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نالمستتتتتتتتلم ي  ال إلى - بلتتتتدا  في الي  معيَّ
 االتحاداء في ـاألعض
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 1157(DOP.QS.QIP)0620 :الةـــــاإلح

 لمعيَّنين للمستثمرين افي مجال إدارة النوعية دعوة إلى المشاركة في عملية منح شهادات االعتماد  الموضوع:
 
 

 ،السيد، حض ة السيدة

 
 C 20/1999تطبيقاً للحكم نظام االتحاد الب يدي العالمي لمنح شتتتتتتتهادات االعتماد في مجال إدا ة النوعية  ِعدَّ أ  

، باالستتتتتتتتناد إلى منهجية واحدة 2003الصتتتتتتتاد  ع  مجتم  بيجي ت وبدأ تنفيال على الصتتتتتتتعيد العالمي في عام 
ي  بمسائل إدا ة النوعية معيَّنتوعية المستلم ي  الهال االعتماد  شهاداتم  منح األصلي واستبياني ت وكا  الهدف 

 ت2014و 2010و 2007و 2005ماكو ة في أعوام بغية تحسي  الخدمات الب يديةت وأعيد النظ  في المنهجية ال
 

التجا ة اإللكت ونية واحتدام المنافستتتتتتة في الستتتتتتو   الب يد التقليدي، وزيادة أعداد بعائثوقد دفع انخفاض كمية 
 تم  حيث األداء المستتتتتتلم ي  المعيَّني  إلى تلبية المزيد م  المتطلبات والوصتتتتتول إلى مستتتتتتويات أعلى ف على

م  الضتت و ي إعادة النظ  في منهجية االتحاد الب يدي العالمي لمنح شتتهادات االعتماد في  وعليه، فقد أضتتحى
مجال نوعية الخدمة، باالنتقال م  م حلة التوعية، التي كانت الهدف ال ئيستتتتتتتي للنظام منا البداية، إلى م حلة 

 والسو ت مجالل  ص امة تقوم على متطلبات الاعتماد أك
 

( 4و 3  تا)الدو  2018 واللانية لعام ه األولىيدو ت في الب يدي االستتتتتلما  جلسم اعتمدالصتتتتدد، هاا وفي 
تقييم إلى  استتتناداً  المعيَّني  المستتتلم ي نوعية الخدمة لفائدة  في مجالاالعتماد شتتهادات  منحمنهجية جديدة لنظام 

مدى و الاي تم إ ستتاجل التنظيمياإلطا  وهياكل المجستتستتات الب يدية  داخلتطبيق إج اءات إدا ة النوعية  مدى
 النوعيةت العمليات الب يدية ونتائج قياستنفيا 

 
تقييم متكافئة ل ، إلى إتاحة ف صإدا ة نوعية الخدمةنظام منح شهادات االعتماد الجديد، الاي ي كز على  ويهدف

  ت ويقوم هاا النظام على العناص  التالية: المستلم ي  المعيَّني  بغض النظ  ع  مستوى نمو البلدا 

 
 
 

مجلس استبيانا  تقييميا ، أحدهما ي كز على ما يقوم به المستلم  المعيَّ  م  تنظيم إلدا ة نوعية الخدمة ) -
(، بينما ي كز اللاني على اإلج اءات 2الملحق  -ج3المستتتتتتند  -1-2018 -2اللجنة  -االستتتتتتلما  الب يدي

والعالقات مع الزبائ  والشتت كاء )الستتلطات الجم كية وشتت كات النقل الجوي والهيئات األمنية( التشتتغيلية 
 (؛3الملحق  -ج3المستند  -1-2018 -2اللجنة  -مجلس االستلما  الب يدي)



-2- 
 

 
 
 

ع ت جم اناتباالستتتناد إلى بي نتائج أداء المستتتلم ي  المعيَّني  في مجال نوعية الخدمةتلخص جاااة ع ض  -
ة الدولية المنظمات الب يديغي  الك م  التي أعدها المكتب الدولي أو  باستتتتتتتتخدام أدوات التتبع والقياس

 -أ3المستتتتتتتتند  -2-2018 -2اللجنة  -المعت ف بها أو االتحادات المحدودة )مجلس االستتتتتتتتلما  الب يدي
 (؛5الملحق  -1الم اجعة 

 تإيفاد خبي  استشا ي في مهمة على الميدا  -
 
 المشتتتتتتا كة في عملية االعتمادتالمستتتتتتتلم ي  المعيَّني  م  تمكي  جميع كما هي بهدف  المالية الشتتتتتت وطظلت و
 ي بالنسبة ــف نك سويس 7000و أقل البلدا  نمواً إلى ف نك سويس ي بالنسبة  3000إلى المساهمة  يصل مبلغو
 المستلم  المعيَّ  الم شح لالعتماد ى أ غي  أنه تجد  اإلشا ة إل تالمعيَّني  جميع مستلم ي البلدا  األخ ىى لإ

بلغ المستوى لبى الش وط المسبقة الوا دة في المنهجية الجديدة و إال إاا هال المساهمة الماليةال يمكنه أ  يطالب ب
للوقوف على  الخب اءم  العملية والاي يشتتتتتتتمل بوجه خاص تنظيم مهمة تدقيق في الميدا  يقوم بها أحد  اللالث

متطلبات نظام إدا ة النوعيةت وتتيح نتائج التدقيق تقييم فعالية نظام إدا ة النوعية وتحديد إمكانيات  مدى استتتتتيفاء
 التحسي ت

 

ويشتتتتتمل نظام منح شتتتتتهادات االعتماد الجديد لاللة مستتتتتتويات أال وهي: المستتتتتتوى الاهبي )المستتتتتتوى ألف(، 
جيم(، وهي تنسحب على فت ة صالحية مدتها والمستوى الفضي )المستوى باء( والمستوى النحاسي )المستوى 

 لالث سنوات تجكد في كل سنة على أساس نتائج األداء المحققة عند قياس نوعية الخدمةت
 

إبالغ الجمهو  تشكل عملية االعتماد وسيلة لتحسي  نوعية الخدمة بصو ة مستم ة، وهي عملية يمك   وبالتالي،
 ما يباله المستتتلم و  المعيَّنو  م  جهود في هاا المجالتعهم على ، إلطالوستتائل اإلعالم والزبائ  بها بواستتطة

ويعتب  حصتتتول مستتتتلم  معيَّ  ما على شتتتهادة اعتماد دليالً على أنه يتوف  لديه نظام جيد إلدا ة نوعية الخدمة، 
 وأنه قاد  على اتخاا تدابي  لتحسي  النوعية على المدى القصي  والبعيدت

 
 
/ 

/ 
/ 

التي اعتمدها  منهجية منح شهادات االعتماد الجديدةنسخة م  ه إليكم طي هاا الكتاب يسـتتتتت ني أ  أوج ِ  وفي هاا الصـتتتتتدد،
 -1الم اجعة  -أ3المستتتتتند  -2-2018 -2اللجنة  -)مجلس االستتتتتلما  الب يدي 4و اجعها في الدو ة  3المجلس في الدو ة 

(ت وت د أيضتتاً طي 3و 2الملحقا   -ج3المستتتند  -1-2018 -2اللجنة  -مجلس االستتتلما  الب يديواالستتتبياني  ) (4الملحق 
( جاااة ع ض 5الملحق  -1 الم اجعة -أ3المستتتتتتتند  -2-2018 -2اللجنة  -هاا الكتاب للعلم )مجلس االستتتتتتتلما  الب يدي

البيانات )الم اجعة نتائج أداء المستتتتتلم ي  المعيَّني  في مجال نوعية الخدمة، التي يستتتتتخدمها المكتب الدولي لجمع تلخص 
 ً (ت ويمك  أيضتتتتتتتاً االطالذ على هال المستتتتتتتندات على موقع االتحاد الب يدي العالمي الشتتتتتتبكي 4خالل الدو ة  أيضتتتتتتتا

(www.upu.int/fr/activites/qualite-de-service/certification.html)ت 
 

أ  يستتتتتتتكملوا  2020عام لاالعتماد  شتتتتتتهادة نيلل الت شتتتتتتح   فيي  الاي  ي غبومعيَّنوي  جى م  المستتتتتتتلم ي  ال
 بتتتتالب يتتتتد اإللكت وني على العنوا  التتتتتالي: إلى المكتتتتتب التتتتدولي يعيتتتتدوهمتتتتاوأ  ، 2و 1 ي االستتتتتتتتبيتتتتان

information.QS@upu.int ،وفو  تلقي المكتب  ت2020 مارس 31 موعد أقصاهولك  في  ،أق ب وقت ممك  في
 تاإلج اءي  المعنيي  للبدء في تنفيا معيَّناالعتماد سيتصل بالمستلم ي  النيل شهادة ل الت شح الدولي طلبات

 

معلومات إضتتافية في هاا الشتت  ، ي  جى االتصتتال بالستتيد شتتك ي الليلي،  ئيس ب نامج تحستتي   وللحصتتول على أي
( وبالستتيد مي كو بونتي، مستتاعد chokri.ellili@upu.intد اإللكت وني: ي؛ الب 87 35 350 (31 41+)النوعية )الهاتف: 

 (تmirko.ponti@upu.intاإللكت وني:  يد؛ الب 33 35 350 (31 41+)الهاتف: ) في ب نامج تحسي  النوعية
 

 

 االحت ام،،،عبا ات وتفضلوا بقبول فائق 

 ،المدي  العامنائب 
 باسكال كليفا
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