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 الموجهون:
 )Claire Doole( السيدة كلير دول

   صحفية سابقة لدى وكالة بي بي سي ومتخصصة
   في مجال االتصاالت

 )Michel Cerutti( السيد ميشل ْتشيروتي
صحفي لدى وكالة TV5 Monde في سويسرا

 
)Marc Furrer( السيد مارك فورر

رئيس اللجنة الفيدرالية السويسرية لالتصاالت

11:30-10:30 

 تقديم: السياق العام - أهداف التنيمة 
المستدامة، والقطاع البريدي واالتحاد 

البريدي العالمي

)Bishar A. Hussein( السيد بشار عبد الرحمن حسين
األمين العام، 

االتحاد البريدي العالمي 

مالحظات افتتاحية:
السيد كنعان بوَغييك )kenan Bozegeyik(، الرئيس 

والمدير العام لبريد تركيا 
 ،)Bruno Nabagné Koné( معالي الوزير برونو ناباْنيي كوني
وزير االقتصاد الرقمي والبريد، جمهورية كوت ديفوار 

)الرئيس المتشارك للمؤتمر(
معالي الوزير أحمد أَرْسالن، وزير النقل والشؤون 

البحرية واالتصاالت، تركيا

 

 
 

  
 12:45-11:30 

الجلسة 1 
تعزيز التنمية من خالل االندماج المالي واالجتماعي
لقد وضعت البلدان التنمية الشاملة ضمن األولويات الرفيعة المستوى في سياساتها 

الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويمكن أن 
يضطلع االتحاد البريدي العالمي والقطاع البريدي في هذا الصدد بدور ال يفتأ 

يزداد أهمية بصفتهما شريكين طبيعيين للحكومات في إتاحة تحقيق التنمية 
الشاملة والحد من الفقر. ويمكن أن تستعين السلطات العامة بالشبكة البريدية 

في تقديم طائفة الخدمات الحكومية كافة، ابتداًء من المستندات الرسمية وانتهاء 
بالعنونة واالستحقاقات المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات االجتماعية. وسيتقاسم 

المتحدثون تجاربهم ونجاحاتهم فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن أن تحفز بها 
الشبكات البريدية تحقيق التنمية للجميع.  

 )Mario Garcés( صاحب السعادة السيد ماريو غارثيس
نائب وزير،

وزارة األشغال العامة والنقل، إسبانيا 
)Joe Mucheru( معالي الوزير السيد جو موشيرو

وزير اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا، كينيا 
)Ismailov Rashid( صاحب السعادة السيد إسماعيلوف رشيد

نائب وزير االتصاالت ووسائل االتصال الجماهيري، االتحاد 
الروسي

)Manoj Sinha( معالي الوزير السيد َمنوْدج سينها
وزير الدولة )تكليف مستقل(، وزارة االتصاالت، حكومة الهند  

المؤتمر الوزاري لالتحاد 
البريدي العالمي 2016

ضمان التنيمة المستدامة: 
الوصل بين المواطنين 

والشركات واألقاليم

 4 أكتوبر "تشرين األول" 2016
  إسطنبول/ تركيا
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   14:00-12:45 

استراحة الغداء بدعوة من 
كينيا

   14:15-14:00 

استنتاجات بارزة من المنتدى العالمي الخاص باالتحاد 
البريدي العالمي للمسؤولين التنفيذيين الذي ُعقد في عام 

2016 في باريس، فرنسا

 15:15-14:15 

الجلسة 2  

تيسير التجارة 
ودفعها إلى األمام

ال يتوقف االقتصاد العالمي عن االنفتاح، ما يسمح للشركات 
بالمشاركة في التجارة المحلية والدولية الحيوية. وال تزال الشركات 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، تواجه 
عراقيل تتعلق بالتعاريف وأخرى ال تتعلق بها عند القيام بالتجارة. 

وتشكل تلك العراقيل تحديا حاسماً أمام االستجابة لمتطلبات 
التجارة اإللكترونية. ويمكن للمؤسسات البريدية أن تساعد على 
التخفيف من العديد من هذه العقبات من خالل شبكتها ومنتجاتها 

وخدماتها المتكاملة ومن خالل االستمرار في تنفيذ المعايير 
وتشجيع الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على المشاركة. 

وتضطلع الحكومات بدور فريد في قيادة إدماج جميع أصحاب 
المصالح في النظام البيئي لتيسير التجارة. وسيناقش المتحدثون 

ويحددون الطرق والشروط التي يمكن للمؤسسات البريدية أن تقدم 
من خاللها الدعم للحكومات من أجل تعزيز التجارة وتطويرها 

وتيسيرها. 

)Adrian Ibarra( صاحب السعادة السيد إدريان إيبارا
نائب وزير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إكوادور 
)MA Junsheng( صاحب السعادة السيد ما جونشنغ

المدير العام لمكتب الدولة للبريد، جمهورية الصين الشعبية
)Afamasaga Lepuiai Rico Tupai( معالي الوزير السيد أفاماساغا ليبوياي

    وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ساموا

   15:30-15:15 

استراحة قهوة 
بدعوة من بنغالديش

   18:30-17:15 

الجلسة 4

مستقبل بريدي: تحالف عالمي من أجل التحول
  

وافق المجتمع الدولي على خطة لتحقيق التنمية المستدامة في 
موعد أقصاه عام 2030. وعند تنفيذ تلك الخطة، التي تشمل 
جميع القطاعات االقتصادية وجميع البلدان، يمكن أن يكون 

القطاع البريدي جزءا من الحل. ومن بين اإلسهامات الرئيسية 
التي يمكن أن يقدمها القطاع تعزيز التنمية الشاملة وتيسير 

التجارة والتقارب الرقمي. وفي هذا السياق، تتولى الحكومات 
المسؤولية عن تقديم ما يلزم من دعم واستثمار وإطار تنظيمي. 
كما تضطلع المنظمات الدولية، ومنها االتحاد البريدي العالمي، 
بدور مهم في تنفيذ خطة التنمية المذكورة. ومع ذلك فهل تحظى 

المنظمات بالمؤهالت التي تمكنها من القيام بذلك؟ سيستند 
المتحدثون إلى الدورات الثالث األولى لتبادل آرائهم حول استباق 
التغييرات وإدارجها في القطاع، األمر الذي سيؤثر في المواطنين 

والشركات والحكومات والمنظمات الدولية.

 )Ahmet Arslan( صاحب السعادة السيد أحمد أرْسالن
وزير النقل والشؤون البحرية واالتصاالت، 

تركيا
)Dato’ Jailani Johari( صاحب السعادة السيد داتو َجيالني جوهاري

        نائب وزير االتصاالت والوسائط المتعددة، 
ماليزيا  

)Sergio Mujica( صاحب السعادة السيد سيرجيو موخيكا
نائب األمين العام، 

منظمة الجمارك العالمية  
)Houlin Zhao( صاحب السعادة السيد هولين جاو

األمين العام، االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

18:50-18:30 

مالحظات ختامية 

 )Bishar A. Hussein( صاحب السعادة السيد بشار عبد الرحمن حسين
     األمين العام، االتحاد البريدي العالمي

 )Bruno Nabagné Koné( معالي الوزير برونو ناباْنِيي كوني
     األمين العام، االتحاد البريدي العالمي  

 اعتباراً من الساعة 18:50 

مأدبة عشاء بدعوة من تركيا  

    16:45-15:30 

الجلسة  3 

تسخير قدرات القطاع البريدي في ظل االقتصاد 
الرقمي 

تعد اإلدارة غير الُمكيفة وخروقات أمن البيانات وعدم إتاحة النفاذ 
للجميع من التحديات التي يمكن أن تعرقل نمو االقتصاد الرقمي. 

فهل آن األوان للتفكير في الفصل بين قطاعي البريد واالتصاالت، 
في ظل عالم يتجه نحو تضافر مبتكر يتطلب منهما بذل جهود 
مشتركة؟ وإن كان األمر كذلك، فكيف يمكن للحكومات إقامة 

أوجه تآزر رابحة لتعزيز الرقمنة واالبتكار؟ وسيتناول المتحدثون 
أيضا التحديات التي تواجه إقامة مجتمع المعلومات للجميع، كما 

سيناقشون الطريقة التي يمكن أن تسهم بها المؤسسات البريدية في 
االستراتيجيات الرقمية الوطنية.

)Aminata Sana Congo( معالي الوزيرة السيدة أميناتا سانا كونغو
    وزيرة تنمية االقتصاد الرقمي والمؤسسات البريدية، 

بوركينا فاسو  
 )Siyabonga Cwele( صاحب السعادة السيد سيابونغا كويلي

وزير االتصاالت والخدمات البريدية، 
جمهورية جنوب أفريقيا 

 )Philipp Metzger( معالي الوزير السيد فيليب متزيغير
وزير الدولة ومدير المكتب الفيدرالي لالتصاالت، سويسرا 

 )Shigeki Suzuki( صاحب السعادة السيد شيجيكي سوزوكي
نائب وزير معني بتنسيق السياسات، وزارة الشؤون 

الداخلية واالتصاالت، اليابان 

17:15-16:45 

استراحة قهوة بدعوة من أستراليا 
  


