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مفتــرق طــرق التغييــر  

وجـــد االتحـــاد البريـــدي العالمـــي نفســـه اليـــوم فـــي مفتـــرق طـــرق التحـــول، إذ بـــدأ 
بعـــض األعضـــاء يفكـــرون فيمـــا إذا ينبغـــي للمنظمـــة فتـــح أبوابهـــا أمـــام أصحـــاب 
المصلحـــة فـــي القطـــاع البريـــدي بنطاقـــه الواســـع ليتســـنى لهـــم اإلســـهام فـــي 

عمليات اتخاذ القرارات فيها وليستفيدوا من منتجاتها وخدماتها. 

تسليط الضوء على الحلول
ن حلوله السحابية االتحاد البريدي العالمي يؤمِّ

أمسـت البيئـة السـحابية لمركـز التكنولوجيـا البريديـة اليـوم أكثـر أمنـا مـن أي 
ل مؤخرا على شهادة اعتماد وفقا لمعيار معترف  وقت مضى، إذ أنه تحصَّ

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

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

العالمــي والقطــاع الربيــدي بصفــة عامــة. 
باللغــات  أيضــا   UNION POSTALE المجلــة  وتصــدر 
الفرنســية واإلنكلزييــة والصينيــة واأللمانيــة والروســية 

واإلســبانية. 
أو  منتجــات  أيــة  العالمــي  الربيــدي  االتحــاد  يدعــم  وال 
خدمــات يــروج لهــا أي طــرف ثالــث مــن المعلنــن وال 
وال  اإلعالنــات.  هــذه  عيــه  تدَّ شــيء  أي  صــدق  يضمــن 
تعكس اآلراء المعرب عنها في المقاالت آراء االتحاد 

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

بذلــك.
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نصائح بخصوص العمل عن ُبعد

التركيز على السوق 
مؤسســـة بريـــد أســـتراليا تعتمـــد تدابيـــر 

جديـــدة لحمايـــة البيئـــة

مواضيع خاصة
منظـــور  مـــن  كوفيـــد-19  فيـــروس 

البريـــدي  األمـــن 
المؤسسات البريدية في الواجهة 
لجائحـــة  االقتصاديـــة  اآلثـــار  تقييـــم 

19 كوفيـــد-
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الوقوف جنبًا إلى جنب

كان الفصــل األول مــن هــذا العــام حافــا بالتكيفــات علــى 
البلــدان عملــت جاهــدة علــى  صعيــد العالــم كلــه، إذ أن 
كوفيــد-19  جائحــة  مــن  مواطنيهــا  لحمايــة  تدابيــر  وضــع 

المتفشــية.
جبــرت المؤسســات البريديــة 

ُ
وفــي ظــل هــذه الظــروف أ

موظفيهــا  لحمايــة  جديــدة  عمــل  طريقــة  اتبــاع  علــى 
أنحــاء  مختلــف  فــي  الزبائــن  اســتام  مواصلــة  وضمــان 
هــذه  صياغــة  وقــت  وحتــى  البريديــة.  بعائثهــم  العالــم 
معلومــات  نظــام  إلــى  رســائل  بلــدا   117 أرســل  الكلمــة، 
 )EMIS( البريــدي العالمــي الطــوارئ الخــاص باالتحــاد 
إلخطــار األعضــاء باالضطرابــات فــي الخدمــات البريديــة.
وبســبب هــذا الوضــع، اضُطــر فريقنــا التحريــري أيضــا إلــى 
التكيــف. ورغــم أن موضــوع الغــاف يركــز علــى مســألة 
البريــدي  االتحــاد  أعضــاء  سيشــهدها  أخــرى  تحــول 
المنظمــة  أبــواب  فتــح  احتمــال  وهــي  أال  العالمــي، 
بنطاقــه  البريــدي  القطــاع  المصلحــة فــي  أمــام أصحــاب 
الواســع، فإننــا أردنــا أيضــا إبــراز التحــدي الــذي يواجهــه 
أننــا  ســتاحظون  ولذلــك،  الجائحــة.  هــذه  خــال  جميعنــا 
معلومــات  العــدد  هــذا  صفحــات  طيــات  فــي  أدرجنــا 
بشــأن الطرائــق التــي اعتمدتهــا مختلــف البلــدان للتصــدي 
يســعى  التــي  األعمــال  بشــأن  ومعلومــات  للجائحــة، 
االتحــاد البريــدي العالمــي إلــى تنفيذهــا فــي هــذا الصــدد 
واآلثــار التــي يتوقــع االتحــاد البريــدي العالمــي أن ُيحدثها 

القطــاع. فــي  الوضــع  هــذا 
مثلهــم  منازلهــم  مــن  اآلن  يعملــون  قرائنــا  جــل  ولعــل 
العالمــي.  البريــدي  االتحــاد  موظفــي  مثــل  ذلــك  فــي 
ولذلــك، قررنــا إجــراء مرحلــة تجريبيــة ألول عــدد رقمــي 
جديــد مــن هــذه المجلــة، وهــو أول عــدد يجــري إعــداده 
قراءتهــا  مــن  قرائنــا  جميــع  ــن  تمكُّ لنضمــن  منازلنــا،  مــن 
وتقاســم محتواهــا. وإذا كنتــم لــم تســتخدموا بعــُد هــذه 
المنصــة الجديــدة للقــراءة، فندعوكــم لزيارتهــا مــن خــال 

التالــي: الرابــط 
 news.upu.int/magazine/union-postale-online/

القطــاع  فــي  العامليــن  زمائنــا  كل  أيضــا  وندعــو 
التــي  التدابيــر  بشــأن  معلومــات  تقاســم  إلــى  البريــدي 
األزمــة:  هــذه  إلدارة  منظماتهــم  أو  هــم  اتخذوهــا 

.communication@upu.int
حافظوا على صّحتكم

كاْيا ِرْدستاْون، رئيسة التحرير

كلمة رئيسة التحرير

تمهيد

كلمة عن فيروس 
كوفيد-19

جنيـف، الـذي صـرح فيهـا بأنـه مـن األهميـة بمكان إعداد 
خارطـة طريـق لعمليـة التحـول، ثـم العمـل وفـق نهـج 

تنازلـي.
السـيد  الدولـي لالتصـاالت،  العـام لالتحـاد  وكان األمـن 
الفكـرة  دعـم  آخـر  ملهمـا  متحدثـا  هـو،  جـاو  هولـن 
دعمـا تامـا مؤكـدا أن عمليـات االتحـاد الدولـي لالتصـاالت 
القطـاع  تسـارعت بفضـل إدمـاج أصحـاب المصلحـة مـن 
الخاص، وقال “لتحقيق ذلك، أقامت المنظمة عالقات 
جيـدة مـع أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع لتشـجيعهم 

وتعزيـز ثقتهـم بنـا.”
علـى  األعضـاء  عُت  شـجَّ الختاميـة،  مالحظاتـي  وفـي 
إدراك أهميـة االتحـاد الربيـدي العالمـي والمؤسسـات 
الربيديـة ومراعاتهـا فـي أعمالهـم المسـتقبلية. وُقلـت 
لهم “ستكونون أنتم من سيحدد المنتجات أو الخدمات 
الـي سـيجري فتحهـا وطريقـة فتحهـا، فرجـاًء، لنخطـو 

الخطـوات األولـى.”
الغـرض  لهـذا  ن  المكـوَّ العمـل  فريـق  اآلن  وسـيقوم 
اإلدارة  مجلـس  اقرتحهـا  الـي  التوصيـات  بتقييـم 
وتنقيحهـا وسـنتناقش فـي المسـألة ثانيـة خـالل مؤتمـر 
المزمـع  السـابع والعشـرين  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد 
وشـك  علـى  نكـون  أن  وأرجـو  أبيدجـان.  فـي  عقـده 
الخـروج مـن هـذا الوضـع الخـاص وبدأنـا نـرى بصيصـا مـن 
المضـي قدمـا فـي  األمـل وسـنكون اآلن قادريـن علـى 

الخـاص. القطـاع  مـن  زمالئنـا  مـع  الشـراكة 
يلـوح  بحـق  زاهـرا  مسـتقبال  بـأن  راسـخ  اعتقـاد  ولـدي 

العالمـي. الربيـدي  االتحـاد  أمـام 

بشــار عبد الرحمن حســن
المديــر العــام، االتحــاد الربيــدي العالمــي

سعيا حثيثا لتنظيم أنفسنا لضمان قدرتنا على مواصلة 
توفـر خدماتنـا ومنتجاتنـا األساسـية للبلـدان األعضـاء.

وأنا فخور بموظفي االتحاد الربيدي العالمي وبكل ما 
بذلـوه مـن جهـود فـي هـذا المضمـار. وبفضـل التعـاون 
تطبيـق  مـن  وجـزية  فـرتة  وفـي  سالسـة  بـكل  تمكننـا 

االنتقـال مـن العمـل مـن المقـر إلـى العمـل عنـد ُبعـد. بيد 
أن األزمـة لـم تمـرَّ بعـُد، لذلـك فإنـي أدعـو الجميـع إلـى 
اتبـاع توجيهـات منظمـة الصحـة العالميـة والتعليمـات 
الصحيـة الـي تصدرهـا البلـدان. وأوجـه نـداء لـكل أصدقـاء 
وأصحـاب  وألعضائـه  الُكـر  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد 

المصلحـة فيـه: حافظـوا علـى صحتكـم.
سنة جديدة، توجه جديد 

فالسـنة  متفائلـن،  فلنكـن  ذكـره  سـبق  مـا  كل  رغـم 
ُحققـت  الـي  النجاحـات  علـى  دائمـا  تقـوم  الجديـدة 
انطباقـا  ينطبـق  مـا  وهـذا  قبلهـا،  الـي  السـنن  خـالل 
خاصـا علـى عمـل االتحـاد الربيـدي العالمـي فيمـا يخـص 
عـام 2020. وسنسـعى خـالل السـنة إلـى توسـيع نطـاق 
مواصلـة  مـع  الخـاص،  القطـاع  مـع  المنظمـة  تعـاون 
عملنـا األساسـي المتمثـل فـي تعزيـز القـدرات وتوفـر 

الدولـي. الربيـدي  للقطـاع  التقنيـة  المسـاعدة 
القطـاع  مشـاركة  لتعزيـز  حثيثـة  جهـودا  بذلنـا  لطالمـا 
عديـدة  نقاشـات  مصـدر  الموضـوع  هـذا  وكان  الخـاص. 
جـرت بـن البلـدان األعضـاء منـذ عقـود. ومـع ذلـك، هنـاك 
إحسـاس بـأن هـذه السـنة سـتكون السـنة الـي سـيجري 
فـي  قدمـا  المضـي  سـُبل  علـى  نهائيـا  فيهـا  االتفـاق 
مرحلـة التطبيـق. وإن كان األمـر كذلـك، فسـيكون هـذا 
إلـى االتحـاد. بالنسـبة  بـه األمـور  القـرار قـرارا سـتتغر 

مـُت فـي 13 فربايـر منتـدى  ولبـدء مرحلـة التطبيـق، نظَّ
رفيع المستوى حول موضوع إشراك القطاع الربيدي 
بنطاقه الواسـع اجتمع فيه خرباء لمناقشـة المسـألة. 

وكانـت المناقشـات جـادة ونزيهـة وابتكاريـة.
السـيد  مالحظـات  خـاص،  بوجـه  انتباهـي،  واسـرتعت 
األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  سـفر  بريمبـرغ،  أنـدرو 
لـدى األمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة األخـرى فـي 

مسـتقبل  مناقشـة  فـي  كلهـا  الماضيـة  السـنة  قضينـا 
فـي  أننـا  أتصـور  أكـن  ولـم  العالمـي،  الربيـدي  االتحـاد 
مـارس 2020 سـُنجرب علـى غلـق أبـواب المقـر حـى أجـل 
موظفينـا. وصحـة  سـالمة  علـى  حفاظـا  مسـمى  غـر 

عالمنـا  مـن  وجعـل  البلـدان  كوفيـد-19  فـروس  اجتـاح 
المعولـم عالمـا هشـا بـل أحيانـا عاجـزا تقريبـا. وشـهدت 
شـركات  مـن  شـركائها  وكل  الربيديـة  المؤسسـات 
فـي  حـادا  انخفاضـا  واللوجسـتيات  والشـحن  الطـران 
أنشـطتها. وهـاو هـو العالـم بأسـره تحـت وطـأة األزمـة 
كالفـرتة  عصيبـة  بفـرتة  يمـر  الكسـاد  جـرف  شـفا  علـى 

الـي مـر بهـا فـي عـام 2008.
ولمـا أعلـن زمالؤنـا فـي منظمـة الصحـة العالميـة حالـة 
أزمـة  سـنواجه  أننـا  عندهـا  أدركـُت  العالميـة،  الجائحـة 
لـم يسـبق لهـا مثيـل. وكان رّدنـا متناسـبا ومتسـقا، فقـد 
 16 فـي  األساسـين  غـر  موظفينـا  كل  مكاتـب  أغلقنـا 
مـارس وألغينـا األسـفار وكل االجتماعـات فـي المقـر. 
مـن  ُبعـد  عـن  العمـل  األساسـيون  غـر  موظفونـا  وبـدأ 

منازلهـم. 
أولوياتنـا،  أولـى  وسـالمتهم  موظفينـا  صحـة  وكانـت 
لنـا بغلـق أبـواب المنظمـة. وكانـت اسـتمرارية  ولذلـك عجَّ
العامـة، فسـعينا  اإلدارة  األعمـال شـاغال مـن شـواغل 

لـــكل أصدقـــاء االتحـــاد البريـــدي العالمـــي 
المصلحـــة  وأصحـــاب  وألعضائـــه  الُكثـــر 

فيـــه: حافظـــوا علـــى صحتكـــم.
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مشـروع  تنفيـذ  فـي  غرينـادا  بريـد  مؤسسـة  شـرعت 
المسـاعدة  برنامـج  بفضـل  للكـوارث  للتصـدي  التأهـب 
ِقبـل  مـن  الممـول  العالمـي  البريـدي  باالتحـاد  الخـاص 
الشـبكات  قـدرة  تعزيـز  إلـى  المشـروع  اليابـان. ويرمـي 
حـاالت  فـي  الفعـال  الـرد  تدابيـر  نشـر  علـى  البريديـة 
وتعزيـز  التخطيـط  خـالل  مـن  والطـوارئ  الكـوارث 

المعـدات. مـن  الهبـات  وجمـع  القـدرات 
واتخذ االتحاد البريدي العالمي، بالتعاون مع مؤسسة 
بريد غرينادا، تدابير للحصول على معدات إدارة مخاطر 
اإلنمائـي،  المتحـدة  األمـم  برنامـج  خـالل  مـن  الكـوارث 
بمـا فـي ذلـك موّلـدي طاقـة ومحـوالت كهربائيـة آليـة 
أجهـزة  وعشـرة  سـاتليين  وهاتفيـن  فيديـو  وكاميـرا 

ترانزيسـتور. راديـو 
لـم   ،2019 عـام  نهايـة  فـي  المشـروع  تنفيـذ  بـدء  وقبـل 
الهيـكل  ضمـن  دور  أي  غرينـادا  بريـد  لمؤسسـة  يكـن 
الوطني الخاص بإدارة الكوارث. أما اآلن، فقد تم إدراج 
مؤسسـة البريـد فـي هـذا الهيـكل وهـي اآلن عضـو فـي 
التقييـم  أمسـى  لذلـك،  ونتيجـة  اإلغاثـة.  إدارة  لجنـة 
واإلمـدادات  اإلغاثـة  أنشـطة  وإدارة  لألضـرار  األولـي 

بهـا. موصـى  تدريـب  مجـاالت 

غرينـادا  بريـد  مؤسسـة  أتّمـت  المشـروع،  إطـار  وفـي 
بشـأن  أيـام  أربعـة  دامـت  تدريبيـة  دورة  بالفعـل 
الكـوارث،  مخاطـر  إدارة  مجـال  فـي  القـدرات  تعزيـز 
بشـأن  المدّربيـن  لفائـدة  تدريبيـة  عمـل  حلقـات  تضمنـت 
والتقييـم  الكـوارث  مخاطـر  وإدارة  باألخطـار  التوعيـة 
واإلمـدادات  اإلغاثـة  أنشـطة  وإدارة  لألضـرار  األولـي 

األوليـة. واإلسـعافات 
ـن  وتمثلـت الغايـة مـن وراء هـذه الـدورة فـي أن يتمكَّ
مـن  غيرهـم  تدريـب  مـن  فيهـا  شـاركوا  الذيـن  أولئـك 
انتهـاء  عنـد  وحتـى   .2020 عـام  خـالل  الموظفيـن 
مجـال  فـي  التدريبيـة  الـدورات  فسـتتواصل  المشـروع، 
إدارة مخاطـر الكـوارث فـي إطـار برنامـج التدريـب الـذي 
تشرف عليه مديرية الموارد البشرية التابعة لمؤسسة 

بريـد غرينـادا.   أأ. ب. ب م   
الســـيدة  أوفينـــا بيبـــوت بريـــس، منســـقة مشـــاريع االتحـــاد 

البريـــدي العالمـــي اإلقليميـــة فـــي منطقـــة الكاريبـــي.  

االتحاد البريدي العالمي 
يقدم يد المساعدة لغرينادا 

لتعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث 

المشاركون في الدورة التدريبية الخاصة بالتقييم األولي لألضرار

ر التدريب التقنيات المالئمة لإلسعافات األولية يعرض ُميسِّ

موظفو مؤسسة بريد غرينادا يشاركون في تمرين تدريب تمثيلي في مجال 
اإلسعافات األولية

يعرض المشاركون ممارسات اإلسعافات األولية المناسبة الواجبة التطبيق 
عنـد تعـرض شـخص لالختناق.

اللغات،  واآلنسة مارميي تتقن بدورها العديد من 
اللغات  تتقن  أنها  كما  األم،  لغتها  فالفرنسية 
اإلسبانية  وتفهم  واأللمانية،  والصينية  اإلنجلزيية 
يلهمها في  واإليطالية. وفي نظرها، من بن ما 
التواصل  هو  العالمي  الربيدي  االتحاد  في  العمل 
مع أشخاص من جميع أنحاء العالم والعمل معهم.
إلى  وينتمون  شى  أصول  من  ينحدرون  “زمالئي 
ولدّي  عديدة.  لغات  ويتكلمون  مختلفة  ثقافات 
بعضنا  من  الكثر  نتعلم  نفتأ  ما  بأننا  راسخ  اعتقاد 
البعض. وأعترب العمل يوميا مع زمالئي بحق شرفا 

عظيما.”
ولنئ كان العمل تحت الضغط قد يشكل تحديات في 
بيئة متعددة الثقافات صرحت اآلنسة مارميي قائلة 
“رغم اختالفنا، أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى توافق 
إذا  النجاح معا  الحلول وتحقيق  اآلراء، وإيجاد  في 
كانت لدينا جميعا الرغبة في التعاون كزمالء وإذا 

أدركنا أهمية رسالتنا”.
وأعربت اآلنسة مارميي عن سعادتها بالعمل في 
في  مهمي  أن  “أعتقد  العالمي.  الربيدي  االتحاد 
توجهي  وعند  جليلة،  مهمة  هي  المنظمة  هذه 
كل يوم لمكان عملي، أتذكر أنين سأكون في خدمة 

شعوب العالم جميعا دون استثناء.”
الدولية  المنظمات  بأهمية  راسخ  اعتقاد  ولديها 

وبأثرها اإليجابي في المجتمع.
“كان حلمي العمل في منظمة تساعد على قهر 
التحديات العالمية. وها هي اليوم أتيحت لي هذه 
الفرصة أن أساهم في هذا العمل على مستواي 
وصرحت  تحقق.  قد  حلمي  هو  وها  المتواضع، 
قائلة “أنا جد فخورة وسعيدة بأن أكون موظفة من 
على  وبالعمل  العالمي  الربيدي  االتحاد  موظفي 

مسائل تتجاوز البعد الشخصي”.
، تواجهه اآلنسة مارميي  وعند مواجهتها أي تحدٍّ
بكل إيجابية مستمتعة بالحياة. ونصيحتها الملهمة 
في  التأمل  علينا  يجب  الصعوبات،  كل  رغم  هي: 
البسيطة وعدم نسيان الرتكزي على  جمال األشياء 

األمور الهامة حقا.”   أأ. م م   
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التحقت السيدة أود مارميي بأسرة االتحاد الربيدي 
العالمي منذ ست سنوات خلت.

والدراسات  الفرنسي  األدب  درست  قد  وكانت 
الصيين  واألدب  الصن  تاريخ  شملت  الي  الصينية، 
واللغة الصينية، في جامعة جنيف. وبعدما عرفت 
اهتماما حقيقيا بالصينية خالل سنوات التكوين هذه، 

ظلت ُمّذاك تعشق هذه اللغة.
طالبة،  تزال  ال  وهي  مارميي،  اآلنسة  وعملت 
كمعلمة  ذلك  بعد  عملت  ثم  إدارية،  كمساعدة 
مدرسة  في  الفرنسية  اللغة  تدّرس  معوضة 
عمومية في جنيف. غر أنها أدركت أنه ُقدر عليها 
اتباع طريق مهنية أخرى، تكون الطريق الي تتماشى 
على  والحصول  التخرج  وبعد  اهتماماتها.  مع 
شهادة الماجستر في الدراسات الصينية، قدمت 
طلبا للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي لوحدة 
الخارجية  الشؤون  لقسم  التابعة  البشري  األمن 

لالتحاد السويسري.
الرتويـج  دعم  لفكرة  متحمسة  جد  “كنت  وقالت: 
والسالم  اإلنسان  حقوق  اهتمامي:  محل  للقضايا 

والشؤون اإلنسانية والهجرة”
الربيدي  االتحاد  في  مارميي  اآلنسة  واكتسبت 
العالمي خربة قّيمة في العمل في برامج عديدة 
في مديرية العمليات الربيدية في المنظمة كربنامج 
نوعية الخدمة والخدمات الربيدية المالية والجمارك 

والنقل، فضال عن أمانة مجلس االستثمار الربيدي.
وأضافت “اغتنمت فرصة ثمينة أتيحت لي لمعرفة 
األنشطة الي تضطلع بها مديرية العمليات الربيدية 

وفهمها”.
مساعدة  وظيفة  حاليا  مارميي  اآلنسة  وتشغل 
في برنامج النقل، وتساعد في تنظيم االجتماعات 
الموظفن  وبعثات  للمنظمة  والخارجية  الداخلية 
والمؤتمرات. وقد ساهمت على سبيل المثال في 
العالمي  الربيدي  لالتحاد  العالمي  المؤتمر  تنظيم 
التجارة  عالم  في  الحدود  عرب  التعاون  بشأن 
بالصن  شيامن  مدينة  في  ُعقد  الذي  اإللكرتونية 
كما  الماضي.  العام  من  نوفمرب  شهر  نهاية  في 
المستندات  وتحضر  تنسيق  على  تشرف  أنها 

ومتابعة مختلف المراسالت.
مهمة  أصبحت  كورونا،  فروس  تفشي  وبسبب 
جد  مهمة  على  ترتكز  اليومية  مارميي  اآلنسة 
هامة: نشر الكم الهائل من رسائل نظام معلومات 
االتحاد.  البلدان األعضاء في  الواردة من  الطوارئ 
األقسام  مع  وثيق  بشكل  التعامل  بدأت  ولذلك، 
ُتعىن  الي  العالمي  الربيدي  االتحاد  في  اللغوية 

بمراجعة هذه الرسائل وترجمتها.
في  جبارة  جهودا  يبذل  هنا  “الكل  قائلة  وصرحت 
الفريق  بروح  نعمل  بذلك  وأصبحنا  المضمار  هذا 

الواحد، وأنا جد سعيدة بالمشاركة فيه”.

 االسم
أود مارميي

 المديرية
العمليات البريدية

 المنصب 
مساعدة في برنامج النقل

 الجنسية:  
سويسرية- فرنسية

ي
لمـ

عا
ي ال

ريـد
الب

اد 
التحـ

ن ا
ة مـ

صي
شـخ

شـــخصية مـــن االتحـــاد البريـــدي العالمـــي
بإيجاز

النص: أوفينا بيبوت بريس
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االتحاد البريدي العالمي 
يحتفل ألجل المساواة بين الجنسين

واإلدارة  العالمي  البريدي  االتحاد  موظفو  اجتمع 
العامة في بهو أكبر قاعة اجتماعات في االتحاد، 
لتنفيذ  مارس   6 يوم  شتيفان،  فون  هاينرش  قاعة 
جملة من األنشطة إعرابا منهم عن دعمهم لليوم 

الدولي للمرأة. 
وكالة  بوصفه  العالمي،  البريدي  االتحاد  واحتفل 
الدولي  باليوم  المتحدة،  لألمم  تابعة  متخصصة 

للمرأة تحت شعار، 
احُتفل  الشعار  وبهذا  المساواة”.  جيل  “نحن 
بالذكرى الخامسة والعشرين العتماد إعالن ومنهاج 
عمل بيجين، وتحت رايته اجتمع الناس من كل جنس 
األنشطة  لدعم  وبلد  ودين  وعنصر  وعرق  وعمر 

الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
ل خصيصا لهذا اليوم، أعرب  وفي مقطع فيديو ُسجِّ
تمنياته  عن  العالمي  البريدي  لالتحاد  العام  المدير 
على  سعيدا  يوما  للمرأة  الدولي  اليوم  يكون  أن 
العالم بأسره، فقال “ بوصفي قائد االتحاد البريدي 
الجنسين،  بين  المساواة  أدعم  فإني  العالمي، 
المبدأ  للترويـج لهذا  نبذل كل ما في وسعنا  ونحن 

هنا في االتحاد البريدي العالمي.”

االتحاد البريدي العالمي يحتفل ألجل المساواة بين الجنسين

 النص : كاْيال ِرْدستاْون
الصور: مارك بروسر

اجتمع الموظفون العاملون في مقر االتحاد البريدي العالمي ببرن، في سويسرا لالحتفال 
بحدث هام هو اليوم الدولي للمرأة.

كليفا هذه  باسكال  السيد  العام  المدير  نائب  ونقل 
الرسالة باللغة الفرنسية في مقطع فيديو آخر.  

وفي إطار االحتفاالت، ُدعي الموظفون إلى وضع 
على  ق  سُتعلَّ خاصة  زيتية  لوحة  على  توقيعهم 
بالتزامهم  منهم  تعهدًا  الدولي  المكتب  جدران 
بالمساواة بين الجنسين. وُمنحوا أيضا فرصة تسجيل 
مقاطع فيديو لإلعراب عن دعمهم لوجوب معالجة 
بين  المساواة  تحقيق  تعيق  التي  المسائل  مختلف 
والسياسية  االقتصادية  الحقوق  من  الجنسين، 
العدالة  مثل  نطاقا  أوسع  مسائل  إلى  والصحية 
واإلدارة  الموظفون  والتقى  والسالم.  البيئية 
الفتة  منهم  كل  يرفع  جماعية  صورة  في  العامة 
لغات  بجميع  للمرأة  الدولي  اليوم  شعار  تحمل 

األمم المتحدة.  
دورة  آخر  من  أسبوع  ُبَعيد  الحدث  هذا  م  وُنظِّ
العالمي  البريدي  االتحاد  إدارة  مجلس  يعقدها 
قبل مؤتمر عام 2020، دعمت خاللها البلداُن اقتراحا 
جنسانية  سياسة  وضع  أجل  من  أستراليا  قدمته 
خاصة باالتحاد البريدي العالمي وتنفيذها وتعديل 
جنسانيا.  شاملة  لغة  لغتها  لتكون  االتحاد  وثائق 

وسُيعرض هذا االقتراح أيضا على مؤتمر أبيدجان.
ك. ر                                                                                     

بإيجاز
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عقد جديد، وجود رقمي جديد: نظرة عامة عن الموقع الشبكي الجديد الخاص باالتحاد البريدي العالمي

عقد جديد، وجود رقمي جديد: 

نظرة عامة عن الموقع الشبكي الجديد 
الخاص باالتحاد البريدي العالمي

بـدأ االتحـاد البريـدي العالمـي فـي عـام 2019 مشـروعا 
 -upu.int  - للمنظمـة  الشـبكي  الموقـع  لتجديـد 
 Swiss IT company ووقـع االختيـار علـى شـركة
بعـد عمليـة طـرح  الجديـد  الحـل  لتطويـر   Infoteam

شـاملة. عطـاءات 
Info-  وعمـل االتحـاد البريـدي العالمـي مـع شـركة

للحـل  رئيسـية  أهـداف  ثالثـة  تحقيـق  علـى   team
الجديـد: تحسـين تجربـة المسـتخدم مـن خـالل النظـام 
مـن  العالمـي،  البريـدي  لالتحـاد  الرقمـي  البيئـي 
علـى  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  قـدرة  تعزيـز  أجـل 
صـورة  وتقديـم  وخدماتـه  ومنتجاتـه  أنشـطته  نشـر 
وللشـركاء  المصلحـة  ألصحـاب  المنظمـة  عـن  عصريـة 

. لمحتمليـن ا
وبعـد استشـارة عّينـة مـن موظفـي االتحـاد البريـدي 
تمّكـن  األعضـاء،  البلـدان  عـن  وممثليـن  العالمـي 
الموقـع  لتصميـم  جديـد  نهـج  وضـع  مـن  الفريـق 
المسـتخدمين  حاجـات  لتلبيـة  ووظائفـه  وتنظيمـه 
وضمـان عثورهـم دومـا علـى ضالتهـم فـي الموقـع. 

التركيز على المستخدمين
الرئيسـية  الصفحـة  فـي  نفـاذ  نقـاط  تحديـد  جـرى 
خاللهـا  مـن  ينفـذ  الشـبكي  للموقـع  الجديـدة 
المستخدمون للمحتويات التي تتالءم مع حاجاتهم. 
فبالنسـبة ألولئـك الذيـن يبحثـون عـن معلومـات عامـة 
يحمـل  الـذي  للحيـز  المنظمـة، سـيوّجهون  بخصـوص 

.”About UPU“ عنـوان 
حيـز  فهـو   ”Partner with UPU“ الحيـز  وأمـا 
والمانحيـن  الشـركاء  اسـتقطاب  لغـرض  مخصـص 
االتحـاد  أنشـطة  دعـم  يمكنهـم  الذيـن  المحتمليـن 

العالمـي. البريـدي 
وأمـا الحيـز “Members’ Centre” فسـُيصبح مركـز 
اتخـاذ  عمليـات  فـي  يشـاركون  الذيـن  ألولئـك  مـوارد 
القـرار علـى صعيـد االتحـاد البريـدي العالمـي، وعلـى 

األعضـاء  للبلـدان  الممثليـن  المندوبيـن  التحديـد  وجـه 
البريـدي العالمـي. وأخيـرا، أنشـئ حيـز  فـي االتحـاد 
جديـد “Postal Solutions” يضـم معلومـات بشـأن 
البريـدي  االتحـاد  يوفرهـا  التـي  والخدمـات  المنتجـات 
لتقاسـم  فضـاء  سـُيصبح  األعضـاء،  لبلدانـه  العالمـي 
المعلومـات التقنيـة والتشـغيلية فيمـا بيـن األعضـاء.

االندماج
شـّكل مشـروع تجديـد الموقـع الشـبكي أيضـا فرصـة 
تكامـل  خاللهـا  مـن  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  يعـزز 
وُييسـر  بـه  الخاصـة  المعلومـات  تكنولوجيـا  مـوارد 

المسـتخدمين. تجـارب  معهـا 
الشـبكي  الموقـع  سـُيصبح  المشـروع،  إطـار  وفـي 
الخاصـة  المتعـددة  الوسـائط  أخبـار  ينشـر  الـذي 
باالتحـاد البريـدي العالمـي “news.upu.int” جـزءا 
مـن الموقـع “upu.int” لكـي يتسـنى دائمـا لألعضـاء 
االطـالع علـى آخـر المسـتجدات المتعلقـة بالمنظمـة. 
التكنولوجيـا  لمركـز  الشـبكي  الموقـع  وسـيصبح 
البريدية هو اآلخر جزءا من الموقع “upu.int” لكي 
بأحـدث  المتعلقـة  المعلومـات  إلـى  الوصـول  يتيسـر 
الحلـول التـي يوفرهـا االتحـاد البريـدي العالمـي مـن 

الرئيسـي. الشـبكي  الموقـع  خـالل 
وسيكون بوسع المستخدمين أيضا التسجيل للحصول 
الموقـع  إلـى  للدخـول  شـاملة  تسـجيل  بيانـات  علـى 
الشـبكي الجديـد، تتيـح لهـم النفـاذ إلـى حلـول كنظـام 
تسجيل المندوبين وقاعدة مستندات االتحاد البريدي 
العالمي وفضاءات العمل الخاصة به. وستتيح لهم 
بيانات التسجيل هذه النفاذ إلى لوحة متابعة خاصة 
فـي  بمـا  المحـددة،  حاجاتهـم  تلبـي  بالمسـتخدمين 
واألخبـار  اإللكترونيـة  للمـوارد  سـريعة  روابـط  ذلـك 
لهـم  محميـة  عناصـر  إلـى  أيضـا  والنفـاذ  واإلنـذارات 
حـق النفـاذ إليهـا كجـداول البيانـات الخاصـة بتعاونيـة 
المعلوماتيـة وباألجـور ومسـتندات فريـق  االتصـاالت 

اسـم النطـاق  “POST.” ومـا إلـى ذلـك.

البلـدان األعضـاء توجيهـات بشـأن طريقـة  وسـتتلقى 
إنشـاء حسـاب مسـتخدم خـاص بهـا.

الخصائص الجديدة
الرقمـي  البيئـي  النظـام  اندمـاج  تعزيـز  علـى  عـالوة 
لالتحـاد البريـدي العالمـي، سيكتشـف المسـتخدمون 

عـدة وظائـف مثيـرة جديـدة.
متينـة  بحـث  وظيفـة  الجديـد  الموقـع  وسيشـمل 
الصفحـات  مسـتوى  علـى  بحـث  عمليـات  ُتجـري 
واألخبـار واألحـداث والمسـتندات. وسـتضمن قواعـد 
البيانـات القابلـة للترشـيح التـي تتضمـن قصصـا إخباريـة 
المعلومـات  تكنولوجيـا  وحلـول  وأحداثـا  وإصـدارات 
وصـول  أيضـا  العالمـي،  البريـدي  باالتحـاد  الخاصـة 

النص: كاْيال ِرْدستاْون

بعد مرور عقد دون تغيير سيشهد أصحاب المصلحة في االتحاد البريدي العالمي، في 
ربيع عام 2020، موقعا شبكيا في حلة جديدة بعد أن أدخلت عليه تحسينات كبيرة.

للتكيـف  قابـال  أيضـا  وسـيكون  ضالتهـم.  إلـى  الـزوار 
فـا تامـا، أي سـيكون مـن  مـع األجهـزة المحمولـة تكيُّ

جهـاز. أي  علـى  عرضـه  الممكـن 
تطويـر  إتمـام  علـى  العمـل  بصـدد  الفريـق  أن  ورغـم 
للمسـتخدمين  فيمكـن  الجديـد،   upu.int موقـع 
زيـارة الموقـع الشـبكي بالنقـر علـى الرابـط التالـي: 

https://www-qa.upu.int/en/Home

وإذا أردتـم إبـداء أي تعليقـات بشـأن الموقـع الجديـد، 
فُيرجى االتصال بنا على العنوان اإللكتروني التالي: 

web.feedback@upu.int.  ك. ر

بإيجاز

https://www-qa.upu.int/en/Home
mailto:web.feedback%40upu.int?subject=
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ي 
َ
اختتام أعمال آخر دورت

مجلسين في دورة إسطنبول 
بنجاح

الممتـدة  الفتـرة  خـالل  األخيرتـان  الدورتـان  ُعقـدت 
مـن 17 إلـى 27 فبرايـر، واجتمـع فـي أثنائهـا البلـدان 
بـدورة  المتعلقـة  المتبقيـة  األعضـاء إلتمـام األعمـال 
إسـطنبول وتقديـم االقتراحـات المقـرر عرضهـا علـى 
بكـوت  أبيدجـان،  فـي  عقـده  المزمـع   2020 مؤتمـر 

الجـاري. العـام  مـن  أغسـطس  شـهر  فـي  ديفـوار 
هـذه  فـي  إدارة  مجلـس  دورة  آخـر  افتتاحـه  وعنـد 
الدورة صرح السيد بشار عبد الرحمن حسين، المدير 
العـام لالتحـاد البريـدي العالمـي، بمـا يلـي “يجـب أن 
وأن  حققنـاه  الـذي  بالتحـول  فخوريـن  جميعـا  نكـون 
نطمح في تحقيق المزيد من التحوالت في السنوات 
المقبلـة. وال شـيء يمكـن أن يضمـن وجاهـة اتحادنـا 
وفائدتـه بالنسـبة إلـى األعضـاء إال التحـول المسـتمر.”

ووجـه المديـر العـام شـكره لألعضـاء علـى دعمهـم 
بوجـه  مشـيرا  الحساسـة،  المسـائل  تسـوية  فـي 
المؤتمـر  خـالل  تحققـت  التـي  اإلنجـازات  إلـى  خـاص 
الـذي  العالمـي  البريـدي  لالتحـاد  الثالـث  االسـتثنائي 
اتفقـت  حيـث  الماضـي،  العـام  جنيـف  فـي  ُعقـد 
البلدان على سبيل للمضي قدما في مسألة األجور 
الصغيـرة. والـرزم  الرسـائل  علـى  التطبيـق  الواجبـة 

بمشـروع  علمـا  الـدورة  خـالل  البلـدان  وأحاطـت 
ذات  األعمـال  وخطـة  البريديـة  أبيدجـان  اسـتراتيجية 
الرئيسـيين  المسـتندين  يشـكالن  اللذيـن   - الصلـة 
اللذيـن سـيوجهان عمـل االتحـاد خـالل  االسـتراتيجيين 
الفتـرة الممتـدة مـن عـام 2021 إلـى عـام 2024. وصيـغ 
المستند استنادا إلى مدخالت واردة مما يربو عن 170 
بلـدا وإقليمـا عضـوا، وهـو يراعـي االتجاهـات البريديـة 
اإلدارة  لمجلـس  التابعـة   3 اللجنـة  رصدتهـا  التـي 
ومدخـالت  البريـدي(،  واالقتصـاد  )االسـتراتيجية 
مسـتقاة مـن نتائـج المؤتمـر الـوزاري لالتحـاد البريـدي 
العالمـي لعـام 2018 والمؤتمـرات االسـتراتيجية التـي 
ُعقـدت فـي عـام 2019 ونتائـج أعمـال فريـق مخصـص. 
 ورفـع مجلـس اإلدارة أيضـا اقتراحـا للمؤتمـر بشـأن 
سياسـة جديـدة فـي مجـال التعـاون مـن أجـل التنميـة 
للدورة المقبلة. وتستهدف السياسة الجديدة ثمانية 
مؤشـرات  علـى  قائمـة  اسـتراتيجية  وضـع  مجـاالت: 
فعاليـة  يعـزز  جديـد  نمـوذج  تنفيـذ  البريديـة؛  التنميـة 
العالمـي؛ تعزيـز  البريـدي  لالتحـاد  الميدانـي  الوجـود 
الثغـرات؛  مـن  للحـد  الناميـة  البلـدان  فـي  المسـاعدة 
والتعـاون  الجنـوب  بلـدان  بيـن  فيمـا  التعـاون  تعزيـز 
الثالثـي؛ تعزيـز مبـادرات التنميـة الخاصـة بأقـل البلـدان 
مخاطـر  إدارة  البشـرية؛  المـوارد  قـدرة  تعزيـز  نمـوا؛ 

البريـدي. القطـاع  الكـوارث علـى مسـتوى 
وخطـة  المتكاملـة  المنتجـات  خطـة  مشـروع  وكان 
التـي  االقتراحـات  بيـن  مـن  كذلـك  المتكاملـة  األجـور 
هاتيـن  وراء  مـن  القصـد  ويكمـن  للمؤتمـر.  ُرفعـت 
االتحـاد  منتجـات  مجموعـة  ترشـيد  فـي  الخطتيـن 
تكاملهـا  وتحقيـق  وتحديثهـا  العالمـي  البريـدي 
وكذلـك نظـم األجـور المقترنـة بهـا مـن أجـل مواكبـة 

المتغيـرة. الزبائـن  حاجـات 

منتديات خاصة
البلـدان  حضـور  فرصـة  البريـدي  االتحـاد  اغتنـم 
خاصيـن  منتدييـن  لتنظيـم  المجلسـين  الجتماعـات 

. قبلهـا
منتـدى  فبرايـر،   13 فـي  ـم  ُنظِّ الـذي  األول،  وكان 
االتحـاد البريـدي العالمـي الرفيـع المسـتوى الخـاص 
بإشـراك القطـاع البريـدي بنطاقـه الواسـع. واجتمـع 
المسـتثمرين  عـن  ممثلـون  المنتـدى  هـذا  خـالل 
لمناقشـة  الخـاص  والقطـاع  والحكومـات  نيـن  المعيَّ
االتحـاد  منتجـات  إلـى  النفـاذ  نطـاق  توسـيع  إمكانيـة 
البريـدي العالمـي وخدماتـه إلـى جهـات غيـر أعضـاء 
فـي المنظمـة )بإمكانكـم االطـالع علـى المزيـد حـول 

الغـالف(. موضـوع  فـي  الشـأن  هـذا 

المسـتديرة  المائـدة  فـي  فتمثـل  الثانـي،  وأمـا 
مـت يـوم 14 فبرايـر.  العالميـة بشـأن األجـور التـي ُنظِّ
فـي  والخبـراء  اإلدارييـن  المسـؤولين  كبـار  واجتمـع 

اختتام أعمال آخر دورَتي مجلسين في دورة إسطنبول بنجاح

مجـال األجـور التابعيـن للبلـدان األعضـاء لمعاينـة نظـم 
األجـور المطبقـة حاليـا فـي االتحـاد البريـدي العالمي 
علـى  ولالطـالع  الثالـث،  االسـتثنائي  المؤتمـر  ونتائـج 
االقتراحـات  ومشـاريع  المتكاملـة  األجـور  خطـة 
المتعلقـة بنظـام األجـور المتكامـل الـذي ستناقشـه 

أبيدجـان. مؤتمـر  خـالل  األعضـاء  البلـدان 
وفـي كلمـة لـه ألقاهـا أمـام المشـاركين، صـّرح نائـب 
باسـكال  العالمـي،  البريـدي  لالتحـاد  العـام  المديـر 
كليفا، بما يلي “يجب علينا التشبث بهذه الروح، روح 

مؤتمـر جنيـف، فـي طريقنـا إلـى مؤتمـر أبيدجـان.”

االعتراف بالنجاح
أعرب المجلسان عن اعترافهما بالبلدان التي حققت 

نجاحا في تنفيذ برامج االتحاد البريدي العالمي.
االسـتثمار  مجلـس  دورة  خـالل  ُنظـم  حفـل  وفـي 
وكوبـا  كايمـان  وجـزر  الجزائـر  ُمنحـت  البريـدي، 
وإكـوادور وجمهوريـة كوريـا وشـمال مقدونيـا وقطر 
وسـانت لوسـيا شـهادات العتمادهـا معيـار العنونـة 

العالمـي. البريـدي  باالتحـاد  الخـاص   S42
تـم  اإلدارة  مجلـس  دورة  خـالل  ُنظـم  حفـل  وفـي 
اإللكترونـي  الحـل  مسـتخدمي  بكبـار  االعتـراف 
التقاريـر  وإعـداد  الكربـون  انبعاثـات  بتحليـل  الخـاص 
 Correo مؤسسـات  وهـم  أوسـكار(  )نظـام  بشـأنه 
و  BH Poštaو  Pošta Srpske و    Argentino
Poste Itali-و  Bulgarian Postsو  Correios

ane وCorreos de México وبريـد المغـرب وبريـد 
قطر وSlovenská pošta وHongkong Post و
 An Postو  Omnivaو  Correos de Ecuador
 JSZو  Postes du Togoو  Post of Serbiaو

ك. ر    .Kazpost

اختتــم كل مــن مجلــس اإلدارة ومجلــس االســتثمار البريــدي أعمالــه فــي فبرايــر بإتمــام تحقيــق 
كل نتائجــه المنشــودة المحــددة لــدورة العمــل 2017-2020 تقريبــا.

النص: كاْيال ِرْدستاْون
الصور: ألكسندر بالتي

فخوريـن  جميعـا  نكـون  أن  “يجـب 
نطمـح  وأن  حققنـاه  الـذي  بالتحـول 
فـي تحقيـق المزيـد مـن التحـوالت فـي 
يمكـن  شـيء  وال  المقبلـة.  السـنوات 
وفائدتـه  اتحادنـا  وجاهـة  يضمـن  أن 
التحـول  إال  األعضـاء  إلـى  بالنسـبة 

” . لمسـتمر ا

بإيجاز
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ن حلوله السحابية االتحاد البريدي العالمي يؤمِّ

البلـدان  بدعـم  ُملتـزم  البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز 
مجـال  فـي  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  فـي  األعضـاء 
التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة مـن خـالل اسـتخدام 
تطبيقـا  المعلومـات  لتكنولوجيـا  وناجـع  فعـال 
هـذا  وفـي  العالمـي.  البريـدي  االتحـاد  السـتراتيجية 
اإلطـار، سـعى مركـز التكنولوجيـا البريديـة إلـى تعزيـز 
األمـن بنيـل شـهادة اعتمـاد المعيـار ISO 27002 فـي 
لنظـام  بعـد عمليـة اسـتعراض شـاملة  نوفمبـر 2019 
إدارة أمن المعلومات الجديد لتطبيقه على خدماته 

السـحابية.
السـيد  البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز  مديـر  وصـرح 
فـي  الممارسـات  أفضـل  “باعتمـاد  قائـال  ماتاتـا  التـي 
الجديـدة  الخدمـات  سـتكون  آمنـة،  برامجيـات  تطويـر 
البريـدي  االتحـاد  فـي  األعضـاء  للبلـدان  توفيرهـا  عنـد 

أمنـا”. أكثـر  العالمـي 
بمـا  البيانـات  لحمايـة  متطلبـات  المعيـار  هـذا  ويحـدد 
السـيبرانية،  التهديـدات  لتحديـد  منهجيـة  ذلـك  فـي 
التـي  المعلومـات  تهـدد  قـد  التـي  المخاطـر  وإدارة 
البريديـة والسـيطرة  التكنولوجيـا  بحـوزة مركـز  هـي 
عليهـا، ووضـع تدابيـر لضمـان سـرية هـذه المعلومـات 

وسـالمتها. وإتاحتهـا 
أن  علـى  دليـل  خيـر  هـو  الشـهادة  هـذه  نيـل  ولعـل 
مركز التكنولوجيا البريدية ماٍض في االلتزام بضمان 
أمـن البيانـات، والسـيما البيانـات التجاريـة والشـخصية، 

فـي مسـيرته نحـو توفيـر تكنولوجيـات سـحابية.
التكنولوجيـا  مركـز  زبائـن  “كل  ماتاتـا  السـيد  وقـال 
السـحابية  الخدمـات  يعتمـدون  الذيـن  البريديـة 
التحتيـة  البنيـة  تكاليـف  مـن  الحـد  مـن  سيسـتفيدون 
أن  العلـم  مـع  وإدارتهـا،  المعلومـات  لتكنولوجيـا 
بياناتهـم التجاريـة والشـخصية سـتكون بيانـات مؤمنـة 
تكنولوجيـا  مركـز  “يتمتـع  وأضـاف  فائقـا.”  تأمينـا 
واتسـاقا،  اسـتقرارا  أكثـر  بعمليـات  المعلومـات 
التـي  والخدمـات  المنتجـات  سـتكون  ذلـك  وبفضـل 

عاليـة.” جـودة  ذات  لزبائنـه  يقدمهـا 
لالتحـاد  التابـع  التكنولوجـي  الجهـاز  بـذل  ولطالمـا 
أمـن  لضمـان  جبـارة  جهـودا  العالمـي  البريـدي 
البيانات. ولتعزيز ضمان أمن معلومات زبائنه، اعتمد 
مركـز التكنولوجيـا البريديـة اسـتراتيجية لتنفيـذ أفضـل 
أن  يبّيـن  وهـذا  دوليـا.  بهـا  المعتـرف  الممارسـات 
مركز التكنولوجيا البريدية يدرك إدراكا تاما المخاطر 
المحتملـة التـي تهـدد أمـن البيانـات وأنـه يبـذل جهـودا 

منهـا. نفسـه  لحمايـة  حثيثـة 

متطلبات شهادة االعتماد
فريـق  خصـص  االعتمـاد،  بشـهادة  الفـوز  سـبيل  فـي 
البريديـة  التابـع لمركـز التكنولوجيـا  أمـن المعلومـات 
وقتـا طويـال وجهـدا جهيـدا لتنفيـذ نظـام إدارة أمـن 
الماديـة  للحمايـة  خصائـص  يضمـن  جديـد  معلومـات 
والتكنولوجيـة مـن القرصنـة ومـن الخروقـات األمنيـة 
المعلومـات  أمـن  إدارة  نظـام  ـق  وُطبِّ األخـرى. 
تطويـر  وعمليـات  المعلومـات  نظـم  كل  علـى  هـذا 
ويخزنهـا  يتبادلهـا  التـي  البيانـات  وعلـى  البرامجيـات 
عاميـن  العمليـة  واسـتغرقت  المعنييـن.  األفـراد 
كامليـن، بمـا فـي ذلـك عمليـات تدقيـق أمنـي داخليـة 
مركـز  اسـتعداد  مـدى  لتقييـم  تحضيريـة  وخارجيـة 

االعتمـاد. لعمليـة  البريديـة  التكنولوجيـا 
ثـالث  المعلومـات علـى  أمـن  وانطـوت مهمـة فريـق 
إطـار  وضـع  فـي  األولـى  الخطـوة  تمثلـت  خطـوات. 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  خدمـات  لحمايـة  أمنـي 
السحابية.  ونفذ الفريق، في الخطوة الثانية، عمليات 
مراقبـة وتدابيـر قـد تسـاعده علـى تقييـم قـدرة مركـز 
األمنيـة  الخروقـات  إدارة  علـى  البريديـة  التكنولوجيـا 
إجـراء  الفريـق  وضـع  النهايـة،  وفـي  المحتملـة. 
للمراقبـة المنتظمـة وعمليـات اسـتعراض لـألداء مـن 
علـى  البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز  قـدرة  ضمـان  أجـل 

النظـام. تحسـين  مواصلـة 
وتمثل هذا العمل في إجراء تحليل شامل الحتياجات 
المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي في مجال 

أمـن البيانـات، ووضـع عمليـات جديـدة لرصـد األحـداث 
وحملـة  السـريع،  الـرد  وضمـان  المحتملـة  األمنيـة 
لتوعيـة الموظفيـن بأفضـل الممارسـات فـي المجـال.
سـِند الموظفـون أدوارا محـددة وأوكلـوا التزامـات 

ُ
وأ

لحمايـة أمـن المعلومـات وتلقـوا تدريبـا لهـذا الغـرض.
فريـق  يسـاعد  أن  جديـدة  مقاييـس  وضـع  شـأن  ومـن 
أمـن المعلومـات علـى رصـد أداء مركـز التكنولوجيـا 
البريديـة علـى مسـتوى التدابيـر األمنيـة الجديـدة التـي 

سـتحدد.

المزايا اإلضافية
بالنسـبة  إضافيـة  مزايـا  علـى  التدابيـر  هـذه  انطـوت 
الذيـن  الزبائـن  ثقـة  تعزيـز  علـى  ففضـال  الفريـق.  إلـى 
البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز  منتجـات  يسـتخدمون 
شـحذ  علـى  المركـَز  العمليـُة  سـاعدت  وخدماتـه، 
مهـارات موظفيـه وتعزيـز تطوريهـم. وسـاعد تعزيـز 
إجـراءات العمـل وحسـن تحديـد األدوار ودقتهـا أيضـا 

االنتاجيـة. زيـادة  علـى 
ونظرا لمزايا عملية االعتماد، أشـار السـيد ماتاتا إلى 
أن مركـز التكنولوجيـا البريديـة سـيمضي فـي عمليـة 

توحيـد المقاييـس علـى صعيـد خدمـات أخـرى أيضـا.
وصـرح قائـال “لضمـان أمـن قـوي، يجـب تأميـن البيانـات 
ظـم  المنصـات والنُّ النهايـة فـي كل  إلـى  البدايـة  مـن 
علـى  البريديـة  التكنولوجيـا  مركـز  يشـرف  التـي 

إدارتهـا.”
وسـيجري توسـيع نطـاق عمليـات االعتمـاد لخدمـات 
حساسـة أخـرى كخدمـة Post*Net ومنصـة االتحـاد 
وسيسـعى  الضخمـة.  للبيانـات  العالمـي  البريـدي 
اعتمـاد  شـهادات  علـى  الحصـول  إلـى  أيضـا  الفريـق 
ومجـال  الشـخصية  البيانـات  إدارة  مجـال  فـي  خاصـة 

ك. ر اسـتمرارية األعمـال.   

االتحاد البريدي العالمي 
ن حلوله السحابية يؤمِّ

النص: كاْيال ِرْدستاْون
الصور: ألكسندر بالتي

أمســت البيئــة الســحابية لمركــز التكنولوجيــا البريديــة اليــوم أكثــر أمنــا مــن أي وقــت مضــى، إذ 
ــل مؤخــرا علــى شــهادة اعتمــاد وفقــا لمعيــار معتــرف بــه دوليــا. أنــه تحصَّ

“كل زبائـن مركـز التكنولوجيـا البريديـة 
السـحابية  الخدمـات  يعتمـدون  الذيـن 
تكاليـف  مـن  الحـد  مـن  سيسـتفيدون 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
بياناتهـم  أن  العلـم  مـع  وإدارتهـا، 
بيانـات  سـتكون  والشـخصية  التجاريـة 
مركـز  فائقا...يتمتـع  تأمينـا  مؤمنـة 
بعمليـات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
أكثر اسـتقرارا واتسـاقا، وبفضل ذلك 
التـي  والخدمـات  المنتجـات  سـتكون 
عاليـة.” جـودة  ذات  لزبائنـه  يقدمهـا 

تسليط الضوء على الحلول
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كان ذلـك موضـوع منتـدى االتحـاد البريـدي العالمـي 
البريـدي  القطـاع  بإشـراك  الخـاص  الرفيـع المسـتوى 
بنطاقـه الواسـع الـذي ُعقـد فـي مقـر المنظمـة ببـرن 
في فبراير في مطلع هذا العام. وضّم هذا الحدث 
والمسـتثمرين  والمنظميـن  الحكومـات  عـن  ممثليـن 
الخـاص  والقطـاع  الدوليـة  والمنظمـات  نيـن  المعيَّ
االتحـاد  فتـح  مـن  الغايـة  مـا  التاليـة:  المسـائل  لبحـث 
البريدي العالمي أبوابه؟ أي قيمة يمكنه إضفاؤها 
للقطـاع البريـدي بنطاقـه الواسـع؟ مـا هـي التحـوالت 
التـي يجـب علـى االتحـاد البريـدي العالمـي إجراؤهـا 

السـتقبال أعضـاء جـددا؟
كلمتـه  فـي  حسـين  الرحمـن  عبـد  بشـار  السـيد  أفـاد 
االفتتاحيـة للمنتـدى بـأن التحـرر والتجـارة اإللكترونيـة 
قد غيرا وجه الخدمات البريدية الدولية وأن استبعاد 
األطـراف الفاعلـة الجديـدة العديـدة فـي السـوق مـن 
شـأنه أن يحـد مـن قـدرة المنظمـة علـى الحفـاظ علـى 

طابعهـا العالمـي.

إلـى أصحـاب المصلحـة  وتوجـه السـيد حسـين بكلمـة 
الحاضريـن  الواسـع  بنطاقـه  البريـدي  القطـاع  فـي 
فـي قاعـة االجتماعـات قائـال “اسـتبعدناكم مـن هـذا 

نخشـاكم”. ألننـا  طويـل  لزمـن  المبنـى 

نقاشات طال أمدها 
منذ ما يربو عن 20 عاما والمناقشات جارية في كنف 
المنظمة حول ما إذا ينبغي أن يفتح االتحاد البريدي 
العالمـي أبوابـه أمـام أصحـاب مصلحـة ُجـدد، ونطـاق 

هـذا االنفتاح.
واالتحاد البريدي العالمي، بوصفه منظمة حكومية 
القـرارات  اتخـاذ  عمليـات  قصـر  علـى  درج  دوليـة، 
أن  بمـا  أنـه  غيـر  حصـرا.  األعضـاء  البلـدان  علـى  فيـه 
وانفتـح  الخصخصـة  فـي  بـدأت  البريديـة  المؤسسـات 
السـوق فـي بلـدان عديـدة علـى المنافسـة الجديـدة، 
بـدأت البلـدان األعضـاء فـي االتحـاد البريـدي العالمـي 
بهـا  يتفاعـل  أن  يمكـن  التـي  الطريقـة  فـي  التفكيـر 

االتحـاد. مـع  هـؤالء  الجـدد  المصلحـة  أصحـاب 

وكانت أول خطوة نحو فتح االتحاد البريدي العالمي 
خـالل  األعضـاء  البلـدان  خطتهـا  التـي  الخطـوة  هـي 
مؤتمـر بيجيـن لعـام 1999 عندمـا قـررت إنشـاء فريـق 
فـي  المصلحـة  أصحـاب  مشـاركة  لتعزيـز  استشـاري 
القطـاع البريـدي بنطاقـه الواسـع فـي أعمـال الوكالـة 

المتحـدة. التابعـة لألمـم  المتخصصـة 
خطاهـا  التـي  تلـك  فكانـت  الثانيـة  الخطـوة  وأمـا 
أنشـأ  الـذي   2004 لعـام  العالمـي  البريـدي  المؤتمـر 
اللجنـة االستشـارية التـي هـي عبـارة عـن هيئـة تضـم 
منظمـات غيـر حكوميـة تمثـل القطـاع بنطاقه الواسـع 
هـذه  أن  ورغـم  اإلدارة.  مجلـس  إلشـراف  وتخضـع 
اللجنـة تسـهم فـي أعمـال االتحـاد البريـدي العالمـي، 
فيـه. القـرار  اتخـاذ  فـي عمليـة  تأثيرهـا محـدود  فـإن 
وخـالل مؤتمـر إسـطنبول لعـام 2016، خطـت البلـدان 
االنفتـاح،  مسـألة  حيـال  جـرأة  أكثـر  خطـوة  األعضـاء 
فدعـت مجلـس إدارة االتحـاد البريـدي العالمـي إلـى 
أصحـاب  لوصـول  سياسـة  تنفيـذ  علـى  الموافقـة 
الواسـع  بنطاقـه  البريـدي  القطـاع  فـي  المصلحـة 
وخدماتـه  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  منتجـات  إلـى 

عليهـا. واإلشـراف 

وجد االتحاد البريدي العالمي نفسه اليوم في مفترق طرق التحول، إذ 
بدأ األعضاء يفكرون فيما إذا ينبغي للمنظمة فتح أبوابها أمام أصحاب 
المصلحة في القطاع البريدي بنطاقه الواسع لُيسهموا في عمليات اتخاذ 

القرارات فيها وليستفيدوا من منتجاتها وخدماتها. 

النص: كاْيال ِرْدستاْون
الصور: صوفيا بينيت

في مفترق طرق التغيير

في مفترق طرق التغيير

موضوع الغالف
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علـى  المجلـس  وافـق  اللحظـة،  تلـك  مـن  واعتبـارا 
إتاحـة مجموعـة مـن خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات 
التـي يوفرهـا االتحـاد البريـدي العالمـي إلـى شـركاء 
الطيـران  شـركات  قبيـل  مـن  اإلمـدادات  سلسـلة  فـي 
والجمـارك وشـركات النقـل. كمـا أنشـأ المجلـس فريـق 
فأكثـر،  أكثـر  االتحـاد  أبـواب  فتـح  مسـألة  لبحـث  عمـل 

فـه بصياغـة توصيـات فـي الشـأن لرفعهـا لمؤتمـر  وكلَّ
عام 2020 المزمع عقده في أبيدجان، بكوت ديفوار، 

الحقـا هـذا العـام.
وجـاءت فرقـة العمـل هـذه فـي وقتهـا، فـي لحظـة 
العالمـي.  البريـدي  االتحـاد  إلـى  بالنسـبة  مفصليـة 
مؤسسـات  أن  إلـى  المنّظمـة،  أجرْتـه  بحـٌث  وخلـص 
البريـد بصـدد خسـران حصـص فـي أسـواق مزدهـرة، 
كسوق خدمات البريد السريع الذي ال تتجاوز حصتها 
بلغـت  الـذي  الطـرود  وسـوق   ،%39 نسـبة  إال  فيـه 

الخـواص. بالمسـتثمرين  مقارنـة   %38 فيـه  حصتهـا 

موّسـعا  أعمالـه  فـي  ُقدمـا  العمـل  فريـق  ومضـى 
نطـاق بحثـه لجمـع آراء مـن أهـل القطـاع، كالحكومـات 
والقطـاع  نيـن  المعيَّ والمسـتثمرين  والمنظميـن 
الخـاص، وكان ذلـك فـي أول األمـر مـن خـالل دراسـة 
استقصائية، ثم بتنظيم منتدى رفيع المستوى في 

فبرايـر.  13

ال نقول “إذا” وإنما “متى”
افتتاحـا  العـام  المديـر  ألقاهـا  التـي  الكلمـة  بعـد 
السـيد  االستشـارية،  اللجنـة  رئيـس  تنـاول  للمنتـدى، 
الخيـط  أن  علـى  فيهـا  وشـدد  الكلمـة  تريزيـك،  والتيـر 
الخـاص  والقطـاع  العامـة  الخدمـة  بيـن  يفصـل  الـذي 

رفيعـا. أمسـى 
التحـول  لعمليـة  قويـا  أساسـا  تشـكل  قـد  “آراؤكـم 
ومن شـأنها أن تسـاعد على رسـم اسـتراتيجية التحاد 

ومسـتداٍم. مـي  تقدُّ عالمـي  بريـدي 
كبـار  جمـع  علـى  األولـى  النقـاش  حلقـة  وعملـت 
العالـم  أنحـاء  جميـع  مـن  القـرار  صنـاع  المسـؤولين 
لبحـث فكـرة فتـح أبـواب االتحـاد البريـدي العالمـي مـن 
حيـث المبـدأ. وكان هنـاك توافـق فـي اآلراء بـأن وقـت 
مناقشـة مسـألة مـا “إذا” ينبغـي فتـح أبـواب االتحـاد 
“متـى”  لمناقشـة  اآلن  حـان  الوقـت  وأن  وّلـى،  قـد 

“كيـف”. و  االنفتـاح  هـذا  سـيكون 
كـوت  فـي  والبريـد  الرقمـي  االقتصـاد  وزيـر  وافتتـح 
النقـاش  حلقـة  سـانوغو،  مامـادو  السـيد  ديفـوار، 
ـه  واصفـا توجـه العمـل مـع القطـاع الخـاص بأنـه توجُّ

وقفـه”. يمكـن  “ال 

األمريكيـة  المتحـدة  للواليـات  الدائـم  الممثـل  ـد  وأيَّ
الدوليـة  والمنظمـات  المتحـدة  األمـم  مكتـب  لـدى 
األخـرى فـي جنيـف، السـفير آنـدرو بريمبـرغ، وجهـة 
البريـدي  االتحـاد  بمؤتمـر  مذّكـرا  وأشـار  الوزيـر.  نظـر 
العالمـي االسـتثنائي لعـام 2019، الـذي جـرى خاللـه 
هـي  عويصـة  مسـألة  بشـأن  سـريعة  قـرارات  اتخـاذ 
البريـدي  االتحـاد  رغبـة  عـن  كمثـال  األجـور،  مسـألة 
العالمي في التكيف عند االقتضاء.  وأوصى االتحاد 
لعمليـة  طريـق  خارطـة  بوضـع  العالمـي  البريـدي 
تنازلـي  نهـج  وفـق  العمـل  إلـى  والسـعي  التغييـر 

العمليـة. لتسـريع 
ولئـن أقـر المشـاركون فـي حلقـة العمـل بـأن االنفتـاح 
الشـروط  بعـض  حـددوا  فإنهـم  منـه،  منـاص  ال  أمـر 

تلبيتهـا. الواجـب 
وزارة  فـي  الدوليـة  الشـؤون  مكتـب  مديـر  وأوضـح 
يوكاتـا  السـيد  واالتصـاالت،  الداخليـة  الشـؤون 
بوصفـه  العالمـي،  البريـدي  االتحـاد  بـأن  كيتاغامـي 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، يجب أن يعي 
بأن شبكته ُتعّد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية 
المسـتدامة. وفـي نفـس السـياق، أضـاف نائـب مديـر 
المكتـب االتحـادي السويسـري المعنـي باالتصـاالت، 
أمـر  اإلدمـاج  علـى  التركيـز  بـأن  دونـي،  رينـي  السـيد 
هـام كأهميـة التركيـز علـى االبتـكار عنـد التطـرق إلـى 

االتحـاد. أبـواب  فتـح  مسـألة 

عرض البيع الفريد الخاص باالتحاد البريدي العالمي
البيـع  عـرض  مسـألة  الثانيـة  النقـاش  حلقـة  تناولـت 
الـذي  العالمـي،  البريـدي  باالتحـاد  الخـاص  الفريـد 
يمثـل القيمـة التـي يمكـن أن يضفيهـا االتحـاد للقطـاع 
أن  الواضـح  مـن  كان  المدنـي.  والمجتمـع  الخـاص 
أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع بنطاقـه الواسـع كانـوا 
البريـدي  االتحـاد  منتجـات  مـن  باالسـتفادة  مهتميـن 
هـو  المطـروح  السـؤال  ولكـن  وخدماتـه،  العالمـي 
هـذه  يغتنـم  أن  العالمـي  البريـدي  لالتحـاد  كيـف 

جـدد؟ بزبائـن  للّظفـر  الفرصـة 
السـيد  الدولـي،  للمكتـب  العـام  المديـر  نائـب  وبـدأ 
باسـكال كليفا، ممهدا الطريق بوضع االتحاد البريدي 
العالمي في السياق الحالي للنظام البيئي البريدي 
العالمـي. وشـدد علـى أنـه رغـم المنتجـات والخدمـات 
مـة التـي يوفرهـا االتحـاد البريـدي العالمـي، فـإن  القيِّ
نسـبة 80% منهـا ال تـزال غيـر متاحـة ألصحـاب المصلحـة 
إلـى  وأشـار  الواسـع.  بنطاقـه  البريـدي  القطـاع  فـي 
عـن  ناجحـا  مثـاال  بوصفـه  لالتصـاالت  الدولـي  االتحـاد 
القطـاع  فـي  المصلحـة  أصحـاب  مـع  تعمـل  منظمـة 
بنطاقـه الواسـع، وأضـاف بـأن التغييـر ال يـزال ممكنـا.

فـي  الرئيـس  نائـب  كيليسـون،  كايـث  السـيد  وكان 
العامـة  الشـؤون  عـن  المسـؤول   UPS مؤسسـة 
الخـاص  القطـاع  باسـم  تحـدث  مـن  أول  العالميـة، 
فـي حلقـة النقـاش، وشـدد علـى أهميـة اسـتمرارية 

القطـاع. حركيـة 

التنافسية هو أمر ذو أهمية  وقال “الحفاظ على 
قصوى بالنسبة إلى كل الحاضرين في هذه القاعة”.

المتصلة  المخاوف  عن  مجددا  الحديث  إطار  وفي 
بالتزام الخدمة الشمولية، اعترف بأن التزام الخدمة 
د  ُيحدَّ بأن  أوصى  لكنه  هام،  التزام  هو  الشمولية 
م كميا لتفادي خلق تحديات غير  هذا االلتزام ويقيَّ
المصلحة  وأصحاب  البريدية  للمؤسسات  ضرورية 

اآلخرين في القطاع.
التنفيذية  المديرة  موث،  كايت  السيدة  وقالت 
إن  الدوليين،  البريد  لمودعي  االستشاري  للفريق 
وأضافت  أعضائنا.  أولويات  أولى  يشكل  الزبون 
بنطاقه  البريدي  القطاع  من  األعضاء  أن  رغم  بأنه 
التمتع  فرصة  سيغتنمون  والجمعيات  الواسع 
بمنتجات االتحاد البريدي العالمي وخدماته، فال بد 
لالتحاد البريدي العالمي من بذل المزيد من الجهود 

لمنحهم دورا ولتحديد أسعار معقولة لهم.
عمالق  ممثلة  بارباغالو،  آناليزا  السيدة  وشددت 
ورئيسة   ،Alibaba شركة  اإللكترونية،  التجارية 
الحكومات  مع  بالعالقات  المعني  الشركة  قسم 
تطورا  يشهد  الخاص  القطاع  أن  على  أوروبا،  في 
اللحاق  العالمي  البريدي  لالتحاد  وينبغي  سريعا 

بهذا الركب.
وقالت “لم َنُعد اآلن نتحدث عن التجارة اإللكترونية، 

بل التجارة بكل بساطة، فالخيط الذي كان يفصل بين 
النشاطين قد اختفى اآلن تماما.”

االتحاد  مساعدة  الخاص  القطاع  بإمكان  أنه  وأضافت 
بأن  مشيرة  أهدافه،  تحقيق  في  العالمي  البريدي 
التنمية  بأهداف  الملتزمين  من  ُتعّد   Alibaba شركة 
مساعدة  على  عملت  أن  لها  وسبق  المستدامة 
نسق  لتسريع  المتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  منظمات 
النقاش  حلقة  في  األخيران  المتحدثان  وأّيد  أعمالها. 
فكرة أن القطاع الخاص يمكنه أن يضفي قيمة لشركاء 

القطاع العام وقد تحقق له ذلك في حاالت عديدة.
استراتيجية  قسم  رئيس  تيكون،  دافيد  السيد  وبّين 
أوروبا في  الحكومات في  األعمال وإشراك  تنمية 
شركة MasterCard، كيف أن الشركة تعمل مع 

الحكومات لتعزيز اإلدماج المالي.
التنفيذي  المدير  رايد،  إيغناسيو  السيد  وأضاف 
 ،RIA Money Transfer شركة  في  للعمليات 

في مفترق طرق التغيير

قويا  أساسا  تشكل  قد  “آراؤكم 
لعملية التحول ومن شأنها أن تساعد 
على رسم استراتيجية التحاد بريدي 

مٍي ومستداٍم.” عالمي تقدُّ

لتحقيق  أساسي  شريك  هي  البريد  مؤسسات  أن 
بأن  مشيرا  المالي،  لإلدماج  العالمية  األهداف 

الشركة تعمل بالفعل مع 20 مستثمرا بريديا.

التغيير ضرورة
النقاش  حلقة  في  المشاركون  المتحدثون  عرض 
التي  المزايا  للمشاركين  مؤكدين  تجاربهم  الثالثة 

يمكن أن يوفرها األعضاء الجدد لعمل المنظمة.
وكان االتحاد الدولي لالتصاالت قد بدأ عملية التحول 
أنشأ فئة عضوية جديدة ألهل  لّما  في عام 1992، 
السيد  للمنظمة،  العام  األمين  م  وقدَّ القطاع. 
التابعة  المتخصصة  الوكالة  نموذج  جاو،  هولين 
لألمم المتحدة مفصال، الذي يضم اآلن ما يربو على 
900 عضو غير حكومي. وشجع أعضاء االتحاد البريدي 
االنفتاح،  عملية  في  قدما  المضي  على  العالمي 
موضحا أن االتصال هو أمر رئيسي لضمان تعزيز ثقة 
أصحاب المصلحة في القطاع بنطاقه الواسع في 

االتحاد البريدي العالمي.

التجارة  عن  نتحدث  اآلن  نُعد  “لم 
اإللكترونية، بل التجارة بكل بساطة، 
بين  يفصل  كان  الذي  فالخيط 

النشاطين قد اختفى اآلن تماما.”

 بشار عبد الرحمن حسين،
المدير العام، االتحاد البريدي العالمي

ـــة  ـــات قطاعي ـــراء إصالح ـــا إج ـــن علين “يتعي
ــتمرار  ــن االسـ ــن مـ ــى نتمكـ ــية حتـ ومؤسسـ
فـــي مواكبـــة تطـــور الســـوق. وإنـــه ألمـــرٌ 
غايـــة فـــي األهميـــة اليـــوم جـــراء مـــا نشـــهده 
مـــن تغييـــر هائـــل فـــي طبيعـــة العمـــل الـــذي 
ــــ أقصـــد التجـــارة اإللكترونيـــة.  نشـــارك فيـــهـ 
مجـــاراة  مـــن  نتمكـــن  أن  علينـــا  ويجـــب 

متطلبـــات الســـوق.”

موضوع الغالف
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في مفترق طرق التغيير

عضـو مراقـب إضافـي قـد سـاعدها أيضـا فـي تقديـم 
النهائييـن. للمسـتخدمين  أفضـل  خدمـات 

سبل المضي قدما
عكفت حلقة النقاش األخيرة على الرسائل الرئيسية 
التي استخلصت من اليوم وتركت للمشاركين النظر 
في اعتبارات لمناقشات مستقبلية بشأن فتح أبواب 

االتحاد البريدي العالمي. 
األمينـة  هوفمـان،  كريسـتي  السـيدة  إلـى  بالنسـبة 
العامـة التحـاد UNI Global Union، ُتعـد الشـواغل 

أولويـة. العمـال  بحقـوق  المتعلقـة 
البريـدي  االتحـاد  أبـواب  فتـح  نشـجع  “نحـن  وصرحـت 
الفـرص  تكافـؤ  مبـدأ  مراعـاة  مـع  ولكـن  العالمـي، 
لوضـع  بـأن هنـاك ضـرورة  قائلـة  وأردفـت  للجميـع”، 
“مجموعة موحدة من القواعد التي تشـمل شـركات 

أيضـا.” الخـاص  القطـاع 
العـام  المديـر  شـيكفايدز،  ليفـان  السـيد  واقتـرح 
 ،Georgian Post الجورجـي  البريـد  لمؤسسـة 
مـن  العبـر  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  يسـتخلص  أن 
القطـاع  مـع  الشـراكة  مجـال  فـي  الناجحـة  التجـارب 
الفـرص. وضـرب  تكافـؤ  مبـدأ  احتـرام  لضمـان  الخـاص 
شـركة  مـع  شـركته  أقامتهـا  التـي  للشـراكة  مثـاال 
شـحن خاصـة لتوزيـع بعائـث البريـد السـريع فـي أجـزاء 

هشـة مـن الشـبكة البريديـة فـي البلـد، بوصفـه مثـاال 
للتعـاون مـع أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع بنطاقـه 
الواسع الذي يمكن أن يساعد مؤسسات البريد فعال 

الشـمولية. الخدمـة  التـزام  تنفيـذ  فـي 
التجـارة  وشـجع السـيد شـين دوهرتـي، رئيـس قسـم 
الدوليـة واالسـتثمار للمنتـدى االقتصـادي العالمـي، 
علـى  العالمـي  البريـدي  االتحـاد  أعضـاء  اآلخـر  هـو 
تعزيـز التعـاون مـع أصحـاب مصلحـة آخريـن مـن خـالل 

مفتوحـة. االتصـال  قنـوات  علـى  المحافظـة 
وقّدم الرئيسـان المتشـاركان في فريق العمل التابع 
لالتحاد البريدي العالمي المعني بفتح أبواب االتحاد 
أمـام أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع البريـدي بنطاقـه 
والسـيد  بلجيـكا  مـن  هامانـد  جـاك  السـيدان  الواسـع، 
ماتانـو نـدارو مـن كينيـا، أيضـا مسـاهمات فـي حلقـة 

النقـاش.
وبمـا أن المسـتثمرين الخـواص بـدأوا يسـتأثرون بحصـة 
السـريعة  الطـرود  سـوق  فـي  البريديـة  المؤسسـات 
التغيـر، دعـا السـيد نـدارو بشـدة األعضـاء إلـى مراعـاة 

تغيـر حاجـات الزبائـن. 
الخدمـة  الشـمولية  الخدمـة  “ليسـت  قائـال  وأردف 

المواطنـون”. يحتاجهـا  التـي  الوحيـدة 
واختتـم السـيد هامانـد حلقـة النقـاش موّجهـا تهانيه 
ألعضاء المكتب الدولي على فتحهم ُسبل التعاون، 

باسكال كليفا، 
نائب المدير العام، االتحاد البريدي العالمي

“إننـــا نعمـــل جاهديـــن علـــى مـــدى ســـنوات 
منتجاتنـــا  مختلـــف  تطويـــر  علـــى  اآلن 
تكييفهـــا  حاولنـــا  فقـــد  وخدماتنـــا... 
ليتســـنى  كاف  بقـــدر  النفتاحهـــا  ضمانـــا 
ــد،  ــتخدامها. وأقصـ ــرى اسـ ــراف أخـ ألطـ
المقاصـــة  أنظمـــة  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  منتجـــات  أو 
مفتوحـــة.  معاييـــر  وهـــي  وخدماتهـــا، 
إعـــداد  فـــي  ذلـــك  مـــن  الهـــدف  ويكمـــن 
العالمـــي  البريـــدي  االتحـــاد  منتجـــات 
وخدماتـــه حتـــى يســـتخدمها عـــدد أكبـــر 
مـــن الزبائـــن يفـــوق عـــدد زبائـــن اليـــوم.”

الجمـارك  لمنظمـة  العـام  األميـن  نائـب  وأبـدى 
العالميـة، السـيد ريـكاردو تريفينـو، تشـجيعه ألعضـاء 
االتحـاد البريـدي العالمـي علـى التركيـز علـى اغتنـام 
فـرص تبـادل المعلومـات مـع أصحـاب المصلحـة فـي 

القطـاع. 
يتـرأس  الـذي  سـوليفان،  برينـدان  السـيد  وأوضـح 
اتحـاد  فـي  والشـحن  اإللكترونيـة  التجـارة  عمليـات 
سـاعد  االنفتـاح  أن  كيـف  الدولـي  الجـوي  النقـل 
المنظمـة علـى تركيـز طاقتهـا علـى إحـداث منتجـات 

اإليـرادات. وتوليـد  النوعيـة  جيـدة  وخدمـات 
نائبـة  مانسـفيلد،  مورافييـك  آنـا  السـيدة  وأفـادت 
العالميـة  المنظمـة  فـي  القانونـي  المستشـار 
للملكيـة الفكريـة بـأن فتـح أبـواب المنظمـة أمـام 400 

مؤكدا لألعضاء بأن فريق العمل سيمضي ُقدما في 
النقاشات قبل عرض نتائجها على مجلس اإلدارة.

التوصيات
بعـد النظـر فـي االسـتنتاجات التـي تـم الخلـوص إليهـا 
العمـل  فريـق  عـرض  ومناقشـتها،  المنتـدى  خـالل 
قبـل  المجلـس  يعقـده  اجتمـاع  آخـر  خـالل  توصياتـه 

.2020 مؤتمـر 

قـرارات  يتخـذ  بـأن  اإلدارة  مجلـَس  الفريـق  وأوصـى 
المؤسسـي  بالتغييـر  المتعلقـة  المسـائل  بشـأن 
وإتاحـة منتجـات االتحـاد البريـدي العالمـي وخدماتـه 

التنفيـذ. بعمليـة  الخاصـة  الطريـق  وخارطـة 
العمـل  فريـق  فكّلـف  ذلـك،  علـى  المجلـس  ووافـق 
بمواصلـة أعمالـه حتـى شـهر أغسـطس ليتمكـن مـن 
لمناقشـته  واقعيـة  وأكثـر  ملمـوس  اقتـراح  صياغـة 

فـي أبيدجـان.   ك. ر

الخدمـَة  الشـمولية  الخدمـة  “ليسـت 
الوحيـدة التـي يحتاجها المواطنون.”

 هولين جاو،
األمين العام، االتحاد الدولي لالتصاالت

“يتعيـــن علينـــا إجـــراء إصالحـــات قطاعيـــة 
ومؤسســـية حتـــى نتمكـــن مـــن االســـتمرار 
ــي  ــة فـ ــرٌ غايـ ــه ألمـ ــوق. وإنـ ــة السـ ــي مواكبـ فـ
ــر  ــا نشـــهده مـــن تغييـ ــوم جـــراء مـ ــة اليـ األهميـ
ــــ  ـــهـ  ـــذي نشـــارك في ـــل فـــي طبيعـــة العمـــل ال هائ
ـــا  ـــب علين ـــة. ويج ـــارة اإللكتروني ـــد التج أقص
أن نتمكـــن مـــن مجـــاراة متطلبـــات الســـوق.”

موضوع الغاف
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السفير أندرو برمبرغ،
الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية لدى مكتب 

األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بجنيف

“يعـود االلتـزام بفتـح أبـواب االتحـاد البريـدي العالمـي أمـام القطـاع 
المصلحـة  بفوائـد جمـة علـى أصحـاب  الواسـع  بنطاقـه  البريـدي 
فـي جميـع أنحـاء العالـم. واألهـم مـن ذلـك، سـيُتاح للمسـتهلكين 
والمنتجيـن فـي كل أنحـاء العالـم النفـاذ بشـكل أفضـل إلـى خدمات 
التوزيـع القليلـة الكلفـة وذات األسـاليب الثابتـة، ويتمكنـون بذلـك 
مـن اسـتالم السـلع المسـتوردة مـن جميـع أنحـاء العالـم و ]يمنحـون[ 
فرصــــة لصغــــار المنتجيـن لكي  يبرهنـوا قدرتهم  على  المشـاركة 
هـم أيًضـا فـي االقتصـاد العالمـي للقـرن الحـادي والعشـرين النابـض 

بالحيـاة وبيـع سـلعهم لمالييـن النـاس حـول العالـم.”

كيت موث، 
المديرة التنفيذية، الفريق االستشاري الدولي 

)IMAG( لمستعملي البريد

“أعتقـد أنـه لدينـا عـددا مـن األعضـاء يقيمـون شـراكات 
المعيَّنيـن  المسـتثمرين  ومـع  البريديـة  الخدمـة  مجـال  فـي 
والقطـاع الخـاص ويسـتفيدون مـن الشـراكات القائمـة بيـن 
القطاعيـن العـام والخـاص حيـث ُتتـاح لهـم فرصـة خدمـة 
الزبـون النهائـي. وأرى، فـي تقديـري وبالحديـث نيابـة عـن 
الواسـع  بنطاقـه  الخـاص  القطـاع  إشـراك  بـأن  األعضـاء، 
يسـمح لتلـك الشـراكة بالبنـاء والتعمـق واالسـتمرار فعليًـا 
فـي أداء المهمـة الحقيقيـة لمنظمتنـا التـي تكمـن فـي تذليـل 
العوائـق التـي تحـول دون التدفـق الفعـال للسـلع والمعلومـات 
البريـدي  االتحـاد  تعـاون  عـن  وفضـال  الحـدود.  عبـر 
العالمـي مـع الفريـق االستشـاري الدولـي لمسـتعملي البريـد 
لتحقيـق ذلـك بسـبل عديـدة، فـإن الفرصـة متاحـة لدينـا 
أكبـر  بمشـاركةٍ  السـماح  خـالل  مـن  قدمـا  للمضـي  أيضـا 
علـى مسـتوى فريق العمـل ووصواًل إلـى التفكيـر في إصالح 

االتحـاد علـى المـدى الطويـل.”

برندان سوليفان، 
رئيس التجارة اإللكترونية وعمليات الشحن، اتحاد النقل 

الجوي الدولي

ــن  ــددة مـ ــة ومتعـ ــاليب مختلفـ ــاص بأسـ ــاع الخـ ــع القطـ ــل مـ ــا نعمـ “إننـ
أجـــل تجميـــع أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات عـــن الكيفيـــة التـــي 
ــا  ــع. ومـ ــات للجميـ ــات والمنتجـ ــل الخدمـ ــم أفضـ ــن تقديـ ــا مـ تمكننـ
يمكـــن أن يســـتخلصه االتحـــاد البريـــدي العالمـــي مـــن ذلـــك هـــو أن 
ـــة، فنحـــن،  ـــا للغاي ـــد يكـــون صعب ـــر ق ـــن األعضـــاء أم ـــوازن بي ـــق الت تحقي
كأعضـــاء، نتخـــذ القـــرارات النهائيـــة، فـــي حيـــن يضطلـــع باقـــي نظرائنـــا  
فـــي القطـــاع بالعمـــل الفعلـــي فيبذلـــون كل مـــا لديهـــم مـــن مســـاهمات 
وخبـــرات ووقـــت. وينبغـــي إقامـــة تـــوازن بيـــن مـــا نقـــدم لهـــم مقابـــل 
القيمـــة الفعليـــة لمـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود مـــن أجـــل المشـــاركة معنـــا.”

ريكاردو تريفينو، نائب األمين العام، منظمة الجمارك العالمية
“نواجه كل يوم تحديات جديدة ورفعنا مستوى الخدمة التي نقدمها ألن 
األسواق المفتوحة فرضت علينا ذلك. وهو األمر الذي يتطلب المزيد 

من الموارد المالية والبشرية، ولكنه يفرض علينا أيًضا أن نتحكم أكثر 
في المعلومات والوصول إليها. والدليل على ذلك هو أن هذه المعلومات 
ليست محتكرة من القطاع العام فحسب بل إن مصدر معظم المعلومات 

والبيانات التي نحتاج إلى تبادلها هو القطاع الخاص. وأود أن أوصي 
االتحاد البريدي العالمي بأن يتبنى موقفا متفتحا بهذا الشأن، ويركز على  

استهداف المنافع التي يمكن أن نكسبها بصفتنا مستثمرين في التجارة 
عبر الحدود، ولكن أيًضا أن يبحث عن طرق مبتكرة وجديدة للتكيف 

مع هذا التغيير.”

والتر تريزيك، 
رئيس اللجنة االستشارية

األطـراف  مـن  حاليـا  االستشـارية  اللجنـة  “تتألـف 
الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص فضـال عـن المسـتثمرين 
المعيَّنيـن. إن اللجنـة عبـارة عـن فريق مختلـط، وهو 
أمـر جيـد إلـى حد مـا من جهـة. ولكـن ثمة إشـكال، 
مـن جهـة أخـرى، يكمـن فـي أننـا ال نملـك إال أن نكـون 
مراقبيـن، ممـا يعنـي أيضـا أن اللجـان التي نـود التعاون 
سيُسـمَح  كان  إذا  فيمـا  القـرار  صاحبـة  هـي  معهـا 
الوضـع  وهـذا  ال.  أم  فيهـا  بالمشـاركة  ألعضائنـا 
معقـد جـدا ألن أغلب المسـائل التـي يُعنى بهـا القطاع 
تهـم أعضائنـا  الواسـع هـي مسـائل  البريـدي بنطاقـه 
أيضـا. وهـو األمـر الـذي يفـرض علينـا التفكيـر فـي 
حيويـة  أكثـر  هيئـة  إلـى  االستشـارية  اللجنـة  تحويـل 
وريـادة حتى تلتـزم التزاما شـامال مع االتحـاد البريدي 
العالمـي. ولـن نكـون قيمـة مضافـة فـي االتحـاد ولـن 
مـن  نتمكـن  لـم  إذا  أكبـر  قيمـة  أعضاؤنـا  يكتسـب 

ذلـك.” تحقيـق 

كريستي هوفمان،
UNI األمينة العامة، االتحاد العالمي لنقابات العمال 

لسـنوات  العمـال  لنقابـات  العالمـي  االتحـاد  قـام  “لقـد 
الخدمـات  ليشـمل  البريـدي  قطاعـه  بفتـح  عديـدة 
قـد  التـي  للمصاعـب  مدركـون  ونحـن  اللوجسـتية، 
نواجههـا. ففـي الوقـت الراهـن، هنـاك تبايـن هائـل فـي 
وأولئـك  التقليدييـن  البريـد  عمـال  بيـن  العمـل  ظـروف 
المسـتقر  غيـر  اللوجسـتيات  قطـاع  فـي  يعملـون  الذيـن 
السـيما أولئـك الذيـن يعملون فـي التوزيـــع إلى الكيلومتـــر 
األخيـــر. ونعتقـد أن مـا يحتل صدارة األمـور التي ينبغي 
معالجتهـا فـي حـال انفتـاح االتحـاد البريـدي العالمـي، 
هـو تقييـد ذلـك بشـرط ســـد فجـوة عـدم المســـاواة بين 
هاتيـن الفئتيـن مـن العمـال، وإتاحة التفـاوض واالنخراط 
فـي النقابـات العماليـة لعمـال القطـاع الخـاص أيًضـا حتى 

يتسـنى لنـا البـدء فـي المرحلـة الجديـدة.”

في مفترق طرق التغيير موضوع الغاف
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وإسبانيا  لألمريكتين  البريدي  االتحاد  تترأس  أنت 
والبرتغال لسنوات حتى اآلن. فما هو رأيك في 
في  البريدي  المشهد  على  طرأ  الذي  التغيير 

منطقتك طوال هذه الفترة؟ 
وإسبانيا  لألمريكتين  البريدي  االتحاد  أترأس  أنا 
منصب  قبلها  وشغلت   2014 عام  منذ  والبرتغال 
ولهذا  إكوادور،  بريد  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
فقد كنت شاهدا طوال هذه الفترة على تغييرات 

عديدة طرأت على القطاع البريدي.
لقد دفع ظهور التكنولوجيات الجديدة وتطورها، 
ال سيما شبكة اإلنترنت، الحكومات وعامة السكان 
إلى االعتقاد الخاطئ بأن أيام المؤسسات البريدية 
اإلنترنــت  بأن  منهم  وعي  دون  معدودة،  باتت 
حليٌف رئيسٌي لهذه المؤسسات ال سيما في ظل 
نمو التسوق عبر اإلنترنت. وتجدر اإلشارة إلى أن 
الوحيدة  المؤسسات  هي  البريدية  المؤسسات 
التي تملك التغطية الالزمة لتلبية الطلب الوطني. 
الجديدة  التكنولوجيا  باتت  نفسه،  الوقت  وفي 
أدوات هامة تستخدمها المؤسسات البريدية في 

تحسين نوعية الخدمة التي تقدمها.
البلدان  في  نين  المعيَّ المستثمرين  أغلب  وافتقر 

مجلـــة  لفريـــق  الفرصـــة  أتيحـــت 
بمقابلـــة،   UNION POSTALE
الســـيد روبرتـــو كافانـــا ميرشـــان، 
البريـــدي  األميـــن العـــام لالتحـــاد 
لألمريكتيـــن وإســـبانيا والبرتغـــال، 
وســـؤاله عـــن آرائـــه حـــول القطـــاع 

البريـــدي فـــي أمريـــكا الالتينيـــة.

النامية خالل السنوات األخيرة إلى سياسة خدمة 
أو  ضئيال  لهم  حكوماتهم  دعم  وكان  حكومية 
منعدما على اإلطالق. وعلى الرغم من أن الدولة 
الشمولية، فإنها  البريدية  الخدمة  بتقديم  ملزمة 
قد أسندت في كثير من األحيان هذه المهمة إلى 
ن دون أن تزوده بالدعم الكافي  المستثمر المعيَّ

والذي ال يقتصر بالضرورة على الدعم اقتصاديا. 
الخواص  المستثمرين  عدد  ارتفع  لذلك،  ونتيجة 
كفاءة  تفوق  عالية  بكفاءة  يتميزون  الذين 
الحاالت.  العام في بعض  القطاع  نظرائهم في 
ويدل هذا على أن القطاع البريدي قطاع ممتاز ما 

دام خبراء القطاع يديرونه على أكمل وجه.
نة  نون امتيازات معيَّ وخسر المستثمرون المعيَّ
دخاًل  لهم  تضمن  السابق  في  كانت  السوق  في 
البريدية  الخدمة  استدامة  على  يحافظ  وفيرا 

الشمولية. 
لبعض  والسياسي  االقتصادي  الوضع  وأسفر 
عليه  وترتبت  الهجرة،  حركات  ارتفاع  عن  البلدان 
اقترنت  التي  البريدية  المداخيل  في  وفرة  أيًضا 
نظام  من  المتأتية  االقتصادية  اإليرادات  بزيادة 

األجور العالمي.

واألكثر  المشترك  التحدي  اعتقادك  في  هو  ما 
البريديون  المستثمرون  يواجهه  الذي  شيوعا 

في أمريكا الالتينية؟
في  شيوعا  واألكثر  المشترك  التحدي  يتمثل 
بلدان  معظم  في  المقدمة  الخدمة  نوعية  أن 
منطقتنا أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها غير 
أننا ال نملك  إلى  أيًضا  البتة. وتجدر اإلشارة  كافية 

البنية التحتية المناسبة. 
ناهيك  باستمرار،  ويتغير  مستقر  غير  الوضع 
مثل  بلداننا  تواجهها  التي  األخرى  التحديات  عن 
وتنظيمية  حكومية  بريدية  سياسات  إلى  االفتقار 
من  أمور  كشفت  فقد  البعيد.  المدى  على 
في  تحديثه  وعدم  البريدي  القطاع  إهمال  بينها 
الوقت المناسب، عن مواطن الضعف التي تعيق 
عالمية  المشاكل  حل  عن  البريدية  المؤسسات 

النطاق والمتعلقة بالخدمة البريدية.
السلطات  استقرار  عدم  هناك  ذلك،  عن  وفضاًل 
فهي  المنطقة  في  البريدي  لقطاع  العليا 

لبعض  الحالي  المالي  والوضع  باستمرار،  تتغير 
على  تواكلهم  على  يدل  البريديين  المستثمرين 

الحكومة القائمة.
خاللها  من  يمكن  التي  للكيفية  رؤيتك  هي  ما 
منطقتك  في  نين  المعيَّ المستثمرين  مساعدة 

على التصدي لهذا التحدي؟
نملك  وأن  والمثابرة،  الرؤية  إلى  بحاجة  نحن 
سلطة صنع القرار وإرادًة لتغيير األمور، وأن نتزود 
بالمعلومات والمعارف ذات الصلة بالقطاع، وأن 
معرفة  لديهم  تتوفر  من  آراء  رحب  بصدر  نتقبل 
بتواضع  ونعترف  استراتيجيين  نكون  وأن  أفضل، 
البريدية  المؤسسات  على  ويتعين  الحال.  بواقع 
على  بالمنفعة  يعود  ما  لتحقيق  الفرصة  اغتنام 

بلدانها.
القادة بميزات  يتحلى  أن  ينبغي  وبعبارة أخرى، 
بحكمة  التصرف  المثال،  سبيل  على  منها،  أذكر 
وحسن التقدير والتحلي باإليجابية والتصرف بصفة 
الموظفين  جميع  مع  التواصل  ومهارة  عملية 
مع  المباشرين  والتواصل  التفاوض  في  والحنكة 
على  النمو  تحقق  تتيح  رؤية  وتبني  حكوماتهم 

المدى البعيد.

مع  اتفاقات  إلى  التوصل  أن  من  الرغم  وعلى 
العديد من البلدان األعضاء عادة ما يكون أول تحد 
العالمي  البريدي  االتحاد  أن  إال  نواجهه،  صعب 
عن  البحث  في  جهوده  كل  بتسخير  مطالب 
المعلومات القيمة وتقاسمها مع البلدان األعضاء 
فيما  للحوار  ومريح  وعملي  خصب  فضاء  وتوفير 
بينها. ومن هذا المنطلق، يمكن لالتحاد استخدام 
أصحاب  مع  والعمل  بحوزته  التي  األدوات  كافة 
مثل  المساعدة  يد  تقديم  في  الراغبين  المصلحة 

االتحادات المحدودة.
ما هي القرارات التي تأمل أن ُتَتخذ في أبيدجان 

لتعزيز مكانة المستثمرين البريديين؟
الرئيسي  الهدف  هو  الخدمة  نوعية  تحسين  إن 
الذي يصبو إليه المستثمرون البريديون في الوقت 
على  أبيدجان  مؤتمر  يوافق  أن  وينبغي  الحاضر. 
القرارات التي تخدم هذا الغرض مع التركيز على 
تشجيع الشراكات، وتحسين العمليات التشغيلية، 
االستخدام  بطرق  المتعلقة  المعارف  وإثراء 
المثلى لتكنولوجيا المعلومات التي يوفرها مركز 
يملك  األحيان،  بعض  ففي  البريدية.  التكنولوجيا 
تكنولوجيا  حلول  أنسب  البريديون  المستثمرون 
المعلومات ولكنهم ال يستغلون جميع اإلمكانات 
ويفتقرون  عليها،  تنطوي  التي  واالستعماالت 
إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة التي يتعين 

تحليلها من أجل تحسين العمل والموثوقية.
األجور  مسألة  ستظل  هذا،  عن  النظر  وبصرف 
من  فإنه  وبالتالي  األهمية،  غاية  في  مسألة 
خطة  وضع  إلى  أبيدجان  في  التوصل  الضروري 

أجور أكثر متانة لفائدة جميع المستثمرين.   ك. ر

يتطلع  أن  ينبغي  التي  الفرص  هي  ما 
الالتينية  أمريكا  في  البريديون  المستثمرون 

النتهازها في السنوات القادمة؟
بأن  القريب  المستقبل  في  مطالبون  أننا  أعتقد 
نسأل أنفسنا عما نصبو إلى تحقيقه في القطاع 
البريدي. هل نريد تعزيزه؟ هل نريد بيع المستثمرين 
للمستثمرين  التراخيص  منح  نريد  هل  نين؟  المعيَّ
تحالفات استراتيجية؟  إقامة  نريد  نين؟ هل  المعيَّ
تم إقصاؤهم؟ هل  تقديم خدمات لمن  نريد  هل 
تنفيذي  كجهاز  البريدية  الخدمة  استخدام  نريد 

للسياسات االجتماعية العامة؟
علينا أن نطرح على أنفسنا هذه األسئلة وغيرها 
بفضل  تصبح  أن  يمكنها  البريدية  المؤسسة  ألن 
بنيتها التحتية ونطاق تغطيتها ناهيك عن الخدمات 
الحكومات.  متناول  في  قوية  أداة  تقدمها  التي 
وما أرجوه من الجميع هو أن يكفوا عن االعتقاد 
الرسائل.  نقل  على  تقتصر  خدمة  هو  البريد  بأن 

الخدمة البريدية تعني أكثر من ذلك بكثير.
األعضاء  البلدان  حكومات  أمام  سانحة  والفرصة 
يتمكن  حتى  البريدي  القطاع  بتحديث  تقوم  لكي 
المستثمرون البريديون وسائر أصحاب المصلحة من 
وتحسين  الزبائن  احتياجات  تلبية  على  أكثر  التركيز 
نوعية الخدمة. وينبغي توفير خدمة بريدية شمولية 
ميسورة  وتكلفتها  بسهولة  إليها  الوصول  يمكن 
أن  البريد  لمؤسسات  وينبغي  البلدان،  جميع  في 
واألعمال  العمل  لفرص  مانحة  مؤسسات  تصبح 
ومستدامة ذاتًيا وال تَعّول على ميزانية الدولة. كما 
ْهَبَتها لتلبية 

ُ
ينبغي  ةأن تأخَذ المؤسسات البريدية أ

االحتياجات المتغيرة للمجتمع الذي تخدمه.
القطاع  من  نجعل  لكي  العمل  علينا  ويجب 
التنفيذية للسياسات  البريدي جهازا من األجهزة 
االجتماعية العامة في كل بلد. وينبغي أن يستفيد 
المناطق  سكان  وتحديدا  ذاته  حد  في  البلد  منه 
مواطنينا  إلى  باإلضافة  النائية  والمناطق  الريفية 

المقيمين في الخارج.
أن  يمكن  التي  المساعدة  هي  ما  رأيك  في 
يتعلق  فيما  العالمي  البريدي  االتحاد  يقدمها 

بالتحديات والفرص معا في المنطقة؟
لطالما كان لالتحاد البريدي العالمي دور أساسي 
إلبرام  منبرا  بصفته  يحتل،  فهو  به،  يضطلع 
العالمي،  التعاون  وتعزيز  الدولية  االتفاقات 
مكانَة ال ُتضاهى في التوصل إلى الحلول والحوار 
التعاون  مشاريع  على  والتركيز  الحكومات  مع 
التحديات  لمواجهة  والعالمية  اإلقليمية  التقني 
الجديدة. وعالوة على ذلك، فهو يجمع المعـارف 
األساسية المتعلقة بالقطاع البريدي ويحللها في 
إطار منظومة األمم المتحدة، ولذلك فال بد لنا أن 
نستفيد من ذلك من أجل تحقيق المكاسب لقطاعنا.

“ويجـب علينـا العمـل لكـي نجعـل مـن 
القطـاع البريـدي جهـازا مـن األجهـزة 
االجتماعيـة  للسياسـات  التنفيذيـة 

بلـد.”  كل  فـي  العامـة 

“نحـن بحاجـة إلـى الرؤيـة والمثابـرة، 
القـرار  صنـع  سـلطة  نملـك  وأن 
نتـزود  وأن  األمـور،  لتغييـر  وإرادًة 
بالمعلومـات والمعـارف ذات الصلـة 
بالقطـاع، وأن نتقبـل بصـدر رحـب آراء 
أفضـل،  معرفـة  لديهـم  تتوفـر  مـن 
ونعتـرف  اسـتراتيجيين  نكـون  وأن 
علـى  ويتعيـن  الحـال.  بواقـع  بتواضـع 
المؤسسـات البريديـة اغتنـام الفرصـة 
علـى  بالمنفعـة  يعـود  مـا  لتحقيـق 

” . نهـا ا بلد

آفاق القطاع البريدي في أمريكا الالتينية: مقابلة مع روبرتو كافانا ميرشان مقابلة
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توزيع البريد 
في زمن فيروس 

كورونا
ت حركــة معظــم بلــدان العالــم جــراء فيــروس كوفيــد-19، الذي  ُشــلَّ
َر عــدد األشــخاص المحجوريــن بعــد إغــالق  أصبــح جائحــة اآلن، إذ ُقــدِّ

المــدارس والمحــالت غيــر الضروريــة أكثــر مــن 1٫2 مليــار شــخص.

منها  سعيا  جاهدة،  البريدية  المؤسسات  حاولت 
على  الحفاظ  العالمية،  األزمة  لهذه  للتصدي 
بعض  شهدت  حين  وفي  البريد.  توزيع  استمرارية 
البلدان انتشارا ضعيفا للفيروس، عانت بلدان أخرى 
عِلن عن استئناف خدمات 

ُ
من تفش رهيب له. وقد أ

الفيروس  انتشار  ولكن  البلدان  بعض  في  البريد 
بتعليق هذه  بيانات أخرى تقضي  إلى إصدار  أدى 

الخدمات.
وشهدت بلداٌن خالل النصف األول من شهر مارس 
عنصرا  تعتبر  التي  الجوية  للرحالت  متواصال  تعليقا 
هاما في الخدمات اللوجستية البريدية. وتبنت بلداٌن 
منظمة  أصدرتها  التي  التوجيهية  المبادئ  أخرى 

الصحة العالمية وفرضت “التباعد االجتماعي”.
الصحة والسالمة في المقام األول 

على  نشاطها  عديدة  بريدية  مؤسسات  تواصل 
الرغم من القيود المفروضة على حركة األشخاص 
وإغالق الحدود الدولية منعا النتشار المرض الفتاك.

الوحيد طوال هذه  البريدية  المؤسسات  وكان هّم 
والزبائن  الموظفين  صحة  على  الحفاظ  الفترة 
وسالمتهم. وسعيا لتحقيق ذلك، قام المستثمرون 
بعدد  العالمي  البريدي  االتحاد  بإبالغ  البريديون 
تماشيا  عملياتهم  على  طرأت  التي  التغييرات  من 
منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية  المبادئ  مع 
تقدمها  التي  الطبية  والمشورة  العالمية  الصحة 
إجراءات  بريدية  مؤسسة  كل  وعززت  الحكومات. 
ذلك  في  بما  اتباعها  الواجب  األساسية  النظافة 
غسل اليدين والعطس والسعال في الكوع المثني 

والتباعد االجتماعي.

مواضيع خاصة

النص:  دافيد دادج

توزيع البريد في زمن فيروس كورونا

وأعلنت شركة DHL  التابعة لمٔوسسة بريد ٔالمانيا 
ضمان  إلى  تصبو  أنها   )DEUTSCHE POST(
تنفيذ  مع  البريدية  للعمليات  الكاملة  التغطية 
الوباء.  انتشار  وتيرة  إبطاء  إلى   الرامية  التوصيات 
وهولندا  أستراليا  في  مماثلة  قراراٌت  وُاتِخذت 
التوقيع  شرط  عن  بالتغاضي  تقضي  وغيرهما 
تسليمه  عند  المسجل  والبريد  الطرود  استالم  عند 
بين  االتصال  الجديدة  اإلجراءات  وتقلص  شخصيا. 
الزبائن والموظفين البريديين وتمنع انتشار الفيروس 
عبر الماسحات الضوئية واألقالم المستخدمة يدويا. 
ورد  أستراليا  بريد  مؤسسة  نشرتها  رسالة  وفي 
التالي: »سيتم الحد من التوزيع عبر طرق التعامل 

وجها لوجه وسيسري هذا اإلجراء على الفور.«
 Correo( أوروغواي  بريد  مؤسسة  وأعلنت 
Uruguayo( أنها تعمل على إبطاء انتشار المرض 
المرافق  في  الموظفين  عدد  خفض  طريق  عن 

البريدية وتشجيع العمل عن بعد حيثما أمكن ذلك. 
كما فرض هذا المستثمر البريدي من أمريكا الالتينية 
بين األشخاص وقام بغلق مكاتب  التباعد الجسدي 
وأنشأ  الزبائن،  من  كبيرا  إقباال  تعرف  التي  البريد 

مراكز خاصة ُتّجمع فيها الرسـائل.
الجائحة  خلفته  ما  بسبب  األمّرين  إيطاليا  عانت  لقد 
وعملت  سكانها.  على  مأساوية  آثار  من  العالمية 
وهي   ،)Poste Italiane( إيطاليا  بريد  مؤسسة 
وجدية  بشجاعة  البالد،  في  توظيف  جهة  أكبر 
موظفيها  وحماية  البريد  تدفق  على  للحفاظ 
رسالة  في  البريدي  المستثمر  وقال  وزبائنها. 
بأنه “ملتزم  العالمي  البريدي  وجهها إلى االتحاد 
إليطاليا  العون  يد  تقديم  في  واجبه  بأداء  كليا 
كما  الكبيرة”.  األزمة  هذه  على  تتغلب  حتى 
أفادت الرسالة أن »لجنة مخصصة تضم جميع كبار 
المسؤولين تعمل على مدار الساعة لعدة أسابيع 
من  المعنية  المؤسسية  الهيئات  مع  وثيق  باتصال 
أجل تحديد التوجيهات واألحكام وتكييفها باستمرار 
من  المفروضة  الوقائية  اإلجراءات  مع  لتتماشى 
الفيروس  انتشار  منع  إلى  تهدف  والتي  الحكومة 

التاجي الجديد.«
بالتفصيل  البريدي اإليطالي أيضا  وعرض المستثمر 
خطة صحية ُتطَبق في شبكة مكاتب البريد التابعة 

له باإلضافة إلى المركبات ومكاتب البريد. كما ُوزعت 
أثناء  لحمايتهم  الموظفين  على  السالمة  معدات 
سالمة  على  وحفاظا  اليومي  لعملهم  آدائهم 
البالد.  في  البريد  مكاتب  إلى  توجههم  عند  الزبائن 
ويجري اتباع هذه األساليب في جميع أنحاء العالم 
نظرا إلى استمرار المستثمرين البريديين في العمل 

دون كلل من أجل ضمان تسلم الزبائن لبريدهم.
تعليق الخدمات 

عملت بلدان أخرى جاهدة لتقليل االتصال المباشر 
منعا  حد  أدنى  إلى  البريديين  والعمال  الزبائن  بين 
بتعليق  اإلعالنات  هذه  ووردت  المرض.  النتشار 
الخدمات بشكل مبسط، وكان سببها تعليق الرحالت 

الجوية في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت مؤسسة بريد هندوراس )Honducor( عن 
وقالت  مارس   29 غاية  إلى  مؤقتا  الخدمات  وقف 
اإلجراءات  مع  كليا  تتماشى  بطريقة  تعمل  إنها 
وطلب  هندوراس.  حكومة  فرضتها  التي  الصارمة 
المستثمر البريدي من المؤسسات البريدية األخرى 
بإنهاء  الجوي  الشحن  طريق  عن  البريد  ترسل  التي 
البريد  تخزين  إلى  تضطر  ال  حتى  الخدمة  هذه 
مؤسسة  وقالت  الجمركية.  المستودعات  في 
ذلك  من  لتستثني  مستعدة  أنها  هندوراس  بريد 
المساعدات اإلنسانية. وعقب تعليق الرحالت الجوية 
من البالد وإليها، أعلن المستثمر البريدي بزيمبابوي 
)Zimpost( في مارس أنه علق جميع عمليات نقل 
 19 تاريخ  من  اعتبارا  والصادر  الوارد  الدولي  البريد 

مارس حتى إشعار آخر.
 )Magyar Posta( هنغاريا  بريد  مؤسسة  وقالت 
بفرض  هنغاريا  في  الحكومة  لقرار  استجابت  أنها 
مارس.   16 من  بدًءا  يوًما   30 لمدة  الطوارئ  حالة 
على  فقط  أبقى  أنه  البريدي  المستثمر  وقال 
التي  للتدابير  صارما  امتثاال  تمتثل  التي  األنشطة 
ولهذا  القصير.  المدى  على  الحكومة  أقرتها 
السبب ونظرا إلى إلغاء الرحالت الجوية، لم يتمكن 
المستثمر من نقل البريد إلى عدد كبير من البلدان. 
التالي:  وحسب رسالة لمؤسسة بريد هنغاريا ورد 
االمتثال  ضمان  على  قادرة  المؤسسة  تعد  »لم 
الخدمة  بنوعية  تعلق  ما  تحديدا  التوزيع  لمعايير 
واألجور المطبقة على جميع فئات البعائث البريدية 
العاجل  والبريد  البريدية  والطرود  الرسائل  )بريد 

الدولي( حتى إشعار آخر«.

استمرارية توزيع البريد
على الرغم من أن هذا المقال يقتصر على تقديم 
التي يواجهها  الهائلة  التحديات  لمحة موجزة عن 
المستثمرون البريديون منذ بداية عام 2020 ، إال أنه 
لم يشهدها  التي  األزمة  يقدم عرضا عن جسامة 
أو  القرن  هذا  خالل  السلم  فترات  طوال   المرء 
القرن الماضي. ويعرض المقال أيًضا كيف يتعامل 
عن  الخارجة  الظروف  مع  البريديون  المستثمرون 
مواصلة  على  أيًضا  وتصميمهم  سيطرتهم  نطاق 
وزبائنهم.   موظفيهم  لمصالح  خدمًة  العمل 
والشجاعة  والفطنة  للتفاني  مثال  بذلك  فضربوا 
الكبيرة في مواجهة جائحة تخطت الحدود وتغلبت 
على أفضل الخطط التي وضعتها حكومات عديدة. 
وهم يستحقون كل االحترام من الجميع على هذا 
الكوكب لتفانيهم المستمر في العمل في خدمة 

الشبكة البريدية الدولية.    د. د

عديـدة  بريديـة  مؤسسـات  “تواصـل 
القيـود  مـن  الرغـم  علـى  نشـاطها 
األشـخاص  حركـة  علـى  المفروضـة 
وإغالق الحدود الدولية منعا النتشـار 

الفتـاك.” المـرض 
البريديـة  المؤسسـات  هـمُّ  وكان 
الحفـاظ  الفتـرة  هـذه  طـوال  الوحيـد 
والزبائـن  الموظفيـن  صحـة  علـى 
ذلـك،  لتحقيـق  وسـعيا  وسـالمتهم. 
بإبـالغ  البريديـون  المسـتثمرون  قـام 
بعـدد  العالمـي  البريـدي  االتحـاد 
علـى  طـرأت  التـي  التغييـرات  مـن 
المبـادئ  مـع  تماشـيا  عملياتهـم 
منظمـة  عـن  الصـادرة  التوجيهيـة 
الصحـة العالميـة والمشـورة الطبيـة 
التـي تقدمهـا الحكومـات. وعـززت كل 
النظافـة  إجـراءات  بريديـة  مؤسسـة 
بمـا  اتباعهـا  الواجـب  األساسـية 
والعطـس  اليديـن  غسـل  ذلـك  فـي 
المثنـي  الكـوع  فـي  والسـعال 

االجتماعـي. والتباعـد 
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برصد  العالمي  البريدي  االتحاد  يقوم  كيف   :UNION  POSTALE
التهديد العالمي لجائحة كوفيد-19 من منظور األمن البريدي؟

البريدي العالمي  داون ويلكس: تعمل مختلف المديريات في االتحاد 
بالمعلومات  األعضاء وتزويدهم  للبلدان  الدعم   توفير  أجل  بتآزر من 
معلومات  نظام  رسائل  عن  وفضال  وفّعال.  سريع  بشكل  الالزمة 
على  الخدمة  نوعية  فريق  في  زمالؤنا  يعمل  التي   EmIS الطوارئ 
منظمتنا،  في  األعضاء  البلدان  لفائدة  باستمرار  وتوحيدها  تحديثها 
وإضافته  األساسية  باالستجابة  خاص  موحد  ملف  بإنشاء  قمنا  لقد 
البريدي. ويمكن لجميع  الخاص بفريق األمن   Sharepoint إلى ملف
األعضاء النفاذ إلى هذا الملف من أجل التعاون حول األوضاع الراهنة 
في بلدانهم ومناطقهم، باإلضافة إلى االطالع على استجابة غيرهم 

من البلدان من جميع أنحاء العالم.
متعلقة  توجيهية  مبادئ  أي  العالمي  البريدي  االتحاد  أعد  هل 

بالجوائح لفائدة المستثمرين البريديين؟
كما تعلمون فإن معياري األمن S58 و S59 الخاصين باالتحاد البريدي 
ويتضمن  األمني.  المجال  في  األساسية  المبادئ  يحددان  العالمي 
الكوارث  مخاطر  بإدارة  تتعلق  توجيهية  إرشادات    S58 المعيار 
الكوارث  مخاطر  إدارة  إجراءات  ُصممت  ولقد  األعمال.  واستمرارية 
ومواءمتها  استخدامها  يتيح  نحو  على  األعمال  استمرارية  وخطة 
كارثة  أن تساعد في مواجهة أي  مع كل حالة على حدة، ويمكنها 
الكوارث  إدارة مخاطر  ذلك، حظيت  غير متوقع. وفضال عن  أو ظرف 
لسنوات  العالمي  البريدي  لالتحاد  والتعاون  التنمية  مديرية  باهتمام 

عدة، وتلقت الدعم المالي األكبر من اليابان. 
هلَّ ذكرت لنا بعض أفضل الممارسات التي اعتمدها عن المستثمرين 

نين؟ المعيَّ
واحدة  ممارسة  منها  وأذكر  أبسطها.  هي  الممارسات  أفضل  إن 
شبكي  لموقع  البريدية  المؤسسات  من  العديد  إنشاء  في  تمثلت 
منبر  إنشاء  ويساعد  والزبائن.  الموظفين  لفائدة  مبسط  وجّد  موحد 
واحد لتزويد الموظفين والزبائن بمعلومات عن وضع جائحة كوفيد-19 
محلًيا ودولًيا وتبديد مخاوفهم، على بث الطمأنينة واإلحساس باألمان 

بشكل عام.
هلَّ ذكرت لنا حاالٍت لمستثمرين بريديين يساهمون في دعم تدابير 

االستجابة لحاالت الطوارئ التي اتخذتها الحكومات؟
مواقعا  البريدية  المؤسسات  بعض  أنشأت  لقد  سابقا،  ذكرت  كما 
الزبائن  لفائدة كل من  إلى معلومات  تحيل  أو روابطا  شبكية موحدة 
باألزمة.  المرتبطة  االحتيال  عمليات  من  الزبائن  وتحذر  والموظفين، 
وسائل  توزيع  أجل  من  البريدية  المؤسسات  بعض  حاليا  وتتباحث 
التشخيص في بلدانهم وتحاول التوصل إلى أكثر الطرق أماًنا لتنفيذ 

ذلك.
هلَّ ذكرت لنا بعض الدروس التي استخلصت من هذه الجائحة؟

لقد تعلمنا أن نكون يقظين وأن نحرص على تزويد المؤسسة بخطط 
على  ويتعين  األعمال.  واستمرارية  الكوارث  مخاطر  إلدارة  محينة 
أية  وقوع  قبل  الخطط  هذه  باختبار  تقوم  أن  البريدية  المؤسسات 
أزمة ضمانا منها لالتساق وسهولة التعامل مع األزمة عند وقوعها. 
المصلحة  أصحاب  إقامة عالقات قوية مع  إلى  المنظمات  تحتاج  كما 
الداخليين والخارجيين حتى تتمكن من معالجة القضايا بشكل خالق.  ك. ر

مؤسسة بريد باكستان 
سعيا منها إلى مساعدة أكثر المواطنين ضعفًا خالل جائحة كوفيد-19 ، أخذت مؤسسة 
بريد باكستان على عاتقها مهمة دفع معاشات 1٫5 مليون متقاعد في جميع أنحاء البالد. 
ووصف السيد حافظ شاكيل، مدير الخدمة البريدية الدولية، هذه العملية بأنها »مهمة 

مهولة« ولكنها واجب وطني أيضا.
تمكنت  البشر،  بحياة  الفتاك  وأثرها  كوفيد-19  جائحة   ظل  »في  قائال:  شاكيل  وأضاف 

مؤسسة بريد باكستان من الصمود في مكافحة هذا البالء وخدمة اإلنسانية.«
الثالثة األولى من انطالق هذه العملية في دفع مبلغ  ونجحت المؤسسة خالل األيام 
ُقِدر بحوالي 3٫1 بليون روبية باكستانية )أي ما يعادل 18٫7 مليون دوالر أمريكي( لفائدة 

000 200 متقاعد.
المواطنين على  السن من  كبار  الجديدة في تشجيع  الخدمة  توفير  الهدف من  ويكمن 
حماية أنفسهم من الفيروس واحترام المبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي. كما أن 
تشجيع الزبائن على البقاء في منازلهم سيحمي صحة موظفي مكاتب البريد في البالد. 
لحماية  اليدين  بأقنعة وقفازات ومعقمات  التوزيع  بخدمة  المكلفون  الموظفون  وُزود 

أنفسهم أثناء قيامهم بجوالت التوزيع.
)PHLPost( مؤسسة بريد الفلبين

تقوم مؤسسة بريد الفلبين تزامنا مع استمرارها في توزيع البريد بمساعدة البلديات في 
عمليات اإلغاثة في ظل جائحة كوفيد-19 من خالل توصيل اللوازم والمواد الغذائية إلى 

العاملين في المجال الطبي والسكان.
المؤسسات  عاتق  على  تقع  الجمهور  خدمة  بأن  البريد،  عام  مدير  أوتارا،  جويل  وقال 

البريدية.
وأضاف قائال: »نحن نعمل بتواضع على تحقيق مهمة المنظمة التي تكمن في خدمة 
الفلبينيين حيثما وجدوا. وتعهدت مؤسسة بريد الفلبين بأن ال تدخر أي جهد لتقدم ما 

أمكنها من المساعدة إلى المجتمع، فاألمر يعنينا جميعا في نهاية المطاف.«
وفي مدينة باسيـج، على سبيل المثال، كان الموظفون البريديون السباقين إلى تقديم 
البريدية مؤخًرا في  المؤسسة  اقتنتها  التي  الكهربائية  الدراجات  باستخدام  المساعدة 
إطار مبادرة »توزيع البريد المراعي للبيئة«. وتتيح هذه المركبات الصغيرة الحجم لعمال 
البريد التنقل بسهولة في الشوارع الضيقة وتمكنهم من إيصال إمدادات اإلغاثة بسرعة 

إلى المحتاجين.
وجاء في بيان لمؤسسة بريد الفلبين التالي: »تأمل مؤسستنا من خالل جهودنا المتضافرة 
أن نستمر في تقديم يد العون إلى بعضنا البعض بكرامة وفخر. إذ أن جوهر عملنا هو 

الحب الذي نكنه للناس والوطن، وسنحقق سويا النصر في هذه المعركة.«   ك. ر

وباء كوفيد-19 
من منظور 

األمن البريدي

ه�ة �ي الوا�ج
ف �ة � د�ي ر�ي ا�ت ال�ج س�سس الموؤ

“LIT TLE HANDS” WIN BIG PRIZE توزيع البريد في زمن فيروس كورونامواضيع خاصة

قدمــت الســيدة داون ويلكــس، مديــرة برنامــج األمــن 
إدارة  عــن  عرضــا  العالمــي،  البريــدي  االتحــاد  فــي 
االتحــاد البريــدي العالمــي لجائحــة كوفيــد-19  وعمــا 

بــه بأمــان. يمكــن للمســتثمرين البريدييــن القيــام 

مــن  واحــدة  تعتبــر  التــي  البريديــة  للمؤسســة  يمكــن 
المنظمــات القليلــة التــي تصــل إلــى النــاس حتــى عتبــات 
بيوتهــم كل يــوم أن تكــون حليفــا فــي تقديــم الخدمــات 

الضروريــة جــدا فــي حــال تفشــي وبــاء مــا.

الصورة: مؤسسة بريد باكستان

الصورة: مؤسسة بريد باكستان

الصورة: مؤسسة بريد الفلبين

الصورة: مؤسسة بريد الفلبين
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مواضيع خاصة
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المتخذة  التدابير  أن  العالمي  البريدي  لالتحاد  جديدة  بيانات  كشفت 
إلبطاء تفشي جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى تعطيل الخدمات البريدية 

الدولية وبالتالي انخفاض كميات البريد العالمي.
خالل  العالمي  البريدي  االتحاد  سجل  التقرير،  في  ورد  ما  وحسب 
الفترة الممتدة من 23 يناير إلى 23 مارس 2020 تراجعا بنسبة 10 في 
ِإْجَماِلّي الوزن بالطن وانخفاًضا بنسبة 15 في المائة في  المائة في 
عدد البعائث البريدية مقارنة بالعام الماضي. وتزامن ذلك مع اإلعالن 
عن السلسلة األولى من التدابير التي اتخذت لمكافحة الفيروس بدًءا 

بإغالق مطار ووهان في 23 يناير.
ووصل مقدار انخفاض الكمية إلى 000 10 طن على األقل. ولوحظ أكبر 
تراجع في البعائث البريدية التي يقل وزنها عن 2 كيلوغرام حيث ُقِدر 
بنسبة 13 بالمائة في ِإْجَماِلّي الوزن بالطن وبنسبة 16 بالمائة في عدد 

البعائث المرسلة.
بغية  العمليات  استمرارية  وحدة  العالمي  البريدي  االتحاد  وأنشأ 
التباحث حول أفضل الممارسات التي يتعين اتباعها من أجل التصدي 
للوباء وتزويد البلدان األعضاء بالمعلومات والحلول المحتملة لمعالجة 
مسألة تعطل حركة البريد. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات 
حول اإلجراءات التي اتخذها االتحاد البريدي العالمي بزيارة الموقع 

الشبكي التالي: http://www.upu.int/en/covid-19.  ك. ر

تقييم اآلثار 
االقتصادية لجائحة 

كوفيد-19

االطـــالع  ُيرجـــى  المعلومـــات،  مـــن  المزيـــد  علـــى  وللحصـــول 
علـــى التقريـــر المعنـــون »تأثيـــر جائحـــة كوفيـــد-19 علـــى القطـــاع 

http://ow.ly/fxhy50z7oLt البريـــدي«: 

ساعد نفسك في البقاء مركزًا

وتحدث مع األصدقاء والزمالء لتبادل األفكار واستنباط أخرى. 

كن مبدعًا!

حافظ على رفاهككن متصل دائما

وأخيرًا

نة من المنزل لتكون  حدد منطقة معيَّ
وقت  يحين  وعندما  عملك،  منطقة 
الخاصة  المواد  اترك  العمل”،  “ترك 

بك هناك.
افهم “طريقة العمل “ المعتادة من 
تعقيدًا  األكثر  المهام  جدولة  خالل 
عندما تكون في حالة تأهب قصوى.

مع  منتظمة  مهام  بإعداد  قم 
زمالئك في الفريق والمشرف عليكم 
اآلخرين  تحديث  من  تتمكن  حتى 
بشأن مهامك الحالية والتقدم الذي 

تحرزه.
الجهات  أبلغ  اليوم،  نهاية  في 
الجداول  وقدم  أنجزته  بما  المعنية 

الزمنية.

ابـــدأ العمـــل فــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــت المحــــــــــــــــدد 
عـــن  المحـــدد  الوقـــت  فـــي  وانتهـــي 
بيـــن  واضحـــة  حـــدود  إنشـــاء  طريـــق 

اإلمـــكان. قـــدر  والحيـــاة  العمـــل 
اضبط المنبهات لتذكيرك بأخذ فترات 
راحة. وال تقع في فخ “اإلفراط في 
عوامل  وجود  عدم  لمجرد  اإلنتاج” 

تشتيت.
انتبه لمساحة العمل وإعداد الصوت 
وراحة المكتب والمقعد التي يمكن 

أن تؤثر على وضعك وإنتاجيتك.
العمل  مالبس  ارتداء  اختيار  يمكنك 
دماغك  لتحفيز  العمل  أحذية  أو 
على التمييز بين وقت العمل ووقت 

المنزل.

مــع جــدول عمــل جديــد ونمــط حيــاة جديــد، فكــر فــي تعلــم مهــارة 
يتــم تقديمــه مــن قبــل  اإلنترنــت  جديــدة أو حضــور فصــل دراســي عبــر 
مؤسستك، والتمتع بفترات راحة في منتصف النهار، وما إلى ذلك.

)www.un.org/en/coronavirus/wellness(   المصدر: األمم المتحدة

جـرب طرق متعـددة تتضمن 
وشـخصياً  متوازنـاً  نهجـاً 
لنمـط حيـاة صحـي لـكل مـن 
المكونات األساسـية التالية:

حافظ على نظام غذائي 
متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام 

خصص وقتًا لالسترخاء.  الممارسات الروحية، إن وجدت

إحصل على الدعم االجتماعي الكافي ــ استخدم التكنولوجيا بطريقة 
إبداعية للقاء األصدقاء والعائلة، 

االنخراط في الفن والثقافة والترفيه المفضل لديك 
)تقدم العديد من المتاحف والمراكز الثقافية تجارب افتراضية!(

خصص وقتاً كافياً للنوم 
والراحة 

http://www.upu.int/en/covid-19
http://ow.ly/fxhy50z7oLt
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تلتـزم مؤسسـة بريـد أسـتراليا 
باتخـاذ تدابيـر جديـدة مراعيـة للبيئـة

العامة  المديرة  شيفيلد،  نيكول  السيدة  أعلنت 
التنفيذية المعنية بالمجتمع والمستهلك بمؤسسة 
التي  الجديدة  االستدامة  مبادرة  عن  أستراليا،  بريد 
المعنــي  الوطني  القمـة  مؤتمر  خالل  ُاطلقت 
الوزراء  رئيس  افتتحه  الذي  البالستيكية  بالمواد 

األسترالي سكوت موريسون في 2 مارس.
وصرحت شيفيلد قائلة: »تواصل مؤسستنا تطبيق 
مبادئ التصميم المستدام في تصنيع مواد التغليف 
الخاصة بنا حيث نعمل على خفض انبعاثات غازات 

الدفيئة والموارد غير المتجددة واستهالك الماء.«
في  أستراليا  بريد  مؤسسة  »تركز  قائلة:  وأضافت 
كمية  تقليل  على  اإلنترنت  عبر  التسوق  نمو  ظل 
مواد التغليف المتداولة عبر شبكتنا والتي لم ُيعْد 

تدويرها.«
على  موقعا  طرفا  بصفتها  المؤسسة،  والتزمت 
الميثاق األسترالي الخاص بمواد التغليف منذ عام 
2005، التزاما طويل العهد بتحقيق األهداف الوطنية 

المتعلقة بالتغليف المستدام.
عمل  خطة   2018 عام  في  المؤسسة  وأطلقت 
الحين على تحسين تصميم  بيئية وعكفت منذ ذلك 
مبادئ  مع  يتماشى  بما  وإنتاجها  تغليفها  مواد 
بالدعم في  أيًضا  الخطة  االستدامة. وحظيت هذه 
خطة مسؤولية الشركة التي وضعتها المؤسسة 

للفترة )2022-2020(. 
مع  شراكة   2019 ديسمبر  في  المؤسسة  وأقامت 
إلطالق  بالتجزئة  للبيع   Country Road شركة 
أول مجموعة لها من الحقائب البالستيكية المعاد 
مع  بالشراكة  المؤسسة  أنشأت  كما  تدويرها. 
برنامج REDcycle  أكثر من 1800 نقطة إلعادة تدوير 
المتاجر  مستوى  على  اللينة  البالستيكية  المواد 

الكبرى.  ك. ر

التركيز على السوق

النص: كْايال ْردستْاون

ن ألستراليا في شهر مارس أنه سيتم بحلول عام 2021 استبدال سلسلة  أعلن المستثمر المعيَّ
الحقائب البالستيكية بأكملها بحقائب معاد تدويرها.

الصورة: مؤسسة بريد أستراليا

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



أسرتاليا
 Deloitte Access Economics أشــار تقريــر
 AUSTRALIA أســرتاليا  بريــد  مؤسســة  أن 
POST توفــر قرابــة 000 11 موطــن عمــل وتقــدر 
حصتهــا فــي ســوق التجــارة اإللكرتونيــة بمبلــغ 
10٫6 باليــن دوالر، ومــا انفكــت تتعــزز أهميتهــا 
ســياق  وفــي  والريفيــة.  النائيــة  المناطــق  فــي 
هولغايــت،  كريســتن  الســيدة  قالــت  التقريــر، 
أســرتاليا  بريــد  لمؤسســة  التنفيذيــة  المديــرة 
مناطــق  فــي  خدمــات  تقــدم  المؤسســة  إن 
الوصــول  األخــرى  الخدمــات  بمقــدور  ليــس 
فــي  اندلعــت  الــي  الحرائــق  وبســبب  إليهــا. 
مؤسســات  أهميــة  زادت  مؤخــرا  الغابــات 
وبعــض  ومالجــئ  معلومــات  بتوفرهــا  الربيــد 

األساســية. الخدمــات 

الربازيل
 CORREIOS الربازيل  بريد  مؤسسة  أنشأت 
لدى  الطرود  بتوزيع  تسمح  جديدة  خدمة 
الخدمة  هذه  وتسمح  إليهم.  المرسل  جران 
يقطن  لشخص  بديال  عنوانا  يحدد  بأن  للمرِسل 
ع لديه طرد موّجه إلى  بحذاء المرسل إليه ليوزَّ
وبهذه  إضافية.  تكاليف  أي  بدون  األخر  هذا 
في  إليه  المرسل  يكن  لم  وإن  حى  الطريقة، 
مزنله، فيمكن مع ذلك تسليم الطرد. وأنشأت 
الجديدة  الخدمة  هذه  الربازيل  بريد  مؤسسة 
الخدمة  هذه  وتتوافر  الزبائن.  طلب  على  بناء 
 Sedex في جميع أنحاء البلد من خالل خدمة
بالطرود  الخاصة   PAC وخدمة   express

المحتوية على بضائع. 

كوت ديفوار 
عقـــــــــــــدت مؤسســــــــــــــــــة بريـــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــوت ديفــــــــــــــــــــــوار

شـراكة    LA POSTE CÔTE D’IVOIRE
والتنميـة  للتجـارة  المتحـدة  األمـم  مؤتمـر  مـع 
واالتحـاد الربيـدي العالمـي وشـركاء آخريـن فـي 
مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع ومع ألمانيا 
لتقييـم مـدى اسـتعدادها للتجـارة اإللكرتونيـة. 
وجرت عملية التقييم خالل الفرتة الممتدة من 
2 إلـى 6 مـارس فـي العاصمـة أبيدجـان. وتولـت 
وأشـار  التقييـم.  عمليـة  تمويـل  ألمانيـا  حكومـة 
بيـت،  شـتيفان  السـيد  األلمانـي،  التجـارة  وزيـر 
االسـتفادة  فـي  ترغـب  عديـدة  ناميـة  بلدانـا  بـأن 
التجـارة اإللكرتونيـة، ولكنهـا ال تعـرف مـن  مـن 

تبـدأ. حيـث 

مصر
جديدا  نظاما  المصري  الربيد  مؤسسة  أحدثت 
الوطين  الصعيد  على  لُيطبق  الربيدية  للرموز 
لكل  سند 

ُ
وأ الخدمة.  نوعية  تحسن  أجل  من 

بريدي  رمز  مصر  في  محافظات  مجموعة 
إلى  أرقام. واستنادا  واحد متكون من سبعة 
للحشد  المركزية  الوكالة  من  الواردة  البيانات 
المشروع  إنشاء  استغرق  واإلحصاءات  العام 
سنتن. ومن شأن نظام الرموز الربيدية الجديد 
بمساعدتها  التوزيع  شركات  عمل  يبّسط  أن 
الوقت  وفي  دقة  بأكر  العناوين  إيجاد  على 

المحدد مع توفر تكاليف النقل.

فنلندا
الفنلنـــــــــــــــــــدي،  الربيـــــــــــــــــــدي  المســــــــــــــتثمر  يســــــــــعى 
فرز  آالت  ثالث  اقتناء  إلى   ،POSTI مؤسسة 
فرز  على  قادرة   “  MSM“ نوع  من  جديدة 
الربيد  من  ذلك  وغر  واإلصدارات  الرسائل 
المعنون. وسيجري تثبيتها في أهم مركزي 
لُتعزز  وهلسنكي،  أولو  مديني  في  شحن 
آالت.  ست  يعد  الذي  الربيد  مؤسسة  أسطول 
تحسن  بفضل  ذلك  من  الزبائن  وسيستفيد 

السرعة وتعزيز عملية التتبع.

كرواتيا
 HRVATSKA POŠTA مؤسسـة  اسـتثمرت 
مبلغـا يقـارب 60 مليـون كونـات كرواتيـة )قرابـة 
8٫5 ماليـن دوالر أمريكـي( فـي بنـاء مركـز فـرز 
فـي مدينـة بـاكار كوكوليانوفـو مـن أجـل تحسـن 
نوعيـة الخدمـات الربيديـة. وسـيصبح رابـع مركـز 
فـرز عصـري مـن نوعـه فـي البلـد، بعـد المراكـز 
 Osijekو Zadar األخـرى الواقعـة فـي ُمـدن
فـرز  لمركـز  وسـيكون   .Velika Goricaو
Kukuljanovo محطـة طاقـة شمسـية خاصـة 

بـه وسـيمتد علـى مسـاحة 5000 مـرت مربـع.

ألمانيا
 DEUTSCHE POST DHL أطلقـت مؤسسـة
الصـوت  بـث  ملفـات  مـن  ملفـات  مجموعـات 
علـى  تركـز   ”Living Logistics“ الرقمـي 
الشـركات  ومسـؤولية  االسـتدامة  مواضيـع 
مـن  المجموعـات  وتتألـف  التطوعـي.  والعمـل 
موظفـي  وإعـداد  بمشـاركة  حلقـات  خمـس 
عملهـم  عـن  فيهـا  تحدثـوا  الذيـن  المؤسسـة 
الكـوارث  إدارة مخاطـر  التطوعـي فـي مجـاالت 
النقـل.  البيولوجـي وشـبكات  والتنـوع  والتدريـب 

الهند
 ،INDIA POST الهنـد  بريـد  مؤسسـة  أحدثـت 
بجمـع  للزبائـن  تسـمح  جديـدة،  توزيـع  خدمـة 
وجـرى  مجانـا.  رقميـة  صناديـق  مـن  طرودهـم 
فـي  بريـد  مكتـي  فـي  تجريبيـة  صناديـق  تركيـب 
العمـال  مئـات  يعمـل  حيـث  كولكاتـا  مدينـة 
الخدمـة  تكفـل  أن  المحتمـل  ومـن  المهاجريـن. 
الزبائـن  لهـؤالء  مالءمـة  أكـر  توزيـع  عمليـات 
يسـتلم  شـخص  أي  لهـم  ليـس  غالبـا  الذيـن 
م  طرودهـم بالنيابـة عنهـم وال يريـدون أن تسـلَّ
إليهـم طرودهـم فـي أماكـن عملهـم. وعوضـا 
تحديـد  إال  إليـه  المرسـل  يحتـاج  ال  العنـوان،  عـن 
رقـم الصنـدوق لجمـع طـرده فـي أي وقـت مـن 
اليوم باسـتخدام كلمة سـر صالحة مرة واحدة.

أيرلندا
بدأت مؤسسة AN POST في تنفيذ عمليات 
توزيع ال تسبب أي انبعاثات للكربون في مدينة 
تن كهربائيتن  دابلن بعد اقتناء مركبتن بريديَّ
ما  إلى  ورسالة  طرد   100  000 توزيع  بإمكانهما 
عام  نهاية  ومع  يوميا.  موقع   70  000 عن  يزيد 
دون  الربيدية  البعائث  توزيع  سيجري   ،2020
مدن  في  للكربون  انبعاثات  أي  في  التسبب 
إلى  وواتارفورد  وكيلكيين  وغاالواي  كورك 
 An مؤسسة  استثمرت  وقد  شخص.   700  000
أسطول  في  يورو  مالين   7٫5 مبلغ   Post
 212 حاليا  يضم  الذي  الكهربائية،  مركباتها 
مركبة كهربائية، والذي من المفرتض أن يضم 
المستثمر  ويستخدم  مركبة.   900 عامن  بعد 
لتلبية كل حاجاته  بديلة  الربيدي مصادر طاقة 
من  قللت  قد  تكون  وبذلك  الكهرباء،  من 
بصمتها الكربونية إلى النصف بحلول عام 2025 

عوضا عن عام 2030.

هولندا
 POSTNL مؤسسة  بن  دمج  عملية  جرت 
عمال  بن  ومن   .Sandd الربيدي  والمستثمر 
يوقع  لم   Sandd مؤسسة  في  التوزيع 
للعمل لدى مؤسسة PostNL إال 4000 عامل، 
إلى  كذلك  فرز  وعامل  سائق   300 تحول  مع 
المستثمر المعنَّ الهولندي. كان المستثمران 
الدمج،  عملية  وقبل  عاما.   20 لمدة  يتنافسان 
السوق  في   PostNL مؤسسة  حصة  كانت 
مؤسسة  حصة  بلغت  حن  في   %70 الربيدية 

Sandd نسبة 30% تقريبا.

الرنويـج
وفقا للنتائج المالية لعام 2019، زادت مردودية 
 POSTEN الرنويجـي،  المعـنَّ  المسـتثمر 
GROUP بنسـبة 1٫3%. وُيعـزى هـذا النمـو إلـى 
الرقميـة  والخدمـات  اإللكرتونيـة  التجـارة  نمـو 
التكلفـة  حيـث  مـن  الفعالـة  العمليـات  وإلـى 
الشـحن.  وشـبكات  المؤسسـة  تنفذهـا  الـي 
القـدرات  تعزيـز   Posten مؤسسـة  وتعـزم 
ولمعالجـة  والدانمـرك.  للسـويد  المخصصـة 
الـي  الرسـائل،  بريـد  كميـات  انخفـاض  مشـكل 
انخفضت بنسـبة 9٫9%، سـتبدأ المؤسسـة توزيع 
بريـد الرسـائل مـرة واحـدة كل يومـن اعتبـارا مـن 
أيـام  كل  فسـتوّزع  الطـرود  وأمـا  يوليـو.  شـهر 

البلـد. أنحـاء  معظـم  فـي  األسـبوع 

أوكرانيا
في  تحسنا   UKRPOSHTA مؤسسة  حققت 
يربو على 1٫2  المالية بتسجيلها مبلغا  نتائجها 
 42٫9 عن  يقرب  )ما  أوكرانية  هريفنيات  بالين 
وفي   .2019 عام  في  أمريكي(  دوالر  مالين 
الربيدي  المستثمر  حقق  الماضي،  العام 
أوكرانية  هريفنيات  مالين   607 قدره  مبلغا 
مقارنة  الضرائب  اقتطاع  قبل  صافية  كأرباح 
خسرت  حن   ،2018 عام  في  المسجل  بالمبلغ 
أوكرانيا.  هريفنيا  مليون   627 المؤسسة 
بوسع  المتحسنة،  المالية  النتائج  وبفضل 
في  االستثمار  اآلن   Ukrposhta مؤسسة 
توسيع نطاق مكاتب الربيد المتنقلة وفي بناء 

مراكز فرز بريدي جديدة.

سويسرا
وشـركة   SWISS POST مؤسسـة  واصلـت 
فـي  المختصـة  األمريكيـة   Matternet
المخربيـة  العينـات  توزيـع  عمليـات  التكنولوجيـا 
مـع  طيـار  بـدون  طائـرات  باسـتخدام  الطبيـة 
مستشـفى كانتـون تيشـينو فـي مدينـة لوغانـو. 
عمليـات  الربيـدي  المسـتثمر  أنهـى  وبعدمـا 
خـرباء  مـن  طلـب   ،2019 مايـو  فـي  التوزيـع 
استشـارين مسـتقلن فـي مجـال الطـران بحـث 
باسـتخدام  التوزيـع  عمليـات  سـالمة  مسـألة 
وخلصـت  نّفذهـا.  الـي  طيـار  بـدون  طائـرات 
العمليـات  هـذه  أن  إلـى  االسـتعراض  عمليـة 
ونفـذت  السـالمة.  متطلبـات  لجميـع  امتثلـت 
بهـا  أسـدى  الـي  التقنيـة  التوصيـات  الشـركتان 

االستشـاريون. الخـرباء 

المملكة المتحدة
مؤسسـة  عـن  صـادر  أداء  تقريـر  آلخـر  وفقـا 
الهـدف  المؤسسـة  حققـت   ،ROYAL MAIL
بتوزيـع  الخدمـة  نوعيـة  لهـا فـي مجـال  المحـدد 
ثالثـة  خـالل  الثانيـة  الفئـة  مـن  الربيـد  مـن   %98٫8
المؤسسـة  تكـون  النتيجـة،  وبهـذه  عمـل.  أيـام 
لهـا  حـدده  الـذي   %98٫5 هـدف  تجـاوزت  قـد 
األولـى  الثالثـة  الفصـول  لفـرتة  سـابقا  المنّظـُم 
والزمـت   .2020-2019 الماليـة  السـنة  مـن 
عاليـة  بمعايـر خدمـة   Royal Mail مؤسسـة 
األولـى  الفئـة  مـن  الربيـد  توزيعهـا  عنـد  الجـودة 
علـى الصعيـد الوطـين فـي يـوم العمـل التالـي 
ليـوم اإليـداع خـالل نفـس الفـرتة، ُمحققـة بذلـك 

.%92٫9 نسـبة  فـي  المحـدد  الهـدف 

مالزييا
 ،POS MALAYSIA مؤسسة  اعتمدت 
الرقمنة  على  تركز  جديدة  تطوير  اسرتاتيجية 
في  المستخدم  الحالي  الربيدي  النظام  لجعل 
فرص  والستغالل  وابتكارا  نجاعة  أكر  البلد 
الربيدي  المستثمر  بدأ  وقد  الجديدة.  السوق 
خدمة  خالل  من  رقمية  حلول  تنفيذ  بالفعل 
دفع  وخيارات  به  خاصة  المكان  وتحديد  للتتبع 
خالل  يبدأ  أن  المستثمر  ويعزم  إلكرتوني. 
السنتن المقبلتن في تنفيذ نظامه اإللكرتوني 
المخصصة  المزيانية  وُقدرت  التحليلية.  للبيانات 
بمبلغ  األخرى  الرقمي  التحول  مشاريع  لتنفيذ 

إجمالي يناهز 72٫8 مالين دوالر.

إيطاليا
تعزم مؤسسة POSTE ITALIANE توسيع 
قطاعات:  عدة  في  خدماتها  توفر  نطاق 
والخدمات  والمدفوعات  والتأمينات  المالي 
واللوجستيات.  المحمولة  باألجهزة  الخاصة 
االبتكارات  استخدام  المستثمر  وينوي 
 Postepay QR نظام  مثل  داخليا  المطورة 
لمساعدة إيطاليا في عملية االنتقال من نظم 
المدفوعات  نظم  إلى  النقدية  المدفوعات 
 Poste Italiane الرقمية. وعقدت مؤسسة
شراكة مع مؤسسات ناشئة من خالل منصتها 
المتاحة  المعلومات  لتكنولوجيا  االبتكارية 
هذه.  االنتقال  عملية  تنفيذ  في  للمساعدة 
يورو  بالين   2٫8 استثمار  المؤسسة  وتعزم 
التمويالت  ه  وستوجَّ  .2022 برنامج  تنفيذ  في 
التكنولوجيا  مثل  التكنولوجية  التحتية  للبنية 
وإدارة  التطبيقات  برمجة  وواجهة  السحابية 

البيانات، ليتسىن إحداث خدمات جديدة.

كل المواضيع بقلم أولينا مورافيوفا.

مختارات مختارات
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انضمــوا اآلن إلــى صفــوف اآلالف مــن القــراء الذيــن يشــعرون بالرضــاء. يمكنكــم التوقيــع 
للحصــول علــى أربعــة أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنا المتميزة وذلك بإحدى اللغات الســبعة.
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:  

بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2020

“أحب مجلة UNION POSTALE ألنها تقديم 
إليَّ معلومات عن مستجدات بريدية مختارة.”*

“أحب مجلة UNION POSTALE ألنها تطلعني 
على المستجدات.”*

مجلة Union Postale هي المجلة الرئيسية لالتحاد البريدي العالمي، 
وقد بدأ إصدارها في عام 1875. وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات، ما 

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

العمليات والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
أثناء اجتماعات  وتوزع 1000 نسخة أخرى من المجلة في كل عام أيضا 
العالمي وفي اجتماعات  البريدي  القرارات في االتحاد  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
واإلعالنات التي تنشر في المجلة تبلغ جمهورا دوليا فعال.

والمجلة هي منشور االتحاد البريدي العالمي الوحيد الذي ُيقبل نشر 
إعالنات فيه. وبحجز حيز واحد ُيضمن ظهور إعالنكم 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 اإلعالنات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union 
Weltpoststrasse 4
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
Switzerland

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

واألحداث في المكتب الدولي.

جهة االتصال
كاْيا ِرْدستاْون

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

الهاتف:  92 34 350 31 41+ 

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة 10٪(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة 5٪(

حجز عدد واحد صفحة كاملة 

800 28 يورو 200 15 يورو 4000 يورو الصفحات 
الداخلية

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

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

960 30 يورو 340 16 يورو 4300 يورو صفحة الغالف 
الخلفية

حجز 8 أعداد 
)تخفيض بنسبة 10٪(

حجز 4 أعداد 
)تخفيض بنسبة 5٪(

حجز عدد واحد نصف صفحة

600 21 يورو 400 11 يورو 3000 يورو الصفحات الداخلية

اشتركوا اآلن:
االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

فاكس:

اللغة المطلوبة 

اإلنكلزيية العربية

الفرنسية

األلمانية

الصينية

اإلسبانية

الروسية

سجلوا اآلن

مو: 
ال�ف

كار و
�ة  الا�ج

نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم 
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج 

التجارية.

: م�ف �ة والاؤ �ة ال�ث
نقدم نطاقا يحظى بالثقة، إذ يتم التحقق 

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

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

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها 
للمجتمع البريدي العالمي.




