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املقدمة

االصالح الربيدي ،باسلوب آخر
اذا

يالحظـون ارادة احلكومة يف استـخالص كل الطاقة االقـتصادية
الكامنة0

كـان االصالح الربيدي ميكن ان يأخذ العديد من االشكال
اال انه جيب ان تـدعمه عمـلية تـطبيق يـتم حتديـدها
حتديـدا جيدا 0ولـالسف غالبـا ما تكـون هذه العـملية
غائبة يف البالد اليت تنطلق علي درب التغيري0

ويف حميط جملس االسـتثمار الربيدي لالحتـاد الربيدي العاملي،
يتابع فـريق العمل للتنميـة الربيدية املكلف مبـساعدة البالد علي
حتديد مصادر التمويل الالزمة لتحريك االصالح الربيدي،باهتمام
تطوراخلطة املتكاملة االصالح والتنميـة الربيدية ويساند تعميمها
يف عام  0 2006واالمر كذلك بالنـسبة لفريق عمل التعاون من اجل
التنمـية الذي يكـرس نشاطه لـتنمية اشكـال التعاون بني البالد0
وعلي اي احلال ،ادت هذه اخلطة الي فتح آفاق جديدة0

هذا هـو ما دعـا املكتـب الدولـي لالحتاد الـربيدي العـاملي الن
يـعرض اداة تـرشد الـبالد وهي تتقـدم عربالـطرقـات املتعـرجة
لالصالح الربيدي 0ففـعال اثبتت خطة االصالح والتنـمية الربيدية
املتكاملة  PIDEPواليت اطلقت عام  2005صالحيتها يف البالد اليت
اقرتهـا خالل مرحلـتها الـرياديـة 0فهي التقتـصر علـي السعي
الشراك مجيع االطـراف الفاعلـة الرئيـسية يف عـملية االصالح او
املساهـمة يف ادراج القطـاع الربيدي يف مـرتبة االولـويات القـومية
فحـسب بل انهـا ايضـا اداة الزمـة لالفـراج عن مـوارد التمـويل
الضروريـة للمشـروع وهو امـر مل ميكن سهال يف املـاضي 0فعنـدما
يشكل القطاع الربيدي جزء من اخلطـة القومية للتنمية يف أي بلد،
يزداد شعور املـمولني باالستعـداد لفتح باب اخلزنـة احلديدية اذ

2

واحلقـيقة اننـا يف حاجـة هلذه االفـاق فقد شـاركت  18بلدا يف
املرحلـة االولي لتنفيـذ املفهوم ولكن مـا هومقـرر يف العامل للفرتة
الواقعة فيما بني  2006و 2008هو ماال يقل عن  49خطة منها0
قسم التحرير
( ترمجة ماجدة بكري)
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باجياز
ندوات صندوق حتسني نوعية اخلدمات 152 :
شخصا مت تأهيلهم حتي االن
تتـواصل يف عـام  2006النـدوات اليت تهـدف الي تـوعيـة البالد
االعضـاء يف االحتاد الـربيدي العـاملي خبصـوص اجلوانب املـالية
لصـندوق حتسني نوعيـة اخلدمات ،املنظمـة تنفيذا للقرارات اليت
اختذها مؤمتر بـوخارست بشأن توزيع االمـوال املتعلقة بالنفقات
اخلـتاميـة 0وقد عٌقـدت احدثهـا واملنظـمة ملنـطقة الكـارائييب يف
ميـامي من يـوم  28فربايـر /شبـاط الي اول مـارس /أذار وتُعـقد
الندوة القادمة يف بنمـا يف نهاية شهر ابريل  /نيسان من اجل بالد
امريـكا الالتينيـة وبذلك ينـتهي التدريب الـذي بدأ عام 0 2005
ومنـذ اول اللحظـة ،اشرتك  152شخصـا من  92ادارة بريـدية يف
هـذه العمليـات التأهـيلية املنـظمة ايضـا يف بوركينـا فاسـو ومصر
واهلند وكـينيا والربتغال وسويسـرا "0لقد امكن عقد هذه الندوات
بفـضل البالد اليت اسـتقبلتهـا علي حـد ما اشـارت السيـدة دنيز
فرويلـز ،رئيسـة مشـروعات صنـدوق حتسني نـوعية اخلـدمات
الربيـدية 0وعلـي أي حال ،تيـسرللعـديد مـن ممثلي البالد االقل
تقدما املشاركة بفضل املنح السخية اليت تقدمها بالد مثل الواليات
املتحدة وفرنسا واهلند واليابان والربتغال وكذلك ادارة التعاون من
اجل التنميـة باملكتب الدولي" 0ويتم بصفة عامة عقد هذه الندوات
يف نفـس الوقت مع ندوات النفقات اخلتـامية مبا أن مصدر االموال
هو الزيادة يف النفقات اخلتاميةاليت تدفعها البالد الصناعية  0وقد
اتاح الصنـدوق متويل اكثرمن  250مـشروعا وذلك منـذ انشائه من
مخس سنوات 0وحاليـا يتوفر لديه مـا يقرب من  50مليون دوالر
امريكي للمشروعات اجلديدة0

ان ثالث وثالثني ادارة بريـد تستخـدم الربنامج الـتطبيقي
لالحتاد الربيدي العاملي( نظام مالي دولي) لتبادل عمليات حتويل
االموال وفقا ملعايري اخلدمة املوضوعة علي الصعيد الثنائي0
IFS

وتتيح االنظمة البينية (انرتفيس) بني شبكيت االحتاد الربيدي
العـاملي ويـوروجريو االن ملـستخـدمـي شبكـة الـنظـام الـدولي
لالمـوال IFSتبادل حتـويل االموال نـصف العاجلـة مع اكرب عدد
ممكن من البـالد 0واالمر كذلك بالنسبـة ألعضاء اليوروجريو فهذا
النظام يؤمن  53توصيلة يف  42بلدا0
اطالق النسخة الثالثة من النظام املالي الدولي
اعـتمد  11بلدا من البـالد الـ 33اليت تستخدم النظـام املالي الدولي
للمعاجلـة االلكرتونية حلـواالت الربيد ،النسـخة  3من الربنامج
التطبيقي املـذكور والذي طوره مـركز التقنيات الربيـدية باالحتاد
الربيدي العاملي 0
IFS

وتتيح الـنسخـة املعنـية مـن النظـام تيـسريعمل املـوظفني يف
الشبـابيك  0فـاالن ،ميكن لـلموظـفني ان يسجلـوا مباشـرة مجيع
املعلـومات اخلاصة بـاي حوالة بريـدية الكرتونية يقـدمها الزبون
وميكنهـم ارساهلا الي بلـد املورد مبجرد الـضغط علي الفارة وذلك
انطالقا من نظام بيين موجود بالشبكة االلكرونية ( الويب) 0
ان بريد فرنسا وهو من كبار مستخدمي النظام املالي الدولي
قـد ربط مكـاتب الـربيد الـ 300املـوجودة بـأراضيه 0وعالوة علي
فرنسا وتونس  -اول بلد يعتمد استخدام النسخة اجلديدة من هذا
الـنظام – جند بـوركينـا فاسـو والكامريون واسـتونيـا ومدغـشقر
واملغرب وكاليدونيا اجلديدة وبولينيزيا الفرنسية والسنغال وتوغو
من ضمن مستخدمي النظام0
IFS

االتفاق بني االحتاد البريدي العاملي واليوروجيرو:
مت االن توصيل البريد البرتغالي CTT Correios
والبريد االوكراني Ukrposhta
ميكن منـذ االن فصـاعدا للـربيد الـربتغالـي وهو عـضو يف شـبكة
يوروجريو للتحويل االلكرتوني لالموال وللربيد االوكراني املتصل
بـالشبـكة املـاليـة لالحتاد الـربيدي العـاملي تبـادل التـحويالت
االلـكرتونية لالمـوال نصف العاجلـة اليت ميكن دفعهـا يف غضون
يومني0
وتعتربادارتا الربيد االوروبيتان املعنيتان من اول االدارات اليت
استفــادت من االتفـاق املـربم بني االحتــاد الربيــدي العــاملي
ويوروجريو بهـدف تسهيل عمليات التحويل االلكرتونية لالموال
بفضل الربجميات البينية ( انرتفيس) يف شبكاتهما املقابلة0

وتقـوم حالـيا اوزبـاكسـتان وطـاجكسـتان بـتجربـة النـسخة
اخلفيفة “ “ lightمن الـربنامج التطـبيقي  . IFSان هذه الـنسخة
مكرسـة للبالد اليت يكـون رواج حواالت الربيـد فيهـا صغريا او
الـيت التعترب بنيتهـا القاعديـة الفنية كـافية الستقبـال نظام IFS
علي املوقع0
ويف االمجالي  ،يـستعني اليـوم  33بلدا بـنسخة او بـاخري من
النظـام املعين مبـا يف ذلك نظـام  STEFIيف معاجلـة التـحويالت
االلكرتونية لالموال0
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الحتاد البريدي العاملي ينظم مؤمترات دولية
للقطاع البريدي
يعمل املكتب الدولي لالحتاد الربيدي العاملي علي مجع كبار ممثلي
القـطاع الربيدي ملنـاقشة الرهـانات الرئـيسية اليت جيـابهونها يف
جمموعة من املؤمترات املقرر عقدها يف  2006و 2007بربن0

وغري خمصصة ملواجهـة االحتياجات امللحة 0ويف  ،2005ساهم ما
يقرب مـن  23بلدا عـضوا مبـبلغ يتجـاوز قليال  240 000فـرنك
سـويسـري يف الصنـدوق غري املخـصص 0ان هـذا الصنـدوق يتيح
لالحتـاد الربيدي العاملي مـساعدة بالده االعضـاء يف جمال التأهيل
وتنميـة املنهج التـأهيلي الربيـدي “ترينـبوست“ TRAINPOST
الـذي يعد ويـذيع دروسا تـأهيلـية مجـاعيـة وعن بعـد من اجل
االدارات واملدارس الربيدية0

وينظم يف  28ابـريل /نيسان املقبل اول مؤمتـر من هذه املؤمترات
وهو اجتماع يعقد ليوم واحد مبقر االحتاد الربيدي العاملي 0وينظر
املـشاركون يف مناذج التـنمية اليت اقرتهـا بعض االدارات الربيدية
االكثر جتـديدا والـيت تعترب يف قمـة التطـور جملابهـة املنافـسة
والتحرير املتـزايد للسوق 0وينـاقشون يف هذا التـجمع موضوعات
متنـوعة للغايـة مثل االستثمار يف القـطاع الربيدي واول مـناقصات
عـامة يف االدخار واملـشاركات العـامة واخلاصـة وانشاء الـتحالفات
اليت تـسمح لبعـض االدارات الربيديـة التوسع يف سـوقها لـتشمل
القطاع الدولي وشغل مكان اسرتاتيجي من اجل املستقبل0

ان فـرنسـا مـازالـت اكرب بلـد مـانح وتـتبعهـا يف ذلك املـانيـا
وسويسرا،اال انـه بالرغم من ذلك اثـبت العديد من الـبالد النامية
ايضـا سخاءه 0ففي خالل عام  ،2005اتاح الصندوق اخلاص متويل
عدد من االنـشطة منهـا ثالث ودورات انصبت علـي اصالح القطاع
الربيـدي والتنظـيم االقتصـادي ومت عقدهـا باالشـرتاك مع البنك
الـدولي يف لـيربفيل ( غـابون ) ولـوساكـا (زامبـيا ) وبـانغـكوك
(تايلنـد) ،ومنها ايـضا مؤمتـر يهدف الي الـرتويج ملنتجات IPS
و  IFSيف البالد العربيـة وعقد يف تونـس وورشة تأهيليـة للقائمني
بالتـأهيل عن بعـد والتعليم بـواسطة جهـاز احلاسـوب نظمت يف
يـاونـدي ( الكـامريون) وورشتـان عن صنـدوق حتـسني نـوعيـة
اخلدمات والنفقات اخلـتامية لصاحل منـطقة آسيا واحمليط اهلادي
ولصاحل البالد العربية0

وقد متت دعوة العديد من القادة واخلرباء يف القطاع الربيدي ومت
االعالن عـن حضـور السـادة بيـرت بيكـر من “تـي بي جي” TPG
وهيلغيه اسراييلسن مـن بريد الدامنرك وعبـد اهلل ابراهيم الدبوس
من بـريد االمارات وبيري غـسالن من جمموعة البـنك الدولي بصفة
خاصة 0كما حيضـر ممثلون من بنوك االعمـال وصناديق االستثمار
مثل”سي يف سي كـابيتـال بارتـنرز ليـمتد” و”مـورغان سـتانلي”
واحتاد البنوك السويسرية (يو بي اس) والكريدي سويس و”مرييل
لنش” 0
" ان هذه املؤمتـرات ،كما يـقول السيـد دانييل لوغـوف ،منسق
العالقـات مع االطـراف الفـاعلـة مـن القطـاع الربيـدي يف املـكتب
الدولي ،سوف تـؤكد الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الربيدي
يف عامل تتطور فيه ادوات االتصال باستمرار "0

"ايه ماريا"  e Mariaيتوفر قريبا بالفرنسية
يتم قريبا عرض نسخة فرنسية من الربنامج االلكرتوني التطبيقي
“ايه مـاريـا”  eMariaعلي الـبالد االعضـاء يف االحتـاد الربيـدي
العاملي 0ان هذا الربنـامج الذي تستخـدمه  58بلدا يتيح لالدارات
الربيـدية تبـادل التقاريـر االلكرتونيـة حول املخـالفات اخلـاصة
بالـربيد كما يتيـح هلا ان جتد حلوال تـسمح برفع نوعـية اخلدمة
علي الصعيـد الدولي 0ومن املقـرر تنظيـم جلسات تـدريبية خالل
الـربع الثاني من عـام  2006للبالد االوروبية النـاطقة بالفـرنسية
ولـبالد افريقيـا الناطقـة بالفـرنسيـة0وسوف يـتم تقديم الـنسخة
الفرنسية ما ان يتم االنتهاء من التأهيل 0

ومـن املقررعقد مـؤمتر ثان يف  30يـونية  /حـزيران  2006حول
التنـظيم الـربيدي 0ويـستقبل االحتـاد الربيـدي العاملـي الدورات
الـسنويـة جمللس االستـثمار الربيـدي من  27مارس  /آذار الي 7
ابريل /نيسان وجملس االدارة من  9الي  20اكتوبر  /تشرين اول0
ويعقد املؤمتر االسرتاتيجـي لالحتاد بدبي من  14الي  16نوفمرب/
تشرين ثان 0 2006

االحتاد البريدي العاملي يشترك مع انتربول
اصـبح االحتاد الربيـدي العاملي يف االونـة االخرية عضـوا يف فريق
العمل الـذي يدرس عـملية غـسيل االموال والـذي انشـأه انرتبول
وهي اكرب منظمة للشرطة الدولية يف العامل ومقرها ليون يف فرنسا0
وبالنـظر ألهمية اخلـدمات املاليـة يف نطاق اوجه نشـاط العديد من
ادارات الـربيدي  ،فيجب مراقبة مسـائل غسيل االموال باهتمام0
ويـري االحتاد الربيـدي العاملـي ان باشرتاكه يف فـريق انرتبول ،

الصندوق اخلاص  :املنح مستحبة
كل عـام ،يدعو املكتب الـدولي البالد االعضاء الي تغـذية الصندوق
اخلاص لالحتاد الـربيدي العاملـي مبساهمـات اختياريـة خمصصة
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باجياز

اهليئات الرئيسية اليت تهتم مبسائل غسيل االموال جلعل خدمات
املعلومات املالية اكثر فعالية يف  184بلدا عضوا باملنظمة 0
(ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

ميكـنه ان يستفـيد من نـصائح وان يـضبط تـوجه اعمـاله من اجل
اعداد تدابري تعمل علي االقالل من خماطر غسيل االموال بالطريق
الربيـدي لبالده االعضاء  0ان مهمة فـريق عمل انرتبول هو مجع
الصور
صورة  -1ورشة عمل0
صورة  - 2مسبوكة التوصيلة بني بريد الربتغال و بريد اوكرانيا0
صورة  - 3مبين املكتب الدولي0
صورة  -4بدون تعليق0
صورة  -5شعار انرتبول0
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اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية الربيدية

يف سبيل االصالح الربيدي اجلذري والعام

بقلم ريال ليبالن

ان

بـاستخدام هـذا الدليل 0وبعـد مؤمتر بـوخارست ،اهتـم السيدان
رودي كوادرا وغيريمـوا رونديروس ،املـستشار االقليـمي المريكا
الالتينية مبالئمة خلق اهلياكل الالزمة للخطة املعنية 0ومبساعدة
خـرباء ادارة التعاون مـن اجل التنميـة وموظفـيها ،تتـم منذ ذلك
احلني اذاعـة هذا اخلـرب السعيـد لدي الـبالد اليت جتتمع لـديها
الشروط املثالية لصياغة خطة 0

اختصار –  - P I D E Pيثريمنذ اكثر من عام الضوضاء يف
الـوسط الربيدي 0وهـو يشري الي العـبارة اليت تعرب عن
اخلطة املتكاملـة لالصالح والتنمية الربيـدية،اليت وضعتها ادارة
التعـاون من اجل التنمية باملكتب الـدولي كاداة اهلدف منها البدء
يف عملية االصالح الـربيدي يف البالد اليت ترغـب االستفادة منها0
وقد انضمـت حيت االن  19بلدا عضـوا يف االحتاد الربيـدي العاملي
الي هذه اخلطة0

االرادة السياسية
" ان االرادة الـسيـاسيـة وااللتـزام الصـارم للحكـومـة ولـلمنـظم
واملستثمـر بالعمل سـويا من اجل اصـالح القطاع الربيـدي يشكالن
الـشروط احلتـمية لـصياغـة اخلطة املـتكاملـة لالصالح والتنـمية
الربيدية " كمـا اشار السيد عبد اهلل بـوستة  ،مدير ادارة التعاون
من اجل التنمية0
ويف الواقـع ان هذه اخلطـة جيب ان جتمع بـني مجيع االطراف
املعنـية بعمليـة االصالح املتكامل مبـا ان اهلدف هو تـوفري توجه
وحيـد يف عمليـة تنظـيم جممـوعة مـكونـات االصالح والـتنمـية
الربيديـة يف بلد معني وتنـفيذها 0وبـالتالي من االسـاسي لتحقيق
الـنجاح وجـود فريـق قومي مـشكل من ممثلـي مجيع القطـاعات0
ويقرتح املـكتب الدولي االطـار الرئيسـي من اجل البدء يف االصالح
الـربيدي اال ان بعـد ذلك يـرجع للـبالد اجناز االعـمال يف كـافة
امليادين  -التنظيمية والقانونـية والتشغيلية0ومن املرغوب فيه اذن
هووجود وزارة املاليـة واالقتصاد وبصفـة خاص وزارة التخطيط يف
حميط الفـريق 0وهذا هـو ما شـدد عليه السيـد رودي كوادرا النه
غالبـا ما يتوفـرلدي هذه الكيـانات القدرة علـي البحث عن مصادر
التمويل الالزمة الجناز اهداف اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية
الربيدية وضمان تكامل القطاع الربيدي يف اخلطة القومية للتنمية0

لسنـوات،اقتـصرت مـشروعـات االصالح الربيـدي ،ايا كـانت
قيمتها،علي اعادة هيكلة املستثمر الربيدي العام 0ومل يوجه سوي
القليل من االهتمام لتعريف اخلدمـة الربيدية الشمولية او لعملية
وضع اطار تنـظيمي وقانـوني كفيل بضمـان سري العمل الفعال الي
آليـة تنظيـمية بـريديـة يف البلد املعـين 0وغالبـا مااتـضح ان هذه
االصالحات غري فعالة بل وتشكل كارثة يف بعض احلاالت0
وبـالنظر للقوي اليت عدلت املشهد الربيدي ومنها حترير القطاع
وتكاثر املـستثمرين اخلـواص بالسوق ،ظـهرت أهمية اقـامة اطار
لالصالح الربيدي ميكن ان يليب االحتياجات اخلاصة للبالد0
وكما يشـرح ذلك احد مهندسي املشروع ومنسقه باملكتب الدولي،
الـسيـد رودي كـوادرا ،رئيـس بـرنـامج " امـريكــا الالتيـنيـة
والكـارائييب " ،جـاءت فكرة هـذه اخلطـة كنتيجـة للعديـد من
سنوات الـعمل امليداني خـصوصا يف امـريكا الالتيـنية حيث واجه
القطاع الربيدي تقلـبات عنيفة وغري عادية خالل السنوات العشرة
االخرية 0ان انعـدام السيـاسة القطـاعية وعـدم وجود اطـار حيدد
قواعـد اللعبة الربيـدية او تعـريف للخدمـة الربيديـة الشمـولية
بـاالضافـة الي عـدم ورود القـطاع الـربيدي مـن ضمن االولـويات
القومية مبثـابة عناصر عملت علـي كبح ازدهار القطاع الربيدي يف
هذه البالد و عـلي اتاحة التقدم بـسرعة كبرية بالـسوق للعديد من
املـستثمـرين الربيـديني "0ملـدة طويلـة ،عملـنا مع املـستثمـرين
الـربيديني العوام يف خـطط العادة اهليكلـة االانه اصبح من الواضح
ان االمـر اليكفي 0فكان علينا ان نكثف العمل مع احلكومة واملنظم
واعطائهما مكانة يف عملية االصالح " 0

" جيب جتـنب خلط هذه اخلطـة واخلطة التقلـيدية للمـستثمر،
كـماشـرح السـيد رودي كـوادرا 0ان اخلطـة املتكـاملـة لالصالح
والتنـمية الربيديـة اوسع بل وتشرك احيـانا املستـثمرين اخلواص
والنقابات النه مـا ان يتطور فيهـا القطاع تطورا حـسنا فان مجيع
االطراف تستفيد"0
التعاون والتمويل
كانت بـاراغواي االولي يف اقراراخلطة املتكـاملة لالصالح والتنمية
الربيدية ومن املمارسة يتضح انه قد مت حتقيق جناح صريح (ينظر
املقـال بالصفحة  0) 8وقد اشار السيد غيلريمو رونديروس مالحظا

اتـاح وضع دليل لالصالح والتنـمية الربيـدية لالحتـاد الربيدي
العاملـي ان يرسي قـواعد عـملية االصالح املـتكاملـة والتأكـيد علي
اهميـتها لـدي البالد االعضـاء 0وبقي ان يتـم اعداد نـظام يـسمح
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التوجه االقليمي
مبـا ان املرحلـة الريـادية كـانت اجيابـية ،فسـوف يتجه املكتب
الدولي يف عـام  2006الي تزويد املناطق  -بصفة خـاصة املستشارين
االقـليمـيني لالحتـاد الربيـدي العـاملي واالحتـادات احملـدودة –
باالدوات الالزمة لتطبيق منهج اخلطـة وضمان مساندة املشروعات
اجلارية ومتابعتها0

الي انه " بفضل هذه االداة املستـخدمة يف التنمية ،اهتمت حكومة
بـاراغواي الول مرة بالقـطاع الربيدي " بل ان البـلد قد حصل علي
دعم الربازيل لتحقـيق بعض اعمال اخلـطة  0وتشكل هـذه اخلطة
اذن اداة ممتازة لـتنمية التعـاون بني البالد الناميـة وكذلك اعمال
الرعاية وانشطة التعاون االخري0
ويف بعـض احلاالت ،امكن ايضـا ادارة التعاون من اجل الـتنمية
بـاملكتب الدولـي العمل علي تكامل مـشروعاتهـا املتكامـلة متعددة
السنوات PIPوهي املشروعات اليت يقوم بتمويلها االحتاد الربيدي
العاملي بـاالشرتاك مع حكومات البالد املستفيدة يف اخلطة املتكاملة
لالصالح والـتنمـية الـربيديـة يف بعض الـبالد مثل يف سـريالنـكا
والوس ويـتم بذلك تـأمني التنـسيق املثـالي الوجه نشـاط التنـمية
املقـررة من اجل املستـثمر الربيـدي " 0ويف الواقع ان احـد اهداف
اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية الربيدية هو التوصل الي تكامل
مجيع موارد التعـاون او التمويل الداخلية واخلارجية واليت ميكن
ان يتمتع بهـا أي بلد يف اطـار متجـانس وحـسن اهليكلـة يضمن
االستخدام الفعال للموارد " كما حدد السيد عبداهلل بوستة 0

ومن املقرر عقد  4دورات تأهيلية يف املناطق املختلفة من العامل 0
فيتـم تأهيل مـا يقرب مـن  15خبريا بكل منـطقة وخصـوصا ممن
يتمـيزون مبستوي رفيع ويعملون يف حميـط املؤسسات االستثمارية
او التـنظيمية او احلكومات لـيمكن دعم عملية االصالح الربيدي يف
البالد اليت ختصهم 0ويتم تأهيل املستشارين االقليميني يف مارس/
آذار وخرباء الـبالد الناطقـة باالسبـانية يف مـايو /أيـار اما البالد
النـاطقة بـالفرنـسية فـفي شهرسـبتمرب  /ايلـول والبالد النـاطقة
باالجنليزية يف نوفمرب  /تشرين ثان 0
ومن املنـتظر ان تتـيح هذه العمليـة تأمني املـناوبة علـي الصعيد
االقليمي بـدء من  2007بضـمان مشـاركة اكثـر نشاطـا من جانب
االطراف االقليميـة 0وسوف يستـمر املكتب الـدولي من جانبه يف
تأمني التنـسيق العاملي للـخطة خصـوصا املهام املـرتبطة مبـراقبة
النظـام املنهجي واالدارة وحتـسني جتمع اخلرباء وتـوجيه الفرق
االقليمية القائمة بانتشار اخلطة وباملفاوضات مع املمولني فيما بني
االقاليم 0
(ترمجة الي العريبة ماجدة بكري)

ان االصالح جيـذب االهتمام 0وقـد اقنعت بالد عـديدة مـستند ًة
الي خطتها ،املمـولني باالستثمار يف مشروعها 0فعلي سبيل املثال،
يساند برنامج االمم املتحدة للتنمية مشروع سوريا بينما يؤمن بنك
التنميـة فيمـا بني امريكـا والبنـك الدولي علـي التوالـي جزء من
التمـويل اخلاص بـرباغواي وبنمـا 0كما ان حكـوميت كوستـاريكا
ومالي قد فتحتا خزنتهما لدعم االصالح يف بلديهما0

املنهج املتبع يف اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية البريدية
االعمال الرئيسية يف االصالح البريدي
حتديد السياسة القطاعية
بعدذلك
حتديد اخلدمة الربيدية الشمولية
يف النهاية حتديث اخلدمات واملستثمر 0
ثم
فاعداد االطار القانوني
متت صيـاغة اخلطط املتكاملـة لالصالح والتنمية الربيديـة يف  19بلدا هي بهاماس وبليـز وبنني وبهوتان ووسط افريقـيا وكوستاريكا
وغامبيا وجامايكا والكويت والوس ومجهورية يوغوسالفيا ملقدونيا السابقة ومالي ونيبال وبنما وباراغواي وسريالنكا وسوريا وتشاد
واوروغواي0

لقد عملنا طويال مع املستثمرين الربيديني العوام يف خطط اعادة هيكلة ولكن اتضح لنا انه كان علينا ان نعمل مع احلكومة واملنظمني 0
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باراغواي ادارة رائدة
بقلم ريال ليبالن

ان

حتليل للخدمة الربيدية الشمولية ،دراسات سوق ،وضع سياسة
قـطاعيـة:االعمال بـدأت فعال الجناز اخلـطة املـتكامـلة لالصالح
والتنمية الربيدية و سوف تـنتهي وفقا للربنامج الزمين يف نهاية
النصف الـثاني مـن عام  2007عنـدما يـتم وضع القانـون الربيدي
واعداد االطار التنظيمي وخطة التنمية للمستثمر0

بـراغـاوي بلــد حمصــور بني بـولـيفيــا والربازيل
واالرجـنتني ويـواجه منـذ سنـوات مثـل غريه من بالد
امريـكا الالتيـنية وضعـا بريـديا خـطريا 0فاخلـدمات الربيـدية
البطيئـة وقليلة املصـداقية وذات التكـاليف املرتفعـة خلقت عجزا
لـدي املسـتثمـر الربيـدي بالـبلد وجـعلته غري قـادر علي تلبـية
احتـياجات الـسوق واضعفته علـي الصعيد الـتنافسـي 0فاخنفضت
فيمـا بني  1999و 2003احجام الربيـد مبقدار  % 50وواخنفضت
االنتـاجية بـ  0 % 40ويف عام  ،2004واجه املستـثمر العام عجزا
يف االستثمار يتجاوز 5ر 1مليون دوالر امريكي0

حتول املستثمر
ان االدارة العامة للربيـد سوف تتحول فعليا الي مـؤسسة مستقلة
ذات طابع جتاري تعـمل بسوق حتكمه قـواعد حمددة للمـنافسة0
ويف الوقـت احلاضر ،فان انظمـة السوق الربيديـة برباغواي منفكة
متـاما 0فـال يتمتع املـستثمـر املعين بـاي خدمـة خمصـصة او أي
احتكار وال تتم متابعة نشاط املستثمرين اخلواص 0وعليه قد تصري
عمليـة اعداد اطـار تنظـيمي مهمـة صعبـة حسبـما اشـار السـيد
بيكسينـيين سورنسن النها سوف متس مباشرة مصاحل املستثمرين
اخلـواص 0اال انه يقـر بـان االصالح يـبشـر بـالكثـري من اخلري
بـالنسـبة جملتمع بـاراغوي منه اخلـدمات الربيـدية اليت تـتميز
بـاجلودة  " 0ان اهلـدف هو ان تـوفر للسـوق مزايـا قطاع بـريدي
منظم ومقنن ويبث احليوية يف االقتصاد ويف النشاط املالي يف البلد"0

ومثل بالد اخـري،فان القـطاع الـربيدي يف بـاراغواي اليـتمتع
باالطار القانوني والتنظيمي كمـا ان التزامات الدولة جتاه اخلدمة
الشـمولـية غـري حمددة واليـتوفـر لدي املـستثمـر العام املـرونة
التجارية الالزمـة جملابهة املنـافسة وال تكفي ابـدا االستثمارات
يف التقنية الربيدية0
ولكن االوضـاع تغريت بفضل االرادة الـسياسـية للحكـومة اليت
تسعي لبث حـيوية جـديدة يف القطـاع الربيدي بـاصالحه اصالحا
شامال علي اساس اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية الربيدية اليت
اعدهـا االحتاد الـربيدي العـاملي بـالتعـاون مع االحتاد الـربيدي
لالمـريكتني واسـبانيـا والربتغـال 0ويف  ،2005كانت بـاراغواي
رائدة فقد كانت اول بلد يف العامل يعتمد هذه اخلطة 0

املساعدة اخلارجية
خالل اخلطة املتكـاملة لالصالح والتـنمية الربيـدية ،يتـم حتديد
اعمال عـاجلة يتم القيام بها الصالح الوضع الربيدي احلالي ومنها
البعض الذي استـدعي التعاون بني البلد وبالد اخري 0فقد ارسلت
وزارة االتصاالت يف الربازيل بالتعـاون مع الربيد الربازيلي ثالثة
اخـصائيـني الي باراغـواي ملسـاعدة الـبلد علـي حتديث خـدمات
املستثـمر املعين  0وصمـم مهندس من بـريد الربازيل خطـط مركز
الفرز اجلديد بـأسونسيون  0وسوف تستفيد باراغواي من مواردها
املوجودة يف صنـدوق حتسني نوعيـة اخلدمة الربيديـة لشراء جزء
من معـدات االستثمـار الالزمة كمـا ان احلكومـة االسبانـية تهتم
بتمويل املشروع 0اال ان االصالح الربيدي يف باراغواي اليهم البالد
اجملاورة او البالد الـصديقة فقـط  0فقد جذبت بـاراغواي ،خبطة
 PIDEPاليت تضعها يف جـيبها اهتمام البنك الـدولي وبنك التنمية
فيـما بني البالد ااالمـريكية وغريهـما وسوف تقـوم هذه اجلهات
بتمويل جزء من االصالح0
( ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

اخلطة املعتمدة
ووفقا للسيـد هوغو بـيكسينيين سـورنسن ،مديـر الربيد باالدارة
العامـة للربيـد ،التـابعة لـوزارة االشغال العـامة واالتـصاالت،
اتـاحت هذه اخلطة توعية احلكومة بالدور االجتماعي الذي تلعبه
اخلـدمة الربيديةالشمولية وباهمية تأمني االداء بكل البلد فالوضع
ليس علي هـذا النحو0واتـضحت بذلك احلـاجة لسيـاسة قطـاعية
والطار قانوني وتنظيمي يعرف اخلدمة الربيدية الشمولية وشروط
ادائهـا ومتويـلها وكـذلك ضـرورة تنـظيم الـسوق الـربيديـة بكل
االراضي " 0ان اخلطة تـتكيف بالواقع يف البلـد ،علي حد ما أكد0
فهي حتدد نقاط القوة والضعف لدينا و ما جيب ان نفعله لتحسني
الشروط يف القطاع الربيدي وحتديث خدمات املستثمر العام " 0
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الوس

خطة من اجل بقاء الربيد

بقلم لوسي واريللو

ان

عالوة عليه ،حققت املؤسسة ارباحا مستمرة وازدادت ايراداتها
ومصروفـاتها مبقـدار  % 71و % 96علي التـوالي فيـما بني 2000
و 0 2004ان هذا البلـد حالة استثنـائية فيما بـني البالد النامية0
فقد قـاد االستقالل الشـديد واملمـارسات النمـوذجية يف احملـاسبة
التجـارية كما قـادت ضرورة االكتفاء الـذاتي للمؤسـسة الي اقرار
اسرتاتيجيـة مؤسسـية ترتكـز بشدة علـي النواحي التجـارية من
نشاطها0
وحـسبما قـال السيـد سرييربافانـه ،الذي استنـد يف اقواله الي
احـصاءات تبـني ان دعم اخلدمـات الربيديـة بهذه املـؤسسـة يتم
بنفـس االيقاع الذي حيدث به الـنمو االقتصادي القـومي " فالقطاع
الربيدي قد ساهم يف تنميـة االقتصاد القومي بزيادة امجالي الناتج
القـومي الداخلي "  0وفعال ارتفع عدد حسـابات االدخار الربيدية
والتحـويالت املالـية علي املـستوي القـومي من  554و10 949علي
التوالـي يف عام  2001الي  4166و 88 671يف  0 2004ومن املنتظر
ان تستمر اخلـدمات املاليـة الربيدية مصـدرا ضخما للدخل خالل
السنوات املقبلة 0

الوس احـد البالد الـنامـية الـتسـعة عـشر الـيت اقرت
اخلطـةاملتكامـلة لالصالح والتنـمية الربيـدية 0وتهدف
هذه اخلـطة اليت مت اثـراؤها مبـشروع مـتكامـل متعدد الـسنوات
وضـعه املكتب الدولي لـالحتاد الربيدي العـاملي ملساعـدة هذا البلد
علي االصالح وعلي دعم قطاعه الربيدي وحتسني اخلدمة الربيدية
الشمولية0
ان الوس احد البالد االولـي اليت مت اختيار تـرشيحها من اجل
هـذه اخلطـة ومل يـكن هنـاك سـوي اربعـة بـالد من ضمـن البالد
االسيوية 0وتقع الوس اليت تعـرف باسم لطيف وهـو" بلد املليون
فيل " يف جـنوب شـرق آسيـا وهي دون سـاحل وبهـا عدد سـكان
يتـجاوز بقـليل 2ر 6مليـون نسمـة 0ويف هذا الـبلد ،حـيث تبلغ
الكثافة السكانية  22نسمة يف الكم  ،2يتم ضمان االتصال عن طريق
املسـتثمر الربيدي العام – مـؤسسة بريد الوس – القـائم كمؤسسة
من مؤسـسات الدولـة منذ عـام  0 1986وتتبع هذه املـؤسسة اليت
تعترب املورد الـرمسي للخدمات الربيديـة واليت تعد  479موظفا،
وزارة االتصـاالت والـنقل والربيـد والتـعمري 0وقـد شـاركت مع
الوزارة اليت تتبعها مشـاركة وثيقة يف املراحل املختلفة من اخلطة
اليت تضمنت دراسـة للسوق وحتليـال للوضع علي الصعـيد القومي
وتدابريالـتوسع والتـمويل و اقرتاحـات بشـروط لتنـمية اخلـدمة
الربيدية الشمولية0

التكيف بالتغيير
ان هـذه االحصاءات املـدهشة تبـشر باخلري بـالنسبة لـلنمو املقبل
لـلقطاع الربيدي بصفـة عامة وللسـوق يف الوس برمتها ولكن جيب
علي املؤسـسة ان تتأقلم بتـطور املتطلبات يف الـسوق والتقدم التقين
مع مقاومـة االنعكاس املـزدوج للعوملـة ولتحريـر االسواق ذلك اذا
كانت تـريد ان تزدهـر وان تنمو 0ويـشرح السـيد دهامـيجا قائال
بهذا الصـدد  ":بالـرغم من ان مؤسـسة الربيـد بالوس قد حققت
نتائج مـشجعة يف التسـويق والرحبية ،اال انـنا نري ان االهداف
الميكن بلوغها دون خلق البيئة التنظيمية املواتية واملؤهلة " 0

درجة التزام مرتفعة
"مل يكن من الصعب اختيار الوس مرشحا للخطة املتكاملة لالصالح
والتـنميـة الربيـديـة" علي حـد مـا شــرح املسـتشـار االقلـيمي
لالحتادالربيدي العاملي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي ،السيد فينود
دهـامينجا 0فـحكومة هـذا البلد حتـاول ان تروج القتصـاد السوق
تشجيعا للمستثمرين االجانب وتنشيطا للمنافسة هذا من جهة اما
من جهة اخري تدعم احلكومة االصالح الربيدي 0وعلي أي حال،
اقـرت القانون الربيدي لعام  2004الذي يٌـستخدم ،وفقا ملدير قسم
العمليـات الربيديـة مبؤسـسة الربيـد لالوس ،السيـد بونـشانه
سرييربافانه " ،كاداة عمل يف اجملال الربيـدي " ويساعد املؤسسة
علي حتديد اخلدمات اليت علي املستثمر الربيدي ان يؤمنها وأيضا
شـركات النقل الـسريع للرسـائل الصغرية اخلاصـة0ويبدو ان هذه
التدابري قد اعطـت مثارها الن الوس ترد ضـمن البالد االقل تقدما
من الناحـية الفنيـة ومع ذلك يزداد امجـالي الناتج الـداخلي بها
بانتظام مبوجب معدل سنوي يبلغ حوالي 0 % 6

ويوضح السيد سرييربافـانه قائال " :ان مؤسسة الربيد يف الوس
حتاول خلق الظروف الالزمة لبقائها"0
وقـد مت وضع " خطة الـبقاء" علي شكل خـطة متكـاملة لالصالح
والتنمـية الربيـدية ايـدتها احلكـومة يف شهـر سبتـمرب  /ايلول
املاضي 0وتتعلق اخلـطة باالصالح التنظـيمي ودعم القدرات وقد مت
تصميـمها مع االخـذ بعني االعتبـار التحديـات اليت جيب علي
املـؤسسـة ان جتابههـا 0ويهدف الـتوجه االسـرتاتيجي للخـطة
والذي يـعكس العديد من االولـويات احلكوميـة الي دعم اخلدمات
الـشموليـة واالساس التـشريعي للـمؤسسـة كما يهـدف الي ضمان
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جناحهـا كمؤسسة جتارية دون املساس بتنفيذ التزاماتها يف جمال
اخلدمة الشمولية0
وبعـد ذلك بقليل ،اعـد املكتب الـدولي مشـروع متكامـل متعدد
السنوات لتلبـية االحتياجات املبينـة يف اخلطة 0وسوف يتيح هذا
املـشروع الـذي متت املـوافقة علـيه يف شهر ديـسمرب /كـانون اول
املاضي متويل مـهام املشاوريـن وتأهيل العاملـني الربيديني وشراء
املعدات0
ومن املنتظر ان ينتج عن املشروع املـتكامل متعدد السنوات املقرر
تنفيذه يف  ، 2006العديد من االنعكاسات االجيابية خالف عملية
دعم القـطاع الربيـدي 0ففي الـواقع ان ارساء اطـار تنظيـمي متني
سوف يكون له انعكاسـات مواتية علي القـطاعات االخري وسوف

الصور
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يتـيح ملؤسـسة الـربيد يف الوس عـندمـا تصـري قويـة ان تشجع
املشاركة املهيكلة للقطـاع اخلاص 0كما انه ميكن استخدام شبكات
التوزيع واخلدمـات املالية الواسعـة لديها يف ربط املـناطق املعزولة
وذلك يف نطـاق اجلهد املبـذول لالسراع بـالالمركـزية واالقالل من
الفقر0
ومـن املؤكد ان التحديـات ضخمة ولكن املكاسب تـناسب مستوي
اجلهـد املبذول  ،ان مجيع املعنـيني يؤيدون تنفيـذ اخلطة 0واشار
السيد سرييـربافانه الي ان " مؤسسـة الربيد يف الوس سوف تتبع
مجيع التـوصيـات اليت تقـدم يف اطار اخلـطة املـتكامـلة لالصالح
والتنمية الربيدية وسوف تستخدم عناصرها يف اعماهلا املقبلة"0

(ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

االقتصاد الربيدي

مناذج النمو الربيدي

العثور علي الطرق الي تؤدي كلها الي روما000
بقلم ريال ليبالن

ما

هي الكيفيـة اليت ميكن اتباعها الصالح القطاع الربيدي
وتطويـره يف البالد النـامية بـصفة خـاصة بـاجلمع بني
النمـو والسيطـرة علي التكـاليف وتأديـة اخلدمـة الشمـولية ؟ ان
االجـابة علي هذا الـسؤال ملشروع طـموح ،ولكن هذا هـو مايهدف
اليه فـريق املشـروع " االقتصـاد الربيدي " اجلـديد الـذي ترأسه
السـيدة جـويل تولـيدانـو ،العضـوة يف سلطـة تنـظيم االتـصاالت
االلكرتونيـة والربيـد يف فرنـسا 0ان هـذه اخلبـرية االقتصـادية
وتـاهيلهـا يف االقتصـاد تهتم مـنذ سـنوات بـاالقتـصاد الـربيدي
واصدرت العديـد من املؤلفات حول املوضـوع منها كتاب :االقتصاد
الربيدي -اسـاسياته ( Economie postale: Les Fondementsالناشر
 Economicaعام  0) 2004وعندما قرر االحتاد الربيدي العاملي ان
ينشئ ،يف نطـاق جملس االستثمـار الربيدي ،فريقـا يكرس عمله
للمسـائل اليت هلا عالقة باالقتصـاد الربيدي ،كانت هي الشخص
املـناسب متاما لقيـادة عملية التفكري العمـيق حول القطاع الربيدي
الستخالص النماذج االقتصادية منه الـيت تدعم اخلدمة العاملية يف
نطـاق تنظيمي مالئم وميكن لـلبالد ان تستند اليـه العادة احليوية
الـي النشـاط الربيـدي علي اراضـيها 0وقـد طلبت جملـة االحتاد
الربيدي منها ان تشرح هلا اهلدف من هذه االعمال0
هل هناك اقتصاد بريدي حقيقي؟
ميكـنين ان اقول ان هـناك جممـوعة من االدوات الـيت تطبق علي
قطاعـات بريديـة متنوعـة 0فمن املؤكـد ان هناك نقـاط متاثل بني
القطـاعات الربيـدية يف كنـدا او فرنـسا او اهلنـد ولكنهـا ليست
واحدة 0ومنذ مخـسة عشر عـاما ،قامت جمـموعة من اخلرباء يف
البالد الصناعيـة يف نطاق سلسلـة من املؤمترات املنتـظمة واالعمال
والتـسـاؤالت حــول االصالح الربيـدي ،بــاستخـدام االدوات
االقتصـادية لدراسة القطاع الربيدي 0امـا اليوم ،هناك تشكيلة من
عناصر التحليل املشرتكة لتنمية القطاع الربيدي يف هذه البالد مبا
انه مـن املمكن تفسـريما حيدث بـالسوق 0وميـكننا ان نفهـم متاما
كيف يتطـور العرض وانعكـاس التقنيـات اجلديـدة علي النـشاط
الـربيدي وكيفيـة تطور املـنافسـة 0كما ان هنـاك اجتاهـات بدأت
تظهر :فالـرواج الربيدي حمسـوبا لكل نسـمة يعترب بصفـة عامة
مرتفعا وهذا الرواج  -الـذي تولده املؤسسات – موجه علي الوجه
اخلـصوص الي االسر 0عالوة عليه ،تعترب اجـور العاملني مرتفعة
نسبيا مما يـؤدي الي تزايد ادخال االداء اآللي ملعاجلة الربيد علي
طول خط الـسلسلة الـربيدية 0ويف الـنهاية ومبـا ان الرواج كثيف
ومبا ان الـتكالـيف املوحـدة تنخفـض مع تزايـد الرواج ،فـيمكن

حتـقيق وفر ضخم عنـد التوزيع يف حمل االقـامة وهي اكثـر الطرق
املسـتخدمة يف التوزيع بالبالد الصـناعية 0وهكذا جند ا الدوران يف
حـلقة مفيدة قد انـطلق يف هذه البالد وادي منذ القـرن التاسع عشر
الي تنمية ادارات الربيد0
وما هو الوضع بالنسبة للبالد النامية ؟
الوضع خيتلف متـاما 0ففي هذه البالد ،مل جتـر سوي القليل جدا
مـن عمليـات التحليـل االقتصـادية 0واذا كـانت هـذه العملـيات
موجودة ،فهي غالبـا ما تعاني من بيانـات غري كاملة 0ان مشروع
الفريق اليـهتم بالتحـذير من الـنقل املنهجي للتحلـيل االقتصادي
املشرتك للبالد الصـناعية لتـطبيقه علي البالد النـامية فحسب بل
يهتم ايضـا بوضع مناذج جـديدة قابلـة لالستمراروتـتكيف بهذه
البالد بالـنسبة لـنمو القطـاع الربيدي 0ان مجيع اخلـصائص اليت
جندهـا يف البالد الصنـاعية مثل زيـادة الفعاليـة وحتسني نـوعية
اخلـدمة واالسعار املعقولـة وارضاء الزبون كلهـا تستند الي عوامل
رفع حمـددة متاما الجندهـا يف البالد النامية بـصفة عامة 0وجيب
عـرض مناذج اخـري علي البالد النـامية النه لـيست هنـاك سوي
طريقـة واحدة لتوزيع الربيـد أولتحقيق الرحبيـة يف االستثمارات
علي سبيل املثال 0ان النماذج يف السنغال واهلند وترينداد وتوباغو
لن تتشابه ولكنهـا سوف تتكيف بالوضع اخلـاص بها 0هدفنا هو
العـمل مع البالد النـامية لـتقديـم مناذج اصالح سـواء علي صـعيد
الفعالية يف القطـاع او علي صعيد املنـافسة وتنظيـمها وسوف تتيح
هذه النماذج للقطاع الربيدي بهذه البالد املساهمة علي امت وجه يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية 0
ملاذا هناك اهتمام االن بهذه املسألة يف االحتاد
البريدي العاملي ؟
حيت االن ،كنا نقول للبالد :اصالح  ،اصالح  ،اصالح 0ومن املؤكد
ان الفعاليـة جيب ان تكون اكرب ولكن جيـب اظهار تنوع احلاالت
والطـرق ليمكننـا ان نبين منوذجـا بريـديا دائمـا اليظل فقط علي
االرضية االجتماعية والسياسية0
يتناول العديد من االعمال ذات الطابع االقتصادي
النقل او االتصاالت السلكية والالسلكية  0فلماذا
كان االهتمام اقل بالقطاع البريدي ؟
يف التسعينات  ،كانت هناك حركة كبرية للتحرير يف العديد من
القطاعات مـنها علي سبيل املثـال التحرير يف االتصـاالت السلكية
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والالسلكية اليت حققت ارباحا كامنة مما شجع االستثمار 0وما ان
يتم اجتذاب رؤؤس االموال ،جتئ االعمال النه ميكن كسب املال0
ويف رأيي وهـذا تفسري شخصـي للغاية ،اذا كـان االهتمام بـالقطاع
الربيـدي اقل فألن تقـديرات الـربح غري مـواتيـة 0عالوة علي ان
االحتياجـات يف جمال متويل القطاع الربيـدي تؤخذ علي انها اقل
شـرعيـة من االتـصاالت الـسلكيـة والالسلكـية والـكهربـاء واملاء
واخلدمـات العـامة االخـري بسـبب النـظرة اخلـاطئـة يف رأيي
واملوجـهة للـربيد علـي انه خدمـة " قدميـة" سوف تـزول امام
االتصاالت االلكرتونية0
ومن نـاحيته ،مر القطاع الربيدي يف بعض البالد النامية بعملية
حتـريــر ميكن ان نـصفهـا بـأنهـا " وحـشيــة " ومل جتتـذب
املـستثمـرين 0باالضـافة الـي انه عندمـا تتطـور السـوق دون اطار
تنظيمي ،حتدث بعض الـكوارث مثلما حدث يف امـريكا الالتينية
بـصفة خـاصة فهـي كانت ارضـا للتجـربة ملـدة طويـلة ويف مجيع
اخلدمات دون متييز 0وبينمـا عثربعض القطاعات علي املستثمرين
مل حيقق القـطاع الـربيدي ذلـك 0وقد مت تـركه يتطـور مع وجود
اقـتصـاد مـسـترت0وادت انعـدام جـاذبيــة القطـاع الي الـشح يف
املشروعات التنموية0
من هنا تظهراهمية عملمكم ،اليس كذلك ؟ مع كل
مشروعات االصالح املوجودة والتي تتطلب
استثمارات هامة،يجب ان يتاح للقطاع ان
يرتكزعلي ابحاث وعمليات حتليل لدعم
طموحاته 0
فعال هـدفنا هو املسـاهمة يف جعل القطـاع الربيدي مرحبـا وحديثا
ولكـن مع ربط ذلك بااللتزامات اليت جتعلهـا تتجاوزكونها جمرد
مركز رحبية 0فهذه هي املـخاطر الكربي يف هذا الشأن ،الن االمر
يتعلق بكل املسألة اليت تدخـل يف نطاق اخلدمة الربيدية الشمولية
 0ويف رأيي ،ان احلل هـو التوصل الـي اقرتاح سبل تسـري يف خطوط
متوازية فورية لتنمية اخلدمة الشمولية والفعالية والرحبية0
ما هي الطريقة التي سوف تتبعونها يف اعمالكم ؟
وماهي احملاور الكبري لعمل فريق مشروع "
االقتصاد البريدي"؟
ان تـنظيـم الفريـق وتنميـته جزء مـن عملنـا احلالـي 0ومبا ان
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االقتصاد لـيس علما من العلوم الدقيقـة فيجب القيام مبجموعة من
الدراسات اليت تـثري الواحدة االخري ويطبق بـعضها بصفة عامة
يف البالد كلها وتكون االخري اكثر حتديدا يف هدفها وذلك لتحليل
الـعوامل الـيت ساهـمت يف النجـاح او الفشل يف القـطاع الـربيدي0
وانطالقا من عـمليات التحليل املذكـورة ،نـأمل التوصل الي اقرتاح
اخلطط املناسبة0
ومن جهة اخري ،ويف قـلب التنمية الـربيدية ،توجـد التغطية
الشمـولية 0فـاذا كان الـرواج منخفـضا ،الداعي ابـدا لتطـوير اي
خدمـة مشولـية للـتوزيـع يف حمل االقامـة يف كل مكـان ،ان ذلك
مـكلف للغايـة 0وعليه ،هنـاك بعض احللـول :فقد ركـزت بعض
البالد صنـاديق بريـدها يف مكـاتب بريـد او يف اماكن عـامة او يتم
توزيع بـريدها مع اشياء اخـري علي سبيل املثال 0وجيب ان نري
كيفيـة تنميـة هذا التـوزيع الشمـولي لكي يـزيد الـرواج وليمكن
حتسينـه باستمـرار 0وجيب عليـنا ايضـا ان نفهم ،علي مـستوي
القطاع ،مـا ميكن ان يساهم يف تنمية الرواج وحتديد الطرق اجليدة
لتنميته مع ضمـان افضل عالقة بني النـوعية والسـعر 0ومن جهة
اخري ،جيب ان نتسـآل عن السياسـات املختلفة املـتبعة يف بعض
البالد علـي صعيد الـتنظيم وان نـري ماهي الـسياسـات اليت تقدم
افضل مساهمة يف الفعالية0
وقد بيـنت اعمال الـتحليل االقتصـادي االولي للقطـاع الربيدي،
علي سبيل املـثال ،انه جيب جتنب االقتصـار يف النظر الي الرواج
وفقا لكل نسمة دون االخـذ بعني االعتبار عدد الـسكان او مستوي
معرفة القراءة والكتابة0فمقارنة الرواج لكل نسمة بني البالد اليت
خيتلف فـيها عدد الـسكان ومسـتوي معرفـة الكتابـة والقراءة قد
تـؤدي الي استخالص نتائج خاطئة 0وبصفة عامة  ،ويف وجود منو
اقتصـادي معني ويف مستـوي تنميـة معني ،توجـد بالد بها رواج
متغري  0وجيب ان نفهم ملاذا0
ما هي الطريقة التي سوف تتبعونها جلمع البيانات
الالزمة للتحليل املوضوعي ؟
سوف نعمل علي صعـيد اقليمي او قومي مبساندة من البالد اليت
تـتفضل مبسـاعدتـنا0وحنن يف غـاية االنفتـاح والوضـوح بالنـسبة
لالسئـلة اليت نطـرحها 0بـداهة اننـا المنلك االجابـة علي مجيع
االسئلة 0ولكن باجراء بعض الدراسات اجليدة ،ميكننا ان نتوصل
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الـي اقرتاح بعـض الــدروب  0ويف اغلب االحـول يـكفي وجـود
عنصـرين او ثـالثة عـناصـر مؤكـدة يف مواجـهة عـدد معني من
االسئلـة 0وبعد ذلك،سوف يستخدمهـا كل واحد منا وفقا الهدافه
اخلاصة0
بدقة  ,كيف ميكن للبالد االعضاء ان تساعدكم يف
اعمالكم ؟ ما هي النتائج التي تنتظرونها يف هذا
اجملال ؟
ان كل انواع الـدعم جيدة 0وآمل ان تشـارك البالد يف اعمالنا وان
تقص عليـنا ما تفعله وما ادي اليه ذلك وان تبلغـنا بالبيانات اليت
تسمح باجراء عمليات التحليل العامة0
يف االجتماع االول لفريق املشـروع " االقتصاد الربيدي" منذ عام،
شـعرت خبيـبة امل الن مجـيع البالد اليت كـانت موجـودة حول

املائدة كانت بالدا صناعية 0اال انه يف اجتماعنا يف شهر اكتوبر/
تشـرين اول املـاضي سعـدت لرؤيـة ايضـا العديـد من املتـدخلني
القادمني من بالد صاعدة او نـامية  0اننا لن نقدم هلم احلل ولكننا
سـوف حنـاول ان نقــدم هلم صنـدوق ادوات وان نـشجعهـم علي
االمـساك باملـشكلة  0فيجـب علينا ان خنلق احلـوار 0ان االقتصاد
الربيدي ليس درسا ال مسـاس به ولكنه طريقة للنظر الي االمور0
ويعتقـد بعضنـا ان اخلدمـة الربيديـة مازالـت تتسم بـاالهمية يف
بداية هذا القرن الواحد والعشرين 0ولكن اذا مل نصل الي بيان ذلك
والـي االقناع ،فذلك يعين اننـا قد خسرنا وسـوف نعامل علي اننا
اصحاب ايدولوجيـات بالية الي حد مـا 0انه من مصلحة اجملتمع
الربيـدي االحتفاظ باهـدافه السياسيـة واالجتماعيـة وادخال بعد
اقتصادي بها ،واال سوف جند امامنا الصعوبات0
(ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

الصور
صورة  - 1السيدة جويل توليدانو0
صورة  - 2الميكننا ابدا ان نلجـأ الي النقل املنهجي للتحليل االقتصادي املشرتك للبالد الصناعيةلتطبيقه علي البالد النامية فيجب بوضع
مناذج جديدة قابلة لالستمراروتتكيف بهذه البالد بالنسبة لنمو القطاع الربيدي0
صورة  - 3ان مقـارنة الـرواج لكل نسمـة بني البالد اليت خيتـلف فيها عـدد السكـان ومستـوي معرفـة الكتابـة والقراءة قـد تؤدي الي
استخالص نتائج خاطئة0
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التنمية الربيدية

التوأمة فكرة تشق طريقها
بقلم جريوم دويتشمان

ان

عـدد ادارات الربيـد اليت تتعـاون جملابـهة املـستقبل
املـشرتك والرؤية الواحدة لالجل الـطويل والقصرييتزايد
بالـرغم من التنـافس بني املـؤسسـات او بالـرغم من الضـغط الذي
ميارسه حترير اخلدمات0
ان اهلـدف من احلكم سي  22لعام  C22/20042004والذي اقره
مؤمتـر بوخارست هو جتسيد هذه الروح او هذه االرادة يف مضافرة
اجلهـود 0ومن املقـرر بهـذا احلكم هـو متـابعـة اعمـال التـعاون
بواسطة مـشروعات توأمـة  0فما هو املعين بـالتوأمة وكيف ميكن
لالحتاد الـربيدي العـاملي ان جيـد بفضل هـذه املشـاركة وسـيلة
لتحسني التعاون من اجل التنمية بفعالية ؟
ان التوأمـة مت انشاؤها بغرض توفري املسـاعدة املتبادلة والتبادل
وهي تشكل اداة للـمساعـدة ميكن تطـبيقهابني ادارات بـريد اليت
ختتلف كـفاءتهـا وجتربـتها يف اجملـال املعين ويتـم حتديـدها
بـاملشاركـة ويستفـيد احد اطـرافها مـن مسانـدة ومتابعـة الطرف
اآلخر0
بوست يوروب  PostEuropتقود املسيرة
ان بوسـت يوروب وهي رابطـة مكونة مـن املستثمـرين الربيديني
الوروبيني العوام اوتضم  44ادارة اقامت منذ عام  1999العديد من
مشروعـات التوأمـة 0ان هذه املشـروعات واليت اطلق علـيها علي
الـتوالـي كافـة املسمـيات بـاللغـات املختـلفة (Twinning, Accord,
)  Accord II , ACTINقام بتمويلها االحتاد االوروبي وكان اهلدف
منها هو توفري املعارف العملية واالدوات الالزمة لتطبيق التشريع
االوروبـي املتعلق بـالقطـاع الربيـدي واملعروف بـاسم " املكـتسب
االوروبـي" للمــستـثمـريـن الربيـديـني من بالد وسـط وشـرق
اوروبـا0وقد اتـاحت عـشرات املـهام كـما اتـاح ايفـاد اخلرباء يف
ادارات بريـد بالد وسط وشرق اوروبا تأهيل املئات من املستخدمني
الربيديني علي االجـراءات اليت جيب تطبيقها لـتوفيق املمارسات
التجاريـة يف ادارات الربيد وجعلها تنافـسية 0وقد حددت بوست
يوروب هلـذا اهلدف مخسـة جماالت للعـمل االسرتاتيجي وهي
نـوعية اخلدمـة والشئون املـالية واحملاسـبة التحليليـة والتسويق
واملبيعات وادارة املشـروع والعالقات مع املنظم  0واعـتبارا من عام
 ، 2003تركـزت هذه املـشروعـات علي تأهـيل القائمـني بالتـأهيل علي
املكتـسب االوروبـي يف القطـاع الربيـدي االوروبي وعـلي تبـادل
املمارسات النموذجية يف نطاق االستثمار وحتسني نوعية اخلدمة0
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وقـد حصلت ادارات بريد وسـط وشرق اوروبا املستفـيدة علي مزايا
عديدة من ذلك0
املنهج الثنائي
ان علي االحتاد الربيدي العاملي الذي يدعمه هذا احلكم اجلديد ان
يستلهم مـن مشروعـات التوأمـة اليت تنظـمها منظـمات اخري او
ادارات بريدية اخري واعطـت مثارها سواء بالنـسبة للربيد الذي
يقدم اخلدمة او للربيد املستفيد0
ولذا اعـد فريق العـمل من اجل التنـمية الربيـدية " اسـتقصاء”
يراعي فيه التعاليم املستـقاة من جتارب بوست يوروب  0ويهدف
هـذا االستقصـاء الي وضع قائـمة باجملـاالت االساسيـة اليت تري
الـبالد االعضاء يف االحتاد انهـا اولوية لتنفـيذ مشروعـات التوأمة
بـطريقة ملـموسة يف منـاطقها" حسبـما قال الكنـدي السيد جريار
باور ،رئيس الفريق علي سبيل التحديد0
ان مثل هـذا املـنهج ينـدرج متـامـا يف اهـداف االسرتاتـيجيـة
الربيديـة العامليـة ببوخـارست ويستـدعي املشـاركة االختيـارية
لبعض ادارات الربيد الرائدة0
وضمانا لنجـاح املشروعات ،يتفق اخلـرباء علي القول بأنه يلزم
وجود تعريف دقيق ومزود باحلجج للمشروعات 0وميكن الدارات
الربيـد املعنـية ،بـناء عـلي حجمهـا وسوقـها ،ان تـستفيـد من
خرباتها املتبادلـة واهدافها املشرتكـة 0ان العالقة جيب اال تكون
احاديـة الطرف ولكن متبـادلة 0فيعمل الربيد الـذي يقدم اخلدمة
امـام الربيـد املـسـتفيـد كجـســر اتصـال او كمــورد للمعـونـة
الفنـية0ويـشارك الـربيد املـستفيـد بنـشاط يف املـشروع مـا ان تتم
صياغته ويشارك خبربته مع الربيـد الذي يقدم اخلدمة 0والميكن
لالحتـاد الربيدي العاملي ان يكون ضامنا لعالقة جتارية حبتة 0ان
أي مشروع للتوأمة يربم بني بلـدين ناميني يشكل ايضا مثاال جيدا
علي التعاون ما ان يضم تبادل املهارات او التقنيات او املوارد0
وسوف يـكون علـي املسـتشـارين االقليـميني وعلـي االحتادات
احملدودة االضـطالع بدور املسهل او اعـداد املشروعـات مع مراعاة
مرحلـة التنميـة املقابلـة للمسـتثمريـن االثنني املوجـودين بنفس
املنطقة ثم ضمان املتابعة0
واخريا  ،جيب بـذل اجلهـد من اجل الـتوعـية لـدي املمـولني
العـوام او اخلواص  0وسف يتم ايضـا االستعانة بـاملاحنني وسوف

التنمية الربيدية

تعرض عليهم كراسة شروط تفصيلية وخطة ميكن تنفيذها 0واالمر
يتعلق مبعرقة بـدقة من يدفع وماذا يـدفع بكل مرحلة من مراحل
املشروع ولغاية االنتهاء منه 0وسوف يكون ايضا من املمكن اللجوء
الي صندوق حتسني نوعية اخلدمة من اجل املشروعات ذات النطاق

االقليـمي علي سبيل املثـال 0وسوف خيضع كـل مشروع ملنـاقشات
صرحية و مميزة بني االحتاد الربيدي العاملي وادارات بريد البالد
املعنية0
(ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

بريد اسبانيا وبريد غينيا االستوائية
يف  ،1982ابرمت حكومة غـينيا االستوائية وحكـومة اسبانيا اتفاقـا تلتزم مبوجبه خدمـة هواية الطوابع بالـربيد االسباني باصدار
الطوابع لغينيا االستوائية وتضطلع ببيع طوابع اجلمع لربيد غينيا االستوائية  0وهناك مشروعات اخري هدفها حتسني اخلدمة مثل
حتـسني التوزيع مبحل االقامـة  0ويف الوقت احلاضر ،مت ايفـاد مشاور من الربيد االسـباني يقوم مبهام لالحتـاد الربيدي العاملي من
اجل نوعية اخلدمـة وتعاونية الربيد العـاجل الدولي ميدانيا للقـيام بتحليل الوضع الربيدي يف غـينيا االستوائية بـاملناطق احلضرية
والريفية 0وقد سبق وان اعد هذا املشاور خطة اصالح تتضمن العديد من االعمال االولوية :اصالح الدين اخلاص خبدمة الربيد العاجل
الدولي وحتسني اخلدمة الدولية وتنظيـم اخلدمة الربيدية الشمولية وفقا الحكام االسرتاتيجية الربيدية العاملية ببوخارست 0ويدير
ايضا املشاور برامج التأهيل بالتعاون مع وكالة التعاون االسبانية 0ان كل هذه االعمال املستهدفة قد حصلت علي موافقة حكومة غينيا
االستوائية اليت كلفت الوزارة املشرفة علي ادارات الربيد باجناز كل هذه املشروعات اليت تتميز بنطاق اجتماعي واقتصادي 0ويشكل
فعال هذا النوع من التوأمة مثاال علي التعاون بني ادارتي الربيد من اجل العديد من البالد االفريقية باملنطقة0
بوست يوروب PostEuropوبريد املانيا وبريد بولندا
مت تنفيذ مشروع الـتوأمة " حتسني املعيار االوروبي لنوعـية اخلدمة " حتت غطاء بوست يـوروب ونشاطي التنمية لديهAccord+
» Accord IIولكن عهد بـادارة املشروع الي بريد املانيا 0ان االمر يتعلق مبشـروع يضم سبعة مستثمرين اوروبيني (من ضمنهم "تي ان
تي "  TNTوبريد الدامنرك ) ويهـدف الي تبادل املعارف واالسالـيب النموذجية لبلـوغ نتائج املعيار الذي فـرضه االمر التوجيهي
االوروبي  :أي توزيع  % 85من الـربيد االوروبي جيب ان يتم تـوزيعه يف مهلة ثالثـة ايام بعد تـسليم البعيثـة االولوية للمـستثمر
الـربيدي " 0ان التوأمة جيب ان تكون مفيدة لالطـراف الفاعلة كلها ويف احلالة املبـينة هنا للمستثمرين الـشركاء السبعة الن مستوي
نـوعية اخلـدمة االفضل لتـدفقات الربيـد فيما بـني اوروبا علي شبـكة متصلـة فيما بـينها مفيـد للجميع " علـي حد ما اعلـن السيد
كريستيان شيلرت ،املسئول عن هذا املشروع بادارة بريد املانيا0
وبناء علي اتفاق اطـاري سابق التحديد  ،لـزم اوال حتديد احتياجـات بريد بولنـدا وانشغاالته واسرتاتيجيـته وعوامل خارجية
اخري مثل التعليمات القانونية البولندية ومعايري النوعية  ،اخل " 0ومن املهم للغاية اختيار بلد شريك ميتلك مقاييس متشابهة الي
حد ما مبختلف املستويات من نـاحية اجلغرافيا وحجم الشبكة وعدد الزبن وذلك لوضع خريطة طريق ميكن حتقيقها 0وهناك جانب
جوهري آخر للتوأمة وهو املناقشة املفتوحة وتـبادل اخلرباء الدوليني واخلرباء البولنديني من اجل العثور علي افضل حل مع مراعاة
خصوصيات كل طرف " كما حدد السيد كريستيان شلرت0
ان الربيد البولنـدي يشعر باالرتياح هلذا املـشروع وقد استفاد منه استفـادة كبرية 0واليوم حقق النتائج املنـتظرة يف جمال نوعية
اخلدمة ويسجل اداء جيدا بالنسبة ملعايري اجلودة لديه علي الصعيد الدولي وبالنسبة ملشروعات اخري يف الداخل0
وطـوال تنفيذ املشـروع ،تبادل خرباء ادارات الربيد الـشركاء جتاربهـم املقابلة دون مواربـة وتناقشوا حـول نقاط القوة والضعف
بربيد بولندا 0واستقوا ايضا التعالـيم الثرية هلذه املهام مع التعرف علي االفكار املبتكرة يف بولندا مثل لصق اللصائق علي كل صندوق
رسائل عام يبني للمرتفقني كيفية توجيه بعائثهم 0ان املشروع قد حقق جناحا متعدد االطراف0
الصور
صورة  - 1بدون تعليق0
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االيدز يف موقع العمل

آن اآلوان للربيد ان يتعهد مبكافحة االيدز

بقلم جوليانا نل

ان

مرض نقـص املناعـة املكتـسب (متالزمـة العوز املـناعي
املكتسب)  /االيـدز( او سيدا) يهدد معـيشة املاليني من
العاملني والقائمني علي اسر وجمتمعات ومؤسسات وهيئات عامة0
فهو يضعف االقتصـاد القومي بسبب تأثـريه املباشر علي املعروض
مـن اليد العاملة و االنتاجية ويـؤدي بالتالي الي ارتفاع التكاليف
بالنـسبة للـمؤسسـات كما يـؤدي الي اخنفاض مـستويـات االنتاج
وااليرادات0
ان االحصـاءات االخرية اليت اصـدرتها مـنظمـة االمم املـتحدة
ملرض االيدز  ONUSIDAومنظمـة الصحة العـاملية ملفتـة للنظر:
فمـن ضمن  40مليـون شخص يعيـشون وهم حـاملون هلـذا املرض
اليوم ،ترتاوح اعـمار  % 90منهم فيمـا بني  15و 49سنة أي انهم
يف سنـوات عمرهم االكثر انتاجا 0وابـان املنتدي االقتصادي العاملي
لعـام  ،2006الـذي عقـد بـدافـوس ( سـويسـرا) ،اعـرب رؤسـاء
املؤسـسات عن قلقهم البـالغ بسبب انعكاس هـذا املرض علي موقع
العمل 0ووفقا لـتحري اجراه املنـتدي ،يتوقع مـا يقرب من نصف
الـمؤسسات الـبالغ عددها  11 000والـيت مت سؤاهلا يف  117بلدا
ان يتزايد تأثري االيدز علي اوجه نشاطها خالل السنوات اخلمسة
املقبلة0
وميثل القطاع الـربيدي الذي يتجاوز عدد العاملني الربيديني به
يف العـامل اخلمسة املاليـني والذي يتعدي املاليـني يف ميادين اخري
مقـاربة ،حصـة كبرية من سـوق العمل ويؤثـر عليه الوبـاء تأثريا
مباشرا 0
ووفقا ملا يقـوله السيـد مارسيل فـان سيوسـت ،املدير الـتنفيذي
للحملـة العامليـة ملكافحـة االيدز)، World AIDS Campaign (WAC
وهي منظـمة غري حـكوميـة حتاول الـرتويج للعمل علي الـصعيد
العـاملي املتناغم ضـد مرض نقص املنـاعة املكتسـب (متالزمة العوز
املناعي املكتسب)  /االيدز( او سيدا) " 0ان االيدز يؤثر علي مجيع
قطاعـات النشـاط ويسـتدعي يف مـكافحته مـساهمـة ارباب العمل
والعاملـني علي حد سـواء 0وال يشكـل القطاع الـربيدي االستـثناء
وعلي املـؤسسات الربيدية واجب النـظر يف وضع السياسات وبرامج
الـوقاية املتكيفة "  0ان رسالـة احلملة اليت تقول " اوقفوا االيدز0
حافظـوا علي الوعد" موجهة الي احلكـومات ومتخذي القرارالذين
تعهدوا ،ابـان الدورة غري العاديـة للجمعية العـامة لالمم املتحدة
اليت انعقـدت خبصوص مـرض نقص املنـاعة املكتـسب /االيدز يف
 ، 2001بالقضاء علي الوباء0
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السياسات والبرامج التي تخص مكان العمل
ان مشكلة مـرض نقص املناعـة املكتسبـة (متالزمة العـوز املناعي
املكتسب)  /االيدز( او سيدا) يف مـوقع العمل مسألة جوهرية ليس
فقط النـها ختص اليد العـاملة واالنتاجيـة ولكن ايضا الن الربامج
املهنية قد تلعب دورا ال يستهان بها يف مكافحة الوباء0
ووفقـا للمنظمـة التابعـة لالمم املتحدة ملكـافحة االيدز ومـنظمة
العمل الدوليـة ،يشكل انعدام السياسـات وقلة االستثمار يف برامج
الوقـاية واملـساعـدة يف هذا اجملـال ويف نطـاق الظـواهر اخلـاصة
بالوصمة والتمييز مبواقع العمل عقبات هائلة0
" ومن الواضح ان الـزيادة السـريعة يف نطـاق برامج الوقـاية من
مرض نقـص املناعة املكتسب ومداها الزمـة بصفة عاجلة" علي حد
ما قـال املدير التنفيـذي لربنامج االمم املتحـدة املشرتك ضد االيدز
 ،ONUSIDAالـدكتور بيرت بيـوت  ،ابان اصدار التقـرير املعنون
الوضـع احلالي يف وبـاء االيدز  ( 2005بـالفرنـسية Le point sur
 l'épidémie de sida 2005وبــاالجنليـزيـة AIDS Epidemic2005
.Update2005

وقـد اظهر الـتحري غـري الرمسي الـذي اجرته جملـة االحتاد
الربيـدي لدي عـدد من املـستثمـرين الربيـديني ان القلـيل منهم،
بصفة خاصة يف البالد اليت يعترب فيها املرض ضعيف التواجد ،قد
اعتمد سياسـات للوقاية من املرض  0اما االجابة االكثر اثارة للقلق
فهي اجابـة بعض املستثمرين الربيديني املـوجودين بصفة رئيسية
يف اوروبا الـشرقية وآسـيا واليت بينت ان بـرامج الوقايـة ضد هذا
املـرض "ليست اولـوية " بـالنسبـة ملؤسسـتهم بالـرغم من ان بالد
اوروبـا الشـرقية ووسـط وشرق آسيـا لديهـا اعلي معدالت اصـابة
باملرض 0ويبني التقـرير املذكور اعاله زيـادة قدرها  % 25يف عدد
االشخاص املـصابني بـالفريوس يف هـذه املناطـق 0ومع ذلك ،اشار
العديـد من املستثمرين الربيديني الي ان مؤسساتهم تطبق سياسات
مكافحة املرض اليت اعدتها حكوماتهم0
بيئة عمل تتسم مبخاطر كبيرة
يعتـرب خطر نقل هـذا املرض بـالنسبـة للعاملني يف بـعض االماكن
اكرب منه يف اماكن اخـري 0فوفقا ملنظمة العمل الدولية،يشتد خطر
العدوي عـندما تكـون اليد العـاملة مكـونة من عـاملني متنقلني او
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مهـاجريـن 0وينطـبق ذلك بصفـة خاصـة علي قـطاع الـنقل حيث
حيتمل ان يقطع العاملون به مسافات طـويلة وملدد طويلة0وبالنظر
الن الـكثري من كـبار املـستثمـرين الربيـديني يسـتخدمـون النقل
الـربي ،فان مـوظفـيهم اكثـر عرضـة ايضـا للمـرض مثـلهم مثل
العـاملني املهـاجريـن الذي يعـيشـون بعيـدا عن اسـرهم لفرتات
ممتدة 0ويستخـدم العديد من املستثمـرين الربيديني العوام الكثري
من العمالة املهاجرة0
وبالرغم من ان اخلـطر ليس بنفس املستـوي املرتفع للخطر الذي
يواجهه العاملون يف جمال الصحة اال ان املستخدمني الربيديني قد
يتعـرضوا الي االصابة بالفريوس يف نطاق عملهم  0وقد اختذ بعض
املـستثمـرين الربيـديني ،مثل الربيـد االسرتالي والربيـد الكندي
والربيد الدامنركي ،الـتدابري حلماية مـوظفيهم بعد ان مت العثور
علي ابر مـستعملة يف صـناديق الرسـائل العامة وبعـد ان انسكبت
عينات الدم خالل عمليات توزيع الربيد " 0علي اثر وقوع حوادث
مـرتبطـة بوجـود ابر تسـتخدم حتت اجللـد يف صناديق الـرسائل
العـامة ،قمنا بـتوزيع قفازات الوقـاية للعاملني لـدينا 0وقد متت
االشارة الـي وجود بعض اجلـروح ولكن حلسـن احلظ مل يصب أي
حد 0وقد اختذنـا ايضا التدابريالوقائيـة خبصوص كيفية التصرف
يف حـالة انسكـاب الدماء او أي مـواد اخري معديـة خالل عمليات
معاجلـة الربيـد او توزيـعه " 0هذا هـو قالـته السـيدة غـريته-
برجيـت فرجيس جـاكوبسـون ،املتحدثـة باسم بـريد الـدامنرك
شارحة 0
ويف  ،1999وقع االحتاد الربيدي العاملي ومنظمة الصحة العاملية
اتفاقـا من اجل النهوض بأمن نقل املواد املعدية وعينات التشخيص
عرب الشبكة الربيديـة العاملية 0ومن املقرر يف هذا االتفاق استخدام
اغلفة اكـثر امنا ووضع بـرامج تأهيليـة من اجل املنشـآت الصحية
واالدارات الربيدية ومؤسـسات الربيد الدعـائي وشركات النقل يف
مجيع العامل 0
التحالفات العاملية
يف التقرير الذي اصدره املنتـدي االقتصادي العاملي واملعنون Global
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(الـدراسـة العـامليـة اليت اجـريت يف  2006 / 2005عـن نشـاط
املؤسـسات يف مكافحة مـرض نقص املناعة املـكتسب /االيدز) ،فقد
متت االشارة الي ان مشكلة الشعور بالوصمة والتمييز قد تفاقمت0
ومت التحديد بان املؤسسات قد تلعب دورا رئيسيا يف اعداد وتطبيق
السيـاسات املتعلقة مبكـان العمل ملكافحة التمـييز وتسهيل وصول
العاملني الي خدمات املعاجلة والوقاية من املرض 0وتقوم حتالفات
عاملـية مثل التحـالف العاملي للمـؤسسات ضـد مرض نقص املـناعة
املكتسب  /االيدز مبساعدة املؤسسات علي اختاذ مثل هذه التدابري
جبعلها تتكتل لكي تقوم سويا بتنفيذ املمارسات املثالية0

ان الشـبكة العاملـية للربيد االملـاني (دويتشه بـوست وورلد نت
) Deutsche Post World Netومعهـا املــؤسسـة الـدوليـة للتـوزيع
السريـع والعمليات التمـوينية التـابعة هلا“ ،دي اتش ال” DHL
هي اول مستثمر بريدي ينضم الي التحالف العاملي للمؤسسات ضد
مرض نقـص املناعـة املكتسب /االيـدز فهذا التحـالف هو الـنقطة
املركزيـة الرمسية للقطاع اخلاص بالنسبة للصندوق العاملي ملكافحة
االيدز ومرض السل (الدرن) واملالريا 0ولدي الربيد االملاني و”دي
اتـش ال” ما يقرب من نـصف مليون موظف يف اكـثر من  220بلدا
ويساهمان بنشـاط يف االجراءات الوقائية ملرض االيدز بصفة خاصة
يف الـبالد اليت يسـود بها املـرض من افـريقيـا وآسيـا 0عالوة علي
انهما تـستخدمـان شبكة الـنقل الواسعـة لديهـما لتـوجيه املواد
االعالمية املفـيدة واالدوية املضادة للفريوسـات القهقرية والعينات
ملساعدة من حياول ان يصنع دواء 0
وقد صرح بهـذا الصدد السيد مارسـيل فان سيوست ،من احلملة
العـامليـة ملكـافحـة االيـدز  World AIDS Campaignقـائال  " :ان
املؤسـسات الربيدية املـوجودة يف كل مكان يف العـامل ،تقوم بتوزيع
املـعلومـات الي غـالبـية سـكان العـامل  0وميكنهـا ان تلعب دورا
جوهريا بضمان الرتويج الوجه النشاط الوقائية وبتوزيع املعلومات
الرتبوية 0ولكـم ان تتخيلوا قليال االنعكـاس الذي قد حيدثه ذلك
اذا قام اخلمسة ماليني موظف بتقديم الوعد "
( ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

" ان املؤسـسات الربيدية املوجـودة يف كل مكان يف العامل ،تقوم بتـوزيع املعلومات الي غالبيـة سكان العامل  0وميكنها ان تلعب دورا
جوهريا بضمان الرتويج الوجه النـشاط الوقائية وبتوزيع املعلومات الرتبـوية 0ولكم ان تتخيلوا قليال االنعكاس الذي قد حيدثه ذلك
اذا قام اخلمسـة ماليني موظف بتقديم الـوعد " .مارسيل فان سـووست ،من احلملة العاملـية ملكافحة االيدز 0 World AIDS Campaign
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ان مرض نقص املنـاعة املكتسب (متالزمـة العوز املناعي املكـتسب)  /االيدز( او سيدا) قـد قضي علي اكثر مـن  25مليون شخص منذ
اكتشافه عام  1981وهو بـذلك اكثر االوبئة املعروفة شراسة يف التاريخ 0فقد تويف ثالثة ماليني ومائة الف شخص به عام  2005ومن
املقدر ان العدد االمجالي لالشخاص الذين حيملون الفريوس يبلغ 3ر 40مـليون و تعتربهذه االرقام مرتفعة للغاية 0وقد مت احصاء ما
يقرب من  5ماليني حالة اصابة جديدة يف عام 0 2005

“ ان االوان آن لكي نقر بـأنه اذا كنا نريـد حتقيق هدف ألفيـة التنمية اليت تـرمي الي وقف انتشـار مرض نقص املنـاعة املكتسب /
االيدز والبدء يف توجيه االجتاه احلالي حنو عكسه انطالقا من االن وحيت عام  2015فعلينا باي مثن مضاعفة اجلهود 0ان هذه املهمة
هي مهمة كل واحـد منا  0فوقف انتشار االيـدز( السيدا) ليس هدفـا مثل االهداف االخري امنا هو شـرط حتمي لبلوغ معظم اهداف
االلفية “  ،كويف عنان  ،االمني العام لالمم املتحدة
تكلفة مرض نقص املناعة املكتسبة (متالزمة العوز املناعي املكتسب)  /االيدز( او سيدا)
خبالف االمل واخلسائر يف االرواح البشـرية اليت الميكن حسابهـا ماليا ،فان تـكلفة هذا املرض متثل عبـئا ماليا ضخمـا بالنسبة
لكبار املستثمرين 0ووفقا ملكـتب العمل الدولي ،ترتبط اساسا التكاليف املباشـرة بزيادة حجم التعويضات اليت جيب علي املؤسسات
ان تدفعها ملوظفيها مبا يف ذلك اخلدمات املالية املدفوعة العضاء اسرهم 0اما التكاليف املباشرة االخري فهي مرتبطة بتعيني املوظفني
اجلـدد الذي جيب ان حيلـوا حمل املوظفني الـذين اليستـطيعون العـمل وتأهيلهـم 0اما التكـاليف غري املبـاشرة فتـأتي من اخنفاض
االنتـاجية وفقـد الكفاءات واخلربة وارتفـاع معدل دوران املوظـفني 0ومتثل النسبـة العاليـة يف غياب العـاملني املرضي بـااليدز اكثر
التكاليـف ارتفاعا بالنسبة للمؤسسة 0ومبوجب دراسة اجراهـا مكتب العمل الدولي يف حميط القطاع اخلاص بكينيا وماالوي وزامبيا،
متثل هذه التكلفة فيما بني  25و % 45من املصـروفات االمجالية للمؤسسات  0كما ان هنـاك تكلفة ترتبط بعواقب الوباء وتأثريه علي
نفسية املوظفني وعلي احلافز لديهم 0
وقد نـشرت منظمة الصحة العاملية جمموعة من التوجيهـات العملية حول هذا املرض وعامل العمل 0وتشمل نصائح عملية من اجل
احلكومات والعـاملني وارباب الـعمل واملتدخلني اآلخـرين خبصوص اعـداد السياسـات والربامج علي الصعيـد القومي وعلـي مستوي
املؤسـسات ملكافحة انتـشار املرض والتخفيف من اثـره  0وترد هذه اجملموعـة بلغات عديدة علـي موقع منظمة الصـحة العاملية علي
االنرتنت www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/index.htm :عالوة عـلي انه ميكن احلصـول علي املعلومـات خبصوص
اعداد وتنفيذ السياسات اخلاصة مبوقع العمل من العنوان التالي iloaids@ilo.org

الصور
صورتان1و -2بدون تعليق0
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االيدز يف افريقيا

بريد كينيا ينظر الي االمر بنظرة اجيابية

بقلم جوليانا نل

ان

زمالء هيلني اتـييتو اوبـييو ،العـاملة يف مكـتب الربيد
الـرئيسي لكـيزميو (كـينيا) يـروون انها حتمـل رسالة
أمل 0فهي تعيش مع مرض نقص املناعة املكتسب (متالزمة العوز
املناعـي املكتسب)  /االيدز( او سيـدا) منذ مخسة عـشر عاما 0ويف
عـام  ،1999ابان استشارة قامت بها يف املستشفي كانت كرات الدم
الليـمافوية  lymphocytes CD4منخفضة لـديها لدرجة ان االمل
كان ضعـيفا للغايـة يف فرص جناتـها 0ولكن هذه االم لـستة اطفال
وهي ايضا جـدة واليت تويف زوجهـا بسبب هـذا املرض جنحت يف
املرور بهـذه التجربة الصعبة وعادت الي عـملها 0واليوم تساعدها
االدويـة املضـادة للفريوسـات القهقريـة علي البقـاء حية ولـكنها
تـعتمد اعتمـادا كبريا علي السيـاسة اجملددة اليت وضـعها الربيد
الكيين لـصاحل العـاملني الذيـن يعيشـون مبرض االيـدز 0وقالت
السيدة اوبييـو" ان الندوات اليت ينظمهـا رب العمل لصاحل اعضاء
من املوظفني واسـرهم حول مـوضوع مرض نـقص املناعـة املكتسب
(متالزمة العوز املناعي املكتسب)  /االيدز( او سيدا ) قد ساعدتين
حقا يف فهم ان افضل وسيلة ملكافحة اآلثار الضارة للمرض يف حميط
اجملـتمع ليس بـانكارالـذات ولكن بقبـول احلقيقة" 0وقـد قالت
ايضـا " انين اعرتف ايضـا باجلمـيل لقادة بريـد كينيا ومـوظفيها
النـهم يسمحوا لي بتلقـي العالجات عندما امـرض والنهم يضمنوا
لي تربية اطفالي " 0

االخنفـاض وتشري الي الرتاجع امللـموس لدي  4500مـوظف بريد
لديهـا 0ويف عام  ، 2002تـويف  46منهم ،اغلبهم بـسبب االيدز،
مقابل اربعة يف 0 2005
وبالنظر لـتأثريمرض نقص املنـاعة املكتسب علي انتـاجية البلد
ودخله ،وصفت حكـومة كيـنيا الـوباء علي انه كـارثة قـومية يف
عام 0 1999وقـامت أيضا بتنفيذ سياسـة قومية وتدعمت اجراءات
الوقاية من االيـدز وادارته واالعمال اليت تستهـدف مكافحة هذه
اآلفة واالقالل مـن آثارها 0باالضافـة الي ان احلكومة قد ارست يف
القطـاع العـام سيـاسـة مبـوقع الـعمل تتـضمن ارشـادات واضحـة
خبصوص حقـوق العاملني ومسئوليـاتهم وسلوكهم يف الوسط املهين
 0وقد اوضـح السيـد ديك رايـوري ،مديـر ادارة الشئـون الدولـية
واالتـصال الداخلي ان " مجيع ارباب الـعمل جيب عليهم جمابهة
وباء االيدز مبا يف ذلك بريـد كينيا " 0ثم قال " حنن نقر ان الوباء
يثري الـيوم مشـاكل اقتصـادية واجـتماعيـة وصحية خـطرية واننا
نعاني من آثاره علي العاملني لدينا" 0
ومن املقرر يف سياسة بريد كينيا العالج العادل للعاملني املصابني
مبرض االيـدز مبا يف ذلك مـا يتعلق بتغطـيتهم الطبـية  0فال يتم
اخضـاع أي موظف لالكتشـاف املبكر للمـرض دون موافقته وميكن
للمصابـني بالفريوس ان يسـتمروا يف ممارسـة وظائفهم طـاملا انهم
قادرين علي القيام بذلك 0

تعترب الـسيـدة اوبييـو احــد الشهـود االحيـاء علـي النتـائج
االجيابيـة ملكافحـة هذا املـرض 0وبالـرغم من زيـادة نسـبة نقل اوجه نشاط التوعية
الفـريوس يف العامل  ،يؤكد الربنامج املشرتك لالمم املتحدة من اجل يقوم بريد كينـيا منذ انشائه يف يولـيو /متوز  1999باوجه النشاط
مرض نقص املنـاعة املكتسب (مـتالزمة العوز املنـاعي املكتسب)  /اليت اتاحت له توعية العاملني لديه و املوزعني علي اكثر من 900
االيدز( او سيدا) كما تؤكد منظمة الصحة العاملية ان نسبة االصابة مـكتب بريـد وتصحيـح سلوكهم 0ويف الـوقت احلاضـر  ،يقدم 20
لدي الكبار قـد اخنفضت ،وفقا للـدراسات احلديثـة ،يف السنوات مستشـارا مؤهال النصـائح الي العامـلني يف مجيع املناطق بـالبلد0
االخرية ويف بعض الـبالد بصفة خـاصة يف كيـنيا وزميبـابوي ويف عالوة عليه ،ميكن االن بفضل الـمؤهلني املكلفني بتدريب نظرائهم
العديـد من بالد منطقة الكارئييب 0ومن العنـاصر الرئيسية يف هذا والبالغ عددهم  ،75فان اوجه نـشاط التوعية ميكن ان تشمل معظم
التطور جند تغيري الـسلوك مثل االستخدام املتـزايد للواق وتأخري اعضـاء العاملني تقـريبا  0باالضـافة الي تلقـي  31قائما بـالتأهيل
تدريب حول مرض نقص املـناعة املكتسب او االيدز وتابع منذ عام
البدء يف اول عالقة جنسية واالقالل من عدد الشركاء اجلنسيني 0
 2001اكثـر مـن  5000عضـو من املـوظفني بـرامـج تتعلق بـالتـوعيـة
ويف كينيا  ،حيث يـوجد ما يقرب من 5ر 2مليون شخص مصاب وتغيري السلوك نـظمت علي اشكال عرض الفالم فيـديو ومناقشات
مبـرض االيدز من ضـمن تعداد الـسكان البـالغ 33مليون نـسمة ،مجاعية 0وتناقش جمموعات النقاش املسائل املتعلقة باملرض وتقوم
تـراجع معدل االصابة لـدي الكبار من  % 10يف نهايـة التسعينات ذلك بطريقة تفاعلية كما ان هناك اجتماعات للتوجيه فردية 0
حيـث سجل اعلي ارتفـاع له الي  % 7عـام  0 2003عالوة علي ان
ان اوجه نشـاط الربيد الكيين ال ختص فقـط املوظفني 0فالندوات
املـعلومـات اليت يـقدمهـا بريـد كينيـا تؤكـد هذا االجتـاه حنو
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املكرسة لالسرة قد بدأت يف اربع مناطق عام  2004وشارك فيها ما
يقرب مـن  1500موظف واعضـاء من اسرهـم  0وسوف يتم قـريبا
التوسع يف هذه املبادرة لتشمل مناطق اخري0
عناية ومساندة
يـتمتع العاملون املصابون مبـرض االيدز مثل مجيع اعضاء املوظفني
اآلخرين بالتـغطية الصحية لربيد كيـنيا ويتم تشجيعهم وتشجيع
اعضاء اسـرهم علي الـذهاب الي مـراكز الـتوجيه واحلـصول علي
العالجات املضـادة للفريوسات القهقريـة لدي املستشفـيات املعينة
هلذا الغرض 0ويـستقبل العامـلون املصابـون بالفريوس زيارات يف
حمل االقامـة وتقدم هلم النـصائح الطبيـة يف مكان العمل ويف حمل
اقامتهم 0
وعالوة علي املـيزانية املخصصـة للتغطية الطبـية  ،حيصل بريد
كيـنيا كل عام علي مـايقرب من مليون  KESواحد ( 13 000دوالر
امريكـي ) من اجمللس القومي ملكـافحة االيدز وهو اهلـيئة العليا
التابعة للحكومـة الكينية واملكلفة بتنـسيق وبتمويل اوجه النشاط
اليت تـتعلق بهذا املـرض 0ومن جهة اخـري يتعاون بـريد كـينيا

تعـاونا وثـيقا مع منـظمات عـامة وخـاصة اخـري ومنها وزارة
الصحة وخـدمة مكافحة االيـدز بوازرة االتصال ومنـسقو مكافحة
املرض يف االقـاليم واملقـاطعات وشـركة االذاعـة والتلفـاز الكيـنية
واملنظمة القومية للرتبية عن طريق النظراء0
ننتائج ايجابية
ان الربيد الكيين مقتنع بأن لرباجمه انعكـاسا اجيابيا عاما0ووفقا
ملا يقوله الـسيد ديك رايوري " فمع انعدام القيود ،اعلن العديد من
اعضاء املوظفني بأنهم مصـابون باملرض وقد اخنفضت الي حد بعيد
عملية نبذ العـاملني املصابني به  0ان برامج التـوعية اليت نطبقها
بدأت تأتي بثمـارها والحظنا عند احلـديث مع اسر العاملني اثناء
ندوات التـوعية تطورا اجيابيا يف السلـوك بصفة خاصة فيما يتعلق
بـاستخـدام الواقـي  0ان اخنفاض خـطر العـدوي باملـرض يعترب
مسئـولية اجلميـع ويتوقف علي االحتـياطات الالزمـة اليت تتخذ
مبـوقع العـمل  0ففي نهـايـة االمـر ،ميكـن جتنب االصـابـة به
وتقتصر وسـائل الوقاية علي تغيري السلوك واالعالم والعالج وخلق
بيئة غري متييزية "0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  -1السـيد هيلني اتيينو اوبيـيو ،من بريد كينيـا ،تشارك بنشاط يف خمتلف االعـمال ومحالت مكافحة مرض االيـدز وتدير منظمة
جمتمعية يتعلم يف حميطها املصابون بااليدز علي ان يظلوا اجيابيني وان ميارسوا اوجه نشاط مرحبة ليمكنهم اطعام اسرهم 0
صورة  -2شارك اكثـر من  350شخصا يف النـدوة االولي اليت نظمهـا الربيد الكيين لـصاحل العاملني واسـرهم حول موضـوع مرض االيدز
وتغيري الـسلوك  0ان هذا املرض حيرم املؤسسـات من يد عاملة مؤهلة تـأهيال جيدا ويفقر االسر وحيمل الربيد عبـئا ماليا ثقيال نامجا عن
النفقات املرتبطة بالعالجات الطبية واجلنازات علي حد ما أكد املدير العام الدارة الربيد  ،السيد دان ك 0اميو( الثاني من اليمني) 0
صورة  - 3يستخـدم بريد كينيا شبكته الذاعة املعلومـات واملواد الرتبوية اخلاصة مبرض االيدزويـوفر ملوظفيه الواقي 0ويتم طبع الرسائل
اخلاصة باملرض علي كشوف املرتبات وتستخدم ايضا كبصمات ختليص علي رسائل الزبن0
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منتدي هواية طوابع الربيد

الطابع يف خدمة
الضحايا
بقلم جريوم دويتشمان

ان

لديه جناح هذا الـطابع فيما وراء االطلـنطي احلافز الان يقرتح
ان طابع الربيد صـار منذ عدة سـنوات اداة رائعة جلمع
االموال اليت يتم دفعهـا بعد ذلك الي االعـمال اخلريية ان يتم يف بلـده االصلي اصدارطـابع بريـد فحصل علي تـصريح من
والي رابـطات مكـافحة االمـراض والوقـاية منـها والي اهلـيئات اخلدمة الربيديـة للواليات املتحدة مـن اجل استخدام نفس الرسم
يف الـطابـع الذي يـصدره بـريد اجملـر 0وهكـذا امكـن املواطـنون
العامة للدفاع عن جمموعة من السكان اومحايتهم 0
اجملـريون املـساهمـة خبمسـني فلوريـن ( 2ر 0يورو) يف القـضية
وتشـمل االتفاقـية الربيـدية العـاملية مـادة بهذا املعـين تقول القومـية بشـراء طابع "سـرطان الثـدي :هبة للـشفاء"  " 0ان بيع
"ميكن ان تـوضع علي طوابع اهلـوايةاملخصـصة لالعمـال اخلريية الطوابع قد مـر بنجاح كبري 0وقد وصلـت هذه القطعة الصغرية من
عبارة تشري باي لغة الي املناسبة اليت صدرت من اجلها 0وعندما الورق الي االالف من االسر واملكاتب واتاحت يف ثالثة اشهر مجع
تكون هناك اجرة اضـافية واجبة الدفع بغـض النظر عن قيمتها يف 10 000يـورو ملعهـد االورام السـرطـانيـة اجملـري" علي حـد مـا اكـد
التخلـيص  ،فيجب صنع الطـوابع حبيث يتم جتـنب أي شك فيما السيد ايلـديكو سزوتـس ،نائب رئيس الربيـد اجملري ابان حفل
مجع مبيعات الطوابع0
يتعلق مبوضوع هذه السمة "0
اما تـسونـامي وضحـاياه فقـد عبـئوا ايـضا جهـود العديـد من
وتتمتع هذه الطوابع بالئحة خاصة وغالبا ماختضع للتوجيهات
الوزارية  0واعتـبارا من عام  ،1952صـرحت احلكومة يف فـرنسا االدارات الربيـدية 0ويشـكل بريد سلـوفاكيا املـثل علي ذلك 0فقد
للمستثمر القـومي اصدار طوابع بريد خاصة تتضمن حتصيل اجرة اصـدر طوابع لصـاحل برنامج االغـاثة العاجلـة املوجه لضحـايا املد
اضافية تـدفع حصيلتها كـاملة الي الصليب االمحـر الفرنسي 0اما الـبحري مـن االطفال  0واتـاح بيع هـذه الطـوابع حتويل 20 000
الوزارة السـويسريـة فقد اصـدرت عام  1998قـرارا ينص علي ان يورو الي اليونيسف الشريك يف هذه العملية 0ان أي شريك موثوقا
الـربيد الـسويـسري يـشرتك مـع مؤسـستني هـما بـرو باتـريا فيـه ومعروفـا من اجلمـهور العـريض بـالنسـبة هلـذا النـوع من
وبـروجوفانتوت يف ادارة ودفع ايرادات طوابع الربيد اخلاصة ذات العمليات غالبا ما يكون ضمانا لنجاح املبيعات0
االجرة االضافيـة الي املؤسسات الثقـافية واالجتماعـية ومؤسسات
التوعية بواسطة الطابع
مساعدة الشباب او ذات االهمية القومية0
اذا كان سـرطان الثدي والكـوارث تثري اهتمامـا خاصا يف الغرب ،
فان الوقايـة من مرض نقص املنـاعة املكتسـب( االيدز) يظهر علي
سرطان الثدي  ,قضية قومية
ان اكـرب جناح مت حتقيـقه يف بيع طوابع هـواية الطـوابع اخلريية معظم الـطوابع اليت تـعمل علي التـوعية بهـذا املرض يف افـريقيا
املعروفة حيت اليوم ترجع الي اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة 0وآسيا 0وتبـدي العديـد من احلكومـات ،من نيجرييـا الي جنوب
ويتـم اصدار " الـشبه بـريدي " كـما هـي تسـميته االمـريكـية ،افريقـيا مرورا ببـوتسوانـا ورواندا ،دعمهـا ملوضوع مكـافحة هذا
واملكرس لـالحباث يف جمال سـرطان الثـدي علي اثر قـانون اقره الوبـاء حبث ادارات الربيـد علـي اصدار طـوابع حتـمل الشـريط
الكوجنـرس االمريكـي و علي اثر ايـضا اجلهـود املتضـافرة اليت االمحر او أي رموز اخري ميكن التعرف عليها بسهولة كمكافحة
بـذهلا اجملتـمع املدنـي وجمموعـات الضغـط 0وقد اتـاح بيع  678للمرض 0وقد لصـقت تنزانيا وزميبـابوي وتشاد بـالطوابع لصائق
مليـون وحدة مجع مبلغ قياسي قـدره 9ر  47مليون دوالر امريكي تتضمن رسالة حتـث علي الوقاية 0وامـرت وزارة االتصال بنيبال
حـيت آخر  2005مـنه  70يف املائـة دفع الي املـؤسسـات الصحـية ان ترد رسالـة " امحوا انفسكم واالخـرين من مرض نقـص املناعة
القومية و % 30للهيئة احلكومية االمـريكية املكلفة مبكافحة هذا املـكتسب  /االيدز" علي كل بعيثة من الـنظام الداخلي والدولي ملدة
املـرض 0واكد السيد دافيد فيلور ،مدير خدمة هواية طوابع الربيد ستة شهور وذلك لتوعية اكرب عدد من الناس0
لـدي اخلدمـة الربيديـة للواليـات املتحدة  ،قـائال  " :ان النجاح
ان الوباء قـد تفشي لدي موظفي بعض االدارات الربيدية لدرجة
كـبري لدرجـة ان الكوجنـرس قد اعـتمد امـرا يقر اطالق بـرنامج
ان الطابع قد صار وسيلـة اعالم ممتازة يف جمال الوقاية ميكنها ان
هلواية طوابع الربيد ملدة عشر سنوات "0
تصل الي السكان حيت يف اكثر االماكن انعزاال0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
واقـرتح جراح جمـري شهري يعيـش يف الواليـات املتـحدة خلق
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