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تحقيق صحفي خاص
يقـــدم   ،India Post الهنـــد،  بريـــد 
لمحـــة عامـــة عـــن التدابيـــر المتخـــذة 

كوفيـــد-19 لمواجهـــة 
اضطلع بريد الهند، India Post، بدور مهم 
فــي مجاَلــي االتصــاالت والتنميــة االجتماعية 
واالقتصاديــة فــي البلــد ألكثــر مــن 150 عامــًا. 
وقــد أثــر، خــال هــذه الفتــرة، فــي حيــاة كل 
مــن  مجموعــة  خــال  مــن  هنــدي  مواطــن 
بينهــا  مــن  لألشــخاص  الموجهــة  األنشــطة 
وتوفيــر  الماليــة  والخدمــات  البريــد  توزيــع 

الحكوميــة. خطــط اإلعانــات االجتماعيــة 

تحقيق صحفي خاص
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االقتصادية البريدية لعام 2020
كل  البريديـة  االقتصاديـة  التوقعـات  ُتلقـي 
التطـورات  آخـر  علـى  فاحصـة  نظـرة  عـام 
إعـداد  القطـاع. وقـد شـكل  تؤثـر فـي  التـي 
نسـخة هـذا العـام مهمـة مضنيـة علـى نحـو 
العالميـة  االقتصاديـة  لألزمـة  نظـرًا  خـاص 
سريعة التطور، حيث يتوقع الخبراء تسجيل 
الحـرب  منـذ  سـنوي  اقتصـادي  أداء  أسـوأ 

الثانيـة. العالميـة 
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المحتويات
موضوع الغالف

البريد اللبناني يرد
فـــي 4 أغســـطس، وقـــع انفجـــار هائـــل فـــي مينـــاء بيـــروت مما أســـفر 
عـــن مقتـــل 200 شـــخص وتشـــريد أكثـــر مـــن 000 300 شـــخص وتســـبب 
فـــي وقـــوع أضـــرار ماديـــة ُقـــدرت قيمتهـــا بيـــن 10 و15 مليـــار دوالر. 
وقـــد أحدثـــت صـــور الســـحابة التـــي تشـــكلت فـــوق العاصمـــة اللبنانيـــة 
علـــى شـــكل نبـــات فطـــر “عيـــش الغـــراب” صدمـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم حيـــث ُعرضـــت علـــى شاشـــات التلفزيـــون مشـــاهد مروعـــة 

لحجـــم األضـــرار والدمـــار الناتجـــة عـــن االنفجـــار.

تحقيق خاص
برنامج األمن البريدي يمضي قدمًا رغم عقبات 

كوفيد-19
الخبــــــــراء  وتدريـــب  االفتراضيـــــــة  االعتمــــــــــاد  إعــــــادة 
وعمليـــات  والمواءمـــة  المعادلـــة  واســـتعراضات 
إعـــداد البيانـــات اإللكترونيـــة المســـبقة - ثمـــة وفـــرة 
لاتحـــاد  البريـــدي  األمـــن  برنامـــج  فـــي  األنشـــطة  مـــن 
القيـــود  تقـــف  ولـــو  العـــام.  هـــذا  العالمـــي  البريـــدي 
التـــي تفرضهـــا الجائحـــة العالميـــة علـــى الســـفر حجـــر 
عقبـــة أمـــام إحـــراز تقـــدم علـــى مســـتوى هـــذا العمـــل 

المهـــم.

تسليط الضوء على الحلول
يدعو  المالية  للخدمات  جديد  حاسوبي  برنامج 
االتحاد  إلى  لالنضمام  البريدية  المؤسسات 
البريدي العالمي في إطار  السحابة اإللكترونية
سيتحول البرنامج الحاسوبي للخدمات المالية لاتحاد 
السحابة  على  قائم  حل  إلى  العالمي  البريدي 
للمؤسسات  ذلك  بعد  متاحًا  يكون  ولن  بالكامل 

البريدية باعتباره نظامًا داخليًا.
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التركيز على السوق 
 ،Emirates Post اإلمـارات،  بريـد 
علـى  اإلماراتيـة  الشـركات  يسـاعد 
زيـادة تواجدهـا علـى شـبكة اإلنترنت

تزداد أرباح مجموعة البريد األلماني، 
إلـى  ترتقـي  ال  لكنهـا   ،DHL ،DPDHL
قبـل  مـا  لفتـرة  التقديـرات  مسـتوى 

كوفيـد-19
مختارات

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

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

البريــدي بصفــة عامــة.  العالمــي والقطــاع 
باللغــات  أيضــا   UNION POSTALE المجلــة  وتصــدر 
الفرنســية واإلنكليزيــة والصينيــة واأللمانيــة والروســية 

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

بالضــرورة.  العالمــي  البريــدي 
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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ً
جيب علينا مجيعا

أن نتحرك يف االجتاه 
نفسه

تعتبر أفريقيا منطقة ديناميكية، وغالبًا ما تكون في طليعة المناطق األخرى 
في مجال التجارة اإللكترونية، وقد حققت معدل تطور ال يمكن تصوره. وإذا 
فرصة  سنبدد  فإننا  الحرجة،  اللحظة  هذه  في  الحقيقة  لهذه  ظهورنا  أدرنا 

جيلية لُنطلع العالم على قصة البريد األفريقي.

علـى  ظهـرت  الـي  العارمـة  الفرحـة  ألتذكـر  وإنـي 
إلـى  أوكل  عندمـا  األفريقيـة  البلـدان  ممثلـي  وجـوه 
كـوت ديفـوار مهمـة تنظيـم مؤتمـر االتحـاد الربيـدي 
فـي  أبيدجـان  فـي  والعشـرين  السـابع  العالمـي 
أغسـطس 2020. وقـد كان هنـاك شـعور حقيقـي فـي 
اللحظـة  اغتنـام  بضـرورة  األفارقـة  الزمـاء  صفـوف 
المسـتثمرين  تطـور  مـدى  علـى  العالـم  إلطـاع 
الربيديـن األفارقـة ومـدى سـرعة إحاطتهـم بالتحـول 

األعمـال. لممارسـة  الجديـدة  والطـرق  الرقمـي 
اآلن  الوعـد  هـذا  تحقيـق  مـآل  أن  المؤسـف  ومـن 
إلـى  ديفـوار  كـوت  حكومـة  اضطـرت  وقـد  مجهـول. 
إلغـاء المؤتمـر فـي أغسـطس نظـرًا الجتيـاح جائحـة 
فـي  تسـبب  ممـا  العالـم،  أنحـاء  جميـع  كوفيـد-19 
حـدوث حـاالت مـن التعطيـل والتأخـر. ونجـد أنفسـنا 
“الوضـع  تسـميته  علـى  اصطلـح  فيمـا  عالقـن  اآلن 
منـا  ألحـد  يكـن  لـم  وضـع  وهـو  الجديـد”.  الطبيعـي 
علينـا  وكان  يريـده.  أحـد  يكـن  ولـم  قيامـه،  يتوقـع  أن 
وإيجـاد  الجديـدة  البيئـة  هـذه  مـع  التكيـف  جميعـًا 
سـبل للمضـي قدمـًا. ولهـذا السـبب، دعونـا إلـى عقـد 
اجتمـاع اسـتثنائي لمجلـس اإلدارة لاتفـاق علـى خـر 
أمـل  وكلـي  المطلوبـة.  بالمهـام  لاضطـاع  وسـيلة 
فـي أن نحـرز تقدمـًا فـي عملنـا، بفضـل روح التعـاون 
والشـراكة الـي تعتـرب السـمة الممـزة لهـذا االتحـاد 

الرائـع.

وسـيكون مـن المحـزن أن تفـوت كـوت ديفـوار فرصـة 
استضافة المؤتمر للمرة الثانية. وبالعودة إلى عام 
1999، خال مؤتمر بيجن، فازت أبيدجان في السباق 
علـى اسـتضافة المؤتمـر الثالـث والعشـرين فـي عـام 
2004. وبعـد أكـر مـن أربـع سـنوات مـن االسـتعدادات، 
ُنقل المؤتمر، في اللحظة األخرة، إلى بوخارسـت، 

بعـد انـدالع الحـرب األهليـة فـي أبيدجـان.
التخلـي عـن فرصـة  أبيدجـان علـى عـدم  وحرصـًا مـن 
أفريقيـا،  فـي  الفريـد  الربيـدي  االجتمـاع  هـذا  عقـد 
تنظيمـه فـي مؤتمـر إسـطنبول  أخـرى  عرضـت مـرة 
وحصلـت علـى الحـق فـي اسـتضافة المؤتمـر السـابع 
فـي  العالـم  شـرع  أن  بمجـرد  ولكـن  والعشـرين. 
كوفيـد-19.  جائحـة  حلـت  الحـدث،  لهـذا  االسـتعداد 
ومـن المفهـوم أن حكومـة كـوت ديفـوار طلبـت مزيـدًا 
مـن الوقـت السـتعراض الوضـع شـديد التقلـب واتخـاذ 
والنظـر  المؤتمـر  بعقـد  يتعلـق  فيمـا  نهائـي  قـرار 
فـي تواريـخ جديـدة بشـأن ذلـك. ولحسـن الحـظ، فـإن 
دسـتور االتحـاد الربيـدي العالمـي يتيـح لاتحـاد درجـة 
المسـائل.  هـذه  مـع  للتعامـل  المرونـة  مـن  كبـرة 
وإنـي آلمـل بـأن تسـتفيد البلـدان األعضـاء مـن ذلـك وأن 

الوقـت. مـن  المزيـد  تمنـح 

أيضـًا  الجائحـة  أثـرت  المؤتمـر،  تعطيـل  جانـب  وإلـى 
تأثـرًا بالغـًا فـي األعمـال الربيديـة العالميـة. وتعطـل 
اإلمـدادات  وسلسـلة  اللوجسـتية  والعمليـات  النقـل 
الـركاب،  رحـات  وتوقفـت  كوفيـد-19.  انتشـار  بسـبب 
اإلعـان  وبفضـل  الدولـي.  الربيـد  تدفـق  مـن  حـّد  ممـا 
الربيديـة  المؤسسـات  باعتبـار  الحكومـات  عـن  الصـادر 
الربيـد  توزيـع  عمليـات  اسـتمرت  حيويـة،  تحتيـة  بنيـة 

الداخلـي. الصعيـد  علـى  األقـل  علـى  والطـرود؛ 
للخدمـات  متوقعـة  غـر  دفعـة  الجائحـة  وأعطـت 
الربيدية األخرى، من قبيل التحويات المالية والتجارة 
الحجـر  ظـروف  فـي  الزبائـن  وعمـد  اإللكرتونيـة. 
الصحـي إلـى التسـوق عـرب شـبكة اإلنرتنـت، وشـاركت 
المؤسسـات الربيديـة فـي توزيـع هـذه البضائـع. وقـد 
الوقايـة  لتوزيـع معـدات  الربيـد  الحكومـات  اسـتخدمت 

كوفيـد-19. بعـاج  الخاصـة  واألدويـة 
الربيـد  ظـل  التحديـات،  هـذه  كل  مـن  الرغـم  وعلـى 
صامـدًا. وأعتقـد أنـه سـيبقى وسيسـتمر خـال جائحـة 

السـواء. علـى  وبعدهـا  كوفيـد-19 

بشار عبد الرحمن حسني، 
المدير العام، االتحاد الربيدي العالمي

تمهيد

كلمة رئيس التحرير

الوقوف جنبًا إلى جنب

كيـــف تســـتمر المؤسســـات البريديـــة فـــي العمـــل أثنـــاء أزمـــة 
الخريـــف.  طبعـــة  غـــالف  قصـــة  موضـــوع  هـــو  هـــذا  حـــادة؟ 
ففـــي 4 أغســـطس، ُقتـــل أكثـــر مـــن 200 شـــخص وُشـــرد مئـــات 
بريـــد  ينـــج  ولـــم  بيـــروت.  فـــي  انفجـــار  وقـــع  عندمـــا  اآلالف 
ـــن فـــي لبنـــان، مـــن  لبنـــان، وهـــو المســـتثمر البريـــدي المعيَّ
هـــذا الدمـــار وعانـــى مـــن اإلصابـــات التـــي لحقـــت بموظفيـــه 

واألضـــرار التـــي تكبدتهـــا مكاتبـــه البريديـــة.

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، اســـتمر المســـتثمر البريـــدي فـــي 
العمـــل. وتتنـــاول قصـــة الغـــالف المأســـاة مـــن منظـــور أولئـــك 
الذيـــن يعملـــون فـــي المؤسســـة البريديـــة. وتأتـــي القصـــة 
كإشـــادة بالعمـــال البريدييـــن فـــي كل مـــكان، الذيـــن يســـهرون 

علـــى توزيـــع البريـــد.

 UNION وفـــي قصـــص أخـــرى، تقـــدم طبعـــة الخريـــف لمجلـــة
POSTALE نظـــرة معمقـــة عـــن أحـــدث اإلحصـــاءات البريديـــة 
وتفحـــص شـــهادات األمـــن البريـــدي وتقـــدم معلومـــات عـــن 
آخـــر مـــا اســـتجد بشـــأن المؤتمـــر البريـــدي العالمـــي الســـابع 

والعشـــرين المؤجـــل.

دافيد دادج، رئيس التحرير
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بإيجاز

الدورة االستثنائية لمجلس اإلدارة 
المزمع عقدها في 26 أكتوبر

السـابع  العالمـي  الربيـدي  المؤتمـر  تأجيـل  عقـب 
فـي  عقـده  المزمـع  مـن  كان  الـذي  والعشـرين، 
أبيدجـان، كـوت ديفـوار، فـي أغسـطس 2020، ُدعيـت 
إدارة  مجلـس  فـي  والمراقبـون  األعضـاء  البلـدان 
اسـتثنائية  جلسـة  لحضـور  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد 
للهيئة المشرفة على أنشطة وكالة األمم المتحدة.

األعضـاء  البلـدان  تعتمـد  أن  المتوقـع  مـن  كان  وقـد 
فـي االتحـاد الربيـدي العالمـي االسـرتاتيجية الربيديـة 
العالمية الجديدة في أبيدجان، وهي خارطة طريق 

لـدورة العمـل الجديـدة الـي تبـدأ فـي عـام 2021.
وفـي أعقـاب اإللغـاء غـر المسـبوق للمؤتمـر بسـبب 
انتشـار جائحـة كوفيـد-19، طلـب 17 عضـوًا فـي مجلـس 
االتحـاد  مقـر  فـي  للمجلـس  اجتمـاع  عقـد  اإلدارة 
الجلسـة  عقـدت  وقـد  بـرن.  فـي  العالمـي  الربيـدي 

أكتوبـر.  26 فـي  االسـتثنائية 
وقـال المديـر العـام لاتحـاد الربيـدي العالمـي بشـار 
عبـد الرحمـن حسـن إن البلـدان األعضـاء فـي االتحـاد 
واعيـة تمـام الوعـي بالتحديـات الـي تفرضهـا جائحـة 

كوفيـد-19 وهـي تعكـف علـى معالجتهـا.
“إننـا بصـدد قيـاس اإلجـراءات الـي اتخذتهـا المنظمـات 
األخـرى فـي منظومـة األمـم المتحـدة لمعالجـة آثـار 
الجائحـة فـي عمليـات صنـع القـرار لديهـا. وكلـي أمـل 

بـأن نتوصـل إلـى اتخـاذ قـرارات تضمـن تواصـل أنشـطة 
االتحـاد بساسـة”.

ديفـوار  كـوت  أرسـلتها  تعميميـة  مذكـرة  وفـي 
فـي  العالمـي  الربيـدي  لاتحـاد  العـام  المديـر  إلـى 
االعـرتاف  المضيفـة  الحكومـة  طلبـت  أغسـطس،   14
قـوة  حالـة  عـن  ناتـج  المؤتمـر  تأجيـل  بـأن  رسـميًا 
الجلسـة  فـي  األمـر  مناقشـة  ينبغـي  وأنـه  قاهـرة، 

اإلدارة. لمجلـس  القادمـة  االسـتثنائية 
وسُيسـمح للبلـدان األعضـاء والمراقبـن فـي مجلـس 
ماديـًا  االجتمـاع  حضـور  علـى  القادريـن  غـر  اإلدارة 
بسـبب جائحـة كوفيـد-19 بالمشـاركة عـن ُبعـد، وفقـًا 
لمـا قررتـه غالبيـة البلـدان األعضـاء فـي مجلـس اإلدارة 

المشـاورات. خـال 
وقـد ُطلـب مـن الجهـات الراغبـة فـي حضـور االجتمـاع 
الحجـر  لتدابـر  خاصـًا  اهتمامـًا  تولـي  أن  ماديـًا 
الصحـي وغرهـا مـن القيـود الـي فرضتهـا الحكومـة 

الخـارج.   ك. أ مـن  المسـافرين  علـى  السويسـرية 

شـــخصية مـــن االتحـــاد 
البريـــدي العالمـــي

االسم
 ليوليندا دييمي

المنصب
 خبيرة إقليمية في أفريقيا

الجنسية
 سنغالية

اللغات
 اإلنكليزية والفرنسية والولوف

ليولينـدا  السـيدة  قـادت  الـي  هـي  األمومـة  إن 
عـام  فـي  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  إلـى  دييمـي 
2017. فبمناسـبة والدة ابنتهـا، تركـت وظيفتهـا “غـر 
المناسـبة الصطحـاب األسـرة”، إذ كانـت تعمـل علـى 
تنفيذ مشروع بشأن صحة األم بالتعاون مع صندوق 

للسـكان. المتحـدة  األمـم 
عندهـا، اكتشـفت أن االتحـاد الربيـدي العالمـي يعتـرب 
مـن أقـدم المنظمـات الدوليـة. ولـم تكـن قـد سـمعت 
عـن هـذه المنظمـة مـن قبـل. وتقـول السـيدة دييمـي: 
“كنـت أبحـث عـن وظيفـة يمكنـي فيهـا التوفيـق بـن 

حياتـي المهنيـة والحيـاة األسـرية العاديـة”.
السـنغال،  مـن  وهـي  دييمـي،  السـيدة  وانضمـت 
إلـى االتحـاد الربيـدي العالمـي كخبـرة إقليميـة فـي 
أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـوًا. ومـع ذلـك، فقـد كان مـن 
الممكن أن يأخذ مسـارها منحًى مختلفًا، لو لم تتبع 

والدتهـا. نصيحـة 
علـم  دراسـة  أريـد  “كنـت  دييمـي:  السـيدة  وتقـول 
درسـت  أنـت  إن  “ال،  والدتـي:  لـي  فقالـت  األحيـاء، 
علـم األحيـاء، فستعيشـن فقـرة”. وأخـذت السـيدة 
دراسـة  إلـى  فتحولـت  والدتهـا  بنصيحـة  دييمـي 
السـيدة  انضمـت  دراسـتها،  إطـار  وفـي  االقتصـاد. 
ليولينـدا دييمـي إلـى منظومـة األمـم المتحـدة خـال 

هايـي. فـي  الدولـي  البنـك  فـي  تدريـب  فـرتة 
درجـَي  علـى  دييمـي  ليولينـدا  السـيدة  وحصلـت 
التنميـة  اقتصاديـات  فـي  إحداهمـا  ماجسـتر: 
والتنميـة الدوليـة واألخـرى فـي االقتصـاد التطبيقي.

ومـن خـال دراسـتها، بـدأت مسـارها الوظيفـي فـي 
السـام،  حفـظ  بعثـات  سـياق  وفـي  التنميـة.  مجـال 
عملـت  كمـا  المزانيـة.  شـؤون  إدارة  فـي  عملـت 
السـيدة دييمـي فـي مكتـب األمـم المتحـدة لخدمـات 
المشـاريع علـى مشـاريع التنميـة والبنيـة التحتيـة، ثـم 
فـي صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان علـى مشـروع 
صحة األم قبل أن تجد ضالتها في آخر المطاف في 

العالمـي. الربيـدي  االتحـاد 
وفي حن أن مجاالت عملها تطورت خال مســـرتها 
مهاراتهـــا  فـــإن  المتحـــدة،  األمـــم  فـــي  المهنيـــة 

ثابتـــة. ظلـــت  المشـــاريع  إدارة  فـــي  المكتســـبة 
الموضـوع  كان  “مهمـا  دييمـي:  السـيدة  وتقـول 
المشـاريع.  إدارة  هـو  المطلـوب  يـزال  ال  التقـي، 
فـي  االقتصاديـة  المعـارف  بتطبيـق  األمـر  ويتعلـق 
والقـدرات  األدوات  لديـه  فالمـرء  التقـي.  المجـال 
الربامـج  أو  المشـاريع  لبنـاء  الازمـة  والمهـارات 
المتوقعـة”. النتائـج  تحقيـق  مـن  والتأكـد  وتنفيذهـا 

ويتمثـل عملهـا كخبـرة إقليميـة فـي منطقـة أفريقيـا 
فجـوات  سـد  فـي  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد  داخـل 
إيجـاد  إلـى  والسـعي  الربيـدي  القطـاع  فـي  التنميـة 

نفـس  لتبلـغ  البلـدان  مسـتوى  برفـع  الكفيلـة  السـبل 
تقدمـًا. األكـر  البلـدان  مسـتوى 

إحـدى  التكنولوجيـا  “ُتعتـرب  دييمـي:  السـيدة  وتقـول 
الربيديـة  المؤسسـات  تتوفـر  ال  وقـد  الفجـوات”.  أكـرب 
تواجـه  وقـد  ذاتهـا.  اآلليـة  الخدمـات  علـى  بالضـرورة 
صعوبة في تحديث المعدات الحاسوبية لديها. وقد ال 
تتمكـن مـن الوصـول إلـى اإلنرتنـت إذا لـم تتوفـر إمـدادات 
المنتجـات  الزبائـن، فـإن توزيـع  إلـى  الكهربـاء. وبالنسـبة 
المشرتاة عرب شبكة اإلنرتنت قد يستغرق عدة أشهر، 

وغالبـًا ال تتوفـر لهـم أيـة خيـارات إلعـادة المنتـج.
وُيعتـرب اإلبـداع وحسـن االسـتجابة الحتياجـات البلـدان 
تقـول: “كل  إذ  األساسـية فـي عملهـا،  الصفـات  مـن 
علـى  القـدرة  تتطلـب  جديـدة  تحديـات  يطـرح  يـوم 
التكيـف والمرونـة والتسـامح. ومكافأتـي مقابـل ذلك 
تحمـل فـي طياتهـا هدفـًا”. هـي ممارسـة وظيفـة 

علـى  النـاس  نسـاعد  “نحـن  دييمـي:  السـيدة  وتقـول 
تحسن حياتهم ورفاههم. وبالنسبة لي، فإن ذلك 

ُمـرٍض وملهـم للغايـة”.
السـيدة  تسـاعدهم  الذيـن  األشـخاص  جانـب  وإلـى 
أيضـًا  ُتشـكل  الثقافـات  متعـددة  البيئـة  فـإن  دييمـي، 

تشـغلها. الـي  الوظيفـة  فـي  سـعادتها  مصـدر 
وتقـول السـيدة دييمـي: “نقابـل أشـخاصًا مـن مختلـف 
المشـارب ومختلـف البلـدان ومـن الـازم علينـا احـرتام 
بلـد  هنـاك  وليـس  منهـم.  كل  تمـز  الـي  االختافـات 
صغـر،  إسـهام  وال  صغـرة  مزانيـة  وال  صغـر 

مهمـون.”  ت. ج يفالجميـع 
لمـ
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موضوع الغاف

الربيد اللبناني 
يرد

فـــي  هائـــل  انفجـــار  وقـــع  أغســـطس،   4 فـــي 
مينـــاء بيـــروت ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل 200 شـــخص 
والتســـبب  300 شـــخص   000 مـــن  أكثـــر  وتشـــريد 
فـــي وقـــوع أضـــرار ماديـــة ُقـــدرت قيمتهـــا بيـــن 10 
و15 مليـــار دوالر. وقـــد أحدثـــت صـــور الســـحابة 
الكثيفـــة التـــي تشـــكلت فـــوق العاصمـــة اللبنانية 
علـــى شـــكل نبـــات فطـــر “عيـــش الغـــراب” صدمـــة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم حيـــث ُعرضـــت علـــى 
لحجـــم  مروعـــة  مشـــاهد  التلفزيـــون  شاشـــات 

األضـــرار والدمـــار الناتـــج عـــن االنفجـــار.
النص: آبي تشيزمان

البريد اللبناني يرد
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قصة مديرة مكتب البريد
لبنــان  بريــد  مكتــب  رئيســة  زيــدان،  لينــا  الســيدة  نجــت 
مــن  بــروت،  فــي  الجمــزة  منطقــة  فــي  الواقــع 
أنقــذ حياتهــا عقــب  الــذي  ابنهــا  مــوت محتــم بفضــل 

أغســطس.  4 فــي  بــروت  هــزت  الــي  االنفجــارات 
وقــد كانــت الســيدة لينــا، الــي تعيــش علــى بعــد أقــل 
مــن 300 مــرت مــن موقــع االنفجــار، تقــف فــي شــرفتها 
فــي الطابــق الحــادي عشــر مــع ابنهــا ريــان البالــغ مــن 
العمــر أربــع ســنوات يشــاهدان الحريــق المندلــع فــي 
المينــاء. وكان زوجهــا الســيد كمــال يعمــل فــي مكتبــه 

المجــاور للمينــاء.
يرتفــع  مــا  شــيئًا  رأيــت  “فجــأة  لينــا:  الســيدة  وتقــول 
فــي الهــواء. وارتفــع مســتوى ســطح البحــر، وحــدث 
انفجــار. ثــم ارتفــع ريــان عاليــًا؛ ارتفــع ثــم ســقط. وبــدأت 
شــرفات الطوابق الســفلية تتداعى. وكنت أســمعها 

تنهــار أســفل المبــى”.
شــرفات  صــوت  هــو  لينــا  الســيدة  تتذكــره  مــا  وآخــر 
تفقــد  أن  قبــل  قدميهــا  تحــت  تنهــار  وهــي  المبــى 

. عيهــا و

هذه  مع  الربيديون  املستثمرون  يتفاعل  كيف 
أنشطتهم؟  على  حيافظون  وكيف  الكوارث 
وكيف يعيش املرء مثل هذه التجربة؟ وفيما يلي 
اليوم  بذلك  متصلتني  شخصيتني  لتجربتني  سرد 

واآلثار الطويلة األمد املرتتبة عليه.

وتروي القصة األوىل كيف جنت مديرة بريد لبنان، 
السيدة لينا زيدان، من االنفجار ورغبتها اليائسة 
يصف  الثانية،  القصة  ويف  العمل.  إىل  العودة  يف 
لربيد  التنفيذي  الرئيس  داوود،  خليل  السيد 
لبنان، الوضع من منظور مسؤول كبري. ويتحدث 
لتلبية  مكرسة  بريدية  مؤسسة  إدارة  مهمة  عن 

احتياجات املستهلك عند وقوع كارثة وطنية.

تـزف  كانـت  الـي  والدتـه  ريـان  أيقـظ  لحظـات،  وبعـد 
كان  إذا  مـا  لـرتى  تذهـب  أن  إليهـا  متوسـًا  بغـزارة، 

الحيـاة. قيـد  علـى  يـزال  ال  والـده 
ريـان،  بهـا  وربطـت  قمـاش  مـن  بقطعـة  “أمسـكُت 
ثـم ثبتتهـا فـي معصمـي. وأوثقـت رباطـه بـي ألنـي 
رأيـت فـي ذلـك سـامة لـه، إن أنـا مـت، إلـى أن تصـل 
أن  ذلـك  شـأن  فمـن  أمـت،  لـم  أنـا  وإن  المسـاعدة، 

فقدانـه”. يجنبـي 
وروت السيدة لينا تفاصيل انتقالها مشيًا إلى مكتب 
زوجهـا الـذي يوجـد علـى مسـافة عشـر دقائـق علـى 
والدمـاء  واعيـة  بالـكاد  وهـي  مزلهـا  مـن  األقـدام 
الـركام  بـن  ابنهـا  يجرهـا  بينمـا  جروحهـا،  مـن  تـزف 
أن  الطالـع  ُيمـن  المصابـن. ومـن  والجرحـى  والجثـث 
السـيدة لينا اكتشـفت، عند وصولها إلى المكتب، أن 

زوجهـا السـيد كمـال علـى قيـد الحيـاة.
ورفضـت ثاثـة مستشـفيات قبـول السـيدة لينـا بسـبب 
شـديدة  إصاباتهـا  كانـت  وقـد  بالجرحـى  تكدسـها 

وسـهولة. بسـرعة  عاجهـا  يمكـن  ال  بحيـث  للغايـة 
الـي  والدتـه  بمعصـم  مربـوط  وهـو  ريـان،  وصـرخ 
للمسـاعدة.  الطريـق، طلبـًا  جانـب  علـى  تحتضـر  كانـت 

فقادهـم شـخص غريـب كان يمـر بالقـرب فـي سـيارته 
هـم الثاثـة إلـى المستشـفى الثالـث. وكانـت السـيدة 
إلـى  مشـيًا  ذهبـوا  قـد  وابنهمـا  كمـال  والسـيد  لينـا 

األوليـن. المستشـفين 
وفي المستشفى الثالث، قال األطباء للسيد كمال: 
“ليـس هنـاك أمـل فـي نجاتهـا. لقـد فقـدت الكثـر مـن 
الطـوارئ.  لحـاالت  متاحـة  أسـرة  لدينـا  وليـس  الـدم 
إضافة إلى ذلك، فنحن ال نقدم العاج إال لألشخاص 

المصابـن بجـروح أقـل خطـورة”.
فوقـي  ووضعـوا  مرضـى  نقالـة  علـى  “وضعونـي 
إنمـا يفعلـون ذلـك ألنـي  أنهـم  غطـاًء؛ كانـوا يظنـون 
يـزال  ال  المسـكن  ابـي  وكان   ... وشـك  علـى  كنـت 

عائلـي”. وصلـت  أن  إلـى  معصمـي  إلـى  مشـدودًا 
إلـى  نقلهـا  مـن  وتمكنـت  لينـا  السـيدة  عائلـة  وصلـت 
جراحيـة  عمليـة  لهـا  أجريـت  حيـث  رابـع  مستشـفى 

الـدم. لنقـل  وأخـرى 
وقالـت السـيدة لينـا فـي مقابلـة أجرتهـا بعـد مضـي 
سـتة أسـابيع علـى االنفجـار، “ابـي أنقـذ حياتـي وهـو 

اآلن يعيـش فـي ... حالـة مـن الخـوف الشـديد”.
“وإن أنـا ابتعـدت عنـه ولـو قليـًا، يسـألي علـى الفـور 

“أمـي، هـل سـتموتن؟”
وكان فـرع بريـد لبنـان الـذي تديـره السـيدة لينـا مـن بـن 
المبانـي األكـر تضـررًا. وقـد قالـت فـي حديثهـا بأنهـا 
غـر قـادرة علـى الذهـاب إلـى عـن المكان لمشـاهدة 

األضـرار الـي لحقـت بالمبـى.
وبـدأت السـيدة لينـا تسـتأنف عملهـا تدريجيـًا فـي مقـر 
عمليـات  فيـه  تجـري  الـذي  الوقـت  فـي  لبنـان  بريـد 

الجمـزة. منطقـة  فـي  المكتـب  إصـاح 
ومـا زالـت السـيدة لينـا تكـرر مـرارًا: “الحمـد هلل لـدي 

عمـل”.
علـى  الرتكـز  علـى  القـدرة  إن  لينـا  السـيدة  وتقـول 
مـن  يمنعهـا  الـذي  الوحيـد  الشـيء  هـي  العمـل 
التفكـر مـرارًا وتكـرارًا فـي المشـاهد المروعـة الـي 

االنفجـار. يـوم  بـروت  عاشـتها 
وهـي تقـول: “فقـدت الذاكـرة لمـدة ثاثـة أو أربعـة 
إلـى العمـل،  أيـام بعـد االنفجـار، ولكـن عندمـا عـدت 
علـى  يـدي  وضعـت  أن  بمجـرد  الذكريـات  كل  عـادت 

الحاسـوب”.
السـيدة  فـإن  يعمـل،  ال  الجمـزة  مكتـب  أن  وطالمـا 
كبـار  بالفعـل  يضـم  والفريـق  آخـر.  فريقـًا  تسـاعد  لينـا 
تسـارع  المكتـب،  يغـادروا  أن  بمجـرد  لكـن  اإلداريـن، 
السـيدة لينـا إلـى الوقـوف مكانهـم وتقـول بأنهـا جـد 

العمـل. إلـى  للعـودة  متحمسـة 
“هل أنا مستاءة؟ نعم، بالتأكيد. لقد فقدت المكتب 
الـذي أحببتـه وعملـت فيـه وأدرتـه منـذ عشـر سـنوات. 
ومـع ذلـك، ال يسـعي إال أن أشـكر هللا علـى أنـي لـم 
أكـن متواجـدة هنـاك فـي وقـت االنفجـار وعلـى أنـه ال 

يـزال لـدي عمـل”.

الهـــواء.  فـــي  يرتفـــع  مـــا  شـــيئًا  رأيـــت  “فجـــأة 
وارتفـــع مســـتوى ســـطح البحـــر، وحـــدث انفجـــار. 
 ... ســـقط  ثـــم  ارتفـــع  عاليـــًا؛  ريـــان  ارتفـــع  ثـــم 
وبـــدأت شـــرفات الطوابـــق الســـفلية تتداعـــى. 

المبنـــى”. أســـفل  تنهـــار  أســـمعها  وكنـــت 

البريد اللبناني يردموضوع الغاف
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قصة الرئيس التنفيذي
التنفيذي  الرئيس  داوود،  خليل  السيد  حبسب 
تكبدهتا  اليت  املادية  اخلسائر  بلغت  لبنان،  لربيد 
املؤسسة من جراء االنفجارات اليت هزت بريوت يف 
4 أغسطس قيمة قرابة 000 120 دوالر أمريكي.
الصعوبات  تفاقم  إىل  إال  االنفجارات  تؤد  ومل 

االقتصادية يف بريد لبنان.
لقد عصف االهنيار االقتصادي يف لبنان بالبالد، إذ 
فقدت العملة احمللية أكثر من 80 يف املائة من قيمتها 
كانت  العواقب  أن  من  الرغم  وعلى  العام.  خالل 

وخيمة، إال أهنا كانت متوقعة.
ويقول السيد داوود: “أبلغنا اجلهات املسامهة لدينا 
العام.  هذا  كبرية  خسارة  سنواجه  بأننا  يناير  منذ 
من  الرغم  وعلى  األوىل.  هي  املرة  هذه  وستكون 
أننا مؤسسة خاصة، فقد حققنا أرباحًا على مدى 
الستة عشر أو السبعة عشر عامًا املاضية. وحنن 
نشكل استثناءً يف البلد. وقد أطلقنا خطة التنويع 

منذ فرتة طويلة، مما جعلنا حنافظ على مكانتنا”.
ومل تكن االحتماالت مبواجهة خسائر نابعة فقط من 
للبلد، بل أيضًا من قرار عدم  التوقعات االقتصادية 
تسريح أي موظف أو خفض أي راتب، مهما حدث 

لالقتصاد اللبناني.
أو  اخلسائر  حتمل  بني  االختيار  من  لنا  بد  ال  “كان 
خفض األجور وتسريح العمال. لذلك، فقد علمنا، 
منذ أن اختذنا قرار الوقوف إىل جانب موظفينا، أننا 

سنواجه خسائر”.
“ُتعترب شركتنا من الشركات القليلة النشطة يف السوق 
اليوم، ومع ذلك فإننا نشعر بالذنب لعدم قدرتنا على 
تقديم املزيد. ومع اخنفاض قيمة العملة، بات الراتب 
الشهري البالغ 1000 دوالر أمريكي قبل عام يعادل 

اليوم أقل من 200 دوالر أمريكي”.

الماديـة  األضـرار  فـإن  داوود،  السـيد  وبحسـب 
بعـد  أهميـة  الشـواغل  أقـل  شـكلت  واالقتصاديـة 

. ر نفجـا ال ا
إذ يقـول: “مـن الواضـح أن أكـرب خسـارة كانـت هـي 
هـذه  أن  علمـت  وقـد  موظفاتنـا.  إحـدى  خسـارة 
الموظفـة الـي كانـت تعمـل فـي مكتـب الربيـد داخـل 
مصـرف لبنـان المركـزي كانـت تحتفـل بعيـد زواجهـا 
ذلك اليوم عندما فارقت الحياة رفقة زوجها جراء 

تاركـة وراءهـا طفلـن”. االنفجـار، 
“ثـم هنـاك عـدد مـن الجرحـى مـن بـن موظفـي بريـد 
لبنان، إذ أصيب البعض منهم بجروح خطرة، فيما 
انقطعـت  حـن  فـي  حظـًا،  أكـر  اآلخـر  البعـض  كان 

األخبـار عـن آخريـن أليـام”.
وبينما كان السيد داوود يعمل على تحديد حالة كل 
موظف، سـرعان ما تحول انتباهه إلى التعامل مع 
الكابـوس اللوجسـي الناجـم عـن االنفجـار. وقـد أصبـح 
ثاثمائـة ألـف زبـون بـا مـأوى، وُدمـرت المكاتـب وكان 
إعـادة  موعـد  تحديـد  قبـل  األضـرار  تقييـم  مـن  بـد  ال 

فتحهـا.
لبنـان  بريـد  حصـل  الماضيـن،  العامـن  مـدى  وعلـى 
بريديـة  مكاتـب  نشـر  بهـدف  كرفانـات  خمـس  علـى 
الفكـرة هـي نشـرها  كانـت  البدايـة،  متنقلـة. وفـي 
فـي  اسـتغالها  أو  الجبليـة  المنتجعـات  فـي 
الكارثـة، اسـُتخدمت  المهرجانـات. واليـوم، وبسـبب 
المدمـرة  بـروت  مناطـق  فـي  الكرفانـات  هـذه 

الخدمـة. انقطـاع  لتفـادي 
مكتـب  عشـر  بخمسـة  جسـيمة  أضـرار  لحقـت  وقـد 
بريدي من أصل شـبكة بريدية تضم 110 مكتبًا، تكبدت 

ثاثـة منهـا أضـرارًا بالغـة.
وكان بريـد لبنـان قـد أنشـأ فـي مرحلـة سـابقة “نظامـًا 
يمكـن  الـي  العمليـات  جميـع  بتنفيـذ  يسـمح  مزليـًا” 
عـرب  أو  اإلنرتنـت  عـرب  الربيـد  مكتـب  فـي  إجراؤهـا 
التخفيـف مـن  الهاتـف. “وقـد سـاعد ذلـك كلـه علـى 

المعتـادة”. النظـام  عمليـات  موظفـي  نقـص 

العديـد  تلقـى  لبنـان  بريـد  إن  داوود  السـيد  ويقـول 
مـن عـروض المسـاعدة مـن منظمـات بريديـة دوليـة. 
“رفضنا هذه العروض ألني أعتقد أنه ينبغي إعطاء 
واألشـخاص  الحكوميـة  غـر  للمنظمـات  األولويـة 
المحتاجن حقًا. فنحن سنتمكن من تعويض الخسائر 
الماليـة الـي تكبدناهـا، أمـا المنظمـات غـر الحكوميـة 

فهـي فـي حالـة يرثـى لهـا”.
لبنـان  بريـد  سـيصدر  المدينـة،  مسـاعدة  أجـل  ومـن 
أمريكيـة.  دوالرات   7 قدرهـا  بتكلفـة  بريديـًا  طابعـًا 
اللبنانيـة  المدنيـة  الحمايـة  إلـى  العائـدات  وسـتذهب 
المطافـئ  رجـال  تضـم  تطوعيـة  منظمـة  وهـي   -

البلـد. فـي  اإلنقـاذ  وُفـرق  اإلسـعاف  وخدمـات 
كارثـة  تحـدث  مـرة  كل  “فـي  داوود:  السـيد  ويقـول 
فـي لبنـان، تكـون هـذه الُفـرق فـي الطليعـة لتقديـم 
المسـاعدة، ولكـن علـى الرغـم مـن أنهـا تشـكل جـزءًا 
مـن اإلدارة العامـة، إال أنهـا مهملـة وال تسـتفيد ممـا 

يكفـي مـن الوسـائل أو الدعـم”.
جـراء  الكامـل  للدمـار  داوود  السـيد  مـزل  وتعـرض 
لتلقـي  المستشـفى  إلـى  للذهـاب  االنفجـار واضطـر 

الزجـاج. بشـظايا  إصابتـه  نتيجـة  الـازم  العـاج 
لـكل  اليوميـة  الحيـاة  مـن  جـزءًا  يشـكل  األمـر  “هـذا 
مديـر: الواحـد منـا ال يقبـل أن تطغـى عواطفـه علـى 
إلـى  وذهبـت  االنفجـارات  فـي  صبـت 

ُ
أ لقـد  عقلـه. 

ولـم  المـزل  إلـى  ذلـك  بعـد  عـدت  ثـم  المستشـفى، 
الشـركة  هاجسـن:  سـوى  خلـدي  فـي  يـدور  يكـن 
والموظفـون مـن ناحيـة، وتقييـم األضـرار مـن ناحيـة 

أخـرى”.

“هـــذا األمـــر يشـــكل جـــزءًا مـــن الحيـــاة اليوميـــة لـــكل مديـــر: الواحـــد 
صبـــت فـــي 

ُ
منـــا ال يقبـــل أن تطغـــى عواطفـــه علـــى عقلـــه. لقـــد أ

االنفجـــارات وذهبـــت إلـــى المستشـــفى، ثـــم عـــدت بعـــد ذلـــك إلـــى 
المنـــزل ولـــم يكـــن يـــدور فـــي خلـــدي ســـوى هاجســـين: الشـــركة 

والموظفـــون مـــن ناحيـــة، وتقييـــم األضـــرار مـــن ناحيـــة أخـــرى”.

X X X X X X X X X

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

موضوع الغاف
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بريد اهلند، India Post، يقدم 
حملة عامة عن التدابري املتخذة 

ملواجهة كوفيد-19
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والتنميـــة  االتصـــاالت  مجالـــي  فـــي  مهـــم  بـــدور  الهنـــد  بريـــد  اضطلـــع 
أثـــر،  وقـــد  عامـــًا.   150 مـــن  ألكثـــر  البلـــد  فـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
خـــالل هـــذه الفتـــرة، فـــي حيـــاة كل مواطـــن هنـــدي مـــن خـــالل مجموعـــة 
مـــن األنشـــطة الموجهـــة لألشـــخاص مـــن بينهـــا توزيـــع البريـــد والخدمات 

الحكوميـــة. االجتماعيـــة  اإلعانـــات  خطـــط  وتوفيـــر  الماليـــة 

النص: دافيد دادج

بريد الهند، INDIA POST، يقدم لمحة عامة عن التدابير المتخذة لمواجهة كوفيد-19التحقيق الصحفي 1
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عددهـا  البالـغ  الربيـد  مكاتـب  بفضـل  الهنـد،  تشـتمل 
البالـغ  الموظفـن  ومجمـوع  بريـدي  مكتـب   156  000
أكـرب  مـن  واحـدة  علـى  موظـف،   420  000 عددهـم 
الشـبكات الربيديـة فـي العالـم. ويديـر مصـرف التوفـر 
البلـد قرابـة 365 مليـون حسـاب توفـر  الربيـدي فـي 
وودائـع بقيمـة إجماليـة تبلـغ حوالـي 123 مليـار دوالر 
جائحـة  انتشـار  سـرعة  مـن  الرغـم  وعلـى  أمريكـي. 
كوفيـد-19 فـي جميـع أنحـاء العالـم، واصـل بريد الهند 

الخدمـات. مـن  رائعـة  مجموعـة  تقديـم 
كوفيـد-19  بمـرض  إصابـة  حالـة  أول  اكُتشـفت  وقـد 
فـي الهنـد فـي 30 ينايـر. ومنـذ نهايـة سـبتمرب، ُسـجلت 
حوالي 6 ماين حالة جديدة ثبتت إصابتها بالفروس 
بعـد التحليـل المعملـي. وفـي محاولـة لوقـف انتشـار 
هـذا المـرض الفتـاك، فرضـت الحكومـة الهنديـة إغاقًا 
حركـة  توقـف  إلـى  اإلجـراء  هـذا  أدى  وقـد  وطنيـًا. 
الشـحن  خدمـات  واجهـت  كمـا  والبضائـع؛  األشـخاص 

أضـرارًا كبـرة.
وفـي مواجهـة الحجـم الهائـل مـن هـذه المشـاكل، 
بهـدف  األولويـات  مـن  عـدد  علـى  الهنـد  بريـد  ركـز 

كومـار  براديبتـا  السـيد 
بيسـوي، وزيـر )الربيـد( 

الهنـد حكومـة  فـي 

تحويـل هـذه التحديـات الوطنيـة إلـى فـرص. واعرتافـًا 
ســــــامة  تكتســـــــيها  الـي  البالغــــــة  باألهميــــــة  منــــــه 
الموظفـن، أطلـق إجـراءات التشـغيل القياسـية فـي 
أماكـن العمـل الربيديـة إلسـداء اإلرشـاد بشـأن التباعـد 
الحـرارة  درجـة  وقيـاس  اليديـن  وغسـل  االجتماعـي 
المبانـي  وتعقيـم  وتطهـر  األقنعـة  واسـتخدام 

والمعـدات.
وُحددت الخدمات الربيدية باعتبارها خدمات أساسية 
الشـبكة  ُحثـت  الطلـب،  ولتلبيـة  اإلغـاق.  فـرتة  أثنـاء 
بالتنسـيق  العمـل  علـى  الربيـد  مكاتـب  مـن  الواسـعة 
نشـئت 

ُ
وأ المحليـة.  والهيئـات  الواليـات  مـع حكومـات 

المصالـح  لدوائـر  الرئيسـي  المقـر  فـي  تحكـم  غـرف 
الربيديـة فـي الهنـد إلدارة االحتياجـات الفوريـة للبلـد 

لهـا. واالسـتجابة 
ممكنـة  أولويـة  أعلـى  الهنـد  بريـد  أعطـى  كمـا 
لإلمـدادات الطبيـة ودفـع األجـور بموجـب مخططـات 
الحكوميـة. واسـُتخدمت  الضمـان االجتماعـي  إعانـات 
الرحـات الجويـة إلجـاء المغرتبـن وطائـرات الشـحن 
خدمـات  تعليـق  أدى  كمـا  األســـــــــاسي.  الربيــــــــد  لنقـل 
الـي  الرئيسـية  الوسـيلة  وهـي  الحديديـة،  السـكك 
تعطيـل  إلـى  الربيـد،  لنقـل  الهنـد  بريـد  يسـتخدمها 

وللتغلـب  شـديدًا.  تعطيـًا  الربيديـة  التوريـد  ساسـل 
النقـل  الهنـد شـبكة  بريـد  أنشـأ  علـى هـذه المشـكلة، 
الـربي الخاصـة بـه علـى الصعيـد الوطـي، الـي تضـم 
و266  الطويلـة  المسـافات  لقطـع  وطنيـًا  طريقـًا   56
علـى  رئيسـية  مدينـة   75 بـن  تربـط  إقليميـًا  طريقـًا 

كيلومـرت.  25  000 قدرهـا  إجماليـة  مسـافة 
وباسـتخدام هـذه الشـبكة، ُوزع قرابـة 000 40 طـن مـن 
ُوزعـت  كمـا   .2020 يوليـو  مـارس و31   25 بـن  البضائـع 
لـوازم اختبـار تشـخيص كوفيـد-19 المهمـة مـن خـال 
التسـليم  لضمـان  الخاصـة  البـارد  التخزيـن  شـاحنات 

السـريع.
علـى  اإلغـاق،  فـرتة  أثنـاء  أيضـًا،  الهنـد  بريـد  وعمـل 
ضمان وصول الشعب الهندي إلى الخدمات المالية 
مصـارف  سـجلت  ذاتهـا،  الفـرتة  وخـال  المحليـة. 
التوفـر الربيديـة أكـر مـن 175 مليـون معاملـة بقيمـة 
خـال  مـن  أمريكـي  دوالر  مليـار   46 تقـارب  إجماليـة 
 3.5 وحوالـي  الربيـدي  التوفـر  مصـرف  حسـابات 
اآللـي  الصـرف  أجهـزة  خـال  مـن  معاملـة  مليـون 
لمصـارف التوفـر الربيديـة بقيمـة إجماليـة قدرهـا 158 

أمريكـي. دوالر  مليـار 

ويقول السيد براديبتا كومار بيسوي، وزير )الربيد(، 
خال  الربيــــــد  أنشـــــطة  عـــــن  متحدثًا  الهند،  حكومــــــة 
الجائحة: “لقد أثبت بريد الهند الدور الحاسم للخدمات 
الجائحة  أثناء  البلد  في  األزمات  إدارة  في  الربيدية 
والرقميـــــة  والماليــــــة  الماديـــــة  شــــــبكته  باســــتخدام 
وإننا  للمواطنن.  انقطاع  دون  من  خدمات  لتقديم 
نحيي محاربي كورونا في بريد الهند على تفانيهم 

والزتامهم المهي”.  د. د

“لقد أثبت بريد الهند الدور الحاسم للخدمات 
أثناء  البلد  في  األزمات  إدارة  في  الربيدية 
الجائحة باستخدام شبكته المادية والمالية 
انقطاع  لتقديم خدمات من دون  والرقمية 
كــــورونا  محـــاربـــــي  نحـــــيي  وإننـا  للمواطنيـــــــن. 
والزتامهم  تفانيهم  على  الهند  بريد  في 

المهنيني”.

 Shutterstock.com :مصدر الصورة

بريد الهند، INDIA POST، يقدم لمحة عامة عن التدابير المتخذة لمواجهة كوفيد-19بريد الهند، INDIA POST، يقدم لمحة عامة عن التدابير المتخذة لمواجهة كوفيد-19
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عندما تتسارع 
التحوالت - 

التوقعات االقتصادية 
الربيدية لعام 2020
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ُتلقـــي التوقعـــات االقتصاديـــة البريديـــة كل عـــام نظـــرة فاحصـــة علـــى 
نســـخة  إعـــداد  شـــكل  وقـــد  القطـــاع.  فـــي  تؤثـــر  التـــي  التطـــورات  آخـــر 
هـــذا العـــام مهمـــة مضنيـــة علـــى نحـــو خـــاص نظـــرًا لألزمـــة االقتصاديـــة 
العالميـــة ســـريعة التطـــور، حيـــث يتوقـــع الخبـــراء تســـجيل أســـوأ أداء 

اقتصـــادي ســـنوي منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.

تفشي  أدى  جدًا،  قصرية  فرتة  غضون  في 
االجتماعية  الحياة  تغيري  إلى  كوفيد-19  جائحة 
وفي  العالم.  أنحاء  جميع  في  واالقتصادية 
قطاع الربيد، تسببت الجائحة في حدوث اضطراب 
زيادة  إلى  وأدت  الربيدية  التوريد  سالسل  في 

حادة في التجارة اإللكرتونية.
وقد نقلت مجلة UNION POSTALE انطباعات 
السيد ماورو بوفا، االقتصادي المقيم لالتحاد 
الربيدي العالمي والمؤلف المشارك ألحدث 
كيفية  بشأن  الربيدية،  االقتصادية  التوقعات 

فهم الوضع الحالي.

النص: كلر أوديا

UNION POSTALE: تمـــز هــــــــذا العــــــــام بصعـــــــوبات 
القطـــاع  وضـــع  عـــن  تقـــول  أن  يمكنـــك  مـــاذا  خاصـــة. 

األزمـــة؟ انـــدالع  قبـــل  عـــام 2019  فـــي  الربيـــدي 
التغـرات  بالكثـر مـن  القطـاع  لقـد مـر  مـاورو بوفـا: 
أساسـي  بشـكل  مدفوعـًا  فـرتة،  منـذ  والتحـوالت 
الرقميـة.  بالعمليـات  التقليديـة  العمليـات  باسـتبدال 
وباتـت عمليـات االتصـاالت الكتابيـة ونقـل المسـتندات، 
فأكـر  أكـر  تتـم  الربيـد،  خـال  مـن  ُتنفـذ  كانـت  الـي 
بواسـطة اإلنرتنـت. بـل وإن التسـويق المباشـر، الـذي 
الخدمـات  لتنويـع  وسـيلة  مـا  مرحلـة  فـي  ُيعتـرب  كان 
يشـكل  ال  قـد  الربيديـن،  المسـتثمرين  إلـى  بالنسـبة 

للنمـو. محـركًا  بالضـرورة 

عندما تتسارع التحوالت - التوقعات االقتصادية البريدية لعام 2020 التحقيق الصحفي 2
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مضـى  وقـت  أي  مـن  أكـر  حاليـًا  القطـاع  ويتجـه 
نقـل  ذلـك  فـي  بمـا  اللوجسـتية،  الخدمـات  نحـو 
المقدمـة  الخدمـات  وتتيـح  الطـرود.  وتوزيـع  البضائـع 
اإلداريـة  المهـام  تولـي  قبيـل  مـن  للمواطنـن، 

للنمـو. فرصـًا  الرسـمية، 
الثالـث  االسـتثنائي  المؤتمـر  اختتـم  عـام 2019،  وفـي 
الحـدود  عـرب  التسـوية  نظـام  إصـاح  بشـأن  باتفـاق 
حاجـة  أكـرب  بشـكل  أبـرز  ممـا  الدوليـة،  للرسـائل 
دخلهـم. مصـادر  تنويـع  إلـى  الربيديـن  المسـتثمرين 

وقبل مارس 2020، اقرتن الرتاجع الطويل األجل على 
مسـتوى بريـد الرسـائل، وهـو الجـزء الـذي شـكل فـي 
السـابق أكـرب مصـدر لإليـرادات، بزيـادة فـي األنشـطة 
لـم  التحـول  الربيديـة. غـر أن هـذا  بالطـرود  المرتبطـة 
يكـن كافيـًا لضمـان نمـو المسـتثمرين الربيديـن. وفـي 
هـذا اإلطـار، لـم يتـم حـى اآلن تعميـم أي نمـوذج مـن 

البلـدان  مختلـف  اتبعـت  إذ  القائمـة،  العمـل  نمـاذج 
خيـارات متنوعـة. وقـد كان هـذا هـو الوضـع عندمـا 

اندلعـت األزمـة فـي عـام 2020.
كان  الربيـــد  قطـــاع  أن  يبـــدو   :UNION POSTALE
معرضـــًا علـــى نحـــو خـــاص للصدمـــات وقـــد حـــان وقـــت 
الصدمـــة. فهـــل ســـيؤثر الركـــود بشـــكل غـــر متناســـب 

فـــي قطـــاع الربيـــد؟
كان  السـابق،  فـي  بالضـرورة.  ليـس  بوفـا:  مـاورو 
 - الدوريـة  لاتجاهـات  مسـايرًا  دائمـًا  الربيـد  قطـاع 
كان يتحـرك مـع االقتصـاد. لذلـك سـرى القطاعـات 
التقليديـة - بريـد الرسـائل والخدمـات الماليـة - تتأثـر 
باألزمـة، وسـيكون مصـدر الخسـائر بعـض المجـاالت 

تباطـؤًا. تشـهد  الـي  القطاعـات  تلـك  فـي 
اإلغـاق  تدابـر  ُفرضـت  لمـا  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
فـي جميـع أنحـاء العالـم فـي األشـهر الماضيـة، كان 
المستثمرون الربيديون من بن الجهات االقتصادية 
الفاعلـة القليلـة الـي ُطلـب منهـا مواصلـة أنشـطتها 
قـد  الحـاالت،  بعـض  وفـي  البلـدان.  معظـم  فـي 
الحقيقـي،  االقتصـاد  مـن  نسـبيًا  تأثـرًا  أقـل  يكونـون 
لكنهـم سـيظلون يعانـون مـن اآلثـار السـلبية لألزمـة.

التجـارة  نمـو  اسـتمرار  مـع  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 
اإللكرتونيـة علـى الرغـم مـن الجائحـة، هنـاك زيـادة 
كبرة في بعض أنواع الخدمات، على سبيل المثال 
توزيـع البضائـع والطـرود. لكـن خاصـة القـول هـي 
أن هـذا العمـل يركـز علـى الزبائـن وليـس بالضـرورة 
علـى العمليـات بـن الشـركات، ممـا يجعـل هامـش 

الطلـب  يعـد  لـم  االقتصـاد،  تطـور  “ومـع 
علـى الخدمـات الربيديـة يـزداد علـى نحـو 
يميـل  النمـو  اتجـاه  فـئ  ومـا  متناسـب، 
نحـو الخدمـات األخـرى. وبعبـارة أخـرى، 
فـإن النمـوذج اإلنتاجـي آخـذ فـي التغـر 
الربيديـة  الخدمـات  مـن  يتطلـب  يعـد  ولـم 

يتطلبـه مـن قبـل”. مـا كان 
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الزيـادة  أن  يعـي  العمـل منخفضـًا. وهـذا  لهـذا  الربـح 
عـن  المثـال،  سـبيل  علـى  تعـوض،  لـن  الطلـب  فـي 
الرسـائل.  توزيـع  نشـاط  فـي  المسـجل  االنخفـاض 
وسـيتطلب األمـر زيـادة كبـرة فـي األحجـام لتحقيـق 

ذلـك.
UNION POSTALE: لقـــد ذكـــرت فـــي التوقعـــات أن 
القطـــاع الربيـــدي لـــم يعـــد يتحـــرك جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع 
االقتصـــاد، وهـــو مـــا يســـمى بفـــك االقـــرتان الربيـــدي. 

هـــل يمكنـــك شـــرح هـــذه الظاهـــرة؟
إلـى  متوسـط  باتجـاه  يتعلـق  األمـر  إن  بوفـا:  مـاورو 
األقـل،  علـى   2008 عـام  منـذ  لوحـظ  المـدى  طويـل 
والقطـاع  االقتصـاد  شـهد  وقـد  ذلـك.  قبـل  وربمـا  بـل 
الربيـدي معـدالت نمـو مختلفـة. ومنـذ نشـأة القطـاع 
الربيـدي، فقـد نمـا تقريبـًا بنفـس معـدل نمـو االقتصـاد 
الحقيقـي بنطاقـه الواسـع. ويرجـع ذلـك، كمـا ذكـرت، 
إلـى تعـود المسـتثمرين الربيديـن علـى بيـع الخدمـات 

الدوريـة. لاتجاهـات  المسـايرة 
وضوحـًا.  أقـل  الخاصيـة  هـذه  اليـوم  أصبحـت  لكـن 
ومـع تطـور االقتصـاد، لـم يعـد الطلـب علـى الخدمـات 
اتجـاه  فـئ  ومـا  متناسـب،  نحـو  علـى  يـزداد  الربيديـة 
النمـو يميـل نحـو الخدمـات األخـرى. وبعبـارة أخـرى، 
يعـد  ولـم  التغـر  فـي  آخـذ  اإلنتاجـي  النمـوذج  فـإن 
مـن  يتطلبـه  كان  مـا  الربيديـة  الخدمـات  مـن  يتطلـب 
قبـل، أو علـى األقـل، لـم يعـد يتطلـب نفـس النـوع مـن 

مختلفـة. خدمـات  إلـى  حاجـة  هنـاك  الخدمـات؛ 
قطـاع  فـي  الطلـب  اآلن  أصبـح  المثـال،  سـبيل  وعلـى 
تجـارة التجزئـة اإللكرتونيـة أكـر أهميـة لتطويـر قطـاع 
ولـن  الواسـع.  بنطاقـه  االقتصـادي  النمـو  مـن  الربيـد 
تتأثـر تجـارة التجزئـة اإللكرتونيـة مـن األزمـة بقـدر تأثـر 

الحقيقـي. االقتصـاد 
UNION POSTALE: ولكـــن أال تعتمـــد تجـــارة التجزئـــة 

اإللكرتونيـــة أيضـــًا علـــى الدخـــل المتـــاح لألفـــراد؟
مسـتوى  علـى  ذلـك  ويعتمـد  بلـى،  بوفـا:  مـاورو 
االنخفـاض فـي الدخـل والتعديـل المدخـل علـى حصـة 
المـرء مـن الدخـل فـي هـذا القطـاع. ولكـن إذا لـم يكـن 
توجيـه  فسـيعيد  بحريـة،  التنقـل  المـرء  باسـتطاعة 
نحـو  التجزئـة  لتجـارة  المخصصـة  المداخيـل  مـن  جـزء 
انخفـاض  حـال  فـي  حـى  لـذا،  اإللكرتونيـة.  الخدمـات 
مـن  يزيـد  أن  المحتمـل  فمـن  للمـرء،  المتـاح  الدخـل 
اسـتهاك المنتجـات المطلوبـة عـرب اإلنرتنـت. وبشـكل 
عام، قد ُينفق المرء أقل إن لم يذهب إلى المطاعم 
أو الحفات الموسيقية، ولكن قد يزداد الطلب على 

اإللكرتونيـة. التجـارة 
بتنبـــؤات  اإلدالء  يمكنـــك  هـــل   :Union Postale
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي   2020 عـــام  أحـــداث  آثـــار  حـــول 
مـــن  أقـــل  عـــدد  هنـــاك  ســـيكون  وهـــل  الوظائـــف؟  أو 
مكاتـــب الربيـــد والمزيـــد مـــن حـــاالت التســـريح فـــي العـــام 

ذلـــك؟ نحـــو  أو  المقبـــل 

ماورو بوفا: فيما يتعلق بالبنية التحتية، من الصعب 
اإلدالل بـأي تنبـؤ. وصحيـح أن العديـد مـن المسـتثمرين 
الربيديـن قـد غـروا طريقـة عملهـم مـن أجـل مراعـاة 
وتعقيـم  الحمايـة  بمعـدات  المتعلقـة  المتطلبـات 
أن  المؤكـد  ومـن  ذلـك.  إلـى  ومـا  الربيديـة  البعائـث 
تكاليـف التشـغيل سـتصبع أعلـى. وفـي الوقـت ذاتـه، 
قد يكون هناك طلب على أنواع أخرى من الخدمات، 
المعـدات  االختبـارات وتوزيـع  نتائـج  إرسـال  قبيـل  مـن 
الطبية واللوازم الوقائية و/أو توفر خدمات جديدة 
للمواطنـن. وليـس مـن السـهل التكهـن بمـا سـيحدث 
فـي هـذا المجـال. لكننـا نتوقـع وقـوع خسـارة صافيـة 

مـن حيـث المداخيـل.
والشـيء المهـم بالنسـبة إلـى المسـتثمرين الربيديـن 
الربيـدي  االتحـاد  ويحـاول  بمرونتهـم.  االحتفـاظ  هـو 
الوضـع فـي  يراقـب  إذ  أيضـًا،  بذلـك  القيـام  العالمـي 

الفعلـي. الوقـت 
UNION POSTALE: مـــاذا يمكنـــك أن تقـــول لنـــا عـــن 
البيئـــة التنافســـية فـــي القطـــاع الربيـــدي؟ لقـــد اســـتفاد 
منافســـون جـــدد أيضـــًا مـــن طفـــرة التجـــارة اإللكرتونيـــة.
يكفـي،  بمـا  كبـرة  السـوق  كانـت  إذا  بوفـا:  مـاورو 
والسـؤال  االسـتفادة.  الجميـع  بإمـكان  فسـيكون 
عـرض  تكييـف  للمـرء  أمكـن  إذا  مـا  هـو  المطـروح 
عـن  الناتـج  الجديـد  الواقـع  مـع  بـه  الخـاص  الخدمـة 
األزمة أم ال. وإذا كان الرد باإليجاب، فا أعتقد أن هذا 
المسـتثمرين  إلـى  بالنسـبة  مشـكلة  بالضـرورة  يمثـل 
فـي  البـدء  إلـى  بحاجـة  المـرء  فـإن  وإال  الربيديـن، 

التكيـف. لتدابـر  التخطيـط 
ال  المنتجـات،  مـن  كثـرة  أنـواع  إلـى  بالنسـبة  أنـه  غـر 
نمـوًا،  أن هنـاك  السـوق غـر مشـبعة. وطالمـا  تـزال 
فا توجد مشـكلة فيما يتعلق “بتقاسـم الكعكة”، إذ 

ُيمكـن للجميـع الحصـول علـى قطـع منهـا.  ك. أ
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إعـــادة االعتمـــاد االفرتاضيـــة وتدريـــب الخـــرباء واســـتعراضات 
المعادلة والمواءمة وعمليات إعداد البيانات اإللكرتونية 
المســـبقة - ثمـــة وفـــرة مـــن األنشـــطة فـــي برنامـــج األمـــن 
الربيـــدي لالتحـــاد الربيـــدي العالمـــي هـــذا العـــام. والقيـــود 
تمنـــع  لـــم  الســـفر  علـــى  العالميـــة  الجائحـــة  تفرضهـــا  الـــي 

مـــن إحـــراز تقـــدم فـــي هـــذا العمـــل المهـــم.

النص: كلر أوديا

برنامج 
األمن الربيدي 

 
ً
ميضي قدما
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الربيـد  مكاتـب  مـن  سـُيطلب   ،2021 ينايـر  مـن  اعتبـارًا 
شـحن  عنـد  المسـبقة  اإللكرتونيـة  البيانـات  إرسـال 
العالـم. وقـد  أنحـاء  البعائـث واسـتامها فـي جميـع 
التهديـدات  لتحديـد  األصـل  فـي  النظـام  هـذا  نشـئ 

ُ
أ

اآلن  بـه  ارُتقـي  وقـد  الطـران.  أمـن  تسـتهدف  الـي 
ويلكـس،  دون  للسـيدة  وفقـًا  أعلـى،  مسـتوى  إلـى 
رئيسـة برنامـج “األمـن الربيـدي” فـي االتحـاد الربيـدي 

العالمـي.
وتقـول السـيدة ويلكـس: “ُتـدرك هيئـات الجمـارك في 
أماكن المقصد أنه يمكنها أن تستخدم هذه البيانات 
للكشـف  وكذلـك  واإلحصـاءات،  الضريبيـة  لألغـراض 
والمسـتحضرات  والعقاقـر  الناريـة  األسـلحة  عـن 
الصيدالنيـة الـي ال يفـرتض أن تكـون ضمـن البعائـث”.
بالفعـل  تسـتخدم  الربيديـة  المكاتـب  مـن  والعديـد 
البيانـات اإللكرتونيـة المسـبقة. وُتضيـف السـيدة دون 
ويلكـس: “هدفنـا الرئيسـي هـو التأكـد مـن أن كل فـرد 
المسـتثمرون  ذلـك  فـي  بمـا   - األعضـاء  الـدول  فـي 
نـون وسـلطات الجمـارك والسـلطات الوطنيـة -  المعيَّ
يعـرف كيفيـة جعـل سلسـلة التوريـد آمنـة ومأمونـة”.
الربيـدي  لاتحـاد  الربيـدي  األمـن  معيـارا  دخـل  وقـد 
 .2016 عـام  فـي  التنفيـذ  حـز   S59و  S58 العالمـي 
ويتعلـق المعيـار S58 أساسـًا باألمـن المـادي وأمـن 
األفـراد، بينمـا يتعلـق المعيـار S59 بالفحـص الفعلـي 

للربيـد.
وُيشـرف مجلـس االتحـاد الربيـدي العالمـي للمعايـر 
أي  علـى  ويوافـق  المعياريـن  هذيـن  تنفيـذ  علـى 
تغيـرات تطـرأ عليهمـا. وقـد أنشـأت مجموعـة األمـن 
 S59و S58 الربيـدي فريـق خـرباء معـي بالمعياريـن
لتحسن عملية االعتماد وتقديم التوصيات المحتملة 

المعايـر. إلـى مجلـس 
وأســــــــــرتاليا،  المتحـــــــدة،  الــــواليات  الفريـــــــــــــق  ويضــــــــم 
لألمريكتـن،  الربيـدي  واالتحـاد  المتحـدة،  والمملكـة 
الدولـي  المكتـب  جانـب  إلـى  والربتغـال  وإســـــــــبانيا، 
لاتحـاد الربيـدي العالمـي الـذي يضطلـع بـدور إداري.
الخـرباء  فريـق  إليهـا  أفضـى  الـي  النتائـج  بـن  ومـن 
هـذا اقرتاحـًا مقدمـًا إلـى مجلـس المعايـر لمواءمـة 
تأمـن  معايـر  إطـار  مـع   S59و  S58 المعياريـن 
وتيسر التجارة العالمية )SAFE( لمنظمة الجمارك 

العالميـة.
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وتقـول السـيدة ويلكـس: “لقـد أبرزنـا بالفعـل الوضـع 
فـي  الدولـي  المدنـي  الطـران  لمنظمـة  المنظـم 
الصيغـة األولـى مـن المعياريـن S58 وS59، وأضفنـا 
العالميـة  التجـارة  وتيسـر  تأمـن  معايـر  إطـار  اآلن 
ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  العالميـة.  الجمـارك  لمنظمـة 
 S58  اعرتفت منظمة الجمارك العالمية بالمعيارين
تأمـن  معايـر  إلطـار  معادلـن  باعتبارهمـا   S59و

بهـا”. الخـاص  العالميـة  التجـارة  وتيسـر 

S59و S58  معادلة
إن ســـــبب هــــــذا التعــــــاون هـــــو الســـــــماح للبلدان األعضاء 
نون بالفعل على وضع  الي حصل مستثمروها المعيَّ
االقتصـادي  المسـتثمر  وضـع  أو  المعتمـد  الوكيـل 
بالحصـول  العالميـة  الجمـارك  منظمـة  مـن  المعتمـد 
وS59.ولتحقيـق   S58 المعياريـن  مـع  معادلـة  علـى 
إضافيـة  اعتمـاد  عمليـة  الخـرباء  فريـق  أنشـأ  ذلـك، 
نـن الذيـن لديهـم  مبسـطة تسـمح للمسـتثمرين المعيَّ
المعادلـة  بتحقيـق  أخـرى  اعتمـاد  شـهادات  بالفعـل 
افرتاضيـة. تقييـم  عمليـة  خـال  مـن   S59و  S58 مـع 

أول  الربيطانـي  الملكـي  الربيـد  مجموعـة  وكانـت 
مستثمر معنَّ يشارك في االختبار التجرييب لعملية 

.2020 يوليـو  فـي  هـذه  المعادلـة 

وُيخرب السـيد مارتن أوبراين، مدير إدارة األمن الدولي 
 Union Postale وأمن الطران في الربيد الربيطاني
عن كيف تغرت العاقات مع المكاتب الربيدية األخرى 
إلـى  العمليـة  “أدت  فيقـول:  االعتمـاد  لعمليـة  نتيجـة 
تحسـن العاقـة اإليجابيـة بالفعـل مـع ممثلـي الخدمـة 
الربيديـة للواليـات المتحـدة واالتحـاد الربيـدي العالمـي. 
وسـتبدأ مناقشـات بنـاءة مـع المكاتـب الربيديـة األخـرى 
بعـد الحصـول علـى شـهادة االعتمـاد لتشـجيع ودعـم 

اسـتكمال هـذه العمليـة”.
إلـى  الموجهـة  السـيد أوبرايـن فـي نصيحتـه  ويقـول 
المكاتـب الربيديـة األخـرى الـي تسـعى إلـى الحصـول 
علـى معادلـة مـع S58 وS59: “اسـتعدوا واطلعـوا 
 S58 بالمعياريـن  المتعلقـة  علـى مجموعـة األسـئلة 
بهـا  تلزتمـون  الـي  القواعـد  إلـى  باإلضافـة   S59و
عـد لهـذا الغـرض 

ُ
بالفعـل. واسـتخدموا الدليـل الـذي أ

المعياريـن   عـن  المسـؤول  مـن  المسـاعدة  واطلبـوا 
المســـــتندات  الســـــتكمال  االتحـــاد  فـي   S59و  S58

الازمـة”.
وفي غضون ذلك، تقرتب بعض البلدان في منطقَي 
أمريكا الاتينية والكارييب - المنطقتان األسرع اعتمادًا 
لهذيـن المعياريـن - مـن نهايـة فـرتة السـنوات الثـاث 

المحددة للحصول على االعتماد.
وتوضـح دون ويلكـس السـبب قائلـة: “لقـد كان لهاتـن 
المنطقتـن علـى مـر التاريـخ مجموعـات أمنيـة بريديـة 

نشـئت علـى مـدى عقـود”. 
ُ
إقليميـة أقـوى أ

اعتمـاد  إعـادة  عمليـة  إلـى  الخـرباء  فريـق  وتوصـل 
والفضيـة،  الذهبيـة،   - الثاثـة  االعتمـاد  لمسـتويات 

والربونزيـة.

“استعدوا واطلعوا على مجموعة 
 S58 األسئلة المتعلقة بالمعيارين
وS59 باإلضافة إلى القواعد الي 
بالفعل. واستخدموا  بها  تلزتمون 
الغرض  لهذا  عد 

ُ
أ الذي  الدليل 

واطلبوا المساعدة من المسؤول 
فـــــــــــي   S59و  S58 المعـــــيارين  عــــــــن 
المســــــــــــــتندات  الســــــــــــتكمال  االتحــــــــــــــــاد 

الازمة”.

والسـلفادور  كوسـتاريكا  حصلـت  المثـال،  سـبيل  وعلـى 
السـابق،  فـي  الفضـي  المسـتوى  علـى  والمكسـيك 
 S59و S58  وقضـى فريـق الخـرباء المعـي بالمعياريـن
إعـادة  فـي  ترغـب  الـي  البلـدان  تسـتكمل  أن  بإمكانيـة 
الحيـوي  المرفـق  المسـتوى ذاتـه وفـي  االعتمـاد فـي 
نفسه العملية افرتاضيًا. وتبنت السلفادور والمكسيك 

الخيـار. هـذا 
 Correos de وقـــد أشـــار الســـيد روبرتـــو بارانوهـــا مـــن
El Salvador، فـــي تعليقاتـــه، إلـــى ارتيـــاح المســـتثمر 
المعـــنَّ لمواءمـــة المعياريـــن  S58 وS59 مواءمـــة 
كاملـــة مـــع متطلبـــات الهيئـــات الدوليـــة األخـــرى مثـــل 
الطـــران  ومنظمـــة  العالميــــــــــــة  الجمـــارك  منظمـــــــــة 

المدنـــي الدولـــي واتحـــاد النقـــل الجـــوي الدولـــي.
 Correos de El Salvador واعتربت اإلدارة العليا في
العمليـة إيجابيـة. وتوضيحـًا لذلـك، يقـول السـيد بارانوهـا: 
الربيديـة  خدماتنـا  المتثـال  ضمانـًا  تشـكل  أنهـا  “ذلـك 
للقواعـد الدوليـة فـي مجـال األمـن الربيـدي وتكيفهـا مـع 
قطـاع األعمـال، ممـا يعـود بالفائـدة علـى جميـع أصحـاب 
نـن  المعيَّ والمسـتثمرين  والجمـارك  والزبائـن  المصلحـة 

الطـران”. وشـركات 

إعداد خرباء جدد
األمـن  لمجموعـة  األخـرى  المهمـة  األهـداف  مـن 
الربيـدي محاولـة زيـادة عـدد الخـرباء فـي هذا المجال. 
وبتمويـل مـن مصـادر مختلفـة، وضـع االتحـاد الربيـدي 
بمسـاعدة  القـدرات  لبنـاء  تدريبيـًا  برنامجـًا  العالمـي 
ومنظمـة  المخـدرات  لمراقبـة  الدوليـة  الهيئـة 

العالميـة. الجمـارك 
“شـمل  قائلـة:  ذلـك  ويلكـس  دون  السـيدة  وتوضـح 
ركزنـا  وقـد   ،2019 عـام  فـي  مناطـق  خمـس  برنامجنـا 

 S59و S58  خال هذا التدريب على اعتماد المعيارين
علـى  للحصـول  نـن  المعيَّ المسـتثمرين  إعـداد  وكيفيـة 

المرافـق”. اسـتعراض  وكيفيـة  االعتمـاد  هـذا 
علـى  أيضـًا  ركزنـا  “لقـد  ويلكـس:  السـيدة  وتضيـف 
البلـدان  فـي  الجمـارك  مسـؤولي  مـع  التواصـل 
الخطـرة فـي  المـواد  للحـد مـن  العمـل معـًا  وكيفيـة 
المـواد  علـى  التعـرف  كيفيـة  ذلـك  فـي  بمـا  الربيـد، 
الجديدة المؤثرة على الصحة النفسية مثل الفنتانيل 

انتشـارًا”. أكـر  أصبحـت  الـي 
وخـال التدريـب، تمكـن االتحـاد الربيـدي العالمـي مـن 
تحديـد الطـاب المتمزيـن والذيـن اختـروا للعمـل مـع 
كبار الخرباء في المنطقة، ومن بينهم برنت البسي 

مـن سـانت كيتـس ونيفيـس.
مـن  دراسـية  منحـة  علـى  برنـت  السـيد  حصـل  وقـد 
فريـق  فـي  عضـوًا  ليصبـح  العالمـي  الربيـدي  االتحـاد 
فـي  الموقـع  فـي  أمـي  اسـتعراض  إلجـراء  ُشـكل 

 2019 أكتوبـر  فـي  غريناديـن(  )جـزر  فنسـنت  سـانت 
تحـت قيـادة أوينـا بيبـوت برايـس، المنسـقة اإلقليميـة 

العالمـي. الربيـدي  لاتحـاد 
مـن  الـدروس  مـن  العديـد  برنـت  السـيد  واسـتخلص 
االستعراض. وهو يقول: “أنوي استخدام المعارف 
دورات  وإجـراء  األمـي  قطاعنـا  لتعزيـز  المسـتفادة 

بلـدي”. فـي  تدريبيـة 
ومن المتوقع أن يواصل األفراد المختارون تدريبهم 
مـن خـال ورش عمـل افرتاضيـة فـي نوفمـرب. وكان 
مـن الخطـط لـه فـي األصـل أن يسـافروا إلـى المكتـب 
الدولـي لاتحـاد الربيـدي العالمـي فـي بـرن لاطـاع 
التقاريـر.  إعـداد  وكيفيـة  اإلداريـة  اإلجـراءات  علـى 
مـن  العديـد  إلـى  بالنسـبة  الحـال  هـو  مثلمـا  ولكـن 
األنشـطة األخـرى المخطـط لهـا لعـام 2020، سـيكون 
مـن الضـروري االكتفـاء بتنظيـم أنشـطة عـرب اإلنرتنـت.  

بارانوها  روبرتو  الســـــــــــيد  أشـــــــــــــــار  وقـــد 
في   ،Correos de El Salvador من 
المســــــــــــــــــتثمر  ارتياح  إلـــــــــــــــــــى  تعليقاتـــــــــــــــه، 
 S59و S58 المعنيَّ لمواءمة المعيارين
الهيئات  متطلبات  مـــــع  كاملـــة  مواءمــــة 
الجمارك  منظمة  مثل  األخرى  الدولية 
المدني  الطريان  ومنظمة  العالمية 

الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي.
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 مكاتب الربيد لالنضمام إىل
 االحتاد الربيدي العاملي

 يف إطار السحابة اإللكرتونية

برنامج حاسوبي جديد للخدمات املالية يدعو

الربيـد،  تكنولوجيـا  مركـز  طـور  عامـًا،  عشـرين  قبـل 
الربيـدي  االتحـاد  فـي  المعلومـات  تكنولوجيـا  ذراع 
الماليـة  للخدمـات  الحاسـوبي  الربنامـج  العالمـي، 
المكاتـب  الحاسـوبي  الربنامـج  هـذا  ويمّكـن  الدوليـة. 
الربيديـة مـن توفـر خدمـات التحويـل المالـي الدولـي 
والمحلي ألصحاب الحسابات وغرهم على السواء، 
فضـًا عـن الخصـوم مـن الحسـابات المصرفيـة الربيديـة 

األخـرى. اإللكرتونيـة  والتحويـات 
مـع  يعمـل  الربيديـة  التكنولوجيـا  مركـز  يـزال  وال 
اسـتكمال  تاريـخ  لتحديـد  المسـتخدمن  مجموعـات 
فورنـي،  مـاري  السـيدة  وبحسـب  التحويـل.  عمليـة 
الدوليـة  الماليـة  للخدمـات  التقنيـة  الحسـابات  مديـرة 
الـي  الربيديـة  المكاتـب  مـع  التنسـيق  عـن  المسـؤولة 
أن  ينبغـي  الدوليـة،  الماليـة  الخدمـات  مـن  تسـتفيد 
تتوفـر المزيـد مـن التفاصيـل بحلـول نهايـة عـام 2020.
وتقول السيدة فورني: “من شأن ]الحل القائم على 
السحابة[ أن ُيحسن جودة الخدمة. وبمجرد أن تنتقل 
جميـع المكاتـب الربيديـة إلـى السـحابة، يمكننـا تنسـيق 
بأكملـه  المجتمـع  وصـول  ضمـان  ويمكننـا  الخدمـة، 
إلـى نفـس المـزات ونفـس الخدمـة المحدثـة ويمكـن 

للمكاتـب الربيديـة أن توائـم ممارسـاتها”.
المكاتـب  إن  قائلـة  فورنـي  مـاري  السـيدة  وتضيـف 
الربيديـة ملزتمـة بزتويـد الجميـع فـي بلدهـم بوسـائل 
واسـتامها.  األمـوال  لتحويـل  التكلفـة  منخفضـة 
وتسـتخدم بعـض المكاتـب الربيديـة مزوديـن خارجيـن 
الماليـة  الخدمـات  لكـن  بهـا،  خاصـة  ُنظمـًا  ُتطـور  أو 
الدوليـة تشـكل حـًا متكامـًا يدعـم الزتامـات المكاتـب 
الربيديـة. وتشـر السـيدة فورنـي إلـى حيويـة الخدمـة 
نـن. السـحابية بالنسـبة إلـى بعـض المسـتثمرين المعيَّ
البنيـة  دائمـًا  لديهـم  “ليـس  فورنـي:  السـيدة  وتقـول 
إلـى  يفتقـرون  أو  المعلومـات،  لتكنولوجيـا  التحتيـة 
موظفـي تكنولوجيـا المعلومـات. ويشـكل دعمهـم 
فـي إدارة هـذا المجـال مسـاعدة ال ُيسـتهان بهـا”.

الخدمـات  بشـبكة  متصـًا  بريديـًا  مكتبـًا   69 بـن  ومـن 
الربنامـج  تسـتخدم  منهـا   39 الدوليـة،  الماليـة 
الخدمـات  سـحابة  تسـتخدم  و12  داخليـًا  الحاسـوبي 
مـزودي  إلـى  فتلجـأ  البقيـة،  أمـا  الدوليـة.  الماليـة 
أو  خارجيـة  لجهـات  التابعـن  الماليـة  الخدمـات 
للوصـول  إلكرتونيـة  بوابـة  لديهـا  لكـن  لهـا،  التابعـن 

الدوليـة. الماليـة  الخدمـات  شـبكة  إلـى 

لالتحـــاد  الماليـــة  للخدمـــات  الحاســـوبي  الربنامـــج  ســـيتحول 
الربيـــدي العالمـــي إلـــى حـــل قائـــم علـــى الســـحابة بالكامـــل 
باعتبـــاره  الربيديـــة  للمكاتـــب  ذلـــك  بعـــد  متاحـــًا  يكـــون  ولـــن 

داخليـــًا. نظامـــًا 
المكاتـب  أن  يعـي  السـحابة  علـى  القائـم  والنظـام 
بالمعـدات  االحتفـاظ  إلـى  بحاجـة  تعـد  لـم  الربيديـة 
المعتمـدون  المسـتخدمون  يحتـاج  وال  وصيانتهـا. 
جهـاز   - يختارونهـا  الـي  األجهـزة  تسـجيل  إلـى  إال 
للوصـول   - أو حاسـوب  أو لوحـة حاسـوبية  محمـول 

الشـبكة. إلـى 
باإلضافة إلى ذلك، سيسـتغرق مسـتخدمو السـحابة 
قريبـًا وقتـًا أقـل فيمـا يتعلـق بتحويـل األمـوال. ويسـتند 
ممـا  الملفـات،  لتبـادل  نظـام  إلـى  الحالـي  النظـام 
بالنسـبة  تأخـر  حـاالت  حـدوث  إلـى  يـؤدي  أن  يمكـن 
وصولـه  بلحظـة  رهنـًا  المسـتقبل،  الربيـد  مكتـب  إلـى 

الملفـات. لتلقـي  الشـبكة  إلـى 
مكتـب  اتصـل  “إذا  فورنـي:  مـاري  السـيدة  وتقـول 
مـدة  فـإن  اليـوم،  فـي  واحـدة  مـرة  الشـريك  الربيـد 
التأخـر سـتصل إلـى يـوم واحـد. ونحـن بصـدد االنتقـال 
اإللكرتونيـة.  السـحابة  تسـتخدم  جديـدة  منصـة  إلـى 
فإنهـا  مـا،  عمليـة  الربيديـة  المكاتـب  تنفـذ  عندمـا   ...

المركـزي”. النظـام  فـي  الفـور  علـى  تتقاسـمها 
سـحابة  تطبيـق  مالـي  مـن  الربيـد  مكتـب  ويسـتخدم 
جـى  وقـد  فـرتة  منـذ  الدوليـة  الماليـة  الخدمـات 
بالـو،  السـيد سـيكو  بحسـب  المزايـا،  مـن  العديـد  منـه 
المزايـا  هـذه  وتشـمل  مالـي.  لربيـد  التقـي  المديـر 
توفـر التطبيـق مـع الحـل السـحابي؛ تعزيـز األمـن مـن 
واألجهـزة  الحواسـيب  تسـجيل  اسـرتاتيجية  خـال 
المسـتخدمن  مـن  المحـدود  غـر  العـدد  المحمولـة؛ 
الرمـوز؛  مفاتيـح  بواسـطة  السـابقة  النسـخة  بخـاف 
سـرية البيانات بفضل شـهادة التشـفر؛ دعم عمليات 
النقـل الدوليـة والمحليـة؛ ضمـان اسـتمرارية الخدمـة 

التقـي.  ت. ج الدعـم  خـال  مـن 

برنامج حاسوبي جديد للخدمات المالية يدعو مكاتب البريد لانضمام إلى االتحاد البريدي العالمي في إطار السحابة اإللكترونيةتسليط الضوء على الحلول
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بريد اإلمارات، Emirates Post، يساعد الشركات 
اإلماراتية على زيادة تواجدها على شبكة اإلنترنت

بريـــد اإلمـــارات يقـــدم خدمـــة جديـــدة للشـــركات التقليديـــة فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
ـــج لنفســـها وإدارة ســـمعتها علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت. لتحســـني إطاللتهـــا والرتويـ
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الجديـدة،  الرقميـة  المواقـع  إدارة  خدمـة  سـتمنح 
القـدرة  الشـركات   ”Smart Places“ المسـماة 
علـى التحكـم فـي المعلومـات الـي تظهـر فـي نتائـج 
البحث وتحديثها ومساعدة الزبائن على االنتقال إلى 

والمكاتـب. المتاجـر 
الرئيــــــــــس  األشــــرم،  محمـد  هللا  عبـد  الســـــــيد  ويقــــــول 
التنفيـذي لمجموعـة بريـد اإلمـارات، إن عمليـة طلـب 
وتحديـث معلومـات عـن الشـركات عـرب اإلنرتنـت، إلـى 
المواقـع  وعناويـن  والصـور  الخرائـط  بيانـات  جانـب 
البيانـات  مـن  وغرهـا  المحدثـة  العمـل  وسـاعات 
للوقـت ومعقـدة.  تكـون مسـتنفدة  قـد  الصلـة،  ذات 
وخدمـة “Smart Places” تسـهل هـذه العمليـة.

بالنسـبة  جـدًا  الصعـب  “مـن  األشـرم:  السـيد  ويقـول 
إلى الشركات الصغرة، بل يكاد يكون من المستحيل 
أحيانًا، أن تحدد لنفسها موقعًا على هذه الخرائط. 
و”Smart Places” إنمـا هـي نقـرة زر، إنهـا خدمـة 

نقـوم بهـا مـن أجلكـم”.
بريـد  بـن  شـراكة   ”Smart Places“ خدمـة  وتمثـل 
إلدارة   Local Knowledge وشـركة  اإلمـارات 
اإلمـارات  تتخـذ مـن  الـي  الرقمـي،  التسـجيل  خدمـات 
العربيـة المتحـدة مقـرًا لهـا والـي تعمـل حاليـًا علـى 
هـذه  وستسـاعد  ودعمهـا.  الخدمـة  هـذه  تسـهيل 
الخدمـة علـى ضمـان إمكانيـة العثـور علـى الشـركات 
في محركات البحث وُنظم تحديد المواقع، من قبيل 
خرائـط غوغـل وخرائـط أبـل وبحـث سـري الصوتـي 
 HERE وخـــــــــرائط  وفيســــــــــــــــــبوك   Foursquareو
واألدلـة  األخـرى  الرقميـة  الخرائـط  رسـم  ومنصـات 
علـى شـبكة اإلنرتنـت. وسـتظهر اإلدخـاالت باللغتـن 

واإلنكلزيـة.  العربيـة 
 Local وقد لجأ بريد اإلمارات في البداية إلى شركة
التسـجيل  تحسـن  علـى  لمسـاعدته   Knowledge
عددهـا  البالـغ  الربيديـة  فروعـه  لمواقـع  الرقمـي 
اإلمـارات  بريـد  رضـا  إلـى  وبالنظـر  فرعـًا.   110 آنـذاك 
أن  يمكـن  الفوائـد  أن  الواضـح  مـن  كان  النتائـج،  عـن 
تشـمل مجتمـع قطـاع األعمـال فـي اإلمـارات العربيـة 

المتحـدة.

ويقـول السـيد األشـرم: “بصفتنـا مـزود خدمـات الربيـد 
المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  فـي  السـريع  والتوزيـع 
الوقـت  وفـي  البلـد.  أرجـاء  جميـع  فـي  نتواجـد  فإننـا 
ذاتـه، تشـمل خدماتنـا العنونـة والشـؤون اللوجسـتية 
ومـن  األخـر.  الميـل  توصيـل  وعمليـات  والماحـة 
المنطقـي للغايـة إنشـاء مصـدر واحـد للخدمـة يكـون 
بأكملهـا  المتحـدة  العربيـة  لإلمـارات  نمـوذج  بمثابـة 

اإلمـارات”. بريـد  ويمثلـه 
فـي  التسـجيل  قانونيـًا  مسـجلة  شـركة  ألي  ويمكـن 
وموقـع  سـارية  تجاريـة  برخصـة   ”Smart Places“
اإلمـارات  فـي  عمـل  هاتـف  ورقـم  فعلـي  عمـل 

المتحـدة. العربيـة 
العمـل،  صاحـب  يقـوم  التسـجيل،  فـي  وللشـروع 
 ”Smart Places“ التبويـب  عامـة  يجـد  أن  بعـد 
علـى موقـع بريـد اإلمـارات اإللكرتونـي، بمـلء طلـب 
ُيقّيـم  ذلـك،  بعـد  المسـتندات.  بعـض  تحميـل  ثـم 
 Local لشـركة  وُيسـلمها  الطلبـات  اإلمـارات  بريـد 
المعنيـة  بالشـركة  تتصـل  الـي   Knowledge

العمليـة. السـتكمال 
يمكـن  الشـركة،  تسـجيل  عمليـة  اسـتكمال  وبمجـرد 
المعلومـات.  لمتابعـة  أداة  إلـى  الوصـول  لصاحبهـا 
مـن  الموقـع  إدارة معلومـات  يمكنـه  ومـن خالهـا، 
منصـة مركزيـة واحـدة، ممـا يسـمح بـإدراج أحـدث مـا 

أسـرع. نحـو  اسـتجد مـن معلومـات علـى 

مـكان  للمسـتخدمن  سـيكون  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 
الزبائـن  تعليقـات  جميـع  السـتعراض  واحـد  مركـزي 
علـى اإلنرتنـت. ومـن شـأن ذلـك أن ُيتيـح للشـركات الـرد 

الرقميـة. سـمعتها  وإدارة  الزبائـن  علـى 
فـي  بـدأت  الشـركات  إن  األشـرم  السـيد  ويقـول 
االشـرتاك فـي الخدمـة منـذ إطاقهـا المحـدود فـي 
مايـو وإطاقهـا بالكامـل فـي يوليـو. وال يهـدف بريـد 
بـل  فحسـب،  للشـركات  الحلـول  توفـر  إلـى  اإلمـارات 

التشـغيلي. نموهـا  تسـهيل  إلـى  أيضـًا 
وُيضيـف السـيد األشـرم: “يتمثـل هدفنـا النهائـي مـن 
طريقـة  توفـر  فـي  بأكملهـا  المبـادرة  هـذه  وراء 
موحدة للتسجيل الرقمي لألعمال، بحيث تربز أصغر 
شـركة مثلهـا مثـل أكـرب مؤسسـة علـى محـرك البحـث 

غوغـل”.  ت. ج

 DHL األلمانـي  الربيــــــــــــــــد  مجموعـــــــــــة  عائـــــــــدات  بلغــــــــت 
 3.1 بزيـادة قدرهـا  يـورو،  16 مليـار  الثانـي  الربـع  فـي 
العـام  مـن  ذاتهـا  الفـرتة  مـع  بالمقارنـة  المائـة  فـي 
المنصـرم. وارتفعـت األربـاح التشـغيلية، قبـل اقتطـاع 
بزيـادة  يـورو،  مليـون  إلـى 912  والضرائـب،  الفوائـد 
قدرهـا 19 فـي المائـة بالمقارنـة مـع الربـع الثانـي مـن 

.2019 عـام 
فـي  مقرهـا  يوجـد  الـي  الشـركة،  اسـتفادت  وقـد 
التجـارة  حجـم  زيـادة  مـن  أساسـًا  ألمانيـا،  فـي  بـون 
اإللكرتونيـة خـال عمليـات اإلغـاق فـي آسـيا وأوروبـا 
واألمريكتن، الي أجربت المستهلكن على التسوق 

اإلنرتنـت. عـرب 
ويقول السيد توبياس إندر، المتحدث باسم مجموعة 
الماليـة،  بالشـؤون  والمعـي   DHL األلمانـي  الربيـد 
ال  االضطرابـات،  مـن  العديـد  السـوق  شـهدت  “لقـد 
سـيما سـوق الشـحن الدولـي، حيـث انخفضـت السـعة 
والطلـب انخفاضـًا حـادًا”، مضيفـًا أن طائـرات شـركات 
الطـران التجاريـة المسـؤولة عـادة عـن 50 فـي المائـة 
مـن سـعة الشـحن علـى نطـاق السـوق ظلـت جاثمـة 
علـى األرض. ويشـر السـيد إنـدر إلـى أنـه: “مـع ذلـك، 
لدينـا  الشـحن  سـعة  علـى  االعتمـاد  للزبائـن  يمكـن 

الشـحنات”. نقـل  لمواصلـة 
وقـد مكنـت التغطيـة العالميـة الواسـعة لمجموعـة 
بلـدًا   220 فـي  تعمـل  الـي   ،DHL األلمانـي  الربيـد 
وإقليمـًا، المجموعـة مـن تجنـب آثـار الجائحـة مـن خـال 
بمهـارة  والسـعات  الطـران  رحـات  جـداول  تكييـف 
أنحـاء  جميـع  فـي  تعافيـه  ثـم  الطلـب،  انخفـاض  مـع 

العالـم.
 - جميعهـا  الخمسـة  المجموعـة  أقسـام  وحققـت 
الربيـد والطـرود األلمانيـة؛ حلـول التجـارة اإللكرتونيـة؛ 
 - التوريـد  سلسـلة  السـريع؛  الربيـد  الدولـي؛  الشـحن 
لـوال  ليتحقـق  يكـن  لـم  ذلـك  أن  غـر  تشـغيلية.  أرباحـًا 
الجهـود المبذولـة فـي سـبيل ذلـك. وشـكلت سلسـلة 
التوريـد القسـم األكـر تضـررًا، حيـث سـجلت انخفاضـًا 
تقريبـًا مـن 3.3  المائـة  17 فـي  بنسـبة  اإليـرادات  فـي 
الرغـم مـن  يـورو. وعلـى  إلـى 2.7 مليـار  يـورو  مليـار 
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 ،DHL ،DPDHL تزداد أرباح جمموعة الربيد األملاني
لكنها ال ترتقي إىل مستوى تقديرات ما قبل كوفيد-19

شـــهدت مجموعـــة الربيـــد األلمانـــي DHL ارتفاعـــًا فـــي إيراداتهـــا وأرباحهـــا فـــي الربـــع 
الثانـــي مـــن عـــام 2020، علـــى الرغـــم مـــن االضطرابـــات الناجمـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد-19.

ذلـك، فقـد أفـادت تقاريرهـا بتسـجيل أربـاح بقيمـة 35 
مليون يورو، بالمقارنة مع 87 مليون يورو المسجلة 

فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2019.
لديـه  التوريـد  سلسـلة  قسـم  إن  إنـدر  السـيد  ويقـول 
الزبائـن  أنشـطة  لكنـه يعتمـد علـى  حافظـة متوازنـة، 
العالمـي. الفرديـة أكـر ممـا يعتمـد علـى االقتصـاد 

وُيضيف السيد إندر: “في ألمانيا، على سبيل المثال، 
توقـف إنتـاج السـيارات مؤقتـًا لبعـض الوقـت وتضـرر 
تخزيـن  قبيـل  مـن  األخـرى،  األنشـطة  لكـن  دخلنـا. 
اإلمـدادات الطبيـة واألدويـة ومعـدات الحماية لقطاع 
جيـدًا  أداًء  حققـت  الصحيـة،  والرعايـة  الحيـاة  علـوم 

إلـى حـد مـا”.
اإليـرادات  فـي  زيـادة  األخـرى  األقسـام  وشـهدت 

واألربـاح.
 4.2 إلـى  الدولـي  الشـحن  قسـم  إيـرادات  وارتفعـت 
مليـون يـورو فـي الربـع الثانـي، بزيـادة قدرهـا 10 فـي 
المائـة، مـع ارتفـاع األربـاح التشـغيلية بنسـبة 53 فـي 

المائـة لتصـل إلـى 190 مليـون يـورو.

وزادت إيـرادات قسـم الربيـد السـريع لتصـل إلـى 4.5 
يـورو، بزيـادة قدرهـا 7 فـي المائـة. وارتفعـت  مليـار 

يـورو. لتبلـغ 565 مليـون  األربـاح 
زيـادة  أيضـًا  األلمانيـة  والطـرود  الربيـد  قسـم  وسـجل 
إلـى 3.9  لتصـل  المائـة  7 فـي  بنسـبة  اإليـرادات  فـي 
مليـار يـورو، مـع زيـادة سـنوية بنسـبة 49 فـي المائـة 

يـورو. إلـى 264 مليـون  فـي األربـاح لتصـل 
التجـــــــــارة  حلـول  قســــــــم  إيـرادات  إلـى  بالنسبـــــــة  وأمـا 
اإللكرتونية، فقد ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل 

إلـى 1.2 مليـار يـورو، بأربـاح قدرهـا مليـون يـورو.
وتتوقـع مجموعـة الربيـد األلمانـي DHL تحقيـق أربـاح 
يـورو خـال  يـورو و3.8 مليـار  بـن 3.5 مليـار  تـرتاوح 
للجائحـة  السـابقة  التوقعـات  عـن  مرتاجعـة  العـام، 
 700 ذلـك  ويشـمل  يـورو.  مليـارات   5 بمبلـغ  المقـدرة 
مليـون يـورو مـن المصاريـف غـر المتكـررة، بمـا فـي 
ذلـك حوالـي 400 مليـون يـورو إلعـادة تنظيـم فرعهـا 
خسـائر  مـن  يـورو  مليـون  و100   StreetScooter
اإلغـاق  تدابـر  بسـبب  االسـتثنائية  القيمـة  انخفـاض 
فـي الربـع الثانـي و200 مليـون يـورو فـي الربـع الثالـث 
فـي  موظـف  لـكل  يـورو   300 قدرهـا  عـاوة  لدفـع 
مجموعـة الربيـد األلمانـي DHL حـول العالـم لحسـن 

الجائحـة. مـع  تعاملهـم 
ويقـول السـيد إنـدر: “لقـد تعاملـت أقسـام العمليـات 
لدينـا بطريقـة رائعـة مـع األزمـة، ال سـيما فـي وحـدات 
األعمـال الـي تعتمـد علـى التجـارة اإللكرتونيـة. وقـد 
كان عليهـم أن يعالجـوا مـن األحجـام يوميـًا مـا يعـادل 

ذروتهـا فـي عيـد الميـاد”.  ت. ج

النص: تارا جرودالنص: تارا جرود

التركيز على السوق التركيز على السوق 
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أوروغواي
عزز بريد أوروغواي Correo Uruguayo خدمة 
 .WhatsApp الزبائن من خال منصة دعم عرب 
الزبائن  الموسعة  الخدمة  هذه  وستساعد 
على تتبع الشحنات والوصول إلى أقرب مكتب 
الربيدية واإلباغ عن  الرموز  بريدي والبحث عن 
الحواالت  على  والحصول  الخارجية  الشحنات 
الربيديـــــــــــــــــــة. كما حظي بتقديـــــــــــــــر وحــــــــــــــــــــــــــدة تنظيم 
تعزز  الي  سياساته  على  االتصاالت  خدمات 

المساواة بن الجنسن.

السلفادور
 Correos de El Salvador يدعم بريد السلفادور
8000 مدرس يعانون من أمراض مزمنة شاركوا 
شركة  من  المقدمة  التدريبية  الدورات  في 
بحواسيب  تزويدهم  خال  من  وذلك  غوغل، 
محمولة. باإلضافة إلى ذلك، أطلق السيد ماريو 
دوران، وزير الداخلية، رسميًا منصة جديدة على 
اإلنرتنت لبيع المنتجات والخدمات. وتتيح المنصة 
والمستهلكن.  للموردين   Market SV بوابة 
في  المشاريع  تنظيم  روح  االتفاق  يعزز  كما 
الخدمات  وترويـج  اإللكرتونية  التجارة  مجاالت 

والمنتجات الثقافية وتسويقها.

المملكة المتحدة
خدمـــــــــــــــــة   Royal Mail الملكي  الربيـــــــــــد  أطلــــــــــق 
بعض  فـــــــــــــي  المنازل  مـــــــــــــن  الطــــــــــــــرود  التقاط 
المناطق الربيديـــــــــــــة في غرب الباد، كجـــــــــــزء من 
الملكي  للربيد  ويمكن  للخدمة.  مرحلي  تنفيذ 

جمع ما يصل إلى خمسة طرود لكل عنوان.

بوليفيا
قامـــــــــــــــــــــــــــت وكالـــــــــــــــــــــــــــــــــة الربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــوليـــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــــــة 
Agencia Boliviana de Correos )AGBC( 

المستضعفة  للفئات  الغذاء  وتوزيع  بجمع 
وخمسون  مائة  وزار  كوفيد-19.  جائحة  خال 
مؤسســـــــــات  بوليفيا  بريـــــــــــــد  مكتب  عــــــــــــن  ممثًا 
 Maria مختلفـــــــــــــــــــة، مــــــــــن قبيل مركز اســــــــــتقبال
ودار   San Pedro وسجن   Esther Quevedo
Hogar de San Ramón للعجزة. كما قدم 
بديًا إلحالة المراسات  بريد بوليفيا حًا  مكتب 
SuperExpress الي  الدولية من خال خدمة 

تربط الباد بأكر من 200 وجهة.

كوستاريكا
 Correos de Costa Rica حقق بريد كوستاريكا
يوميـــًا  بعيثـــة   4400 قـــدره  توزيـــع  حجـــم  متوســـط 
الســـابق،  العـــام  فـــي  بعيثـــة  مـــع 1300  بالمقارنـــة 
بفضــــــــــل خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة Pymexpress. وكجـــــــــــــزء مــــــــــن 
المنحدريـــن  للســـكان  التاريخـــي  بالشـــهر  االحتفـــال 
بريـــد  أصـــدر  كوســـتاريكا،  فـــي  أفريقـــي  أصـــل  مـــن 
صـــورة  يحمـــل  تذكاريـــًا  بريديـــًا  طابعـــًا  كوســـتاريكا 
الفنـــان الكوســـتاريكي الشـــهر فالـــرت فرجســـون.

أمريكا الالتينية
إستونيا

يعكف بريد إستونيا Eesti Post حاليًا على تغير 
بعض الرموز الربيدية في تالن وبارنو لتسهيل 
إرسال واستام الطرود والرسائل على الزبائن. 
إســـــــــــتونيا وشــــــــــــــــــــركة  بريد  التعاون بن  ويســــــــــــتند 
الخدمات اللوجستية Omniva، الموجودة تحت 
واالتصاالت،  االقتصادية  الشؤون  وزارة  رعاية 
خدمات  يقدم  الذي  الطرود  إيداع  نظام  إلى 

بريدية مستدامة في إستونيا.

أوكرانيا
 100  000  JSC UKRPOSHTA أوكرانيا  بريد  وزع 
وخال  أشهر.  أربعة  مدى  على  طبية  حزمة 
 30 من  أكر  أوكرانيا  بريد  افتتح  اإلغاق،  فرتة 
في  متنقل  بريد  مكتب   500 إنشاء  بهدف  فرعًا 
سبع مناطق بحلول نهاية العام. وأثناء جائحة 
كوفيد-19، غرَّ المستثمر الربيدي جزئيًا شروط 
الحركة  لضمان  الربيدية  البعائث  وتخزين  توزيع 

السلسة للربيد.

كرواتيا
يواصل بريد كرواتيا Hrvatska Pošta اهتمامه 
مركبة   20 إضافة  خال  من  البيئية  بالشؤون 
المركبات  أســــــــــــــــــــــطول  إلى  أخـــــــــــــرى  كهربائيـــــــــــــــــة 
أسطول  ويضم  لديه.  الخدمة  في  الموجودة 
بريـــــــــــــــــــد كرواتيا اآلن ما مجموعــــــــــــــــه 220 مركبـــــــــــــــــة 
كهربائية. وباستخدام 40 دراجة رباعية كهربائية 
لتوزيع البعائث، يحد بريد كرواتيا على نحو كبر 
كرواتيا  بريد  أصدر  كما  الكربونية.  البصمة  من 
من  رمزي  بنمط  كرواتي  بريدي  طابع  أول 
خمس فئات تحمل خمسة زخارف مختلفة تمثل 
مختلف وسائل النقل: شاحنة وقطاع وسفينة 
وطائرة وطائرة بدون طيار. وُينظر إلى الطابع 
الربيدي الكرواتي بنمط رمزي باعتباره مزيجًا 

مثاليًا من التكنولوجيا التناظرية والرقمية.

آسيا
الهند

India Post مؤخرًا “مخطط  أطلق بريد الهند 
قرى الخمس نجوم” لضمان تغطية الخدمات 
 100 بنسبة  الريفية  للمناطق  الرئيسية  الربيدية 
في المائة. وسيغطي المشروع ما مجموعه 
المالية  السنة  خال  منطقة  كل  في  قرية   50
الربيــــــــــــــــــــــــد  مكاتب  ســـــــــــتقدم  وهكــــــــذا   .2021-2020
مجموعـــــــــــــــة كاملــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــن الخدمات والمنتجات 
على  لها  والرتويـج  وتســــــــــــــــــــــويقها  الربيديـــــــــــــــــــــة 
عن  الهند  بريد  أعلن  وقد  قرية.  كل  مستوى 
إطاق مسابقة للرسم والكتابة والخط بشأن 
خال  به  قمت  شيء  أهم  هو  “ما  موضوع 

جائحة كوفيد-19؟”.

الصني
شركة  مع   China Post الصن  بريد  يتعاون 
 Pinduoduo الصينية  اإللكرتونية  التجارة 
الزراعي على مدى  لإلنتاج  150 موقعًا  إلنشاء 
المنتجات  وسُتدرج  القادمة.  الثاث  السنوات 
على موقع Pinduoduo الذي يضم قرابة 700 
مليون مستخدم. ويتيح هذا التعاون للمزارعن 
إمكانية الوصول إلى السوق حى في المناطق 

النائية وتقليل أوقات عملية التوزيع.

اليابان
جديدة  حملة   Japan Post اليابان  بريد  أطلق 
احرتام  “يوم  الوطي  اليوم  إطار  في 
 .McCann Tokyo مع  بالتعاون  المسنن” 
واســـــــــــــــــــتخدم بريــــــــــــــــــــــد اليابان MedPeer، وهي 
شــــــــــــــــــــــركة  تديرها  لألطباء  مكرســـــــــــــة  منصــــــــــــة 
Medpia، إلجراء دراسة استقصائية بشأن 120 
طبيبًا يعالجون مرضى الخرف. ويقول أكر من 
اليابان:  لربيد  المائة من هؤالء األطباء  80 في 
“ُيعتقد أن التواصل مع العائلة والمعارف له 

تأثر إيجابي على الخرف”.

األمريكتان
كندا

جديـدة  فرصـًا   Canada Post كنـدا  بريـد  يقـدم 
خـربة  دون  وظائـف  علـى  للحصـول  للمدنيـن 
مهنيـــــــــــة أو شــــــــــــــــهادة علميــــــــــــــــــة. ويتعــــــــــــــلق األمر 
يتعـن  أنـه  يعـي  الطلـب”، ممـا  “تحـت  بوظائـف 
على العمـــــــــــــــــــــــال أن يكونوا مســــــــــــــــــــــتعدين للعمل 
أي  فـي  بالمناوبـة  للعمـل  وجاهزيـن  مؤقتـًا 
وقـت. وقـد أعلنـت مؤسسـة مجموعـة بريـد كندا 
كنـدي  دوالر  مليـون   1.3 قرابـة  جمعـت  أنهـا 
للمنـح الـي تسـتهدف المجموعـات الـي تسـاعد 
أنحـاء  جميـع  فـي  المجتمعـات  فـي  األطفـال 
يصـدر  خـاص  بريـدي  طابـع  بيـع  خـال  مـن  كنـدا 
ســـــــــنويًا. وكافأ المســــــــــــتثمر الربيدي الشــــــــــــــــــــركات 
جائحـة  مـع  تكيفـت  الـي  والصغـرة  المحليـة 
“قصـص  مسـابقة  إطـاق  خـال  مـن  كوفيـد-19 
عـن  علـن 

ُ
أ وقـد  الصغـرة”.  الشـركات  نجـاح 

.2020 أكتوبـر   30 فـي  الفائـزة  الشـركات 

تايلند
 Thailand Post من المقرر أن يعيد بريد تايلند
تدوير 000 10 كلغ من األغلفة الورقية والكرتونية 
طاوالت  إلى  الواقية  األغطية  وتحويل 
وكراسي لصالح شبكة مدارس شرطة حرس 
الربيدي  المستثمر  دعا  وقد  الوطنية.  الحدود 
اإلنرتنت  عرب  التجزئة  وبائعي  الناس  عامة 
الطرود  أغلفة  إعادة  إلى  األعمال  ومنظمات 
والمغلفات المستخدمة إلى المكاتب الربيدية 

في جميع أنحاء البلد.

الشرق األوسط
المملكة العربية السعودية

 Saudi الســـعودي  الربيـــد  مؤسســـة  وقعـــت 
اتفاقـــًا  الصحـــة  ووزارة   Post Corporation
 284 فـــي  المرضـــى  علـــى  األدويـــة  لتوزيـــع 
مستشـــفى ومركـــزًا طبيـــًا. وأطلـــق المســـتثمر 
الربيـــدي خدمـــة “الميـــل األخـــر” مـــع موقـــع تيلـــه 
للتســـوق اإللكرتونـــي مـــن خـــال اتفـــاق شـــراكة. 
توزيـــع  فـــي  مؤخـــرًا  الســـعودي  الربيـــد  ونجـــح 
أكـــر مـــن 6 مايـــن بعيثـــة بريديـــة مـــن خـــال أكـــر 

و800 مركبـــة. بريـــدي  600 مكتـــب  مـــن 

أفريقيا
زمبابوي

يدعـــــــــم بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــد زمبابـوي ZIMPOST باعــــــــتباره 
 CourierConnect لشـركة  األم  الشـركة 
الريفيـة  المناطـق  فـي  المصنعـن والمزارعـن 
دشـن  وقـد  بضائعهـم.  نقـل  فـي  ويسـاعدهم 
وزير تكنولوجيا المعلومات والخدمات الربيدية 
معــــــــــــــالي الدكتور جنفان موســـــــــــويري مـــــــــــــــــركز 
Hwange للمعلومات المجتمعيــــــــــــــــــــــــة. ومـــــــــــــــــــن 
Hwange مـن سـد  يتمكـن مركـز  أن  المأمـول 
الفجـوة التكنولوجيـة القائمـة بـن المجتمعـات 

الحضريـة والريفيـة. تانيـا نيوفيلـد.

مختارات مختارات

أوروبا

كل المواضيع بقلم تانيا نيوفيلد.
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بطاقة أسعار اإلعالنات لعام 2020
مجلة Union Postale هي المجلة الرئيسية لاتحاد البريدي العالمي، 
وقد بدأ إصدارها في عام 1875. وتنشر األعداد كل فصل بعدة لغات، ما 

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

والخبراء التقنيين ومنظمي القطاع والوزراء الحكوميين.
اجتماعات  أثناء  أيضا  عام  كل  في  المجلة  من  أخرى  نسخة   1000 ع  وتوزَّ
اجتماعات  وفي  العالمي  البريدي  االتحاد  في  القرارات  اتخاذ  أجهزة 
من  اآلالف  يحضرها  التي  اإلدارة  ومجلس  البريدي  االستثمار  مجلس 
التي  الخاصة  األحداث  أثناء  وكذلك  األعضاء،  البلدان  من  المندوبين 

.Post-Expo ينظمها القطاع، مثل معرض
واإلعانات التي تنشر في المجلة تبلغ جمهورا دوليا فعا.

والمجلة هي منشور االتحاد البريدي العالمي الوحيد الذي يقبل نشر 
إعانات فيه. وبحجز حيز واحد ُيضمن ظهور إعانكم في نسخ المجلة 

المنشورة بجميع اللغات سواء المطبوعة أو اإللكترونية.
واألمثل هو أن ُترسل األعمال الفنية في نسق PDF بكل لغة متاحة.

وال ُيقبل نشر اإلعانات التي تتخذ شكل مقاالت في المجلة.

UNION POSTALE magazine
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND

“أحب مجلة Union Postale ألنها تقدم إلي 
معلومات عن مستجدات بريدية مختارة.”*

“أحب مجلة Union Postale ألنها تطلعني على 
المستجدات.”*

جهة االتصال:
ديفيد دادج

رئيس التحرير
david.dadge@upu.int :البريد اإللكتروني

الهاتف: 92 34 350 31 41+ 

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

واألحداث في المكتب الدولي.

اشرتكوا اآلن:

انضمــوا اآلن إلــى صفــوف اآلالف مــن القــراء الذيــن يشــعرون بالرضــاء. يمكنكــم التوقيــع 
للحصــول علــى أربعــة أعــداد فــي الســنة مــن مجلتنــا المتميــزة وذلــك 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 

االسم:

الوظيفة:

المنظمة/المستثمر:

العنوان البريدي بالكامل:

البريد اإللكتروني:

الهاتف:

الفاكس:

اللغة المطلوبة:

سجلوا اآلن

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

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

مو: 
ال�ن

كار و
�ة  ال��ب

نقدم حيزا مخصصا لالبتكار يتيح تقديم 
الخدمات البريدية الرقمية وتطبيق النماذج 

التجارية.

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

نقدم عالمة تجارية واضحة ال لبس فيها 
للمجتمع البريدي العالمي.

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 
الغاف األمامية

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

960 30 يورو 340 16 يورو 4300 يورو صفحة الغاف 
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

الصينية الفرنسية اإلنكلزية العربية




