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 دليل االتحاد البريدي العالمي للخدمات االجتماعية البريدية
 

 ملخص تنفيذي
 

معال ة العديد من التحديات سععععايم  ي مما ي ةاالسععععتراتي يمن الناحية  يتمتع النظام البريدي العالمي بوضععععع  يد
 ي  شععريكا   بوصععفها ةياالكف ما  يهسععت ب بال ت   الكبرى التي يوا هها الم تمع، ومع ذلك  إن المؤسععسععات البريدية

الملخصعععععععة  ي يذا الدليب عن التنور الكبير  ي الخدمات اال تماعية التي  األدلةالتنمية اال تماعية. وتكشععععععع  
 كما توضح أسباب تحقيق المزيد من التنويع واالبتكار واالستثمار والشراكة. تقدمها المؤسسات البريدية حاليا  

 

شعععععبكة التوزيع المادية ب مسعععععتعينة، الفوارقالحد من على الفقر وعلى الحد من   عل   تعمبالبريدية   المؤسعععععسعععععات
الروابط  وبفضبإلى مساعدة الناس على تلبية احتيا اتهم األساسية.  الواسعة وااللتزام بمبدأ الخدمة الشمولية سعيا  

مكانة  ريدة مبنية على  أيضا  المؤسسات البريدية  تحقق تفاعلت المنتظمة مع الزبائن،الحكومات وال التاريخية مع
يذه السمعة التي تحظى بها المؤسسات البريدية الركيزة لتقديم خدمات أكثر  و رالعديد من الم تمعات. وت  ي الثقة

 منازلهم. داخبإدارة البيانات الصحية الشخصية، أو مراقبة األشخاص من الفئات الضعيفة  حساسية، مثب
 

 المؤسعععسعععات البريدية تفويضعععا  تمنح االلتزامات التي تتعهد بها الحكومات والشعععركات  ي م اب االسعععتدامة  إنو
لدعم التنمية اال تماعية،  ي حين تسعععاعد إمكانيات زيادة اايرادات ورضعععا الزبائن على بنات علقات  صعععريحا  

قدم خدمات ا تماعية واسعععععة النطاق، . ولهذا ال رض، تتحوب العديد من المؤسععععسععععات البريدية إلى ممتينةعمب 
ى إلى عسعلوكاالت المتعددة األطرا  التي تحيث تعمب كشعريك أسعاسعي للحكومات والمنظمات  ير الحكومية وا

 إي اد سبب لتحقيق أيدا  التنمية اال تماعية الخاصة بها.
 

 ما هي الخدمات االجتماعية البريدية ولماذا هي مهمة؟
 

ِّ  يذا الدليب الخد مات اال تماعية البريدية على أنها خدمات مصععععممة صععععراحة  لتحويب منا ع مباشععععرة إلى ي عر 
الم تمع، وأنها تنفذ بصعورة منتظمة ويمكن الوصعوب إليها بموثوقية وعلى نطاق واسعع. وتشعمب تحديات التنمية 

يا ات األشععععخاص المسععععتدامة الرئيسععععية للسععععنوات العشععععرين القادمة الحد من الفقر وعدم المسععععاواة، وتلبية احت
ة ل ائحة كبيرة، وكذا التعا ي من اآلثار البصعععععورة متزايد وتتنقب تتحرك أكثر  أكثرالمسعععععنين، ودعم م تمعات 

تساعد الناس على تلبية احتيا اتهم  ي م االت مثب الصحة  . ويمكن أن تقدم المؤسسة البريدية حلوال  19-كو يد
فاذيم والتواصععععععععب داخب الم تمع والوالتعل إلى الخدمات الحكومية والمرا ق والتكنولو يا. وتملك العديد من  ن

سبة  المؤسسات البريدية  عل   مؤسسة  89٪ من المؤسسات البريدية )79القدرة والطموح لتقديم يذه الحلوب:  ن
 ٪ منها تنوي تقديم59ومن الخدمة اال تماعية،  نوعا   مؤسععسععة ردت على االسععتبيان  تقدم حاليا   113من أصععب 

 خدمات  ديدة  ي المستقبب.
 

 ينمعيَّنالفرص واإلجراءات المتاحة للمستثمرين ال
 

كي تتمكن المؤسسات البريدية من تقديم خدمات ا تماعية يتكللها الن اح، ال بد من اعتبار أن كب مؤسسة بريدية 
سعععهلة التنفيذ،  ي حين أن   ريد. ناييك عن أن بعض الخدمات تكون نسعععبيا  م تمع م تمع تخدمه  كبأن  ريدة و

تطلب مسعععتويات عالية من االسعععتثمار وااللتزام. ومن ثمة، ال ينب ي اعتبار األمثلة والتوصعععيات ي بعضعععها اآلخر
الواردة  ي يذا الدليب كنماذج أو شروط ثابتة، بب الهد  منها  قط دعم المؤسسات البريدية  ي تطوير الخدمات 

 يما يلي خلصععععععة  وتردن. اال تماعية التي تناسععععععب سععععععياقها المحلي، والتي يمكن أن تسععععععتمر مع مرور الزم
 للستنتا ات الرئيسية:

 

 التعرف على الفوائد المتعددة
 

، وتولد قيمة مضا ة  ي الم تمع تؤثر إي ابا  يمكن للخدمات اال تماعية أن تدر إيرادات للمؤسسة البريدية، وأن 
سعععتراتي ية ضعععمن دراسعععة ا بصعععفتها أيدا ا   صعععراحة  ه الفوائد لل هات الفاعلة  ي م اب التنمية. وينب ي تحديد يذ

 ن بمؤشرات أدات مناسبة.ع إلى علم أصحاب المصلحة، وت قر  ت ر   وأن ال دوى، 
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 التنمية االجتماعيةمجال الشراكة مع الجهات الفاعلة في 
 

ينب ي أن تشارك المؤسسات البريدية بفعالية مع الوزارات الحكومية والمنظمات  ير الحكومية والوكاالت المتعددة 
، ولتش يع استخدام البنية التحتية البريدية لتحقيق أيدا  التنمية  يدا   األطرا  والقطار الخاص لفهم احتيا اتها  هما  

و هات نظر  يكش  عنمما لشراكات العامة والخاصة، عن ا. ويقدم يذا الدليب أمثلة عديدة اال تماعية الخاصة بها
 .المخاطر والحصوب على مصادر تمويب  ديدة منالحد ومعار  إضا ية، من شأنها المساعدة على 

 
 استعراض القدرات الحالية

 
 الحالية ومنت اتها وخدماتها وخبراتها وشراكاتها يةبنيتها التحت سبب استثمار المؤسسات البريدية بحثينب ي أن ت

من النععاحيععة  تقععديم خععدمععات ا تمععاعيععة  ععديععدة، مع تحععديععد الف وات الكبيرة الكععامنععة  ي القععدراتتوظيفهععا  ي ل
 االستراتي ية.

 
 جتماعية البريدية والترويج لهاالشرعية على الخدمات االطابع إضفاء 

 
 ي م اب االتصعععععععاب الداخلي والخار ي هود كبيرة  بذب التقليدي البريدية  الخدماتقد يتطلب توسعععععععيع نطاق 

المؤسعععسعععة البريدية مقدم خدمة ا تماعية  اعتبار المبدأ المتمثب  يلزبائن، ولترسعععي  دى الضعععمان إذكات الوعي ل
من مصععطلح الخدمات  ير البريدية،  شععرعي. ويمكن أن يشععمب ذلك اسععتخدام مصععطلح الخدمات الم تمعية بدال  

فائدة خدمات ل :عرض تحت عناوين مثبت  ة من الم تمع، معيَّنوتسعععععععويق م موعة من الخدمات لفائدة شعععععععرائح 
 المسنين.فائدة لعائلت أو خدمات لا
 

 ستفادة من التكنولوجيا الرقميةاال
 

خدمات مزيد من الالمؤسععععسععععات البريدية مكانة  يدة لمسععععاعدة األشععععخاص على الربط باانترنت، وتقديم  تتبوأ
. ولذلك ينب ي أن تراعي االسعتراتي يات البريدية بالكامب، وإنشعات خدمات ا تماعية  ديدة رقمية ماديةالرقمية ال

 .على نحو صريح طرق دعم الخدمات اال تماعية ،الرقميالرامية إلى التحوب 
 

 قة في المؤسسات البريدية وبنائهاالحفاظ على الث
 

، حيث تساعد على إنشات ثمينا   مكسبا  لمعلومات الخاصة به ل ا  موثوق تعد سمعة المؤسسة البريدية بوصفها وسيطا  
توزيع المد وعات اال تماعية أو العمب مع خدمات ا تماعية  ديدة تتضععععععمن إدارة المعلومات الحسععععععاسععععععة أو 
به وال بأنها عالمية؛  ل بد أن تكون  مسلما   األشخاص الضعفات. ومع ذلك، ال ينب ي اعتبار الثقة  ي البريد أمرا  

 ونظرا   ة وآمنة قبب توسععيع الخدمات اال تماعية.متينسععسععات البريدية  ي م اب التوزيع لمؤلالقدرات األسععاسععية 
ال بد من إدارة المخاطر ال ديدة. ومن بين يذه المخاطر، على سععععععبيب المثاب ال لتنور المؤسععععععسععععععات البريدية، 

الحصععععععر، المخاطر التي يمكن أن تعترض ال مهور وموظفي البريد والشععععععركات واايرادات والسععععععمعة واألثر 
تثمار  ي ضمان أمن البيانات الشخصية االسواال تماعي والمسؤولية القانونية واستمرارية الخدمة  ي حد ذاتها. 

 خفض المخاطر وبنات الثقة  ي الخدمات اال تماعية. ي مهم ال سيما دور له 
 

 شاء خدمات جديدة مع عمال البريدالمشاركة في إن
 

مع ال مهور. ويرتبط ن احها  المباشعععر ما تتمثب  ي التفاعب بطبيعتها و البا   تعد الخدمات اال تماعية شعععخصعععية  
بالسلمة والتحفيز والتدريب وحسن النية لشركات نقب البريد وموظفي مكاتب البريد. ولذلك ينب ي  وثيقا   ارتباطا  

صيا ة اقتراحات بشأن الخدمات اال تماعية ال ديدة واستعراضها بالتشاور مع عماب البريد وممثليهم، لضمان 
 االلتزام بها.مشاركتهم  ي تقديم الخدمة و
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 الجمهور والتركيز على المستقبل فيما يخصالحفاظ على الموضوعية 
 

ينب ي أن تعطى لذلك ال شععك  ي أن النها الذي يركز على الزبون أمر ضععروري لن اح الخدمات اال تماعية؛ و
المسعععتخدمين الرئيسعععية. ويتعين أن تعزز المؤسعععسعععات  م موعاتهم احتيا ات الم تمعات المحلية وفل األولوية

الحتيععا ععات الم تمع المت يرة، مع تبني التكنولو يععا ال ععديععدة  البريععديععة ثقععا ععة تقوم على تكيي  الخععدمععات و قععا  
 .والت ريبواالبتكار 

 

 للجهات الفاعلة في مجال التنمية االجتماعيةالمتاحة فرص ال
 

لة ينب ي أنإن  عددة تسعععععععتخدمها الحكومات والمنظمات  ير الحكومية والوكاال النظام البريدي وسعععععععي ت المت
بنى تحتية ا تماعية ومادية ورقمية واسعععععة النطاق تعمب  تقدم المؤسععععسععععات البريدية  .األطرا  بشععععكب إبداعي

كمنا ذ لوصعععععععوب ال مهور إلى الخدمات اال تماعية. وينب ي أن تعتر  ال هات الفاعلة  ي التنمية بهذا الدور 
ال تماعي االستراتي ي للمؤسسة البريدية عند وضع خطط االستثمار الخاصة بالصحة العامة والر ايية وتنمية ا

إلى إذكات الوعي  يما يخص وظيفة البريد  19-. وقد أدت  ائحة كو يدالم تمع، والواقع أن يذا ال يحدث دائما  
ة ت التالية المتاحة لل هات الفاعلالدليب اامكانياحدد يذا قد كمقدم أسععاسععي للخدمات اال تماعية وشععريك  يها. و

 من المؤسسة البريدية من أ ب تحسين نوعية حياة الناس. القصوىللستفادة   ي م اب التنمية اال تماعية
 

 م المؤسسة البريدية لزيادة الفعاليةااستخد
 

تماعية للتواصعععب مع أشعععد الفئات يناك أو ه تآزر واضعععحة بين احتيا ات ال هات الفاعلة  ي م اب التنمية اال 
وأكثريم عزلة  ي الم تمع، والتزام المؤسعععسعععات البريدية بخدمة  ميع السعععكان.  المؤسعععسعععة البريدية تو ر   قرا  

ادارة صعععر  مد وعات الرعاية اال تماعية، وتقديم المسعععاعدات اال تماعية واانسعععانية، وإيصعععاب   عاال   نظاما  
. ولعب إسععناد يذه المهام إلى المؤسععسععة البريدية قد يسععاعد المؤسععسععات العامة رسععائب الصععحة العامة والسععلمة

الخيرية أو الوزارات الحكومية على التركيز على م االت خبرتها األسععععععاسععععععية. بااضععععععا ة إلى ذلك، قد يكون 
ما يسععاعد من تشعع يب مرا ق مسععتقلة، م اسععتئ ار المسععاحات داخب مكاتب البريد أكثر  عالية من حيث التكلفة بدال  

 على تقريب الخدمات من المستخدمين المستهد ين.
 

 نمية االجتماعية التي تسعى إليهار في المؤسسة البريدية لتحقيق أهداف التاستثمالا
 

ينب ي أن تهتم الحكومات والمنظمات  ير الحكومية والوكاالت المتعددة األطرا  بتخصعععععععيص اسعععععععتثمارات 
البريدية، باعتباريا وسععععيلة لتحقيق أيدا ها التنموية )مثب إتاحة اللقاحات لل ميع . اسععععتراتي ية  ي البنية التحتية 

ين لمسععععاعدتهم على تطوير براما االبتكار التي تركز على معيَّنتمويب المسععععتثمرين ال ويمكن للحكومات أيضععععا  
 أيدا  السياسة اال تماعية الرئيسية.

 
 الخاصة وأطركم وسياساتكم استراتيجياتكم فيدمج المؤسسة البريدية 

 

إحصععاتات وطنية  انطلقا  من تو ير ،مبادرات متنوعةقد تكون للمؤسععسععة البريدية أيمية اسععتراتي ية  ي ن اح 
. وينب ي أن تعتر  ال هات الفاعلة  ي م اب التنمية شععاملة تدويرإلى إنشععات نظم إعادة وصععوال  بشععأن الر ايية 

لبريدية  ي تحقيق تلك المبادرات، وتعيين األدوار المحددة للمؤسععععسععععة اال تماعية صععععراحة بقيمة المؤسععععسععععة ا
الشعععععععبكات وتبادب المزيد من البيانات و معها. و ،البريدية، والسععععععععي إلى دعم التآزر بين يذه األدوار المختلفة

يا   البريدية منظمة تنظيما   يمكن إقامة والمعلومات الموثوقة. من الحصعععععععوب على المزيد من الناس لتمكين  مثال
المراكز الم تمعية واألكشعععاك الرقمية داخب مكاتب البريد،  ي حين يمكن توزيع المواد اارشعععادية مباشعععرة  ي 

)من خلب   يدا   المنازب. و ي المقابب، يمكن اسعععععتخدام يذه الشعععععبكات ل مع البيانات لفهم احتيا ات الناس  هما  
 الشعععديدة الخطورةوحاالت المناخ  ، ولرصعععد الملوثات ل  إ رات الدراسعععات االسعععتقصعععائية لشسعععر المعيشعععية مث

 .بالصحة العامة والسلمة المتعلقة


