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 2021أكتوبر  9م العالمي للبرید، الیو
  

 كلمة المدیر العام للمكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي: "ابتكروا، تتعافون"
  

اعد إبداعاتھم وابتكاراتھم العالم على  لقلة باالمتنان إننا ندین خاص تس جائحة  براثنبین اإلفالت من من األش
  .19-كوفید

 
تغرق تطویر لقاح كان مبعث الخوف ھو أنمة، زبدایة ھذه األ فمنذ د ھذا الفیروس یس نوات عدیدة. لكن  ض س

  ة واحدة. لقاحات في سن طورتالتعاون غیر المسبوق بین األشخاص والشركات والمنظمات بفضل 
 

اد لفیروس كوفیدوالباحثین العلماء إن  ین  19-الذین طوروا اللقاح المض أن الممرض أنھم ش أبطال عالمیون، ش
  . كل یوم في وضعوا أرواحھم على كفوفھمواألطباء الذین 

 
ً على تطل  ةأمل جدیدطاقة  فتحوا بھذا النصرلقد    مستقبل أفضل. وعلىالتعافي سریعا
 

ة یمكن للقطاع البریدي الدولي مجرى حیاة الناس إن الطریقة التي عزز بھا االبتكار الحلول التي تغیر  ھي قص
  أن یحاكیھا.

 
بب في وقوفلم  19-فجائحة كوفید ب، بل  تتس الكثیر من أعمال القطاع البریدي الدولي لفترات طویلة فحس

ً استراتیجیات وخطط األعمال. وعلى ھذه الخلفیة،  ً القطاع لم یكن أمام وقوضت أیضا إال أن یبدع ویبتكر أفكارا
  وأسالیب جدیدة لخدمة الزبائن. 

 
 ُ ت ادیة الجدیدةفاس لتوزیع البرید،  خالقةوظھرت طرق  ،ھل تقدیم الخدمات البریدیة االجتماعیة واالقتص

  وازدھرت التجارة اإللكترونیة في أجزاء كثیرة من العالم.
 

ات البریدیة  كما أن س ارك المؤس الیب التخزین البارد تش تخدام أس یل اللقاح حتى الكیلومتر األخیر باس في توص
احة لمراكز التطعیم.  ات لحجز اللقاحات، وحتى توفیر مس طة  وما ھذهالمعقدة، وتقدیم منص دلیل دامغ إال األنش

  الزبائن الذین یخدمھم. والمجتمع  یتجزأ منعلى أن القطاع البریدي جزء ال 
 

 ً ا رق على ویبعث ھذا النھج المرن في تقدیم الخدمات وإنجاز األعمال أیض تقبل مش لقطاع ینتظر ااألمل في مس
ً سمحنا وإن كنا قد البریدي.    للمستقبل البریدي. للتشاؤم بأن یعتم رؤیتنا  كثیرا

 
رت جائحة كوفیدو تش ً لتقدیم خدماتھفي جمیع بلداننا، وجد القط 19-عندما اس بیال ولكي تكلل  ،اع البریدي س

  بالنجاح. جھوده
  
 من أجل مستقبل القطاع برمتھ. نستمر في اإلبداع واالبتكارأن  اآلن یلزمناو
  

  "ابتكروا، تتعافون"!ا العام ھو موضوع الیوم العالمي للبرید لھذلذا فإن 
 

ً العبر من الجائحة، ونفھم أن االبتكار لیس كمالیة؛ بل إنھ القوة التي تدفع التعافي، وتجعل  ویا تخلص س ھذا فلنس
ً للملیارات من األشخاص.   القطاع حاسما


