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املقدمة

النوعية  ،جتذب اهتمامنا كله
قبل

حوالي  60ادارة بريد نظام  IPSاخلاص باالحتاد الربيدي العاملي
ملتـابعة الربيـد وحتديد مـكانه 0ومازال يـوجد يف خزنـة صندوق
حتسني نـوعية اخلدمـة اكثر من  49مليون دوالر امـريكي فنسبة
تبلغ 5ر %7مـن البالد املستفيدة مل تقـدم بعد أي مشروع 0وحيتفل
صندوق حتسني نوعية اخلدمات هذا العام مبرور مخس سنوات 0

املـؤمتر الربيدي العـاملي القادم بسنـتني ،ومازال هناك
الكـثري ممــا ميكـن القيـام به يف جمــال النــوعيـة0
ففــــــــــي عـام  ،2005قـامـت ادارات الربيـد يف العـامل امجع
بتسليم اكثر بقليل من  % 62من الربيد الدولي ،او حسب البيانات
املـستخـدمة % 59 ،مـنه وذلك مع االلتـزام مبعيـار يوم 0 5 +
واهلـدف هو بـلوغ نـسبـة  % 65اعتبـارا من االن وحيت مـؤمتر
نريوبي عـام  0 2008كمـا ان اربع ادارات بـريـد كربي بـالبالد
الـصناعية مل حتقق ،الـعام املاضي ،نسبـة الـ  % 85املستهدفة يف
نـوعية اخلدمة الـدولية (وفقا لقيـاس تولته انرتناشـيونال بوست
كـوربوريشـن) وهي النسـبة اليت تعـطيها احلق يف احلـصول علي
اقصي اجـر من النفقات اخلتاميـة منذ البدء يف تنفيـذ عملية الربط
بني هذه النفقات ونوعية اخلدمة0

ان الوسـائل واالدوات الالزمة موجودة لقيـاس وحتسني السرعة
وامكانية الوثوق واالنتظار يف معاجلة الربيد وتسليمه اليت يشرتط
الزبن وجودها 0وعلي غرار بالد اخلليج ،فان التحالفات االقليمية
قد تشكل وسيلة اخلالص 0
فـرمبا اليوجد لـدي مجيع االدارات الربيدية الـوسائل املوجودة
لدي املـستثمـرين اآلخرين  -مثل يـونايتـد بارسيل سـرفس الذي
يـوظف مليار دوالر سنويـا يف التقنية  -ولكن اذا مل نـستثمر اكثر
الوسائل بساطة املتوفـرة لدينا ،فسوف يتحقق التقدم ببطء شديد0
ويف عامل تؤدي فيه عملـية التحرير الي زيادة فتح السوق للمنافسة
وتتسـابق فيه االطـراف املؤثـرة بضـراوة شديـدة للحصـول علي
نـصيبهـا من السـوق ،فهل ميكن ان نـظل ننتـظر طـويال لتحقيق
حتسني املستوي؟
قسم التحرير
( ترمجة الي العربية ماجدة بكري)

هل السبب هـو انعدام االرادة ؟ ام عـدم توافـر االدوات الالزمة
لقياس االداء وحتـديد النقص يف اخلدمة ؟ ام هو النقص يف االموال
الالزمـة لتمويـل التقنية الـضرورية ملتـابعة الربيـد؟ من املؤكد ان
االسباب متعـددة وصاحلة فهنـاك عوامل عديدة تـؤثر علي الوضع
اخلـاص للبالد اال انه بـالرغم مـن تشكيلـة االدوات اليت يوفـرها
االحتاد الربيدي العـاملي للمساعدة يف رفع مستوي نوعية اخلدمة ،
هنـاك عدد البأس به مـازال اليستفيد مـنها 0فعدد االدارات اليت
تشارك يف  2006يف املراقبة املتواصلة اليتعدي الـ  0 105وتستخدم
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بريد القراء

صندوق الرسائل
مزايا اخلطة املتكاملة لالصالح والتنمية البريدية
لقـد شاركت يف اآلونـة االخرية يف املائـدة املستـديرة الثـالثة اليت
عقدت من اجل متخـذي القرار الربيديني االفارقة واملاحنني واليت
نظمها االحتـاد الربيدي االفريقي الـشامل يف احلمامـات بتونس0
وقدمت بهـذه الندوة ،عرضا نيابة عن فريق عمل التنمية الربيدية
بـينت فيه مهمة هذا الفريق وتفويضه وتناوله لالصالح الربيدي 0
ويف العدد االخري من جملة االحتاد الربيدي ،وقد وجدت ان املقال
الذي نـشرمتوه حول اخلطـة املتكاملة لالصالح والتنـمية الربيدية
املعنون  ":يف سبيل االصالح الربيـدي اجلذري والعام " مفيد جدا
فقد امكـنين ان اطلع به علي حملة تفـصيلية عن هـذه اخلطة وعن
االسـباب اليت ادت الي انشائها 0وامـكنين ان ادرج هذه املسألة يف
العرض الـذي قدمته ومنـاقشته بطـريقة اكـثر تعمقـا 0ويف الواقع
انين رغبت التحـدث عن ان هذه اخلطة التـدخل يف تفويض فريق
العمل فحسب بل عن انه من االساسي ان تفهم االدارات الربيدية
اهميتها واملزايا املرتبطة باستخدام مثل هذه الطريقة يف التناول يف
اطاراالصالح الربيدي0

شركة البريد الفليبينية تعمل علي انعاش هواية
طوابع البريد
يف النـصف االول من القـرن املـاضـي ،قبل ظهـور قـاعـات اللعب
االلكرتونيـة والعاب الفيـديو ،كانت هـواية طوابع الـربيد تشكل
تسلية مستحبة للغاية بالنسبة ألهل الفلبني 0وتقوم شركة الربيد
الفليبينـية بفضل دورهـا النشط يف جمـال الرتويج هلوايـة طوابع
الربيد وتنـميتها ،بانعـاش هذاالنشـاط 0وبالنسبـة للفرد العادي،
المتـثل الطـوابع ســوي قطع صـغرية من الـورق تـستخـدم لـدفع
اخلدمات الربيديـة 0اما بالنسبة هلاوي اجلمع ،فهي حتمل قيمة
خفية قوية لدرجة انهـا جتذب  50مليون نسمة حيت يومنا هذا0
واذا مـا حسبـنا وزن الوحـدة منها ،جنـد ان طابع الربيـد يشكل
املادة االكثر سعرا يف العامل (فالطـوابع النادرة للغاية قد تصل الي
اكثر من مليون دوالر امريكي)  0وتبني الدراسات ان الطلبة الذين
جيمعون طـوابع الربيد يعـرفون جغرافـيا وتاريخ العـامل اكثر من
غريهـم ويهتمون بعاملنـا اكثر مما يهتم به نـظرائهم من غري هواة
اجلمع  0وقد انعـشت شركـة الربيد الفلـيبينيـة مرة اخـري هذه
اهلوايـة بتنظـيم معارض ونـوادي هوايـة طوابع الـربيد من اجل
اعادة احياء هذه التسلية اجلذابة يف البلد0
انطونيو ا 0فيدلسون
موظف االعالم  ،الشركة الفليبينية

ليديا سعد
مستشارة قانونية ،ادارة بريد كندا
( ترمجة الي العربية ماجدة بكري)
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االحتاد البريدي العاملي يدعم موقفه علي
الساحة الدولية
بعد حماولـة استمرت ملدة تتجاوز اخلمس سنوات ،حصل االحتاد
الربيـدي العاملي علي الئحة املالحظ لدي منظمة التجارة العاملية يف
ابريل  /نيسان  0 2006وبالتالي ،ميكن لالحتاد منذ االن فصاعدا
ان يـشارك يف مجيع اجتماعات هذه املنـظمة اليت تتناول اخلدمات
الربيـدية 0وقـد حتقق هذا الـتقدم اثـر اجتمـاع عقد اخـريا مبقر
منظـمة التجارة العاملـية يف جنيف بني السيـد ادوارد ديان ،املدير
الـعام ونظريه مبنظمـة التجارة العاملـية السيد بـاسكال المي 0وقد
اقر مـديرا املنظمتني بضرورة وجود ترابط اكرب يف القواعد املتضمنة
يف اتفـاقاتهما املقابلـة كما اقرا بضرورة الـتعاون لدعم االتصال بني
االعضاء بصفة خاصة بـالنسبة للمسائل املتعلقة مببدأ البلد االكثر
حظا ( واليت ختص عـدم التمييز او املسـاواة يف االجر) وهي نقطة
غري واضحة يف املفاوضات التجارية ملنظمة التجارة العاملية0

والعضائه  0وتـتعلق هذه املعـايري بصفـة خاصـة مبجاالت تـقنية
االعالم واالتصال مثل تـرميز البيـانات واملعاجلـة وادارة عمليات
التبادل والتخزين واالمن املعلوماتي والتجارة االلكرتونية 0كما ان
هناك معـايري هلا عالقـة باخلـدمات املـصرفيـة واملاليـة ومعايري
اخري تتعلق مبجاالت الـتموين والتهيئة 0وقد وضع ايضا االحتاد
الـربيدي العـاملي معـايري بـريديـة عديـدة  0واتفق السـيدان آالن
برايـدن وادوارد ديان علي ضرورة قـيام املنظمـة الدولية للـتوحيد
الـقياسي واالحتـاد الربيدي العـاملي بتكثـيف تعاونهمـا 0وسوف
تقـدم املنظمـة الدوليـة للتـوجيد الـقياسـي قائمـة باجملمـوعات
املفـتوحة ملـشاركة االحتـاد الربيدي العـاملي يقوم بعـدها االحتاد
الربيـدي العاملـي بفحص اعـمال واوجه نـشاط املـنظمـة الدولـية
للتـوحيـد القيـاسي يف جمـال التـصديق وحيـدد كيفـية اسـتخدام
املعايري املوجودة يف هذه املنظمة0
دبي  : 2006سجلوا انفسكم االن وساهموا يف رسم
مستقبل القطاع البريدي !
ان التـسجيل يف املـؤمتـر االسرتاتـيجي  2006لالحتـاد الربيـدي
العـاملي الـذي سـوف يسـاهم يف رسم مـستقـبل القطـاع الربيـدي
مفتوحا 0ان هذه املناسبة سوف تضم مجيع اطراف القطاع الربيدي
مبا يف ذلـك قادة املنـظمات الـدولية وممـثلي السلـطاع احلكـومية
ومدراء عموم الـشركات الربيـدية واملؤسـسات الشـريكة 0وسوف
تتناول املناقشات املوضوعات احلالية مثل املنافسة والعوملة ومناذج
االسـتثمـار اجلديـدة وامللكـية والـشراكـات واالصالح والـتنمـية
املسـتدامة والتقنيات اجلديدة  0ويتم تشجيع املشاركني احملتملني
علي التـسجيل مقدمـا مبوجب قـسيمة التـسجيل املتوفـرة باملوقع
االلكرتوني لالحتاد الربيدي العاملي  www.upu.intويف هذه االثناء
اطلقت االمـارات العربـية املتـحدة كبلـد مضيف للمـؤمتر مـوقعا
الـكرتونيـا مكـرسـا للمـؤمتــــر  www.dubaiupu2006.comيقـدم
معلومات عن الفنادق وطلبات التأشرية0

وقـد متت ايـضا االشـارة الي الـدور اهلام الـذي يلعبه القـطاع
الربيدي يف عـمليات حتـويل االموال ابـان االجتمـاع بني منـظمة
التجـارة العاملية واالحتاد الـربيدي العاملي واالجتمـاع بني املنظمة
الدولـية للهجـرة واالحتاد الربيـدي العاملي 0وقـد التقي الـسيد
برونسون ماكينلي ،املـدير العام للمنظمة الـدولية للهجرة والسيد
ادوارد ديـان ،يف ابريل /نيسان ،جبنيف لتحديد جماالت التعاون
و القـي السيد ديـان كلمة بـالدورة غري العـادية هلذه املـنظمة ،يف
بدايـة شهر يونية  /حزيران ،مـربزا الدور الرئيسي الذي يضطلع
به القطاع الربيدي العاملي ومـايوفره للسكان املهاجرين يف جمملهم
من امكانيـة احلصول علـي خدمات مضـمونة وميكن الـوثوق فيها
ورخيصة لـتحويل االموال 0ويري الـسيد ماكينلـي ان قوة الشبكة
الـربيدية تـشكل مزيـة رئيسيـة ووصف االحتاد الربيـدي العاملي
واملنظـمة الدولية للهجـرة بأنهما " شريكـان طبيعيان" يف اجلهود
املبذولة ملعـاجلة املسائل املـرتبطة بعمليـات حتويل االموال 0وقد
حصل ايضا االحتاد الـربيدي العاملي علي الئحـة املالحظ لدي هذه
املنظمة0
واخريا ،قام السيد آالن بـرايدن ،االمني العام للمنـظمة الدولية
للتوحيـد القياسي بـزيارة ملقر االحتـاد الربيدي الـعاملي بربن من
اجل مـناقشـة دعم التعـاون بني املنظمـتني مع السيـد ادوارد ديان
وفريق االحتاد الربيدي العـاملي املكلف مبسائل التوحيد القياسي0
ان املنـظمة الدولـية للتوحـيد القياسـي تضم  156عضوا قـوميا وقد
وضعت بعض املـعايري الفـنية املـناسبـة لالحتاد الربيـدي العاملي
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نيروبي  : 2008االعمال التحضيرية اجلارية
ان اعمال حتـديث املنشـآت قد بدأت مبـركز املؤمتـرات الدولي يف
كنيـاتا بنريوبـي حيث يعقد مـؤمتر عام  2008لالحتـاد الربيدي
الـعاملي 0ومن جهة اخـري ،وقعت كينيا علـي االتفاق الرمسي مع
االحتـاد الربيـدي العاملـي الذي حيـدد مسـئولـيات كل طـرف من
االطراف يف تنظيم هذا املؤمتر 0
وقد عـينت كينيـا السيد سـريوس كيبريا مايـنا ،رئيسـا معينا
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املديـرة العامـة الكسربيـس ديليفري انـد لوجسـتيك اسوسـييشن
والعضوة يف اللجنة االستشارية0

للمـؤمتر 0ان السيد مـاينا اداري باملهنـة ويتمتع خبربة واسعة يف
تنـسيق االنشـطة احلكـومية واخلـدمات العـامة ويف اوجه نـشاط
االتصال بني السلطات ومنظمي املؤمترات الدولية 0ويف بداية شهر
يونية  /حـزيران ،قام الـسيد ماينـا بزيارة ملقـر االحتاد الربيدي
الـعاملي لالضطالع علي اوجه النـشاط االسرتاتيجية لـلمنظمة وعلي
االجراءات املرتبطة بعقد املؤمتر0

ويري السيد شارلز بريـسكوت ،رئيس اللجنة االستشارية ،ان
املـسائـل اليت تتعلق بـاخلدمـة الشمـوليـة ،سواء كـانت يف وضع
االحتكـار او يف وضع التنافـس ،اساسيـة ،يف املستـقبل ،بالنـسبة
للـمرسـل منهم وللـزبن وادارات الـربيد ومـنافـسيهـا واجملتمع
املدني 0عالوة علـيه ،وبصفته نائب رئيس تنمـية االعمال الدولية
والشئون احلكوميـة يف حميط الرابطة االمريكيـة للتسويق املباشر،
شرح قـائال ":ان حتريـر اخلدمـات الربيـدية الـتابـعة للـدولة
وخصـخصتهـا ،علي وجه اخلـصوص يف اوروبـا ،ابرز اجلـوانب
املتـعلقة باجملتمع اليت رمبا لن تتمتع بـالدعم الذي تستحقه 0فما
سوف يـكون مفيـدا ملصاحل اجملـتمع واملؤسـسات واملـستهلكني يف
العـامل امجع فهـو الـفحص املعـمق ملصـاحل مجيع االطـراف اليت
تستفيد حـاليا من اخلـدمة الشـمولية املـدعمة من قـبل احلكومة0
وبفضل اللجنة االستشارية ،نأمل نعطي الكلمة للزبن ولكل من لن
يتـسين له ان يكـون ممثال يف املنـاقشـات دون ذلك 0والفكـرة هي
جتميع املـسائل ملـساعـدة متخـذي القرار يف قـراراتهم املقـبلة يف
االسواق احملـررة وذلك ليس فقـط بالنـسبة لـبعض املسـائل ولكن
بالنسبـة الغلبيتها” 0وجتري ايضا اللجنة االستشارية دراسة عن
االتـصال املبـاشر من جـانب االنظمـة الربيديـة والزبن بـشبكات
ادارات الربيـد االخري ومن املقرر اجراء دراسـة اخري عن انظمة
تغيري العنوان 0

واطلقت كـينيـا ايضـا مـوقعـا الـكرتونيـا مكـرسـا للمـؤمتـر
وهوwww.nairobicongress.com
اخلدمة البريدية بليبيريا  :املساعدة مطلوبة
ان  15عاما من احلـرب االهلية دمرت اخلدمة الربيدية بليبرييا0
وقد اطلق الـسيد وزيـر الربيد واالتصـاالت السلكيـة والالسلكية،
السيـد جاكـسون ا 0ديـو ،نداء للمـساعـدة الي البـالد االعضاء يف
االحتـاد الربيدي العـاملي ابان زيـارة قام بهـا للمكتـب الدولي يف
شهـر مايـو /أيار  "0حنن يف حـاجة للـمساعـدة ،علي حد مـا قال
رجل االقتصاد 0انـين زرت املنشآت ووجدت ان الوضع رهيب "0
فمـن ضمن مكاتب الـربيد البالغ عـددها  160مكتبـا،التعمل اليوم
سوي سـبعة مكاتـب 0وبالنسبـة ملكتب بريـد مونروفيـا الرئيسي
والذي نهـب اثناء احلـرب فيجب القيـام باعمـال جتديـد واسعة
مثلما جيب القيام بـذلك يف منشآت الشبكة الـريفية0باالضافة الي
ان العـديد مـن اهل املهنة قـد تركـوا البلد او تـوفوا 0وعلـي البلد
الـيوم اعادة بنـاء اليد العاملـة لديه  " 0حنن يف حاجـة للتأهيل "
كما بـني السيـد دوو ،عند مـروره بربن علي اثـر زيارة قـام بها
للـواليات املـتحدة حـيث حصل علـي ما يقـرب من ثالثني مـنحة
تـأهيليـة من معهـد الواليـات املتحـدة للتـدريب علي االتـصاالت
السلكـية والالسلـكية United States Telecommunications Training
Instituteوعلي مايقرب من عشرين عـربة من مؤسسة هواية طوابع
الربيد فيمـا بني احلكومات Inter-Governmental Philatelic Corpo-
 rationوقد مت تعيني السـيد دوو مبعرفة السيدة ايلني جونسون –
سريليف ،اول سيـدة تقود هذا البلد املكـون من 5ر 3مليون نسمة،
واعلن ان الـرئيسة قـد وجهت اهتمامهـا الي القطاع الـربيدي منذ
حلظة انتخابه0

تخيل ان املوطن الذي تقطنه مهدد بسبب
التطورات يف البيئة واكتب رسالة !
وقع اختـيار املكتب الـدولي لالحتاد الربيـدي العاملي علي الـبيئة
كمـوضوع للمسابقة الدولية يف كـتابة الرسائل للشباب عام 0 2007
وقد متت دعـوة الشبـاب من سن  15عـاما عـلي اقصي تقـدير الي
التخيل انهم حيوان يري موطنه مهـددا بسبب التطورات يف املناخ
او البـيئة وبنـاء عليه يكتب رسـالة الي املـواطنني يف العامل امجع
ليشرح هلم كيفية مساعدة هذا احليوان علي البقاء0
ان املسابقة اليت دخلت عـامها السادس والثالثني تشكل الفرصة
لتوعيـة الشباب بـالدور اهلام الـذي تلعبه اخلدمـات الربيدية يف
حياتهم اليومية وتشجيعهـم علي الكتابة والرتويج حملو االمية0
ويـدعم املوضوع الذي مت اخـتياره ملسابقـة عام  2007هدف االلفية
الـذي حددته االمم املتحـدة يف جمال التنمـية من اجل اقامـة بيئة
مستـدامة 0ويتـصادف ايـضا مـع االحتفال بـالسنـة القطـبيــــة
الدولية  2008 /2007اليت تهدف الي تـوعية اجلمهور العريض

صوت جديد للخدمة الشمولية
شـكلت اللجنة االستشاريـة فريق عمل للخدمة الـشمولية 0وقد مت
انشـاء هذا الفـريق ابان اجتمـاع اللجنة االسـتشاريـة اليت عقدت
خـالل الدورة االخرية جمللـس االستثمـار الربيدي وسـوف يتيح
تقديم مساهمـة القطاع اخلاص يف مداوالت االحتاد الربيدي العاملي
حول هذه املـسألة 0ان رئـيسة الفـريق هي السـيدة سو بـريسيت،
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قريـة اليا الصغرية اليت يـقطنها  1200نسـمة واليت تقع يف مشال
بهوتان الي وزير االعالم واالتصال ببلدهما مبناسبة اطالق مشروع
 e-Post/VSATالـرمسي يف  20مـارس  /أذار  0 2006وبالـرغم من
املـئات الكـيلومـرتات اليت تفصل اليـا عن ثيمفـو اال انه مل يلزم
سوي مخس دقائق لكي تصل الـرسالة الي املرسل اليه وذلك بفضل
جهود االحتاد الـدولي لالتصاالت الـسلكية والالسلـكية واالحتاد
الربيدي العـاملي وحكوميت اهلنـد وبهوتان اليت كـونت شراكة يف
سبيل امداد ست مناطق نائية بتقنية  VSATاليت جعلت اخلدمات
الربيديـة االلكرتونيـة تشغـيلية بـالنسبـة ملواطين اليـا بل ايضا
ملواطين منجيـوونغ ولوانا وشـينغخار -لوري وسـومبيخا ومرياك
0ان الـرسائل يتـم توجيههـا بالطـريق االلكرتوني ويتـم طبعها يف
اقرب مكتب بريد من جهة املورد ليتم يتوزيعها علي شكل رسائل
 0وكـل العملية التستـدعي سوي بضعة دقـائق وليس االسابيع اليت
كانت تستغرقها من قبل عندما كان جيب توجيه الربيد برسم هذه
املناطق سريا علي االقدام عرب طرق يصعب سلوكها 0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

بـاهمية املـناطق القطـبية ملنـاخ الكرة االرضيـة وللبيئـة واالنظمة
البيئية واجملتمع البشري 0
وقد متت دعوة االدارات الـربيدية للمـشاركة يف املـسابقة وذلك
بتنظيم مسابقات قومية ثم بعرض رسالة الفائز لديها ابان املسابقة
الـدولية 0وقـد مت حتديـد تاريخ االالقفـال بـ  30ابريل 0 2007
وسـوف حتصلـون علي معلـومات اكثـر بهذا الـصدد من الـعنوان
التالي www.upu.int/letter_writing/fr/index.shtml. :
بهوتان مت رسميا توصيلها
" مند بضعـة شهور فقط  ،كانت منطقة اليـا احدي املناطق النائية
واالكثر انـعزاال ببهـوتان 0وبفـضل البدء يف اخلـدمات الربيـدية
االلـكرتونية ( ايه –بوست  ) e-Postالـيوم و بفضل االنـظمة اليت
تعمل باالقمار الصناعية VSATمت توصيل هذه املنطقة بباقي البلد0
وفجـأة ،مثل املعجـزة ،صار العـامل اخلارجـي قريبـا" 0هذه هي
الرسـالة اليت ارسلهـا كادين تشيـه وتاشي ديليك وهمـا من سكان

الصور
صورة -1مسبوكة منظمة التجارة العاملية0
صورة -2مسبوكة املنظمة الدولية للهجرة0
صورة -3مسبوكة االحتاد الدولي للتوحيد القياسي0
صورة -4بدون تعليق0
صورة -5الـسيد موتـاهي كاغويه ،الـوزير الكيين لالعـالم واالتصاالت والسيـد ادوارد ديان ،املديـر العام ،وقعا االتفـاق الرمسي اخلاص
بـاملؤمتر الرابع والعـشرين خالل دورة  2006جمللس االستثـمار الربيدي  0وسوف يتـم عقد املؤمتر من  13اغـسطس /آب الي  3سبتمرب/
ايلول 02008
صورة  -6السيد جاكسون ايه  0دوو0
صـورة  -7مدير مـركز التقنـيات الربيديـة:مدير جـديد ملركـز التقنيات الـربيدي  :بعد حيـاة مهنية تقـارب الثالثني عامـا يف املعاجلة
االلكرتونية للبيانات ( املعلوماتية) واملشورة واالدارة -اساسا يف القطاع اخلاص -تولي السيد هارلد فيرييخ من املانيا وظيفته كمدير جديد
ملركز التقنيات الربيديـة يف االحتاد الربيدي العاملي يف بداية ابريل  /نيسان  "0 2006يتـوفر لدي االحتاد الربيدي العاملي حلول متطورة
يتمين الكثري من موردي الرباجميات توفـرها لديهم  0فالنفقات العامـة املرتبطة باوجه نشاط التـسويق والبيع التتيح الي وحدة جتارية
تقديم حلول وخدمات ميكن مقارنتها خبـدمات املركز  0وبالنسبة الدارات الربيد االقل تقدمـا ،متثل هذه اخلدمات الوسيلة ملتابعة ايقاع
التطور يف العصر االلكرتوني وجتنب زيادة اتساع الفجوة الرقمية "0
صورتان  8و – 9بدون تعليق0
صورة  - 10فلنتواصـل ! قررت االحتادات احملدودة يف االحتـاد الربيدي العاملـي دعم االتصال واملشـاركة يف املعلومـات وذلك باالجتماع
مرتني يف السنة بربن مبناسبة اجتماعات جمالس االحتاد الربيدي العاملي  0وقد شاركت مثانية احتادات حمدودة يف االجتماع االول الذي
عقد حتت رئاسة بوستيوروب خالل دورة ابريل/نيسان جمللس االستثمار الربيدي 0وقامت هذه االحتادات بتبادل املعلومات حول تنفيذ
قرارات ومـشروعات االحتاد الربيـدي العاملي وناقشت املـسائل املتعلقة بنـوعية اخلدمة وتـنمية االسواق وزيادة احجـام الربيد والنفقات
اخلتامية واصالحات االحتاد الربيدي العاملي 0وسوف يعقد االجتماع القادم خالل دورة شهر اكتوبر /تشرين اول جمللس االدارة 0
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صـورة  -11تعيني جديد :مت تعيني السيد جيـمس غاندرسون مديرا للشئـون االقتصادية والتنظيمية بـاملكتب الدولي بدال من السيد غاري
هالبني الذي يتقاعد يف يوليو /متوز 0ان السيد جيمس غاندرسون يتولي وظائف املدير ملكتب املدير العام والتخطيط االسرتاتيجي واالتصال
اخلارجي منذ عام 0 2002
صورة -12بدون تعليق0
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القياس الدقيق
بقلم ريال ليبالن

ي

لـنوعية اخلـدمة قام بـها االحتاد الربيـدي العاملي يف بالد اخلليج
علي مـدي مخسـة شهور ،اتـفقت اململـكة العـربيـة السعـودية
والبحـرين واالمارات العربيـة املتحدة والكويـت وعمان وقطر علي
وضع معيـار للخدمة االقـليمية حتاول مبـوجبه ان تسلم  % 85من
الربيد املنقـول بني بالدها يف  2006وفقـا للمعيـار ي  4 +وتسلم
نسبـة  % 85منه وفقا للمعيـار ي 3+يف  2007اما يف  2008فتسلم
نسبة  %90وفقا ملعيار ي 0 3+وابتـداء من هذا العام ،سوف يدعو
الربيد القطري الذي بـدأ بهذا املشروع والذي يعترب انه له الريادة
يف نوعيـة اخلدمة يف منطقة اخلليج منـذ ان اقام مركز ادارة نوعية
اخلدمة لـديه والذي حـصل ايضا علـي جائزة ورلـد ميل الشهرية
بـاريس يف مايـو/ايار املـاضي ،عشـرين بلدا عـربيا لـوضع معايري
مماثلـة بالنسبـة لشمال افـريقيا والشـرق االوسط  " 0ان الفكرة يف
جمملها هي ان حنسن انفـسنا يف كل منطقة سويا ويف نفس الوقت"
علـي حد ماشـرحت كاتيـنا اغايـان ،املسئولـة عن نوعيـة اخلدمة
بربيـد قطر " 0ان التـناول االقليمي جيعـل اجملهود اكثر بـساطة
وفعالية النه ميكـننا ان نتقاسم بني البالد مهاراتنا وذلك بطريقة
افضل 0وهـو مما يؤفر الي حتقيق الـوفر يف االموال والوقت ويقلل
من خماطر التجارب السيئة"0

 5+يف معاجلـة وتسلـيم  % 65من البعـائث الـدوليـة هو
املعيـار املنـشود بـد ًء من اآلن وحيت عـام 0 2008كيف
تتدبر البالد االعضاء بـاالحتاد الربيدي العاملي هذا املوضوع  ،بعد
بسنتني من اقرار هذا اهلدف وهذا املعيار مبؤمتر بوخارست؟
وفـقا لعملية تقييم النوعية اليت قام بها االحتاد الربيدي العاملي
يف عام  ،2005فـان نسبـة 6ر % 62من الربيـد الدولي قـد حققت
معيار ي  5 +مقابل 2ر % 62عام  0 2004نبأ جيد ،اليس كذلك ؟
يف الواقع ان االمـر يتوقف علي كيفية النظر الي الكوب ،هل ميأله
املاء لنصفه او انه فـارغ لنصفه 0من املؤكد ان الـنتيجة مشجعة اذا
اكتفـينا بالـنظر يف الـ  291صلة الـيت ختضع للمراقبـة املتواصلة0
ولكـن اذا ما اخذنا بعـني االعتبار الـ  442صلة كلهـا ،فان نتيجة
عــام  2005تصل الـي % 59فقط 0و هـذا يعـين ان الطـريق امـام
اجملتمع الربيدي لبلوغ الـ  % 65يف عام  2008مازال طويال 0
واذا كان العديد من البالد النامية ،مثل بوركينا فاسو او تنزانيا
قـد جنح يف حتقيق نتائج طيبـة يف جمال نوعية اخلـدمة الدولية،
اال ان الـوضع يظل بصفة عـامة مقلقا يف افـريقيا وامريـكا الالتينية
حيث يتم ببعض الصالت توزيع نـسبة تقل عن  % 20من البعائث
وفقـا ملعيار ي  0 5 +وامام هـذه احلقيقة ،هل ميكـننا ان نأمل ان
جتعل ادارات الربيـد التحدي احملـدد هلا حقيقـة ابتداء من االن
وحيت عـام  2008؟ فـان مل تـتمكـن ،فسـوف تـستمـراالحجـام
وااليرادات وحصص السوق يف التآكل0

ويف الـواقع ان التناول االقليمي صار وسـيلة عمل باملكتب الدولي
سواء تعلق االمر بتنفيـذ خطط متكاملة لالصالح والتنمية الربيدية
(جملة االحتـاد الربيدي العـدد االول من عام  )2006او بـادخال
الـتحسيـنات علـي نوعـية اخلـدمة 0هكـذا ،سوف تكـون القارة
االفريقيـة اول من يستفيد هـذا العام من خطة عمل مـعدة خصيصا
هلا ونأمل ان تصري منوذجا حيتذي 0

وباقرارهـا هذا اهلدف ،من املؤكـد ان البالد االعضاء يف االحتاد
الربيـدي العاملي ال تـنقصها الـنوايا احلـسنة كمـا التنقص املكتب
الـدولي الذي اضفي علي موضوع نوعية اخلدمة االولوية  "0انها يف
قلب اوجه نـشاطنـا " كما قـال السيـد ادوارد ديان،املديـر العام،
الذي انشأ عند وصوله منصب منسق يف نوعية اخلدمة يشغله اليوم
اليابـاني السيد اكيو ميياجي  " 0ان نوعـية اخلدمة مفتاح التنمية
وعلينـا مساعدة الـبالد لالجتاه الي بلوغ املـستوي االفضل 0وميكن
حتـقيق ذلك كمـا اثبتت بـالد اخلليج فهي تـوزع اليـوم  % 70من
الربيد الدولي وفقا ملعيار ي0"5+

تناول املوضوع باسلوب منهجي
القياس والـقياس والقياس 0فـوفقا للسـيد اكيو ميـياجي ،هذه هي
الطريقـة الوحـيدة لتحـسني اخلدمـة امجاال " 0جيب علـينا اوال
حتـديد اهـداف ميكن قيـاسها ثـم اقرار اسلـوب تنـاول منهجي
لتقييـم نوعية اخلدمة كما تفعـل ذلك خدمة الربيد العاجل الدولي
علي سبيل املثـال 0ولكن جيب قبل كل شئ ان يـكون هناك ادوات
ملتابعـة الربيد وحتـديد مكـانه 0فبدون هـذه املعدات االسـاسية
الميـكننـا ان نقيـس اي شئ 0ان مجـيع ادارات الربيـد جيب ان
تكون لديها هذه التقنية "0
وفقا هلذه الفلسقة ومبوجب حـكم مؤمتر بوخارست ،فان فريق

ويف الـواقع ،ان منطقة اخلليج اثبتت تصميـما والتزاما يستحقان
االعرتاف بهمـا 0ويف عام  ،2005اثـر عملـية مـراقبـة متـواصلة
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بني مؤسـسات التقـنية لكـي تطورحلـوال فنية مـبتكرة ومـرحبة
تسهل هذا التقييم " 0

مشروع " نوعية اخلدمة " يعـمل علي وضع بطاقات تقييم لكل بلد
عضو يف االحتاد الربيدي العـاملي من اجل بيان مستوي االداء الذي
مت التوصل اليه يف تشكـيلة اخلدمات الربيديـة املقدمة كلها مبا يف
ذلك الـرسائل والطرود وخـدمة الربيد العـاجل الدولي ،اخل 0ويتم
استلهـام هذه الفكـرة من بطاقـات التقييم الـيت وضعتها تعـاونية
الربيـد العاجل الدولـي واليت متثل عامل حتفيـز ومنافسـة سليمة
بني ادارات الربيد0

ويوصي السيـد ريتشارد ويـشارت ايضا بـاجراء عمليـة مستقلة
ملراقـبة نـوعيـة اخلدمـة من طـرف لطـرف ويعتقـد ان االحتاد
الـربيدي العاملي ميـكنه حتديد املعـايري الفنية والنـوعية" 0جيب
استـطالع رأي املنـظمني والـرابطـات اليت متثل الـزبن لتحـديـد
احتـياجـاتهم وادراجـها يف احلل الـذي يضـعه االحتاد الـربيدي
العاملي "0

ومبا ان املراقبة املتواصلة تشكل الوسيلة الرئيسية لتقييم نوعية
اخلدمـة من طـرف لطـرف يف الصالت خالف تلـك املوجـودة بني
البالد الصناعـية (واليت قام بقياسهـا نظام يونكس الـتابع ملؤسسة
الربيد الـدولية) ،فمن املهم ان يشارك اكرب عدد من ادارات الربيد
يف الربنـامج 0ويف عام  ،2006تـشارك  105مـنها ويتـم تقييـــــم
عدد  550صلة دوليـة بواسطة  250 000بعيثـة يتم التصديق علي
صالحيتها0

ان الزبن لـديهم دون ادني شك فـكرتهم الـصغرية عن املسـألة0
ويـري السيد جينيه ديل بـوليتو ،املعلق الربيدي لـرابطة التجارة
الربيدية واليت يقع مقرها يف الواليات املتحدة ان اخلدمة الربيدية
تتـميز بـنفس االهميـة اليت تتـميزبهـا أي خدمـة عامـة اخري0
ولكنه يـشعر ان الربيـد اليتمتع بـنفس الثقـة او االنتظـام اللذين
تـتمتع بهمـا اخلدمـات االخري" 0فعنـدما تضـغطون علـي مفتاح
االشـعال التتـسآلـون عما اذا كـان النور سـوف يضئ 0فبـمنتهي
البسـاطة جتدون النور يعم 0وعندما تـفتحون احلنفية ،التتسآلون
عمـا اذا كان املاء سـوف يسيل 0فهو يـسيل 0ولكن عندمـا تودعون
بريدا بالربيد ،ليس لـديكم شعورا مؤكدا بأن الربيد سوف يسلمه
يف يوم واحـد او يف يومـني او ثالثة ايـام او اكثـر 0ومن املـؤكد ان
اخلـدمة الربيدية ( ملحوظة لـقسم التحرير :ويتعلق االمر يف هذه
احلالـة اخلاصـة باخلـدمة الربيـدية للـواليات املتحـدة ) تراقب
توزيع الربيـد االولوي من املرتبـة االولي ولكن اليتوفـر لديها اي
وسـيلة لقيـاس ادائه بصفة عـامة 0وعنـدما يـطلب مرسلـو الربيد
التجاري ان يتم قياس اداء الربيـد ،فهم اليطلبون سوي املعلومات
اليت تقابل ما ينتظرونه علي ارض الواقع " 0

ان املراقبـة املتواصلة تندرج فـيها ايضا املراقبـة التشخيصية أي
استخدام املرجاب (املـرسال -اجملواب او الرتانسبوندر) وبوابات
املـراقبة لـتسجيل الـتصديـر والورود للبعـائث االختبـارية وذلك
خالل التوجيه 0وللتوسع املنهـجي يف املراقبة التشخيصية ،سوف
يـشجع املكتب الـدولي االدارات الربيـدية يف الـبالد النامـية علي
استخدام مواردها علي ذمة صندوق حتسني نوعية اخلدمة من اجل
اقامة بوابات مراقبـة يف مكاتب التبادل لديها 0ويقوم فريق السيد
اكيو ميياجي باستكشاف امكـانية جعل املراقبة املتواصلة مشروعا
من مشروعـات صندوق حتسني نوعية اخلـدمة علي الصعيد العاملي
ليصري اكثر استقرارا ولدعم امكانية الثقة يف نتائجه0
وحسـب املستشار الربيطـاني ريتشارد ويشـارت يرتكز التحدي
الرئيسي يف اقامة نظام لتقـييم نوعية اخلدمة يكون يف متناول اليد
ويسهل الـوصول اليـه بالنـسبة جلـميع البالد 0واذا كـان منوذج
يـونكس ملـؤسسـة الربيـد الدولـية قـد اثبت جـدارته بني البالد
الصـناعيـة (7ر% 93من الربيـد االوروبي عابـر احلدود كـان يتم
تسليـمه يف ي  3 +عام  ،) 2004اال ان هـذا النـظام بـالغ التـطور
مـكلف للغايـة لعمليـة التقيـيم من طرف لـطرف من مـستوي أقل
ولعمليـة انتشـار علي الصعيـد العاملي 0غـري ان هناك العـديد من
اخليـارات التقنيـة علي حد مـاقال " 0فعلي الـصعيد الـدولي ،قد
تنفق ادارات الربيـد اكثـر من  20ملـيون دوالر امـريكي سنـويا
لقياس مردود بـريد الرسائل االولـوي0ان االحتاد الربيدي العاملي
يشغل موقعـا جيدا يتـيح له حتديد الـسياق االسرتاتـيجي لتقييم
اشكال االداء املختلفـة بالنسبـة للربيد وتنشـيط املنافسـة السليمة

ورمبا يتم حتقيـق امنية هؤالء قبل نما هو مـنتظر لو كان فريق
مشروع نوعيـة اخلدمة للنشرات يـستطيع ان يقول كلمته 0فتحت
اشراف الفريق القطاعي "النشر" باالحتاد الربيدي العاملي ،اجري
هـذا الفريق ملدة سـنتني تقييمـا لنوعيـة اخلدمة بـالنسبـة لتسليم
اجملالت والنشرات االخري عـلي الصعيد الدولي 0ومت اجراء هذه
العمـلية بطـريقة مـستقلة مبـعرفة  IBMواحرزت جنـاحا كيربا
النها متت باالسـتناد الي الربيد احلقيقـي (بدال من االعتماد علي
بعائث االخـتبار) واتـاحت للمشـاركني احلصـول علي معلـومات
ملمـوسة عن نـوعية اخلـدمة اليت مت احلـصول عليهـا 0وقد صرح
السيد روبرت هـاريسون ،الذي تنشر دار النشر ماكغرو هيل اليت
ميلكهـا جملة بيـزنس وييك قـائال "الول مرة ،وصلتنـا معلومات
دقيقـة وحياديـة عن تسليم مـنتجنا"  0ثم اضـاف مشريا الي " ان
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هذه االداة مفيدة للغايـة واتاحت لنا ان نصـحح االخطاء املصلحية
مبجرد ظهور املشاكل " 0
ويـري تيـدو بـريـسـرتز ،رئيـس فـريق االدارة 0ان االحتـاد
الـربيدي العـاملي ميكـنه االن ان يصل الي ابعـد من ذلك  " 0ففي
استقصاء قمنـا باذاعته ،ابدي العديد ممن اجـابوا اهتمامهم بنظام
يقيس نوعية اخلدمـة بالنسبة للبعائث املرسلة باجلملة 0وهو امر
لبس مبـدهش مبـا ان هذه الـبعائث تـشكل يف العديـد من البالد
نسـبة تصل الي  % 90من احـجام الربيد " 0وقـد مت تكليف جلنة
االسواق بدراسة هذه املسألة 0
اجراءات تشجيعية
ان الربط بني نـوعية اخلدمـة واالجر علي ذمة النفقـات اخلتامية
يـشجع ايضـا االدارات الربيديـة علي بـذل جهود مـضاعفـة علي
صعـيد نوعية اخلـدمة 0ويف الوقت احلاضـر ،الخيص النظام سوي
البالد الصنـاعية والـبالد الناميـة اليت تشـارك اختياريـا يف نظام
متابعـة النوعيـة اخلاص باالحتـاد الربيدي العـاملي ولكنه سوف
يسـتمر يف التطـور حلني يشمل عـدد اكرب من البالد ( ينـظر املقال
صفحة 0) 11
ان عملية حتسني نوعيـة اخلدمة تتم علي كافة اجلبهات وعليه
كمـسئول عن نـوعية اخلـدمة مع خـدمات املـكتب الدولـي املكلفة
بالتوحـيد القياسي وبـاالعتماد 0عالوة عليـه ،التقي السيد ادوارد

ديان هـذا العام بنـظريه يف املنظمـة الدولـية للتـوحيد الـقياسي
واتفقا علي العمل سويا بصفة وثيقة 0
ومنذ انشاء بـرنامج االعتماد الذي يقـيس مدي تطبيق اجراءات
ادارة النـوعيـة يف هيـاكل االدارات الربيـديـة ،منح االحتـادات
الربيـدي العاملي الشهادة باالعتمـاد لست ادارات بريدية 0وسوف
يستمر الربنامج يف عام 0 2006
ومبـا ان عام  2008يقرتب ،فـان موضوع نـوعية اخلـدمة سوف
يـشكل مركـز االهتمـام 0وخالل فرتة االسرتاحـة لتنـاول القهوة
والشـاي ابـان دورة ابـريل  /نـيســان  2006جمللس االسـتثمـار
الربيـدي ،بينت الـسيدة شـهرزاد بومشلـة ،املسئـولة عن نـوعية
اخلـدمة يف بـريد اجلـزائر ادراكهـا للتحديـات 0وكانـت تتحدث
حبـماس عن مشـروع وضع معيار اقلـيمي بالنـسبة للبالد الـعربية
فيمـا يتعلق بـتسلـيم الربيـد و عن االسـباب الـيت حثت الـربيد
اجلزائـري علي املشـاركة يف املـراقبة املتـواصلة لالحتـاد الربيدي
العاملي  "0فعلينا ان نعرف عيوبنا ليمكننا ادخال حتسينات "0
تفكري واضح فعال 0فبمعـرفة نواحي الضعف ميكننا التقدم 0اليس
كذلك ؟
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

علينا ان حنسن انفسنا بطول السلسلة0واملشاركة يف املراقبة املتواصلة ،فرصة لنعرف اين يوجدالنقص0
الصور
صورة  – 1بدون تعليق0
صورة  -2احرزبريد قطر يف االونة االخرية جائزة " النوعية" مبناسبة منح جوائز الربيد العاملية World Mail Awardsاالخرية يف باريس0
ونري السيدة كاتينـا اغايان ،املسئولة عن نوعية اخلدمـة يف بريد قطر ( الثانية من اليمني) وهي تـشارك فرحتها مع السيد محاد الفهيدة
والسيد مريم البادية والسيدة مين قطيفان وكلهم من مركز ادارة النوعية0
صورة  – 3نائب مدير عام بـريدباربادوس ،السيد دوركاس سانتليبوري ،وهو يـتسلم من السيد ادوارد ديان شهادة اعتماد الربيد العاجل
الـدولي من املستـوي " الذهيب " للـسنة الثـانية علي التـوالي 0ويف عام  ،2002سجلت اخلـدمة الربيـدية ببـاربادوس معدل تـسليم وفقا
للمهالت يـصل الي حوالي  0 % 50وبفضل بطاقات التقييم وبـرنامج التحسني اخلاص بتعاونية الربيـد العاجل الدولي ،استطاع هذا البلد
الصعود مرة اخري من اجل تسليم  % 95من بعائث الربيد العاجل الدولي وفقا للمهالت يف 0 2005
صورة  – 4اصـبح الربيد السويـسري ثاني بريـد من البالد الصناعيـة حيصل علي اعلي مستـوي من االعتماد يف جمال ادارة نـوعية اخلدمة
مينحه االحتاد الـربيدي العاملي 0ان نظام شهادة االعتماد املذكور والذي يـقيس مستوي تطبيق اجراءات ادارة النوعية يف هياكل االدارات
الربيدية يهدف الن يكون عامل تشجيع علي حتسني النوعية 0
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النفقات اخلتامية ونوعية اخلدمة

اجلزر يف نهاية العصا
بقلم ريال ليبالن

ان

ليتونيا ومالطة هما اول بلدين ناميني بنضمان برغبتهما
الي نظام متابعة نـوعية اخلدمة املرتبـطة باالجراملدفوع
عن الـنفقات اخلتاميـة وهي التسميـة اجلديدة لنـظام دفع النفقات
اخلتامية بـني البالد الصناعية املشاركة يف النظام املستهدف والذي
صار ساريا يوم اول يناير /كانون ثان 0 2006
وقد صرح السيـد هنري غوسي ،رئيس العالقـات الدولية بربيد
مالـطة مبا يلـي " :حنن نتمتع بنـوعية طيـبة يف اخلدمـة وقررنا
املشـاركة يف نظام املتـابعة لكي جنرب انـفسنا " 0ان بريـد مالطة
يتجـاوز الي حد بعيـد هدف الـ  % 78احملدد لـه بسبب ظروفه
اخلـاصة يف جمال نـوعية اخلدمـة الدولية وسـوف يتم رفع هذه
الـنسبـة الي  % 81يف عام  0 2007فـيجب علي الـبالد الصنـاعية
بالنظام املـستهدف بلوغ  % 85يف  2006و % 86يف  2007من اجل
االستفادة باحلوافز املرتبطة بالنفقات اخلتامية 0
ففي مؤمتـرباجينـغ ،مت اقرارحكم يـربط بني نـوعية اخلـدمة
واملـدفوعات اليت تـتم بني البالد بالـنسبة ملعـاجلة بريـد الرسائل
الـوارد وتوزيعه 0وقـد مت ،اعتبارا مـن عام  ،2005تفعيـل النظام
اجلديـد بالنسبـة للبالد الصناعـية 20 :ادارة بريد تـابعة للنظام
املـستهـدف من  24حـصلت بهـذا علي االجـر االقصي علـي ذمة
النفقـات اخلتـاميـة بسبـب عالوة قدرهـا 5ر % 2عن مـشاركـتها
وعالوة اخري قـدرها 5ر % 2لبلوغهـا هدف الـ  % 85او جتاوزها
هذا اهلدف0
ان احلق يف دفع يتم حـسب نوعيـة اخلدمة يهـدف ،علي غرار
املثل الـذي يتحدث عن اجلـزر املعلق يف طرف العصـا ،الي حتفيز
االدارات الربيـدية علي التقـدم دائما الي االمـام من اجل الزبن0
ويوجـد هذا الشكل من اشكال التحفيز علي حتسني نوعية اخلدمة
من قـبل باالحتاد الربيدي العاملي بالنـسبة للطرود وخلدمة الربيد
العاجل الدولي 0
وقد اعـرب السيـد يورن االردات ،الـرئيـس املشـارك يف فريق
مشروع " الصلة بني نوعية اخلدمة والنققات اخلتامية " ،عن ثقته

يف ان النـظام اجلـديد سـوف حيقق حتسـنا امجـاليـا يف نوعـية
اخلدمة 0امـا ما يشغله فهو باالحـري الوقت الالزم لتكييف هذا
النظـام املعقد للنفقات اخلتامية باخلـطط املوضوعة منذ عدة سنوات
بهدف جعله اكثر تكيفا خبـصائص كل بلد وجعله يف نفس الوقت
يعكـس بطريقة افضل التـكاليف احلقيقية للـخدمة ابتداء من االن
ولغاية  0 2013وبالفعل ،امام البالد النامية اليت تشارك يف النظام
االنتقالي لغاية  31ديسـمرب/كانون اول  2013لكي تتطوريف اجتاه
الـنظام املـستهدف او صـورة مبسطـة منه 0واشار الـسيد االردات
الي ":ان هناك اعتبارات فنية مولدة لتكاليف وجيب اعالم البالد
والتماس مشاركتها مع اقناعها بصحة النظام الذي نعرضه "0
وسوف تـتم احملاولـة اعتبـارا من  2007للـتوسع تـدرجييا يف
املشـاركة الطـواعية للبالد الـنامية بـصفة خاصـة البالد اليت تبلغ
فيها االحـجام السنـوية للرسـائل الواردة  500طن علي االقل ،يف
نظـام مراقبـة نوعيـة اخلدمة الـذي تستخـدمه البالد الصنـاعية0
وحسـبما قـال السيـد يورن االرادات ،من املـهم بالـنسبـة للبالد
النـامية من النظـام االنتقالي ان تفهم جـيدا ان مشاركـتها يف نظام
متـابعة نـوعية اخلـدمة الميـكن سوي ان يـؤدي الي وضع حيقق
الـنجاح بالنسبـة هلا " .التواجه هذه البـالد خطر اخنفاض االجر
الذي تتلقـاه علي ذمة النفقـات اخلتامية الن احلـد الذي حيق هلا
بصفة عـامة مـضمون 0وبـالعكس ،اذا مـاشاركـت وبلغت اهلدف
احملـدد او جتـاوزته ،فسـوف حتـصل علي مـزيـد من االمـوال0
واهلدف ليس معاقبة البالد ولكن تشجيعها علي العمل كلها سويا
لرفع نوعية اخلدمة وعرض منتجات وخدمات افضل " 0
ان ليتونيا ومالطـة مقتنعتان من ناحيتهما باالقرتاح  0و تنويان
االستفادة من الـنظام اجلديـد فهما تشعـران ان لديهما االمـكانية
اليت تـسمح هلما املساهمـة يف حتسني نوعية اخلـدمة علي الصعيد
العاملي " 0ان نوعـية اخلدمة تعترب بالنسبة لنا امرا هاما للغاية0
ويف الواقع ،انه اليقـدربثمن " ،علي حـد ما قـال السيـد جوزيف
ازوباردي  ،رئيس التأمني علي النوعية يف بريد مالطة0
(ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

صورة  1تطور الصلة بني نوعية اخلدمة وللنفقات اخلتامية0
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نوعية اخلدمة

صندوق حتسني نوعية اخلدمة

مخس سنوات مرت  000واملشروعات كثرية
ان

ضحايا اهلزة االرضية املدمرة اليت حدثت عام  2003يف
بـام بايـران سوف يـسرتجعون اخلـدمة الربيـدية اليت
كانت مـوجودة من قبل 0و يف بنني مل يعـد من الضروري بـالنسبة
لسكـان ضواحـيكوتـونو التـنقل لعشـرات الكيلـومرتات من اجل
احلصول علي بـريدهم فصنـاديق الربيد قد ركبـت بالقرب منهم0
امـا يف كولـومبيـا ،فقد امـسكت الشـرطة ببعـائث حمتـوية علي
خمدرات بعـد تركـيب جهاز كـشف باالشعـة السيـنية مبعـرفة
الـربيد يف املينـاء اجلوي لبـوغوتا 0ان احلـديث يدور حـول ثالثة
بالد تقع يف احناء خمتلفة من العامل وماجيمع بينها هو انه قد مت
متويلها كلهـا بواسطة صنـدوق حتسني النوعيـة اخلاص باالحتاد
الربيـدي العاملي والـذي احتفل يف ابـريل  /نيسـان مبرور مخـسة
اعوام عليه 0
ان صنـدوق حتسني نوعية اخلـدمة اداة مبتكرة لتـمويل التنمية
وهـو قد يـسر يف الـفرتة الواقـعة فيـما بني ابـريل /نيـسان 2001
ومـارس/آذار  ،2006تنفيـذ  279مشـروعـا يـستهـدف حتـسني
اخلدمة الربيـدية يف البالد النامـية والبالد االقل تقدما  % 28 :يف
اوروبا وآسيا الشمالية و % 17يف امريكا الالتينية و % 16يف منطقة
آسيـا واحمليط اهلـادي و % 22يف افريقـيا و % 9يف البالد العـربية
و %8يف الكارائييب0
وقد بـلغ متويل هـذه املشـروعات 6ر 39ملـيون دوالر امـريكي
ومازال هناك مـايقرب من  50مليون دوالر امـريكي حتت تصرف
البالد املستفيدة من اجل املشروعات اجلديدة 0
وعلي مـدي اخلمس سنـوات ،مت متويل الصنـدوق من الزيادة يف
النفقات اخلتـامية اليت تـدفعها بـصفة خاصـة البالد الصنـاعية0
وبسبب التغيريات اليت مت اقـرارها مبؤمتر بـوخارست خبصوص
ترتيب البالد وفقا لتـصنيف برنامج االمم املتحدة للتنمية ،تساهم
االن بعـض البالد الـنامـية يف ايـرادات الصـندوق مبـوجب نـظام
النفقـات اخلتاميـة 0ويتم ايضـا ضمان تـوزيع اكثر عـدال للموارد
املالية بني البالد اليت يف حاجة اليها ومنها البالد االقل تقدما0
ولشـرح االنظمـة اجلديـدة لصنـدوق حتسني نـوعية اخلـدمات
وتشجيع البالد علي اقرتاح مشروعات قوية ،عقد فريق من املكتب
الـدولي جمـموعـة من النـدوات يف مجيع مـناطـق العـــــامل خالل
عامي  2005و 0 2006وكان من املقـرر عقد آخر ندوة لبالد امريكا
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الالتينية يف شهر يونية  /حزيران ببنما0
" متتلك اربعة بالد مـا يقرب من  % 10مـن الـ  50مليون اليت
مـازالت متوفرة بينمـا حيق خلمسة عشر بـلدا آخرا احلصول علي
نصف االمـوال احلالية تقـريبا 0ومن الضروري تـنشيط هذه البالد
وتـشجيعهـا علي اقرتاح مـشروعـات " ،حسبـما قـال الربتغـالي
السيـد ميغل سلفا ،رئيس جملس امنـاء الصندوق وهو يتحدث عن
اولـويات جملـس االمناء اعتـبارا من االن وحيت مـؤمتر نريوبي0
"اننـا نعتقـد ان مجيع البالد املـرتبطـة بصنـدوق حتسني نـوعية
اخلدمـة سواء البالد الـصناعيـة او الناميـة او االقل تقدمـا سوف
تـشعر حـيت ذلك احلني بالـرضاء عن العـمل الذي مت مبجهـودها
اخلاص ".
متويل اكيد ومستقر
مشريا الي االحـتفال بعيد صنـدوق حتسني نوعيـة اخلدمة ،اشار
املدير العام السيد ادوارد ديـان الي ان الطابع االبتكاري للصندوق
يـرجع الن التمـويالت مؤمنـة وان امجالـي االموال اجملمعـة تتم
اعادة توزيعهـا علي البالد " 0ان مبادرتنـا التواجه املصاعب اليت
تعانـي منها املبادرات الـيت تدعمها الصـناديق الطوعيـة  0فبينما
تتسآل منظمة االمم املتحدة حول املمارسات النموذجية اليت جيب
اقرارها لتمويل املـساعدة علي التنمية ،فان الصندوق اثبت جناحه
وهـو يشكل اليوم مـصدرا للتمويل املـستقر واالكيد بـالنسبة للبالد
النامية والبالد االقل تقدما " 0
وقد استطـاع االحتاد الربيـدي العاملي بفـضل الصندوق مـضاعفة
مثـان مرات املـساعـدة املمنـوحة لـلتنميـة ويتم مـنذ االن فصـاعدا
ختصـيص  % 60مـن ميـزانـيته الـسنـويـة (  37مليـون فـرنك
سويـسري ،أي اكثر من  29مليون دوالر امـريكي) ملشروعات تقام
يف البالد النامية 0
واذا كانـت معظم املـشروعـات الختص بـصفة عـامة سـوي بلد
واحد ،فان صنـدوق حتسني النوعـية يشجع ايضـا اسلوب التناول
االقليمي 0وقد مول الصندوق فعال  13مـشروعا اقليميا يسمح لعدد
معني من البالد دعم مواردها املـالية من اجل اقامة مشروع مشرتك
تنعكس فوائده علي كل املنطقة 0
ويكـمن احد هـذه املشـروعات يف انـشاء شبـكة اقليـمية فـرعية

نوعية اخلدمة

للتوجيه الربي للربيد بني البالد االعضاء يف اجملموعة االقتصادية
لدول افـريقيا الغربية  0ويقوم فريق بـتقييم طرق التوجيه املمكنة
مميزا مسارين رئيسيني وهما (الغوس-كوتونو -اكرا -ابيدجان-
سانيـكيل) و(داكار -بـاجنول -بيـساو -كـوناكـري -كانـاكان-
سـانيكبل) بـاالضافـة الي ثالث مسـارات ثانـوية 0
ومن جانبها ،سوف تقوم فيدجي وكرييباتي وناورو وبابوازي
غينيا اجلـديدة وسامواه وجـزرسالومون وتـونغا وتوفالـو وفانواتو
برتشيد االنظمة الـداخلية ملعاجلة الربيـد من اجل حتسني نوعية
اخلدمة يف الربيد الدولي 0وتقـوم بعض هذه البالد نفسها باالتفاق
مع بالد مثل افغنـستان وبهـوتان وكامـبوديا ومـالديف ومـيامنار
ونيبـال وتيـمور -لـيسـت بارسـاء نظـام حمل ثقـة للمـحاسـبة
التحليلـية تتيح هلـا احتسـاب التكالـيف بطريقـة افضل وحتليل
الـرحبية الـشامـلة للمـؤسسـة 0وبهذا يتـاح للبالد وضع سيـاسة
–

مرتابطة لوضع التعرفـة بالنسبة للمنتجات واخلدمات اليت يشكل
حتسني نوعية اخلدمة بالنسبة هلا احد اهم املتغريات0
وعلي أي حـال  ،قدمت العـديد مـن البالد مواردهـا يف صندوق
حتسني النـوعية كـمنحة لـبالد كانت يف حـاجة اكرب هلـا  0فقد
اعطت الـصني ومجهـوريـة كـوريـا يف االمجـالي  150 000دوالر
امريكي ملشروعات اغـاثة لصاحل البالد اليت اصابها تسونـــــــامي
يف  2004أي املالديف واندونيسيا وسريالنكا0
النه عـالوة علي التحسينـات املقدمة لنـوعية اخلدمـة الربيدية
العاملية ،فان الـتعبري عن التضامن بـني البالد شكل احدي النتائج
الواضـحة لصندوق حتسني نوعيـة اخلدمات  0وهذا وحده يستحق
االحتفال به 0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1شرائح تبني نسبة املشروعات يف كل فئة0
صورة  – 2شرائح تبني نسبة املشروعات حسب البالد0
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االصالح الربيدي

االصالح الربيدي يف اجلزائر

مسألة اسرتاتيجية

بقلم جريوم دويتشمان

هل

ميـكن ان تكون املـساعـدة علي االصالح الربيـدي جمرد
مسألـة اسرتاتيجـية ؟ ردا علي هـذا التسـاؤل ،اجابت
احلكـومة اجلـزائريـة بادراج اصالحهـا للقطـاع يف اطار سيـاسة
االنعاش االقتصادي لديها0وتبعتها يف ذلك اجلهات الدولية0

واليهـا يرجع امر حتديد االطار القانوني والتنظيمي اجلديد لربيد
اجلزائر وتوزيع املوظفـني واملمتلكات وعقود االداء واللوائح ،اخل0
وكـذلك مسـألة وضع اسـرتاتيجيـة امجالـية تـستنـد الي تقـييم
التكاليف النامجة عن اخلدمة الربيدية الشمولية 0

ولنصف املـنظر احمليـط  :كانت من عـواقب االحداث املـأسوية
اليت ضـربت اجلزائر ملـدة عشر سنـوات ممتدة جتميـد العديد من
املـشروعـات الكبرية 0ومنـذ عام  ،2000اتـاحت نهايـة االرهاب
وحسن اداء احلسابـات العامة بـاالضافة الي الـنمو غري العادي يف
ايرادات الـنفط والغـازللـجزائـران تنجـز االصالحـات اهليكلـية
الالزمة النعاش النشاط اخلاص والتنوع يف االقتصاد اجلزائري 0

وميول القـرض الي حد بعيـد معونة فنـية ترتكـز علي تقنيات
االعالم واالتصـال وتسـد بذلـك الفجوة الـرقميـة وتنمي الـتجارة
االلكرتونـية وتطبيقات اخلدمات االدارية االلكرتونية اليت تعترب
اساسية يف اجلزائر لتوعية املواطن بالدور االجتماعي للربيد0

وبـالنسـبة لالصالحـات ،فان اخلـدمات الربيـدية املـدجمة مع
االتصـاالت السلكـية والالسلـكية كـانت يف حاجـة ماسـة اليها0
وهكـذا اصبحت عـملية الـفصل بني الربيـد واالتصـاالت السلـكية
والالسلكيـة احد اكرب االعمـال حتت رئاسـة السيـد عبد العـزيز
بوتقليقة والشرط احلتمي لسياسة تنمية تستفيد من القروض او من
دعم بنـك او مانح متعـدد االطراف او سلطـة تتجاوز القـوميات0
وكان الميكـن ملشروع اصالح بهـذا احلجم ان يتحقق دون مـساعدة
اخلرباء علي كافة املستويات 0
الفصل املؤسسي
يف املقام االول ،يـوم  5اغسطس/آب  ،2 000مت وضع قـانون حيدد
القواعد العامة لفصل النشـاطني ويعرف الشروط العامة لالستثمار
بالنـسبة للمستثمرين 0وتشـكل عملية الفصل املؤسسي بني وظائف
املستـثمرين ( انـشاء شركـة اتصاالت اجلـزائر وبريـد اجلزائر )
ووظـائف املنظـم املستقل ووظـائف وزارة الربيـد وتقنـيات االعالم
واالتـصال نقـطة االنـطالق يف االسرتاتيجـية القـطاعـية لـلتنمـية
االقتصادية علي املدي الطويل 0
ويف هذا السيـاق احملدد وامام اهلدف املزدوج املعلن والذي ينشد
خلق بيئـة تسهل احلـصول علي خـدمات فعـالة ويف متنـاول اليد
وفتح اوجه النشـاط الربيدي للمنـافسة وللمـشاركة اخلـاصة ،قدم
البنك الدولي دعمه السرتاتيجية التنمية املذكورة0
وقد مت ختـصيص  9ملـيون دوالر امـريكي ملـدة مخس سـنوات
ونصف لـوزارة االعالم وتقنية االتصال املكلـفة بتوزيع هذا املبلغ0

14

االحتاد الربيدي
14

وتنشد مسـاعدة مؤسسة بـريتون وودز هدفا ثانـيا وهو استدامة
االصالح وبـالتالي استدامة استثماراتها أي التوازن املالي واجلدوي
املالية للمستثمر القومي 0
استراتيجية املساعدة القطرية
اعتبارا من عام  ،2003وضع البنك الدولي واجلزائر "اسرتاتيجية
املسـاعدة الـقطريـة" اليت حتدد يف آن واحـد املوازنـة االقتصـادية
واالجتماعية والصناعية للبلد املقرتض وكذلك اسرتاتيجية التنمية
علـي مدي اربع او مخس سنوات اخلاصة بالبنك الدولي 0وامجاال،
تسمح االسرتاتيجية بتحديد اجملاالت الرئيسية اليت تساهم فيها
مساعدة البنك الدولي بطريقة اكثر فعالية علي االقالل من الفقر 0
وقـد اشارت الـسيدة ايـزابيل سـيغين ،االخصـائية يف املـسائل
الربيدية بالبنك الدولي الي " ان أي مشروع اقراض يتم توقيعه مع
احلكومـة ينشـأ له حافـظة يتـم التفاوض بـشأنهـا ،أي ان هناك
مـرحلة حتـديد وحتـضري تعمـل خالهلا فـرق البنك الـدولي مع
املـقرتض ومع الوكـاالت املعنيـة وحتدد بـدقة اوجه النـشاط اليت
جيب متويلها 0وقد يتطلب ذلك يف بعض احلاالت لغاية  18شهرا
للتحضري 0اما فـيما يتعلق باجلانب املالي ،فان املكون الربيدي من
املشروع اجلزائري ميثل  % 14من امجالي القرض البالغ  9ماليني
وقد وصل يف النهاية املبلغ احلقيقي للمصروفات املربوطة واملدفوعة
الي 18ر 1مليون دوالر امريكي "0
وبـالنـسبــة للفرتة  ،2005-2004يقـدم الـبنك الـدولـي دعمه
للجزائـر علي شكل تعـاون غري مـادي وليس علـي اساس تـوفري
االمـوال :مشـورة ،تبـادل البـيانـات واملهـارات ،عمل حتـليلي
واستشاري ،ارشاد العاملني حول هذه العملية 0
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وتتناول اخريا مساعدة البنك الـدولي حتديث وتنمية اخلدمات
املالـية الـربيديـة اليت متثل اليـوم مايقـرب من  % 80مـن مجلة
املبيعـات اخلاصـة بربيـد اجلزائـر0والختص املـساعـدة مبـاشرة
املستـثمر الـربيدي ولكـن تنصب علـي تنميـة البنيـات القاعـدية
املصرفية القومية 0وبهذا الصدد ،يبدو بريد اجلزائر كأنه املستفيد
غري املباشر من هـذه املساعدات النه يـستفيد من نظـام للدفع فيما
بني البنوك مدعوما بالنسبة للمعامالت اهلامة ومن حتديد املعايري
للمدفوعات ضعيفة القيمة 0
املساعدة االوروبية
مسـتندة الي هـذه التجربـة الناجحـة مع البنك الـدولي وما ان مت
تـرسيخ الفصـل االداري بني الكيانـات ،استعانت الـوزارة باملثيل
االوروبي للبنك الـدولي،أي برنـامج ميدا  MEDAالتـابع لالحتاد
االوروبـي 0ويوفـر هذا الـربنامج االمـوال اليت مينحهـا االحتاد
االوروبي لـلبالد املطلـة علي الـبحر املـتوسـط واملوقعـة علي اعالن
برشلونة يف 0 1995
ولقـبول املشروعـات املرشحة ،جيب ان يـدرج بها احد الربامج
االرشادية القومـية وهو مستند تـوجيهي يف احد جماالت التحول
االقتصادي الـذي سبق حتديده مبعرفة مـيدا ويف هذه احلالة الدعم
لالصالح اهليكلي0
ويف اجلزائر  ،يتعلق االمر بدعـم مالي قدره  5ماليني يورو تتم
جـدولته علـي اربع سنوات فـيما بـني شهر فربايـر /شباط 2003
وفرباير /شبـاط  0 2007ويستخـدم هذا املبـلغ كدعم فين لالصالح
ويغـطي ثالث جمـاالت :املعـونـة الفـنيـة والتــأهيل ومعـدات
وبرجميات 0
وتكـمن املساعدة الفنية يف تـدخل اخلرباء الدوليني واجلزائريني
الذين يتـم تنسيق خدماتهم بواسطة خبري مقيم طوال فرتة العمل0
وقد مت انـتداب اخلـبري املعين وهـو السيـد دانيـيل جونـاس من
سوفريبـوست وهي فرع من اجملموعة الفـرنسية للربيد البوست0
"اقوم بتنسيق توزيع اخلرباء الدوليني وجدول عملهم وهم يقدمون
املعونة الفنيـة بالنسبـة لكافة اجلـوانب اخلاصةبـاملؤسســـــــة:
االسرتاتيجيـة ،االطار القـانوني ،احملـاسبة ،نـوعية اخلـدمة،
اطالق املنتجـات واخلدمـات اجلديـدة  ،العمل التجـاري ،املوارد
البشرية واملعلوماتية واملراجعة الداخلية للحسابات "0
وقد اتاحت ميـزانية قدرها  800 000يـورو تأهيل  1200كادر
وفين يف جمال حتديات االصالح بـتعليمهم طرائق االدارة اخلاصة

بـاملؤسسـة 0وقد مت اقتنـاء املعدات والربجمـيات واليت وصلت الي
مبلـغ  575 000يورو عند تـركيب الربنامج الـبيين(االنرتفيس )
للشبكة الداخليـة الجهزة احلاسوب ووضع نظام مرجعي لعمليات
احملـاسبة التحلـيلية 0ان الوضع احملـاسيب لربيد اجلـزائر الذي
كـان يتصف بـالعجز يف  2003اصـبح االن ال يسجل سـوي االرقام
السوداء0
ان النتائج املرئية الوجه النشاط اليت مت اجنازها يف اطار برنامج
ميدا هي نوعية خدمـة افضل مت حتقيقها باعادة التنظيم االمجالي
لـشبكـة التـوجيـه والفرز واطالق تـشكيلـة جديـدة من املنـتجات
املعروضة بالشبابيك وادوات ادارة جديدة تسمح بادارة العاملني يف
مكـاتب الربيـد 0وهناك فـرق جتاريـة قد مت تـكوينهـا ودراسات
سوقية مت حتقيقها بالنسبـة لكل شرحية ومت حتديد اسرتاتيجية
املؤسسة علي اساس سياسة مهنية0
استراتيجية قطاعية
ويف املقابـل ملساعـدة هذه املـؤسسات " يـتم كل ثالثة شهـور اعداد
التقـارير ويقوم كل ستـة شهور خرباء البنك الـدولي بالتوجه الي
اجلزائـر ليطلعـوا واقعيا علـي تقدم املشـروع " علي حد مـا أكدت
الـسيدة صـاحلة سيـاح ،املسئـولة عن وحـدة التنـسيق واملتـابعة
مبشروع اصالح القطاع بالوزارة 0وقـد ذكرت من ناحية اخري بان
مشروع اصالح الربيد وقطاع االتصـاالت السلكية والالسلكية قد مت
تصنـيفه من قبـل البنك الـدولي" افـضل مشـروع لعام  “ 2004يف
اجلزائر 0
ولالسـتفادة من دعم مـالي علي صعيـد يتجاوز القـوميات ،علي
احلكومة ان تتزود باسرتاتيجية قطاعية حقيقية تندرج يف سياسة
تنـمية طـويلة املـدي 0ومن املهم ان يكـون احملاورون مع ادارات
الربيـد من هيئات االشراف املـالية وان حيدد طلب املـساعدة املقدم
بدقـة العالقات السببية بني النـتائج اليت جيب احرازها وجمموع
الوسـائل املوضـوعة هلـذا الغرض  " 0ان ادارات الـربيد جيب ان
تتواصل علي الـصعيد املؤسسي ليـمكن حتديد االصالح الربيدي يف
اعلي من قبل خـرباء حكوميني سوف ميارسـون سياسة ضغط تصل
الي اعلي املستـويات يف الدولة  0فلـن تفرج املؤسسـات الدولية عن
املـوارد سوي يف هـذا االطار " علـي حد حـددت السـيدة ايـزابيل
سـيغين 0فـاالمــوال متـوفــرة ولكن غــالبـا مــاتنـقص اخلـطط
االسـرتاتيجيـة 0ذلك الحيـدث يف اجلزائـر حيـث اسرتاتيجـية
وطموح يسريان سويا 0
(الرتمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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الصور
صورة  – 1مكتب الربيد الرئيسي باجلزائر العاصمة0
صورة  – 2بالنسـبة للبنك الدولـي ولربيد اجلزائر  ،جيـب ان يدرك مجيع العاملني مـسألة حتديـث اخلدمات الربيديـة وان يفهموها 0
واليوم  ،استفاد اكثر من  4000شخص من التأهيل اهلادف الي جعلتهم يتأقلمون مع النظام الداخلي واالتفاقية اجلماعية وجدول املرتبات
واملساهمة كل علي مستواه يف جناح االصالح0
صورة  – 3يكرس بريـد اجلزائر نفسه الي حد بـعيد القامة نظام نقـدي فيما بني البنوك ولنشـرالبطاقة املصرفـية 0وقد مت توزيع اكثر من
مليون بطاقة سحب علي اصحاب احلسابات الربيدية 0
صورة  – 4ان اعادة تنظيم شبكة التوجيه والفرز قد اتاحت فيما بني ما اتاحته حتسني نوعية اخلدمة 0
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االبتكارات التقنية

بريد كندا  :التصويت بالثقة للنظام الربيدي الدولي IPS
بقلم ريال ليبالن
من االسـاسي اثبات املـرونة وتوفري املـساعدة الفـنية جلذب
اهتمام زبون مثل بـريد كندا0وقد اثبـت مركز التقنيات
الربيدية بـاالحتاد الربيدي العاملي انه قـادر علي ذلك وصار بريد
كندا يف اآلونة االخرية ثالث بريد من الـبالد الصناعية ،بعد بريد
اسرتاليا واليونان ،يقر النظام الربيدي الدولي 0 IPS
غـالبا مـا تستخـدم ادارات الربيد الـنظام الربيـدي الدولي
لتبادل البيـانات املعاجلة الكـرتونيا وكذلك ملتابـعة وحتديد مكان
بعـائث الـربيد العـاجل الدولـي والرسـائل والطـرود 0ومع ذلك،
رغب بريد كندا يف التوجه الي ابعد من ذلك وسلوك طريق خمتلف
قليال 0وكان بـريد كنـدا الذي يعمل اسـاسا مع الـعديد مـن قواعد
البيانات حياول تـنمية منوذج جديـد للتسوية املـالية مع اخلدمة
الربيدية لـلواليات املتحدة ،شريكه الـتجاري الرئيسي يف اجملال
الـربيدي وذلك ضـمانـا للتـوصيلـة املبـاشرة مع نـظامه  0 SAPويف
النهايـة ،تعاون بريد كنـدا ومركز التقنيات الـربيدية ملدة سنتني
النشاء منوذج حماسبـة مكيف يليب احتياجات هذا الربيد وميكن
استخدامه من قبل بالد اخري ترغب يف سلوك نفس الطريق0
IPS

وقـد اشار السيد جـون مارك كوفيك ،رئيس املـشروع لدي مركز
التقنيات الربيـدية انه عند اعداد الربنـامج االلكرتوني املذكور مل
يكن دائما من السهل الـتعرف بدقة علي مـتطلبات ادارات الربيد
وان الـتعاون مع بريـد كندا اتاح هلـذا املركز ان يـصمم وان يهذب
منوذج احملاسـبة بطريقـة فعالة  0وقـال مضيفا  ":ان بـريد كندا
كان متشددا للغاية يف متطلباته ولكنه قدم لنا مساعدة كبرية 0واذا
كـانت هنـاك ادارة بريـد اخري تـأمل يف اعتمـاد النظـام الربيدي
الدولي  IPSالغـراض حماسبيـة معينة ،فلـدينا الوسـائل لتلبية
طلبها "0
دقة التسويات وسرعتها
مت تشغـيل منوذج احملاسبة للنـظام الربيدي الدولي  IPSاخلاص
بربيد كنـدا خالل شهر ابريل  /نيـسان وهو يثري الـرضاء التام0
وقد حدد السيد تـريي دان ،املدير العام للعالقات الدولية ،ان هذا
النظـام يشكل تغيريا اسـاسيا باملقـارنة مبا كـان موجودا من قبل0
عالوة عليه ،فان بريـد كندا فوجئ مفاجأة ظـريفة بوظائف النظام
الربيدي الدولي 0 IPS
ويتيح النمـوذج للمستثمر الربيـدي ان يسوي بفعالـية حساباته

اخلاصة بالنفقات اخلتامـية مع اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة
وذلك بـطريـقة اكـثر دقـة وعلي اسـاس شهـري 0ان الشـريكني
التجاريـني يتبادالن الـرسائل االلـكرتونية بـشأن الربيـد الدولي
الـوارد ويتم الـتصـديق علي هـذه الـرسـائل فـور وصـوهلـا ويتم
تـسجيلها مـباشرة يف نظـام احملاسبة مـن اجل املعاجلة الـسريعة
والتسوية الدقيقة لقوائم احلساب 0
ان القليل من البالد الـصناعية يـستخدم النظـام الربيدي الدولي
 IPSعلـي حد ما قال الـسيد تريي دان مضيفـا  0وعليه استفسرت
الكـوادر العليا بربيـد كندا عن قـرار الشركـة باختاذ هـذا النظام
لتلبية احتياجاتهـا 0واوضح قائال  " :كنا نعرف ان هناك خماطر
ولكن بفضل التعاون الوثيق مع مركز التقنيات الربيدية ،فهمنا ان
النظام ميكن تكييفه مبتطلباتنا  0ان املرونة كانت اساسية بالنسبة
لنـا 0ففي عامل بـريدي يف حالـة تطور سـريع ،كنا نـرغب يف نظام
يسمـح بادراج التغيريات وكان النـظام الربيدي الدولي  IPSيوفر
هذه االمكانية  0وهنا تكمن قيمته احلقيقية" 0
عالوة عليه ،يعـطي منوذج احملاسبـة اخلاص بالنـظام الربيدي
الدولي  IPSلربيد كنـدا شفافية مالية اكرب وهو امر يعترب اساسي
الرضـاء املراجعني اخلارجيـني  " 0ويف جمال حسن االدارة ،نهتم
اساسـا باعتمـاد عملياتـنا املاليـة وكانت امكانـية متابعـة العملية
لغاية اعداد قائمة احلساب هامة بالنسبة لنا "0
دعم اساسي
بسبب تناوله الصارم للغاية لعملية ادارة املشروعات ،يٌخضع بريد
كندا النظام ملـا يسميه مبرحلة االستقرار 0فـالفرتة التالية للتنفيذ
تستخـدم لعالج أي ضعف حمتـمل 0وبالتـالي ،امكـن مستخـدمو
النـظام بـربيد كـندا مبـا يف ذلك العـاملني يف قـطاعـات العملـيات
واحملاسبـة الدولية واالستعالمات وخـدمة الزبن وادارة املنتجات
والشئـون املاليـة وغريهم االشارة الـي أي مسألـة ميكن ان ختضع
للتحسني 0
ويشعـر السيـد تريي دان بالـرضاء عن الـنظام وعن الـدعم الذي
قدمه مركز التقنـيات الربيدية 0وهو يـري ان العامل احلالي يتسم
بتغيريات مستمرة وجيب ان يكـون االحتاد الربيدي العاملي قادرا
علي التـأقلم بسرعـة 0وقال ان مسألـة التعاون مع مركـز التقنيات
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الربيـدية من اجل اجيـادحل قد يـفيد بالد اخـري تشكـل وسيلة
جيدة بـالنسبة لكنـدا للمساهمـة يف اعمال االحتاد 0فبـالنسبة له،
جيب ليضا حتية اخلدمة الربيدية بالواليات املتحدة للجهود اليت
تبذهلا ولالرادة يف املشاركة يف هذه الشراكة0
و صرح السيد هارالد فيرييتـش ،مدير مركز التقنيات الربيدية
قـائال ":اننا يف حـاجة لعـدد اكرب من املشـروعات من هـذا النوع0

ويـأمل مركـز التقنـيات الربيـدية تـسهيل عملـيات التـبادل بني
ادارات الربيد واملساهمة يف تنميـة عناصر تكميلية بالنسبة لبعض
الـتطبيقـات االلكرتونيـة اليت ميكـن ان تفيد اآلخـرين 0ويشكل
مـشروع بريـد كندا املـثال وحنن نتنـاقش حاليـا مع ادارات بريد
اخري بـالبالد الصنـاعية تهتـم بكيفية اسـتخدامها هـذا النموذج
احملاسيب " 0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصورة
صورة  – 1منـوذج النظام الربيدي الدولي  IPSيتيـح الدارة بريد كندا تسويـة حساباتها اخلاصـة بالنفقات اخلتاميـة بفعالية مع اخلدمة
الربيدية للواليات املتحدة وذلك بطريقة اكثر دقة وعلي اساس شهري 0
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نظام بريد الرسائل اجلديد

قريبا التشغيل املشرتك لالختام الربيدية االلكرتونية
مت

اجتـياز مرحلـة هامة يف مـارس/أذار املاضي عنـدما اقر
جمـلس االسـتثمـار الربيــدي  2006التنـظيم اخلـاص
باخلتم الربيـدي االلكرتوني ،فقد اصبح هـذا اخلتم حتت تصرف
كل اجملتمع الربيدي الدولي0

الصعـيد الدولي جـزء اليتجزأ من وثـائق االحتاد الربيـدي العاملي
ويطبق علي البالد االعضاء يف االحتاد البالغ عددهم  190بلدا  0ان
االحكام اليت ختص اخلتم الـربيدي االلكرتوني سوف تسهل االن
مهمة زيادة تنمية سوقه 0

" ان االمر يتعلق خبطوة كبرية الي االمام النه لدينا االن سياسة
تشغيلية مثل يف حالـة الربيد املادي وحتدد هذه الـسياسة القواعد
واملعايـري اليت ميكن بـناء علـيها الدارات بـريد الـعامل امجع ان
تتـحقق فيمـا بينهـا من صـحة االخـتام الـربيديـة االلكرتونـية
املتبـادلة" علي حـد ما قـال السـيد دين بـوب  ،رئيس حممـوعة
"املـنتجات واخلـدمات االلكـرتونية " الـذي اقرتح النص اجلـديد
لنظـام بريد الـرسائل اخلاص بـاالحتاد الربيدي الـعاملي 0وسوف
يتيح هـذا االجراء الدارات الـربيد ان تـرسي ثقـة الزبـن جتاه
اخلدمات االلكرتونية " 0

ويـشهـد اخلـتم الربيـدي االلكرتونـي ( املعيـار  S43لالحتـاد
الربيدي العاملي ) علي حقيقة حـدث الكرتوني يأخذ شكال حمددا
يف حلظـة معينـة ويضـم طرفـا واحد او عـدة اطراف 0وهـو ينقل
للمـستنـدات االلكرتونيـة كل مـزايا اخلـتم الربيـدي التقلـيدي
ويعمل ،بفضل حتـديد الساعة والتـاريخ و تسجيل املعرف الرقمي
والتحقق من املـضمون والتـشفري،علي اثبـات ان مضمـون الرسـالة
االلكرتونيـة مل يتم تعديلـه  0ومن الناحيـة القانونـية ،يبني من
وقع ماذا وميت 0

وسوف يكون عدد يصل لغـاية  50مليون عملية كل عام مصحوبا
خبتم بريدي الكرتونـي مثل اخلتم الذي طورته ادارات بريد كندا
اوالـواليات املتحـدة االمريكيـة اوفرنسـا اوايطاليـا اوالربتغال او
السويد 0ان اعمال هذه االدارات الرائدة هي االصل الذي وضع علي
اسـاسه النظـام الذي مت اقـراره 0ان مؤمتـر بوخـارست  2004اقر
اخلتم الربيدي االلكرتوني كخدمة بريدية اختيارية جديدة ولكن
كان جيب بعد ذلـك اعداد االنظمة اليت حتكم استخـدامه بالنسبة
للبالد االعضاء يف االحتاد الربيدي العاملي واقرارها0
ويشكل نظـام بريـد الرسـائل الذي حيـكم تبادل الـرسائل علي

" من املـقرر يف النظام اجلـديد التشغيل املـشرتك للختم الربيدي
االلكرتوني بني ادارات الربيـد وهو ما سوف خيلق عـددا متزايدا
مـن املعامالت الدولـية وبالتـالي النمو يف القـطاع " كما قـال السيد
بوب مضيفا 0
وقـد اقر ايضـا االحتاد الربيـدي العاملي احكـاما جـديدة ختص
الربيـد املختلط الـذي ميربـنمو هـائل يف السـوق الربيديـة 0ووفقا
لالحتاد الـربيدي العاملي 2 ،مليـار من الـ  436مليار بعيـثة بريد
رسائل مـن النظام الـداخلي والدولي تـتم معاجلتهـا كل سنة علي
الصعيد العاملي تشكل بريدا خمتلطا 0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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اخلتم الربيدي الرقمي علي الطريقة
االيطالية
يف

الـسنـوات االخـرية ،استهـدف العـديـد من االدارات
الـربيدية اخلـدمات االلكرتونيـة ولكن القليل مـنها قام
بذلك ميلؤه الدافع الذي اظهره الربيد االيطالي 0
ان الربيـد االيطالي احـد ارباب العمل الرئـيسيني بالـبلد فلديه
عدد  150 000مـوظف وهو يبذل جهودا ضخمـة لتوفري الشبكات
املـادية والرقمـية املتكاملـة علي اساس التقنيـات اجلديدة والبراز
دوره كسلطة تصديق وطرف ثالث حمل ثقة يف السوق الرقمية0
ويعـرض الربيد االيـطالي حـاليا تـشكيلة كـاملة من اخلـدمات
بفـضل اخلتم الربيـدي الرقـمي وهو مـعيار بـريدي دولي جـديد
لالتصـاالت االلكرتونية 0وكعضـو يف فريق " املنتجـات واخلدمات
االلكـرتونية" جمللس االستثمار الربيـدي ،شارك الربيد االيطالي
بنـشاط يف اعـداد نظـام بريـد الرسـائل الذي مت اقـراره يف اآلونة
األخرية حول اخلتم الربيدي الرقمي (ينظر املقال الوارد ص ) 18
ويعمل حاليا علي وضع مسبوكة دولية للختم الرقمي 0
االمكانيات الكامنة يف اجملال الرقمي
وفقا للسيد ماسيمو سارمي ،رئيس ومدير عام الربيد االيطالي ،ال
ميكن للـشركـة ان تستـمر علي طـريق النجاح دون ارادة قـوية يف
التغيري ودون تـوجه يف اوجه النشـاط حنو جتـديدات املـستقبل0
بهذه الروح ،اطلق الربيد االيطالي خدمة @ Posteitaliane.mailيف
نهـايـة عـام  0 2005وتـتيح اخلـدمـة اليت تـستهـدف االفـراد
والـبريوقراطية املـهنية والشخـصية التحقق من سالمـة املستندات
االلكرتونية والتـصديق علي صحة تـاريخ وساعة تسلـيمها للربيد
االيطالي 0ان زبـن هذه االسواق يرسلون كل عـام عددا من الرسائل
االلكرتونية يقدر بـ 6ر 1مليار منهـا املاليني اليت تتضمن بيانات
حساسة تستدعي وجود خدمة للتصديق علي صالحيتها 0
وتلبية لالنظمة االيطالية يف جمال االتصاالت الرقمية والتصديق
علي صحـة االتصاالت ،يعد الـربيد االيطالي حلـوال اخري ترتكز
علي اخلتم الـربيدي الرقـمي بالنـسبة للـقطاعني اخلـاص والعام0
وتعترب اليوم خدمة الربيـد االلكرتوني املصدق عليها (Posta Elet-
) tronica Certificataاخلـدمة الربيدية الوحيدة املعرتف بها قانونا
مبوجـب القانون االيطـالي بالنسـبة لالتصاالت الـرقمية 0وتعترب
املقـابل االلكـرتوني للربيـد املـسجل الـتقليـدي وتـستـعني مجيع
االجهزة العـامة لـزاما مـنذ اول ينـاير /كـانون ثـان  2006بهذه
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اخلـدمة بالنسبة التصاالتهـا االلكرتونية 0ويعمل الربيد االيطالي
حاليا علـي ادراج حل يستند الي اخلتم الربيـدي الرقمي يف خدمة
الربيد االلكرتوني املعتمد صالحيتها  0واهلدف هو تبسيط وتأمني
االتصال بني االدارات العامة وخفض املصروفات العامة0
اما بالنسبـة للربيد املختلط  ،فيتـيح الربيد املسجل االلكرتوني
 Posta Raccomandata Onlineاملـــدرج يف الربنــامـج التـطـبيـقي
مايكروسوف اوفيس للزبن ان يـرسلوا بعائث مسجلة حتمل ختما
بـريديا رقميا من جهاز احلـاسوب دون احلاجة الن ميروا مبكتب
بريد 0ويقوم الزبن بكـتابة مستنداتهم علـي برنامج مايكروسوف
وورد اوبـرنامج اكـسل ويرسلـونه بفضل مفـتاح ” ”Poste Italiana
املبني مبسـطرة االدوات اعلـي املستنـد 0ويتسلـم الربيد االيـطالي
الرسائل االلكرتونية ويضع عليها اخلتم الربيدي الرقمي ويطبعها
ويرسلها الي املرسل اليهم 0
االمكانيات اجلديدة التي يجب استكشافها
يـبحث ايضـا الربيـد االيطـالي امكـانيـة عرض خـدمة لالخـتام
الربيـدية الـرقمـية لـتلبيـة احتيـاجات االتـصال الـنامجـة عن
اجراءات جتارية اخري 0وتبني الدراسات اليت اجريت ان العديد
من قطاعات النشاط تهتم بالتحقق من الصحة الرقمية بصفة خاصة
يف جمـال ادارة الطلبيات واالستعالمات اخلاصة بالطلبيات وخدمة
ما بعد البيع وقوائم احلساب 0وهناك امكانيات اخري ميكن النظر
فيها بصفـة خاصة التصـديق علي صحة االتصـاالت عابرة احلدود
بني الشـركات مـتعددة الـقوميـات علي سبيل املـثال او التـسويق
االلكرتوني واملبادرات يف جمال اخلدمة املقدمة للزبن 0
ويقـوم الربيد االيـطالي منـذ االن بتجارب يف قطـاع الصحة 0ان
خدمات الصحة االيطالية سواء العامة او اخلاصة تولد حوالي 125
مليون شهادة طبية سنويا منها  % 50ختص املرضي اخلارجيني 0
وقد انشأ الربيد االيطالي خدمة  Poste Check-up evoluzioneتسمح
للمرضي استالم شـهاداتهم الطبية بـالعنوان املادي او االلكرتوني
الذي خيتـارونه 0ويف هذه احلالـة االخرية ،حيمل املسـتند اخلتم
الـربيدي الـرقمي 0وقـد تتيح اخلـدمة ،الـيت تتم جتـربتـها يف
مستـشفي ايطالي كبري ،للمراكز الطـبية تسليم الشهادات للمرضي
اخلارجيني بطريقة اكثر فعالية واالقالل من عبء العمل بالشباك
ومن التكاليف وتقديم خدمة للمرضي اسرع واكثرراحة 0
( ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)
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الصور
صورة  -1خدمة Poste Check-up evoluzioneرسم بياني يبني طريقة عمل اخلدمة 0
صورة  – 2يف اطار خدمة  Posteitaliane.mail@,يتم منح رمز وحيد للمـستند الرقمي ثم يتم استخدامه للـتحقق من سالمة مضمون املستند0
ومبقارنة اخلتم املستلم باخلتم احملفوظ يف الربيد االيطالي ،ميكن للزبون ان يتأكد من أنه استلم مستندا مماثال متاما لالصلي 0
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هل للخدمات الربيدية جاذبية
بالنسبة للمستثمرين؟

بقلم ريال ليبالن

يف

املاضي،كـانت السـوق املاليـة التلقي حيت نظـرة واحدة
حنــو القطـاع الربيــدي  0ولكن مع زيـادة تنـافـسيـة
املؤسسات الربيـدية وزيادة رحبيتهـا ،بدأ املستثمـرون يف متابعة
الربيـد باستـدارته ومنحنيـاته 0وهناك عـدد حمدود من ادارات
الربيد ومعظمه مـن البالد الصناعية قد تـرك حضن الدولة يف نطاق
مـناقصـة عامـة اولي لشـراءه او يف نطاق شـراكة مـع مستثـمرين
خواص 0من كـان ميكنـه ان يتخيل من عـشرين عـاما ان ادارات
الربيـد سـوف تـتطـور يف هـذا االجتـاه ؟ وقـد ظهـرت منـاذج
لتنميةاخلدمـات الربيدية جديدة كمـا امكن للمشاركني ان يدركوا
ذلك يف املؤمتر رفيع املستوي املـنعقد مبقر االحتاد الربيدي العاملي
يوم  28ابريل  /نيسان 0 2006
ان بريـد هولنـدا قد حتـول الي قطاع خـاص منذ عـشرين عـاما
مضـت والتزال الـدولة االملـانيـة متتلك حـصة يف الـربيد االملـاني
) Deutsche Post World Net (DPWNبيـنمـا االســاسي ميـتلكه
املسـتثمرون اخلواص واملـؤسسيون من العـامل امجع وسوف ينتهي
االمراذا ما مت تنفيذ خطط اخلصخصة الكاملة بان ميتلك هؤالء كل
احلصص 0وباع بريد الدامنرك اكثر من  % 22من رأمساله ل CVC
 Capital Partnersوهي اكـرب شركـة اوروبيـة للصـناديق اخلـاصة
لالستثمار 0امـا احلكومة اليـابانية فتـستعد من جانـبها لتحويل
الربيد الياباني الي قطاع خاص عام 0 2007
ملاذا كل هـذا االهتمام بـالشئون الـربيدية ؟ وفقـا للسيـد مارتن
زيغنبالغ ،مدير العالقات مع مستثمري ادارة الربيد االملانية ،فان
القطاع الربيـدي جيذب بداهـة املستثمـرين بسبب احتـياجاته يف
جمال النقل  0وبالنسبة للمشاور الربيدي السيد فيليب دوبنبريغ،
االجابة اكثـر بساطة :يـوجد منذ اليـوم كما سوف يـوجد يف الغد
امكانية حتقيق ربح مالي من االعمال الربيدية 0
وقد اكـد قائال " :شركـات االستثمار اخلـاصة معروفـة بأنها ال
تستثمـر يف مؤسسات غري مرحبة 0فهي تعرف كيف تتعرف علي
القـيمة املتصاعدة الي مؤسسـة وتعرف كيف حترر هذه القيمة من
الطوق الذي حييط بها 0وقد حسن الدورالنشط الذي تلعبه شركات
االستثـمار املـباشـر يف القطـاع الربيـدي الي حـد بعيـد جذابـية
ومصداقية هذاالقطاع بسوق املؤسسات " 0
ويشـاطـره الـرأي الـسيـد سـورن فيـسرتغـارد ،املـديـر العـام
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لشركة  ، CVC Capital Partnersوهي شـركة قد حصلت بـالشراكة
مع بريد الدامنرك  ،علي  % 50من الربيد البلجيكي ويقول  " :ان
القطـاع الربيـدي قطـاع كبري 0واليـدرك النـاس حقـا امكـانيـاته
الكامنـة 0انه جتارة نـاضجة وهـناك تغيـريات يف االفق قد تقلب
طبـيعته 0وتعتـرب التقنيـات اجلديـدة علي سبـيل املثال واالدارة
اجليدة اساسية 0حنن نريد ان نستثمر يف هذاالنوع من احلاالت 0
ومع اشتداد تنـافسيـة السوق ،تـزايد عـدد ادارات الربيد اليت
حتاول اجيـاد وسائل تتيح توليد رأس املـال الذي حتتاجه الرساء
وصعها االسرتاتيجي 0وقـد صرح السيد هلغيه اسـراييلسن ،مدير
الربيد الـدامنركي ،بأن الشـراكة مع شركة CVC Capital Partners
كـانت الفرصـة اليت ينـتظرهـا لرفع قـيمة مـؤسستـه والتوسع يف
نشاطها "0فنحن مل نـكن نستطيع ان نستثـمر يف الربيد البلجيكي
دون وجود شكل جديد من اشكال املشاركة يف املؤسسة " 0
حتديد االحتياج
ان ما يهـم اوال بالنـسبة للـمستثـمرين هـو وجود تـاريخ متني يف
جمـال حسـن االدارة كما اكـد السيـد يان سـتويت ،مـدير االدارة
واالصـول لـدي  ABN Amroالـذي قـال  " :ان قطـاع االتصـاالت
السلكية والالسلكية اكثر جاذبية من قطاع الربيد اال ان االستثمار
يف قطاع الربيد له جاذبيته "0
وما جيذب الـسيد جيـمس روند من شـركة مورغـان ستانلي يف
القطاع الربيـدي فهو االلتقاء املتزامن للمصـطلحات الثالثة منافسة
وتقنيات جـديدة وتفكيـك االنظمة " :ليـس هناك قطـاعات كثرية
عليهــا ان تتغلـب علي هــذه العقبـات الثالثـة يف نـفس الـوقت
ويوميا” 0ان التجارة الـربيدية هلا جدوي كمـا يراها ولكن بشرط
البدء يف حتديـد احتياجات الـزبن علي حنو صحيح واقـامة نشاط
يليب هذه االحتيـاجات بطريقـة مرضية وذلك بـالنظر الن احجام
بريـد الرسائل قد ثبتت علي الصعيد العاملي " 0من كان يستطيع ان
يتخيل اننـا سوف حنتـاج جوجل  Googleاو أي بود  iPod؟ ان
القـطاع الـربيدي جيب ان يـظل قريـبا من زبـنه واكتشـاف ماهي
احتياجاته0والنشاط سوف يأتي من نفسه"0
هل ميثل املسـتثمرون اخلواص بركـة ام رأس حربة خادعة؟ ان
االراء ترتاوح ،ومن الـواضح ان القطـاع الربيدي قـد دخل يف عصر
جديد تشكل فـيه املنافسة والتقنية والتنـظيم احملركات الرئيسية

احداث بريدية

بـالقطاع كما اشـار السيد مايـك ريتشاردسون ،مـدير العالقات مع
املسـتثمرين بـ  0 TPGوالطريقـة الوحيـدة ملواصلة الـسباق يف رأيه
هي االبتكـار والروح اخلالقة واالجتـاه الي التوسع 0وهـذه صيغة
تبدو عـلي أي حال ناجحـة بشركته مبـا ان املؤسسـة املتواجدة يف

سبعة بالد خالف هولـندا قد ابقت علي سعر الطوابع علي مستوي
اقل من مـستـوي التـضخم ومتـر مبعـدل منـو يبلغ  0 % 20انقل
املعلومة الراحبة!
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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حديث مع ارتور كافاندو
حديث اجراه ريال ليبالن
أقل مـاميكننا ان نقوله هـو ان السيد ارتوركـافاندو جرئ 0
ان املديـر العام لسـونابوست  SONAPOSTالذي يشغل
هذا املـنصب مـنذ عـام  2001اخرج املـستثمـر الربيـدي العام يف
بـوركينـا فاسـو من الركـود املالي الـذي كان يعـاني منه مـوجها
املـؤسسـة بتصـميم حنـو املسـتقبل وذلك بـاالهتـمام بـالتحـديث
والرحبـية ونوعـية اخلدمـة واستخدام الـتقنيات اجلـديدة وقرب
اخلدمات الربيـدية 0وقد ابرزت الصـحافة احمللية هـذه املؤسسة
واعتـربتهامؤسـسة عام  2005فـسونابـوست سجلت رحبا صـافيا
قدره  384مليون فرنك  CFAاي تقريبا  764 000دوالر امريكي
يف هذا العـام ،وهذا يعـين منوا يتجـاوز  % 146باملقـارنة بـالعام
السـابق 0ان السيد ارتور كـافاندو يهتـم اهتماما كبـريا بالتقنيات
احلديثة وينـوي ان يستغلها الي حـد بعيد يف مواصلـة مشروعات
التـحديـث اخلاصـة به 0ولكنـه لن يفعل ذلك ابـدا علي حـساب
مهمته االولي وهـي تأمني اخلدمة الربيـدية العامة واالقرتاب من
زبـنه حيت وان كان من الـضروري احيـانا انشـاء مكاتب بـريد يف
مناطق قليلة الرحبية 0
االحتـاد البريـدي  :ما هي العـوامل التي سـاهمت يف حتقيق
النتائج الطيبة لعام  2005؟
ارتور كـافانـدو  :اوال ،حنن قمنـا بتحسني انـتاجيـتنا ونـوعية

اخلدمة 0ثـم اقنعنا زبنـنا جبودة الـشروط اليت تتم مبـوجبهــــا
معـاجلة بـريدهـم وانه يتم تـوجيـهه بأمـان وسرعـة وانتـظام0
تـدرجييا ،عـادت اليهم الثقـة فينـا 0كما ان اخلـدمة اجلـديدة
بوست اكلري ذات املهلـة املضمونة قد اثرت ايضا علي حنو اجيابي
يف اجلمهـور 0واخريا ،بالنـسبة للخـدمات املالـية ،قمنـا بتأمني
ادخـار االطراف الثالثـة رفعنا رحبتيـه بواسطة عمـليات توظيف
لالموال مبشرة 0وكـل هذه العناصر ادت عنـد ربطها بادارة افضل
للخزانـة لدينـا وببذل اجلـهد من اجل االقالل مـن اعبائـنا ،الي
حتقيق نتائج طيبة0

االحتاد الـبريـدي  :ما هـي التطـورات يف احتيـاجات الـزبن
ببلدكم ؟
ارتـور كافـاندو  :مـثلما حيـدث يف مناطق اخـري:احتيـاجات يف

جمال السرعة والنوعية والتجديد 0ان رقم املبيعات الذي يأتي من
االفـراد قد تـراجع قليـال بسبب تـطور تقـنيات االعـالم واالتصال
اجلديدة 0وقد حتولت االحتياجات يف اجتاه االتصال االسرع  -اي
اهلاتـف احملمول ،االنرتنت  ،اخل 0وبـالرغم من ذلـك ،فان عقد
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حـسن االداء املوقع مع الـدولة جيربنـا علي انشـاء مكاتـب بريد،
الغين عنهـا بالـنسبـة للسـكان الـريفيـني ،يف الدوائـر االدارية
اجلـديدة 0ويظل امـامنا اربعـة مناطـق علينا ان نغـطيها من اآلن
وحيت عام  0 2009والنشعر مؤكدا بأن هذه املكاتب من املمكن ان
تكون مرحبـة ولكن الدولـة جيب وفقا للعـقد ان تدعم انـشاء هذه
البنيات القاعـدية 0وسوف يتم تكثيف الشبكة الربيدية يف املناطق
احلضرية اليت سـريعا ما تزدحم وذلك الجتذاب الزبن الكامنني 0
ان السكان يشعرون باحلـاجة لوجود بنية قـاعدية مثل الربيد من
اجل التواصل والقيام بتحويـل االموال 0وعلي سبيل املثال ،فتحنا
لتـونا مكتـبا يف منطقـة زراعة القطن بهـا امكانيـات كامنـة ثرية
للغاية 0ان بـوركينا فاسو ومالي وبنني والكوت ديفوار وتشاد بالد
منتجة لـلقطن كبرية 0ويتوفـر لدي العاملني ايـرادات ضخمة بعد
احلـصاد ،ولكن ليس هناك هيـاكل لالحتفاظ بهذه االموال 0وعليه
يعرض عليهم الربيد خدماته0
اال ان معركـة النجاح سوف تدور مع الـزبن التجاريني 0فهناك
احتيـاجات جـديدة واالحجـام تزداد ولكـن املنافـسة ضـارية 0ان
املؤسسـات تريد صيغـا كاملة مثل العـملية الكاملـة جلمع بريدهم
وتـوجيهه وتـسليمه 0وقـد اطلقنـا اذن خدمـة تكـمن يف التـوجه
مباشرة الي املـؤسسة الخذ الـربيد ومعاجلته وارسـاله 0كما نقوم
بـامداد املـؤسسات بـآالت التخليـص وقد رأينـا ايراداتـنا تتـزايد
تزايـدا كبريا 0وحددنـا ايضا اسعـارا مواتيـة بالنـسبة للجـرائد
واملطبـوعات 0ويف املـستقبل ،سـوف نركـز علي املـؤسسـات اليت
يتطلب حجم الربيد لديها عمليات ختليص هامة 0
االحتـاد البريدي  :هـل يواجه بريد بـوركينا فاسـو منافسة
شديدة ؟
ارتـور كافانـدو  :حنن نواجه املنافـسة علي كافـة اجلبهات 0فقد

ادخلت شركات نقل الركـاب نفسها يف عملية مجع الربيد اخلاضع
لالحتكار وتـوزيعه 0فمن السهل الي مواطن من بـوركينا فاسو ان
يستلم او ان يقـبل أي ظرف عندمـا ينتقل من نقطـة الخري 0فهو
اليتسآل حـول موضوع االمن او املسئوليـة اليت يتحملها وهو يقوم
بـذلك 0وعلي أي حـال ،طلبت مـنا الـعديـد من مـؤسسـات نقل
الرسـائل الدولية اعتمادهـا لتسليم بريد الـتوزيع السريع القومي0
فهل تتخيلوا مدي الـضغط الذي خيضع له الربيد بصفة خاصة من
جانب املنافسة املهيكلة ؟ بـالنسبة للخدمات املالية ،فال احتكار:
حنن نتـنافس مبـاشرة مع املصـارف واالنظمة املـالية الالمـركزية
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ولكن يف رأي حنن نتدبر امرنا بلباقة0
االحتاد الـبريـدي  :ما هـو حجم البـريد الـذي تنقلـه هذه
املؤسسات اخلاصة ؟
ارتور كـافاندو  :مبـا ان هذه املؤسسـات متارس نشاطهـا بطريقة

غري شرعية ولعـدم وجود املنظم ،التتوفر لدينا أي معلومات اكيدة
بهذا الـصدد 0اال اننـا نعرف ان احـدي مؤسـسات النـقل البارزة
حتقق ايرادات تتجـاوز  300مليون فرنك  CFAبفضل نقل الربيد
وبـاملقارنة مبـا حنققه من عمليـة التخليص أي  947مليـون فرنك
 ( CFAفرنك االحتـاد االقتصادي والـنقدي لغرب افـريقيا) فهي
تعترب منافسا قويا0

االحتاد البريدي  :اال ميكنكم اللجوء الي القضاء؟
ارتـور كافانـدو  :هناك مرسوم يعـطينا احتكار الـرسالة اليت يقل

وزنها عن  2كجم واملطبوعات واجلرائد اليت تقل عن  1كجم 0ومع
ذلك ،اليبدو ان ذلك يشكل بـالنسبة هلم امـرا رادعا 0لقد التقيت
شخـصيا جبميع مؤسـسات النقل ألبني هلم احلد الـذي يستطيعون
الوصول الـيه وطلبنا من الـسلطات ان تسـاعدنا يف القيـام بعمليات
مراقبة 0وحيت االن ،مل حيقق ذلك نتائج كافية 0فمن املفروض ان
االصالح الربيدي وانشـاء منظم يثبتان العالقات بني املستثمر العام
واملـستثـمريـن اخلواص 0واكـثر مـا ارغب فيه هـو ان يتـم اقرار
القانـون اجلديـد اخلاص بـالقطـاع الربيدي لـكي ميكننـا ان نري
طريقنا بوضوح اكرب0

االحتاد البريدي  :اين وصل هذا العمل ؟
ارتور كافانـدو  :تعمل وزارة الربيد وتقنيات االعالم واالتصال مع

البنـك الدولي لـتحديـد اسرتاتيجـية اصالح القـطاع ووضع قـانون
للتنظـيم يستـند علي االعـالن عن السيـاسة القـطاعـية للحكـومة
وحتـديد شـروط اعتمـاد املنظـم واقرتاح خطـة اصالح مـؤسسـية
للخـدمات املالية الـربيدية 0ان هذا الربنـامج سوف يدعم االصالح
الذي مت البدء فيه وسوف يشكل مزية بالنسبة لتحديث بريدنا0

االحتاد الـبريدي  :ماهي االمكـانيات اجلديدة الـتي توفرها
التقنيات احلديثة ؟
ارتـور كافـاندو :ان احـد اكرب حتدياتـنا هو جعل الربيـد مؤسسة

حديثة بـاستخدام التقنيـات اجلديدة اليت تشكل فـرصة اكثر مما
تـشكل تهديدا 0لـذا فنحن قد اقـامنا اكثر مـن عشرة مراكـز بريد
الكرتونـية (مسـاحات للمالحـة االلكرتونيـة) يف املكاتب اهلـامة
بالبلد الـيت اصبحت نقاط التقاء بـالنسبة جلمـيع طبقات السكان0
ومن جهـة اخري ،نـستثـمر نـظام حتـويل االموال  IFSونـظام
متـابعـة وحتـديـد امكــان البعــائث املـسجلـة واالرســاليـات

والطــرود  0 IPS Lightان هـذه التقنيـات قد عملـت علي حتسني
نوعية خدماتنا ومما جعل زبننا يشعرون بثقة اكرب جتاهنا0
االحتـاد البـريـدي  :مـاذا حــدث يف اكشـاك االنتـرنـت التي
اقيمت منذ ثالث سنوات بالتعاون مع البريد الفرنسي ؟
ارتـور كافـاندو :تعـمل هذه االكشـاك يف مكتيب بـريد اواغـادوغو

وزيـنيار 0ويقوم احـد هذين املوقعـني بتأمني التـأهيل االلكرتوني
بني مـدرستني ثانـويتني مهنيـتني ،واحدة يف فرنـسا واالخري يف
بـوركينـا فاسـو 0ان اقامـة كشك لالنـرتنت سهل ولكـن التقنـية
مازالت مكلفة 0لقـد غريالربيد الفرنس توجهه بـالنسبة لالكشاك
االلكرتونية ولكن التـجربة بينت لنـا انه من املمكن يف بلد التصل
فيه الـبنية القـاعدية لالتـصاالت السـلكية والالسلكـية الي مجيع
املناطـق واليت تكون فيه الـوسائل حمدودة ،اقـامة حل انرتنت 0
وسوف نعمل علي تـوعية السلطـات واالطراف الفاعلـة يف التنمية
احملليـة بامكـانية تـوحيد احـتياجـات الشـركاء الكـامنني مثل
املستشفيـات او املدارس الثانـوية او جتمعات القـرويني يف املناطق
اليت اليوجـد بها احيانا سـوي الربيد 0ان هذا النـوع من الشراكة
ميكن ان يكون مبشرا بالنسبة للتنمية احمللية 0

االحتــاد البـريـدي  :يف عـام  ،2005كــانت الـنتـائج الـتي مت
حتـقيقهـا يف مجـال نـوعيـة اخلـدمـة الـدوليـة والـتي قـام
االحتـاد البـريدي العـاملي بقيـاسها مـثالـية بـاملقارنـة ببالد
افريقية اخري 0فما هي االجراءات التي تتخذونها لتحسني
نوعية اخلدمة ؟
ارتـور كافـاندو :مـازال الربيد املادي هـو مهنتنا االسـاسية 0لذا

فنحن نركز علي التحسني املتواصل الدارة الربيد 0وقد اقمنا نظاما
افضل من اجل تـنظيم تـوجيه البـعائث يـسمح لنـا خبدمـة املدن
الكربي واملدن الثانوية كل يوم وضمان الصلة بني املراكز احلضرية
الـكربي مرتني يـوميا 0واليـوم ،يتم توزيع  % 80مـن الربيد بني
املدن الكـربي وفقا ملعيار يوم  0 1+ومـن بوركينا فاسـو الي فرنسا
والي كوت ديفوار ،وهـما قطبان رئـيسيان يف الرواج لـدينا ،نؤمن
مخـس عمليـات ارسال اسبـوعيا  0كـما اننـا قد وحـدنا قيـاسيا
االجراءات ودربنـا موظفينا من اجل حتسـني معارفهم فيما يتعلق
بنـشاط الربيـد 0واخريا ،نستثـمر مجيع االمكـانيات املقـدمة من
جانب اخلطـوط اجلوية بـالنسبـة لالتصاالت الـدولية واالقـليمية
الفرعية 0

االحتاد الـبريـدي  :لغايـة  % 60من نتـائج البـريد تـأتي من
اخلـدمـات املــاليــة  0فكـيف تنــوون تنـميـة خـدمــات نقل
االموال؟
ارتور كـافانـدو  :هذا صحيـح0ان سونابـوست تؤمـن ادارة مراكز
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صندوق االدخار والـشيكات الربيـدية وتؤمن عالوة عـليه خدمات
حتـويل االموال 0وهي اخلدمـات الربيدية االسـاسية االولي اليت
تقـدم للسكان 0والثقـة مستمرة مع زيـادة االيداعات ولـكن عرضنا
جيب ان يليب علي وجه افضل مـاينتظره الـزبن 0ان االيداعات يف
مركز الشيكات الربيدية يصل الي اكثر من  10مليارات فرنكCFA
( فـرنك االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا) وااليداعات يف
صنـدوق االدخار القـومي الي اكـثر من  46مـليارا 0وقـد زاد عدد
حقـوق العمـولـة عن حتـويل االمـوال بـواسطـة حـوالـة Teliman
(اخلـدمة الـقوميـة) وزاد مبلغهـا ملا يقـرب من  % 400فيـما بني
االعـوام  2003و 0 2005وهدفـنا يف املـستقبـل هو اعـادة هيكـلة
مراكزنا املالية جلعلها مؤسسات مالية حقيقية0
وعلي الصعيد الـدولي ،ابرمنا اتفـاقات مع بعض البالد من اجل
استخـدام شبكة  IFSاخلاصـة باالحتاد الربيـدي العاملي كـما اننا
وكيل لويسـرتن يونيون 0ونعتزم ايضا استخدام اي نظام حتويالت
الزم لـتلبية احتـياجات مـواطين بوركيـنا فاسـو املغرتبني 0فعلي
سبيل املثـال ،هناك  3ماليـني يعيشـون يف الكوت ديفـوار ،فهذا
الـبلد هو شـريكنا الـرئيسي بـالنسبـة لتحويل االمـوال 0واليوم،
يشكل بالـنسبة لنا وقف خـدمات احلواالت اخلاصـة بنا مع بريد
الكوت ديفوار جزاء قويا  0عالوة عليه ،حنن نستخدم خدمة ماني
اكسربس  Money Expressعلي امل استئنـاف العالقات مع بـريد
الكوت ديفوار يف املستقبل القريب 0
االحتاد الـبريـدي  :انكم تـستخـدمون  0IFSفـما هـو رأيكم
بخصوص هذاالنظام ؟
ارتـوركـافـانـدو ( :ضحك) مـشاعـري خليط مـن الود ومـن عدم

الصور
صورة  – 1السيد ارتور كافاندو ،املدير العام لسونابوست0
صور  2الي  – 4بدون تعليق0
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الرضـاء 0انين احي االحتاد الربيـدي العاملي فهـو قد ختيل احلل
عنـدما بدأ التخلـي عن احلوالة الربقيـة 0بدون نظام  ،IFSلظللنا
نبحث عن طـريقنا ولفقدنا حصصا من السوق 0ولكن احلل جيب ان
يكون حال جيد االداء 0فـبالنسبة لالطراف الـرئيسية يف نظام IFS
جيب ان يكون اجلهد املبذول متواصال لكي تكون جودة اخلدمة يف
جهـة املورد ممتازة 0ان تنميـة انظمة التحويـل تتم بسرعة كبرية
ولكن عند انعدام النوعية ،يتجه الزبن الي انظمة اخري 0
االحتاد البـريدي  :مـاذايخبئ لـكم املستـقبل ؟ وماهـي اكبر
التحـديـات الـتي علـيكم مجـابهتهـا يف الـسنـوات اخلـمسـة
املقبلة؟
ارتور كـافانـدو  :ليـس هناك سـوي العمل جيـد االجناز والـدقة

املتناهية اللـذين يتيحان للمـؤسسات الربيديـة التقدم الي االمام0
اننـا جيب ان ندير اداراتنا الربيدية كمـؤسسات خاصة بالرغم من
التـزامنا كخدمـة عامة  0ان خـطتنا االسرتاتـيجية توفـر لنا هذه
احملاور وسـوف نعمل علي تنفيذها  0فسـوف حنافظ علي مهمتنا
كخدمـة عامـة وسوف نـصري خدمـة جوار حقـيقية مـع خلط هذا
اهلدف بـالرحبيـة  0وسوف نسـتمر يف دعم نـوعية اخلـدمة ويف
حتسني تنـافسيـة املؤسسـة 0وعلينا ايـضا ان ننقـذ فرص العمل0
فنحن بالد نتمـيز بنمو سكاني كبري يـتكون من صغارالشباب ومن
هنـا تظهـر مشكلـة العمل 0وكمـؤسسـة عامـة ،جيب مسـاندة
سياســة العـمل اخلاصة باحلـكومة 0واذا ما حققـنا هذه االهداف
بدقة ،فانين علي ثقة من انه مع االصالحات سوف نكون يف مهلة
مخـس سنوات مـؤسسـة حديثـة ومنوذجيـة تستـخدم التقـنيات
اجلديدة كحافز علي التنمية 0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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اقدم مكتب بريد يف العامل
بقلم لني لوندي

ان

مــديـنــة ســـانقــوهــار  S a n q u h a rالـصغـرية يف
ادومفريسشايـر هلا مسات مشرتكـة مع العديد من املدن
االسكـتلندية الصغرية وهي اصوهلـا البعيدة فهي ترجع الي القرن
الثامـن وقد مرت منـذ زمن بعيد حلظـة جمدها 0ومـن هذا املاضي
الثري ،مـازالت املدينـة اليت تقع يف بيئـة رائعة حتتفـظ بأنقاض
قصـر ملفت للنـظر 0خالف ذلك ،مل تعـد سانقـوهار اليـوم سوي
مدينة صغرية هادئة وعادية 0
نعم مدينة عادية مامل تـأخذوا الوقت الالزم الستكشافها 0فبعد
املرور بسرعـة علي الطابع الـنظيف لوسط املـدينة مبحالته وحمل
شرب الشاي به واجهـزة توزيع االوراق املصرفيـة ،يتوقف النظر
عند مبين يقع بالـشارع الكبريي 0ان هذا املبـين له الفخر بوجود
عنصر فريد النكـم اذا ما ارسلتم بطاقة بريدية من سنقوهارفسوف
ترسلونها من اقدم مكتب بريد يف العامل 0
ويعترب هـذا احدي السـمات الصـغرية غري املعروفـة اليت تلفت
نـظركم وجتعـلكم تتسـآلون  :ملـاذا هنا؟ هنـاك املئات مـن مكاتب
الربيـد اليت جنـدها يف مـدن وقري العـامل امجع ،فلـماذا يـوجد
اقـدمهـا يف مـدينـة صغـرية مميـزة تقـع يف حضـن وادي النـيث
بـاسكتلنـدا؟ ليس هـناك رد حقـيقي علي هـذا السـؤال 0فلم يتم
ختطيـط هذا الـوضع وعلـي غرار الـعديـد من االحـداث واالرقام
الغـريبة ،جند ان الـوضع ببساطـة دون سبب معني 0اال ان وجود
هذا املكتب يرجع لوجود جمتمع – اختفي منذ زمن بعيد –كانت
االرستقـراطيـة احملليـة تتـمتع فـيه بنفـوذ قـوي وكـان املـوقع
االسرتاتيجي ملـدينة مـثل سنقوهـار ( وتنظق سـنكر) له اهـمية
حيوية 0
ان سكـان هذه املدينة يفخرون بتـاريخ مدينتهم 0فمكتب الربيد
يعـمل بها منـذ عام  1712اكثـر من اقرب مـنافس له وهـو مكتب
استكهـومل يف السويـد بثمان سـنوات 0وجند يف املـرتبة الثـالثة ،
مكتب سـنتياغـو يف شيلي الـذي مت فتحه ستني عـاما بعـد مكتب
سنقوهار( سنكر) 0
ان هـذا املكتـب حيمل منـذ زمن بعيـد لقب اقـدم مكتب بـريد
بـربيطانيـا العظمي وكـان من املعتقد ان تـارخيه يرجع الــــــــي
عام  1763الي ان اظهرت االحباث اليت اجـريت منذ مخسة عشر
عاما مبعرفة مؤرخ الربيد السيد جيمس ماكاي انه يعمل يف الواقع

منذ عام  1712مما جيعله اقدم مكتب يف العامل0
وكما يقول كن طومسون ،مالك املكتب ومستثمره منذ سبعة عشر
عـاما  " :كان الزمن زمنـا آخرا وطريقة خمتلفـة للنظر الي احلياة
مل يعد هلا وجود اليوم "0
يف ذلك العصـر الذي بدأ فيه مكتب الربيد يف العمل ،مل يكن تاج
اسكتلندا وتاج انغلرتا قد توحدا سوي من زمن قليل 0وعليه كانت
املنطقة الواقعـة علي احلدود تتميزبـالنشاط الشـديد وكانت احدي
االسر االكثر اهـمية واالكثر نفـوذا يف املنطقة هي اسـرة كريشتون
اليت متلك قصر سنقوهار 0
ويف  ، 1712بدأت يف العمل خدمة للربيد بواسطة اجلياد لتأمني
تبـادل املراسالت بني مالك االراضي مـن طريف احلدود االنغـليزية
االسكتلندية 0وحسبما يقول السيد كن طومسون ،كان االمر يتعلق
يف الواقع بشبكة من اجلواسيس وكـانت يف هذه احلالة افضل نقطة
انطالق للعبور هـي سنقوهار ،مقـر االسرة ذات النفوذ كـريشتون
والـيت تقع بني مـدينـتني من اكـثر املـدن اهميـة وهي دمفـريس
وكامنوك وكان موقعها بذلك موقعا مرحيا0
" انهـا اول اشكـال اخلـدمــة الربيـديـة وكــانت خمـصصـة
لالرستقراطية 0ان هذا املنـزل كان يف االصل نقطة تناوب للربي :
فقـد كانت تتـوقف به العربـات لتغري اجليـاد جبياد غـري متعبة
وتستلم الربيد 0وكان ملـكا للكريشتون ومل يكن يشبه ابدا ما عليه
الربيد اليوم 0ومل يكـن ايضا االول من نوعه فهـو فقط االقدم الذي
مازال متماسكـا 0لقد قمنا بعمل كثري فنحن هنـا منذ البداية" كما
قال السيد طومسون 0
ويف نهـاية القرن الـثامن عشـر فقدت اسرة كـريشتون حـظوتها
وصـارت اسرة بيوكلـوش من ثورنهيل املالـك الرئيسي لالراضي يف
املـنطقـة 0اال انه يف هـذا العـصر ،كـانت اخلـدمة الـربيديـة قد
اندرجت يف التقالـيد وكما يقول طومـسون  " :انتقل هذا املبين من
حياة مكتب بريد الي حياة اخري دون ان يلفت النظر" 0
وكان روبرت بورنز ،الشاعر القومي االسكتلندي ،الذي عاش يف
نهاية القرن الثامن عشر ،صديقا مقربا ملالك مكتب بريد سنقوهار
وجند ان مدفـأ ة قاعة االستقبال مصنـوعة من خشب الدردار الذي
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يأتي من االشجار املوجودة مبزرعة بورنز يف ايليسالند بالقرب من
دومفريس 0
ويقر الربيد امللكي باالهمية التارخيية ملكتب بريد سنقوهار ويف
الواقع ان السيـد كن طومسـون هو مديـر مكتب الربيـد الوحيد يف

بريطـانيا العـظمي املصـرح له ان يضـع علي الرسـائل والبطـاقات
الربيـديـة املــرسلــة من مـكتـبهخـتم تـاريـخ حيمـل عبـارة
"سنقوهـــــار” "1712درومفريسشاير "0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

وقائع وارقام
خيدم مكتب بريد سـنقوهار الذي يستخـدم ايضا كسكن للسيـد كن طومسون منطقـة ريفية بها حوالي  2500نـسمة 0وهو مفتوح كل
االيام ماعدا يوم االحد ويـومي اخلميس والسبت حيث يفتح نصف يـوم 0وعالوة علي خدمات بريد الرسـائل والطرود الربيدية ،فان
املكتب يؤمن ايضـا دفع املعاشات ويعرض اخلدمات املصـرفية ومنتجات االدخار والتأمـني وخيصص ارقام ترخيص السيارات  0ويقع
املكتب علي طريق اجلولة الـسياحية الكبرية اليت تربط بني ميناء بورت باتريك ببحـر ايرلندا وكوكسبورنباث علي حبر الشمال لذا
مير عليه الكثري من السائحني 0ويشـرف السيد طومسون علي ستة موزعي بريـد ومساعد اداري وعاملني بالشباك 0ويصل املكتب كل
اسبوع من  20 000الي  30 000بعيثة و 2000مظروف كبري و 200طرد وحوالي  70بعيثة ذات توزيع خاص 0
الصور
صورة  -1بدون تعليق0
صورة  –2كل الربيدي الصادر مبا يف ذلك الربيد الدولي حيمل هذا اخلتم اخلاص 0
صورة – 3بدون تعليق
صورة  – 4من اليسار الي اليمني  :مدير مكتب بريد سنقوهار ،الـسيد كن طومسون بصحبة موزعي الربيد السيدين دافيد ماكغريغور ويان
نلسون0
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منتدي هواية طوايع الربيد

شكل جديد مبناسبة
مرور مائة عام
بقلم جريوم دويتشمان

ان

قسيمـة اجلواب الدوليـة جتدد شكلها 0فـالصورة تبني
اصبعني علـي وشك ان يلتقيا داخل اطار طـابع بريد وقد
مت استلهام هذاالـرسم من العمل الشهري للرسام مايكل اجنلو الذي
يزيـن سقف كنيـسة الـسكسـتني ،وتعرب الـصورة عـن الرمـزية
الربيدية يف االتصال والتبادل اليت تتسم بها هذه املعاملة الربيدية
 0ويصـور هذا الـرسم املنتج الـربيدي الـذي يسـتعديف سـنة 2007
لالحتفال مبرور مائة عام عليه 0
وقد مت اختيار العمل الذي قدمته اوكرانيا من ضمن  15عرضا مت
تقدميهـا من قبـل االدارات الربيديـة املشـاركة يف املـسابـقة اليت
نظمها املكتب الدولي لعمل رسم لـقسيمة اجلواب الدولية 0وقد مت
االخـتيار مبعـرفة البالد االعـضاء يف جملـس االستثمـار الربيدي
البالغ عددهم  40بلدا وذلك ابان عملية تصويت جرت يف  6ابريل/
نيسان املاضي 0
والـرسام هـو السيـد فولـودميري تاران خـريج املعهد اهلـندسي
بكييف 0وهو فنان ختطيطي حمرتف وقد رسم العديد من االعمال
القصصيـة لالطفال وشـارك يف تصميم افالم كـرتون ورسم بـالزيت
واجنـز ديكـورات داخليــة وصمم االثـاث  0ويف الـفرتة االخرية،
حصل علي جائزتني متتاليتني من املسـابقة الدولية لتصميم النقود
املعدنية املنظمة باليابان لـتصميمه قطع نقدية 0وقد استلهم الفنان
االوكراني من رسم مـايكل اجنلو لتحقـيق موضوع املسـابقة وهو :
"طابع الربيد ،وسيلة االتصال"0
ان هذه القـسيمة اجلديدة اليت تـسمي منوذج باجينغ رقم  2يتم
تسويقها يف اكثر من  70بلـدا اعتبارا من اول يوليو /متوز0 2006
وميكن استبـادهلا لغاية  31ديـسمرب  /كانون اول  2009يف مجيع
البالد االعضاء يف االحتاد0
القليل من التاريخ
وفقا الحدث االرقام ،تباع هذه القيمة الربيدية اليت ميكن تبادهلا
مـع طابع بريـد واحد او عدة طـوابع كل سنة يف الـعامل بواقع 2ر2
مليون نسخة 0ولكن ما هو اصلها ؟
ابـتداء مـن القرن الـتاسع عـشر ،تكـررت مسـألة الـدفع املقدم
لالجرة الربيـدية للـمراسل املنـتظر ان يـرد 0وقد شكـل اخلالص
الربيدي املصحوب باجابة مدفوعة احلل ولكنه مل يكن يصلح سوي

للنظـام الداخلـي وكان يقتـصر علي بـضعة سطـور للمراسلـة وفقا
للمـساحة اليت يـوفرها اخلـالص الربيدي  0وكـان جيب النظر يف
حل يـناسب الصعيد الدولي ويسمح ان يـستبدل مكتب بريد يف بلد
اجنيب قسيمة اجلواب الدولية بطابع بريد 0
وقد اختذ القرار خالل مـؤمتر روما  1906الذي ارسي استخدام
قسيمة اجلواب الـدولية اليت كان ميكن يف هـذا العصر تبادهلا مع
طوابع بـريد تصل الـي  25سنتيم ذهب يف الـبالد االعضاء املـوقعة
علي " االتفاق " 0
وعلي مر املـؤمترات ،متـت بتوسع مـناقشـة صالحيتهـا وسعر
بـيعها االدني وكذا مفهوم تبادل طوابع الربيد ومل يتم االتفاق بني
البالد علي تـوحيد قـسيمة اجلـواب الدوليـة وعلي توحيـد نصها
وقيمتها احملاسبيـة احملددة بفرنك ذهب واحد سوي يف 0 1974
ويف عـام  ،1994مت حتديد قيمـة تبادهلا حبقـوق السحب اخلاصة
اليت تعتـرب اداة نقدية دوليـة حمددة وفقا لـسلة من العمالت 0اال
ان كل بلد حيدد سعـر البيع لديه حـسب اجور التخليـص املقابلة
لرسالة جوية عادية وزنها  20غراما مرسلة الي اخلارج 0
قسيمة مختلفة يف 1999
ان ركيزة القسيمة وعالمتهـا املائية قد مرا ايضـا بتطور 0فالنسيج
الليفي الرقيق واالبيض الذي يـوجد به عالمات مائية مت استبداله
بالـورق التقليـدي االكثر صالبـة والذي ميـكن معاجلـته آليا 0ان
العالمـة املائية كـانت تتم طبـاعتها يف االصل بـواسطة اسـطوانة –
نشـافة ثم طبق اسلوب اللـوحة 0وقد استمـر استخدام رمز نصف
الكـرة االرضية واحلمامة اللذين رمسهمـا غراسيه منذ البداية الي
ان مت اقـرار منوذج بـاجينغ رقـم  1عام  0 1999وعـندئـذ مرت
قسيمة اجلواب الدولية بالعديد من عمليات التحديث العميقة مثل
اللون اجلـديد لتمييـزها عن اجملمـوعة السـابقة والشكـــــــــــل
االكرب (148 x 103مم )و الكـتابـة اخلطيـة " االحتاد الـربيدي
العاملي " لـدعم السالمة وشعـار جديد " :الـرسالة ،وسـيلة حملو
األمية"  0وكان يتـم ايضا طباعة اسم الـبلد االصلي ورمز مكون من
خـطوط موحـدة قياسيـا وخيص االحتاد الـعاملي ويضم رمـزاملنظمة
الدولـية للتوحـيد القياسـي اخلاص بالبلـد وتاريخ الطبـاعة وسعر
البـيع الذي حيدده املكـتب الدولي علي القـسائم  0وسوف يـستمر
بيع هذا النمـوذج حيت  31اغسطس  /آب  2006ومت حتديد تاريخ
تبادله االقصي بـ  31ديسمرب /كانون اول 0 2006
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منتدي هواية طوايع الربيد

قريبا مائة عام
يف  ،2007سوف حتـتفل قسيمة اجلواب الدولـية بعيدها املئوي 0
فبالفـعل طرح املكتب الدولـي للتداول اول قسيمـة جواب دولية يف
اول اكتـوبر /تشـرين اول  0 1907والبراز هذا احلـدث ،تستطيع
الـبالد ان تدرج الـتوشـيح اخلاص "  - 2007 – 1907قـسيمـة اجلواب

الدولية حتتفل بـ 100عام!"  0ان هواة اجلمع وهواة طوابع الربيد
واملشرتين املـقبلني سوف يقدرون هذه املبادرة  0فاالمر يتعلق فعال
باشياء فـريدة تستـحق اجلمع ميكن اقتناؤهـا من مكتب الربيد يف
العام القادم 0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1بدون تعليق0

تصحيح
العدد  1من عـام  2006النسخة العـربية ،صفحة  ،2الفقـرة االخرية ،ورد ان البالد اليت شاركـت يف املرحلة االولي من خـطة االصالح والتنميـة الربيدية
املتكاملـة هي  18بلدا والصحيح هو  19بلدا وعليه جيـب قراءة النص يف النسخة العربيـة علي النحو التالي“ :واحلقيقة اننـا يف حاجة هلذه االفاق ،فقد
شاركت  19بلدا يف املرحلة االولي000اخل”  0فرجاء املعذرة0
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جملة االحتاد الربيدي العاملي

االحتاد البريد -قسيمة االشتراك
سويسرا
البالد االخري

االشرتاك السنوي

 12فرنكا سويسريا
 21فرنكا سويسريا
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ان اآلراء املعرب عنها باملقاالت املنشورة التعكس لزاما آراء االحتاد الربيدي العاملي 0وميكن نشرمقاطع من النشرة طاملا يتم ارفاقها
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