون انقطاع. وتمهد فانواتو - وهي 
الدعم من  يتلقى هذا  بلدًا   22 واحدة من بن 
الطريق   - العالمي  الربيدي  األونكتاد واالتحاد 
في  تطورًا  أكر  بريدية  واجهة  وضع  نحو 

منطقة المحيط الهادئ.

أسرتاليا 
 AUSTRALIA POST تكـــــــــــــــرس المؤســـــــســــــــــــــــــــــــــة
لدعم   202١ لعام  المجتمعية  المنح  برنامج 
تعالج  الي  والمحلية  اإلقليمية  المبادرات 
والرفاهيــــــــــــــــــــــة  العقليــــــــــــــــــــة  الصحـــــة  احتياجــــــــــــــــــات 
إلـــــى  تصل  الي  المنح  ص  وسُتخصَّ للمواطنن. 
الربحية  غري  للمنظمات  أمريكي  دوالر   ١0  000
المؤهلة الي ينصب تركزيها على بناء عاقات 
العام  خال  خاصة  عليها،  والحفاظ  هادفة 
جائحة  تسليط  لمدى  وإدراكًا  للجائحة.  الثاني 
كوفيد-١٩ للضوء على أهمية الصحة العقلية، 
من  تنقل،   Australia Post المؤسسة  فإن 
الربيدية  المؤسسة  دور  المنح،  برنامج  خال 
التقليدي  بالشكل  االتصال  ربط  في  المتمثل 
المتطلبات  تلبية  أجل  من  جديد  مستوى  إلى 

الحالية.

كل المواضيع بقلم إيكاترينا سيتنيكوفا.

جنوب أفريقيا
 SOUTH AFRICA POST تعاونت المؤسسة
 Mail OFFICE مع منصة التجارة اإللكرتونية 
تجربة  عيش  من  الزبائن  لتمكن   Americas
في  سيما  ال  وأسهل،  وأرخص  أسرع  تسوق 
المناطق الريفية. وستضطلع المؤسسة كجزء 
البعائث  توزيع  بمهمة  الجديد  االتفاق  من 
الي ُتطلب من خال هذه المنصة في جنوب 
التعاون  هذا  ويمثل  القارة.  وشبه  أفريقيا 
المبذولة  الجهود  سلسلة  من  جزءًا  الجديد 
اإلنرتنت  عرب  التسوق  وتعزيز  تبسيط  أجل  من 
والتجارة اإللكرتونية في جنوب أفريقيا، وذلك 
في  السابقة  الكبرية  الخطوة  إلى  باإلضافة 
آخر  اتفاق  إبرام  في  تمثلت  الي  االتجاه  هذا 
اإلنرتنت  عرب  للتسوق  األمريكي  العماق  مع 

.Wish

باراغواي
المؤسسة  تعمل  الجائحة،  استمرار  ظل  في 
إلى  جنبًا   PARAGUAYAN POST OFFICE
جنب مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة لدعم 
على  للبطاقات  اآلمن  التوزيع  في  االستمرار 
للمعاشات  الدولة  برنامج  من  المستفيدين 
الغذائية المخصصة للمسّنن. وتعد البطاقات 
الصادرة عن البنك الوطين للتنمية )BNF( أداة 
لألشخاص  المالية  المساعدة  لتقديم  مهمة 
والذين  عامًا   65 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
يعيشون تحت خط الفقر. وتتعاون المؤسسة 
الصحة  وزارة  مع   Paraguayan Post
تنظيم  على  االجتماعية  والرعاية  العامة 
عدم  ضمان  أجل  من  البطاقات  توزيع  عمليات 
المواطنن  صحُة  للخطر  ض  ُتعرَّ لكيا  تعريض 

المعرضن للخطر.

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

الشرق األوسط

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

طوابع البرید؟ 
لنكن واقعیین!

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

البرید على اإلنترنت في جمیع أنحاء العالم.

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

البریدي العالمي.

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

بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2021
مجلة Union Postale هي المجلة الرئيسية لاتحاد البريدي العالمي، 
وقد بدأ إصدارها في عام ١875. وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات، ما 

يتيح للمعلنين فرصة للوصول بانتظام إلى جمهورهم.
من  مجموعة  على  المجلة  من  نسخة   ١2  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   ١٩2

والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
اجتماعات  أثناء  أيضا  عام  كل  في  المجلة  من  أخرى  نسخة   ١000 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:
ديفيد دادج،
رئيس التحرير

david.dadge@upu.int :البريد اإللكتروني
الهاتف: 11 31 350 31 41+ 

* مقتطف من الدراسة االستقصائية التي أجريت على القراء في عام 20١٩.
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 
ــع. للحصــول علــى أربعــة أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنــا المتميــزة وذلــك بإحــدى اللغــات األرب
يمكن للمشتركين األفراد في أي مكان في العالم االشتراك مقابل 5۰ فرنكًا سويسريًا في 

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

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

االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

الفاكس:

اللغة المطلوبة:

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد صفحة كاملة 

800 28 يورو 200 ١5 يورو 4000 يورو الصفحات 
الداخلية

520 2٩ يورو 480 ١5 يورو 4١00 يورو ظهر صفحة 
الغاف األمامية

520 2٩ يورو 480 ١5 يورو 4١00 يورو ظهر صفحة 
الغاف الخلفية

٩60 30 يورو 340 ١6 يورو 4300 يورو صفحة الغاف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد نصف صفحة

600 2١ يورو 400 ١١ يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

الصينية الفرنسية اإلنكلزيية العربية
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