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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
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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



45 UNION  POSTALE إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ ١875
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يتناقشون بشأن مستقبل البريد
عندمــا التقــى ثاثــة مفكريــن بارزيــن فــي مجــال 
القطــاع البريــدي خــال اجتمــاع عــن ُبعــد مؤخــرًا 
كانــت  البريــدي،  القطــاع  مســتقبل  لمناقشــة 

األجوبــة. مــن  أكثــر  األســئلة 

هواية جمع الطوابع البريدية
مآثر دمى الدببة المحشوة - كيف أّلفت طوابع البريد بين الناس 

خالل الجائحة
فــي مــارس 2020 كانــت المؤسســة New Zealand Post تســتعد إلصــدار طوابــع 
بريديــة احتفــااًل بمشــاركة بلدهــا فــي األلعــاب األولمبيــة لعــام 2020 فــي طوكيــو. 
إال أنــه خــال أســبوع واحــد، أّجلــت األلعــاب األولمبيــة وبــدأت نيوزيلنــدا فــي تطبيــق 

ترتيبــات إغــاق شــامل علــى الصعيــد الوطنــي للتصــدي لجائحــة كوفيــد-١٩.
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موضوع الغالف

العـــالمــــــي  البـريـــــــدي  االتـحــــــاد 
ومؤسســـات البريـــد والجائحـــة 
فـــي ١٦ مـــارس 2020 أوصـــد االتحـــاد البريـــدي العالمـــي أبـــواب مقـــره الرئيســـي 
وأّجـــل الســـفر إلـــى الخـــارج نتيجـــة تفشـــي جائحـــة كوفيـــد-١٩. ثـــم أقـــدم بعـــد ذلـــك 
بشـــهر علـــى اتخـــاذ قـــرار صعـــب، باالتفـــاق مـــع حكومـــة كـــوت ديفـــوار، قضـــى 

بتأجيـــل المؤتمـــر البريـــدي العالمـــي الســـابع والعشـــرين إلـــى أغســـطس 202١.

تحقيق صحفي
على الجبهة

عمــال البريــد مــن شــتى أنحــاء العالــم يتبادلــون 
أثنــاء  الجبهــة  علــى  عملهــم  وتجــارب  ذكريــات 

العالميــة. الجائحــة 

10

26

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.

ربيع 2021 
إشارة إلى الموسم في بلد النشر.
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الــذي  الغابــون،  بريــد  مؤسســة  عــام  مديــر  أدانــدي، 
السياســات  لتنفيــذ  وســيلة  الربيــدي  القطــاع  يعتــرب 
الظــروف.  جميــع  وفــي  مــكان  كل  فــي  العامــة 
فــي  نأمــل  الذيــن  الخــربة  ذوو  القــادة  هــم  هــؤالء 
بعــد  الجديــدة  الفــرص  اغتنــام  علــى  يســاعدوننا  أن 

الرقمــي. التحــول  مجــال  فــي  وخاصــة  الجائحــة، 
وأخريًا، يشيد العدد الخاص بالطوابع اليت استلهمت 
من الجائحة. طوابع مثل ذلك الذي أصدرته مؤسسة 
بريد نيوزيلندا وربط بن سكان البلد من خال استخدام 
رئيـس  أنتونـي هاريـس،  للدببـة. فحسـبما صـرح  صـور 
خدمـة الطوابـع ومقتنيـات الجامعـن فـي مؤسسـة 
بريـد نيوزيلنـدا، فـإن طوابـع الربيـد ليسـت فقـط مجـرد 
وسـيلة عمليـة لتوجيـه الرسـائل بـل هـي أيضـًا وسـيلة 
وال  البشـرية.  العاقـات  بأهميـة  خالهـا  مـن  يعـرف 
أظـن أن هنـاك عبـارات أفصـح مـن هـذه لوصـف العمـل 
واالتحـاد  الربيديـون  المسـتثمرون  بـه  يضطلـع  الـذي 

الربيـدي العالمـي أيضـًا.
تقدمنـا  أننـا  حقـًا  أشـعر  الـوراء،  إلـى  أنظـر  حينمـا 
الماضـي عامـًا مفعمـًا  العـام  لقـد كان  إلـى األمـام. 
باألحـزان ومـآٍس ال يمكـن حصرهـا، ولكننـا بقينـا مـع 
ذلك جميعًا مرابطن. ففي الحقيقة، وطوال هذه 
السـنة الفتاكـة المتمـزية عـن سـائرها، لـم ننـس مـن 
وهـذا  أشـمل.  مجتمـع  فـي  كأفـراد  أو  كأفـراد  نحـن 
فـي حـد ذاتـه إنجـاز عظيـم. وهـو أيضـًا إنجـاز أسـهم 
تعزيـز  علـى  بحرصـه  العالمـي،  الربيـدي  االتحـاد  فيـه 

كبـريًا. إسـهامًا  العالميـة  االتصـاالت 

بشار عبد الرحمن حسني
المدير العام، االتحاد الربيدي العالمي

أقـــــــدم  إحــــــــدى  هـــــي   Union Postale المجلــــــة 
المجـات الـيت تصدرهـا منظمـة دوليـة. فقـد شـهدت 
منـذ إنشـائها الثـورة الصناعيـة والحـروب والمجاعات، 
حىت السفر إلى الفضاء وظهور اإلنرنت. وكل حدث 
وكذلـك  حياتنـا؛  فـي  بصمـة  تـرك  األحـداث  هـذه  مـن 

لقـد غريتنـا جميعـًا. فعلـت جائحـة كوفيـد-١٩، 
ولهـذا السـبب، وفـي هـذه الذكـرى األولـى للجائحة، 
عـددًا  قرائهـا  علـى   Union Postale المجلـة  تطـرح 
خاصـًا كرسـته لبيـان الطريقـة الـيت أثـر بهـا الفـريوس 
علـى القطـاع الربيـدي الدولـي خـال السـنة الماضيـة. 
وجاء هذا العدد الخاص ليسلط الضوء على الجهود 
لمسـاعدة  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  يبذلهـا  الـيت 
مؤسسـات الربيـد، وليبـّن كيـف اضطـر المسـتثمرون 

الربيديـون إلـى تغيـري نمـاذج أعمالهـم بسـرعة.
أن  يجـب  إنـه  تقـول  الـيت  العبـارة  صـدق  يذهلـي  كـم 
تنظـر إلـى الخلـف لكـي تـدرك المسـافة الـيت قطعـت. 
مؤخـرًا،  ألقيتهـا  كلمـة  خـال  قولـه  لـي  سـبق  وكمـا 
ُقدمـًا  الربيديـن  بالمسـتثمرين  تدفـع  االبتـكار  روح  إن 
تحـرك  الفريـدة  الـروح  هـذه  نفـس  ألشـهد  وإنـي 
زمائـي بمقـر االتحـاد الربيـدي العالمـي. فقـد نظرنـا 
جميعًا سويًا في األثر الذي أحدثه الفريوس وكّيفنا 
جهودنا بمقتضاه. وبفضل ذلك، عزز االتحاد الربيدي 

القطـاع فـي مجملـه. لـدى  العالمـي مصداقيتـه 
خـربات  علـى  الخـاص  العـدد  هـذا  مقـاالت  أحـد  يركـز 
مثـل  الجبهـة،  مسـتوى  علـى  العاملـن  األشـخاص 
حضـري  بريـد  سـاعي  وهـو  مانيكيـس،  نيكـوس 
شـعوره  عـن  بفخـر  ويتحـدث  اليونانـي  بالربيـد  يعمـل 
عـن  تأخـرت  المجيـد،  الميـاد  عيـد  هديـة  تسـليم  عنـد 
موعدهـا، لطفـل عمـره 8 سـنوات قائـًا “كان الطفـل 
يقفز فرحًا عند قدومي والهدية بن يدي”. ويجسد 
المقال الفرحة اليت يمكن أن تدخلها مؤسسة الربيد 
فـي قلـوب النـاس، كمـا يعكـس حمـاس العاملن في 

وتفانيهـم. الجبهـة 
 - التنفيذيــن  الرؤســاء   - القــادة  مــع  أيضــًا  تحدثنــا 
ُشــغلهم  الذيــن وجــب عليهــم إدارة الجائحــة. وكان 
الشــاغل هــو تلبيــة احتياجــات الزبائــن وضمــان ســامة 
موظفيهــم وصّحتهــم. هــم شــخصيات مثــل ميكائيــل 

الفتاكـــــة  السنــــــة  هــــــذه  طــــــوال   ...“
المتميـــزة عـــن ســـائرها، لـــم ننـــس َمـــن 
نحـــن كأفـــراد أو كأفـــراد فـــي مجتمـــع 

 . ” شـــمل أ

بعد مرور عام

تمهيد

العدوى

شـــهد العالم في مارس الذكرى األولى لجائحة كلمة رئيس التحرير
كوفيد-1٩.

وكل  البلـــدان  كل  فـــي  الفيـــروس  هـــذا  وتفشـــى 
العـــدد،  هـــذا  إعـــداد  تاريـــخ  وحتـــى  المجتمعـــات. 
مليـــون   121 قرابـــة  كوفيـــد-1٩  فيـــروس  أصـــاب 
شـــخص وتســـبب فـــي وفـــاة 2.67 مليـــون شـــخص 
عـــن  أيضـــًا  أســـفر  كمـــا  العالـــم.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
ركـــود عالمـــي فـــي األنشـــطة االقتصاديـــة وتـــرك 
اقتصـــادات كانـــت فيمـــا مضـــى بعافيـــة علـــى وشـــك 
النتائـــج تداعيـــات علـــى  لـــكل هـــذه  االنهيـــار. وكان 
واحـــدة  وباعتبارهـــا  الدولـــي.  البريـــدي  القطـــاع 
مـــن المجـــالت الرائـــدة فـــي العالـــم فـــي المجـــال 
 Union Postale المجلـــة  تخّصـــص  البريـــدي، 
هـــذا العـــدد إلجـــراء فحـــص مفصـــل ألحـــداث العـــام 
الماضـــي، إذ تشـــكل هـــذه فـــي تسلســـلها ســـردًا 
التغلـــب  مـــن  البريـــد  قطـــاع  تمّكـــن  لكيفيـــة  شـــيقًا 

الفتاكـــة. العالميـــة  األزمـــة  هـــذه  علـــى 

  

دافيد دادج، رئيس التحرير
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التنفيـذي  الرئيـس  مينديـز،  سـوالنو  خورخـي  يـرى 
أنـه علـى   ،Correos de Costa Rica للمؤسسـة 
الرغـم مـن التحديـات التـي فرضتهـا أزمـة كوفيـد-١٩، 
العمليـات  وضـع  لتقييـم  فرصـة  أيضـًا  شـكلت  فإنهـا 
والتطلـع لتلبيـة احتياجـات الزبائـن فـي ظـل مسـتقبل 

مسـتمرًا. تطـورًا  يشـهد 
كان الوضع حرجًا في كوسـتاريكا في بداية الجائحة، 
وفرضـت  األخـرى.  البلـدان  مـن  العديـد  غـرار  علـى 
جميـع  فـي  االجتماعـي  التباعـد  الصحيـة  السـلطات 
أنحـاء البلـد، وقّيـدت حركـة المركبـات ونفـذت برامـج 
الازمـة  الشـروط  حـددت  كمـا  المنـزل  مـن  العمـل 
للحصول على معدات الوقاية. ومرت أسابيع أغلقت 
خالهـا إغاقـًا تامـًا الحـدود الجويـة والبريـة والبحريـة 
فبـدأت  الوسـطى،  أمريـكا  فـي  الواقـع  البلـد  لهـذا 
والشـحن  والطـرود  التجـارة  حـول  تحـوم  الشـكوك 

الدولـي. الصعيـد  علـى 

وقد شـكل ذلك اختبارًا لروح القيادة تمثل في إيجاد 
الخـوف  بسـبب  بالشـلل  الشـعور  ينتابنـا  لكيـا  طريقـة 
والشـك، وللمحافظـة علـى هدوئنـا وتحديـد مواطـن 

القـوة والمزايـا لنسـخرها لصالـح المؤسسـة.
وأضـاف السـيد سـوالنو: “لقـد بّيـن لنـا العـام الماضـي 
فـي  التغييـر  لمواجهـة  االسـتعداد  أهميـة  مـدى 
والمهنـي  الشـخصي  المسـتويات  علـى  البيئـة، 
جديـدة  مبـادرات  تنفيـذ  فـي  والتسـريع  والتجـاري، 
ذلـك  إلـى  الحاجـة  دعـت  كلمـا  االسـتراتيجية  وتغييـر 
التجربـة،”. علـى  واالنفتـاح  الفشـل  مـن  خـوف  دون 

وسـجل توزيـع الطـرود لـدى العديـد مـن المسـتثمرين 
بسـبب  النظيـر،  منقطعـة  قياسـية  أرقامـًا  البريدييـن 
مضطريـن  ذلـك  مـع  كانـوا  الذيـن  النـاس  حركـة  تقييـد 

أخـرى. وأغـراض  الضروريـة  السـلع  لشـراء 

وأوضح السيد سوالنو: “في خضم جائحة كوفيد-١٩ 
وفـي ظـل بيئـة بـدأت تطغـى عليهـا التكنولوجيـا شـيئًا 
 Correos de Costa المؤسسـة  راهنـت  فشـيئًا، 
الشـركة  صـورة  مـن  والتخلـص  التنويـع  علـى   Rica

التـي ال تـوزع إال البريـد،”.
 Correos de المؤسسـة  وزعـت   ،2020 عـام  ففـي 
Costa Rica ٩.8 ماييـن طـرد وسـجلت فـي ديسـمبر 
رقمـًا قياسـيًا بلـغ 000 550 بعيثـة، وحققـت بذلـك زيـادة 
قدرهـا ٦4٪ مقارنـة باألرقـام المسـجلة فـي ديسـمبر 

.20١٩
الواجـب  الطـرود  عـدد  فـي  الكبيـرة  الزيـادة  أن  غيـر 
توزيعهـا تجـاوزت قـدرة المسـتثمر علـى التوزيـع ممـا 

التسـليم. مواعيـد  فـي  أثـر 

توزيـع  خدمـة  أطلقـت  بـأن  البريـد  مؤسسـة  ت  وردَّ
تعاونـي يقدمهـا طـرف ثالـث مقابـل الدفـع نظيـر كل 

ُتـوّزع. بعيثـة 
وقــال: “لقـــــــد ســــــمحـــــت لــنا هــــــذه الخــدمــــــــــة الجـــديـــــــــــــدة 
بالتوزيع في الوقت المحدد في جميع أنحاء أراضينا 
اإلقليمية، حتى في أوقات غير عادية، دون الحاجة 
التكاليـف  فـي  أو  العاملـة  اليـد  فـي  زيـادة  أي  إلـى 
الثابتـة للشـركة،”. مضيفـًا أن هـذه الخدمـة أسـهمت 
بالنسـبة  اإليـرادات  لجنـي  جديـدة  فـرص  إتاحـة  فـي 

إلـى أشـخاص فقـدوا وظائفهـم خـال الجائحـة.
 Correos de Costa المؤسسـة  أن  إلـى  وأشـار 
Rica وضعـت خطـة تقشـف علـى جميـع مسـتويات 
السـلبية  االقتصاديـة  اآلثـار  مـن  للتخفيـف  المؤسسـة 
علـى الميزانيـة. وتـم التركيـز علـى عامليـن أساسـيين: 
حرصـت مؤسسـة البريـد أواًل علـى اإلبقـاء علـى جميـع 
انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى  الخدمـة  فـي  موظفيهـا 
الخدمـات المختلفـة بسـبب الجائحـة. وكخطـوة ثانيـة، 

الرئيس التنفيذي، المؤسسة
Correos de Costa Rica

 Correos de المؤســـســــــــة  “راهـــــنت 
Costa Rica علـــى التنويـــع والتخلـــص 
مـــن صـــورة المؤسســـة التـــي ال تـــوزع 

البريـــد”  إال 

“لقد شـــكل ذلك اختبـــارا لروح القيادة 
لتجنـــــــب  طريقــــــــة  إيجــــــاد  فــــــي  تمثـــــل 
الخــــــوف  بســــــبب  بالشـــــــلل  الشــــــعور 

والشـــــــك” 

88 طـــرد   700 البريـــد  وزعـــت مؤسســـة 
مــــــارس  بيـــــــن  أدويــــــــة  علـــــــى  يحتــــــوي 

. نيـــو يو و

“يجـــب أن تظـــل مؤسســـة البريـــد حذرة 
فيما يتعلق باإلنفاق واالســـتثمارات، 
وأن تســـعى أيضـــًا إلـــى تعزيـــز فعالية 

مواردها”

النص: تارا جيرو

CORREOS DE COSTA RICA خورخي سوالنو مينديز ، الرئيس التنفيذي، المؤسسة القادة البريديون

وصرح السـيد سـوالنو “وضعتنا الجائحة وجهًا لوجه 
االسـتخدام  فعـًا:  منـه  منـاص  ال  تسـارع  أمـر  أمـام 
المكثـف للتكنولوجيـا فـي رقمنـة العمليـات، وإضفاء 
بدائـل  واقتـراح  التفاعـات  علـى  االفتراضـي  الطابـع 

بالمؤسسـة،”. الزبـون  لعاقـة  التقليديـة  للجوانـب 

علـى  تعتمـد  االبتـكارات  هـذه  مثـل  أن  علـى  وشـدد 
القطاعيـن  فـي  الفاعلـة  الجهـات  مـع  الشـراكات 
العـام والخـاص وتقتضـي مـن مؤسسـة البريـد البحـث 
باستمرار عن فرص جديدة وتخصيص موارد لابتكار.
تجربـة  فـي  للتفكيـر  الوقـت  “حـان  قائـًا  واسـتطرد 
الخدمـات  التفكيـر فـي  الزبائـن مـع خدماتنـا، وإعـادة 
وإطـاق  نجاحـًا  األكثـر  الخدمـات  وتعزيـز  التقليديـة، 

إلطاقهـا،”. خططنـا  التـي  المشـاريع 
وأشار السيد سوالنو إلى أنه في الوقت الذي تنظر 
فيـه مؤسسـة البريـد بالفعـل إلـى المسـتقبل قبـل أن 
 Correos المؤسسـة  تواجـه  الجائحـة،  آثـار  تتاشـى 
de Costa Rica توقعـات نمـو ضئيـل فـي عـام 202١. 
وأضاف أنه ال يمكن أن تعوض المؤسسـة خسـائرها 
المسجلة في اإليرادات في العام الماضي تعويضًا 
تامـًا. لذلـك، يجـب أن تظـل مؤسسـة البريـد حـذرة فيمـا 
أيضـًا  تسـعى  وأن  واالسـتثمارات،  باإلنفـاق  يتعلـق 

إلـى تعزيـز فعاليـة مواردهـا.

يـــرى خورخـــي ســـوالنو مينديـــز، الرئيـــس التنفيـــذي 
علـــى  أنـــه   ،Correos de Costa Rica للمؤسســـة 
الرغـــم مـــن التحديـــات التـــي فرضتهـــا أزمـــة كوفيـــد-1٩، 
فإنهـــا شـــكلت أيضـــًا فرصـــة لتقييـــم وضـــع العمليـــات 
والتطلـــع لتلبيـــة احتياجـــات الزبائـــن فـــي ظـــل مســـتقبل 

يشـــهد تطـــورًا مســـتمرًا.

خورخي سوالنو مينديز

 ت. ج.

العمــل  اســتمرارية  ضمــان  إلــى  المؤسســة  ســعت 
للزبائــن. الضروريــة  الخدمــات  توفــري  ليتواصــل 

لبعــض  ــج  بالرويـ أيضــًا  الربيــدي  المســتثمر  وقــام 
الربامــج الوطنيــة لمســاعدة الحكومــة علــى التصــدي 

كوفيــد-١٩. لجائحــة 
لخدمــات  المجانــي  التوزيــع  الربامــج  هــذه  وشــملت 
االجتماعــي  الضمــان  إطــار  فــي  الصحيــة  الرعايــة 

مزمنــة. بأمــراض  للمصابــن  واألدويــة 
علــى  يحتــوي  طــرد   88  700 الربيــد  ووزعــت مؤسســة 
ببيــع وتوزيــع  مــارس ويونيــو، كمــا قامــت  بــن  أدويــة 
التكلفــة  بســعر  اليديــن  معقــم  مــن  قــارورة   ٩8  ٦00
٦000 شــهادة  مــن  أكــر  مــارس ويوليــو، ووزعــت  بــن 

وخاصــة. عامــة  جامعــات  منحتهــا  جامعيــة 
جــت مؤسســة الربيــد أيضــًا لخدمــات حيويــة أخــرى  وروَّ

لتلبيــة حاجــات الزبائــن.
وهــي  تقدمهــا،  الــيت  اللوجســتية  الخدمــة  وكانــت 
ربـحــيـــــــــــــــة  الخـــدمــــــــــات  أكثـــــــــــــر   ،Pymexpress خــدمــــــــة 
فأثنــاء   .20١7 عــام  فــي  إطاقهــا  منــذ  للمؤسســة 
الجائحة، استخدمت المنشآت الصغرية والمتوسطة 
الخدمــة إلرســال ١.١٦ مليــون طــرد فــي جميــع  هــذه 
باألرقــام  مقارنــة  زيــادة  ذلــك  وشــكل  البلــد،  أنحــاء 

طــرد.  457  200 بواقــع   20١٩ عــام  فــي  المســجلة 
تقــــدمـــها  التـــــي  المحـليــــــة  البـــريــديــــــة  الخـدمـــــة  وتتيــــــح 
مؤسســة الربيــد فرصــة للزبائــن لرتيــب مواعيــد اســتام 
الســوق  تتيــح  كمــا  اإلنرنــت.  شــبكة  علــى  بعائثهــم 
الربيــد  مؤسســة  توفرهــا  الــيت   ،Yalo اإللكرونيــة، 
افراضيــة  منصــة  والمتوســطة  الصغــرية  للمنشــآت 

لجميــع منتجاتهــا. وتتكامــل هــذه الخدمــة مــع جميــع 
الخدمــات اللوجســتية الــيت تقدمهــا مؤسســة الربيــد.
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النص: هيلين نورمان

مـــر اليـــوم عـــام أو أكثـــر بقليـــل منـــذ أن شـــهد العالـــم 
أبـــواب  األثـــار األولـــى لجائحـــة كوفيـــد-١٩، وهـــا هـــي 
تـــزال موصـــدة،  العالمـــي ال  البريـــدي  مكاتـــب االتحـــاد 
الموظفيـــن  علـــى  فقـــط  المبنـــى  دخـــول  ويقتصـــر 
الخدمـــات  الســـتمرارية  أساســـيين  يعتبـــرون  الذيـــن 
الحيويـــة لاتحـــاد البريـــدي العالمـــي، كمـــا جـــرى إلغـــاء 
معظـــم األســـفار. وأّثـــرت الجائحـــة التـــي تســـببت فـــي 
فـــي  الشـــامل  اإلغـــاق  تدابيـــر  مـــن  عـــدد  أكبـــر  فـــرض 
مـــر  علـــى  الوقـــت  نفـــس  فـــي  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 
التاريـــخ، تأثيـــرًا كبيـــرًا علـــى االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 
وعلـــى قطـــاع البريـــد بوجـــه عـــام. ومـــع ذلـــك، ليســـت 

ســـيئة. األخبـــار  كل 
لاتحـــاد  العـــام  المديـــر  حســـين،  بشـــار  الســـيد  يقـــول 
البريـــدي العالمـــي، “لقـــد تمكـــن كل مســـتثمر بريـــدي 
تقريبـــًا مـــن تكييـــف وتغييـــر نمـــوذج أعمالـــه خـــال هـــذه 
وإذا  عظيـــم.  إنجـــاز  ذاتـــه  حـــد  فـــي  وهـــذا  األزمـــة، 
الناتـــج  الزخـــم  أن  أعتقـــد  االبتـــكار هـــذه،  واصلنـــا روح 
عـــن جائحـــة كوفيـــد-١٩ ســـيدفع القطـــاع إلـــى األمـــام 

األزمـــة.” انتهـــاء  بعـــد  ولفتـــرة طويلـــة 
وقـــد دعـــم االتحـــاد البريـــدي العالمـــي أعضـــاءه طـــوال 
المائمـــة  والمعـــارف  والبرامـــج  بـــاألدوات  العـــام 
لجائحـــة  والتصـــدي  هـــذه  االبتـــكار  روح  لتقّمـــص 

.١٩ كوفيـــد-

االستمرارية التشغيلية
العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  بـــدأ  الجائحـــة،  بدايـــة  منـــذ 
البريـــد  مؤسســـات  مـــن  رســـائل  يتلقـــى  بســـرعة 
بخصـــوص الخدمـــات المقيـــدة أو المعلقـــة مـــن خـــال 
مـــا  وســـرعان   .)EmIS( الطـــوارئ  معلومـــات  نظـــام 
تحـــرك االتحـــاد البريـــدي العالمـــي لضمـــان تمكنـــه مـــن 

ألعضائـــه. المناســـب  الدعـــم  تقديـــم 
االســـتمرارية  وحـــدة  االتحـــاد  أنشـــأ  مـــارس،  وفـــي 
العمليـــات  مديريـــة  إطـــار  فـــي   )OCU( التشـــغيلية 
لجائحـــة  للتصـــدي  تدابيـــره  لتنســـيق   )DOP( البريديـــة 

.١٩ كوفيـــد-
العمليـــات  مديـــر  بوســـتة،  اإللـــه  عبـــد  الســـيد  وتولـــى 
البريديـــة فـــي االتحـــاد البريـــدي العالمـــي رئاســـة هـــذه 
الوحـــدة. و”تقـــوم الوحـــدة بتنســـيق جميـــع األنشـــطة 
توفيـــر  وتشـــمل  بكوفيـــد-١٩،  المتعلقـــة  التشـــغيلية 
تلبيـــًة  المعلومـــات  ونشـــر  واألدوات  التوجيهـــات 

الجائحـــة.” خـــال  األعضـــاء  الحتياجـــات 
وقـــد نشـــرت وحـــدة االســـتمرارية التشـــغيلية حتـــى اآلن 
نظـــام  عبـــر  بكوفيـــد-١٩  تتعلـــق  رســـالة   700 مـــن  أكثـــر 
عـــن  تتابـــع  هـــي  وهـــا   .EmIS الطـــوارئ  معلومـــات 
كثـــب تطـــور الوضـــع وتوفـــر باســـتمرار معلومـــات حـــول 
مختلـــف خيـــارات النقـــل الدولـــي للتوزيـــع عبـــر الحـــدود، 
معلومـــات  نظـــام  فـــي  رســـائل  نشـــرت  أنهـــا  كمـــا 
الطـــوارئ EmIS حـــول مســـائل تتعلـــق بالقـــدرات فـــي 
مجـــال النقـــل وتقاريـــر عـــن الوضـــع فيمـــا يتعلـــق بجائحـــة 

كوفيـــد-١٩.

كمـــا تعاونـــت وحـــدة االســـتمرارية التشـــغيلية تعاونـــا 
وثيقـــا مـــع منظمـــة الجمـــارك العالميـــة لتبـــادل البيانـــات 
العالميـــة  البريديـــة  اللوجســـتية  السلســـلة  بشـــأن 
بالخدمـــات  المتعلقـــة  الممارســـات  أفضـــل  وجّمعـــت 

الماليـــة. والخدمـــات  االجتماعيـــة 
جــــائــحــــــــــــــة  فـــرضــــــــــــت  “لـقــــــــــــد  بــوســـتــــــــــة:  الســـيــــــــد  وقـــــال 
الشـبكــــــة  علـــى  مسبوقــــــة  غيـــر  ضغوطـــًا  كوفيـــد-١٩ 
البــريــــــــــدي  االتــحـــــــاد  تلقـــــى  “إذ  الــــدوليــــــــة،”.  البــريــــديـــــــــة 
العالمـــي رســـائل طارئـــة مـــن حوالـــي 7١ فـــي المائـــة 
هـــت هـــذه  مـــن بلدانـــه األعضـــاء، تتعلـــق بالجائحـــة. وُوجِّ
المتعلقـــة  الخدمـــة  اضطرابـــات  عـــن  لإلبـــاغ  الرســـائل 
مثـــل  كوفيـــد-١٩  انتشـــار  لوقـــف  المتخـــذة  بالتدابيـــر 
إلغـــاء الرحـــات الجويـــة والتباعـــد االجتماعـــي. وأدت 
هـــذه التدابيـــر إلـــى إطالـــة آجـــال التوزيـــع فـــي بعـــض 
الوصـــات البريديـــة ووقـــف تـــام للخدمـــات فـــي البعـــض 
اآلخـــر. وكان لذلـــك أثـــر فـــي كميـــات البريـــد عالميـــا وفـــي 

الخدمـــة.” نوعيـــة 

البريدي  االتحاد  أوصد   2020 مارس   ١٦ في 
السفر  وأّجل  الرئيسي  مقره  أبواب  العالمي 
إلى الخارج نتيجة تفشي جائحة كوفيد-١٩. ثم 
أقدم بعد ذلك بشهر على اتخاذ قرار صعب، 
باالتفاق مع حكومة كوت ديفوار، قضى بتأجيل 
السابع والعشرين  العالمي  البريدي  المؤتمر 

إلى أغسطس 202١.

االتحاد البريدي العالمي ومؤسسات البريد والجائحة

نشرت وحدة االســـتمرارية التشغيلية 
حتـــى اآلن أكثـــر مـــن 700 رســـالة تتعلق 
معـلومــــات  نظــــــام  عبـــــــــــر  بكوفيـــد-1٩ 

.EmIS الطـــوارئ 

االتحاد البريدي العالمي 
ومؤسسات البريد 

والجائحة

موضوع الغاف



UNION  POSTALE١3إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ ١21875

أيـــــــــــــــضًا  البـــريـــــديـــــــــــة  التكنــــــولـــــــــــوجيا  مـــــــركـــــــــــــز  وأرســـــــــى 
اإللكتـــــرونـــــــــــــــي  للتعـــــــليــــــم  حـــديثـــــــــــــــة  جــــديـــــــــــــــــدة  منصــــــــــــــــة 
 )formation.ptc.post أو   training.ptc.post(
لتعويـــض خيـــارات التدريـــب الضائعـــة. ولدعـــم الرقمنـــة 
الســـريعة للعمليـــات البريديـــة، بـــادر مركـــز التكنولوجيـــا 
إلـــى  الراميـــــــة  المشــــــــاريع  وتيـــــــرة  بتســـــــــريع  البريـــديـــــــة 
الثغـــرات  لســـد  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  أدوات  توفيـــر 
الســـيد  وأوضـــح  البريديـــة.  اللوجســـتية  السلســـلة  فـــي 
ماتاتـــا: “ويتضمـــن ذلـــك تطبيقـــات األجهـــزة المحمولـــة 
لتســـجيل بيانـــات اإلقـــرارات الجمركيـــة الخاصـــة بالزبائـــن، 
 )Domestic Postal System )DPS(( S والتطبيـــق 
)النظـــام البـريــــــدي المحلـــــي( وقـــدرات دمـــج تكنولوجيـــا 
المعلومـــات فـــي الشـــبكات اإلقليميـــة التجاريـــة والعامـــة 
للنقـــل والمعالجـــة الجمركيـــة والمدفوعـــات البريديـــة.”

مراقبة النوعية
األدوات  أهـــم  مـــن  أداة  النوعيـــة  مراقبـــة  نظـــام  يعـــد 
البريديـــة المخصصـــة  التكنولوجيـــا  المعلوماتيـــة لمركـــز 
لمراقبـــة الشـــبكة البريديـــة. وقـــال الســـيد ماتاتـــا “ُيعنـــى 
مركز التكنولوجيا البريدية بإدارة الشبكة المعلوماتية 
تضمـــــــن  التـــي   ،Post*Net العالمـــي،  البريـــدي  لاتحـــاد 
نقـــــــل البيــانـــــات المتعــلقـــــــــــة بالبعـــــائـــــث البريديــــــة فيمـــا بيـــن 
جميـــــع المســـــتثمرين البريدييـــن،”. “وتخـــزن هـــذه البيانـــات 
التـــي تمثـــل مليـــارات مـــن مجموعـــات البيانـــات المتبادلـــة 
مركـــز  إدارتهـــا  يتولـــى  آمنـــة  منصـــة  فـــي  ســـنة  كل 
النوعيـــة،  مراقبـــة  نظـــام  وأمـــا  البريديـــة.  التكنولوجيـــا 
فإنـــه  هـــذه،  الضخمـــة  البيانـــات  منصـــة  علـــى  القائـــم 
بالمســـتثمرين  الخاصـــة  األداء  وتقييمـــات  التقاريـــر  يوّلـــد 
البريدييـــن فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدورة الدوليـــة 

وتوزيعهـــا.” البريديـــة  البعائـــث  لتجميـــع 
هـو  النوعيـة  مراقبـة  نظـام  أن  ماتاتـا  السـيد  ويـرى 
بالكامـل  مسـتوفاة  معلومـات  لتوفيـر  مثاليـة  أداة 
وقـال  البريديـة.  اللوجسـتية  السلسـلة  وضـع  حـول 
“لقـد أبـرز نظـام مراقبـة النوعيـة، علـى سـبيل المثـال، 
علـى  األنشـطة  توقـف  عـن  الناجمـة  المدمـرة  اآلثـار 
خطوط النقل البريدي الدولي التي حاقت بالشبكة 
البريـدي  لاتحـاد  العالميـة  البريديـة  اللوجسـتية 
العالمـي، وعلـى األخـص علـى مسـتوى مؤسسـات 
البريـد فـي البلـدان الناميـة وفـي أقـل البلـدان نمـوًا ،” 

البعائـث. مـن  ضئيلـة  كميـات  تتبـادل  التـي 

ـــــد  يولِّ النــوعـيـــــــة  مــراقبــــــة  نظــــام  أن  ماتاتـا  الســــــيد  ويـرى 
السـلسـلــــة  تشــــغيل  ـر  تيسِّ أدوات  تقاريـــــر ويتضمــــن  حاليـا 
اللوجسـتية البريديـة تشـغيًا جيـدًا مـن خـال إبـراز حـاالت 
التأخير في عمليات النقل وكذا التغيرات على مستوى 
الحجـم. وقـال “يحتـل نظـام مراقبـة النوعيـة مكانـة جيـدة 
لألمـن  الجديـدة  المجـاالت  علـى  مضافـة  قيمـة  إلضفـاء 
البضائـع  تمييـز  مثـل  الجمركيـة،  والمعالجـة  البريـدي 
الخطـرة وعمليـات المراقبـة المجـراة باسـتخدام البيانـات 
البريديـة  البعائـث  يخـص  فيمـا  المسـبقة  اإللكترونيـة 
الضخمـة  البيانـات  منصـة  تحّمـل  يوفـر  وأخيـرًا،  العابـرة. 
للتكنولوجيات المتقدمة لتحليل البيانات والتعلم اآللي، 
مقترنـًا بتقاريـر نظـام مراقبـة النوعيـة، إمكانيـات عديـدة 

القادمـة.” الـدورة  التنبئيـة خـال  للتقاريـر 
وأطلق مركز التكنولوجيا البريدية برنامجا تجريبيا حول 
تنمية االبتكار والشـراكات بغية التركيز على الخدمات 
وأوضـح  للزبائـن.  يوفرهـا  أن  يمكنـه  التـي  الجديـدة 
لألعضـاء  الملموسـة  المزايـا  بيـن  “ومـن  ماتاتـا  السـيد 
المزية التي تكمن في إدراج مقدمي خدمات تابعين 
الجمركيـة  للرمـوز  السـوق  فـي  رائـدة  ثالثـة  ألطـراف 
الخـاص  الجمركيـة  اإلقـرارات  نظـام  فـي  المنسـقة 
شـأنه  مـن  الـذي  األمـر  العالمـي،  البريـدي  باالتحـاد 
بفضـل  البريـدي  الجمركـي  التخليـص  عمليـة  يسـرع  أن 

المنتجـات”. تصنيـف  حـول  دقيقـة  معلومـات 
“وباإلضافة إلى ذلك، ولتعزيز فعالية عمليات جمع 
البعائث وتوزيعها داخل الحدود الوطنية، يمكن نشر 
واسـع  نطـاق  علـى   DPS المحلـي  البريـدي  النظـام 
خال عام 202١. وسـيمّكن ذلك المسـتثمرين البريديين 
فـي البلـدان األعضـاء فـي االتحـاد البريـدي العالمـي 
والدوليـة  الوطنيـة  البريديـة  البعائـث  معالجـة  مـن 
بواسـطة مجموعـة مـن النظـم المتكاملـة رقميـا، مـن 
الباب إلى الباب. وتلك هي المرحلة النهائية لضمان 
رقمنة السلسلة اللوجستية البريدية لاتحاد البريدي 

هـ. ن. العالمـي برّمتهـا رقمنـة تامـة. 
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البريد عبر الحدود
تأثـــرا  األشـــد  هـــي  الدولـــي  البريـــد  تدفقـــات  كانـــت 
بالجائحـــة، نتيجـــة إللغـــاء العديـــد مـــن الرحـــات الجويـــة 
للمســـافرين. وقامـــت وحـــدة االســـتمرارية التشـــغيلية 
باستكشـــاف خيـــارات نقـــل بديلـــة للمســـتثمرين: “وجـــرت 
اآلن إتاحـــة جـــدول يتضمـــن معلومـــات حـــول الوصـــات 
البضائـــع  نقـــل  شـــركات  تخدمهـــا  التـــي  المتوافـــرة 
لفائـــدة المســـتثمرين المعنييـــن. وبوســـع هـــؤالء النفـــاذ 
إلـــى هـــذا الجـــدول عبـــر أدوات البيانـــات الضخمـــة لنظـــام 

.”،)QCS( مراقبـــة النوعيـــة
مـــع  عاقاتـــه  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  عـــزز  كمـــا 
الطيـــران  ومنظمـــة  الدولـــي،  الجـــوي  النقـــل  اتحـــاد 
األوروبيـــة،  الشـــحن  وخدمـــات  الدولـــي،  المدنـــي 
ورابطـــة الشـــحن الدوليـــة، لتشـــجيع البلـــدان األعضـــاء 
مـــن  المزيـــد  اســـتخدام  علـــى  البريديـــة  والمؤسســـات 
طائـــرات الشـــحن فـــي عمليـــات التوزيـــع عبـــر الحـــدود.

مثـــال  خيـــر  الفيتنامـــي  البريـــد  مؤسســـة  وُتعـــد 
شـــركات  مـــع  شـــراكات  عقـــدت  بريديـــة  لمؤسســـة 
شـــحن جـــوي وشـــركات نقـــل خاصـــة إلنشـــاء وصـــات 

البريـــد. لتوزيـــع  جديـــدة  لوجســـتية  وساســـل 
وتابـــع الســـيد بوســـتة: “تعاوّنـــا أيضـــًا تعاونـــًا وثيقـــًا مـــع 
المســـتثمرين البريدييـــن ومنظمـــات الســـكك الحديديـــة 
لتحويـــل الدراســـات التجريبيـــة إلـــى واقـــع مســـتدام،”. 
“وحاليـــًا، ونظـــرًا للوضـــع الراهـــن، تعـــد شـــبكة الســـكك 
ضخمـــة  كميـــات  لنقـــل  الحلـــول  أفضـــل  أحـــد  الحديديـــة 
مـــن البريـــد المتبـــادل بيـــن آســـيا وأوروبـــا. فخـــال الفتـــرة 
الممتـــدة مـــن منتصـــف مـــارس إلـــى اليـــوم )١8 فبرايـــر(، 
نقـــل 2١ قطـــارًا مخصصـــًا حصـــرًا للبريـــد مـــا يقـــرب عـــن 8000 

طـــن مـــن البريـــد،”.

وواصلـــت مديريـــة العمليـــات البريديـــة تنفيـــذ مشـــاريع 
لتعزيز الشبكة البريدية. وقال السيد بوستة: “شرعنا 
فـــي تنفيـــذ ثاثيـــن مشـــروعًا بقيمـــة ١١.3 مليـــون دوالر 
أمريكـــي لضمـــان اســـتمرارية أنشـــطة الشـــبكة البريديـــة 
مشـــروع  المشـــاريع،  هـــذه  بيـــن  “ومـــن  العالميـــة”، 
البيانـــات اإللكترونيـــة المســـبقة الـــذي شـــارك فيـــه ١43 
مســـتثمرًا بريديـــًا مـــن جميـــع مناطـــق العالـــم. “ونعتـــزم 
العـــام  خـــال  المشـــروع  هـــذا  تنفيـــذ  وتيـــرة  تســـريع 
الجمركيـــة  اإلقـــرارات  نظـــام  باســـتخدام  المقبـــل، 
أخـــرى  وأدوات  الدولـــي  البريـــدي  والنظـــام   )CDS(
المزيـــد  امتثـــال  لضمـــان  المعلومـــات،  لتكنولوجيـــا 
مـــن المســـتثمرين لجميـــع المعاييـــر فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالـــم.”
وفـــي غضـــون ذلـــك، تحولـــت اآلن وحـــدة االســـتمرارية 
التشـــغيلية إلـــى لجنـــة إداريـــة تابعـــة لمديريـــة العمليـــات 
علـــى  العمـــل  لمواصلـــة  تخطـــط  وهـــي  البريديـــة. 
الجائحـــة  انـــدالع  منـــذ  المســـتحدثة  األدوات  تحســـين 
وصيانـــة قاعـــدة بيانـــات نظـــام معلومـــات الطـــوارئ. 
أيضـــًا  العمـــل  “ســـنواصل  بوســـتة:  الســـيد  وأضـــاف 
ســـلطات  لتشـــجيع  العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة  مـــع 
الجمـــارك علـــى التحلـــي بالمرونـــة وقبـــول الشـــحنات 
البريديـــة المرفقـــة بهـــا أي مســـتندات مـــن مســـتندات 

الشـــرعية،”. العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 

الدعم التكنولوجي
لاتحـــاد  التابـــع  البريديـــة  التكنولوجيـــا  مركـــز  ســـاعد 
التشـــغيلية  االســـتمرارية  وحـــدة  العالمـــي  البريـــدي 
الماضـــي.  العـــام  خـــال  أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى 
وكانـــت المهمـــة األولـــى لمركـــز التكنولوجيـــا البريديـــة 
عندمـــا اجتاحـــت الجائحـــة العالـــم هـــي توفيـــر الدعـــم 
لموظفـــي االتحـــاد البريـــدي العالمـــي البالـــغ عددهـــم 
250 موظفـــًا ليتســـنى لهـــم العمـــل عـــن ُبعـــد. واقتضـــى 
األمـــر منـــه أيضـــًا تنفيـــذ وســـائل افتراضيـــة جديـــدة لدعـــم 

أســـرة االتحـــاد البريـــدي العالمـــي عـــن ُبعـــد.
وقـــال الســـيد التـــى ماتاتـــا، مديـــر مركـــز التكنولوجيـــا 
البريديـــة  التكنولوجيـــا  مركـــز  بقـــي  “لقـــد  البريديـــة، 
أســـرة  مـــع  للغايـــة  وثيـــق  دائـــم  مـــادي  اتصـــال  علـــى 
البعثـــات  خـــال  مـــن  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد 
وكان  التقنيـــة.  التدريبيـــة  العمـــل  وحلقـــات  الميدانيـــة 
لقيـــود الســـفر بســـبب كوفيـــد-١٩ أثـــر مدمـــر علـــى هـــذا 
النشـــاط. وللتخفيـــف مـــن حـــدة هـــذا األثـــر، بـــادر خبـــراء 
النشـــر بمركـــز التكنولوجيـــا البريديـــة باســـتخدام أدوات 
النفـــاذ عـــن ُبعـــد. واعتمـــدت المراكـــز التقنيـــة اإلقليميـــة 
الواقعـــة  البريديـــة،  التكنولوجيـــا  لمركـــز  التابعـــة 
الســـام ومونتيفيديـــو وموســـكو  بانكـــوك ودار  فـــي 
مســـتثمري  لدعـــم  النهـــج  نفـــس  وتونـــس،  والربـــاط 
هـــذا  فـــي  اإلشـــارة  وتجـــدر  مناطقهـــم.  فـــي  البريـــد 
المقـــام إلـــى أن مركـــز التكنولوجيـــا البريديـــة والمراكـــز 
التقنيـــة اإلقليميـــة نفـــذت ٦3 بعثـــة نشـــر ودعـــم عـــن 

ُبعـــد فـــي عـــام 2020،”.

االتحاد البريدي العالمي ومؤسسات البريد والجائحة

مـــع  وثيقـــًا  تعاونـــًا  أيضـــًا  “تعاوّنـــا 
ومنظمـــات  البريدييـــن  المســـتثمرين 
الســـكك الحديديـــة لتحويـــل الدراســـات 

مســـتدام”. واقـــع  إلـــى  التجريبيـــة 

النوعيـــة مكانـــة  نظـــام مراقبـــة  يحتـــل 
علـــى  مضافـــة  قيمـــة  إلضفـــاء  جيـــدة 
البريـــدي  لألمـــن  الجديـــدة  المجـــاالت 

الجمركيـــة والمعالجـــة 

موضوع الغاف

العالمـي  البريـدي  لالتحـاد  التابعـة  التنميـة  �أجـل  مـن  التعـاون  مديريـة  اضطلعـت 
)DCDEV( بـدور رئيسـي خـالل الجائحـة العالميـة فـي دعـم المؤسسـات البريدية في 
لى جنب مـع مكتب الأمم  البلـدان الناميـة لمجابهـة الفيـروس. ومـن خـالل العمـل جنبـًا اإ
دارة  المتحدة لخدمات المشـاريع )UNOPS(، تولت مديرية التعاون من �أجل التنمية اإ
لى موظفـي البريد في 36 بلدًا  العمليـات اللوجسـتية وعمليـات شـراء الكمامـات ونقلها اإ

مـن �أقـل البلـدان نموًا.
وقـال السسـيد رودي كـوادرا، مديـر التعاون من �أجل التنمية ابالتحـاد البريدي العالمي، 
“لقـد مكّننـا هـذا التعـاون مـن التـزود بهـذه المعـدات القيّمـة خـالل فتـرة شـهدت فيهـا 
نقصـًا علـى الصعيـد العالمـي. ففـي الوقـت الـذي عانـى فيـه الطيـران مـن انخفـاض فـي 
جـراء �أبحاث مسسـتفيضة، على مسسـتوى كل بلد، الإيجاد  الحركـة بسـبب الجائحـة، تـم اإ

لـى حـل مصمـم خصيصًا لـكل حالة”. �أفضـل طريقـة للنقـل، للخلـوص اإ
ووافـق االتحـاد البريـدي العالمـي فـي ديسـمبر علـى خطـة عمـل مديريـة التعـاون مـن 
�أجـل التنميـة لعـام 2021. وسسـتواصل مديريـة التعـاون مـن �أجـل التنميـة الآن التركيز 
علـى مسـاعدة مؤسسـات البريـد في البلدان الناميـة على التعامل مع �أزمـات كوفيد-19. 
و�أوضح السسـيد كوادرا: “تكبّدت عدة مؤسسـات بريدية، ال سسـيما في البلدان النامية، 
خسـائر ماليـة ضخمـة نتيجـة توقـف النقل الجـوي الدولي، وها هي تواجـه حاليًا صعوبة 

عـادة تشـغيل الخدمـات فـي ظل الظـروف الراهنة”. فـي اإ
و�أضـاف السسـيد كـوادرا “لتقديـم يـد العـون، سسننشـر دليـل تعافـي الخدمـات البريديـة 
لى دعم المؤسسـات  مـن الجائحـة يتضمـن معلومـات عـن �أفضل الممارسـات ويهـدف اإ
البريديـة فـي �أقـل البلـدان نمـوًا �أساسـًا، السسـتئناف الأنشـطة البريديـة �أو اسسـتعادتها. 
وسسـنواصل العمل على مشـروع االسسـتعداد للتجارة االإلكترونية من الناحية التشـغيلية 
لعـام 2021 �أو مشـروع ORE2، الـذي سـيتم تنفيـذه فـي جميـع المناطـق مـن �أجـل 
مسـاعدة المسـتثمرين المعيَّنيـن علـى مواصلـة تحديث العمليات التشـغيلية واسسـتخدام 

جميـع �أدوات تكنولوجيـا المعلومـات المعياريـة المتوفـرة.”
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دورًا  كوفيـــد-1٩  أزمـــة  خـــالل  البريـــد  مؤسســـة  أدت 
وتقديـــم  البضائـــع  تســـليم  تولـــت  أنهـــا  إذ  رئيســـيًا 
ودعـــم  الحكوميـــة  والحلـــول  الصحيـــة  الخدمـــات 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة. وأســـفر ذلـــك عـــن 
بعـــض األعمـــال المبتكـــرة علـــى مســـتوى القطـــاع.

وفـــي منتصـــف عـــام 2020 ، اعتـــرف االتحـــاد البريـــدي 
وبـــادر  العمـــل  هـــذا  مشـــاطرة  بأهميـــة  العالمـــي 
www.upu.int/( اإلنترنـــت  عبـــر  منصـــة  بتطويـــر 

“مشـــروع   The-Postal-Social-Services-Project
وتبـــادل  لجمـــع  البريديـــة”(  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
مؤسســـات  اعتمدتهـــا  التـــي  األســـاليب  عـــن  أمثلـــة 

كوفيـــد-1٩. لجائحـــة  للتصـــدي  البريـــدي 
مديـــر  سوماســـوندرام،  ســـيفا  الســـيد  وأوضـــح 
االتحـــاد  فـــي  واألســـواق  والتنظيـــم  السياســـات 
أســـاليب  تنـــوع  “إن  قائـــاًل  العالمـــي،  البريـــدي 
التصـــدي ألمـــر مذهـــل. فعلـــى ســـبيل المثـــال أحدثـــت 
مؤسســـة البريـــد فـــي أســـتراليا، خدمـــة توزيـــع فـــي 
اليـــوم التالـــي لطلبيـــات المنتجـــات الصيدالنيـــة فـــي 
محـــال اإلقامـــة للمواطنيـــن الضعفـــاء. وفـــي الوقـــت 
نفســـه، بـــادرت مؤسســـة البريـــد فـــي فرنســـا بإحـــداث 
خدمـــة إرســـال وإعـــادة للواجبـــات المنزليـــة الخاصـــة 
فـــي  الـــدروس  لمتابعـــة  اضطـــروا  الذيـــن  بالطـــالب 

لإلنترنـــت”. للنفـــاذ  يفتقـــرون  حيـــث  منازلهـــم 
تقاســـمها  تـــم  التـــي  األخـــرى  المبـــادرات  وتشـــمل 
خدمـــات  البريـــد  مؤسســـات  إرســـاء  المنصـــة  علـــى 
المنشـــآت  لفائـــدة  اإللكترونيـــة  التجـــارة  دعـــم 
حكوميـــة  برامـــج  وإحـــداث  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
جديـــدة مثـــل صـــرف المعاشـــات التقاعديـــة للمســـنين، 

بســـرعة  الشـــخصية  الوقايـــة  معـــدات  وتوزيـــع 
الســـيد  وأضـــاف  والشـــركات.  المواطنيـــن  علـــى 
الصغيـــرة  المنشـــآت  مجـــال  “فـــي  سوماســـوندرام 
والمتوســـطة، تـــم تســـجيل نتائـــج ممتـــازة فـــي لبنـــان 
ســـاعدت  حيـــث  وزمبابـــوي  وكوســـتاريكا  وإســـبانيا 
مؤسســـة البريـــد الشـــركات المحليـــة علـــى أن تصبـــح 

إلكترونيـــة”. تجـــارة  شـــركات 
وباإلضافـــة إلـــى المنصـــة علـــى اإلنترنـــت، مـــن المقـــرر 
بشـــأن  دليـــاًل  العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  يعـــّد  أن 
الخدمـــات االجتماعيـــة البريديـــة فـــي أبريـــل وسلســـلة 
حـــول  الشـــبكية  الدراســـية  الحلقـــات  مـــن  جديـــدة 
التدابيـــر التنظيميـــة التـــي اتخذهـــا قطـــاع البريـــد فيمـــا 
سوماســـوندرام  الســـيد  وأردف  بالجائحـــة.  يتعلـــق 
قائـــاًل “فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا العـــام، سننشـــر 
البريديـــة  الخدمـــة  حـــول  رئيســـي  منشـــور  أول  أيضـــًا 
تحليـــاًل  يتضمـــن  البريـــدي  والتنظيـــم  الشـــمولية 
للتدابيـــر التـــي اتخذتهـــا الحكومـــات للتصـــدي لجائحـــة 

كوفيـــد-1٩”.
مبــــــــــادرة  دعـــــــــم  فــــــــي  “ســنســاعـــــــــد  قــائــــــاًل  واختتــــــم 
Post4Health الجديـــدة، التـــي تهـــدف إلـــى دعـــم 
لقاحـــات  لتوزيـــع  وتســـخيرها  البريديـــة  الشـــبكة 
فـــي  الصلـــة  ذات  الطبيـــة  والمعـــدات  كوفيـــد-1٩ 
علـــى  اســـتجابة  ذلـــك  وسيشـــكل  األخيـــر.  الكيلومتـــر 
قـــدرات  تعزيـــز  مواصلـــة  مـــع  القصيـــر،  المـــدى 
مؤسســـات البريـــد فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة علـــى 

الطويـــل،”. المـــدى 

تبادل أفضل ممارسات 
المستثمرين البريديين

أزمـــة  خـــالل  البريـــد  مؤسســـة  أدت 
مـــن  اعتبـــارًا  رئيســـيًا  دورًا  كوفيـــد-1٩ 
تسليم البضائع حتى تقديم الخدمات 
ودعـــم  الحكوميـــة  والحلـــول  الصحيـــة 
والمتوســـطة. الصغيـــرة  المنشـــآت 

مبــــــــــــادرة  دعـــــــــــم  فــــــــــــي  ســنســــــــاعــــــــــد 
Post4Health الجديـــدة، التـــي تهـــدف 
إلـــى دعـــم الشـــبكة البريديـــة وتســـخيرها 
لتوزيـــع لقاحـــات كوفيـــد-1٩ والمعـــدات 
الكيلومتـــر  فـــي  الصلـــة  ذات  الطبيـــة 

األخيـــر.

سجلوا اآلن

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

 ”.POST“ من 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.

موضوع الغاف
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ديســــــمبر  فـــــي   PostPal المشـــــــروع  تنفيــــــذ  وبــــدأ 
إلـى  جنبـًا  المقبـل  العـام  فـي  تطويـره  وسـيجري 
جنـب مـع العديـد مـن المشـاريع األخـرى النابعـة مـن 
الجهود التي تبذلها المؤسسـة في إطار سياسـتها 

البريـد”. “مسـتقبل 
حافـزًا  كوفيـد-١٩  “كان  قائـًا:  فانـغ  السـيد  واختتـم 
لنـا إلجـراء تغييـرات أساسـية وضروريـة فـي أسـلوب 
الوقـت  فـي  حتـى  للمسـتقبل  واالسـتعداد  عملنـا، 
أمـر  “وهـذا  الراهنـة”.  التحديـات  فيـه  نواجـه  الـذي 
حيـوي لمواكبـة تطـور البيئـة البريديـة، وهـا نحـن اآلن 

ت. ج. الجائحـة.”  مـن  الخـاص  نحـو  طريقنـا  فـي 

فينسانت فانغ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة SINGPOST، مؤسسة بريد سنغافورة

قال السيد فانغ: “ كانت الجائحة بالنسبة إلّي اختبارًا 
عسيرًا، لكنني اعتبرتها أيضًا اختبارًا ألهمية ومرونة 

خدمة قائمة منذ أكثر من قرن.”
علـى غـرار العديـد مـن المسـتثمرين البريدييـن، فرضـت 
مواجهـة   SingPost المؤسسـة  علـى   2020 سـنة 
الجائحـة  أدت  وقـد  عسـرًا.  السـنوات  أشـد  مـن  سـنة 
إلـى شـل عمليـات توزيـع البريـد الدولـي، وعّطـل إغـاق 
أدى  كمـا  الحـدود،  عبـر  العاملـة  اليـد  تنقـل  الحـدود 
ازدهـار التجـارة اإللكترونيـة إلـى اعتمـاد مكثـف علـى 

البريدييـن. المسـتثمرين 

والبنيـة  العمليـات  “لقـد ُوضعـت  فانـغ:  السـيد  وقـال 
التحتيـة البريديـة علـى المحـك، هـذا عـاوة علـى بعض 
اإلصابـات بفيـروس كوفيـد-١٩ المسـجلة فـي صفـوف 
البريـد،”.  لمعالجـة  المركـزي  مركزنـا  فـي  موظفينـا 
ومـن ثـم، لـم نجـد مناصـًا مـن إغـاق مركـز المعالجـة 

لعـدة أيـام لتنظيفـه تنظيفـًا معمقـًا.
ودفعـت الجائحـة مؤسسـة البريـد الستكشـاف حلـول 

غيـر تقليديـة.
مـن  كبيـــــرًا  عـــــددًا   SingPost المؤســســـــة  وتوظــــف 
فـي  ظلـوا  الذيـن  المجـاورة  البلـدان  مـن  األشـخاص 
تدابيـر  األصليـة  بلدانهـم  لتطبيـق  نظـرًا  سـنغافورة 
اإلغـاق الشـامل. وتولـت المؤسسـة حجـز غـرف لهـم 
وخدمـات  الوجبـات  بـدالت  ومنحهـم  الفنـادق  فـي 
أكثـر  إقامتهـم  لجعـل  المجانيـة  المكوكيـة  الحافـات 

راحـة.

وأوضـح أن الموظفيـن كانـوا يرتـدون معـدات الوقايـة 
الشـخصية، وجـرى تعديـل ترتيبـات العمـل للمسـاعدة 
الموظفـون  الفيـروس. وبـذل  انتشـار  الحـد مـن  علـى 

جهـودا جبـارة لتوزيـع البريـد فـي عـّز الجائحـة.
علـى  فريقـًا  جميعـًا  عملنـا  “لقـد  فانـغ:  السـيد  وقـال 
تجـاوز  المؤسسـة علـى  لمسـاعدة  قلـب رجـل واحـد 

العصيبـة،”. الفتـرة  هـذه 
وأضاف، ال تزال المؤسسة SingPost تواجه تحديات 
مترتبـة علـى الجائحـة. وال تـزال الخدمـات اللوجسـتية 
العالميـة والساسـل اللوجسـتية تحـت تأثيـر الجائحـة، 
فعمليـات إغـاق الحـدود وترتيبـات اإلغـاق الشـامل ال 
تحديـث  يسـتوجب  الـذي  األمـر  بانتظـام،  تطبـق  تـزال 
الخدمـات الدوليـة يوميـًا للتكيـف مـع هـذه التطـورات.

لقـد شـهدت أسـعار الشـحن الجـوي ارتفاعـًا مفاجئـًا 
شـديدًا، وتسـببت االضطرابـات التـي عرفتهـا عمليـات 
آجـال  إطالـة  فـي  أيضـًا  والمطـارات  الجـوي  الشـحن 

تأخيـر طويلـة. اإلرسـال وفتـرات 
فـي  االرتفـاع  هـذا  اســتوعبنا  “لقـد  قائـًا:  وأردف 
التكاليف وتقبلنا ذلك بصدر رحب، ألننا نعتقد اعتقادًا 
راسـخًا أنـه ينبغـي أال ُيعاقـب زبائننـا لظـروف خارجـة 

إرادتهـم.” عـن 
وبالرغـم مـن التحديـات المؤلمـة الناجمـة عـن الجائحـة 
العالميـة وماييـن الوفيـات واقتصـاد عالمـي مدّمـر، 
فيهـا  شـعر  لحظـات  عـاش  أنـه  فانـغ  السـيد  يـرى 

بالفخـر.
الحميمـة  الصداقـة  روح  مشـاعري  “حركـت  وقـال: 
عـن شـرف  SingPost، فضـًا  بيـن موظفـي  الكامنـة 
سـيما  ال  جميعـًا،  نـدرك  “نحـن  الوطـن”.  خدمـة 
لكننـا  الجائحـة،  حجـم  الجبهـة،  علـى  الموظفـون 
الوطنيـة  مسـؤوليتنا  ألن  مهامنـا  أداء  فـي  ثابتـون 
هـي خدمـة الوطـن وال سـيما خـال فتـرات األزمـات.”

وأشار السيد فانغ إلى أنه زار شخصيًا مقار ومرافق 
فـكان  الموظفيـن،  لتشـجيع   SingPost المؤسسـة 
شـاهدًا علـى التـزام موظفـي المؤسسـة بالمثابـرة 

خـال هـذه الفتـرة العصيبـة.
وشـاركت المؤسسـة SingPost أيضـًا فـي مشـروع 
 - بحـب  ُصممـت  كمامـات   - التســــميــــة  عليــه  أطلقـت 
هــــــــذا  جمــــــــع  وقــــد   .”Masks Sewn with Love. e“
مــــــــــن  كمـــامــــــــات  لخيـــاطــــــــــــــة  متطــــوعــــيـــــــن  المشـــــروع 
قمـاش قابلـة إلعـادة االسـتخدام. وكانـت المؤسسـة 
المشـروع،  فـي  البريـدي  الشـريك  هـي   SingPost
مــــــن  اآلالف  عشـــــــرات  بتوزيـــــع  تكفـلــــت  إنهـــــا  حيــــث 
الكمامات مجانًا في 7٩8 صندوقًا عبر الجزيرة، وفقًا 
 SingPost لبيـان صحفـي أصـدره المسـتثمر البريـدي

أغسـطس. فـي 

وتابـع: “هكـذا حافظـت المؤسسـة SingPost علـى 
استدامتها ألكثر من ١٦0 عامًا، وهذا ما سيمكننا من 
البقاء على قيد الحياة خال هذه الجائحة وبعدها”.

وأردف قائـًا “رغـم ذلـك، كشـفت الجائحـة عـن حـدود 
علـى  مفرطـًا  اعتمـادًا  يعتمـد  الـذي  القطـاع  هـذا 
عفـا  بريديـة  تحتيـة  بنيـة  وعلـى  اليدويـة،  العمليـات 

تنظيـم”. إعـادة  إلـى  عاجـًا  تحتـاج  الزمـن  عليهـا 
الماديتيـن  والتوزيـع  الفـرز  عمليَتـي  شـأن  مـن  أنـه  إذ 
وهـذا  الموظفيـن،  بيـن  المـادي  االتصـال  تسـها  أن 
قيـود  فـرض  كمـا جـرى  الجائحـة،  خـال  مـا الحظنـاه 

فـي  والعمليـات  البريديـة  العمليـات  علـى  شـديدة 
التحتيـة. البنـى  مسـتوى  وعلـى  األخيـر  الكيلومتـر 

توزيـع  عمليـات  إلـى  الحاجـة  أمسـت  الجائحـة  وأثنـاء 
بـدون تامـس حاجـة ماسـة، وكذلـك االعتمـاد األكبـر 
على صناديق البريد. غير أن حجم صناديق البريد شّكل 
التجـارة  لطـرود  الكبيـرة  الكميـات  إلـى  بالنظـر  عقبـة 

البريديـة. اإللكترونيـة 
تقييمـًا  الجائحـة،  قبـل   ،SingPost المؤسسـة  أجـرت 
البريـد.  التركيـز علـى مسـتقبل قطـاع  لعملياتهـا مـع 
البريـد  صنـدوق  مشـروع  المشـاريع  هـذه  بيـن  ومـن 
الذكـي المسـمى PostPal. وتسـمح صناديـق البريـد 
إلـى  إشـعارات  وإرسـال  البريـد،  بفـرز   PostPal
الزبائـن عبـر تطبيـق بريـدي، وتتيـح لهـم إمكانيـة سـحب 
طرودهم باسـتخدام رمز لاسـتجابة السـريعة يرسـل 

هواتفهـم. إلـى 

ينبغـــي  أنـــه  راســـخًا  اعتقـــادًا  “نعتقـــد 
أال ُيعاقـــب زبائننـــا لظـــروف خارجة عن 

إرادتهـــم”

“كانـــت الجائحـــة بالنســـبة إلـــيَّ اختبـــارًا 
عســـيرًا”

Sing- المؤسســـة حافظـــت   “هكـــذا 
Post علـــى اســـتدامتها ألكثـــر مـــن 160 
عامـــًا، وهـــذا مـــا ســـيمكننا مـــن البقـــاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة خـــالل هـــذه الجائحـــة 

وبعدهـــا”
التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب  يشـــغل  فانـــغ  فينســـانت  كان 
للمؤسســـة SingPost، مؤسســـة بريـــد ســـنغافورة، منـــذ 
أقـــل من عـــام واحد عندما اجتاحـــت جائحة كوفيـــد-1٩ بلده.

النص: تارا جيرو 

القادة البريديون

الرئيس التنفيذي للمؤسسة
SingPost

مؤسسة بريد سنغافورة

فينسانت فانغ



UNION  POSTALE١٩إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ ١81875

كوفيدـ١٩: التسلسل الزمنى لألحداث

سبتمرب وأكتوبر
البلدان، وجرى من  بالعديد من  الثانية تفتك  بدأت الموجة 
جديد فرض ترتيبات اإلغاق الشامل. وأصبح االتحاد األوروبي 
الوفيات  عدد  تجاوز  سبتمرب،  نهاية  وفي  للجائحة.  بؤرة 
المرتبطة بكوفيد-١٩ على الصعيد العالمي حد المليون حالة.

11 مارس
 ،Post4Health أطلق االتحاد الربيدي العالمي مرفقه الجديد
الذي يرمي إلى مساعدة المستثمرين الربيدين في حمات 
بكوفيد-١٩،  المتعلقـــــة  والمشــــورة  والمعـــلومــات  التوعيـــــة 
الطويل،  المدى  وعلى  ضده.  للتلقيح  فورية  تدابري  ووضع 
سيساعد مرفق Post4Health مؤسسات الربيد في إحداث 

نماذج أعمال مستدامة للخدمات الصحية.

مايو ويونيو
نشره  الربيدي”  والقطاع  كوفيد-١٩  أزمة   “ بعنوان  لتقرير  وفقا 
السنوي  الدولي  الربيد  كميات  شهدت  العالمي،  الربيدي  االتحاد 

انخفاضًا بنسبة 2١٪ بن 23 يناير و١4 مايو 2020.

إال  األسبوع  نفس  إلى وجهتها خال  تصل  لم  بعيثة،   2.١ بن  من 
بعيثة واحدة. وفي األوقات العادية تبلغ هذه النسبة بعيثة واحدة 

من أصل ١.١ بعيثة.

بدأ تخفيف إجراءات اإلغاق الشامل تدريجيًا في جميع أنحاء العالم، 
ومنذ أشهر، جرى رفع بعض القيود.

ديسمرب
توزيعها عالميًا. وبدأت  األولى متوافرة وبدأ  اللقاحات  أصبحت 
اللقاحات  لتوزيع  دولية  حملة   Deutsche Post DHL مجموعة 
مجموعة  وتوزع  إسرائيل.  في  اللقاحات  بتوزيع  ديسمرب،  في 
وهي  القارات،  جميع  على  اللقاحات   Deutsche Post DHL
والمنتجات  المعتمدة  اللقاحات  جميع  معالجة  عن  مسؤولة 

المقرنة بها.
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أبريل
المسجلة  الدولي  المدني  الطريان  منظمة  أرقام  إلى  استنادًا 
 ٪٩2 بنسبة  للمسافرين  اإلجمالي  العدد  انخفض   ،2020 أبريل  في 
مقارنة بعام 20١٩. وفي عام 2020، انخفضت حركة الطريان الدولي 

اإلجمالية بنسبة 74٪، أي بما يقرب من ١.4 مليار مسافر.

وانضم االتحاد الربيدي العالمي إلى الحملة اليت أطلقها اتحاد النقل 
الجوي الدولي لضمان حركة طائرات الشحن.

واالتحاد  الدولي  المدني  الطريان  منظمة  من  كل  عزز  ثم  ومن 
األمم  في  األعضاء  الدول  لتشجيع  عاقتهما  العالمي  الربيدي 
نن،  المعيَّ الربيدين  مستثمريها  دعم  مواصلة  على  المتحدة 
جائحة  خال  السريع  الربيد  ومستثمري  الجوي  الشحن  وشركات 

كوفيد-١٩.

وأكد كل من منظمة الجمارك العالمية واالتحاد الربيدي العالمي 
على أهمية التعاون بن سلطات الجمارك ومستثمري الربيد دعمًا 

للسلسلة اللوجستية الربيدية العالمية.

11 مارس
أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كوفيد-١٩ جائحًة.

26 مارس
أبلغ عن إصابات مٔوكدة بالفريوس في جميع الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي البالغ عددها 27 دولة. وفى نهاية مارس، كان 
ثلث سكان العالم تقريبًا يرزح تحت وطأة قيود ُفرضت بسبب فريوس 
كوفيد-١٩. وفي ذلك الوقت، تعرض قطاع النقل الجوي لشلل شبه 

تام، مما أثر على توزيع الربيد دوليًا.

ديسمرب
تم اإلباغ عن أول إصابة بكوفيد-١٩ في ووهان، بجمهورية الصن 
الشعبية. ومع نهاية يناير 2020، كان الفريوس قد استشرى في 
جميع أنحاء البلد واتجه نحو كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان 

وأوروبا والواليات المتحدة االمريكية، من جملة مناطق أخرى.

فرباير ومارس
بدأ فريوس كوفيد-١٩ ينتشر خارج الصن، وأمست اليابان وإيطاليا 
األشهر  في  تضررًا  األشد  البلدان  بن  من  الجنوبية  وكوريا  وإيران 

القليلة األولى.

23 يناير
ووهان،  أغلقت  الجديدة،  الصينية  السنة  حلول  من  يومن  قبل 
وأصبح ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي إلزامين. وشكل هذا 

النهج سابقة للبلدان والمدن األخرى في صراعها ضد كوفيد-١٩.

وشيئًا فشيئًا مع انتشار الفريوس، كان نظام معلومات الطوارئ 
نن  لاتحاد الربيدي العالمي يتلقى رسائل من المستثمرين المعيَّ

بشأن القيود والتدابري اليت تفرضها جائحة كوفيد-١٩.

28 يناير
وردت رسالة إلى نظام معلومات الطوارئ من جمهورية الصن 
الشعبية أفادت فيها بأنه سيجري تعقيم جميع البعائث الموجهة 
إلى ووهان أو العابرة منها في مراكز المعالجة الربيدية. وخال 
عن  يقرب  ما  الطوارئ  معلومات  نظام  تلقى  التالين،  الشهرين 
١00 رسالة تبلغ قطاع الربيد بالقيود الجديدة المفروضة على توزيع 

الربيد الدولي.
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كوفيدـ19:

العالميـة،  الصحـة  منظمـة  لأرقـام  وفقـًا 
حتـى 15 مـارس 2021، تـم تسـجيل 
مؤكـدة  صابـة  اإ  119  603  761
بكوفيـد-19، منهـا 722 649 2 حالـة 
وفـاة. وحتـى 16 مـارس 2021، تـم 
حقـن مـا مجموعـه 654 597 392 

جرعـة مـن اللقـاح.

 119 603 761
صابة مؤكدة بكوفيد-19 اإ

 2 649 722
حالة وفاة

392 597 654
جرعة لقاح تم حقنها

النص: هيلين نورمان

التسلسل الزمني لألحداث
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النص: هيلين نورمان

المجموعة
Deutsche Post DHL
ًتساعد في توزيع لقاح 

كوفيد-19 عالميا
شرعت المجموعة Deutsche Post DHL رسميًا في توزيع 
اللقاحــات ضــد كوفيــد-1٩ دوليــًا فــي ديســمرب 2020 - أي بعــد 
مرور عام واحد على إعالن أول حالة إصابة بالفريوس في 
 Deutsche الصــني. وبعــد ذلــك بثالثــة أشــهر بــدأت مؤسســة
Post DHL تــوزع حاليــًا اللقاحــات فــي جميــع القــارات حــول 
العالــم، وتتعامــل مــع جميــع اللقاحــات المعتمــدة باإلضافــة 
إلــى المنتجــات ذات الصلــة، وتوفــر حلــواًل قابلــة للتتبــع مــن 

البدايــة إلــى النهايــة.

فـي  الخبـرة  مـن  عقـود  إلـى  المؤسسـة  اسـتندت 
مجالْي علوم الحياة والخدمات اللوجستية العالمية 
علـوم  فقسـم  الكبـرى.  المهمـة  بهـذه  لاضطـاع 
الـذي  للمؤسسـة،  التابـع  الصحيـة  والرعايـة  الحيـاة 
أنحـاء  فـي مختلـف  ٩000 خبيـر  عـن  يقـارب  يتكـون ممـا 
المنتجـات  مـع  التعامـل  فـي  خبـرة  لديـه  العالـم، 
الطبية، وفي الوقت نفسه، تمهد فروعها الخاصة 
العـــــــالمي  وبالشــــــحن   )Express( الســــــريـــع  بالبريــــــد 
اإلمـدادات  وبسلسـلة   )Global Forwarding(
)Supply Chain( الطريـق لخدمـات الشـحن وسلسـلة 

اإلمـدادات.
تملكهـا  التـي  الواسـعة  الخبـرة  هـذه  كل  ورغـم 
مؤسسـة Deutsche Post DHL، إال أنها أدركت منذ 
البدايـة أن مهمـة نقـل لقاحـات كوفيـد-١٩ وتوزيعهـا 
تشـكل تحديـا ال نظيـر لـه. ويوضـح السـيد تومـاس إلمـان، 
الصحيـة  والرعايـة  الحيـاة  علـوم  قسـم  رئيـس  نائـب 
DHL، قائـًا: “إن أحـد أكبـر التحديـات  فـي المؤسسـة 
المرتبطـة بتوزيـع لقاحـات كوفيـد-١٩ هـو ضخامـة حجم 
جرعـة  مليـارات   ١0 يناهـز  مـا  توزيـع  فيتعيـن  الحملـة. 
فـي شـتى أنحـاء العالـم وحوالـي ثـاث مليـارات منهـا 
بنـى  ذات  مناطـق  فـي  يعيشـون  ألشـخاص  موجهـة 

التطـور. قليلـة  لوجسـتية  تحتيـة 
السـنوي  بالمتوسـط  ذلـك  قارنـا  “إذا  قائـًا:  ويضيـف 
جرعـة  مليـارات  و3   2.5 حولـي  بيـن  يتـراوح  الـذي 
تـوزع علـى السـكان فيمـا يتعلـق بأمـراض مثـل الماريـا 
واإلنفلونـزا الموسـمية، يمكننـا فعـًا إدراك جسـامة 
المضـادة  اللقاحـات  توزيـع  يفرضـه  الـذي  التحـدي 

كوفيـد-١٩،”. لفيـروس 

تحقيق صحفي

التحـدي  هـذا  بمواجهـة  يتعلـق  فيمـا  إلمـان  ويـرى 
أنـه مـن الضـروري أن نتذكـر أن “العلـة تكمـن ال محالـة 
مؤســــســــــــة  أجــــرت  الســـــبب،  ولهـــــذا  التفاصيـل”.  فـي 
اسـتقرار  ضمـان  كيفيـة  عـن  معمقـًا  بحثـًا   DPDHL
كوفيـد-١٩  بلقاحـات  المتعلقـة  اإلمـدادات  سلسـلة 
والمنتجـات الطبيـة. وانضمـت المؤسسـة إلـى شـركة 
التحليل McKinsey & Company لدراسـة التفاصيل 
الدقيقـة الازمـة لتوزيـع اللقـاح وأصـدرت كتابـًا أبيـض 
 ”Delivering Pandemic Resilience“ :بعنـوان
فـي  الجائحـة(  أمـام  الصمـود  علـى  القـدرة  )تحقيـق 
سبتمبر 2020 يوضح النتائج المستخلصة بتفصيل. وقد 

شـارك إلمـان فـي تأليـف ذلـك التقريـر التقنـي.

ثاثـة  يتكـون مـن  الكتـاب  إلـى أن “هـذا  إلمـان  ويشـير 
الحرجـة  الضعـف  مكامـن  تحديـد   - وهـي  فصـول، 
بجائحـة  المتعلقـة  اإلمـدادات  سلسـلة  طـول  علـى 
كوفيـد-١٩؛ والتحضيـر لتحـدي اللوجسـتيات الضروريـة 
إطـار  ووضـع  كوفيـد-١٩؛  لقـاح  بتوزيـع  المتعلقـة 
لمـا  المسـتقبلية  الطـوارئ  حـاالت  لمعالجـة  عمـل 
بعـد كوفيـد-١٩”. واسترسـل قائـًا: “بعـد إصـدار هـذا 
فرقـة  وتعمـل  عالميـة.  عمـل  فرقـة  أنشـأنا  الكتـاب، 
الصيدالنيـة  المسـتحضرات  العمـل هـذه مـع شـركات 
والشـركاء  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  والحكومـات 
اآلخريـن مـن أجـل تقديـم المشـورة بشـأن المفاهيـم 

بنجـاح.” اللقاحـات  لتوزيـع  الازمـة 

الحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة
ال يخفى على أحد أن التحدي الكبير المتعلق بتوزيع 
الصحـة  منظمـة  حاليـًا  تعتمدهـا  التـي  اللقاحـات 
“إذ  إلمـان:  الحـرارة. ويقـول  بدرجـة  يرتبـط  العالميـة 
مئويـة  درجـة   70 فـي  اللقاحـات  بعـض  حفـظ  يجـب 
بعـض  فـي  حتـى  تحديـًا  يمثـل  ممـا  الصفـر،”.  تحـت 
أنحاء العالم المتقدم، ناهيك عن البلدان المنخفضة 
والمتوسـطة الدخـل. وحتـى بالنسـبة إلـى اللقاحـات 
 20- إلـى  تصـل  تخزيـن  حـرارة  درجـات  تتطلـب  التـي 
درجـة مئويـة، ال بـد مـن توفيـر بنيـة تحتيـة إضافيـة فـي 

البلـدان. مـن  العديـد 

أنهـا  مـن  للتأكـد  جبـارة  جهـودًا  المؤسسـة  وبذلـت 
لهـا،  وتمتثـل  الجـاف  الجليـد  شـحن  بمتطلبـات  تفـي 
 70 عنـد  اللقاحـات  نقـل  فـي  الجليـد  هـذا  ويسـتخدم 
درجـة مئويـة تحـت الصفـر. ويضيـف إلمـان: “وُيصنـف 
الجـوي،  الشـحن  فـي  خطـرة  كمـادة  الجـاف  الجليـد 
كل  نراعـي  أننـا  مـن  نتأكـد  أن  يتعيـن  كان  ولذلـك 

القواعـد،”.
وُيشـكل تدريـب الموظفيـن أيضـًا عنصـرًا هامـًا. “وكنـا 
تدربـوا  قـد  موظفينـا  أن  مـن  التأكـد  إلـى  بحاجـة 
اللقاحـات  ومـع  الجـاف،  الجليـد  مـع  التعامـل  علـى 
والمعدات المختلفة. وتحققنا من أن لديهم جميعًا 
معـدات الحمايـة الشـخصية المناسـبة، مثـل النظـارات 
حفــــــظ  متــطـــــلبات  فـهـمــــــوا  وأنـهـــم  والقــفــازات، 
اللقاحات. فمثًا، عند تبخر الجليد الجاف يزداد حجمه 
زيادة كبيرة. ولذلك يجب أال ُيسـتخدم صندوق مغلق 
التبخـر،  الجـاف فـي  الجليـد  يبـدأ  ألنـه عندمـا  بالكامـل، 
يشـتد الضغـط ممـا قـد يتسـبب فـي حـدوث انفجـار.”

شـحن  علـى   DPDHL المؤسسـة  درجـت  “ولطالمـا 
عامـًا  العشـرين  مـدار  علـى  بنشـاط  الطبيـة  البضائـع 
الماضيـة، غيـر أن نقلهـا يتطلـب عـادًة درجـات حـرارة 
تتـراوح مـن 2 إلـى 8 درجـات ومـن ١5 إلـى 25 درجـة 
مئويـة. وهنـاك بعـض الشـحنات التـي تتطلـب درجـات 
وأضـاف  اسـتثنائية.  ولكنهـا  جـدًا،  منخفضـة  حـرارة 
هـذه  فـي  التحكـم  علينـا  يتعيـن  “واآلن  قائـًا:  إلمـان 

وجيـز،”. وقـت  وفـي  االسـتثنائية  الحـاالت 
ويوضـح إلمـان أن المؤسسـة DPDHL اشـترت “عـددًا 
منخفضـة  حـرارة  درجـات  ذات  المجمـدات  مـن  كبيـرًا 
جرعـة   ١00  000 حوالـي  حفـظ  يمكنهـا  والتـي  جـدًا”، 
مواقـع  فـي  المجمـدات  هـذه  وتوضـع  اللقـاح.  مـن 
شـتى  فـي  التوزيـع  تنظيـم  يجـري  حيـث  اسـتراتيجية 

العالـم. أنحـاء 

مليـارات   10 يناهـز  مـا  توزيـع  فيتعيـن 
العـــــــالم  أنحـــــاء  ربــــوع  فـــــي  جرعــــة 
وحوالي ثالث مليارات منها موجهة 
ألشـخاص يعيشـون فـي مناطـق ذات 
التطـور. قليلـة  لوجسـتية  تحتيـة  بنـى 

 DPDHL ولطالمـــا درجـــت المؤسســـة
علـــى شـــحن البضائـــع الطبيـــة بنشـــاط 
علـــى مـــدار العشـــرين عامـــًا الماضيـــة، 
غيـــر أن نقلهـــا يتطلـــب عـــادًة درجـــات 
حـــرارة تتـــراوح مـــن 2 إلـــى 8 درجـــات 

ومـــن 15 إلـــى 25 درجـــة مئويـــة.

صنـــدوق  ُيســـتخدم  أال  يجـــب  “ولذلـــك 
مغلـــق بالكامل، ألنه عندما يبدأ الجليد 
الضغـــط  يشـــتد  التبخـــر،  فـــي  الجـــاف 
ممـــا قـــد يتســـبب فـــي حـــدوث انفجـــار”

المجموعة DEUTSCHE POST DHL تساعد في توزيع لقاح كوفيد-١٩ عالميًا
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التخطيط واالستعداد
تفاديـــًا للوقـــوع فـــي أخطـــاء، يشـــدد إلمـــان علـــى أنـــه 
يجـــب فحـــص كل جانـــب مـــن جوانـــب سلســـلة اإلمـــدادات 
 DPDHL قبـــل نقـــل شـــحنة اللقـــاح. وتعمـــل المؤسســـة
عـــن كثـــب مـــع شـــركائها، بمـــن فيهـــم شـــركات الطيـــران 
وشـــركات المناولـــة األرضيـــة والناقليـــن للتوزيـــع فـــي 
والمســـؤولين  األغلفـــة  ومـــوردي  األخيـــر  الكيلومتـــر 
عـــن تســـجيل درجـــات الحـــرارة وشـــركات األمـــن، لضمـــان 

التخطيـــط لـــكل رحلـــة مســـبقا تخطيطـــًا جيـــدًا.
ويوضـــح إلمـــان قائـــًا: “إننـــا نعمـــل أيضـــًا عـــن كثـــب مـــع 
أحـــدث  علـــى  حصولنـــا  لضمـــان  اللقاحـــات  مصنعـــي 
والشـــحن  الحفـــظ  شـــروط  بشـــأن  الثابتـــة  البيانـــات 
مـــع  وثيقـــًا  تعاونـــًا  نتعـــاون  أننـــا  كمـــا  المطلوبـــة. 
الحكومـــات وســـلطات الجمـــارك لتفـــادي حـــدوث أي 
تأخيـــر علـــى مســـتوى الحـــدود. فآخـــر مـــا نتمنـــاه هـــو 
بســـبب  الجمـــارك  لـــدى  عالقـــة  لقاحـــات  شـــحنة  بقـــاء 
ارتفـــاع  عنـــه  ينتـــج  ممـــا  العمليـــة،  فـــي  ســـابق  خطـــأ 
درجـــة حـــرارة الشـــحنة ومـــن ثـــم تصبـــح اللقاحـــات غيـــر 

لاســـتعمال.” صالحـــة 

وضمـــان وجـــود سلســـلة إمـــداد ســـليمة يتجـــاوز مجـــرد 
توزيـــع اللقـــاح فـــي حـــد ذاتـــه. “ويعتبـــر توفـــر المعـــدات 
الطبيـــة المناســـبة فـــي مراكـــز التطعيـــم أمـــرا مهمـــا 
جـــدا كذلـــك ويجـــب التخطيـــط لـــه مســـبقا. ودارت مثـــا 
أم  يلـــزم وضـــع خمـــس  كان  إذا  مـــا  حـــول  مناقشـــات 
ســـت جرعـــات فـــي القـــارورة الواحـــدة. وهـــذه مســـألة 
كبيـــرة، ألنـــه إذا كانـــت القـــارورة تحتـــوي علـــى ســـت 

جرعـــات، فـــإن الســـعة تزيـــد بنســـبة 20 فـــي المائـــة.
وال يمكنـــك الحصـــول علـــى قـــارورة بســـت جرعـــات إال 
عنـــد توفـــر الحقنـــة المناســـبة ذات المقيـــاس الخـــاص 
لتمكيـــن الطبيـــب أو الممـــرض مـــن القيـــاس علـــى النحـــو 

الصحيـــح.

بأنهـــم  إلعامنـــا  أشـــخاص  بنـــا  اتصـــل  أن  ســـبق  “وقـــد 
الصيـــن،  مـــن  الحقـــن  مـــن  النـــوع  هـــذا  طلـــب  نســـوا 
ويتســـاءلون إذا مـــا كان بإمكاننـــا الحصـــول عليهـــا فـــي 
أقـــرب وقـــت ممكـــن عـــن طريـــق الشـــحن الجـــوي. ولكـــن 
هـــذه الحقـــن عـــادة مـــا ُتنقـــل بحـــرا، ممـــا يعنـــي أنهـــا ال 
يمكـــن أن تصـــل بالســـرعة المتوخـــاة ممـــا قـــد يتســـبب 
فيـــه  بمـــا  التأكيـــد  يمكننـــي  وال  الجرعـــات.  تلـــف  فـــي 
الكفايـــة - علـــى أن العلـــة حقـــًا فـــي التفاصيـــل!” هـ . ن.

تحقيق صحفي

“وال يمكننـــي التأكيـــد بمـــا فيـــه الكفاية - 
علـــى أن العلة حقـــًا فـــي التفاصيل!” 

حملوا

كم �ت
س�خ

�خ

 
GREENING THE BLUE  

REPORT 2020



UNION  POSTALE25إلى األمام بالقطاع الربيدي منذ 241875

وقال أداندي: “في أوج هذه الجائحة، عندما توقف 
كل شـيء، أبـدى عمـال البريـد - إلـى جانـب العامليـن 
األخـرى  والقطاعـات  الصحيـة  الرعايـة  مجـال  فـي 
مـن  اسـتثنائيًا  حّسـًا   - واإلنقـاذ  اإلطفـاء  رجـال  مثـل 
الحكومـات  أنهـم سـاعدوا  والتضامـن حيـث  التضحيـة 
أجـل  مـن  حيويـة  تدابيـر  تعميـم  علـى  وسـلطاتها 

ت. ج. للجائحـة.”  التصـدي 

نفـذت   Gabon Post المؤسسـة  إن  أدانـدي  وقـال 
للتــدابيــــــــر  وكان  الصلــــــة،  ذات  الحكوميــــــة  التوصــــيات 
تدابيـر  فـرض  إلـى  قـادت  التـي  تلـك  خاصـة  األوليـة، 
أثـر  كافـــــــة،  العــــــالم  ربــــــوع  فــــــي  الشــــامل  اإلغــــاق 
بمـا  التجاريـة،  المؤسسـات  علـى  وخيـم  اقتصـادي 

.Gabon Post المؤسسـة  يشـمل 
وقال: “وقد كان األثر ملموسًا ال سيما على مستوى 
الرســــــــائل  أي،   - للمـــؤســـســــــــــــة  الــــرئيـــســــــــي  النشــــــاط 
والطـرود البريديـة - ألن هـذه األنشـطة تعتمـد علـى 
التبادالت الدولية مع المؤسسات البريدية، وقد أدت 
تدابيـر اإلغـاق الشـامل إلـى كسـر هـذه السلسـلة،”. 

“وهـو مـا أدى إلـى انخفـاض عائداتنـا.”
الـذي  الثانـي  األكبـر  التحـدي  بـأن  أدانـدي  وصـرح 
يواجـه المؤسسـة Gabon Post هـو توفيـر إمـدادات 
مستمرة وكافية بمعدات الحماية الشخصية الازمة 
ومعقمـات  والقفـازات  الكمامـات  مثـل  للموظفيـن، 

المنتجـات المطهـرة. اليديـن وغيرهـا مـن 
المرونـة فـي  إلـى اعتمـاد  وقـد اضطـرت المؤسسـة 
الجهـود التـي تبذلهـا لمكافحـة انتشـار المـرض. وقـال 
أدانـدي إن المؤسسـة قـد اشـترت، منـذ األيـام األولـى 
معقمـات  مـن  كبيـرة  إمـدادات  الجائحـة،  لظهـور 
تجديـد  بـات  ولكـن  للموظفيـن.  والكمامـات  األيـدي 
أنحـاء  إلـى شـتى  هـذه اإلمـدادات شـهريا وإرسـالها 

تكلفـة ذلـك كبيـرة. أمـرًا ضروريـًا، وكانـت  البلـد 
اســـــــــتخدام  انتشــــــــر  “عندمـا  أنـــــــه:  أدانـدي  ووضـــــح 
االسـتراتيجية،”.  رنـا  غيَّ عالميـًا،  القماشـية  الكمامـات 
ارتـداء  علـى  الموظفيـن  نشـجع  أصبحنـا  ثمـة  ومـن 
وتـدوم  للغسـل  قابلـة  مـواد  مـن  كمامـات مصنوعـة 
اإلمـدادات  العامـة  اإلدارة  ووفـرت  طويلـة،  لمـدة 

منهـا.” األولـى 

باإلضافـة إلـى أن معقمـات األيـدي اسـُتبدلت تدريجيـًا 
بمرافـق لغسـل األيـدي، ممـا شـجع الموظفيـن علـى 
غسـل اليديـن مـرارًا. وتعقـم المكاتـب فـي نهايـة كل 

أسـبوع.
إلـى  باإلضافـة  اإلجـراءات  “وهـذه  أدانـدي:  وقـال 
توصـي  التـي  المتواصلـة  الوعـي  إذكاء  ممارسـات 
كوفيـد-١٩  بجائحـة  المعنيـة  الداخليـة  اللجنـة  بهـا 
 Gabon البريـدي  المسـتثمر  أن  تعنـي  الموظفيـن، 

الفيـروس،”. انتشـار  نسـبيًا  اجتنـب  قـد   Post

وعلى الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها 
المؤسسـة Gabon Post، فـإن سياسـاتها تعنـي أن 
المؤسسـة تمكنـت مـن مواصلـة أداء مهامهـا بحـذر 
والخدمـة  الشـمولية  البريديـة  بالخدمـة  يتعلـق  فيمـا 
وزارة  أن  أدانـدي،  يقـول  كمـا  والواقـع،  العامـة. 
التربيـة الوطنيـة اعتمـدت اعتمـادا كبيـرا علـى الشـبكة 
البريديـة لتوزيـع مجموعـات األدوات المدرسـية التـي 
كانـت ضروريـة للتعلـم فـي البيـت ومتابعـة الـدروس 

علـى شـبكة اإلنترنـت حيـن بلغـت الجائحـة ذروتهـا.
وأضــاف قائــًا: وال تــزال هنــاك مصــادر مثيــرة للقلــق، 
علــى  الحــــاالت  عــــدد  فــــي  الحاـصلــــة  التغيـــــرات  مثــــل 

والدولــي. الوطنــي  الصعيديــن 
تفشـي  احتـواء  نتمنـى  “ولكننـا  أدانـدي:  وقـال 
الفيـروس خـال الفتـرة الممتـدة مـن األشـهر السـتة 
االختبـار  حمـات  بفضـل  القادمـة  عشـر  االثنـي  إلـى 

الحاليـة،”. والتطعيـم 
وأثبتـت المؤسسـة البريديـة دورهـا كمقـدم للخدمـة 
العـدد  ذلـك  فـي  بمـا  والمواطنيـن،  الدولـة  لفائـدة 
الكبيـر مـن موظفـي الخدمـة المدنيـة فـي البلـد الذيـن 
يجب أن يستلموا رواتبهم في الوقت المناسب في 

.Gabon Post شـبابيك المؤسسـة 

GABON POST ميكائيل أداندي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة

 53 فـي  خدماتهـا   Gabon Post المؤسسـة  تقـدم 
موقعـًا متفرقـًا فـي مختلـف أرجـاء البـاد، وتغطـي 
هـذه المواقـع مسـاحة تناهـز 000 2٦8 كيلومتـر مربـع 
١03 ميـل مربـع( ويبلـغ عـدد سـكانها حوالـي 2.2   000(

شـخص. مليـون 
وقال الرئيس التنفيذي ميكائيل أداندي إن المؤسسة 
وبتــواصــلـــها  الطــــــوارئ  حــالـــــــــــة  بإعــــانــــــــها  البريــديـــــــة 
المسـتمر وفرضها أحيانًا إجراءات تقييدية لمكافحة 
دعـم  فـي  الحيـوي  دورهـا  أثبتـت  قـد  الفيـروس، 

وتنفيذهـا. العامـة  السياسـات 
وأضاف أداندي قائًا: “وهذا الدور هو من الخدمات 
التي تقدم للدولة والمواطنين مما يدل على أنه إذا 
دعت الحاجة مجددًا، يمكن االعتماد على المؤسسة 
البريديـة كأداة لتنفيـذ السياسـات العامـة فـي جميـع 

الظـروف وفـي جميـع األماكن،”.

للمؤسسـة  األساسـية  للوظيفـة  نظـرًا  أنـه  وأوضـح 
Gabon Post، كان عليها أن توازن بين إبقاء مكاتبها 
مفتوحـة وحمايـة صحـة العامليـن فيهـا، الذيـن يعـد 

معظمهـم مـن بيـن أكثـر الفئـات عرضـة للفيـروس.
 Gabon Post واجهتـه  الـذي  األكبـر  التحـدي  وكان 
هـو إيجـاد نهـج للتصـدي للجائحـة يراعـي شـبكة البريـد 

بأكملهـا.
ويوجد حوالي ٦0 في المائة من القوة العاملة في 
المؤسسة البريدية في العاصمة ليبرفيل ونواحيها. 
مـن  األساسـيين  غيـر  الموظفـون  يعمـل  حيـن  فـي 
منازلهـم. ويتنـاوب العمـال األساسـيون أسـبوعيا بيـن 

العمـل حضوريـًا والعمـل عـن ُبعـد.

وألن  مختلفـا.  نهجـا  األمـر  فتطلـب  البـاد  داخـل  أمـا 
سـكان المناطـق الداخليـة يسـكنون بعيـدًا عـن ليبرفيـل 
كانـوا محمييـن نسـبيًا مـن انتشـار فيـروس كوفيـد-١٩. 
الزبائـن  لخدمـة  البريـد هنـاك مفتوحـة  وظلـت مكاتـب 
مثـل  الازمـة،  الصحيـة  بالمعـدات  الموظفـون  وُزود 

اليديـن. ومطهـرات  الكمامـات 
وينسـب أدانـدي الفضـل إلـى الحكومـات والمنظمـات 
واالتحـاد  العـــــالمية  الصحــــــة  منظمــــــة  مثـل  الدوليـــــــة، 
البريـدي العالمـي، فـي توصيـل المعلومـات الحيويـة 
فـي  نين  المعـــــيَّ المســـتثمريـــــــن  إلـى  فعــــــااًل  تــوصيـــــــًا 
محاولـة لوقـف انتشـار الفيـروس عـن طريـق األنشـطة 

البريديـة.

وكان ثانـــي أكبر تحٍد أمام المؤسســـة 
مســــتمــــــرة  إمــــــــدادات  تـــوفيــــــر  هـــــو 
الحــمــايــــــــــة  مــعـــــــــدات  مـــــــــــن  وكافيــــــــة 

للموظفيـــن. الالزمـــة  الشـــخصية 

وكان التحـــدي األكبـــر الـــذي واجهتـــه 
المؤسســـة Gabon Post هـــو إيجـــاد 
نهـــج للتصـــدي للجائحـــة يراعي شـــبكة 

البريـــد بأكملهـــا.

جـانــــــب  إلــــى   - البــريـــــــــد  عمــــــال  أبـــــدى 
العامليـــن في مجـــال الرعايـــة الصحية 
رجـــــال  مثــــــل  األخــــــرى  والقـطـاعــــــات 
اســـتثنائيًا  ـــًا  حسَّ  - واإلنقـــاذ  اإلطفـــاء 

والتضامـــن. التضحيـــة  مـــن 

فيهـــا  تســـببت  التـــي  العديـــدة  الصعوبـــات  بيـــن  مـــن 
 Gabon المؤسســـة  اضطـــرت  كوفيـــد-1٩،  جائحـــة 
Post إلـــى التوفيـــق بيـــن احتياجات زبائنها وســـالمة 
موظفيهـــا مـــع مراعـــاة األوضـــاع المختلفـــة اختالفـــًا 

كبيـــرًا فـــي مناطقهـــا الشاســـعة.

النص: تارا جيرو 

القادة البريديون

الرئيس التنفيذي لمؤسسة
Gabon Post

ميكائيل أداندي
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على الجبهةتحقيق صحفي

على الجبهة

عمال البريد من شتى أنحاء العالم يتبادلون ذكريات وتجارب عملهم على الجبهة
أثناء الجائحة العالمية.

نيكوس مانيكيس، ساعي بريد في المنطقة 
 ،Hellenic Post الحضريـة، لـدى المؤسسـة

فـي اليونان
أثنـاء  مانيكيـس  نيكـوس  ذكريـات  أغلـى  إحـدى  لعـل 
أدائه لعمله أثناء الجائحة هي عندما قدم هدية عيد 
الميـاد لصبـي يبلـغ مـن العمـر ثمانـي سـنوات بعـد مـا 
نتـج مـن تأخيـرات طويلـة األجـل بسـبب المشـاكل التـي 
شـهدها قطـاع النقـل عالميـا. ويـروي نيكـوس قائـًا 
إن: “ الطفـل كان يقفـز فرحـًا عنـد قدومـي والهديـة 

بيـن يـدي،”.

النص: هيلين نورمان

ويرى مانيكيس أن لحظات بسيطة كهذه هي التي 
أثنـاء  الجبهـة  علـى  العمـل  ليواصـل  حماسـًة  زودتـه 
خدمـة  علـى  قـادر  بأننـي  “أعتـز  كوفيـد-١٩.  جائحـة 

العصيبـة.” األوقـات  هـذه  خـال  النـاس 
وقـد تغيـر دور مانيكيـس تغيـرًا ملحوظـًا علـى مـدى 
الكمامـة  ارتـداء  أصبـح ضروريـًا  الماضـي. فقـد  العـام 
فـي الوقـت الراهـن، واسـتخدام المطهـر الكحولـي 
االقتضـاء.  عنـد  الجسـدي  التباعـد  واحتـرام  بانتظـام، 
التغييـرات،”.  هـذه  نسـتلطف  “لـم  قائـًا:  ويعلـق 
“ولكننـي تعلمـت عـدم أخـذ األشـياء كأمـر مسـلم بـه. 
أمـران أساسـيان،  أن صحتنـا وسـامتنا  تمامـًا  وأدرك 
وهـذه هـي الرسـالة التـي أحـاول أيضـًا توصيلهـا إلـى 

الزبائـن.”

المكتــــــب  فــــــي  مســـؤولــــــة  أوكـونيــــــل،  غـريـــــن 
Chadstone Post البـريــــــدي، 

Australia Post التابع للمؤسسة البريدية
فـي نوفمبـر 202١، سـتحتفل غريـن أوكانيـل بمـرور ١0 
 Australia المؤسسـة  فـي  عملهـا  علـى  سـنوات 
بإمعـان  تفكـر  الماضـي  العـام  جعلهـا  وقـد   ،Post
فـي دورهـا. “إن المؤسسـة Australia Post هـي 
مؤسسـة تهـدف إلـى الربـط بيـن النـاس، وإن تمكنهـا 
من االستمرار في مساعدة زبائننا على التواصل مع 
عائاتهـم وأصدقائهـم خـال األوقـات العصيبـة التـي 
لـم يشـهد لهـا العديـد منـا مثيـًا، لهـو أمـر يجعلنـي 

بالفخـر.” بالتأكيـد أشـعر 

فـي  البريـد  دور  مـت  دعَّ الجائحـة  أن  أوكونيـل  وتـرى 
العمـل  واصلنـا  “لقـد  وتقـول:  المحلـي.  المجتمـع 
جميعهـا،”.  الشـامل  اإلغـاق  تدابيـر  مختلـف  طـوال 
بلدنـا،  فـي  المسـنين  السـكان  بعـض  إلـى  “وبالنسـبة 
أو  يوميـًا  اآلخريـن  مـع  الوحيـد  اتصالهـم  كنـا  لربمـا 
أسبوعيًا أو شهريًا. لقد تمكنت من فهم الزبائن أكثر 
ويمكننـي إدراك إن كانـوا فـي حاجـة إلـى القليـل مـن 
المسـاعدة اإلضافيـة أو احتاجـوا إلـى مجـرد دردشـة 

شـخص.” مـع  اتصـال  علـى  بأنهـم  للشـعور  سـريعة 
التحديـات  أكبـر  أحـد  تمثـل  أوكونيـل،  إلـى  وبالنسـبة 
زيــــــــادة  فـــــــــي  المـــــاضـــــــي  العـــــام  خـــــــــال  بــــــــرزت  التــــــي 
تحديـد  إلـى  “اضطررنـا  إننـا  وتقــــــول  الطــــــــرود.  عـــــــــــدد 
لدينـا  تكـن  لـم  ألنـه  الطـرود  السـتام  إضافيـة  أماكـن 
مسـاحة كافيـة لتخزينهـا كلهـا - كان األمـر جنونيـًا!”. 
 Black وبلغ عملنا في البريد ذروته يومي التسوق“
المناسـبتين  كلتـا  وCyber Monday، وفـي   Friday
بأننـا  نؤمـن  وكنـا  الوضـع  مـع  تقريبـا  تأقلمنـا  قـد  كنـا 

أفضـل.” نحـو  علـى  إدارتـه  علـى  قادريـن 
المنصـرم، اختتمـت أوكونيـل  العـام  وباإلمعـان فـي 
بقولهـا، “لقـد منحتنـا الجائحـة فرصـة لصقـل مهاراتنـا 
النحـو  علـى  التكنولوجيـا  اسـتخدام  كيفيـة  وإدراك 

األفضـل لمسـاعدتنا علـى تحسـين طريقـة عملنـا.”

عبد العزيز راشـــد كنفـــش، موظف في مركز 
مركـــز  النخيـــل،  فـــرع  المتعامليـــن،  ســـعادة 

ســـعادة المتعامليـــن، بريـــد اإلمـــارات
يتمثل دور عبد العزيز راشد كنفش في بريد اإلمارات 
سـعادة  مركـز  فـي  للزبائـن  الدعـم  تقديـم  فـي 
يشـمل  الدعـم  “هـذا  أن  إلـى  ويشـير  المتعامليـن. 

الشـحنات،”. إرسـال  عنـد  لهـم  المسـاعدة  تقديـم 
الشـامل.  اإلغـاق  فتـرات  طـوال  يعمـل  المركـز  ظـل 
علـى  عملـت  البريديـة  المؤسسـة  أن  كنفـش  ويـرى 
سـامة  علـى  للحفـاظ  التدابيـر  جميـع  توفـر  ضمـان 
بفحـص  القيـام  ذلـك  فـي  بمـا  والزبائـن،  الموظفيـن 
درجـة حـرارة الموظفيـن يوميـًا، وبممارسـة التباعـد 
الجسـدي والمعامـات والتوزيـع باسـتخدام تقنيـات ال 

التامـس. تقتضـي 

وياحـظ كنفـش أن التكيـف مـع التغييـرات المسـتمرة 
بـد  التـي سـببتها الجائحـة كان يشـكل تحديـًا، ولكـن ال 
يكـن  “لـم  ويقـول:  الوضـع.  مـع  إيجابيـًا  التعامـل  مـن 
أبـدًا  العمـل معـًا مـن أجـل تحقيـق أهـداف مشـتركة 
بهـذه األهميـة،”. “وأنـا معتـز بكونـي شـخص يعمـل 

والمجتمـع.” األعمـال  لدعـم  الجبهـة  علـى 
وقـال إن بريـد اإلمـارات دعـم المجتمـع المحلـي بعـدة 
طـرق: “فقـد قامـت المؤسسـة البريديـة بترتيـب توزيـع 
واألشـخاص  المسـنين  بيـوت  علـى  السـريع  البريـد 
اإلغـاق  عمليـات  أثنـاء  بريـد  صناديـق  لديهـم  الذيـن 
تذكاريـًا  طابعـًا  اإلمـارات  بريـد  أصـدر  “كمـا  الشـامل،”. 
مـن  كجـزء  األماميـة  الخطـوط  لموظفـي  تكريمـًا 
فـي  ُنظمـت  التـي   ThankYouHeroes# الحملـة 
البـاد. وسـيذهب جـزء مـن عائـدات بيـع تلـك الطوابـع 
إلـى الهـال األحمـر اإلماراتـي لدعـم جهـود اإلغاثـة 

كوفيـد-١٩.” مكافحـة  فـي  المبذولـة 

أنتونـي فوكينـوي، سـاعي بريـد خبيـر، لـدى 
La Poste مؤسسـة 

الـذي  الـدور  فـي  جـدًا  مهمـة  الزبائـن  مشـاركة  إن 
خبيـر  بريـد  كسـاعي  فوكينـوي  أنتونـي  بـه  يضطلـع 
ولهـذا  فرنسـا.  فـي   La Poste المؤسسـة  لـدى 
ويشـرح  تحديـًا.  يمثـل  الجسـدي  التباعـد  كان  السـبب، 
الطـرود  توزيـع  “ينطـوي دوري علـى  قائـًا:  أنتونـي 
علـى  أسـاعد  أننـي  كمـا  للزبائـن،  واألدويـة  والبريـد 
بلمـس  تعمـل  التـي  اإللكترونيـة  األجهـزة  إعـداد 
الشاشـة للمسـنين وزيـارة األشـخاص المعزوليـن عـن 

عائاتهـم،”.
واسترسـل فوكينـوي قائـًا: “الكثيـر مـن زبائنـي هـم 
أشـخاص مسـنين وخاضعيـن للعـزل الصحـي، وكنـت 
الوقـت  بعـض  قضـاء  علـّي  تعـذر  إذا  بمـرارة  أشـعر 
معهـم، حتـى ولـو كان لمـدة خمـس دقائـق،”. “وقـد 
أثنـاء  الخدمـات.  لتقديـم  بديلـة  طـرق  إلـى  توصلنـا 
المسـنين  رعايـة  مرافـق  بزيـارة  قمـت  مثـا،  األزمـة 
 - Ardoiz للمسـاعدة فـي تركيـب األجهـزة اللوحيـة
وهـي لوحـات إلكترونيـة مخصصـة لكبـار السـن. ولـم 
المسـنين، ولكننـا قمنـا  اتصـال مباشـر مـع  لدينـا  يكـن 
علـى  الصحيـة  الرعايـة  مجـال  فـي  العامليـن  بتدريـب 
يتمكنـوا مـن  اللوحيـة كـي  اسـتخدام هـذه األجهـزة 

” . تعليمهـم
لـدى  أصبحـت  التـي  الصـورة  أن  فوكينـوي  ويعتقـد 
بسـبب  تغيـرت  قـد  البريـد  عامـل  دور  عـن  الجمهـور 
المجتمعـات  أعربـت  “لقـد  قائـًا:  ويضيـف  كوفيـد-١٩. 
الجائحـة،”. خـال  لنـا  تقديرهـا  عـن  بالفعـل  المحليـة 

جيبـــي غرونـــدال، مكلـــف بتوزيـــع الطـــرود لـــدى 
PostNord مؤسسة

الطـرود  ارتفاعـًا فـي كميـات  الحـظ جيبـي غرونـدال 
لسـاعات  العمـل  إلـى  بـه  أدى  ممـا  الجائحـة،  أثنـاء 
تـدوم  التـي  العمـل  أيـام  تعـد  “لـم  ويقـول:  أطـول. 
لمـدة ٩ إلـى ١0 سـاعات أمـرًا اسـتثنائيًا حاليـًا، وُيطلـب 

األسـبوع،”. نهايـة  عطلـة  فـي  أيضـًا  العمـل  منـا 
يلتـزم  الطويلـة،  العمـل  سـاعات  مـن  الرغـم  وعلـى 
وياحـظ  الجائحـة،  أثنـاء  الطـرود  بتوزيـع  غرونـدال 
أن سـر النجـاح هـو العمـل الجماعـي. ويوضـح قائـًا: 
إيجـاد  علـى  أفضـل  بصـورة  نعمـل  كفريـق،  “أصبحنـا، 
عـودة  مـن  وللتأكـد  تعترضنـا  التـي  للمسـائل  حلـول 

المناسـب،”. الوقـت  فـي  المركـز  إلـى  الجميـع 
تعـرض  بـدأت  التـي  الشـركات  أيضـًا  نسـاعد  “وكنـا 
اإلغـاق  تدابيـر  فـرض  إبـان  اإلنترنـت  علـى  مبيعاتهـا 
الشـامل علـى توزيـع سـلعها فـي الوقـت المناسـب. 
قلـوب  فـي  السـعادة  أدخلـت  قـد  أننـي  وأشـعر 
المنتجـات  بعـض  توزيـع  علـى  سـاعدت  وربمـا  النـاس 
المهمة في الوقت المناسب بعملي لبضع ساعات 

إضافيـة،”.
غرونـدال  حاليـًا  يوزعهـا  التـي  الطـرود  ومعظـم 
تـوزع فـي المنـازل بـداًل مـن المتاجـر، وُنفـذت عمليـات 
التوزيع بدون تماس. “لقد اشتقت إلى توزيع الطرود 
في الشارع الرئيسي وإلى الدردشة مع الناس في 
إن  قائـًا:  حديثـه  وينهـي  الشـوارع.  وفـي  المتاجـر 

المدينـة فارغـة حاليـًا، وهـذا أمـر غيـر معتـاد،”.

بتوزيـع  معنيـة  عاملـة  وينسـفين،  فـان  ويلمـا 
PostNL مؤسسـة  لـدى  البريـد 

تحـد  أكبـر  كان  وينسـفين،  فـان  ويلمـا  إلـى  بالنسـبة 
واجهته أثناء الجائحة هو االلتزام بالتباعد الجسدي. 
وتقـول: “أشـتاق إلـى التامـس،”. “ال سـيما عندمـا ال 
أسـتطيع احتضـان شـخص يشـعر بالحـزن بيـن ذراعـّي. 

ولكنـي أدرك أهميـة التباعـد الجسـدي.”
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FEATUREعلى الجبهة

بيـن الموظفيـن  الحفـاظ علـى مسـافة ١.5 متـر  وإن 
داخـل المسـتودع علـى النحـو المطلـوب، تشـكل هـي 
أن  غيـر  عملـه،  مباشـرة  يريـد  “فالجميـع  تحديـًا.  أيضـًا 
أكثـر مـن شـخص  الجديـدة ال تسـمح بوجـود  القواعـد 
وتوضـح  المرفـق.  داخـل  نفسـه  الوقـت  فـي  واحـد 
أحيانـًا  النـاس  ينسـى  الباكـر  الصبـاح  فـي  بأنـه  ويلمـا 
االلتـزام بهـذه التدابيـر،”. “وغالبـًا مـا نجـد عزاءنـا فـي 
الفكاهـة لتذكيـر بعضنـا بعضـًا باالبتعـاد بشـكل مـرح.”

إلـى  نظـرت  “إذا  قائلـة:  حديثهـا  وينسـفين  وتنهـي 
التحلـي  تعلمـت  إننـي  أقـول  المنصـرم،  العـام 
الجائحـة.  بسـبب  الحـذر  وتوخـي  والصبـر  بالتسـامح 
 PostNL أنـا فخـورة كل الفخـر بمؤسسـة  وعمومـًا، 
وممتنـة لهـا كل االمتنـان ألنهـا مكنتنـي مـن مواصلـة 

األوقـات.” هـذه  خـال  بأمـان  العمـل 

نغوين ثي تشوين، عاملة في مكتب البريد في 
 Thuy An Cultural Commune( بلدية ثوي آن

Vietnam Post لدى ،)Post Office
كانــا  والمرونــة  اإلبــداع  أن  تشــوين  ثــي  نغويــن  تــرى 
عنصريــن ضرورييــن أثنــاء جائحــة كوفيــد-١٩. وقــد راعــى 
العنصريــن  هذيــن  تشــوين  تعمــل  حيــث  البريــد  مكتــب 
إن:  قائلــة  تشــوين  وتوضــح  للجائحــة.  التصــدي  أثنــاء 
قريتنــا،  فــي  مؤخــرًا  تفشــى  كوفيــد-١٩  “فيــروس 
المدينــة  ســلطات  حاصــرت  ينايــر،   28 منــذ  وبالتالــي 

الفيــروس،”. انتشــار  لمنــع  القريــة 
“وقبــل تفشــي الفيــروس، كان الزبائــن يلجــؤون إلــى 
أصبــح حاليــًا  ولكنــه  مــن خدماتنــا.  لاســتفادة  مكتبنــا 
يلزمنــي الذهــاب إلــى منــازل الزبائــن لجمــع بعائثهــم 
البريديــة. وتحولــت جميــع المعامــات مــع الزبائــن إلــى 
معامــات إلكترونيــة أو تجــري بصــورة غيــر مباشــرة. 
وأصبحــت ســاعات عملــي أيضــًا أكثــر مرونــة، وأتفــق 
لخدمتهــم.  مناســب  وقــت  أفضــل  علــى  الزبائــن  مــع 
خدمــة  علــى  زبائنــي  يحصــل  الراهــن،  الوقــت  وفــي 

أفضــل مــن فتــرة مــا قبــل بدايــة الجائحــة!”
ووفقــــا لمــــا ذكرتــــــه تشـــويـــــن، فقــــد بذلــت مؤســـســــــــة 
قوتــــــها  لدعـــــــم  جهـــــدها  قصــــــارى   Vietnam Post
قائلــة:  حديثهــا  وتختتــم  الجائحــة.  أثنــاء  العاملــة 
الحفــاظ  البريديــة  المؤسســة  هــذه  ضمنــت  “لقــد 
كمــا  الصعبــة،  األوقــات  هــذه  أثنــاء  وظائفنــا  علــى 
زودتنــا بمعــدات الحمايــة واإلرشــادات للحفــاظ علــى 

ســامتنا،”.

لدى  البريد  ساعي  الحلمي،  ذو  زهران  محمد 
بريد سنغافورة

محمــد  جبــر 
ُ
أ كوفيــد-١٩،  جائحــة  تفشــي  بدايــة  عنــد 

المؤسســة  فــي  يعمــل  الــذي  الحلمــي،  ذو  زهــران 
“لقــد  ويقــول  صعــب.  قــرار  اتخــاذ  علــى   ،SingPost
ينحــدرون  الذيــن  أولئــك  بوضــع  الحــدود  إغــاق  أدى 
مــن البلــدان المجــاورة منــا إلــى اختيــار بيــن البقــاء فــي 
إلــى  العــودة  أو  عائاتنــا،  رؤيــة  وعــدم  ســنغافورة 
أرض الوطــن دون معرفــة متــى نســتطيع اســتئناف 

العمــل.”
 - ســنغافورة  فــي  البقــاء  الحلمــي  ذو  اختــار  وقــد 
Sing-  وكان الفضــل للدعــم المســتمر مــن المؤسســة
Post في تســهيل اتخاذ هذا القرار. إذ يقول محمد: 
“لقــد اهتمــت المؤسســة SingPost بنــا كثيــرا بحجــز 
غرف في الفنادق لنا مثًا وتقديم بدالت الوجبات،”. 
“وكان المشــرفون حاضريــن أيضــا طيلــة أيــام األســبوع 

وعلــى مــدار الســاعة لتقديــم الدعــم والتشــجيع.”
وعنــد العــودة بالذاكــرة لمــا حــدث العــام الماضــي، 
يواصل ذو الحلمي حديثه قائًا: “بصفتي عامًا على 
التــي  المناطــق  لرؤيــة  يقشــعر  بدنــي  كان  الجبهــة، 
كانــت تعــج بالنــاس ســابقًا قــد أصبحــت فجــأة مهجــورة. 
هــي  ذاكرتــي  فــي  راســخًا  ظــل  الــذي  األمــر  ولكــن 
روح الزمالــة التــي كانــت تتجلــى يوميــًا فــي المركــز 
اإلقليمــي حيــث نعمــل. كنــا نعلــم جميعــًا الخطــورة 
فــي ذهابنــا للعمــل، ولكــن اإليمــان بأننــا نــؤدي مهــام 

حيويــة كان يحفزنــا جميعــًا.”
وقــد أبــرزت جائحــة كوفيــد-١٩ كذلــك ضــرورة القيــام 
يخــص  فيمــا  خاصــة  تامــس،  دون  التوزيــع  بعمليــات 
“وفــي  اإللكترونيــة.  التجــارة  عــن  الناجمــة  الــرزم 
عامــة  تجربــة   SingPost أصــدرت   ،2020 ديســمبر 
PostPal، وهــو أول صنــدوق  البتــكار جديــد يســمى 
بريــد ذكــي فــي العالــم، يتكــون مــن وحدتيــن توجــدان 
علــى  تدريبــي  جــرى  ولذلــك  عملــي.  منطقــة  فــي 
فــي  بالتوزيــع  حاليــًا  وأقــوم   ،PostPal اســتخدام 
 PostPal الشــباكين يوميــًا. “ويمكــن لصنــدوق البريــد
أن يفــرز الرســائل والطــرود البريديــة تلقائيــًا مباشــرة 
لــي الكثيــر مــن الوقــت  حســب عناوينهــا، ممــا يوفــر 

البريــد.”  توزيــع  دقــة  تحســين  هـ . ن.مــع 
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وكان احتـرام موظفـي البريـد للبروتوكـوالت الصحيـة 
الحتياجـات  تلبيـًة  عملهـم  أداء  فـي  وسـرعتهم 
النـاس أمـرًا ضروريـًا جـدًا بالنسـبة إلـى الزبائـن. وقـال 
إن السـلوك الجيـد فـي العمـل البريـدي كان لـه وقـع 
يعانـون  كانـوا  الذيـن  األشـخاص  علـى  جـدًا  إيجابـي 
مّكـن  وأخيـرًا،  الجائحـة.  بسـبب  صعبـة  ظـروف  مـن 
بنـاء القـدرات، حتـى فـي الفتـرات الحرجـة للجائحـة، 
وكان ذلـك أمـرًا فـي غايـة األهميـة مقارنـة باألوقـات 
العاديـة، المؤسسـة البريديـة مـن خدمـة زبائنهـا علـى 

األفضـل. النحـو 
وياحظ سبحانيفار أنه إن كانت هناك عبرة ُتستخلص 
أثنـاء  البريـد  مسـتثمرو  واجههـا  التـي  التحديـات  مـن 
أن  بوضـوح  تبيـن  حاليـًا  فاألدلـة  كوفيـد-١٩،  جائحـة 
المواطنيـن يحتاجـون إلـى الخدمـات البريديـة أكثـر ممـا 

ُيعتقـد. كان 
وقـال: “إذا سـعينا إلـى تقديـم خدمـات بجـودة أفضـل 
وبسـرعة أكبـر، فيمكننـا اسـتغال هـذا الوضـع لصالـح 

المؤسسـة.”
كان من شأن الجائحة أن أبرزت أيضًا التحديات الصعبة 
علـى  تعيـن  والتـي  التحتيـة  البنيـة  فـي  تكمـن  التـي 
تزايـد طلبـات  التغلـب عليهـا مـع  البريديـة  المؤسسـة 
الزبائـن علـى خدمـات الطـرود وتزايـد البريـد المتراكـم.
ومع ذلك ال تزال الشركة قادرة على أداء مهمتها.

جائحـة  أثنـاء  اإليرانيـون  البريـد  سـعاة  واصـل  “فقـد 
مـن  أكثـر  تسـجيل  رغـم  بعملهـم  القيـام  كورونـا، 
صفوفهـم،  فـي  وفيـات  وسـبعة  إصابـة  حالـة   2000
الصحـة  فـي  العامليـن  شـأن  ذلـك  فـي  شـأنهم 
الرئيـس  الذيـن كانـت حياتهـم معرضـة للخطـر. وقـال 
التنفيـذي رمضـان علـي سـبحانيفار إن ذلـك كان فـي 
الرسـمي  الصحـي  الحجـر  أثنـاء  ظـروف صعبـة حتـى 
العطـل،  أيـام  فـي  وحتـى  الحكومـة،  أعلنتـه  الـذي 
وبذلـوا  للنـاس  الخدمـات  تقديـم  عـن  يتوقفـوا  ولـم 

األوضـاع  هـذه  أثنـاء  لمسـاعدتهم  بوسـعهم  مـا 
الصعبـة،”.

وقـال سـبحانيفار “إن شـركة البريـد الوطنيـة اإليرانيـة 
اتخـذت تدابيـر لتلبيـة احتياجـات زبائنهـا بواسـطة بوابـة 
الخدمـات  أداء  وكذلـك  اإلنترنـت،  علـى  المبيعـات 
الحكوميـة  وغيـر  الحكوميـة  المنظمـات  عـن  بالنيابـة 
انتشـار  ومنـع  والزبائـن  الموظفيـن  صحـة  لحمايـة 

المـرض،”.
وخال فترتين من فترات الحجر الصحي التي فرضتها 
تعتبـر  اإليرانيـة  الوطنيـة  البريـد  كانـت شـركة  الدولـة، 
المسـتثمر  وواصـل  أساسـية.  لخدمـة  مقـدم  بمثابـة 
البريـد العمـل دون إغـاق أو خفـض لسـاعات العمـل.

وخـال هـذه الفتـرة، زاد الطلـب علـى توزيـع الطـرود 
المتسـوقين  مـن  العديـد  ُمنـح  وقـد  ملحوظـة.  زيـادة 
علـى اإلنترنـت تخفيضـات لمسـاعدتهم علـى التسـوق 
تقّيـد  التـي  عليهـم،  ُفرضـت  التـي  القيـود  ظـل  فـي 
مـن  يحتاجونـه  مـا  اقتنـاء  علـى  وقدرتهـم  حركتهـم 
فـي  كبيـرة  زيـادة  إلـى  الوضـع  هـذا  وأدى  سـلع. 

المبيعـات.

تقليـص  فيـه  جـرى  الـذي  الوقـت  فـي  هـذا  وحـدث 
إنـه  إلغاؤهـا؛ وقـال  أو  الداخليـة والدوليـة  الرحـــات 
كان مستحيًا تسخير قدرات السكك الحديدية القدرة 
مـن  التوزيـع  أوقـات  وزادت  التوزيـع.  عمليـات  لتنفيـذ 
البعائـث  يخـص  فيمـا  النهايـة  إلـى  البدايـة  نقطـة 
البريديـة المحليـة والدوليـة، بينمـا زادت حركـة البريـد 
نتيجـة نمـو التجـارة اإللكترونيـة بنسـبة 30 فـي المائـة.
وهـذه األمـور كلهـا مجتمعـة أدت إلـى تراكـم البريـد 
وأوضـح  الخدمـة.  نوعيـة  فـي   

ٍّ
وتـدن مؤقتـة  لفتـرة 

إلـى  االفتقـار  بسـبب  ُعرقـل  النظـام  أن  سـبحانيفار 
هـذه  مثـل  إلدارة  والخبـرة  الكافيـة  التحتيـة  البنيـة 

الحـاالت.
وكمـا قـال، ناهيـك عـن القواعـد والقوانيـن الصارمـة 

التـي تثيـر تحديـًا فـي التعامـل مـع الوضـع.

وقـال سـبحانيفار مواصـًا حديثـه: “لعـل أكبـر تحـد مثـل 
التصـدي  عنـد  اإليرانيـة،  الوطنيـة  البريـد  أمـام شـركة 
الكميـات  هـو  المناطـق،  بعـض  فـي  كورونـا  لجائحـة 
اإللكترونيـة،  التجـارة  عـن  الناجـم  البريـد  مـن  الهائلـة 
وضعـف البنيـة التحتيـة المتناسـبة مـع كميـات البريـد، 
وقلـة المعـدات الضروريـة والقـوى العاملـة المدربـة 

وذات الخبـرة بالمقارنـة مـع كميـات البريـد،”.

غير أن المؤسسة البريدية أسرعت الخطى لمعالجة 
المســتثمـــر  ارتـأى  البدايـــــة،  ففـي  المسألــــــة.  هــــــذه 
بحاجـة  الشـركة  أن   National Post Iran البريـدي 
مراكـز  فـي  العاملـة  القـوى  فـي  زيـادة  إلـى  فقـط 

القـدرات. نقـص  لتـدارك  والتبـادل  الفـرز 
وقـال سـبحانيفار: “ولكـن بعـد فتـرة وجيـزة، تبيـن لنـا 
الفـرز  إنشـاء مراكـز  الحـل، وقررنـا  ليـس هـو  أن هـذا 
والتبـادل والمراكـز اإلقليميـة فـي جميـع أنحـاء البـاد 

مـن أجـل تسـهيل العمـل وتيسـيره.”
فـي  التحتيـة  بنيتـه  اإليرانـي  الوطنـي  البريـد  وأقـام 
مناطق ال يوجد فيها سوى عدد قليل من المرافق. 
قلـب  فـي  البريـد  لمعالجـة  مراكـز  سـتة  وأضـاف 
تمـت  لقـد  سـبحانيفار:  وقـال  الكبـرى.  المقاطعـات 
البنيـة  مسـتوى  علـى  االحتياجـات  مـن  جـزء  تلبيـة 
التحتيـة وسيسـتمر توفيـر المزيـد مـن المـوارد البريديـة 

المقبلـة. األشـهر  فـي  اإلضافيـة 
وتنفـذ المؤسسـة البريديـة أيضـًا تكنولوجيـات جديـدة، 
باإلضافـة  واألجهـزة،  للبرامـج  التحتيـة  البنيـة  مثـل 
إلـى إقامـة معـدات الفـرز اآللـي. وقـال إن المسـتثمر 
البريـدي يعـزز أسـطول النقـل الحضـري بنسـبة تصـل 
إلـى ١00 فـي المائـة. ويسـتخدم حاليـًا القطـارات لنقـل 

البريديـة. الشـحنات 
وقال سبحانيفار: “وإذا زاد حجم البريد بنسبة 40 في 
المائـة، فالمسـتثمر البريـدي مسـتعد اسـتعدادًا تامـًا 

لمعالجته،”.
 Iran ويرى سبحانيفار أنه نظرًا لما بذلته المؤسسة
National Post مـن جهـود، بـدت قيمـة دورهـا جليـًا 

للمجتمـع طـوال الجائحة.

وأقـــام البريـــد الوطنـــي اإليرانـــي بنيتـــه 
فيهـــا  يوجـــد  ال  مناطـــق  فـــي  التحتيـــة 
المرافـــــــق.  مـــــــن  قـليــــــــل  عـــــــدد  ســــــوى 
وأضـــاف ســـتة مراكـــز لمعالجـــة البريـــد 

الكبـــرى. المقاطعـــات  قلـــب  فـــي 

ومع ذلك ال تزال الشركة قادرة على 
أداء مهمتها.

الخـــــــدمات  إلــــــى  المـواطنــــــون  يحتـــاج 
ُيعتقـــد. كان  ممـــا  أكثـــر  البريديـــة 
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IRAN NATIONAL POST رمضان علي سبحانيفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة

مـوظــفــــي  كوفيـــد-1٩  جـائـحـــــــــة  ضــــــت  عــرَّ لقــــــد 
شـــركة البريـــد الوطنيـــة فـــي جمهوريـــة إيـــران 

جسيمـــــــة. لمخاطـــــر  اإلســالميــــــة 

القادة البريديون

الرئيس التنفيذي لمؤسسة
Iran National Post

رمضان علي سبحانيفار

ت. ج.
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وقـال السـيد نيدهـام “ويـؤدي ذلـك دورًا فـي تحديـد 
قـدر الحريـة التـي يتمتـع بهـا المسـتثمرون البريديـون 
حـل  هنـاك  “ليـس  تخصهـم،”.  التـي  القـرارات  التخـاذ 
البريـد  مؤسسـات  مسـتقبل  يائـم  واحـد  عالمـي 

.” جميعـًا
للقطـاع  هـل  لسـنين-  مطروحـًا  كان  الـذي  السـؤال 
البريـدي أي مسـتقبل؟ - يمكـن أن يكـون قـد ُردَّ عليـه 
البريديـة  المؤسسـات  أصبحـت  لمـا  الماضيـة،  السـنة 

الجائحـة. خـال  أساسـيًا  دورًا  تـؤدي 
ضروريـة،”.  هـي  “نعـم،  نيدهـام  السـيد  وأضـاف 
“نعـم، هـي أساسـية بالنسـبة إلـى اقتصـادات البلـدان 
وإلى الحكومات بوصفها مستثمرة للخدمات عامة، 
وبوصفهـا أيضـًا مـن المسـتثمرين التجارييـن للشـركات 

والزبائـن.”

وأعرب أوزبورن عن تأييده لذلك مضيفًا بأن الجائحة 
ينبغي  رئيسية  نقاط  عدة  على  الضوء  سلطت 
في  التفكيــــــر  عنــــد  مراعاتــــها  البــريـــــــــــد  لمؤســســـــات 

مستقبلها.
وصـرح قائـًا “أعتقـد )أن الجائحـة( بّينـت قـدرة القطـاع 
علـى الصمـود، والتكيـف والتغيـر،” مضيفـًا بعـد ذلـك 
بأنه حتى الساعة، لم نشهد بعُد انهيارًا ألي شركة 

طـرود أو بريـد.

الخبـراء الثاثـة هـم السـادة ديريـك أوزبـورن وأيـان كيـر 
وبـول نيدهـام. 

مجـال  فـي  مستشـار  هـو  أوزبـورن  ديريـك  والسـيد 
القطـاع  فـي  والوظائـف متخصـص  التجاريـة  األعمـال 
البريـدي أساسـًا. وأّلـف فـي عـام 20١4 كتابـًا بعنـوان 
الجـذري  )التغييـر   ”Reinventing the Post“

البريـد(. لمؤسسـة 
الرقمـي  الصوتـي  البـث  مؤسـس  هـو  كيـر  أيـان 
المركـزي البريـدي Postal Hub Podcast، الـذي 
االتجاهـات  خالهـا  حّلـل  حلقـة   230 مـن  أكثـر  بـث 

اآلخريـن. البريـدي  القطـاع  قـادة  مـع  وناقشـها 
CEP-Re- منصـة تحريـر  رئيـس  هـو  نيدهـام   بـول 
search، التـي تقـدم أخبـارًا وبحوثـًا لفائـدة القطـاع 

.2005 عـام  منـذ  البريـدي 

كبيـرًا  حـدًا  الحـد  فـي  كوفيـد-١٩  جائحـة  تسـببت  لقـد 
وضـع  أو  تخطيـط  علـى  البريـدي  القطـاع  قـدرة  مـن 
توافـر  بـدء  مـع  ولكـن،  المسـتقبل.  اسـتراتيجيات 
ينظـر  أن  يمكـن  العالـم،  سـكان  لفائـدة  اللقاحـات 
مـن  االنتقـال  إلـى  بتفـاؤل  البريديـون  المسـتثمرون 
التخطيـط  مرحلـة  إلـى  لألزمـة  التصـدي  مرحلـة 

. تيجي ا سـتر ال ا
سـيكون  التخطيـط  هـذا  بـأن  نيدهـام  السـيد  وأقـر 
ومرتهنـا  أخـرى  إلـى  بريـد  مؤسسـة  مـن  مختلفـا 
إذا  عمـا  كبيـر  بشـكل  يتوقـف  وهـو  ملكيتهـا،  بهيـكل 
كان المستثمر كيانًا عامًا أو إدارة حكومية أو شركة 

الكيانـات. هـذه  بيـن  مزيـج  أي  أو  خاصـة 
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البريدييـن  المسـتثمرين  مسـتقبل  مـا  ُتـرى  يـا  ولكـن، 
الذيـن كانـوا يديـرون منظمـات تقليديـة، فـي معظـم 

قـرن؟ مـن  ألكثـر  الحـاالت، 

التكنولوجيا والتنوع والشراكات
بيـن المفكريـن  التـي دارت  النقاشـات  تركـزت معظـم 
والتـــنــــــوع.  التكنــــولـــــوجـــــيا  علــــــــى  الثــاثــــــــــة  البــارزيــــــــن 
وانتشـــــــــار  الرســــــائل  كميـات  تقلـص  اســـــتمرار  ومـع 
أمـام  قائمـة  ومخاطـر  فـرص  هنـاك  التكنولوجيـات، 
فـي  أدوارهـا  فـي  النظـر  لتعيـد  البريـد  مؤسسـات 

خدماتهـا. لهـا  تقـدم  التـي  المجتمعـات 
تصبـح  قـد  المسـتقبل،  “فـي  أوزبـورن  السـيد  وقـال 
إليهـا  ينفـذ  التـي  المنصـة  البريديـة  الرقميـة  المنصـة 
الحكــوميـــــــــة،”.  الخــدمــــــــات  إلـى  للوصـــــــول  النــــــاس  كـــل 
الخدمـات كخدمـات  إنشـاء مركـز لهـذه  يتصـور  وهـو 
المتكاملـة  التوزيـع  وخدمـات  اإللكترونيـة  الحكومـة 
والخدمـات الماليـة وخدمـات االتصـال وخدمـات توزيـع 
منتجات البقالة. وأضاف “منصة رقمية تكون المكان 
الذي يجب ارتياده بدون منازع، مكانًا جديرًا بالثقة،”.

ذلـك،  مـع  يواجهـون،  المسـتثمرين  إن  قائـًا  وأردف 
حاليًا قيودًا على العمل في هذه الفضاءات، بيد أن 

الحـدود ماضيـة نحـو الـزوال.

ذلــــك  يشـــــــكل  قــــــــد  الحـــالـــــــــــــة،  هـــــــــذه  “وفــــــــي  وأضـــــاف 
لمؤسسات البريد فرصًة ولكن خطرًا كذلك، بالطبع، 
ألن خدمـات التوزيـع يقدمهـا فـي هـذه الحالـة كل مـن 

هـبَّ ودب.”
التـي  البريـد  مؤسسـات  هـو  التهديـد  هـذا  ومصـدر 
تقتحـم عالـم التكنولوجيـا، الـذي يعتبـر فضـاء سـريع 
التطـور ومرنـًا، يصفـه السـيد كيـر بمـا يلـي: تكـون فيـه 
مؤسسـات البريـد كالبواخـر الضخمـة فـي عـرض البحـر 

تحـف بهـا قـوارب سـريعة.
ويقول السيد نيدهام إنه عندما تستخدم مؤسسات 
البريـد التكنولوجيـا، يكـون الخطـر الكبيـر هـو أن تتجـاوز 
مـع  سـيما  “وال  البريدييـن.  المسـتثمرين  التكنولوجيـا 
نظرنـا  فـإذا  بالتجزئـة.  اإللكترونيـة  التجـارة  تجـار  كبـار 
ـن لنـا أنهـا تشـكل تهديـدًا  إلـى شـركة Amazon، لتبيَّ
البريـد،  مؤسسـات  تتجـاوز  حاليـًا  فهـي  شـديدًا، 

بهـا.” الخاصـة  التوزيـع  عمليـات  بنفسـها  وتتولـى 
كانـت  لئـن  وقـال  الـرأي،  هـذا  أوزبـورن  السـيد  ـد  وأيَّ
التكنولوجيـة،  للحلـول  متحمسـة  البريـد  مؤسسـات 
فإن هذه تنطوي مع ذلك على جملة من المشاكل، 

آخـر  مشـكل  “وهنـاك  التمويـل”.  مشـكل  بينهـا  مـن 
بـه  صـرح  كمـا  بالطبـع،  يكمـن،  آخـر  ثـم  القـدرة،  هـو 
السـيد بـول نيدهـام، فـي كـون أنـه بمجـرد أن تقتحـم 
مؤسسـات البريـد مجـاالت كالمجـال الرقمـي والفضـاء 
بالفعـل،  فيـه  هـي  التـي  الطـرود  وفضـاء  الرقمـي 
تراهـا تعانـي مـن منافسـة شـديدة لـم تعهدهـا مـن 
قبـل، وال سـيما هـي التـي كانـت فيمـا مضـى تحتكـر 

الرسـائل.” بريـد  قطـاع 
دائمـًا  يكـون  ال  الشـديدة  المنافسـة  هـذه  ومصـدر 
المنافسـين،  إن  كيـر  السـيد  ويقـول  بديهيـًا.  مصـدرًا 
يبيــــــع  بالتجزئــــــة  بائـــــع  إلـى  بالنسبــــــة  الماضـي،  فـي 
األحذيـة هـم الباعـة اآلخـرون الذيـن يبيعـون األحذيـة 

بالتجزئـة.
ليسـت  فالحـال  البريـدي،  القطـاع  يخـص  فيمـا  “وأمـا 
لـن  فالتهديـد  بريديـًا،  مسـتثمرًا  كنـت  “فـإذا  كذلـك”. 
إنـه  بـل   ،FedEx أو  UPS يأتيـك فقـط مـن مؤسسـة 

مـكان.” كل  مـن  سـيأتيك 
وأردف قائـًا إن التهديـدات قـد تأتيـك مـن المنظمـات 
قطاعـات  فـي  تعمـل  التـي  الكبيـرة،  أو  الصغيـرة 
شـتى، كالشـركة الناشـئة التـي يرتكـز نشـاطها علـى 
باألجهـزة  التراسـل  كمنصـة  أو  المحلـي  التوزيـع 

توزيـع. خدمـات  تقـدم  التـي  المحمولـة 
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عندمـــا التقـــى ثالثـــة مفكريـــن بارزيـــن فـــي مجـــال القطـــاع البريـــدي 
القطـــاع  مســـتقبل  لمناقشـــة  مؤخـــرًا  ُبعـــد  عـــن  اجتمـــاع  خـــالل 
البريـــدي، كانت األســـئلة أكثر مـــن األجوبة. وأفاد الخبـــراء بأن هذه 
األســـئلة المتمحـــورة حول التكنولوجيا والتنوع واالســـتدامة هي 
أســـئلة جوهريـــة، ويجـــب علـــى مؤسســـات البريـــد أن تنظـــر فيهـــا 

نظـــرة متأنيـــة بغيـــة وضـــع اســـتراتيجيات للمســـتقبل.

“ليـــس هنـــاك حـــل عالمي واحـــد يالئم 
مســـتقبل مؤسســـات البريـــد جميعًا”

يقول السيد أوزبورن إن المستثمرين 
فــــي  العــــمل  على  قيـــودًا  يواجهــون 
هذه الفضاءات، بيد أن الحدود ماضية 

نحو الزوال.

مؤسســـات البريـــد كالبواخـــر الضخمـــة 
فــــــي عـــــــرض البحـــــــر تحــــــف بهـــا قـــوارب 

ســـريعة.
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ويقول السيد نيدهام “ماذا عن الخدمات اللوجستية 
أو خدمات توزيع منتجات التجارة اإللكترونية؟”. “من 
كبيـرة  قـدرات  علـى  ينطـوي  المجـال  هـذا  أن  األكيـد 
للتنويع في هذا المنحى أيضًا. وذلك يقتضي أموااًل 

طائلة.”
لمسـألة  التطـرق  جـرى  أنـه  كيـر  السـيد  وأضـاف 
التجـارة  قيمـة  سلسـلة  مـدى  علـى  التوسـع 
اإللكترونيـة برمتهـا، أي مـن الموقـع الشـبكي إلـى 

التوزيـع. عمليـة 
)نيدهـام( منـذ قليـل  بـول  السـيد  وأردف قائـًا “ذكـر 
أيضـًا  هنـاك  اللوجسـتية.  والخدمـات  التوزيـع  خدمـة 
خدمـات الدفـع، تنطـوي علـى سلسـلة كاملـة، يمكـن 
لمؤسسـات البريـد، وال سـيما فـي األسـواق الناميـة، 

التحتيـة الحيويـة”. أن تصبـح بنيتهـا 

وأضـاف “ولذلـك، عندمـا تفكـر مؤسسـات البريـد فـي 
تركـز فعـًا علـى هـذا  أن  يجـب عليهـا  االسـتراتيجية، 

التجـاري،”. الجانـب 
السـؤال  يكـون  ذلـك  “وبعـد  نيدهـام  السـيد  وقـال 
عليـه  يركـز  أن  يمكـن  الـذي  مـا  هـو  المطـروح 
أن  ينبغـي  الـذي  ومـا  أكثـر  البريديـون  المسـتثمرون 

أكثـر”. بـه  يتحلـوا 
شـيء  بـكل  القيـام  عليهـم  يتعيـن  “هـل  وتسـاءل 
بأنفسهم أو يمكنهم الربط مثًا مع أطراف صغيرة 

ابتكاريـة أو خّاقـة؟” أو منظمـة أو مرنـة أو 
ويمكن أن يكون هذا النوع من الشراكات بين القطاع 
الكامنـة فـي  للخصائـص  نظـرًا  الخـاص والعـام جذابـًا 

القطـاع البريـدي التقليـدي.

وقـال السـيد أوزبـورن “يتمتـع المسـتثمرون البريديـون 
وانتشـارهم  التجاريـة  بأصـول هامـة هـي عامتهـم 
فـي  بهـا  جديـرون  هـم  التـي  والثقـة  وامتدادهـم 

ترغـب  “قـد  كلهـا”.  فـي  وليـس  الحـاالت  معظـم 
إلـى  تسـعى  التـي  الخاصـة  الشـركات  مـن  العديـد 
توسـيع نطـاق امتدادهـا .... فـي إقامـة شـراكة مـع 

بأخـرى.” أو  بطريقـة  البريـد  مؤسسـات 
كيـف يمكـن أن يجـري ذلـك؟ يقـول السـيد نيدهـام إنـه 
وال  الطـرود،  نحـو  تتجـه  الجميـع  أنظـار  أن  حيـن  فـي 
لمؤسسـات  كمسـتقبل  اإللكترونيـة،  التجـارة  سـيما 
البريد، هناك مجاالت أعمال أخرى يمكن لمؤسسات 
البريد أن تتوسع في نطاقها أو النظر فيها ألغراض 

التكنولوجيـة. الحلـول 

مؤسسات البريد وراء الحدود
السـتيعاب طريقهـا نحـو المسـتقبل اسـتيعابًا أشـمل، 
نطـاق  فـي  أيضـًا  البريـد  مؤسسـات  تنظـر  أن  يجـب 

المحتملـة. سـوقها 
وتساءل السيد أوزبورن “هل ستنزع مؤسسات البريد 
أخيرًا نزعة نحو االندماج، الذي لطالما كان الموضوع 
العشرين  السنوات  خال  المطروح  الرئيسي 
الماضية، وهل ستشهد التجارة العالمية توسعًا؟”

مـن  نسـمع  لـم  أننـا  المفاجـئ،  مـن  “لعلـه  وأضـاف 
قليـًا،” إال  االندمـاج  عـن  حديـث 

انـــدمجــــت  حيــــــث  ذلك،  علـــــى  قليلــــــة  أمثلـــــة  وهناك 
 .PostNord المؤسسة  إلنشاء  والسويد  الدانمرك 
تعتزمان  وأستراليا  سنغافورة  مثل  بلدان  وهناك 
الوطنية.  حدودهما  وراء  عملهما  نطاق  توسيع 
من  البريد(  )مؤسسات  تظل  عام  بشكل  “ولكن 
المستثمرين الوطنيين الذين يعملون داخل إقليمهم 
مـــــن  انطـــــــاقًا  األقـــــل،  علــــى  ويعملـــــون،  الوطنــي، 

إقليمهم الوطني.”
هـذه  فـي  آخـر  رأي  لـه  كان  نيدهـام  السـيد  أن  غيـر 
المسألة. فهو يتفق مع السيد أوزبورن في تقييمه 
فيما يخص البريد. وأما فيما يخص الطرود، فله رأي 

مغايـر.
الشـركة  ُتعـد  فرنسـا،  فـي  المثـال،  سـبيل  فعلـى 
شـبكة   La Poste للمؤسسـة  التابعـة   DPDgroup
توزيع طرود أوروبية وراء الحدود، كما ُتعد الشركة 
فـي   Deutsche Post للمؤسسـة  التابعـة   DHL

دوليـة. نقـل  شـركة  ألمانيـا 
وقال السيد نيدهام “في قطاعات تجارية شتى، قد 
يكون لها تركيز أكبر على الصعيد الوطني، وال سيما 
فا  الطرود،  قطاع  في  “وأما  البريد”.  يخص  فيما 
شيء يمنعها من أن تصبح مستثمرًا دوليًا للطرود.”
أمـا فيمـا يخـص اتجـاه التجـارة العالميـة، فـإن تغيـرات 
فـي المشـهد حدثـت فغيـرت نظـرة مسـتقبلية كانـت 
سـائدة منـذ بضـع سـنين خلـت وصفهـا السـيد أوزبـورن 
بأنها نظرة قائمة على مبدأ “دعه يعمل دعه يمر.”

أي  مـن  شـيء  كل  سيشـترون  النـاس  “كان  وقـال 
مـكان”. “نحـن نعلـم ألسـباب شـتى، أن الحواجـز فـي 
وجـه التجـارة قـد زادت، وأن سياسـة الحمايـة أمسـت 
قائمـة وأن التعريفـات وضريبـة القيمـة المضافـة وكل 
أشـد  أمـرًا  ذلـك  تجعـل  عوامـل  هـي  ذلـك  شـابه  مـا 

حاليـًا.” عسـرًا 

وقال السيد نيدهام “لذلك، يتعين على المستثمرين 
التجاريـة  وأعمالهـم  أسـواقهم،  تنويـع  البريدييـن 

إيراداتهـم،”. ومصـادر 
فذلـك  البريـد،  علـى  تركـزون  ظللتـم  “وإذا  وأضـاف 
نظرنـا  إذا  “أمـا  للغايـة،”.  محـدود  مسـتقبله  بالطبـع 
إلـى مجـال الطـرود، فلديكـم خدمـة الطـرود العابـرة 
للحـدود، غيـر أن األسـواق الكبـرى للطـرود هـي كلهـا 

محليـة.” أسـواق 
التجـارة  تجـارة  ُتجـار  عـدد  إن  نيدهـام  السـيد  ويقـول 
أن  غيـــــر  النمــــــو،  فـي  مـاض  بالتجزئــــــة  اإللكترونيــــة 
الخدمات التقليدية لتوزيع الطرود فيما بين الشركات 
مـن  كبيـرًا  جـزءًا  تشـكل  تـزال  ال  التجزئـة  تجـار  لفائـدة 

بالمائـة.  50 قرابـة  نقـل  لـم  إن  السـوق، 
ينبغـي  أنـه  مـن  كيـر  السـيد  حـذر  ذلـك،  ومـع 
التنويـع. لغـرض  فقـط  ينوعـوا  أال  للمسـتثمرين 

وأضـاف “وكل مـا تقـوم بـه مؤسسـة البريـد، يجـب أن 
تقـوم بـه وفقـا لرؤيـة واضحـة لمـا تـود تحقيقـه،”.

مكاتب البريد
قـال السـيد كيـر “يجـب أن تكـون مكاتـب البريـد نفسـها 
البريدييـن  المسـتثمرين  اسـتراتيجية  جانبـا مـن جوانـب 
للتنويـع.” وتقـع علـى عاتـق مؤسسـات  وخططهـم 
البريـد التزامـات لتلبيـة حاجـات مجتمعاتهـا، بمـا فـي 
ذلـك مـن حيـث المواقـع وسـاعات العمـل. ومـع ذلـك، 
يجـب أن تكـون هنـاك رؤيـة لمـا يمكـن أن تكـون عليـه 

مكاتـب البريـد هـذه فـي المسـتقبل.
مصرفـًا  البريـدي  المسـتثمر  يكـون  أن  “يمكـن  وقـال 
وتكـون مكاتـب البريـد فروعـًا لـه”. “يجـب أن تكـون لـكل 
بريـدي رؤيـة واضحـة لمـا سـيفعله بشـبكة  مسـتثمر 
والشـراكات  التنويـع  سـيتاءم  وكيـف  بريـده،  مكتـب 

ذلـك.” مـع 

مـا  وكثيـرًا  عسـيرة.  مهمـة  تلـك  تكـون  “قـد  وأضـاف 
البريـد  لمكتـب  المجتمعـي  الـدور  عـن  الحديـث  يجـري 
ولكـن نـادرًا مـا يجـري تعريفـه،”. وهـذا مـا يجعـل مـن 
الصعب أو شبه المستحيل تحديد والية لمكتب البريد، 

وذاك مـا يجعـل مـن الصعـب تحديـد قيمتـه بسـعر.
وقـال السـيد أوزبـورن “بطبيعتهـا، تـؤدي مؤسسـات 
البريـد بشـكل أكبـر دور اإلدمـاج االجتماعـي أكثـر مـن 
تقديـم  علـى  مجبـرة  فهـي  التجارييـن،  منافسـيها 
منهـا  تقتضـي  “وقـد  المجتمعـات،”.  لـكل  خدمـات 
المناطـق  لفائـدة  طبيـة  إمـدادات  توفـر  أن  الضـرورة 

الفقيـرة.” للمناطـق  ماليـة  خدمـات  أو  الريفيـة 
السـيد  حديـث  إلـى  يحيلنـا  “هـذا  كيـر  السـيد  ويقـول 
أمـور  عـن  )أوزبـورن(  ديريـك  والسـيد  )نيدهـام(  بـول 
مـن قبيـل التمويـل. كيـف لـك أن تحـدد قيمـة دوٍر أدتـه 
علـى  االطمئنـان  فـي  الجائحـة  خـال  البريـد  مكاتـب 
لـم  إذا  البعـض:  ... قـد يقـول  النـاس فـي منازلهـم؟ 
تتمكـن مـن تقييـم هـذا الـدور، فهـو دور ال قيمـة لـه.”

النمو واالستدامة
عندمـا تنظـر مؤسسـات البريـد إلـى المسـتقبل، يجـب 
فـي  وأثـره  النمـو  قيمـة  فـي  تنظـر  أن  أيضـًا  عليهـا 

الكوكـب.
النمـــــو  عــــــن  دائـــــما  “نتحـــــدث  نيــــدهام  الســـــــيد  يقــــول 
وعمـــليات  والكمـــيات  العمــــــل  وتكثيــــف  والتوســــــع 

حــدود.” للنمــو  “ولكــن،  التوزيــع،” 

رسالة إلى وضع عادي جديد: خبراء يتناقشون بشأن مستقبل البريدتحقيق صحفي

عـــــــــن  “مـــــــاذا  نيـــــدهـــــــام  الســــــــيد  ويـــقـــــول 
الخدمـــات اللوجســـتية أو خدمـــات توزيـــع 
منتجـــــــات التجـــــــــارة اإللكتــرونيــــــــــة؟” “مــن 
علـــى  ينطـــوي  المجـــال  هـــذا  أن  األكيـــد 
قدرات كبيـــرة للتنويع في هذا المنحى 

أيضـــًا. وذلـــك يقتضـــي أمـــوااًل طائلـــة.”

 DPDgroup فـــي فرنســـا، ُتعـــد الشـــركة
شـــبكة   La Poste للمؤسســـة  التابعـــة 
توزيـــع طرود أوروبيـــة وراء الحدود، كما 
ُتعـــد الشـــركة DHL التابعـــة للمؤسســـة 
Deutsche Post فـــي ألمانيـــا شـــركة 

نقـــل دولية.

البـريـدييـــــن  المســـتثمريـــــن  علــــــى  يتعـيــــــن 
تنويـــع أســـواقهم، وأعمالهـــم التجارية 

إيراداتهـــم ومصـــادر 

وأضـــاف بـــأن كثيـــرًا ما يجـــري الحديث عن 
الـــدور المجتمعـــي لمكتـــب البريـــد ولكـــن 

نـــادرًا مـــا يجـــري تعريفه.”
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ويقول السيد كير “خال الجائحة، ُمنح عالم التوزيع، 
بمـا فـي ذلـك القطـاع البريـدي، الضـوء األخضـر فيمـا 
يخـص االنبعاثـات،”. “قيـل لنـا، المهـم نفـذوا عمليـات 
أن  غيـر  المهمـة وال حـرج عليكـم.  التوزيـع، وأنجـزوا 
النظـر  المنظمـون اآلن علـى  األمـر تغيـر، وسـيعكف 
األمـور  وكل  القانـون.  تطبيـق  وسـيبدأ  األمـر،  فـي 
التـي ذكرهـا السـيد بـول )نيدهـام(، كتجميـع عمليـات 
والتكنولوجيـا  سـتحدث،  ذلـك  إلـى  ومـا  التوزيـع، 

ذلـك.” لتحقيـق  حاليـًا  متوافـرة 
ويتعين على شـركات التوزيع بما فيها المسـتثمرون 
علـى  فسـُيجبرون  وإال  بالركـب  يلحقـوا  أن  البريديـون 

التعـاون، فتلـك هـي الحقيقـة بـكل بسـاطة.”
 

وهـو يـرى أن تقلـل مؤسسـات البريـد تركيزهـا علـى 
وال  االسـتدامة،  تعزيـز  علـى  أكثـر  تركـز  وأن  النمـو 
األخيـر. الكيلومتـر  فـي  بالتوزيـع  يتعلـق  فيمـا  سـيما 

تجميـع  يجـري  أن  يمكـن  المثـال،  “علـى سـبيل  وقـال 
عمليـات  تنفيـذ  عـن  عوضـًا  أسـبوعيًا  التوزيـع  عمليـات 
توزيع متعددة منفصلة لكل طرد على حدة. وعوضا 
عـن تخصيـص عربـات عديـدة للدخـول مـرات عديـدة إلى 
مراكز المدن، ينبغي تجميع عمليات التوزيع وتنظيم 
عمليات توزيع مشتركة بين مختلف شركات النقل أو 

باسـتخدام صناديـق إيـداع الطـرود أو مكاتـب البريـد.”
مؤسسـات  علـى  يتعيـن  “إنـه  نيدهـام  السـيد  وقـال 
فـي  أعمـق  نظـرة  ذلـك  علـى  عـاوة  تنظـر  أن  البريـد 
التوزيـع  عمليـات  فـي  تسـجلها  التـي  الكربـون  بصمـة 
في الكيلومتر األخير التي تنفذها، ألن هذه البصمة 
تكون أكبر خال هذه المرحلة. ثم إن تسعير الكربون 

أمـر ال منـاص منـه، وسـعره سـيرتفع أكثـر فأكثـر.”
الكربـون  بصمـة  بسـبب  “إنـه  أوزبـورن  السـيد  وقـال 
الكبيرة هذه، يمكن أن يمهد المستثمرون البريديون 
أشـد  اهتمـام  بإعـارة  مسـتدامة  لعمليـات  الطريـق 
لبصمتهـم الكربونيـة، وإدخـال تغييـرات علـى عمليـة 
مـن  ذلـك  وطلـُب  األخيـر  الكيلومتـر  فـي  التوزيـع 

زبائنهـم،”.

أثـر أكبـر حتـى  لـه  وأضـاف “أعتقـد أن ذلـك قـد يكـون 
مـن أثـر الساسـة فـي مسـألة التغيـر المناخـي ككل،”. 
وركـزت مؤسسـات البريـد تركيـزًا أكبـر علـى الحـد مـن 
االنبعاثـات باسـتخدام العربـات الكهربائيـة. “لئـن ليـس 
أكبـر  المسـألة  إن  غيـر  ذلـك،  فـي  مشـكل  أي  هنـاك 

مـن ذلـك.”
بـول  السـيد  قـول  “وبحسـب  أوزبـورن  السـيد  وقـال 
)نيدهـام( المسـألة كلهـا قائمـة علـى النمـو وتوزيـع 
كميـات أكبـر مـن البضائـع علـى عـدد أكبـر مـن النـاس، 
وذلك يمثل كميات كبيرة من األغلفة وتلوث للهواء 
النقـي،”. “ومؤسسـات البريـد بوسـعها فعـل الكثيـر، 
االسـتخدام،  القابلـة إلعـادة  األغلفـة  اسـتعمال  مثـل 

الدائـري.” واالقتصـاد 
بمسـائل  اآلن  تهتـم  أن  البريـد  لمؤسسـات  وينبغـي 
االستدامة وإال فإنها ستجد نفسها مضطرة لتدارك 

األمـر الحقـًا.

تحقيق صحفي

بســـبب بصمـــة الكربون الكبيـــرة، يمكن 
البريديـــون  المســـتثمرون  يمهـــد  أن 
الطريـــق لعمليـــات مســـتدامة بإعـــارة 

الكربونيـــة اهتمـــام أشـــد لبصمتهـــم 

قال المدير التنفيذي للمؤسسة Posti، السيد توركا 
ـن فـي هـذا المنصـب فـي فبرايـر  كوسيسـتو، الـذي ُعيِّ
2020: “فـي المؤسسـة Posti، نحـن متعـودون علـى 
التعامـل مـع مختلـف حـاالت االضطـراب،”. “وأكبر تحدٍّ 

كان فـي البدايـة هـو غيـاب إمكانيـة التنبـؤ.”
وتسببت موجة كوفيد-١٩ األولى في ربيع عام 2020 
فـي انخفـاض كبيـر علـى مسـتوى الخدمـات البريديـة. 
االنخفـاض  السـيد كوسيسـتو “وُيعـزى هـذا  وأوضـح 
إلـى االنخفـاض المسـجل فـي عـدد الطلبيـات الـواردة 
إلى الشركات الصغيرة،”. وفي نفس الوقت، شهد 
إلـى  ليصـل  ارتفاعـًا  الطـرود  خدمـات  علـى  الطلـب 

مسـتويات موسـم الـذروة.

تحـدث  لـم  ذلـك،  رغـم  إنـه  كوسيسـتو  السـيد  وقـال 
أمـرًا  األمـر  هـذا  وكان  تشـغيلية.  اضطرابـات  أيـة 
 Posti حساسـًا نظـرًا للـدور الـذي تؤديـه المؤسسـة
الشـبكة  وتمثـل  فنلنـدا.  فـي  اإلمـدادات  تأميـن  فـي 
اللوجسـتية للمؤسسـة Posti خدمـة رئيسـية لتوزيـع 
المنتجـات الضروريـة، مثـل المعـدات الطبيـة الوقائيـة 
لبيـان صحفـي  آمنـة، وفقـًا  فـي مخـازن  المحفوظـة 

.2020 مـارس  فـي   Posti المؤسسـة  أصدرتـه 
وقال “أنا فخور جدًا بالمرونة التي أبداها موظفونا 
في التصدي بسرعة وبطريقة منظمة لحالة تتطلب 
الازمـة  الجهـود  إلـى  أيضـًا  مشـيرًا  جبـارة،”  جهـودًا 
إلدارة عمليـات توزيـع الطـرود خـال فتـرة عيـد الميـاد 

المجيـد التـي ُحطمـت فيهـا كل األرقـام القياسـية.

وأضـاف قائـًا إنـه فـي ظـل حالـة عـدم اليقيـن الشـديد 
هـذه، شـّكلت معرفـة كيفيـة تطبيـق مختلـف التدابيـر 
ذات الصلة تحديا. وأدخلت المؤسسة Posti تغييرات 
علـى الخدمـات والعمليـات لتعزيـز سـامة موظفيهـا 

وزبائنها.

“أنـــا فخـــور جـــدًا بالمرونـــة التـــي أبداهـــا 
بسرعــــــــة  التصــــــدي  فــــــــي  مــوظفــــــــونا 
وبطـــريقـــــــة منـظمـــــــــة لحــــالـــــــة تتــطـلـــــــب 

جهـــودًا جبـــارة”

النص: تارا جيرو 

القادة البريديون

فــــي المؤســســـــة Posti، التـــي تعـتبــــــر مقـــــدم 
البـريديـــــــــة الرئيســـــــي فــــــي فنلنــــــدا،  الخــدمــــــات 
التخطيــــط  علــــى  الجائحـــــة  مواجهـــــــة  أجبــــــرتنا 
والتنبؤ في خضّم حالة يسودها عدم اليقين. 
وكان لزامـــًا علينـــا كذلـــك الوثـــوق باإلجـــراءات 
التـــي وضعـــــها المســـــــتثمر البريـــــــدي وبفريــــــق 

إدارة “الحالـــة االســـتثنائية” الـــذي أنشـــأه.

ت. ج.

الرئيس التنفيذي
Posti للمؤسسة 

توركا كوسيستو، 
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يتعلـق  قائـم  واحـد  تحـد  هنـاك  يـزال  ال  بأنـه  وأضـاف 
بالجائحـة أال وهـو وجـوب توخـي الحيطـة ومواصلـة 

صارمـًا. تقيـدًا  الوقائيـة  بالتدابيـر  التقيـد 
حتـى  كثيـرًا،  طـال  “الوضـع  كوسيسـتو  السـيد  وقـال 
 .”، أصبح الحفاظ على القدرة على الصمود أكبر تحدٍّ
التعـاون  هـو  إلينـا  بالنسـبة  األمـر  فـي  مـا  “وأهـم 
المسـتمر.  والتشـجيع  الوظائـف  جميـع  بيـن  السـلس 
كوفيـد-١٩  لجائحـة  اسـتجابتنا  كانـت  السـاعة،  وحتـى 
اسـتجابة فريـق علـى قلـب رجـل واحـد، ونحـن نعتـزم 
المواصلـة علـى هـذا المنـوال حتـى الخـروج مـن هـذه 

األزمـة.”
 

تكـون  الجائحـة،  عـن  الحديـث  يأتـي  “عندمـا  وقـال 
السـامة أول شـيء يبـادر إلـى ذهنـي،”. “هـا ُقمنـا 
وموظفونـا  نعـم،  المناسـب؟  الوقـت  فـي  بالـازم 
اسـتقصائية  دراسـة  أجرينـا  وقـد  ذلـك.  أيضـا  يقـرون 
داخلية، كشفت على أن 8١٪ من موظفينا يعتبرون 
بجائحـة  المتعلقـة  أصدرناهـا  التـي  الباغـات  أن 
وكانـت  المناسـب  الوقـت  فـي  صـدرت  كوفيـد-١٩ 

دقيقـة.”
آخـر  رئيسـي  عامـل  إلـى  كوسيسـتو  السـيد  وأشـار 
مّكـن المؤسسـة مـن التوفيـق فـي وقـت طغـت عليـه 
المعنـي  فريقهـا  وهـو  أال  اليقيـن  عـدم  مـن  حالـة 
نموذجـا  الفريـق  هـذا  أنشـأ  وقـد  البيانـات.  بتحليـل 
فـي  الفيـروس  بهـا  سينتشـر  التـي  بالطريقـة  للتنبـؤ 
فنلنـدا  فـي  اإلقليميـة  المقاطعـات  مستشـفيات 
والطريقـة التـي قـد تتأثـر بهـا المؤسسـة Posti جـراء 

االنتشـار. هـذا 
وأوضـح قائـًا “واسـتنادًا إلـى هـذه التنبـؤات، وبفضـل 
مـن  نـا  تمكَّ المنظمـات،  بيـن  فيمـا  الممتـاز  التعـاون 

وضـع  فـي  ومنطقيـة  واضحـة  بطريقـة  التصـرف 
اسـتثنائي ملـيء بالتحديـات،”. وأضـاف بـأن المنظمـة 
مضـى،  وقـت  أي  مـن  وحـدة  أشـد  اليـوم  أمسـت 
األوضـاع  لمختلـف  التصـدي  علـى  قدرتهـا  وتعـززت 

الجديـدة.
وقـال السـيد كوسيسـتو إنـه رغـم حالـة عـدم اليقيـن، 
لـم يواجـه المسـتثمر البريـدي تحديـات مباشـرة ذات 
صلة بالجائحة إال قليا نسبيا. وأوضح أن معظم اآلثار 
مباشـرة،  غيـر  أسـباب  عـن  ناجمـة  كانـت  التشـغيلية 
وجهـات  بعـض  فـي  التوزيـع  علـى  القـدرة  كعـدم 

الشـامل محليـًا. اإلغـاق  المقصـد خـال فتـرات 

كثـب،  عـن  الوضـع  برصـد   Posti المؤسسـة  وقامـت 
الجائحـة  لمواجهـة  خطتهـا  لذلـك  وفقـا  وحّينـت 
بهـا فـي  اسـتثنائية خاصـة  إجـراءات حالـة  ووضعـت 

مـارس.
 ،Posti المؤسسـة  “فـي  كوسيسـتو  السـيد  وقـال 
تشـكل إدارة الحـاالت االسـتثنائية مهمـة تجـري فيمـا 
مديـر  يقـوده  الـذي  الفريـق  يرفـع  المنظمـات،”.  بيـن 
معنـي بحـاالت الطـوارئ تقاريـره إلـى فريـق اإلدارة 
في المؤسسة Posti. هكذا تقرر تنظيم األمور من 
ووضـع  المناسـب  الوقـت  فـي  التواصـل  ضمـان  أجـل 

التغيـر. أوضـاع سـريعة  لمجابهـة  توجيهيـة  مبـادئ 
نـت الجهـود أن منظمـًة كالمؤسسـة Posti هـي  وبيَّ
بسـرعة  التصـرف  علـى  حجمهـا  كبـر  رغـم  قـادرة 
ذلـك.  منهـا  الوضـع  يقتضـي  عندمـا  وبساسـة 
تـدرك  ينبغـي أن  أنـه  السـيد كوسيسـتو علـى  وشـدد 
كالجوائـح  االسـتثنائية،  الحـاالت  أن  البريـد  مؤسسـات 
مثًا، يمكن أن تغّير الطلب بسرعة. وينبغي أن يكون 
اتجاههـم  لتغييـر  جاهزيـن  البريديـون  المسـتثمرون 
بسـرعة وأن تكـون لهـم إرادة للتخلـي عـن خطـط لـم 

فائـدة. لهـا  يعـد 
فـي   Posti المؤسسـة  إلـى  بالنسـبة  ذلـك  وتمثـل 
بهـا  تتواصـل  التـي  الطريقـة  علـى  تغييـرات  إدخـال 

موظفيهـا. مـع  المؤسسـة 
علـى  كان  تغييـر  “أكبـر  كوسيسـتو  السـيد  وقـال 
مسـتوى االتصـاالت داخـل المؤسسـة ... وتخلينـا عـن 
االتصـاالت  مـن  وكّثفنـا  التقليديـة  التواصـل  طرائـق 
عـن ُبعـد مـن خـال وسـيلة واحـدة موجهـة لجمهـور 

عريـض.”
 Posti وأضـاف بأنـه فيمـا يتعلـق بخطـط المؤسسـة 
المستقبلية، فإن المؤسسة ستواصل متابعة تطور 

الوضـع بطريقـة منهجيـة.
ثـم قـال “وإذا حـدث أي طـارئ، فإننـا سـنغير طريقـة 
الحالـة  لذلـك. وسـنظل نعمـل فـي ظـل  عملنـا وفقـا 

االسـتثنائية مـا دام الوضـع يقتضـي ذلـك.”

أنشــــــأ الفريـــق نموذجـــًا للتنبـــؤ بالطريقـــة 
التــــي ســـــينتـــشــــــــر بـهـــــا الفيـــــــروس فــــــــي 
مســتشــــــفيات المقاطعــــات اإلقليميــــــــة 

فـــي فنلنـــدا.

نت الجهود أن منظمًة كالمؤسســـة  بيَّ
Posti هـــي قـــادرة رغم كبـــر حجمها 
وبسالســـة  بســـرعة  التصـــرف  علـــى 

عندمـــا يقتضـــي الوضـــع منهـــا ذلـــك.

POSTI توركا كوسيستو، المدير التنفيذي للمؤسسة

مآثر دمى الدببة المحشوة: 

فت طوابع 
ّ
كيف أل

بين الناس  البريد 
خالل الجائحة

 New Zealand Post في مارس 2020 كانت المؤسســـة
تســـتعد إلصـــدار طوابـــع بريدية احتفـــااًل بمشـــاركة بلدها 

فـــي األلعاب األولمبيـــة لعام 2020 فـــي طوكيو.
لـــت األلعـــاب األولمبيـــة  جِّ

ُ
إال أنـــه خـــالل أســـبوع واحـــد، أ

وبـــدأت نيوزيلنـــدا في تطبيـــق ترتيبات إغالق شـــامل على 
الصعيـــد الوطنـــي للتصـــدي لجائحـــة كوفيـــد-1٩.

أدى هـذا الوضـع إلـى ظهـور فجـوة علـى مسـتوى برنامـج الطوابـع البريديـة. 
وقـال السـيد أنتونـي هاريـس، رئيـس قسـم الطوابـع واألشـياء القابلـة للجمـع 
إن ذلـك جـاء خـال فتـرة تسـودها   ،New Zealand Post المؤسسـة  فـي 
الشـكوك وتتسـم بمحدوديـة المـوارد الخاصـة بإصـدار الطوابـع البريديـة فـي 

آجـال قصيـرة وفـي ظـل قيـود تفرضهـا جائحـة كوفيـد-١٩.
وعـادة مـا يبـدأ اإلعـداد إلصـدار الطوابـع البريديـة قبـل ١2 شـهرًا علـى األقـل، إال 
أنـه كان أمـام المؤسسـة New Zealand Post أسـابيع قليلـة لوضـع تصميـم 
ظاهـرة  سـادت  الوقـت،  هـذا  وفـي  النيوزيلنديـون.  يبتغيـه  مـا  مـع  يتناسـب 
الدببـة  السـكان دمـى  الدببـة”، حيـث وضـع  نيوزيلنـدا، وهـي “مطـاردة  فـي 
للشـوارع.  المواجهـة  منازلهـم  نوافـذ  فـي  الدببـة  ورسـومات  المحشـوة 
وقـال هاريـس إنـه ُسـمح للسـكان بممارسـة الرياضـة فـي أحيائهـم، وأصبحـت 

مطـاردة الدببـة وسـيلة للتواصـل مـع بعضهـم البعـض فـي وقـت العزلـة.
وأضاف “إن الرسالة بسيطة للغاية - كلنا في قارب واحد. وقد أصبح تحديد 
مواقـع الدببـة عبـارة عـن تجربـة سـحرية ومجزيـة يتمتـع بهـا الصغـار والكبـار 
علـى حـد السـواء خـال نزهاتهـم اليوميـة. واتفـق الفريـق علـى أن االحتفـال 
بذكـرى مطـاردة الدببـة سـيكون الطريقـة المثلـى لتخليـد الفتـرة التـي مـرَّ بهـا 

جميـع النيوزيلندييـن.”
وحثـت المؤسسـة البريديـة النـاس علـى إرسـال صورهـم التـي تجسـد الوضـع 
وقـد وصلهـا نحـو 500 صـورة. وقـد حملـت هـذه الصـور رسـومًا للدببـة وهـي 
بصدد التنزه أو قراءة الكتب. وكانت بعض هذه الدمى مصنوعة يدويًا وكان 

مـًا. بعضهـا اآلخـر قديمـًا وقيِّ

وقال هاريس “أظهرت الرسوم التي وقع عليها االختيار في نهاية المطاف 
مختلـف الطرائـق التـي شـارك بهـا النيوزيلنديـون فـي مطـاردة الدببـة والتجـارب 

الشـخصية المتعلقـة بهـا،”.

وأكدت التعليقات التي وردت عبر شبكة اإلنترنت المكانة الخاصة التي حظيت 
تـذكار خـاص جـدًا  “إنـه  النـاس. وكتـب أحدهـم  الطوابـع فـي قلـوب  بهـا هـذه 
لفتـرة غيـر مسـبوقة فـي تاريـخ نيوزيلنـدا،”. وأضـاف آخـر: “سـتبقى هـذه الفتـرة 
راسـخة فـي أذهـان الجميـع!!! سأشـتري بعـض هـذه الطوابـع وأقدمهـا إلـى 

حفيـدي،”.
وفـي 20 مايـو، جـرى إصـدار مـا يقـرب مـن ٦000 ورقـة تذكاريـة بيعـت جميعهـا 
فـي غضـون شـهرين. ولـم تكتفـي هـذه الطوابـع البريديـة بمجـرد إحيـاء ذكـرى 
هذه الفترة من التاريخ، وإنما قدمت أيضًا يد المساعدة ألولئك الذين يقدمون 
خدماتهـم للمجتمـع. وقـد جـرى التبـرع بــ 3 دوالرات نيوزيلنديـة للصليـب األحمـر 

النيوزيلنـدي مقابـل كل ورقـة مـن األوراق التـي بيعـت.

النص: تارا جيرو 

أصبـــح تحديـــد مواقع الدببة عبارة عن تجربة ســـحرية ومجزية 
خـــالل  الســـواء  حـــد  علـــى  والكبـــار  األطفـــال  بهـــا  يتمتـــع 

اليوميـــة.  نزهاتهـــم 

ت. ج.
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هواية جمع الطوابع البريدية: مآثر دمى الدببة المحشوة - كيف أّلفت طوابع البريد بين الناس خال الجائحة

وقال هاريس “في الوقت الذي أصبح فيه التواصل واالتصال أكثر أهمية من 
أي وقـت مضـى، عكسـت الطوابـع البريديـة رغبتنـا كمؤسسـة فـي مسـاعدة 
النيوزيلندييـن علـى الشـعور بالترابـط - ليـس فقـط مـن خـال الوسـائل العمليـة 

إلرسـال الرسـائل، ولكـن مـن خـال اإلقـرار بأهميـة التواصـل بيـن النـاس،”.

وكانـت المؤسسـة New Zealand Post واحـدة مـن أكثـر مـن 40 مؤسسـة 
لاحتفـاء  كوفيـد-١٩  طوابـع  أصـدرت  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  فـي  عضـو 
فـي  والمواطنيـن  الجبهـة  علـى  العامليـن  مـن  كل  بذلهـا  التـي  بالجهـود 

الجائحـة. مكافحـة 
البريديـة  الطوابـع  برنامـج هوايـة جمـع  ألفـة مقـدم، مديـرة  السـيدة  وقالـت 
وقسـائم المجاوبـة الدوليـة فـي االتحـاد البريـدي العالمـي، عـن الجهـود التي 
يبذلهـا المسـتثمرون البريديـون لتوزيـع طوابـع كوفيـد-١٩ “إن هـذه الطوابـع 

البريديـة تسـعدني للغايـة وتجعلنـي أشـعر بالفخـر،”.
الخـاص  الطابـع  هـذا  إصـدار  خـال  مـن  األعضـاء  البلـدان  “أظهـرت  وأضافـت 
وسـلطت  الوبـاء  يكافحـون  الذيـن  أولئـك  جميـع  مـع  تضامنهـا  بكوفيـد-١٩ 
الضـوء علـى الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات البريديـة علـى الصعيـد 

االجتماعـي،”. االندمـاج  تحقيـق  فـي  العالمـي 
وقالـت السـيدة نجـو هـواي ثانـه، مديـرة قسـم الطوابـع البريديـة فـي فييـت 
نـام “لطالمـا حملـت الطوابـع البريديـة رسـالة ثقافيـة وتاريخيـة. لذلـك، بعـد أن 
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود جائحة عالمية، اقترحت مؤسسة 
بريـد فييـت نـام إصـدار مجموعـة مـن الطوابـع البريديـة تحمـل شـعار “اليـد فـي 

اليـد مـن أجـل الوقايـة مـن جائحـة كوفيـد-١٩ والسـيطرة عليهـا،”.
وقالت “صدر في 3١ مارس 2020 طابعان بريديان بقيم اسمية تبلغ 4000 دونج 
فيتنامـي و000 ١5 دونـج فيتنامـي، وقـد تحقـق ذلـك فـي سـبعة أيـام قياسـية. 
بريـدي،  طابـع   400  000 حوالـي  البريديـة  المؤسسـة  أصـدرت  المجمـوع،  وفـي 

بيعـت جميعهـا بسـرعة،”.
وأضافـت “حظيـت الطوابـع البريديـة التـي تحمـل صـور جنـود الجبهـة وأدوات 
المحلييـن  الزبائـن  مـن  كبيـر  باهتمـام  الكمامـات،  مثـل  العـدوى،  مكافحـة 
البريديـة،”. الطوابـع  بجمـع  عـادة  يهتمـون  ال  الذيـن  أولئـك  حتـى  واألجانـب، 

نـواح  البريديـة كانـت رمزيـة مـن  وأوضحـت أن هـذه المجموعـة مـن الطوابـع 
نـام، جنبـًا  ـح مـدى األهميـة التـي توليهـا فييـت  كثيـرة. وقالـت إن ذلـك ُيوضِّ
إلـى جنـب مـع البلـدان األخـرى فـي جميـع أنحـاء العالـم، لمكافحـة الجائحـة 
ويؤكـد علـى المكانـة التـي تحظـى بهـا كعضـو فـي منظمـة الصحـة العالمية.

وقالت “لم يتم حتى اآلن السـيطرة على الجائحة بشـكل كامل على الصعيد 
العالمـي،”. “وال يـزال الخـوف مـن اإلصابـة بالعـدوى يسـاور الجميـع فـي كل 
مـكان. ولـن يتـم تجـاوز الخسـائر التـي تسـببت فيهـا الجائحـة فـي وقـت قصيـر. 
ونأمل أن تساعد مجموعة الطوابع على نشر اإليمان بمستقبل أكثر إشراقًا 

عنـد السـيطرة علـى الجائحـة وعـودة الحيـاة إلـى طبيعتهـا.”
وقالت السيدة كارينا لوبيز بريسيادو، نائبة مدير قسم هواية جمع الطوابع 
البريديـة، “إن إصـدار طابـع يخلـد ذكـرى جائحـة كوفيـد-١٩ كان بالنسـبة إلـى 
المؤسسة Correos de Mexico وسيلة لتكريم أولئك الذين تطلب عملهم 

تعريـض حياتهـم للخطـر.”
للقـرن  العالـم  تاريـخ  مـن  جـزءًا  الجائحـة  “ستشـكل  بريسـيادو  لوبيـز  وقالـت 
هوايـة  وقسـم  العامـة  اإلدارة  اعتبـرت  لذلـك،  ونتيجـة  والعشـرين.  الحـادي 
الضـروري  مـن  أنـه   Correos de Mexico المؤسسـة  فـي  الطوابـع  جمـع 
االعتراف بما بذله األشخاص ذوو المهن والحرف وتكريمهم. وإن األشخاص 
الذين يعملون في مجاالت تصنف أساسية هم الذين ال يمكنهم البقاء في 
المنـزل وحمايـة أنفسـهم مـن الفيـروس مثـل الغالبيـة العظمـى مـن النـاس.”

وأظهـر الطابـع الـذي يحمـل عنـوان “Everyday Heroes Covid-19” طبيبـًا 
يحتضـن الكـرة األرضيـة. وقـد جـرى تصويـر رجـال ونسـاء يرتـدون أزيـاء العمـال 
األساسـيين علـى طـول الحافـة السـفلية للطابـع البريـدي: الممرضـات وعمـال 

النظافـة ورجـال اإلطفـاء وسـعاة البريـد.

وتحمـل تقنيـة العـرض معنـى فـي حـد ذاتهـا. وقـال لوبيـز بريسـيادو “ُرِسـمت 
الصـور بأسـلوب أبطـال وبطـات الكتـب المصـورة. ومـن بيـن 000 ١00 طابـع تـم 
المائـة و5 فـي  2 فـي  بيـن  البريديـة  الطوابـع  إصـداره، اشـترى هـواة جمـع 

الباقـي للعمـوم،” المائـة وبيـع 
قالـت لوبيـز بريسـيادو “إن ذلـك يعـد تكريمـًا لـكل األشـخاص الذيـن ال يعرفهـم 
م للعالـم وتقـر  أحـد ولكننـا نعلـم بوجودهـم ليعتنـوا بنـا،”. “إنهـا صـورة تقـدَّ

بوجـود هـؤالء األبطـال فـي كل ركـن مـن أركان هـذا العالـم.”

أظهـــرت البلـــدان األعضـــاء مـــن خـــالل إصـــدار هـــذا الطابـــع 
الذيـــن  أولئـــك  جميـــع  مـــع  تضامنهـــا  بكوفيـــد-1٩  الخـــاص 

الوبـــاء يكافحـــون 

نأمـــل أن تســـاعد مجموعـــة الطوابـــع علـــى نشـــر اإليمـــان 
الجائحـــة  علـــى  الســـيطرة  عنـــد  إشـــراقًا  أكثـــر  بمســـتقبل 

طبيعتهـــا. إلـــى  الحيـــاة  وعـــودة 

مذكرة تصحيحية من رئيس التحرير

أكتـب هـذه السـطور بخصـوص المقـال المعنـون “التنويـع عنصـر أساسـي لنمـو القطـاع البريـدي 
عالميـًا” الـذي ُنشـر فـي عـدد مجلـة Union Postale الـذي صـدر فـي شـتاء عـام 2020. فبعـد 
وضـح بـأن بعـض العناصـر المشـار إليهـا فـي المقـال قـد 

ُ
مراجعـة المحتـوى، اسـمحوا لـي أن أ

تـؤدي إلـى سـوء فهـم. 

وأقصـد هنـا علـى وجـه التحديـد الجملـة االفتتاحيـة التاليـة: “بحسـب اإلحصائيـات الرسـمية لاتحـاد 
البريـدي العالمـي الصـادرة عـن مديريـة الديـوان، شـهد القطـاع البريـدي العالمـي نمـوًا بنسـبة 
١١٪ علـى مـدى فتـرة السـنوات الخمـس الممتـدة مـن سـنة 20١4 إلـى سـنة 20١8. ومـن المتوقـع أن 
يتواصل هذا النمو في عاَمي 20١٩ و2020، وال سـيما بفضل النمو الذي شـهدته كميات الطرود 

وبفضـل التنويـع.”
إيـرادات االسـتثمار قـد شـهدت نمـوًا اسـميًا خـال السـنوات األخيـرة، وأن  ولئـن كان مؤكـدًا أن 
أنشـطة المسـتثمرين البريدييـن لـم تعـد تقتصـر علـى مجـرد توزيـع البريـد، فتجـدر اإلشـارة مـع ذلـك 
إلـى أن أداء القطـاع البريـدي قـد تدّنـى، باألرقـام الحقيقيـة١، مقارنـة باالقتصـاد الحقيقـي خـال 

العقـد الماضـي.

الحـادي  القـرن  ظواهـر  مـن  ظاهـرة  هـو  البريديـة”،  “الهـوة  باسـم  المعـروف  االتجـاه،  وهـذا 
والعشرين برزت أساسًا خال العقد األخير. وتزامنت هذه الظاهرة مع تغيرات هيكلية عديدة 
شـهدتها كل اقتصـادات العالـم، وهـي تثيـر ماحظتيـن هامتيـن فيمـا يخـص الخدمـات البريديـة.

أواًل، يبـدو أن عوامـل النمـو فـي االقتصـاد الحقيقـي ال تخـدم مصلحـة الخدمـات البريديـة، وذاك 
الماضـي،  التاسـع عشـر. فخـال العقـد  القـرن  الـذي كان سـائدًا منـذ  التاريخـي  مـا قلـب االتجـاه 
حمل ظهور الرقمنة ووضع إطار تنظيمي صارم العديد من المستثمرين البريديين على إعادة 
هيكلـة أنشـطتهم. ونجـح عـدد كبيـر مـن هـؤالء المسـتثمرين البريدييـن فـي عمليـة التحـول، ولكـن 

ثمارهـا، بوجـه عـام، لـم تنضـج فيمـا يخـص القطـاع البريـدي فـي مجملـه.

ثانيـًا، يبـدو أن الهـوة ماضيـة فـي االتسـاع بوجـه عـام. وخـال الفتـرة الممتـدة مـن عـام 2007 إلـى 
شـهدت  حيـن  فـي   ،٪3.3 بنسـبة  سـنويًا  متوسـطًا  نمـوًا  الحقيقـي  االقتصـاد  شـهد   ،20١7 عـام 
األرقـام  هـذه  تعكـس  وال   .٪١.2 بنسـبة  بكثيـر،  أقـل  سـنويًا  نمـوًا  الحقيقيـة  االسـتثمار  إيـرادات 
النمـو الملحـوظ الـذي ُسـجل خـال الفتـرة الممتـدة مـن عـام ١٩٩٦ إلـى عـام 200٦، التـي حقـق 
االقتصاد الحقيقي خالها نموًا بنسبة 3.٩٪، وهو نفس معدل نمو إيرادات االستثمار البريدي 
الحقيقيـة. ونتيجـة ذلـك، اتسـعت الهـوة بيـن المؤشـرين مـن نسـبة أقـل مـن ١٪ فـي عـام 200٦ إلـى 

2١.5٪ فـي عـام 20١7.

وبـدأ المسـتثمرون البريديـون يلمسـون بالفعـل آثـار تدهـور البيئـة االقتصاديـة. وفـي عـام 202١، 
قـد يكـون المسـتثمرون البريديـون مجبريـن علـى العمـل فـي سـياق اسـتثمار منخفـض وزيـادة فـي 
النفقـات التشـغيلية. ويبقـى اآلن النظـر فيمـا إذا كانـت زيـادة الطلـب علـى الطـرود والخدمـات 

اللوجسـتية كفيلـة بـأن تعـّوض، علـى األقـل جزئيـًا، التباطـؤ االقتصـادي.

وال شك في أن جائحة كوفيد-١٩ ستتسبب في تقليص إيرادات المستثمرين البريديين مع نهاية 
عـام 2020. وإذا أخذنـا بعيـن االعتبـار نسـبة -5.2٪ التـي تنبـأ بهـا البنـك الدولـي فيمـا يخـص الناتـج 
المحلـي اإلجمالـي العالمـي، جـرى تقديـر خسـائر القطـاع البريـدي اإلجماليـة فـي اإليـرادات فـي 
بيـن 4.5 و٦.5 باييـن  الخسـائر  تتـراوح هـذه  المتوقـع أن  2020 حاليـًا )تقديـرًا حـذرًا(، ومـن  عـام 

وحـدة مـن حقـوق السـحب الخاصـة.

وحاليـًا، ال يبـدو نسـق النمـو فـي مجـال الطـرود والخدمـات اللوجسـتية، قويـًا بمـا فيـه الكفايـة 
الطويـل.  المـدى  علـى  لخدماتهـم  سـلس  تحـول  ضمـان  البريدييـن  للمسـتثمرين  يتسـنى  لكـي 

الوضـع حرجـًا. يـزال  ال  ولذلـك، 

مذكرة تصحيحية من رئيس التحرير

ت. ج.

يشري مصطلح “األرقام الحقيقية” إلى عملية تعديل اإليرادات وفقا لتعادل القوة الشرائية ومع مراعاة التضخم. ١



زوران ستيفانوفيتش, 
مختص في قياس األداء في وحدة الربيد 

العاجل الدولي

“كان االنتقـــال إلـــى العمـــل عـــن بعـــد أمـــرًا صعبـــًا 
للغايـــة، حيـــث تطلـــب إحـــداث تغيـــري كامـــل علـــى 
ولحســـن  اآلن.  حـــىت  عملـــي  طريقـــة  مســـتوى 
األخـــرى  البلـــدان  مـــن  زمائـــي  تمكـــن  الحـــظ، 
مـــــــــع احتياجاتنـــا  التكيــــــــف بســرعــــــــة ونجــــــــاح  مـــــن 
أدى  وقـــد  باالتصـــال.  يتعلـــق  فيمـــا  االســـتثنائية 
األداة  تنفيـــذ  إلـــى  لـــه  خططنـــا  الـــذي  العمـــل 
قـــدرة  مـــدى  أظهـــرت  والـــيت   ،EMS SMART
تشـــغيل  علـــى  الدولـــي  العاجـــل  الربيـــد  وحـــدة 
خدمـــات الربيـــد العاجـــل الدولي تشـــغيًا سلســـًا. 
ومـــع ذلـــك، أفتقد شـــخصيًا االجتماعـــات اليت كنا 
نعقدهـــا واليت كانت تمثـــل فرصة فريدة لإلبداع 
فيهـــا.  المشـــاركن  لـــدى  دائـــم  انطبـــاع  وتـــرك 
وآمـــل أن نعـــود قريبـــًا إلـــى أعمالنـــا العاديـــة في 

المكاتـــب.”

يوري سبرييف
خبري إقليمي في أوروبا ورابطة الدول 

المستقلة ومنسق مشاريع إقليمية

“لقــد تغيـــــــــر عملــي بشــــــــكل كبيــــــر، إذ كنــت قبـــــــــــل 
الجائحــــــــة معتــادًا علــى الســــــفر بشــــــــكل متكــــــــرر 
شـــــــــــمل  وقـــــــد  المـناطــــــــــق.  مـــــــن  العـديـــــــــد  لــزيــــارة 
التحضــري لاجتماعــات فــي الميــدان )مثل حلقات 
العمــل والمؤتمــرات اإلقليميــة ومــا إلــى ذلــك.( 
قــدرًا كبــريًا مــن التنســيق واالتصــال المباشــر مــع 
نظرائــي مــن المناطــق األخــرى. وبســبب حظــر 
الســفر منــذ شــهر مــارس مــن العــام الماضــي، 
تقريبــًا  شــيء  كل  تغيــري  إلــى  اآلن  اضطــررت 
القيــام  فــي  والشــروع  عملــي  مســتوى  علــى 
اســتخدام  يــؤدي  وقــد  اإلنرنــت.  عــرب  ذلــك  بــكل 
 MSO Teamsو Webex منصــات االتصــال مثــل
ضغــط  تســليط  إلــى   Zoomو  Voice Boxerو
لــن يحــل العمــل مــن المــزل  علــّي أحيانــًا. حيــث 
محــل األحــداث المباشــرة والتواصــل الحقيقــي.”

داون ويلكس
مديرة برنامج األمن الربيدي

علــــــــــــى  جميــــــعًا  إجبارنـــا  فــــــــــــي  الوبـــاء  “يســــــــــتمر 
والتكيـــف  المتطــــــــورة  الظــــــــروف  مـــع  التعامــــــــل 
فـــي  الربيـــدي  األمـــن  متخصصـــو  وكان  معهـــا. 
طليعــــــة األشـــــــخاص الذيـــــــــن يــــــــــواجهـــــــــــــون هــــــــــذه 
التحـــــديات. وقـــــــــد تطلـــــــب التبـــــــاعـــــــــد االجتمــــــــــاعــــــــي 
تغيـــري التخطيــــــــــط المــــــــــادي والجــــــوانب األمنيــــــــــة 
للمرافـــق. ويستمــــــــر التدريـــــــــــــب لضمـــــــــــان االمتثـــال 
لعـــدد كبـــري للغايـــة مـــن الربوتوكـــوالت الجديـــدة. 
بـــن العمـــل عـــن بعـــد والعمـــل  ويـــؤدي الجمـــع 
فـــي الميـــدان إلـــى ظهور تحديـــات إضافية على 
مســـتوى األمـــن الســـيرباني. وســـيكون التكيـــف 
مع الوضع والتوجه نحو االبتكار، ســـواء اآلن أو 
بعـــد مـــرور الجائحـــة، أمـــران ضروريـــان. حيـــث لـــم 
تكـــن الحاجـــة إلى المتخصصـــن في مجال األمن 
أكـــر إلحاحـــًا من الوقت الحالي للمســـاعدة في 

إنشـــاء عالـــم جديـــد وأكـــر أمانـــًا.”

سيكو أواتارا
خبري اإلدارة الرشيدة والمراقبة الداخلية

“شـــكلت جائحـــة كوفيـــد-١٩ فرة صعبة ال ســـيما 
شـــهد  وقـــد  المهنيـــة.  البيئـــات  مســـتوى  علـــى 
ودفعنـــا  ملحوظـــًا  اضطرابـــًا  اليومـــي  عملنـــا 
كبـــرية  تغيـــريات  إدخـــال  إلـــى  الجائحـــة  تفشـــي 
علـــى ظـــروف العمـــل. وكان يجـــب علـــى برنامـــج 
تمامـــًا  الداخليـــة،  والرقابـــة  الرشـــيدة  اإلدارة 
مثـــل برامـــج االتحـــاد الربيـــدي العالمـــي األخرى، 
اســـتبدل  وقـــد  الجديـــدة.  الظـــروف  مـــع  التكيـــف 
والشـــركاء  الزمـــاء  مـــع  المباشـــر  التفاعـــل  اآلن 
الخارجيـــن بالتفاعـــل االفراضي الذي قد يكون 
هـــذا  عـــن  النظـــر  وبغـــض  نفســـها.  المزايـــا  لـــه 
بالوفـــاء  ملزتمـــون  نحـــن  االســـتثنائي،  الوضـــع 
األشـــهر  خـــال  ذلـــك  فعلنـــا  وقـــد  بمهمتنـــا 

الماضيـــة.”

مارينيال ليتا
خبرية في المحاسبة

مديرية الشؤون المالية

المحاســـبة  أعمـــال  علـــى  الجائحـــة  تأثـــري  “كان 
ألن  العمـــل  إجـــراءات  حيـــث  مـــن  كبـــريًا  الماليـــة 
تعتمـــد  كانـــت  الداخليـــة  العمليـــات  مـــن  العديـــد 
الجائحـــة  تفشـــــــــــي  تطلـــب  وقـــد  الـــورق.  علـــى 
إدخـــــــــال تعــــــــــــــــديل فــــــــــــوري علـــى ســـــــــــــــــري العمـــل 
المـــزل.  مـــن  العمـــل  فعاليـــة  ضمـــان  أجـــل  مـــن 
الخاصــــــــــــة  المــســــــتنــــدات  تقــــــديــــــم  اآلن  ويــــجــــــــري 
بالتأشـــــــــــريات وعمليـــات المراقبـــــــــــة والموافقات 
أدى  وقـــد  إلكرونـــي.  بشـــكل  الدفـــع  علـــى 
مشـــروع  تنفيـــذ  تســـريع  إلـــى  بعـــد  عـــن  العمـــل 
فيهـــا  ُيســـتخدم  ال  الـــيت  المحاســـبية  العمليـــات 
األمـــد  علـــى  حـــل  قريبـــًا  لدينـــا  وســـيكون  الـــورق، 
البعيـــد لـــإلدارة اإللكرونيـــة وتخزيـــن المســـتندات 

الماليـــة.”

ساندرين ديفو
معدة برمجيات ضمان النوعية في مركز 

التكنولوجيا الربيدية

“أعمــــــــــل فـــــــــي مجــــــــال تكنــــولــــــوجيا المعـــلومـــــــات 
ولذلـــــــك فإنــــــــي معــــتادة علـــى االتصـــــــــــال بجهـــاز 
بأيــــــــــــــة  الحاســــــــوب لحــــــــل أي إشـــــــــــــــكال أو القيـــام 
مهـــام رقابيـــة. ومـــع ذلـــك، لـــم أكـــن أتخيـــل أبـــدًا 
أننـــا ســـنقضي عامـــًا فـــي العمـــل عـــن ُبعـــد: لكـــن 
كوفيـــد-١٩.  جائحـــة  حققتـــه  مـــا  بالضبـــط  هـــذا 
وقـــد كان التحـــدي الرئيســـي هـــو الحفـــاظ علـــى 
المســـتوى نفســـه مـــن الفعاليـــة بالنظـــر إلـــى أن 
العمـــل الجماعـــي ضـــروري فـــي مجـــال عملـــي. 
الـــيت  المشـــاكل  مناقشـــة  باإلمـــكان  يعـــد  فلـــم 
تواجهنـــا فـــي لقاءات مباشـــرة. ومع ذلك، فإن 
علـــى  تركـــزيًا  أكـــر  جعلنـــا  المـــزل  مـــن  العمـــل 
النتائـــج ألننـــا نحتـــاج إلـــى تحقيق مســـائل محددة. 
ومـــن ناحية أخرى، أفتقـــد التواصل االجتماعي 
الـــذي طالمـــا اســـتمتعت بـــه خـــال عملـــي فـــي 

المكتـــب.”

تشوي هان تشوم
مديرة وحدة صندوق نوعية الخدمة

“قـــــــــد يبلـــــــــغ اإلبــــــــــــداع لـــــــــــدى األشــــــــــــخاص أقصــــــــى 
حـــدوده في المواقـــف األكر صعوبة. وينطبق 
الخدمـــة.  نوعيـــــــــة  صنـــدوق  فريــــــــــــــق  علـــى  ذلـــك 
حيـــث أصبـــح التنـــوع شـــعارنا. لقـــد دفعتنـــا جائحـــة 
كوفيـــد-١٩ إلـــى توجيه تفكرينا إلى طرائق دعم 
نـــن فــــي تقديــــم الخدمـــات  المســـــتثمريـــــــــن المعيَّ
البـريــــــديـــــــــــــــة وضمـــــــــــــان اســــــــــتمــراريـــــــــــــــــــة أعـــــمالهــــم. 
وســـــــاعـــــــــدنا المؤســـســـــــــات الربيديــــــــــة فــــي تركيـــب 
صناديــــــــــــق ذكيـــة لجمع الربيــــــــــــــد وتســــليمـــــــــــــــــه دون 
وتوفـــري  متنقلـــة  بريـــد  مكاتـــب  وإنشـــاء  تامـــس 
الربيـــد.  لموظفـــي  الشـــخصية  الوقايـــة  معـــدات 
وفـــــــي أوج الجــــــــائحــــــــــة، جــــــرى إطـــــــاق مشــــــروع 
البيانـــات اإللكرونيـــــــــــــــة المســــــبقـــــــــــــــة للصنـــــــــــــــــدوق 
المشـــرك التابـــع لصنـــدوق نوعيـــة الخدمـــة فيما 
نـــًا، وتـــم تعميـــم نظام  يخـــص ١43 مســـتثمرًا معيَّ
البيانـــات الجمركيـــة في جميع أنحـــاء العالم عن 

ُبعـــد من بـــرن.”

أود مارمييه 
مساعدة في برنامج النقل

عـــام  بشـــكل  أدت  قـــد  الجائحـــة  بـــأن  القـــول  “إن 
علينـــا  ينطبـــق  الرقمـــي  التحـــول  تســـريع  إلـــى 
أيضـــًا. فمنـــذ أن بـــدأ العمـــل مـــن المـــزل، أصبحنـــا 
رســـائل  خـــال  مـــن  أساســـي  بشـــكل  نتواصـــل 
عـــرب  االجتماعـــات  ونعقـــد  اإللكرونـــي  الربيـــد 
لهـــا  كان  الجائحـــة  إن  أقـــول  أن  وأود  اإلنرنـــت. 
االتصـــاالت  فعاليـــة  مـــدى  علـــى  إيجابـــي  تأثـــري 
لدينـــا. وأقـــدر تقديـــرًا كبـــريًا العمـــل مـــن المـــزل 
فـــي بيئـــة هادئـــة للغاية وأنـــا محظوظة لكوني 
مـــن المتمتعـــن بهـــا. ومع ذلك، ال شـــيء يمكن 
الزمـــاء  مـــع  المباشـــر  التفاعـــل  محـــل  يحـــل  أن 
والمشـــرفن في العمل. كل شـــيء يسري على 
مـــا يـــرام بفضل الـــروح الجماعية القوية في كا 
الفريقـــن اللذيـــن أنتمـــي إليهمـــا: نوعيـــة الخدمة 

اإلمـــدادات.” سلســـلة  وتكامـــل 

رشيدة عبد الرحمن
كبرية موظفي الموارد البشرية

بشـــكل  العالميـــة  أثـــرت جائحـــة كوفيـــد-١٩  “لقـــد 
ونظـــرًا  البشـــرية.  المـــوارد  خدمـــة  علـــى  كبـــري 
للتواصـــــــــــــل الفعـــال والتعـــــــــــاون الــــوثيـــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع 
الـــــــــزمــــــــــــاء علــــــــــــــى جميــــــــــــــــع المســــــــــــــتويات، تمكـــــــــن 
إدارة األمــــــــــــــــور  لــــــــــــدينا مــــــــــــــــــن  النشـــــــــــــــــــيط  الفريـــق 
المتعلقــــــــــــــة بالمــــــــوظفــــــــن بنجـــاح. وقـــــــــد كان لنـــا 
دور فعـــال فـــي إبـــاغ الموظفـــن والمتقاعدين 
بالمعلومـــات الخاصـــة بفـــريوس كوفيـــد-١٩ الـــيت 
والمكتـــب  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  تصدرهـــا 
الفيدرالـــي السويســـري. وقـــام فريقنـــا برقمنـــة 
إلكرونيـــة  ملفـــات  إنشـــاء  خـــال  مـــن  أنشـــطته 
وأتمتـــــــــة كشــــــــــوف الرواتــــــب وتنظيــــــــم التـــــــدريبات 
وعــــــــمليات التوظيــــــــــــف عرب اإلنرنــــــــــــــت. ومن أجـــــــل 
الموظفـــن وســـامتهم،  الحفـــاظ علـــى صحـــة 
فـــرض المديـــر العـــام لاتحـــاد الربيـــدي العالمـــي 
حظـــر ســـفر أدى إلـــى تقليـــل انبعاثـــات الكربـــون 

وكان لـــه تأثـــري إيجابـــي علـــى كوكبنـــا.”

ألفة مقدم
مديرة برنامج هواية جمع الطوابع الربيدية 

وقسائم المجاوبة الدولية

الربيديـــة  الطوابـــع  جمـــع  هوايـــة  فريـــق  “واجـــه 
الجائحـــة  بســـبب  الدوليـــة  المجاوبـــة  وقســـائم 
تحـــدي إدخـــال بعـــض التغيـــريات علـــى عملـــه، ال 
ســـــــــــيما علـــــى مســـــتوى إدارة أنشطتـــه الماديـــــة 
عـــــــــن ُبعــــــــــد: توزيــــــــع الطوابــــــــــــع البـــريديـــــــــــة وجمـــــــــع 
قســـائم المجاوبـــة الدولية ومجموعـــة الطوابع 
الربيديــــــــــــة العـــــالميــــــــــــة. وقــــــــد تمكنـــا مــــــــــن تنظيــــــــــم 
العديـــد مـــن األحـــداث عـــرب اإلنرنـــت، ومنهـــا عقـــد 
لتنميـــة  العالميـــة  للرابطـــة  العامـــة  الجمعيـــة 
نـــدوة  وأول  الربيديـــة  الطوابـــع  جمـــع  هوايـــة 
الربيديـــة بحضـــور  دوليـــة لهـــواة جمـــع الطوابـــع 
الجديـــد  أبيدجـــان  تصميـــم  واختيـــار  مشـــاركًا   52
الخاص بقســـائم المجاوبة الدولية. وقد شـــارك 
فريقنـــا فـــي العديـــد مـــن المنتديـــات الـــيت ُعِقـــدت 
المؤسســـات  دعـــم  فـــي  واســـتمر  ُبعـــد  عـــن 
الربيديـــة وأصحـــاب المصلحة اآلخرين عرب رســـائل 
الربيـــد اإللكرونـــي والمؤتمـــرات الـــيت تقـــام عـــرب 

اإلخباريـــة.” والرســـائل  الفيديـــو  كل المواضيع بقلم أولينا مورافيوفا.تقنيـــة 

مختارات من آراء الموظفين مختارات من آراء الموظفين
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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

٩٦0 30 يورو 340 ١٦ يورو 4300 يورو صفحة الغاف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪10(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة ٪5(

حجز عدد واحد نصف صفحة

٦00 2١ يورو 400 ١١ يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

الصينية الفرنسية اإلنكلزيية العربية

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
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