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املقدمة

سويا من اجل افريقيا
ان

النـفاذ لـشبكـة اتصـال اساسـية ولـسلع غري مـتوفـرة يف بالدهم
وخـدمات مالية 0كمـا ان هذه اخلطة تشكل االجـابة امللموسة علي
التعهدات املتخذة ابـان القمة العاملية جملـتمع املعلومات يف تونس
ببـذل كل اجلهود الالزمـة ليمكن للقـارة االفريقيـة االستفادة من
عوملة املبادالت والنفاذ الي التـقنيات اجلديدة واختاذ موقعها علي
الشبكة الربيدية العاملية باسلحة متساوية 0

افريـقيا  000تثري املشـاعرمبجرد النـطق بامسها 0فهي
قارة تتميز باملـناظر املهيبة والتـاريخ احلافل والثقافات
املتـنوعـة والنـاس املتـضامـنني واملبتـسمني 0لكـنها قـارة ضعفت
اقـتصاديـا واقصيـت من جمتمع املعلـومات اجلـديد حـيث يصعب
عليها الـدخول علي قـدم املسـاواة عالوة علي ان عليهـا ان جتابه
الفقرواملشاكل الصحيـة املستوطنة 0ان العامل امجع هز رأسه قائال
الفريقيا االولوية علي صعيد املساعدة االقتصادية واالنسانية0

ويـستـعرض الـعدد احلـالي ايضـا مسـألة مـستقبل اخلـدمات
الربيـديـة وذلك علي اسـاس بـعض االعمـال الـيت يتم اجـراؤهـا
باالحتاد الربيدي العاملي 0ففي شهـر نوفمرب  /تشرين ثان سوف
جيتمع حوالـي  800مندوب ميثلـون القطاع الـربيدي والقطـاعات
االخري املتصلة لتحـديد اجتاهات السـوق والتوجه الذي ميكن ان
تتخذه اخلـدمات الربيديـة امام عوملـة املبادالت وظهـورالتقنيات
اجلديدة الـيت تتطور باطراد وامـام ايضا تطورالظـواهراالجتماعية
يف العامل 0وتقدم جملة االحتاد الربيـدي حملة عن املسائل الكفيلة
باثارة النقاش0
قسم التحرير
( ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

ويريد االحتـاد الربيدي العاملـي ،بصفته مؤسسـة متخصصة من
مؤسسات نـظام االمم املتحدة ،ان يقـدم مساهمته يف البـناء بتنفيذ
خطة طموحة للتنمية الربيدية من اجل افريقيا لقناعته بان القطاع
الربيدي ميكنه باحللـول اليت يقدمها ان خيـفف من حدة املشاكل
اليت تضر بالقارة السوداء0
ان هذه اخلطة تندرج يف االعمال اليت يقوم بها االحتاد الربيدي
العاملي من اجل حتـقيق اهداف الفية التنمـية وبدقة اكرب من اجل
مـكافحـة "االقصـاء الربيـدي" 0ويعرتف اخلرباء يف االقتـصاد ان
اخلـدمات الـربيديـة تعترب وسـيلة مـساعـدة تعمل علـي حتسني
الظروف االقتصاديـة واالجتماعية للسكـان االكثر فقرا وتتيح هلم
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بريد القراء

صندوق الرسائل
بريد جنوب افريقيا يساند العاملني املصابني
بفيروس نقص املناعة املكتسب  /االيدز ( السيدا)
قرأت بـاهتمام مقـالكم املعنون " االيـدز يف موقع العمل :آن االوان
للربيـد ان يتعـهد مبكـافحة االيـدز" (العدد  2006/1مـن جملة
االحتـاد الربيدي) 0ويـسرني ان اعلـمكم ان بريـد جنوب افـريقيا
قـد" وعد" 0ففي نهايـة يونية /حـزيران ،ويف اطار سيـاسة شاملة
جديدة ملرض االيدز(سيدا) ،بدأنا بربنامج مساندة لصاحل العاملني
شعاره "بريد جنوب افريقيا يساندكم” ومبناسبة البدء يف احلملة،
شـارك املئـات من املـوظـفني الربيـديني يف مـسرية لالعـراب عن
تضامنهم مع زمالئهم املصابني 0وقبله باسبوع ،نظم الربيد منتدي
للمنـاقشة مفتـوحا جلمـيع االطراف مبا فـيهم النقابـات للنظر يف
تـأثريمرض االيدز(الـسيدا) علي االنشـطة الربيديـة 0وقد استفاد
الربنامج من الدعم الكـامل لالدارة العليا للربيد وكان اول من تقدم
الختبـار اكتشاف املـرض هو رئيس الربيـد ومديره العـام ،السيد
خـوتسو مامبول،وتبعه اكثر من  500موظف يف مشال البالد حيث
مت البـدء باقامة خـدمات االكتشـاف املبكر واملشـورة االختيارية0
وتتولـي هذه االختبارات شـركة استشـارية مستقلـة متخصصة يف
جمـال الصحة و يتم االلتـزام متاما بسـرية بيانـات العاملني 0وما
جيري ابالغه الدارة املوارد البشرية هو فقط عدد املوظفني املصابني
بالفريوس وذلك لتعبئـة املوارد الالزمة ملساندتهم 0ان مايقرب من
نسبـة  % 11من العـاملني الـ  18 000مصـابون وعلـيه زاد معدل
الغياب والوفاة واخنفضت االنتـاجية 0وحنن ملتزمون التزاما تاما
مبكافحة الـوباء يف موقع الـعمل ونعرتف باالنعكـاس االجتماعي
للـمرض علـي اجملتمعـات اليت يـعيش فـيها مـوظفينـا 0انه من
االساسي ان نتصرف بسرعة وبطريقة تناسب الوضع احلالي 0
ليز ثيب
املسئولة عن اجملموعة ،املوارد البشرية
بريد جنوب افريقيا
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)

النوعية ,نعم  000ولكن اجلانب االنساني،ماوضعه؟
لقـد قرأت بـاهتمـام عدد ابـريل(نيـسان)/مـايو(ايـار) /يونـية
(حـزيران) من جمـلة االحتاد الـربيدي ووجدت ان املـقال اخلاص
بنـوعية اخلـدمة ومالحـظاتكم االسـتهاللية جـذابة 0فبـداهة ان
نـوعية اخلـدمة تلعب دورا هـاما لكل منـا اال انين أود اضيف ان
علينـا ان نأخـذ بعني االعتـبار ،يف نـطاق اجلهـود اليت نبـذهلا
للتحسـني علي املستوي االقلـيمي ،املوارد البشـرية املتوفـرة لدينا
وكذا كفاءاتها اخلاصة0
هناك اصالحات بـريدية وخطـط تنمية مت البـدء فيها لرتسيخ
هـذا املبدأ علي ارض الـواقع ولكن جيب ان تُصحـب هذه اخلطوات
بتدابري ترمي الـي ابراز كفاءات واختصاصـات كل طرف فاهلدف
هـو ان تقدم غـانا اخلـدمة لـزبنها بـنفس الطـريقة اليت تـؤديها
بوتسـوانا وجنوب افريقـيا وليزوتو ،اخل 0وعنـدها ميكن التحدث
عن خدمة حقا مشولية0
املهم هـو اال ننـسي االسـاس الـذي حنقق بنـاء علـيه احالمنـا
الكربي وال شعوبنا اليت ميكن ان تقبل او ترفض رؤيتنا للخدمة0
شادو راتشوزا
رئيس املوارد البشرية
بريد بوتسوانا  ،غابورو
االمل مستمر
اود ان اوجه لكـم الشكـر للمقـال الذي نـشرمتـوه بشـأني يف عدد
مارس /اذار  2006من جملـة االحتاد الربيدي والـذي عرضتم فيه
تارخيي توضيحا للطريقـة اليت تتيح ملرضي االيدز مواصلة احلياة
دون فقـدان االمل 0وقـد اسـرتحت لفكـرة ان التـشخيـص املبكـر
لالصابات الطفيلية واستخدام االدوية املضادة للفريوسات القهقرية
واملساعدة الروحية ميكن ان تـساعد املصابني بفريوس نقص املناعة
املكتسب /االيدز (السيدا) علي احلياة ملدة اطول0
هيليني اتيينو اوبييو
مؤسسة الربيدي بكينيا  ،كيسومو

الصور
صورة  -1نومونيه اكينجولـري ،رئيسة املمرضني وهي جتري للسيد خوتسو مامبول ،الرئيس واملدير العام لربيد جنوب افريقيا ،اختبار
االكتشاف املبكر ملرض االيدز( السيدا) حتت اشراف الدكتور ليسكا نيل 0
حنن نـرحب برسـائلكم 0وجهـوا رسالـتكم بالـطريق الربيـدي او بالربيـد االلكرتوني الي  rheal.leblanc@upu.intمـع ذكر امسكم
وعنـوانكم ورقـم هاتـفكم وعنـوانكم االلكـرتوني 0عنـد االقتضـاء ،سوف يـوجز قـسم التـحريـر الرسـائل املختـارة للنـشر0
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باجياز

باجياز
ملكة كتابة الرسائل اجلديدة
انها الشابة الورا دي بوال سيلفا 14،سنة ،من الربازيل الفائزة يف
املسابقة الدولـية لكتابة الرسائل للـشباب  2006اخلاصة باالحتاد
الربيـدي العاملـي 0وتصف رسالـتها كيـف يربطهـا الربيد بـبقية
العـامل و قد مت اختيـارها ضمن  63رسـالة اخري قـادمة من البالد
االعضـاء يف االحتاد الربيدي العاملي اليت شـاركت يف املسابقة 0وقد
مت منح اجلـائزة الثـانية والثـالثة عـلي التوالـي جلينيت فـيفيان
اويفا ،من بنني ،ولربيكا كيليي ،من زامبيا 0وحصل ايضا اكفيليه
كلوفايته من ليـتوانيا وكارينـا بيتشنر من املـانيا وبوهيله بكريي
من اجلزائرعلي تقريظ خاص0

مايكل ريغان يحل محل جيمس ويد كرئيس جمللس
االستثمار البريدي
عينـت الواليات املتحدة االمـريكية السيد مـايكل ريغان يف منصب
رئيس جملس االستثمار الربيدي التابع لالحتاد الربيدي العاملي0
والسيد ريغان مدير للشئون الربيـدية الدولية يف اخلدمة الربيدية
للواليات املتحدة وحيل حمل السيد جيمس ب 0ويد الذي تقاعد يف
شهر اغسطس /آب بعد اكثر من  39عاما من اخلدمة بالربيد0
وخالل سنـوات عمله الثـمانيـة والثالثني يف الربيـد االمريكي،
تـولي السيـد مايكل ريغـان العديد مـن الوظائف يف جمـال الشئون
الدوليـة 0ونشـاطه كبرييف االعمـال اليت ختص االحتـاد الربيدي
العاملي و مـنذ عام  ،2004يشـرف علي االعمال املتعلقـة بالنفقات
اخلتـامية والعالقـات الثنـائية بـاالضافـة الي تعاونـه الوثيق مع
وزارة اخلـارجيـة االمـريكيـة مـن اجل التقــدم يف عمليـة اصالح
االحتاد وانفتاحه يف اجتاه مشاركة اكرب للقطاع اخلاص 0

و يستلم الفائزون جـوائزهم يوم  9اكتوبـر /تشرين اول القادم،
خالل اليـوم العـاملي للربيـد ،وذلك مبنـاسبـة االحتفـاالت اليت
ينظمها الربيـد يف بالدهم املقابلة 0و يـتم نشر الرسـالة الفائزة يف
الـعدد القادم من جملـة االحتاد الربيدي 0خـالل اخلمسة وثالثني
سنة اليت اجريت فيهـا املسابقة ،هذه هي املرة الثالثة اليت حترز
فيها الربازيل اجلائزة االولي0

اما السيد جيمس ويد ،الذي كان نائب رئيس الشئون الدولية يف
اخلـدمة الربيديـة للواليات املتحـدة عند تقاعـده فقد قال انه بذل
اجلـهد طوال حيـاته املهنية يف الـربيد من اجل "مسـاعدة االحتاد
الربيدي العاملي علي دعم العمل يف التخطيط االسرتاتيجي يف سبيل
تشكيل الرأي العـاملي بالنسبة ملستقبل السوق الربيدية 0ان نشاطي
علي الصعـيد الـدولي كـان افضل وسيلـة لتتـويج احليـاة املهنـية
الربيدية"0

مديرة جديدة للمكتب املشترك للمديرالعام ونائب
املديرالعام
مت تعيـني السيدة جوليانـا نل مديرة للمكتب املـشرتك للمديرالعام
ونائب املدير العام واالتصال باملكتب الدولي 0سابقا رئيسة برنامج
" االتصـال" ،تولت السيدة جـوليانا نل وظيفـتها يف اول اغسطس/
آب وهـي مسئولة عن تنسيق اوجه نشاط املكتب املشرتك الذي يضم
مكتيب املـدير العـام ونائـب املديـر العام كـما انهـا تشـرف علي
االتصال يف االحتاد الربيـدي العاملي 0وتعمل السيدة جوليانا نل يف
املكتب الدولي منذ عام  1998وهي قادمة من جنوب افريقيا0

اسرة االحتاد البريدي العاملي تتسع
اعرب سكان مونتـينغرو يوم  21مايو/ايار املاضي مبناسبة استفتاء
اجـري عن رأيهم لصـاحل انشـاء دولة ذات سيـادة ومستـقلة وهي
مجهـورية مـونتنيغـرو 0ان عاصمـة هذه الـدولة اليت يـبلغ عدد
سكانهـا  670 000نسمة هي بودغوريكـا وبتاريخ  12يوليو/متوز
تـصري هـذه الـدولــة العضـو الـ  192يف منـظمـة االمـم املتحـدة
وتـصريبالتـالي يف  26يوليـو/متوز  2006البلـد العضو الـ  191يف
االحتاد الربيـدي العاملي 0ومن املصادفات التارخيية ان مونتينغرو
اليت اندجمت يف الشبكة الربيدية منـذ القرن اخلامس عشر عندما
كـان الرسل القـادمون من الـبندقيـة يتوقفـون بها يف طـريقهم الي
قسطـنطينيـة ،انشأت اول مـكتب بريـد هلا عـام  1854وانضمت
كأمـة مستـقلة الي االحتـاد العام الدارات الـربيد (االسم الـسابق
لالحتاد الربيدي العاملي) يف اول يوليو/متوز  1875من  126سنة0

4

املواهب الشابة
ضم االحتاد الربيـدي العاملي اليه خبريا مـشاركا شابـا وهو السيد
نيلـس كلوتـو 28 ،عامـا ،وجنـسيته فـرنسـية وسـوف يعمل يف
كوتونو ببـنني بدء من شهر اكتوبر /تـشرين اول  0وسوف يساعد
املستـشار االقليـمي السيـد لوران بـوكونغـو يف تنفيـذ مشـروعات
التنمية للخدمات الربيدية0
ان الـسيد نيلس كـلوتو قد حـصل علي شهادة مدرسـة الدراساتا
لتجارية العليا من جـوي-ان -جوزا يف فرنسا وله معرفة مبوضوع
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بكاليفورنيا 0وقد نظم هذا املنتدي فريق عمل االمن الربيدي التابع
لالحتـاد الربيدي العـاملي وضم الـلقاء اكثـراالخصائـيني شهرةَ يف
جمـال االمن املالي الـدولي وادارة االمساء والتجـارة االلكرتونية0
اما اهم حلـظة يف الندوة ،فقد كانت حلظـة النقاش اخلاص مبسألة
امكان اسـتخدام البنيـة القاعديـة لالدارات الربيدية القـائمة عرب
العامل كأساس مثالي لتحسني ادارة االمساء وامن االتصاالت0

التنمـية 0ففي عـام  ،2004كان يـعمل متطـوعا يف نـطاق بـرنامج
زراعي مبـنطقة نائيـة جبزيرة اجنوان (كـومورس) وعمل ايضا يف
مـؤسـســات مثل ارنــست ويــونغ  Ernst & Youngببـاريـس
وتريندسبوتنغ g TrendSpottinبنيويورك0
وقد استطاع االحتاد الربيـدي العاملي احلصول علي خبريمشارك
شاب بـفضل التفـاهم املـربم مع برنـامج االمم املـتحدة لـلتنمـية0
فربنامج اخلـرباء املشاركون الشباب يـوفر الهل املهنة من الشباب
امكانية اكتـساب خربة ملموسة يف الـتعاون الفين متعدد االطراف
يف حميط مـؤسسـات االمم املتحـدة 0ان نسبـة تصل الي  % 15من
موظفي بعض املؤسسات مشكلة من اخلرباء املشاركني الشباب0

وقد اشرتكت مـا يقرب من  40مؤسسـة تتميز بشهـرة عاملية يف
هـذا احلدث الـذي يهـدف الي دعـم امن التجـارة االلكرتونـية0
وقـدمت شركـات مايكـروسوفت وأبل وامـريكان اكسـربيس وفيزا
انرتناشيونال وجامعـتا ستانفورد وبريكليي وكذلك ادارات الربيد
الكنـدية واالمـريكيـة والفرنـسية دون ذكـر االدارات االخري يف
املـناقشـة كل ما متلكه مـن معارف ومن كفـاءات 0وكانت املـسائل
الرمـزية تتعلق عـلي وجه التحديـد بادخال اسـم النطاق . post
والتطـور يف اخلتم الربيـدي االلكرتونـي وهما مـشروعـان حياول
االحتاد الربيـدي العاملـي ان يدفعهمـا الي االمام 0ان اعـتماد اسم
النطاق  .postله ميـزة مطلقة يف حتقـيق االمن وذلك جبعل عنوان
االنـرتنت يقـابل العنـوان املـادي 0يقـدم اخلـتم الربيـدي مجيع
الضمـانات اليت يـوفرهـا اخلتم الربيـدي التقليـدي للمسـتندات
االلكرتونية 0

ومبـا أن الربنـامج متـوله البالد املـاحنـة فـان وزارة الـشئـون
اخلارجية الفرنسية هي اليت متول املنصب يف كوتونو ملدة عام ومع
امكانية التجديد0
مجتمع املعلومات :التتابع واالنسجام يف االفكار
يـرد االحتاد الربيـدي العاملي ضـمن الـ 22مؤسـسة من مـؤسسات
االمم املتحدة اليت اجتمعت يـوم  14يوليو /متوز املاضي يف جنيف
مبنـاسبة االجـتماع االول لفـريق االمم املتـحدة املختـص مبجتمع
املعلـومات 0ان هذا الفـريق الذي انشـأه كويف عنـان ،االمني العام
لالمم املتحدة ،سوف يضع النتائج اخلتامية للقمة العاملية جملتمع
املعلومـات موضع التـنفيذ 0ويضـمن الفريق يف حميـط االمم املتحدة
تنسيق اوجه النشاط اليت تتشد حتقيق اهداف خطة العمل اليت مت
اقرارهـا خالل القمة العـاملية جملـتمع املعلومـات 0وعلي االحتاد
الربيدي العـاملي ،املعني منـسقا الوجه الـنشاط يف جمـال التجارة
االلكرتونـية الي جـانب منـظمة العـمل الدوليـة ومركـز التجارة
الدولي ومؤمتر االمم املتحدة للـتجارة والتنمية ان يقدم تقريرا عن
نشـاطه يف هذا اجملال 0ومن جهـة اخري ،سوف يـساهم االحتاد
الربيدي العـاملي يف االهداف االخري خلطـة العمل واليت تسعي،
فيمـا بني ماتـسعي اليه من اهـداف اخري ،لـتسهيل الـنفاذ الي
املعلومات والتقنيات اجلديدة وتأمني االتصاالت االلكرتونية 0ومن
املقررعقد مؤمتر عن جمتمع املعلومات يف برنامج املؤمترات اخلاص
باالحتاد الربيدي العاملي عام 0 2007
ويتـولي االحتاد الـدولي لالتصـاالت السلكيـة والالسلكيـة هذا
العام رئاسة الفريق الذي جيتمع سنويا0

نيبال تتصل بدورها
بعـد ان اشرتك االحتـاد الربيـدي العـاملـي يف مشــروع مثمـر يف
بهـوتان ،انضم من جديـد الي االحتاد الدولي لالتـصاالت السلكية
والالسلكـية ووكـالة االتـصاالت الـسلكيـة والالسلكيـة بنيـبال
للمسـاهمة يف سد الفجوة الرقمية يف هـذا البلد ايضا 0ويف نطاق هذا
املشروع الذي يـفرتض ان يبدأ يف شهر اكتوبر /تشرين اول ،سوف
يعمل الـشركـاء سويـا علي ادخـال االداء التلقـائي يف العملـيات
بالشباك وعلي اقامـة مراكز بعدية يف بعض مكاتب الربيد باململكة
مـن اجل توفـري امكانـية النـفاذ الي خـدمات الربيـد االلكرتوني
وايه -بوست  e-postللسكان 0ويتعلق االمر ايضـا باتاحة الفرصة
لربيـد نيبـال ليعـرض علي زبنه خـدمات مـثل حواالت الـربيد
االلكرتونيـة اوالدفع االلكرتوني لقوائم حساب اخلدمات العامة او
نظام ايه -بوست 0 e-post
وعلي غرار ما مت يف بهوتان ،سوف يُخصص ملكاتب الربيد وعند
االقتضـاء جلميع االسر عنوانا بريديا الكرتونيا  e-postوحيد وهو
نفس عنوان الربيـد االلكرتوني الذي يضم العنـوان الربيدي املرمز
املمـاثل لرمـز  NIPاو  zipوبفضل هـذا العنـوان ،يصريمـن املمكن
ارسال الربيـد االلكرتوني الي اي مكـان انطالقا مـن بعض مكاتب

ادارة االسماء وامن االتصاالت يف جدول االعمال
مت عقد مـنتدي يـتعلق بادارة االمسـاء وامن االتصـاالت يومي 20
و 21سـبتمرب/ايلـول  2006يف حرم جـامعة سـاتنفـورد الشهرية

االحتاد الربيدي
5

5

باجياز

يف الشباك وحتسني نوعية اخلدمات0
تصحيح  :سوف تقدم املؤسسـة فيما بني احلكومات هلواية طوابع
الربيد منحة قدرها  12عربة للخدمة الربيدية بليبرييا وليس 25
كما ذكر يف العدد السابق من جملة االحتاد الربيدي0
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)

الربيد كـما يصريمن املمـكن ارسال رسائل  e-postتقوم فـيما بعد
املنشأة الربيـدية يف جهة املـورد بطباعتهـا ثم توزيعهـا بالعنوان
الربيـدي املرمز 0ويسـاهم االحتاد الربيدي العـاملي يف هذا املشروع
بــمبلغ  15 000دوالر امـريكـي الذي يـستحـق  85 000وسوف
يتـولي تأهيل املوظفني علي العمليـات املدخل عليها االداء التلقائي

الصور
صورة -1السيد مايكل ريغان ،رئيس جملس االستثمار الربيدي0
صورة -2بدون تعليق0
صورة - 3االنسة الورا دي باوال سيلفا ،الفائزة يف كتابة الرسائل للشباب0
صورة -4السيد نيلز كلوتو ،اخلبري املشارك من الشباب 0
صورة - 5السيدة جوليانا نل  ،مديرة املكتب املشرتك للمدير العام ونائب املدير العام 0
صورة - 6بدون تعليق0
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تنشيط اخلدمات الربيدية

خطة الفريقيا
بقلم جريوم دويتشمان

ان

امـريكي 0واذا كـانت املبـالغ كبرية غـريان تنظيـم توزيعهـا علي
املستوي الـدولي اصبح االن يستجيب ملنـطق جديد ويليب االهداف
اليت حددتها االسرتاتيجية الربيدية العاملية ببوخارست0

السيد كينيت مويو ،املـدير التنفيذي لرابطة املستثمرين
الربيديني يف منطقة جنـوب افريقيا يري ان خطة العمل
اجلديـدة اليت طـورها االحتـاد الربيـدي العاملـي وشركـاؤه تقدم
بصيصـا من االمل للقطاع الربيـدي يف افريقيا ويقـول بهذا الشأن :
"ان خطة التنمية الربيدية ألفريقيا مناسبة بل وعملية وسوف يتم
اختاذ التـدابري يف البالد الدمـاج عناصـرها الـرئيسيـة يف اخلطة
االسرتاتيجية اخلاصة برابطتنا واليت متتد الي عام 0"2008

نوعية اخلدمة املدعمة
ولكـن ما هو املقرر يف اخلطـة بدقة؟ ان مهمة الـشركاء يف القطاع -
اي احلكـومات يف املقـام االول واالحتادات االفـريقيـة احملدودة
واملنظمـات االقليمـية فيـما بني احلكـومات وبنـوك التنـمية وكل
االطراف من القـطاع اخلاص اليت تـتدخل يف خطط الـعمل املختلفة
ومنها الشـراكة اجلديـدة من اجل التنمـية يف افريقـيا  -هو وضع
افريقيا علي الشبكة الربيديـة العاملية بابعادها الثالثة وهي البعد
املادي وااللكرتوني واملالي0

مازالت افريقيا وهي تـضم غالبية البالد األقل تقدما متثل القارة
اليت يرتكـز فيها جزء كبريا من اجلهـود املبذولة من قبل االحتاد
يف جمال التنمية الـربيدية 0فقطاعات عـريضة من اجملتمع املدني
واخلدمات والقـطاع العام واخلـدمات املاليـة يتوقف نشـاطها علي
البنية القاعدية الربيدية0

" ان مـشروع الـتوجـيه الربي للربيـد االقليمـي الفرعـي يعترب
حقال هاما للعمل الحتـاد ادارات بريد افريقيـا الغربية ويدخل يف
اخلطـة واهلدف منه هو دعـم نوعية اخلـدمة الربيديـة االقليمية
الفـرعيـة والعمل علي ان يـتم يف غضـون سنتني تـوزيع  % 65من
البعـائث يف يوم  "5 +كما اشار السيـد ولفريد مارتن ،االمني العام
هلذا االحتاد 0ويكمن هـذا املعيار الذي حدده مؤمتر بوخارست يف
تسليم  %65مـن الربيد الـدولي علي االقل جلهـة مورده يف مـوعد
اقصاه  5ايام عمل بعد ايداعه0

واملشروعات املتعددة اجلـارية االن بالقارة مت اطالقها حيت اآلن
يف كل مكـان ومت حتليل كل حالـة منها علي حـدة مبعرفة ادارات
الربيـد واخلرباء واملـشاوريـن واملعاونـني من املكتـب الدولـي 0اما
طريقة التناول االقلـيمية او االقليمية الفـرعية فهي نادرة او علي
االقل غري كافية 0وللتغلب علي هذا النقص ،قام االحتاد الربيدي
العاملي ،بـالتشاور مع االطراف العاملـة املؤثرة من القطاع الربيدي
األفريـقي ،بوضع خطة للتنـمية الربيدية يف افـريقيا اهلدف منها
هو مجع كل املتدخلني حول اهـداف ميكن ان يتم حتقيقها وتتسم
بنتائج ميكن قياسها0

ان نـوعية اخلـدمة يف العـديد مـن البالد اقل من املعيـار 0وامام
تدهورهـا الذي ادي الي تراجع الـرواج الربيدي ،يقراملـستثمرون
الربيديون بضرورة وضع املعايري 0فكيف يتم ذلك ؟ بتحديد افضل
االمكانيات علي صعيد االتصاالت الربية واجلوية وباستخدام نظام
الكرتوني ملـتابعة الـربيد 0وحيت اليـوم ،ال يتوفـر نظام املـتابعة
وحتـديد املكان للبعـائث الربيدية الـذي يقرتحه االحتاد الربيدي
العاملـي وهو النـظام الربيـدي الدولي International Postal System
) (IPSسوي لدي  % 36من البالد االفريقية0

وتعترباخلطة مبثابة مثرة جملموعة من االستشارات الناجحة0
ومنـذ تصميمهـا ،يتعاون املكتب الـدولي مع االحتادات احملدودة
واملستشـارين االقليميني االفـريقيني وسوف يـستمر يف ذلك جلمع
البيـانات االحصائيـة واالقتصادية والقـيام بعملية املتـابعة لتنفيذ
املشروعات 0
وتتصف املوارد املخصصـة للقارة االفريقية بأنهـا هامة باملقارنة
بتلك املخـصصة ملنـاطق اخري يف العامل (  % 38مـن اموال االحتاد
الربيدي العاملي مكرسة للمعونة الفنية)اال انه ،نظرا لالحتياجات
الضخمة للمـنطقة ،تعد ضئـيلة 0وقد مول صنـدوق حتسني نوعية
اخلدمة وحـده  44مشروعـا فيما بـني شهر ابريـل /نيسان 2001
وينـايـر /كـانـون ثـان  2005بـامجـالي قـدره 7ر 4مليـون دوالر

اال ان رد فعل البالد قـد بدأ يظهر 0فقـام بريد نيجـرييا باعادة
تنظـيم وتركيز عملية مـعاجلة الربيد يف موانئه اجلـوية الرئيسية
لالقالل من املهلة 0وصرح السيد موري بابا ،املدير العام لنيبوست
قائال " :اسـتخدمـنا ايـضا رأمسـالنـا يف صنـدوق حتسـني نوعـية
اخلـدمة الدخال نظام  IPSويلزم وجود تـدابري للمراقبة الداخلية

االحتاد الربيدي
7

7

تنمية بريدية يف افريقيا

اخلبرية بـاملـكتب الـدولي املكلفـة بـالبالد االفـريقيـة النـاطقـة
باالجنليزية0

واخلـارجيـة ويفـرتض ذلك قيـام اتصـاالت وثيقـة مع اجلمـارك
والـشرطـة والسلطـات املكلفـة باملـوانئ واملطـارات 0وجيب اذاعة
نتائجها0

ان الربنامج احملوري للتأهيل النموذجي عن بعد أي ترينبوست
 TRAINPOSTوالذي صممه االحتاد الربيدي العاملي سوف يكون يف
قلب اجلهود املبـذولة من اجل التأهيل 0وهو يـقدم دروسا متنوعة
للغايـة مثل احملـاسبة الـتحليليـة او نوعيـة اخلدمـة او الربيد
الـدعـائي او االمـن الربيـدي وميكـن للجمـيع االتصــال به عرب
االنرتنـت 0كما ان املدرسة االلـكرتونية للربيد التـونسي ومدرسة
كـينيا لتقنيـة االتصاالت تقدمـان برامج تأهيليـة من اجل مساعدة
املـوظفني الربيديني علي تـولي مستقبلهم واالسـراع بعملية اصالح
اخلدمات الربيدية0

وتـذكر اخلطة الـبالد املستفيدة بـرأس املال املتوفـر لدي صندوق
حتسني نوعـية اخلدمة مـن اجل متويل املشروعـات :فهناك اكثر
مـن  4ماليني دوالر امريكـي 0وميكن ان حتدث هـذه املبالغ فـرقا
بـاتاحـة الفرصـة الدارات الربيد املـشاركـة يف املراقبـة املسـتمرة
لنوعيـة اخلدمة او اقرار نظام مـوحد قياسيا لـعنونة الربيد بفضل
استخدام الرموز الربيدية0
البريد يف املناطق الريفية
ان االمـرحيـوي ،اليـوم ،الدارات الربيـد االفـريقيـة ان تـدعم
تواجدها الربيـدي يف املناطق الريفية 0واذا كـانت الشبكة التغطي
املناطق املهجـورة اليت المتر بهـا حماوراملـواصالت الكربي ،فان
ادارات الـربيد تـفقد فـرصا جتـارية او تـواجه الركـود يف مجلة
مبيعاتها اواخنفاضها وحترم السكان من اخلدمات االساسية 0ومن
هنا يـأتي اهلدف من دعم اخلـدمة الربيديـة الشموليـة ومساعدة
البـالد علي حتـسـني املتــوسط االفــريقي يف تـأديـة اخلـدمـة
حتـــــــــــي عام  2008وذلـك بارسـاء طراز منـوذجي للخـدمة
الربيدية الشمولية أي مكتب بريد واحد لكل  93 963نسمة0

االنظمة تفرض نفسها
مع غياب سيـاسة لالنظـمة ،غالبـا ما تكون االسـاليب التنـافسية
مدمرة بـالنسبة للعديـد من اخلدمات واملنتجـات اليت كان يقدمها
املسـتثمـر القـومي 0وأحـد افـضل االمثلـة هي االعـداد املـشرتك
جملموعة من املستندات النموذجيـة للسياسة والتشريع الربيديني
من جـانب خـرباء االحتاد الـربيدي الـعاملـي والسـوق املشـرتكة
الفريقيا الشرقية واجلنـوبية (الكوميسا) 0وسوف يتم توزيع هذه
النمـاذج الـتشـريعيـة اليت ميكـن تطـبيقهـا علي مجـيع البالد
االفريقية علي هذه البالد هذا اخلريف بنسخ لغوية خمتلفة0

وتعد تقنيات املعلـومات واالتصال اكثر االدوات اليت ميكنها ان
تسد اليـوم هذا الفراغ الـرقمي يف الريف 0واحللـول كثرية ومنها
تـوصيل مكاتب الربيد بـاالنرتنت عرب شبكة االفمـار الصناعية او
اقامـة اكشـاك الكرتونيـة لالنرتنت او ادخـال املعلومـاتيـة علي
العملـيات بـالشـباك 0االان االمـكانـيات حمـدودة ايضـا 0وحيت
لوكانت البـنيات القاعدية لالتـصال السلكي والالسلكي التصل الي
مجيع املناطق بـسبب عدم وجود التمـويل،غري ان االطراف املؤثرة
يف التـنمية احملليـة سريعا مـا تتم توعيـتها بهذه الـتقنيات اليت
توجـد يف متناول يـدها ومن الثـابت ان هذه التقنـيات تولـد اليوم
شراكات اجتماعية مفيدة بالنسبة للتنمية االقتصادية احمللية0

وقـال السيـد ابوسـوفيان دافـاال ،املكلف باخلـدمات الربيـدية يف
الـكوميـسا "سـوف تسـاعد الـسوق املـشرتكة الفـريقيـا الشـرقية
واجلنوبيـة (الكومـيسا) ،يف  ،2007بـوروندي والسـودان وثالثة
بالد اخري من املنـطقة علي حتـديد سيـاستها الـربيدية القـومية
واالطار التنظيـمي من اجل انشاء سلطة تنظيمية 0وسوف تستخدم
رابطتنا االقليميـة اخلطة ملساعدة دولنـا االعضاء علي اعادة هيكلة
ادارات الـربيد انطالقا من القواعد اجلـديدة اليت يتم تكييفها بكل
بلد 0وسوف يتم تأهيل بعـض العاملني الربيديني العام املقبل ابان
ورشة عمل تـعقد حول اصالح القـطاع الربيدي تـنظمها الكـوميسا
وسوف يتم طلب املسـاعدة من االحتاد الربيـدي العاملي ومن البنك
الدولي من اجل تنظيمها "0

التأهيل
ومن املقرر يف اخلطة ان تُصاحب أي تقـنية جديدة او أي اداة فنية
تتم اقامتها بعملية لتأهيل املستخدمني" 0من الصعب توعية الزبن
بـاملـنتجـات واخلـدمـات اجلـديــدة اذا مل يكن العـاملـون الـذين
يعـرضونـها مـؤهلـني ومدربـني 0ويفرتض يف أي تنـاول جتاري
مبـكاتب الربيـد توفري الـتأهيل واجيـاد ادوات البيع والتـسويق0
وميكن بـهذا للعـاملني ان يلـموا بـالتـطور يف سـوقهم القـومي ويف
احتيـاجات الزبن " علي حـد ما حددت السيـدة جوستني بيارازا،

8

تنويع اخلدمات
" ان البالد النـامية يف حاجة لوضع تعرفـة مناسبة الستخدام نظام
) International Postal System (IPSوغريه من احللـول املعلومـاتية
اليت يوفـرها االحتاد الربيدي العاملي واليت تـتيح متابعة وحتديد
مكان البعـائث او ضمان عمليات نقل االموال 0فـالتكاليف احلالية
مرتفعة بالنظر لرتاجع رواج الربيـد" 0هلذه امللحوظة اليت ابداها

االحتاد الربيدي
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ما قال السيد كلـود ديوفوندو ،رئيس الربنامج االقليمي افريقيا يف
املكتب الدولي0

السيد كيـنيت مويو ،املدير التنفيذي لرابطة املستثمرين الربيديني
بأفـريقيا اجلـنوبيـة (سابـوا) داللتها 0فـنحن نعلم ان  % 67من
ايرادات ادارات الربيد االفـريقية تولـدها الرسـائل وان اخلدمات
املـاليـة الربيـدية تعـد سوقـا مبشـرة مل يتم بعـد استثمـارها اذ
يديراملستثمرون القوميون  %5فقط من عمليات حتويل االموال اليت
يـتم تلقيهـا يف افريقـيا  0وعلـيه ،من امللح اليـوم تنـويع النـشاط
الربيدي لتعويض االخنفـاض يف النشاط التقليدي لربيد الرسائل يف
افريقيا0

ان بلـوغ االهداف املنـشودة باخلـطة ميربـعملية حتلـيل للقطاع
ليس فقـط يف منطقة ما ولكن ايضا بكل بلد 0وجيب انطالقا من هذه
املـرحلة االولي توعيـة احلكومات ،قبل ان تـتعهد جتاه اي هدف
او اي عمل مـشرتك ،بدورها يف تنمية اخلدمات الربيدية " 0فهذه
اخلطة مـوجهة اليهـا اوال النها هي اليت يـرجع اليها الـتشريع
والتنظيم واالصالح يف القطاع 0كما ان احلكومات تشغل افضل موقع
يسـمح بالـرتويج للخطـة لدي املـنظمـات السيـاسيـة االفريقـية
واجملتمعات االقـتصادية االفـريقية الفرعـية واملؤسسـات الدولية
السياسية او املالية " كما يري السيد كلود دوفوندو0

وتستجـيب اخلطة ملـا هو منـتظر من نـتيجة ومن املـقرر بها يف
حماور الـتدخل مشـاركة االحتـاد الربيدي العـاملي يف املشـروعات
اليت تساهم يف توفري خدمة مـصرفية افضل للبلد عرب الربيد ودعم
القروض متناهية الصغر بالتوسع يف مجع االدخار الريفي0

الشراكات
قـال السيد عـبد اهلل بوستـة ،مدير التعـاون علي التنميـة باملكتب
الدولي ،مـؤكدا " ان هدفـنا النهائـي هو تشجيـع البالد يف املنطقة
علي ان تتبـين بالد املنطقة اخلطة وحثها علي االلتزام بتنفيذها 0
وتشكل اخلـطة ،وفقـا للمـشروع ومـداه ،طريقـة التـشغيل اليت
تستخـدم يف ادخال االصالحات او حمـور توجيه بـالنسبـة لتطور
املشـروع او االطار الالزم الـذي يسـتخدم كـأساس جلـمع االموال
العامة او اخلاصـة من البالد املاحنة او من املؤسـسات املقرضة مثل
البنك الدولي0

" ان حتديث االدارة يف مؤسسـاتنا الربيدية ال ميكن ان يتم دون
وجود ادوات للمساعدة مثل احملاسبة التحليلية ولذا من املعتزم يف
اخلـطة بالنـسبة لبـداية عام  ،2008ارسـاء احملاسبة الـتحليلية
بصفة اولـوية لبالد االقل تقـدما " كمـا قال السـيد ولفريـد مارتن
حمددا 0واملعرفة اجلـيدة للوضع املالي يف اي ادارة بـريدية يفرض
وجـود احملاسبـة التحليليـة بها " 0فـوجودهـا يف ادارات الربيد
يعترب حـقال جممعا يتيح معـرفة السوق وحتـديد تكلفــــــــــــة
اخلدمات  000وتعـترب اداة فعالة للـتحليل تسمح بتحـديد شروط
متويل اخلدمة الربيدية الشمولية"0

ان اخلطـة تعين اذن الـشراكـة بني مجيـع االطراف الـعامـلة يف
املسـاعدة بأفريقيـا واملعنية باالصالح الربيـدي 0وجيب ان تستفيد
الشركة القومية او االقليمية بدعم احلكومة واالحتادات احملدودة
اليت تستخدم كنقطة اتصال مع مجيع االطراف0

وما يعنـيه توليـد االيرادات هـو اقامـة املشـروعات الـيت تدعم
عـمليات نقل االمـوال ،علي سبيل املثـال ،بصفة خـاصة يف البالد
اليت تسـجل معدالت مرتفعـة يف اهلجرة 0وميكن لـلربيد بعد ان
يـزيد من اخلـدمات اليت يعـرضها علي االنـرتنت ان يستـفيد من
ازدهار التجـارة االلكرتونيـة بزيادة حـصصه من السـوق يف نطاق
الطـرود الربيديـة واستهداف زيـادة سنويـة قدرها  % 3سـنويا0
وجيب علي ادارات الربيد االفريقية ان تكـون طموحة فهنا يكمن
احد الشروط املطلوبة يف أي سياسة اصالحية 0

ان لتنمية القطـاع الربيدي تأثريعلي حسن سري العمل يف اقتصاد
أي بلد لدرجـة انه يتم احلكم علي هذا البلـد بالنجاح او الفشل يف
املـشروع بقـياس التـصميم الـذي حيرك كل من االطـراف 0ان هذه
اخلطة املوجهة الفريقيا قـد تشكل منوذجا بالنسبة لقارات اخري
واملستقبل هـو الذي سوف حيـدد لنا ذلك 0مـرة واحدة التعين ان
االمر صـارمعتادا وسـوف يستعـان بافـريقيا كـمثل فكل اجملتمع
الربيدي مقتنع بذلك !
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)

" ان االحتاد الـربيدي العـاملي خبطـة التنمـية الـربيديـة اليت
وضعها الفريـقيا سوف يـصحب هذا الطمـوح 0فعنده االمـكانيات
واالرادة 0ولكنه الميكنه ان يكون وحده يف هذه املبادرة " علي حد

االحتاد الربيدي
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اال هداف العشرة خلطة التنمية البريدية الفريقيا
اليوم
املتـوسط االفـريقي للخـدمـة الربيـديـة :مـنشـأة بـريـديـة واحـدة
لكـــــــــــل  93 000نـسمة (  % 10من السـكان اليستطـيعون النفاذ
الي اخلدمات الربيدية)0

عام 2008
استهـداف البالد اليت تـسجل رقمـا اقل من املتـوسط بـدعم اخلـدمة
الربيـدية الشمولية وحتـديث القطاع الربيدي 0صياغـة خطة متكاملة
للتنمية الربيدية يف  4بالد علي االقل كل سنة يساعد علي ذلك 0

عدد  20بلدا افـريقيا (  ) % 45يشارك يف املـراقبة املتواصلـة للنوعية
اليت يؤمنها االحتاد الربيدي العاملي0

احلصول علي مشاركة  44بلدا افريقيا0

عدد  7بالد من ال  20اليت تشارك يف املراقبـة املتواصلة تسجل نتائج
تقارب او تتجاوز املتوسط االفريقي (  % 44التزام بيوم 0) 5 +

االلتـزام باملعيـار العاملي يـوم  5 +بنسـبة  % 65من بـريد الـرسائل
الدولي0

يضمن بريـد الرسائل لالدارات الربيد االفـريقية  % 67من االيرادات
االمجالية وحوالي  % 50من ادارات الربيد تعاني من العجز0

تنويع النشاط الربيدي واجياد مصادر دخل اخري0

المير عـرب الربيد سـوي  % 5من عمليـات نقل االموال املـوجهة الي
افريقيا ومن املقدر ان معدل العمليات املصرفية بالقارة يصل الي 0 % 6

تنميـة عمليـة نقل االموال بـالتوسـع يف نظام  IFSبـصفة خـاصة يف
البالد الـيت يسجل فيهـا معدل اهلجـرة معدال مـرتفعا ودعم عـملية
مجع االدخار الريفي0

رواج الطـرود الربيديـة (اخلدمـات الداخليـة والدوليـة) منخفض0
واليساهم سوي بنسبة  % 9يف االيرادات االمجالية للربيد بأفريقيا0

تنمية قطاع الطرود الربيدية وزيادة الرواج بنسبة  % 3سنويا بدء من
عام 0 2006

 6بالد افريقية يتوفر لديها اليوم نظام للمحاسبة التحليلية0

10

ادخال احملاسبة التحليلية بصفة خاصة يف البالد االقل تقدما الـ 030

اكثر مـن  4ماليني دوالرامريكي مـتوفرة لـلبالد االفريقيـة علي ذمة
صندوق حتسني نوعية اخلدمات0

تشجيع البالد علي عرض مشروعات من اجل حتسني نوعية اخلدمة0

االنرتنت معروض يف  % 30من مكاتب الربيد بأفريقيا0

تنمية العرض يف  % 50من مكاتب الربيد يف افريقيا0

يتوفـر لدي  16بلدا افـريقيا فـقط ( )%36نظام ،IPSنظام املـتابعة
للبعـائث الـربيديـة (الربيـد العـاجل الـدولي والطـرود والبعـائث
املسجلة) 0يف  28بلدا ال يتوفر لـديها النظام  ،يعرض  25بلدا خدمة
الـربيد العاجل الـدولي 0مل حتقق اهداف النـوعية يف الـربيد العاجل
الدولي ( %95من البعائث تسلم يف املهلة ) يف  % 85من البالد0

التـوسع يف نظام ( IPS Lightللتدفقـات الصغرية) لـيشمل  % 85من
البالد االفريقية و % 100البالد اليت تعرض الربيد العاجل الدولي مع
حتقيق نسبة  % 80من البعائث املسلمة يف الوقت الالزم0

االحتاد الربيدي
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تنمية بريدية يف افريقيا

خطة التنمية البريدية الفريقيا -ردود فعل القطاع البريدي االفريقي
يتـولي الفريق االستشاري الـذي مت انشاؤه ملساندة االمـني العام لالحتاد الربيدي االفريـقي الشامل توعية الـبالد االعضاء باهمية
خطة التنميـة الفريقيا 0وسوف حنـاول توجيهها يف مسـألة تنفيذ اخلطـة باالستعانة بطـريقة تناول منهجيـة تتم فيها مراعاة
نواحي القـوة والضعف لديها حبيث ميكن هلا ان تركز علي اهم اجملاالت يف اخلطة 0ونأمل ان نري تقدما حقيقيا من االن وحيت
سنتني يف البالد االعضاء يف االحتاد الربيدي االفريقي الشامل ويف كل القارة0
كويف دوا –ادونرتج -العضو املنتدب
بربيد غانا والرئيس احلالي
جمللس ادارة االحتاد الربيدي االفريقي الشامل
" ان املستثمرين الربيديني االفارقة سوف يستخدمون اخلطة كدليل بالنسبة للمجاالت اليت يفرض فيها االصالح"،
خوتسو مامبول ،رئيس ومديرعام بريد جنوب افريقيا0
" انين اتعهد بأن يأخذ بريد مدغشقريف عني االعتبار احملاور االسرتاتيجية للخطة يف خطة عمل 0 " 2008 - 2006
برونو اندريانتافيزون ،وزير االتصاالت السلكية والالسلكية
والربيد واالتصال يف مدغشقر0
" مشروع  IPS – AICEPيندرج متاما يف خطة التنمية الربيدية الفريقيا باملساهمة يف ابعاده الثالثة 0

ريوي ماركس ،االمني العام
لرابطة مستثمري الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية

الصور
صورة  - 1خريطة افريقيا0
صورة  - 2ميكن لـلخدمة الربيدية الـشمولية ان جتد مكـانها عرب االنرتنت 0فرتكيب اجهـزة احلاسوب الطرفيـة يف املكاتب الربيدية
تسهل االجراءات االدارية اليت كانت حيت االن ال تتم سوي يف العواصم او املدن الكربي0
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اخلدمات الربيدية يف 2012

هل ميكن التنبؤ باملستقبل؟
بقلم ريال ليبالن

ان

عامل الفـيزياء الـدامنركي ،نيـلز بوهـر ،احلاصل علي
جـائزة نـوبل كان يقـول "ان التنبـؤ امر صعـب ،بصفة
خاصة عندما يتعلق االمر باملستبقبل"( ففي الواقع ،يصعب احيانا
حتـديد اجملـري الذي يـتخذه التـاريخ حيت لوكـانت املعلـومات
االكثر صدفا متوفرة فهناك عدد من العناصر غري املتوقعة ميكن ان
ختلط اوراق افضل متنبئ 0
كيف ميكن اذن التنبـؤ مبستقبل القطاع الربيدي خالل السنوات
اخلمسـة بل العشـرة القادمـة ؟ منذ عهـد قريـب تنبأ املهـامجون
باختفاء ادارات الربيد التقليدية اليت توقعوا ان تبتلعها حفنة من
املـؤسسـات اخلاصـة الزاحفـة بال رمحة علي الـسوق مثل كـتائب
اجليـش الرومـاني 0وقـد اثبت املـاضي القـريب صـمود االدارات
الربيـدية حيت ان بعضها – مـثل ادارتي بريد املانـيا او هولندا-
امتلك نفس هـذه املؤسسات اخلاصة اليت كانت تثري اخلشية وعلي
أي حـال استفاد آخرون من التقنيات اجلديدة يف حتديث خدماتهم
بل ويف اطالق خـدمات جديدة من اجل تلبية احتياجات الزبن علي
افضل وجه0
ومع اقرتاب املؤمتـر االسرتاتيجـي لالحتاد الربيـدي العاملي يف
دبي والـذي يعقـد من  16الي  18نـوفمرب /تـشريـن ثان الـقادم،
حيـاول اخلرباء ان يـستخلصـوا اجتاهـات القطـاع الربيـدي اليت
سوف تسمح لكل االطـراف املؤثرة من احمليط خط طريق للمستقبل
وتشكـيل االسرتاتيجيـة الربيديـة العامليـة القادمـة اليت يفرتض
اقرارها مبؤمتر نريوبي 0 2008
ومن اجل البـدء يف املنـاقشـة ،سوف يـعرض فـريق التخـطيط
االسرتاتيـجي التـابع جملـلس االسـتثمـار الربيـدي يف االحتـاد
الربيـدي العاملي علي جملـس االدارة يف شهر اكتوبـر /تشرين اول
تقـريرا اعدته الواليـات املتحدة 0ويشري هذا الـتقرير الي العوامل
الـرئيسيـة اليت ميكن ان يكـون هلا انعكـاس علي التـوجه املقبل
للنـشاط الـربيدي وعلـي الدور الـذي قد يلعـبه االحتاد الـربيدي
العاملـي ابتداء من االن ولغـاية عام  2012وبـالتالي من املـنتظر ان
يثـري نقاشا حاميا حول املسألة وان حيضر افكار كل واحد من اجل
لقائي دبي ونريوبي0
واول ملحـوظة لـلفريق :القـطاع الربيـدي قد تـطور لـدرجة ان
املستثمرين الربيـديني القوميني مل يعودوا يـسيطرون وحدهم علي
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السـوق 0فاحلكومات واملنظمون الربيديون والزبن واملستثمرون غري
الربيـديني واملوردون واملنـظمات االقليمـية والدوليـة تعد من ضمن
االطراف املؤثرة املدعوة الن تغري الوضع0
وبتحديده العوامل الكفيلة بالتأثري علي القطاع ،يعرض التقرير
حتول اخلدمة الربيـدية التقليدية الي اربعة امكانيات كامنة وفقا
اليقـاع التغيري يف جمـال االيرادات :ادني تـغيري (ارساء الـبنية
القـاعدية واتقان العملـيات االساسية) والتـغيري التفاضلي (اجناز
نفس الـشي ولكن بطريقة افضل) واملعتـدل ( اجناز االمور بطريقة
خمتلفة) اوالسريع ( القيام بشئ أخر)0
اذا كان ايقـاع التغيريمن احلد االدني ،يشري كـاتبو التقرير الي
احتـمال استمرار العديد من املستثـمرين الربيديني بصفة خاصة يف
البالد النامـية يف التنميـة جلعل الربيد عنصـرا مركزيـا لالقتصاد
القـومي  0امـا اذا كان الـتغيري تـفاضلـيا ،فـسوف يـشبه القـطاع
الربيـدي يف الغـد قطـاع اليـوم 0وسـوف يكـون من املـمكن ادارة
التحوالت بـواسطة الـسياسـات والربامج احلاليـة 0ومع ذلك ،قد
يؤدي أي تغيري معتدل الي التعجيل بالتحوالت اليت غالبا ما تقل
امكـانيـة التنـبؤ بهـا 0وعلي القطـاع الربيـدي ان يثبت مـرونته
ليتفاعل مع الـبيئة اجلديدة وسـوف يتميز املستـثمرون الربيديون
بتلبية االحتيـاجات احمللية اخلاصـة بالسوق واملسـائل السياسية
بطريقـة فردية 0واخريا ،اذا حدث التغيري سريعا – بسبب ثورة
تقنية او بسبب تغري التوجه السياسي العام – فقد حيدث انقالبا
كـامال يف السـوق ويبتـعد املـستثـمرون الـربيديـون عن النـموذج
التقليدي ليصبحوا اكثر تنافسية او استفاللية 0
ويـتابع الـتقريـر مشريا الـي ان هذه الـتحوالت سـوف ختضع
للـسياسـات اليت تقرهـا احلكومـات اوللتوجهـات اليت يعتمـدها
املنظمون او لـدرجة حترر املـستثمريـن الربيديني والطـريقة اليت
يأتي بهـا رد فعلهم علي الـصعيد الـتشغيلي 0وامـام هذه الـبيئة
املتغـرية ،ميكـن للمـستـثمــرين ان يقـروا احـد االخـتيـارات
االسرتاتيجية الثالثة التـالية :االستمرار كادارات بـريد تقليدية
او التحول الي ادارات بريد خمتلطة او الي ادارات بريد جتارية0
ما هو دور االحتاد البريدي العاملي يف كل ذلك ؟
كـيف ميكن ان يتغـري دور االحتاد الـربيدي العـاملي فيمـا يتعلق
باالحـتماالت واالختيارات االسرتاتيجيـة املقرتحة؟ وفقا للكاتيب
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التـقرير " جيـب علي االحتاد الربيـدي العاملي ان يقـرر بالنـسبة
العضـائه تشكيلـة واسعة من اخلـدمات املتنـوعة اليت تـستهدف
املنافذ املختلفة " 0وبالنسبة للبالد اليت سوف حيتفظ بها املستثمر
الربيدي بدور تقليدي ،فعلي االحتاد الربيدي العاملي ان يستمر يف
مـساعدتها علي تنميـة البنية القاعدية وحتـديثها وتطوير اسلوب
االدارة وادارة النفقـات اخلتـاميـة 0اما اذا مـر الربيـد باملـرحلة
املختلطـة ،فيجب عنـدئذ ان يركـز االحتاد الربيـدي العاملي علي
حتـسني الفعـاليـة واخلـدمـة ونقل تـقنيـات وعقــد الشـراكـات
والتحـالفـات االسرتاتيجـية وتـطبيق الـقانـون وتأمـني السـرية
والسالمـة وتنمية سلسلة القيـمة بل واستدامة القطاع 0واخريا ،يف

السياق اخلاص بالربيد التجـاري ،املهم بالنسبة لالحتاد الربيدي
العاملي سيكون بصفة خاصة املعايري الدولية و ابرام العقود متعددة
االطراف واالقلـيميـة او متثيل القـطاع الـربيدي لـدي املنظـمات
الدولية االخري0
امجاال ،مر القطـاع الربيدي بتحوالت ملحـوظة خالل السنوات
املاضيـة و كل شئ يدل علي مواصلة التطور 0ان مستقبل القطاع يتم
حتضريه االن مع بدايـة تفكري سوف يتـواصل ابان جملس االدارة
املقبل يف شهر اكتوبر /تشرين اول0
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)

قراءات مفيدة
هناك عدد من الدراسـات والكتب والتقارير الـيت تستكشف املستقبل او االجتـاهات يف القطاع الربيدي 0والكـثري منها يتناول البالد
الصناعية بصفة خاصة يف اوروبا ولكن بدأت االن تظهر بعض املقاالت اليت ختص البالد النامية وفيما يلي بعضها :
http://ec.europa.eu/internal_market/post/consultations_fr.htm

نتائج استـطالع رأي واسع مت اجراؤه يف نهاية عـام  2005وبداية عام  2006مبعـرفة االحتاد االوروبي لدي املـواطنني واملؤسسات يف
اكثر من  31بلدا خبصوص تطور القطاع الربيـدي والتوجهات املقبلة يف سياسة االحتاد االوروبي يف هذا اجملال 0وقد اجاب ما يقرب
من 3000شخص و 200مؤسسة علي االستقصاء الذي ميكن قراءته علي املوقع االلكرتوني0

www.fedma.org/img/db/EuropeanMMFINALJulyPUG.pdf

The European Mail Manifesto: growth partnership and innovation in a changing industry (2006بقلم تيم ولش
فريق مستخدمي الربيد  ، Postal Users Groupوهو حتالف مناسب مشكل من كبار مستخدمي الربيد يف اوروبا يف نطاق احتاد Federad
 tion of European Direct and Interactive Marketingمتوفر باللغة االجنليزية فقط0
Tim Walsh

European Postal Landscape 2015

تقرير نـشره الفريق االستشاري
فقط0

)Boston Consulting Group (www.bcg.com

حلساب

يف ابريل  /نيسان  0 2006متوفـر باللغة االجنليزية

First Steps Towards New Postal Economics Models for Developing Countries: Learning from the Latin American Experience,

باقالم ا 0انـسون ور 0كوادرا وا 0لينـارس وج 0رونديروس وج 0تـوليدانو
the Postal and Delivery Sector
 ،danoاملكتب الـدولي لالحتاد الربيـدي العاملي  0وسـوف يتم نشـر هذا املقال يف Liberalization
دار نـشر  ،Edgar Elgar Publishingيف  ،Cheltenhamسنـة  0 )2006لالستـعالم :السـيد خـوزيه انـسون  José Ans?nوعنـوانه
االلكرتوني jose.anson@upu.int
A. Ans?n, R. Cuadra, A. Linhares, G. Ronderos et J. Toled

الصور
صورة -1بدون تعليق0
صور  - 4 - 2عوملة ،منو الربيد الدولي ،االعمار ،املنافسة وادارة العالقات مع الزبن كلها عوامل تؤثر علي مستقبل اخلدمات الربيدية0
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التحوالت يف القطاع الربيدي

ما هي نظرة اخلرباء للمستقبل

بقلم جريوم دويتشمان

ما

هي العوامل اليت هلا تأثريحاسم علي مستقبل اخلدمات
الـربيديـة من االن وحـيت السنـوات اخلمسـة القادمـة؟ وجهت
جملة االحتاد الربيدي السـؤال الي العديد من اخلرباء يف خمتلف
جماالت القطاع الربيدي 0وفيما يلي اجاباتهم:

لـوسيي  )Seuil 2006فـان العوملـة التفرض منـوذجا وحـيدا علي
مـؤسـســات أي قطـاع نـشـاط ،ولكـن جيب ان يـتم الـتعبـري عن
"االسلوب املبتكـر" لكل مؤسسة يف قطاعهـا وفقا هلذه " القواعد "
اجلديدة لالعمال وهي الرتكيبة املناسبة لالصول0

النوعية حتمية
خالل السنوات القادمـة ،سوف حيسم مستقبل اخلدمات الربيدية
بنـاء علي الـنوعـية 0فـالنـوعيـة هي الـيت ختلق الثقـة وظروف
التنميـة 0ان القطاع الربيـدي جيابه عددا مـن الفرص ولكن جيب
خلق الشـروط الالزمـة لالستفـادة منهـا 0فلن ميكـن حتقيق ذلك
بضربـة سحرية 0ان احـد الشروط هـو ثقة املؤسـسات والزبن الن
دون هذه الثقة لن حيدث أي تطور 0فيجب ،ضمن ما جيب عمله،
تأمني سلسلة النقل واملهالت وتوفري الضمانات للمستخدمني 0ومع
تـدويل املبـادالت ،جيب تـوفر شـبكة بـريديـة عاملـية مـرتفعة
النوعيـة 0وان كان بعض القـطاعات ميـر بنمو اال انـها مازالت يف
بـداية احللقـة مثل التجـارة االلكرتونيـة  0ومبا ان آفـاق النـمو
ضخمة ،فيجـب جتنب فقدان صلة الثقـة من البداية 0وجيب اآلن
بـذل اجلهد واال سوف تـتعارض قوي الـسوق مع القطـاع الربيدي
وسـوف يـتم تــوزيع البعـائث بـوسـائل اخـري خـالف شبكـة
املستثمرين 0غري ان اخلـدمات الربيدية امـامها يف رأيي مبستقبل
باهـر 0وجيب تنمـية االسرتاتيـجيات واوجه النـشاط من مـنظور
النـوعية الكليـة واالمجالية حبيـث يؤخذ بعني االعـتبار العوامل
مثل السالمة وتطبيق املعايري ومتابعة البعائث 0
ادوارد ديان ،املديرالعام

ان تعبئة املـوارد اخلاصة صـارت تعين :حتديـد مجيع االصول
اخلاصة املادية وغري املادية واضافة قيمة عليها وتنظيمها باسلوب
مالئم وعنـد االقتـضاء وفقـا لسـالسل القيمـة اليت ميكـن ان تضم
مؤسـسات آخـري 0وذلك بطـريقة مـرنة وميكـن مراجعـتها :ان
مـرونة رأس املال الزمـة ايضا مثل مـرونة العمل خـصوصا عـندما
تـؤثـر عـوامل عـدم اليقني الـثقيلـة يف القطـاع سـواء تعلق االمـر
بتهديدات (بريد) او بفرص (طرود وخدمات مالية)0

وضع اسلوب مبتكر ولكن صحيحا من ناحية
القواعد
مـثل أي مؤسـسة ،فـان مصري ادارات الربيـد يرسـم وفقا لـثالثة
حماور وهي االسـواق واملنافـسة والقـدرة االسرتاتيجـية والكل يف
اطار الـقواعد والقـيود حيث اصـبح التنظيـم الربيدي واردا 0ولكن
التحـدي احلاسم يوجـد ابتداء من االن ولغـاية السنـوات اخلمسة
القبلة علي احملور االسرتاتيجي0
وبصفة عـامة ،حتدد االسـرتاتيجية وفقـا للموقع الـذي تشغله
املؤسسة فيما يتعلق مبـواردها 0وكما تبني السيد سوزان برغر ،يف
كتابها صنع يف العامل :احلدود اجلـديدة لالقتصاد العاملي Made in
) monde: les nouvelles frontières de l'économie mondialeدار نشر
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ان القـيود اليت فـرضها االسلـوب اخلاص بـاالعمال هلـا بذلك
املقـابل وهـو التـوسع يف املـسـاحـة االسرتاتـيجيـة مبـا يف ذلك
داخل"قـطاع بريدي" متنوع الطبيعـة من ناحية احلجم ومن ناحية
املوارد او الئحة املـؤسسة 0ولنقل اذن ان ا امـام الدارات الربيدية
وكل مستثمر بريدي مخس سنوات للتحول الي الوضع اجلديد0
بول سوريانو،رئيس معهد البحث والتنقيب الربيدي ،باريس
الروح اخلالقة هي التي تعطي الدفعة لالشياء
يف السنـوات اخلمسة القـادمة ،سوف جتـابه اخلدمات الـربيدية
مبنطقتـنا حتديا مزدوجـا :االبقاء علي اخلدمة الربيـدية الشاملة
بسعـر معقول وتـوفريها لـغالبيـة املواطنني مبـا ان العديـد منهم
اليتمتع بها0
ويف معظم البالد الواقعـة يف منطقتنا ،يوجـد تفاوت بني التنمية
االقتـصاديـة والربيـدية 0والـتغلب الالزم علي هـذا التفـاوت يتم
بـتشجيع التغـيريات املعقولـة علي صعيـد منطقـتنا وعلي الـصعيد
االنـسانـي 0كما جيـب اطالق انشطـة جتاريـة جديـدة السرتجاع
حصـص السـوق وزيـادة االيـرادات 0وجيـب ان تتجه اخلـدمـات
الربيـدية حنـو تأديـة اخلدمـات التمـوينيـة متعددة االجتـاهات
واملالئمة الحتياجات الزبن وذات القيمة املضافة واليت حتقق دخال
ميكن تـوظيفه يف القطـاع 0وجيدر ايضـا التقرب من الـزبن و تولي
مجيع مراحل معاجلة وتوزيع للبعائث 0
وجيب ايضا علي اخلـدمات الربيدية ان تستفيد من االنرتنت يف
نطاق اوجه الـنشاط التجـارية حبيث يتـم ماديا تـوزيع ناتج عدد
كبري من العمليات التجارية احملققة الكرتونيا 0
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امـام هذه التحـديات ،علي اخلـدمات الربيـدية ان تسـتفيد من
الـوضع االقتـصادي ملـنطقتـنا مـع تأمـني ادارة مكثفـة للخـدمات
واملخاطـر السياسيـة واملالية 0ففـي امريكا الالتينـية والكارائييب،
يـعترب النـمو يف اخلـدمات الـربيديـة ممكنـا 0وبقليل مـن الروح
اخلالقة ،اثق يف انه ميكننا ان جنابه هذه التحديات0
سريانا باسيين كاسكو ،االمني العام لالحتاد الربيدي لالمريكتني
واسبانيا والربتغال
التجديد والتنويع
للنجـاح يف اوجه النشاط الربيـدية ،جيب لزامـا التمكن من عرض
اخلدمات متكـاملة 0وبالنظر للتقلبـات اليت مر بها القطاع ،بصفة
خاصـة مع ظهور الربيـد االلكرتوني ودخول املـنافسـة يف اللعبة،
فيمثل التنويع االسرتاتيجي الوسيلة الوحيدة للبقاء0
وحقا الـوضع كان صعبـا بصفـة خاصـة يف اآلونة االخرية اال ان
السنوات اخلمسـة املقبلة تبدو اصعب بالنـسبة لعدد من املؤسسات
الربيدية 0ومن احملتم اذن تنـمية مناذج جتارية جـديدة تستثمر
املـزايا الرئـيسية لـلمستثمـرين الربيديني مـن اجل خلق منتجات
وخدمات جديـدة وتوفريها مثـل االدارة الشاملة للـربيد والعملية
التموينيـة والتسويق املبـاشر واخلدمـات املالية واملصـرفية والنقل
السـريع للبعـائث الصغـرية واالدخارالربيـدي والبيـع بالتجـزئة
واخلدمـات املطـورة اخلاصـة بتـولي الطـرود واخلدمـات املؤداة
حلساب الدولة 0وعلي كل بلد اخـتيار انواع املنتجات املبشرة وفقا
لالحتياجات القومية واخلطط اهليكلية التجارية اخلاصة به0
ويف سوق يتعرض للمنـافسة ،علي املؤسسـات الربيدية ان تثبت
حيوية اكرب 0فالميكنهـا ان تنتظر ان يأتي الـيها الزبن الن اليوم
من الواضح ان االختيارات امامهم الحصر هلا0
ان املـؤسسات الـربيدية اليت لـن يكون هلا رد فعـل اليوم سوف
تتزايد صعوبـة بقائها 0واملؤسسات الوحيدة اليت ميكنها ان تتقدم
وان تنجح هي املـؤسسات القادرة علي التجـديد والتنويع 0ويف هذا
السياق ،االستقاللية والرؤية املستقبلية هما مفتاحا النجاح0
عبد اهلل ابراهيم الدبوس  ،مدير عام بريد االمارات
التحرير املتناسق
ان طريقة الـتناول االوروبية الـيت متيز التحريـر املتدرج واملُحكم
لالسواق الربيـدية اتاحت للمستثمرين العوام التحديث والتسلح يف
مواجهة املنافسة مع االستمرار يف تأمني اخلدمة الشمولية 0
ويـبدو تـاريخ  2009احملـدد للفتح الكـامل للسـوق الربيـدية

معـقوال 0فالتحرر هـو فقط الذي سوف يـتيح اقامة خدمـة بريدية
مشـولية حـديثة تعكـس احتياجـات االقتصـاد احلاليـة يف جمال
االتصال مع محـاية املستهلك 0وهو يوفـر عالوة عليه مزايا البيئة
التنافسية فيما يتعلق باالختيارات والتجديد وجودة االداء0وهناك
العـديد من الدول االعـضاء اليت تظهـركدول رائدة يف اوروبـا فيما
يتعلق بـفتح سوقهـا الربيديـة 0ووفقا الحكـام القانـون الربيدي،
سوف يـنتهي الرتخيـص املطلق الدارة الربيـد االملانيـة "دويتشه
بـوست" يف نهايـة عام  0 2007ومبا ان وضع قـواعد للعبـة عادلة
يعترب امـرا حتميا من اجل خلـق سوق للربيد يكـون حقا اوروبيا،
فيجب علي اوروبا االن ان جتد الطريق للتحرر بروح من التناغم 0
وبوجود وسائل االتصال اجلديدة حتت تصرفنا سواء تعلق االمر
باالنرتنت اوالربيد االلكرتوني اوانظمة اهلواتف احملمولة ،حنن
يف حاجة لتنـظيم اخلدمة الشـمولية احلديـثة اليت حتمي الزبن –
مـن االفراد واملـؤسسـات الصغـرية -يف النطـاق الذي التغـطي فيه
السوق كافة االحتـياجات 0ان املرسلني التجـاريني ،الذين ميثلون
اكثـر من  % 85من سوق الربيد سوف تتم خـدمتهم بطريقة افضل
يف بيئة مفتوحة وختضع للمنافسة0
ان التحـرر يثري مـسألـة اساسيـة وهي كيفيـة متويل اخلـدمة
الشـمولـية مع عـدم وجود نـطاق خمـصص 0وتتـيح عمليـة اعادة
تعـريف االلتزام بـاخلدمـة الشمـولية يف جمـال محايـة املستهلك
التغلب علـي مشكلـة التمـويل 0واذا ما احـدثت بالـرغم من ذلك
تـأدية اخلدمة الشمولية عـجزا ،فيجب ضمان التمويل مع االلتزام
بقواعد املنافسة الشريفة ودون التسبب يف اختالل السوق0
كالوس تسومفينكل  ،رئيس ومدير عام بريد املانيا” دويتشه
بوست وورلد نت”
االنصات الي الزبن
يف املقام االول ،جيب بالضرورة وضع قـواعد عادلة للعبة باالسواق
الربيدية االوروبـية الكربي مثل املانيا وبريطـانيا العظمي وفرنسا
وايطاليا ومير ذلك بصفة خاصة بتطبيق ضريبة القيمة املضافة علي
اخلدمات اليت يقدمها املستثمرون الريديون يف هذه البالد0
بعــد ذلك ،انين عـلي يقـني من ان املـستـثمـريـن الربيــديني
املتواجدين مثلهم مثل املؤسسات اليت جتابه التحدي ومنها تي ان
تي  TNTعليهـم ان يركـزوا حمور سعـيهم علي الـزبن لـتحقيق
النجـاح 0وجيب عليـنا ان جنـد احللول اجملـددة للتـواصل مثل
الصيغة املركبة للتوزيع املادي وااللكرتوني 0كما جيب ان نستكمل
تشكـيلتنا مـن املنتجات خبـدمات جديـدة ذات قيمة مـضافة 0ان
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جناحنـا يتوقف علي قـدرتنا علي ان نـظل منصتني لـزبننا وخلق
عالقة مستدامة معهم0
ماريو فروش ،املدير العام لربيد تي ان تي TNTيف املانيا
حسن االدارة  -عنصر اساسي بالنسبة ملستقبل
اخلدمات البريدية
من اثار العـوملة اخللل الذي وقع يف االتفاقات الدولية علي صعيد
ادارة الشـئون الربيديـة 0و يرتاوح الوضع حـسب التغيريات اليت
تؤثـر علي القـطاع الربيـدي فنجده يـتأرجح بني الـدائرة العـامة
والـبيئة االكثـر جتارية 0وهـناك اطراف مـؤترة وعمليـات دولية
جديدة تسري يف خط مواز مع مـسرية االحتاد الربيدي العاملي حنو
التكـيف بالعوامل اجلـديدة 0ان مستقـبل القطاع الربيـدي يتوقف
علي تطور هذه االتفاقات0
وسوف تـستمراملؤسـسات واوجه النشـاط الربيدية الـدولية بعد
التحرير بل انها هي اليت سـوف تشكله 0وبسبب االلتزام بتأمني
اخلدمـة الشمـوليـة ،فلن تـكون الـسوق هـي وحدهـا اليت متلي
قـانونها 0وسـوف تكون عمليـة التحرير مـصحوبة بعـملية اعادة
تـشكيل لالنظمـة الدوليـة 0واخريا اري انه سوف تـظهر منـظمة
دولية يـرتكز حمورها علي االستثمـار يف القطاع الربيدي 0وسوف
حتكم العنـاصر اجلـديدة يف جمـال االدارة الدولـية الطـريقة اليت
سوف تتحرر بها السوق الربيدية وسوف تتطور0
ومبا ان هذه املعلومـات ليست معروفة بعد ،فـالسؤال هو ماهو
نوع من املنظمات الدولية قد يـنشأ لتلبية االحتياجات ذات الطابع
التشغيلي والتوافقي اليت يلبيها اليوم االحتاد الربيدي العاملي0
اوال ،جيب علـي أي منظـمة ان تـضطلع بـدور املتـحدث بـاسم
القطاع الربيـدي لضمان قـيادته واحملافظـة علي صحته علي املدي
البعيد 0ثانيا ،سـوف حتدد عمليات االدارة الدولية الئحة الربيد
ككيـان خاص مفكك االنـظمة اوككيـان عام يدمج لـزاما مكـونا من
مكونـات اخلدمـة الشمـولية 0ثـالثا ،سـوف يتعلق االمـر ايضا
مبعـرفة ما اذا كان هـناك طريق ثالث ممـكن لتحقيق التوازن بني
طريقة التناول التجارية من ناحية واجلمهور من ناحية اخري او
ما اذا كان الـربيد العام سوف حيل حمله الـقطاع اخلاص 0وسوف
تنعـكس االحكـام املتخـذة علي الصعـيد الـدولي علـي السيـاقات

القومـية وسوف يـكون هلا تـأثري هام علـي االختيارات احلـيوية
بالنسبة ملستقبل القطاع الربيدي0
دكتور روبرت م 0كامبل ،رئيس ونائب مديرجامعة ماونت
الليسون ،كندا
استهداف اخلدمات البريدية للغد
ان استثـمارات  CVCيف القطـاع الربيـدي هي االثبـات علي انـنا
مقتنعني بامكانياته الكامـنة 0ووفقا للنتائج اليت مت احرازها بناء
علي حتريـات عديدة ،يفضل املـستهلك جليا التبـادل املكتوب فما
زال الورق هـو الركيزة احلقيقية الـوحيدة للتواصل املكتوب وحنن
عـلي ثقة من ان الروح اخلالقـة سوف تتيح استثمـار هذا التفضيل
وهذه املزية الفريدة عن حق0
وبالنسبة للسـنوات اخلمسة القادمة ،جيب علي اوروبا اوال ان
حتدد اطـارا عامـا يتيح حـسن االستفـادة من القطـاع الربيدي مع
احملافظة علي مـكانته االساسيـة يف حميط اجملتمع 0وعالوة علي
تقديم اخلـدمات ذات الـنوعيـة الرفيعـة وبسعـر معقول للـسكان
القوميني جبملتهـم (اخلدمة الشموليـة)  ،جيب علي املستثمرين
الربيديني ان يعرضوا حلوال علي املقاس وتليب احتياجات زبنهم0
ان هذا االطارالعام جيب ان يوفر االستقرار القانوني و االمن املالي
فيما يتعلق بتغطية تكلفة اخلدمة الشمولية0
ويـتعلق االمر ايضـا بتحليل املشـاكل اليت جيب حلهـا مبنظور
مزدوج  :ضمـان تأدية اخلدمـة الشموليـة وتطوير ايـضا املنتجات
اجلـديـدة 0وجيب الـتفكري يف طـرق للـتنظـيم مالئمـة وحيـويـة
ومراجعة العالقات التقليـدية بني املستثمرين الربيديني واملنظمني
واحلكومات من اجل ادراجها يف هذا املنظور اجلديد0
ان مـستقـبل القطـاع الربيـدي يتـوقف علي قـدرته علي تـوفري
اخلدمـات الرائـدة اليت تسـتجيب ملـا ينتـظره الـزبن وللـشروط
التجارية الـنموذجية مع ضمان متويل اخلدمـة الربيدية الشمولية
 0وبـناء علي هـذه القواعـد ،يكون مـستقبل القطـاع الربيدي بـراقا
ويصري ايضا الزبن راحبني0
سورين فسرتجارد -بولسن  ،املدير العام لـ Partner CVC Capital
وعضو جملس مراقبة بريد الدامنرك والربيد البلجيكي0
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)

الصور
صور -1السيد عبداهلل ابراهيم الدبوس.،مديرعام بريد االمارات0
صورة - 2كالوس تسومفينكل  ،رئيس ومدير عام بريد املانيا” دويتشه بوست وورلد نت” 0
صورة  - 3ماريو فروش ،املدير العام لربيد تي ان تي TNTيف املانيا
صورة - 4دكتور روبرت م 0كامبل  ،رئيس ونائب مديرجامعة ماونت الليسون ،كندا0
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منوذج لعامل بريدي مثالي
بقلم جودي بريينبالت

اذا

كـان بامكانكـم تشكيل مستقـبل الشبكة الربيـدية ،فما
هو الشـكل الذي ميكن ان تأخـذه؟ تعرض علينـا السيدة
جودي بريينبالت ،نائبـة الرئيس االولي لالسرتاتيجية الربيدية
ببنك اوف امريكا ورئيسة الشئون الربيدية لدي الغرفة التجارية
الـدولية بـباريس ،مفـاتيح العامل الربيـدي املثالـي بالنسـبة هلا0
وحـسبما تـري السيدة بـرنبالط اليت لعبت دورا نـشاطا يف تـطوير
املعيار  S42لالحتاد الربيـدي العاملي خبصوص مـكونات العناوين
الدولية ،ميكن ان يبـسط استخدام اساليب العنونة املتطورة وكذلك
االستعانـة بالتقنيـات اجلديدة االمكان الـشبكة الربيديـة العاملية
ويبسط حياة املستثمرين الربيديني والزبن0
ختيلوا احمليط الـذي ميتد بداهـة علي مدي البصـر وانقلوا هذا
املفهوم الي جمال التجارة بالطريق الربيدي 0فاذا اصبح هذا احللم
حقيقة ،فيمكن حل عـدد كبري من املشاكل االقـتصادية 0ان توزيع
الربيـد بطريقة متنـاغمة وتتميز بـاملصداقية قد تـتيح لنا ان نركز
علي حتقيق الـفرص التجـارية مثل انـشاء نظـام لتغيـري العنوان
ميكـن استثماره يف العـديد من البالد بل ويف العـامل امجع او تنفيذ
عملية عابرة للحدود تتعلق للتصديق علي العناوين0
بـاجيـاز ،يتـيح التحـريـر الربيـدي الـذي يكــون مصحـوبـا
بـالتغيريات التنظـيمية املناسـبة ،الوجه النشاط املـولدة للربيد ان
تنمو وان ختلق بيئـة تنافسية صحـية تكون نتائجهـا بصفة عامة
اجيابية 0ان استخـدام الربيد كوسيلة لالتـصال االساسي حمفوظة
بيـنما يتم دعـم استخدامه كنـاقل للوسائـط الدعائـية والتسـويقية
املدجمة 0وبالتالي ،فان اخلدمات الربيدية مازالت يف متناول اليد
بالنسبة لالفراد واملؤسسات املتوسطة والصغرية0
ويف العامل الربيـدي املثالي  ،تتصـف نوعية اخلدمـة باالمتياز0
فعنـدئذ ،سوف يعي الزبن ويقـرون بنوعية اخلدمـة وفقا لبيانات
املتابعـة وحتديد املكـان 0وسوف تصري سلـسلة التمـوين الربيدي
متـواصلة بني املطبعة والربيد 0ويتم نـشر عمليات تقييم اخلدمات
بـالنسبة لكـافة فئات الـربيد علي املوقـع االلكرتوني ويتم جتميع
النـتائج حسب الفئات ،علي سبيل املثـال الزبن التجاريني( شركة
ا ب ت) ،الفرع القطاعـي( قطاع مالي او البيع بـالتجزئة ) او نوع
البعيثة (رسالة او طرد) 0
كمـا ان البـيانـات الربيـدية سـوف تكـون متـوفرة لـالغراض

التجاريـة علي اساس معـايري التقيـيم العامـة والنوعيـة 0وبهذا
سـوف يتوفـر لدينـا وصفا بالـنسبة النـواع نقاط التـوزيع املختلفة
بصفة خاصة املـؤسسات واحلكومات والقـواعد العسكرية وحمالت
االقامـة ( الشقق ،الـيت تدخل ايضـا يف فئة املـساكن اجلمـاعية او
الفردية ) واجلامعات 0
وهناك اشكـال عنونـة خمتلفة بـالنسبـة النواع نقـاط التوزيع
املخـتلفة  0وسـوف ترتاوح معـدالت االنتقـال اخلاصـة بالفـئات
املختلفة املعتربة واملمارسات النموذجية يف جمال معاجلة العناوين
وفقا للحالة 0
ويف الواليـات املتحدة االمـريكية ،يغري  % 17مـن السكان حمل
اقـامتهم كل سنة وذلـك مقابل  % 10يف بريطـانيا العظمي 0ويف أي
بلد ،مـا هي نسـبة الـسكان الـيت تقوم بـاستـيفاء منـوذج تغيري
العنـوان؟ ووفقا لتقـديرات اخلـدمة الربيـدية بـالواليـات املتحدة
االمريكي  ،فـان البعائث اليت ال يتم توزيعـها وفقا للعنوان املبني
متثل يف الواليات املـتحدة مصروفا قـدره 9ر 1مليار دوالر امريكي
ومتثل اجلهـود اليت تبذهلـا االدارة الربيديـة لتصحـيح العناوين
2ر 0مليـار دوالر امريكي 0ويبقي امـامنا ان نتخـيل ما هي االرقام
املمكنة علي الصعيد العاملي0000
العنونة الدولية  000معيار حياة
ان الربيـد ميـثل وسيلـة اتصـال فعـالـة مـن اجل خلق العالقـات
واحملـافظة علـيها 0ومع ذلك ،يـستحيل تبـادل أي عالقة مع اي
شخـص النعرف عنـوانه  0لذا من االسـاسي ان يتم ابـرازمسـألة
العنونة الدولية0
ففي الـربع االول من عام  ،2006وافق فريق"التـوحيد القياسي"
علي املعيـار  S42ان هذا املعيـار يشري الـي الطريـقة الصـحيحة
لكتابـة عنوان املـورد حسب بـريد الـبلد ضمـانا لتـوزيعه يف هذا
البلد0
وعلي اجملتمع الربيـدي ان جيعل املعيار املـذكور معيـار حياة
بـالنـسبـة الدارات الربيـد والـزبن  0ففي عـامل كـامل ،تـرتكـز
الربجميات االلكرتونية ،املنتـشرة يف كل االسواق ،علي مواصفات
تبـادل بيانـات العنوان – Address Data Interchange specification
 ADISيـنظـر املــوقع االلكـرتوني  www.idealliance.orgاو علي
الوسائل املمـاثلة لنقل البيـانات اليت تتيح ادخـال االداء التلقائي
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علي عدد كـبري من البيانات املتعلقة باالمساء والعنوان وكذلك علي
االرساليات بناء علي املعيار0S42
ولنحقـيق هذا " احللـم الربيدي املـثالي " ،علـي البالد االحدي
عشر اليت تـستخدم هذا املعيـار وهي الواليات املتحـدة االمريكية
واسـرتاليا والربازيل وشيـلي وفنلندا وفـرنسا وبـريطانيـا العظمي
واملغـرب (فرنسي وعربـي) وزيلندا اجلديدة وهـولندا وفنزويال ان
تـشجع البالد االخري علي تـوفري اتصاال جتـاريا بقاعـدة بيانات
تضـم مجيع نقـاط التـوزيع الربيـدي الصـاحلـة يف بالدهـا وعلي
احملافظة علـي هذا االتصال وتوفريه للجميع 0وهناك مزايا اخري
مثل الـتصـديق علـي صالحيـة العنـاويـن وذلك عرب مـوقع post.
بـالنسـبة للمـؤسسـات واالفراد الـذين يرسلـون االرسالـيات علي
املستـويني القومي والدولـي وسوف يؤدي ذلك الي التحـديد اجليد
لنقـاط التوزيع الربيدي واالبقاء علـيها 0وهكذا يصري من املمكن يف
حالة وقوع كارثة كربي مالحظة انعدام نقطة التوزيع 0
ويف عامل بريـد مثالي ،تصـري معاجلة الربيـد كاملة الـتلقائية0
ويتم استخـدام رموز ذات خطوط تتوافق فيما بينها يف املناطق اليت
توجد بهـا كميات كبـرية من الربيد الدولـي 0ان هذه الرموز ذات
اخلـطوط سـوف يتم اسـتخدامهـا جبميع نقـاط النقل من سلـسلة
التموين 0وسـوف تتيح متابعة االكنـاف ووسائل النقل (الطائرات
والقطـارات وسيـارات النقل ،اخل )0تكـوين رؤيـة شاملـة لدورة
تـوزيع الربيد 0وسوف يتم بانتظـام استخدام الرموز ذات اخلطوط
املوضوعـة علي البعائث للفـرز واملتابعة ممـا يتيح توفـر البيانات
املتكيفة واملـرتكزة علي الـزبون 0وسوف يتـم االستعانة بـبيانات
الصور
صورة  - 1بدون تعليق0
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جممعة تعكس مقاييس ميكن الوثوق فيها بالنسبة لتقييم االداء يف
جمـال توزيع الـربيد داخل أي بلـد او خارجه من جـانب املرسل
منهم ومن جـانب اجملتمع الـربيدي مـن اجل ادارة افضل الوجه
النشاط 0وسوف تستنـد نوعية اخلدمة علي معايري ذات مستويات
متنوعة ( اقليمية وقومية ودولية )0
ولتحـسني متـابعــة تنقالت االشخـاص  ،ميكـن،علي املـدي
القصري ،جتربة نـظام قواعد البيـانات متعددة القوميـات بالنسبة
لتغيري العنوان لدي ادارات الربيد املتطوعة 0وتقوم كل ادارة بريد
مبراقـبة بيـاناتهـا اخلاصـة ولكن تـتبادهلـا يف الوقت املـناسب0
واهلدف مـن املشروع ،علي املدي البعيـد ،هو تشجيع االفراد علي
االبالغ عن تغـيري عنـوانهـم الي ادارات الربيـد ( بـرفع معـدل
االشعـار من  50الي  ) %99والتخلـص و/او خفض التكـاليف اليت
تتحملها ادارات الـربيد بالنسبة لتغيري العنوان واتاحة االمكانية
للمؤسسات ان تصل الي الفهارس الـدولية اخلاصة بتغيري العناون
حـيت وان كان كل من هذه الفهـارس حمفوظا يف مـكان آمن يف البلد
الذي خيصه 0
وهناك حـاليا مـشروع يـتم النظـر فيه مـن اجل دراسة اجـابة
ادارات الـربيد علـي مشكلـة البعـائث اليت ال يتـم توزيعهـا وفقا
للعنوان املبني ،فاهلدف هو تقديم توصيات بالنسبة لالجراء الذي
جيب اتـباعه من جانـب االحتاد الربيدي العـاملي يف هذا اجملال0
وسوف متدنـا القائمة بـاملنتجات واخلدمـات اليت تعرضها مجيع
ادارات الربيد بنقطة انطالق جيدة من اجل مستقبل حنلم به0
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)
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التحويالت املالية وتدفقات اهلجرة

املنظمة الدولية للهجرة واالحتاد الربيدي العاملي
سويا يف مواجهة التحدي
ان

اعـطاء املهاجرين مـزية احلصول علي خـدمات لتحويل
االموال امـنة وحمل ثقـة وبسعـر معقول حتـدي ضخم
ولكن كل االمور تشري الي ان التحـويالت ختلق امكانية اقتصادية
كامنـة هامة لتنـمية البالد االكثر فقـرا بالعامل و تنمـية سكانها0
وقـد حصل االحتاد الربيـدي العاملي هذا العـام علي الئحة املالحظ
لدي املنظمـة الدوليـة للهجرة ،وهـو يريد بـذلك ان حيسن فهمه
لتـدفقات اهلجرة والحـتياجات املهـاجرين ويريـد ايضا ان يشكل
اخلدمـات املالية الربيـدية حبيث تليب احلاجـة امللحة املوجودة0
وابان ندوة "احلوار مع اخلـدمات الربيدية حول اهلجرة والتنمية
" اليت نظمت يف جنيف خالل شهر يـوليو /متوز املاضي  ،اشارت
السيدة نديـورو ندياي  ،املديرة العـامة املساعدة للمـنظمة الدولية
للهجرة ،الي دور اخلدمات الربيـدية يف اجلهود املبذولة من اجل
جمابهة التحديات اخلاصة بعمليات نقل االموال0
مـاهـي االحتيـاجـات اخلـاصـة للمهـاجـرين اليـوم يف مجـال
حتويل االموال ؟

من ضمن مـا هو منتظـر ومامت االعراب عنه من جـانب املهاجرين،
جنـد يف املقام االول ضـرورة خفض تكـاليف التحـويل 0ومير ذلك
بـصفة خاصـة بتحديـد اسعار صرف اكـثرجاذبـية 0ويف الواقع ان
معظـم وكاالت التحويل تطبق اسعـارا كثر ارتفاعا – بنسبة % 10
علي االقل -من االسعـار املطبقة يف السوق بيـنما ميكنها ان تواصل
حتقيق الـرحبيـة لورفعـتها بـنسبـة  % 3فقط بـصفة خـاصة مع
االقتصاديات الضخمة 0
غري ان خفـض التكـاليف جيـب اال يتم علـي حسـاب االمـان،
فالزبـون جيب ان يكون متـأكدا من عـدم فقدان مـا يدفعه وانه يف
حالـة وجود مشكلـة،سوف يتم حلـها خبربة مهنيـة كما ان ذلك
جيب ايـضا االيتم علي حسـاب سرعة التحـويل 0يف نهاية االمر،
يتعلق املـوضوع بـتوفـري خدمـات آمنـة وفعالـة ويف متـناول الـيد
لتحويل االموال للمهاجرين0
يف أي منطقـة من مـناطق العـالم ,يـوجد يف الـوقت احلـالي,
اكبـر احـتيـاج خلـدمـات فعـالــة لتحـويل امـوال الـسكـان
املهاجرين اوحتويل اموالهم الي البلد االصلي؟

ان اكـثر البالد احتيـاجا خلدمـات نقل االموال الفعـالة هي البالد
االقل تقدمـا أي الشرحية االكـثر فقرا واالكثـر ضعفا من اجملتمع

الدولي 0ويقدر مبلغ االموال احملولة الي البلد االصلي العابرة عن
طريـق املستثـمرين العـوام واخلواص يف اجتـاه هذه البالد بـ 167
مليار دوالرامريكي  0وميثل هذا املبلغ ضعف قيمة املساعدة العامة
علي الـتنميـة 0وعليه ،تعـد عمليـات حتويل االمـوال الي الـبلد
االصلـي مصدرا هاما للتمـويل اخلارجي بالنسـبة للعديد من البالد
االقل تقدما0
ومبا ان جزء كبري من الـبالد االقل تقدما يقع يف افريقيا ،فعلينا
ان نـوجه عنايـة خاصـة هلذه القـارة حيث االحتيـاجات كبرية0
وبداهة انه جيب ان جند ايضا حلوال يف املناطق االخري مثل آسيا
او امـريكـا الالتينـية الن االمـر يتعلق يف نـهايـة االمر يـاجباد
اجـابات شاملـة لتحسـني هذه اخلدمـات اليت سوف تكـون مفيدة
جلميع املنـاطق يف العامل 0وسـوف يتم التـوصل الي ذلك مبقـارنة
مجيع املبـادرات املتخـذة يف البالد االقل تقـدما وبـتحديـد البالد
االفضل حتقيقا لالهداف0
ماهو التحدي الرئيسي اخلاص مبسألة حتويل االموال ؟

اذا كـانت عمـلية حتـويل االموال الـي الوطن تـتسم يف حـد ذاتها
بطابع غاية يف اخلصوصـية اال ان االثبات علي انعكاسها االجيابي
علـي االقالل من الفقر ومـساهمتـها يف التنمـية االقتصـادية للبالد
املصدرة لـليد العاملـة علي االصعدة احمللـية واالقليميـة والقومية
موجود0
وتتطلب عملية استخدام حتويل االموال الي البلد االصلي كمورد
للتـنميـة يف الـبالد املصــدرة للعمـالـة املهـاجـرة يف املقـام االول
توفـرمعلومات وبـيانات افضـل عن تدفقات االمـوال احملولة وعن
املمارسات يف هـذا اجملال واملواقف واالفضلـيات يف جمال االدخار
واالستثـمار 0وعلـي سبيل املثـال ،يف افريقـيا جـنوب الـصحراء،
تنقص الـبيانات االسـاسية عن عمـليات حتويل االمـوال الي البلد
االصلي بالنسبة لثلثي البالد تقريبا0
وتـكمن املرحلة الثانية يف تشجيع التدابري اليت يفرتض ان تتيح
جعل عملـية التـحويل اقل تكـلفة واكثـر يسـرا يف الوصـول اليها
واكثر امـنا 0وخبفض النفقات النامجـة عن حتويل االموال وضمان
امكانبة حتـسني الوصول الي مـن يعرض القيام بـهذه التحويالت
بـاسعار جمزية وسريعـة وامنة ،يستفيد املهـاجرون باالضافة الي
انه تتم الـي حد بعيد زيـادة حجم االموال اليت يتـم حتويلها الي
البلد االصلي واملتوفرة لدي املستفيدين من البالد االقل تقدما 0
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اخريا ،ميـكن اختـاذ اجـراءات مـن اجل دعم تــأثري تــدفق
التحويالت الي البلـد االصلي علي التنمية بالنسبة لالقتصاد الكلي
والفردي وذلك بطريقـة اكثر مباشرة 0وعلمـا بان االموال احملولة
هي امـوال خاصة ،فان امكانياتها الكـامنة فيما يتعلق بالتنمية يف
البالد االقل تقـدما ميكن دعمها بتحديـد وسائل االستثمار املنتجة
والقابلة لالستمرار ،بصفة خاصة بتسهيل انشاء مؤسسات مبعرفة
املهاجرين مبـاشرة او مبعرفة اليـات وسيطة 0عالوة عليه ،جيدر
تـشجيع صـياغـة السـياسـات الكفـيلة بـدعم مـساهـمة رابـطات
املهاجرين لصاحل التنمية يف بالدهم االصلية 0
يف رأيكـم  ,كيف ميـكن للخـدمـات البـريـديــة ان تسـاهم يف
ايجاد حل ؟

ان االدارات الربيدية العامة متثل اكثر آليات يسهل الوصول اليها
للتحـويل بالـنسبـة لعدد مـن املستـهلكني يف املنـاطق احلضـرية
والريفيـة 0وفيما يـتعلق برواج املـدفوعـات ،فان العـامل الربيدي
يتـمتع بثـالث مزايـا كبرية :اوال مهـارة معـروفة وصـورة شبه
عاملية ،ثانيا اوسع شبكة عاملية من الوكاالت ونقاط البيع اجملاورة
تتيح احلصول علـي خدمات الربيد بـصفة عامة واخلـدمات املالية
بصفة خاصة الكربعدد من املواطنني يف العامل امجع وثالثا منتجات
دفع بسيطة واكيدة وبتعرفات مناسبة0
اال ان آليات التحويل التقلـيدية اليت تقدمها اخلدمات الربيدية
(بصفة خـاصة حوالـة الربيد التقليـدية) يف سبيلهـا لالندثار الن
املنتج مل يعـد يناسـب طلب املستهلك 0فـاملستهلـك يفضل هكذا ان
يعهـد بنقوده للـمستثـمرين الـذين يقدمـون له خدمـات التحويل
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االلكرتونية 0واالمر يتعلق بعكس هذا االجتاه وجبعل االمكانيات
الكـامنـة للخـدمات الـربيديـة يف جمال حتـويل االمـوال مفـيدة
للمهاجرين0
وميـكن لالدارات الربيـدية بـوصفهـا فروعـا رمسيـة لتـحويل
االمـوال مزودة بشبكـة شاسعة ،ان تلعب دورا اسـاسيا يف حتسني
آليات التحويل املقدمة للمهاجرين0
تعهد االحتـاد البـريدي العـاملي واملـنظمـة الدولـية لـلهجرة
بـالعمل سـويا بـالنسـبة مللف حتـويالت االموال والتـدفقات
املهاجرة 0فما هي توقعاتكم فيما يتعلق بهذا التعاون؟

اشـار املديـرالعام لالحتـاد الربيدي العـاملي ،السيـد ادوارد ديان،
خالل الـدورة الـواحـدة والـتسعـني للمنـظمـة الـدوليـة للهجـرة
جبنيف ،الي الـدور الرئـيسي للقـطاع الربيـدي العاملـي يف توفري
امكـانية النفاذ الي خدمات حتويل لالمـوال اكيدة وفعالة ومعقولة
للـسكان املهـاجريـن يف مجلتهم 0وبهـذا الصـدد ،يسـاهم القـطاع
الربيـدي يف االقالل من الفقر يف البالد الناميـة ويف تشجيع التنمية
االجتماعـية واالقتصاديـة 0ان قوة الشبكـة الربيدية تـشكل مزية
غـالبة بـالنسبـة الدارة حتويالت املهـاجريـن بطريقـة افضل علي
الـصعيد الـدولي 0ويف هذا الـسياق ،مـن املهم بالـنسبـة للمنـظمة
الـدولية للهجـرة واالحتاد الربيدي العـاملي التعاون سـويا وتبادل
املـعلومـات وتنمـية االسـرتاتيجيـات اجلديـدة 0وانين اثق يف ان
جهودنـا املشرتكـة سوف تـساهـم يف اجياد احللـول للرهـانات
املرتبطة بعمليات حتويل االموال0
(ترمجة الي اللغة العربية :ماجدة بكري)
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حديث مع بيرت بيكر
رئيس ومديرعام “تي ان تي“ TNT
حديث اجراه ريال ليبالن

ان

اول ما يفكر فيه املرء ،عندما يدور احلديث عن هولندا
هـو طواحـني اهلواء وحـقول زهـور التيـوليب 0اال ان
شهرة هـذا البلد مل تعد تقتصر علي ذلك فخدماته الربيدية صارت
تدعم شهرته بتزايد0ان افضل من يعرف معين كلمة "تصدير " هو
السيد بيرت بـيكر 0ويتولي رئـيس ومدير عـام شركة "تي ان تي"
TNTوعمـره  45عامـا قيـادة شركـة خدمـات للربيـد وللبعـائث
السريعـة لديها اليوم  60فرعا يف العـامل وتقود نشاطها يف اكثر من
 200بلد 0وبـينما يستعد الطالق عالمة "تي ان تي جروب TNT Group
علي الصعـيد الـدولي يف شهـر اكتـوبر \تـشريـن اول ،فان طـموح
املستثمر الربيدي اهلولـندي جيذبه الي التواجد باالسواق الناشئة
يف الصني واهلند وروسيا والربازيل 0فقد اعلنت تي بي جي TPG
وهي من اوائل املستـثمرين الربيـديني يف التحول الي قـطاع خاص
منـذ مايقـرب من عشـرين عامـا ،حتقيق ايـرادات تصل الي 3ر5
مليار يورو بالنسبة لنصف السنة االولي من  2006وكذلك نتيجة
صافـية قـدرها  426ملـيون يـورو وهي نتيجـة اعلي من الـ 402
مليون املسجلة خالل نفس الفرتة من 0 2005
االحتـاد البـريـدي:عنـدمـا مت تعـييـنكم يف مـنصـب رئيـس
ومـديـر عــام اجملمـوعـة عـام  , 2001كـيف كنـتم تـنظـرون
ملـستقبل اخلـدمات البـريديـة يف اوروبا ويف الـعالم ؟ وهل مت
التحقق من هذه الرؤية ؟
بيتـر بيكر :عنـدما توليت وظائفي ،كـان من املالحظ وجود عاملي

تـطور كبرييـن يف القطاع الربيـدي وهما حتـرير السـوق االوروبية
للربيد واالستعاضة عن الربيد املادي باملبادالت االلكرتونية0

وعندما مت تعييين ،كان من املنتظرحدوث التحرير التدرجيي يف
اوروبـا مع االنفتـاح الكـامل لـسوق الـربيد يف آفـاق عام 0 2007
وبالرغم من ان هذا التـحرير قد حدث بسـرعة اقل مما هو مقرر،
اال انه قـد اتضـح ان النظـرة االوليـة كانـت صحيحـة يف اجلزء
االسـاسي منها 0فقـد اجتهت اسواق هـامة مثل املـانيا وبريـطانيا
العظمي ولكن ايضا هـولندا يف اجتاه االنفتاح وعليه حدثت منافسة
مـتزايدة يف هـذه البالد مع قيام القـادمني اجلدد بـوضع يدهم علي
احجـام الربيد اليت كـانت الي ذلك احلني خمصـصة للمسـتثمرين
الرمسيني0
وبهذا الـصدد  ،تقـدم شبـكات الـربيد االوروبـية لـدينـا مثال
منوذجـيا 0فخـالل السنـوات اخلمسـة االخرية ،تطـورت ومنت

بـايقاع ثـابث بل وعـوضت العـام املاضي يف اخلـارج اكثر ممـا هو
منتظر الرتاجع يف النشاط الذي مرت به هولندا0
كمـا ان عملـية االحالل قـد استقـرت 0ففي السـنوات اخلمـسة
املـاضيـة اخنفضـت احجام الـبعائـث حبوالـي  % 10يف هولـندا 0
ويرجع ثلث هـذا اهلبوط  ،وفقا للتقـديرات ،الي عملية االحالل
والثلث اآلخـر الي املنافسة 0اما الـثلث االخري فيتم تفسريه بعدم
ارسال الربيد السباب اقتصادية0
االحتاد البريدي :ان مجموعة تي ان تي TNTموجودة اليوم
يف العـالم اجمع 0ويف الـنهايـة ,ماهـو احلجم الـذي ترغـبون
بلوغه ؟
بيتـر بيكـر :حنن نـريد ان نـصري اكرب مسـتثمر بـريدي اوروبي

شـامل 0لذا ،نـنشد بلـوغ املرتبـة الثانيـة يف مجيع البالد الكبرية
بأوروبـا بعد املـستثمـرين الربيديـني القومني متـاما  0ومنـذ عدة
سنوات االن ،صارت الشـركة الشريـكة معنا وهي سربنغ Spring
الـشركة االولي يف العامل للربيد الـدولي للمؤسسات 0وحنن حناول
دعم وجودنـا ببعض منـافذ الـربيد النـوعية خـارج اوروبا وذلك
بتشكيل التحالفات مع املؤسسات الربيدية االخري0

ومن جهـة اخري ،تـنوي جممـوعتنـا احملافظـة علي مكـانها
الـرائد يف البعائـث بالتوزيع الـسريع يف اوروبا والن تـصبح شركة
رائدة يف هـذا النـوع من التـدفق يف الصـني وبني الصـني واوروبا0
وهدفنـا هو الوصـول الي مكانة غـالبة يف جنـوب شرق آسيا وذلك
بــربط بالد هـذه املـنطقـة بـالـصني بـواسطـة شبـكتنـا الربيـة
اآلسيـوية0كما اننا نـنشد شغل املرتبة االولـي بالعديد من االسواق
الناشئة ومنها اهلند والـشرق االوسط وافريقيا وامريكا اجلنوبية0
واخريا نأمل احلصـول علي حصة غـالبة يف اخلدمـات اخلاصة من
قطاع التوزيع السريع 0
االحتاد البـريدي :وفقا للـمعلومات الـواردة يف الصحف ,فان
خطط املـشاركـة يف مؤسـسة مـشتركـة مع البـريد اليـاباني
بالنسبـة للتوزيع السـريع الدولي تواجه صعـوبات 0فما هي
اهـمية عالقاتكم مع البـريد الياباني مـن منظور توسعكم يف
آسيا ؟
بيتـر بيكر :بالـرغم من ان هذه اخلطط تشكل مـكونا اليستهان به

من اسرتاتـيجية الـنمو اخلـاصة بـنا يف آسيـا اال انها جمـرد احد
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جوانبها  0وكـما قيل من قبل ،حنن نـتقدم بسرعـة يف آسيا بفضل
شبكاتنـا القومية يف الصني واهلـند وبفضل شبكة الـطرق اآلسيوية
اليت ختصنا 0
االحتــاد البـريـدي :قــامت شـركــة تي ان تـي لتـوهـا بـبيع
املؤسـسة املكلفـة بالعـملية الـتمويـنية اخلـاصة بهـا فلماذا
تخليتم عن هذا اجملال ؟
بـيتــر بيكـر :ان "تي ان تـي لوجـستيك " TNT Logisticsتشغل

املـرتبة الثانية علـي الصعيد العاملي من جمال اخلـدمات التموينية
بعقـود وتسجل ارقاما ضخمـة للغاية يف القطاعـات املستهدفة وهي
تـشغل املرتبـة االولي يف الصنـاعة العـاملية للـسيارات ويف الـسوق
االوروبيـة الطارات الـسيارات واملـرتبة الـثانيـة يف قطـاع السلع
االسـتهالكيـة وااللـكرتونيـة رفيعـة التـقنيـة وهـم قطـاعـان يف
تطورمستمر0
اال ان القطـاع التمـويين يتمـيزعـن اوجه النشـاط اليت تعمل يف
داخل شبكة التوزيع السريع والربيد بالعديد من اخلصائص 0لدي
تي ان تي لوجستيك يف ملفها جمموعة مكونة من  1400عقد خاص
موضوعـا وفقا للمقاس مع زبـن صناعيني  0وشعارهـا" الشفافية يف
عـامل معقـد" وهي بهـذا الشعـار تدعـي الروح اخلـالقة والـذكاء
واملعرفة املعمقـة لالسواق 0وتستدعي العملية التـموينية التعاقدية
وجود قـدرات ادارية ممـتازة للمـشروع وذلك بـالنسبـة لكل عقد
وليس بالنسبة للنشاط يف مجلته الن لكل زبون يوضع حل خيصه0
ويف الـواقع ،ان العملية التـموينية لـيست نشاطـا يتم داخل شبكة
وعليه ال يتـالئم مع اسرتاتيجية تي ان تي املرتكزة علي هذا النوع
من االستثمار0

االحتـاد البـريـدي  :وجهت شـركـة تي ان تـي نشـاطهـا نحـو
الرسائل والطرود والتوزيع السريع فما هو الدور الذي تنوون
االضطالع به يف قطاع االتصاالت االلكترونية ؟
بيتـر بيكر :يف العـام املاضي ،امكن التوصل الـي اتفاق بني البنوك
 ABN AMROو Postbank

اهلـولنـديـة وهي  Rabobankو
 Bankمن ناحيـة ومن ناحيـة اخري بريـد تي بي جي TPG Post
فيما يـتعلق باسلوب ارسـال قوائم احلسـاب واحلسابـات بواسطة
اخلدمات املصرفيـة االلكرتونية وعرضها ودفعها 0ان هذه اخلدمة
سـوف تسهـل الي حد بعـيد عملـية استـالم ودفع قوائم احلـساب
واحلسابات بالنسبة للمستهلكني واملؤسسات والبنوك 0وسوف يتم
هذا العام الـبدء يف يف هذه الطريقة اجلديـدة العداد قائمة احلساب
والدفع الرقمي0
ان دفع قـوائم احلـساب الـرقميـة بواسـطة خـدمات مـصرفـية
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الكرتونيـة وسيطة يليب احتيـاجات املستهلكني يف جمـال السرعة
والراحـة واالمان 0فلـن حيتاج الـزبن بعـد ذلك لكتـابة بيـانات
حساب الـشيكات الربيدية يدويا عـلي الكشوف وسوف يتيسرهلم
االطالع علي البـيانـات املتعلقـة باملـدفوعـات اليت تتـم بواسـطة
االستقطـاع التلقـائي وذلك يف بيـئة آمنـة يوفـرها نـظام العلـممة
البعديـة ( التلماتك) املصـريف مع امكان ايضـا االطالع اطالعا كامال
علي مجيع قوائم احلساب االخري0
وبالنـسبة للمؤسسات ،سوف تكـون عملية اعداد قوائم احلساب
الرقمية اكثـر فائدة النها سوف تـبسط وتسرع بالعمل االداري مع
خفض تكاليف الطباعة والتخليص  0اما بالنسبة للبنوك  ،فسوف
تعـاجل عددا اقل من كشوف احلسـاب وسوف حتقق فعالية اكرب يف
عمليات الدفع0
االحتاد البريـدي :يف شهر اكتوبر/تـشرين اول القادم ,سوف
تغـيرون تـسميـة رويال تـي بي جي بـوست Royal TPG Post
الي تـي ان تي بــوست  TNT Postوتـي ان تي كــانت يف االصل
مؤسـسة اسـتراليـة 0االيخشي الهـولنديـون اذن ان يفقدوا
الي حـد مـا هـويـتهـم القــوميـة؟ ومــا هي االهـداف الـتي
تنشدونها من هذا التغيير؟
بيتـربيكر :ان تي بـي جي بوست راسخة يف التـاريخ القومي منذ

اكثر من  200عام  0وخالل هـذين القرنني  ،كنا جزء اليتجزأ من
الشركة اهلولـندية وهو ما اقـرته جاللة ملكة هولنـدا بياتريكس
رمسيا عندمـا صرحت لرويال تي بي جي بوست ان حتتفظ بعبارة
املـلكية " رويـال" يف التسـمية اجلـديدة  0واعتقـد انه ميكنين ان
اؤكد ان زمالئي اهلولنديني والبالغ عددهم  60 000اليرون يف هذا
التغيري أي تهديد هلـويتهم القومية  0كما اننـا قد اجرينا دراسة
معمقة عن رد فعل زبننا وهم الجيدون يف ذلك أي مشكلة0

وحنن ننوي ،بـاعتماد عالمـة "تي ان تي" يف كل مكـان ،زيادة
شهـرة جمموعتنا يف الـعامل امجع ولكننا ننـوي ايضا االستفادة من
التـوافق احلركـي يف جمال التـسويق وحتـسني االتصـال بالنـسبة
للخدما ت اليت نعرضها0
االحتـاد البريـدي  :أن السوق الـبريديـة بهولنـدا سوف يتم
حتـريـرهـا متـامــا يف اول ينـايـر /كـانـون ثــان  , 2008فهل
تعتقدون ان قـواعد اللعـبة غيـر العادلـة التي تقـولون انكم
تالحظونها بني املستثمرين البريديني االوروبيني سوف يتم
تنسيقها واذا كان الرد بنعم فما هي الشروط لذلك ؟
بيتربيكر:اذا كـانت قواعد اللعبة حاليا غري عادلة فذلك يرجع

حوار مع القادة الربيديني

اسـاسا الي عـدم املساواة يف املعـاجلة لـدي العديـد من املستـثمرين
الربيديني بالنسبة لضريبـة القيمة املضافة 0فعلي سبيل املثال ،يف
بريطانيا العظمي ويف املانيا  ،ليس علي املستثمر الربيدي ان يطبق
هـذه الضريبـة علي خدماته وبـالرغم من ان الربيـد امللكي والربيد
االملـاني ال ميكنهمـا اسرتجاع الضـريبة علي الـقيمة املضـافة اليت
تدفع عـن مشرتواتهـما اال ان القـادمني اجلـدد يف القطـاع جيدون
انفسهم يف وضع جمحف يصعب معه متاما الصمود امام املنافسة 0

جيب ان حنـاول ،مبا اننا نلعب دور الصدارة يف النقل،االقالل من
استخـدام املوارد الـطبيعيـة وخفض االنبعـاثات 0وعـليه نسـاند
املبـادرات اليت تقـدم للـبيئــة واجملتمـع بصفـة عـامـة فـوائـد
مـستدامـة0ويف هذا الـسياق ،اطـلقنا يف األونـة االخرية برنـاجما
عنوانه " القيـادة النظيفـة" وهو يكمـن يف تزويد حـظرية سيارات
النقل والشاحنات لدينا بعربات توفر الطاقة وذات مستوي انبعاث
ضعيف ويف متييز القيادة االقتصادية0

وبالنظر للتحـرر التام املعلن يف هولنـدا ،فان احلكومة جيب ان
تقرر ما اذا كان هـذا التحرر مرتبطا بـوجود ظروف غري عادلة يف
التـاريخ املقـرر 0ويف الوقـت احلاضـر ،ليـس هنـاك مايـستـدعي
لالعتقاد انه لن يتم حيت ذلك احلني ارساء قواعد عادلة للعبة0

االحتــاد البـريـدي :مــاهي الفـائـدة الـتي ميـثلهـا االحتـاد
البـريدي العـاملي ملؤسـستكم ويف املقـابل ماذا ميكـن ان تقدم
مؤسستكم لالحتاد البريدي العاملي ؟
بيتر بيكر :ان االحتاد الربيدي العاملي هو الضامن خلدمة مشولية

االحتاد الـبريـدي  :باالشـتراك يف بـرنامـج الغذاء العـاملي
لالمم املتحـدة وكـذلك يف بـرنــامج االمم املتحــدة للبـيئـة ,
اظهرت شـركة تي ان تي روح املـسئوليـة االجتماعـية  0فمن
وجهة نظركم  ،كعضو يف االحتاد البريدي العاملي ،وهو ايضا
مؤسسة متخصصة من مـؤسسات منظمة االمم املتحدة ،هل
يقع عنـد االقـتضــاء علي عــاتق مجمـوعـتكم مـسئـوليـة
مساعدة البالد النامية علي دعم شبكتها البريدية القومية
وعليه ،الشبكة العاملية ؟
بيتر بيكـر :حنن كنا قد ساعدنا مستثمرين آخرين من قبل علي

حتسني قـدرتهم يف االدارة وكذلك كفـاءاتهم يف التسـويق والشئون
املالية والتنظيـم0وباالرتكاز الي هذه التجـربة فكرنا يف انه جيب
ان نـذهب الي ابعـد من ذلـك وان نوجـه كل اهتمـامنـا الي اولي
االولويات بالـنسبة لتنمـية السكان وهي الغـذاء 0وقررنا اذن منذ
مخس سنوات املشاركة يف برنامج الغذاء العاملي لالمم املتحدة0
وفـيما يتعلق بربنامج االمم املتحدة للبيئة ،ميكنين ان اقول انه

بـالنسبـة لعمليـات تبادل الربيـد بني مجيع االطـراف يف العامل0
وهويشكل شبكـة تغطي معظم البالد واملنـاطق يف الكرة االرضية 0
وبكل تأكيـد ،يرجع للمسـتثمرين الربيـديني القوميـني احملافظة
علـي هذه الـشبكـة وتنـميتهـا ولكنـين االحظ يف حميـط االحتاد
الربيدي العاملي واملكتب الدولي انطالقة رائعة حنو تنمية االسواق
والـتقنيات مـن اجل الفعاليـة والنوعـية االفضل يف اخلـدمة وانين
اقدر متـاما هذه احلـيوية  0ومن نـاحييت ،ومن جراء جتـربتنا ،
لدينا الكـثري مما نقدمه 0فقـد مضت تقريـبا عشرون عـاما منذ ان
وضعنا اقـدامنا علي الطـريق الصعب للخصخصـة الكاملة 0وخالل
هـذه الفرتة ،امكننا ان نـصري وان نظل احد افضل مقـدمي خدمات
الربيد والـبعائـث بالتـوزيع السـريع املوجه حنـو الزبن،ادا ًء يف
العـامل 0ان مساهـمتنا يف االحتـاد الربيدي الـعاملي هي مثـرة هذه
التجـربـة الفـريـدة وسـوف تظل كـذلك وانين علـي يقني من ان
جمـموعتـنا كعـضو نـشط يف جملـس االستثـمار الربيـدي ميكن ان
تستمـر يف املساهـمة مسـاهمة مفـيدة يف املهمـة اليت يضـطلع بها
االحتاد الربيدي العاملي0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  - 1بيرت بيكر ،رئيس ومديرعام "تي ان تي " TNT
صورتان 1و -2بدون تعليق0
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الربيد يف متناول اجلميع ويف أي مكان

النوعية الشاملة واالمجالية هي الضمان لثقة الزبون

بقلم اداورد ديان ،املدير العام
ان كثريا ما احب ان اذكر بـأن ارسال أي رسالة او اي طرد
بـالربيد مل يعـد اليوم مـثل القاء الـزجاجـة يف البحر0
فالتقـنيات اجلديدة قـد زودت القطاع الربيدي بـالقدرة علي ضمان
متابعة الربيد والرزم او الطرود من طرف الي طرف0
واملوضـوع مهم فنوعية اخلـدمة متثل يف يومنا هـذا حتديا المفر
منه للمـستثمـرين الربيـديني يف العامل امجع 0والـيوم ،مبنـاسبة
اليوم العـاملي للربيد  ،2006الذي حنتفل به يف  9اكـتوبر /تشرين
اول من كل عـام ،ادعو مجـيع اطراف القـطاع الربيـدي الي ابراز
النـوعية والي اقـرار الوسائل الالزمـة لكي تساهـم اخلدمات اليت
يعرضـونها علـي امت وجه يف التنمـية االجتـماعيـة واالقتصـادية
بالبالد اليت تتواجد بها وكذلك يف ارضاء االفراد او املؤسسات0
وهنـاك العديـد من احللـول اليت تهـدف الي حتسـني نوعـية
اخلدمة واالحتاد الربيدي العاملي هنا لتقديم الدعم املتواصل يف هذا
اجملـال 0ان االحتاد جعل مـن حتسني الـنوعيـة احدي اولـوياته
وهـويتحـرك علي عـدة جبهـات لكـي تعمل االبعـاد الثالثـة من
الشبـكة الربيديـة العاملية – املـادية وااللكرتونيـة واملالية – علي
تشجيع افضل نوعية خـدمة ممكنة و ذلك سواء علي صعيد متابعة
وحتديد مكان البعائث او علي صعيد قياس االداء واالمن0
وبهذا الصدد ،يعترب صندوق حتسني نوعية اخلدمة لالحتاد
الـربيدي العاملي اداة مبتكرة لتمـويل التنمية واداة فريدة يف حميط
االمم املتحدة 0وقـد مول الصندوق خالل السنـوات اخلمسة املاضية
مـا يقرب مـن  280مشروعـا اهلدف منهـا هو اخلـدمة الربيـدية
االكثر فعـالية يف البالد النـامية والبـالد االقل تقدما0وتـركز هذه
املشروعـات علي سرعة اخلـدمة الربيديـة وامكانية الـوثوق فيها
اواالمن اومعـاجلة الطلبـات الربيديـة اوالوصول الـي اخلدمات او
اقامة انظمة مراقبة للتكاليف وحتديد التعرفة0
كما ان التوحيد القياسي يسري جانبا الي جنب مع النوعية0
فـاملعايـري تسهل التـشغيل املتبـادل للشبكـات الربيديـة وتشجع
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التـجديد وخفـض التكاليف 0وهـناك العديـد من املعايري الـدولية
ومنها اكثر من مائة معيار طورها االحتاد الربيدي العاملي وتساهم
يف تنـاسق اخلدمات الربيدية يف العامل امجع وانتظامها ونوعيتها0
ولكن لكي تكـون هذه املعـايري فعالـة ،جيب ان يقرهـا اكرب عدد
ممـكن من االطـراف املـؤثـرة يف القطـاع الربيـدي بصفـة خـاصـة
املـستثـمريـن وممثلي الـزبن وايضـا مصـانع املظـاريف واملـعدات
وناشـري النـشرات 0ومـع عوملـة التبـادل التـجاري ،يـصري من
االساسي توحيـد اوجه نشاط املعاجلـة واملتابعة والتـوجية للربيد
قياسيا لضمان خدمة من نوعية ممتازة من وجهة نظر الزبن 0
وبفضـل هذه املعـايري يـتم اعالم البـالد مقدمـا عن الـوصول
الوشيك للبعائث الربيدية القادمة من بالد اخري اوميكن يف الصني
او يف الربازيل قـراءة الرمز ذي اخلطـوط املوضوع علـي بعيثة ما يف
بنني اوميكن التعـرف يف فرنسـا علي اخلتم الـربيدي االلكرتوني
الذي تـستخدمه كندا 0عالوة عليه ،ميكن انـشاء رسائل منوذجية
من اجل خدمات اخري مبا يف ذلك اخلـدمات املالية الربيدية اليت
تتـطور بسـرعة 0ويف  ،2005مت ارسال اكـثر من  2مليـون حوالة
بـريد الكـرتونية بـاستخدام الـرسائل الـنموذجـية 0ان التـوحيد
القياسي امـر اساسي ضمانا للتـحويالت االلكرتونية لالموال حمل
الثقـة واملؤكـدة واليت تعـترب احلاجـة اليهـا حتديـا حيويـا علي
الصعيد الدولي 0وهكـذا جيب ان يتيسر للعمال املهاجرين  -الذي
ميثلون  % 3من سكان العامل  -لن يرسلوا سريعا وبسعر يف متناول
اليد جزء من مدخراتهم ملساعدة اسرهم  0ومتثل هذه املبالغ ،بعد
االستثمارات املباشرة،مورد التمـويل الثاني االكثر اهمية بالنسبة
للبالد النامية0
وقد مت ايضا اعداد املواصفات للـرسائل املوحدة قياسيا ومتت
املوافقة عليها من اجل حتقيق التخليص اجلمركي االمثل للبعائث
الربيـدية 0واالمر كـذلك بالنـسبة للعنـونة الدوليـة 0ومنذ قليل،
اصـبح يوجـد معيـار يصف كل الـعناصـر الالزمة لـتكويـن عنوان
يعرتف به علي الصعيد العاملي0
ومـع ذلك مازال هنـاك الكثري ممـا جيب عمله وال جيب ان
يغيب عن نظرنا اهلـدف 0فالنوعية الكليـة أي النوعية االمجالية

اليوم العاملي للربيد

هي الضـمان للثقة اليت يعطيها الـزبن للخدمات الربيدية  0وحنن
حباجة هلـذه الثقة ملواصلة تنمية سـوق االتصال بالطريق الربيدي

وعلينا ان نغذيها ،فنحن االطراف املؤثرة يف القطاع0
( ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1املديرالعام  ،السيد ادوارد ديان0
صورة  – 2لن يفوت جمتـمع برن وزوار االحتاد الربيدي العاملي مالحظـة يوم  9اكتوبر/تشرين اول املـوافق لليوم العاملي للربيد 0يتم وضع
مملصق ابعاده 7 x 20م علي واجهة املكتب الدولي لعدة اسابيع خالل شهر اكتوبر /تشرين اول ليذكرهم بذلك كل عام 0
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شهادة

ماميثله الربيد بالنسبة لي
يف

اللحظة الـيت يستعد فـيها اجملتمع الربيـدي لالحتفال
باليوم العاملي للربيد يف  9اكتوبر ،ميكننا ان نتسآل عما
متثله اخلـدمة الربيديـة بالنسـبة للمواطن العـادي 0ففيما يتعلق
بـأحـد مثل ج 0ب 0جـاكـافـوال من بـورت اليــزابث ( جنـوب
افريقيـا) ،ختلق اخلدمـة الربيديـة اختالفا كـبريا يف حياته 0ان
السيد ج0ب 0جاكافـوال فقد بصره عام  1969واليوم يتلقي بانتظام
عرب الربيــد كتبـا من اخلـارج او من مـكتبـة جنـوب افـريقيـا
للمكفوفني بغـراهامستاون علـي بعد  130كم من حمل اقامته 0وال
تكلفه هذه االرسـاليات شيئـا  0فانظمـة االحتاد الربيـدي العاملي
تنص عـلي ان الرسائـل والطرود اليت تتـضمن مكتوبـات املكفوفني
واليت حتمل لصيقة بيضاء متثل رجال ميسك بعصا ومظروفا توجه
باالعفاء0
" منـذ سنوات عديدة  ،ضـربين رجل علي وجهي حبزام  0وقد
اصيب عيناي وقال لي الطبيب انين لن استطيع الرؤية مرة ثانية0
وغرقت يف االحباط فقد كان ذلك بالنسبة لي نهاية العامل واعتقدت
انه لـن ميكنين ابـدا ان افعل اي شـيء 0وبقيت يف مـنزلـي طوال
الصور
صورة  - 1السيد ج0ب 0جاكافوال 0
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اليوم ومل اكن اريد ان اري احدا0
" بعـد قليل ،انضممـت الي منظمة جـنوب افريقيـا للمكفوفني0
واعلموني بوجود مكتبة املكفوفني وقالوا لي انها ميكن ان تقدم لي
جمانـا كتبا لكي ال اظل دون القيـام بأي شئ 0ويف ذلك الوقت  ،مل
اكن اقرأ جيدا طريقة الربايل النين كنت قد بدأت لتوي اتعلمها0
ولكن ذلـك هو الـذي خلق كل الـفرق يف حـياتـي  0وكانـت قراءة
الكتاب االول صعبة ولـكن عندما انتهيت منه ،عرفت انين سوف
اجنح يف ذلك فقلت لنفسي  " :ميكنك ان تقرأ!" 0
" ان هذه الـكتب املرسلة جمـانا هامة جـدا بالنسبـة للمكفوفني
الن معظمنا يصمد بفضل االعانات وليس لديه الوسيلة لدفع نفقات
االرسال والشراء هـذه الكتب  0وتلـعب هذه الكتـب دورا هاما يف
حياتـي النين االن التقي بالكثري من النـاس واقوم بزيارات كثرية
واذهب الي االجـتماعات  0واتناقش مع الناس مما يتيح لفكري ان
يظل متيقظا ومليئا باحليوية"0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

منتدي هواية طوابع الربيد

اجتاهات التخليص اجلديدة
بقلميورغن اولشيمكيه

يف

عـام  ،1840ظهـرت اول طـوابع يف انغـلرتا بنـاء علي
مبـادرة من الـسيـد روالنـد هـيل 0وعلي مـر الـسنني ،
انتشر تـأثري الطابع يف العـامل بأسره 0واالبـطال كان يتم يف االصل
يدويا 0ثم مع تزايد حجم الربيد ،سريعا ماظهرت آالت االبطال0
ويف عـام  ،1867قام روبرت هنـريتشسن بـهامبورغ بـتجربة اول
جهـاز 0مع منعـطف القرن ،ظهـرت حدود النـظام واتـاح ادخال
عملـيات االبـطال اآللـية القـضاء علـي املشقـة اليت يعـاني مـنها
الـعاملـون الربيـديون بـسبب ارهـاق حركـة اخلتم الـيدوي 0ويف
عــــــام  ،1925ظهرت اول آلة تكتب مكـان املصدر 0ومت تهذيب
التقنيـة يف العقود الـتاليـة اال ان عمليـة االبطال مل حيـدث فيها
تطور كبري0
يف فرتة تتجاوز اخلمـسني عاما ،تطورت االساليب الفنية تطورا
كبريا 0ويف مـارس  /أذار  ،1998ولدت طـريقة جـديدة الثـبات
تـسديد االجـرة الربيديـة حتت مسمي Information Based Indicia
Programme (IBIP).ويتعلق االمـر بشكـل جديـد من اشكـال طبع
االجرة يتضـمن معلومـات ميكن التعـرف عليها بـالعني اجملردة
ومبـكن ان تقرأهـا اآلالت 0اما الـرمز الربيـدي ذواخلطوط ثـنائي
االبعاد فهو يتضمن بيانـات امنية 0وبعكس بصمات آالت االبطال
املوجودة  ،فان كل رمز ذي خطوط Information Based Indicia Pro-
 gramme (IBIP).فريد 0وتضمـن عملية ادراج عناصرالرتميز امكان
طبـع االشارة ،أي الرمـز ذي اخلطوط ثنـائي االبعاد ،انـطالقا من
جهاز احلـاسوب 0فبمـا ان االبطال االلي يـستخدم من قـبل نظام
الطـباعة بواسـطة تدفق احلرب ،فلم يـثر ادخال هذا الـرمزاجلديد
ذي اخلطوط ثنائية االبعاد يف بصمة التخليص أي مشكلة0
وهكــذا ،مت يف  1999اطالق مـشـروع منــوذجي
) engineering the Mailer Post Interfaceاشـرتكت فيهـا مـؤسسـة
الربيـد الـدوليـة  International Post Corporationوبـيتين بـاووز
ونيـوبوسـت والربيد االملـاني والربيـد امللكي 0واهـدافه تكمن يف
وضع معـايري الربجميات البـينية ( االنرتفيـس) من اجل االبطال
ومـطالبـة من يؤدي اخلـدمات الربيـدية بتجـربة العنـاصر مثل
احتـمال تـزوير الـتخليـص وتسـجيل البـيانـات علي املـظروف
الـكرتونيـا واعـداد قـائمــة حسـاب عـلي شكل  EDIFACTونقل
البيـانات عن طـريق االنرتنت وكـذلك استثمـار قاعـدة البيـانات
وتوفري اخلدمات الكرتونيا0
REMPI (Re-

املثال االملاني
اشرتك الربيـد االملانـي بالـنسـبة هلـذا املشـروع النمـوذجي مع
لـوفتهانـزا ايربالس  Lufthansa AirPlusومت هكـذا توجـيه بعائث
بواسطة النـاقل بواقع مرة يف االسبـوع من شهر اكتوبـر /تشريــن
اول  1999الي شهر مـارس /أذار  0 2000وكان يتم طبع البيانات
اجلـديـدة اليت متت جتـربتهـا يف جمـال الـتخليـص ،علي هـذه
الـبعائث 0وعالوة علـي االبطال املعتـاد  ،كانت تـرد الغراض هلا
عالقة بالـتجربة ،بيـانات مثل امسي النـاقل واملستثمـر الشريك
ورمـز ذو خطوط ثنـائي االبعاد ورقم البعـيثة وبيانـات عن العملة
املـستخدمة وتاريخ االيداع واالجرة ووسـيلة النقل و بيان للمراقبة
وعالمة نظام االنتاج0
وقد لـوحظ اليوم ان هـذا النوع من االبـطال كان يـتضمن من قبل
العناصر االساسيـة للتخليص الرقمي من اجلـيل اجلديد فرانكيت
 FRANKITاملستخدم يف املانيا منذ 0 2004
اما اليـوم  ،فتتضمن مجيع انـظمة التخليص اجلـديدة ليس فقط
أالت االبـطال اواالبطـال االلكرتوني اوالطـابعات بـالنسبـة لطبع
اللصائق ولكن ايضا شبابيك بعض املكاتب واجهزة التوزيع الذاتية
اخلـاصة بهـا ختليصـا مزودا بـرمز ذي خـطوط ثنـائي االبعاد به
خصائص كل بلد 0وميكن ايضـا القيام بعمل املتابعة وحتديد املكان
للبعـيثة بواسطـة هذا الرمز اذا ادخـل املستثمر الـربيدي التطبيق
الفين الالزم يف مراكز الفرز لديه0
ويتميز الـرمز ذو اخلطوط ثنـائي االبعاد بامكـانيات استخدامه
املتعددة سـواء بالنسبة الدارات الـربيد او بالنسبـة للزبن انفسهم
وبالتالي يفـرض نفسه بالتـدريج وبالرجعة علي االقل علي البالد
الصناعية0
واملسألة مسألة وقت فقط مبا ان الربيد السويسري قد عمم بالفعل
آالت التخليص الـرقمية ووضع اآلالت القدمية يف واجهات العرض
باملتاحف0
والخيص التطور الطوابع او شرعيتها وعليه سوف تظل الطوابع
اهم وسيلة تدل علي الدفع املسبق لالجرة الربيدية0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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