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املقدمة

نبين سويا جمتمع املعلومات
ان

العاملي قويا دفاعا عن الدور الـذي يلعبه يف تضييق الفجوة الرقمية
والظهار استعداده هو واعضاء القطاع الربيدي لالنضمام الي شركاء
وللمشاركة يف مبادرات تهدف الي جمابهة التحدي اهلام املوجه0

اهلدف الطموح للقمـة العاملية جملتـمع املعلومات الذي
يـعقد يف شهـر نوفـمرب /تشـرين اول بتـونس هـوامتام
التـوصيل االلـكرتوني للـمجتمـعات يف الـعامل حـيت عام 0 2015
وبالـرغم من حـجم التحـدي ،فيجب جمـابهـته الن النفـاذ الي
التقـنيات اجلديدة للمعلومات واالتـصاالت والنفاذ الي ماتوفره من
طاقـة كامنـة للتنميـة االجتماعـية واالقتصـادية مـاهو اال فـرصة
حقيقية بالنسبة للبالد النامية وللبالد االقل تقدما0

واذا جئتم الـي القمة العاملية جملتمع املعلومات ،فزوروا اجلناح
الرئيسي لالحتـاد الربيدي العاملي بقاعة املعارض وجناحه اخلاص
باخلـدمات املاليـة الربيدية الـذي يشكل جزء من جـناح (توصيل
العامل) لالحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية0

ويأخذ القطـاع الربيدي هذا التحدي مأخذ اجلدية التامة وذلك
حتت رعـاية االحتاد الربيـدي العاملي وقد تـعهد بالعمـل بطريقة
وثيقة مع احلكومـات واملنظمات الـدولية والقطـاع اخلاص والقطاع
املدني بغرض بلوغ هدف القـمة العاملية جملتمع املعلومات 0ويضع
الربيـد نفسه يف مـوقع الشـريك املثـالي يف نطـاق تقليص الـفجوة
الرقمية 0فلـديه البنية القاعدية الالزمة للمساهمة يف خلق جمتمع
معلومـات يشمل اجلـميع ولديـه ايضا خـربة يف توزيع املعلـومات
ترجع الي عـدة قرون كمـا انه يستعـني بالتقنـيات اجلديـدة لدعم
شبكة اتصال عامليـة تغطي احناء العامل تقريـبا 0ويف القمة العاملية
جملتمع املعلوما ت بتونس ،سـوف يكون تواجد االحتاد الربيدي
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وقد مت يف العدد املاضي من جملة االحتاد الربيدي تناول موضوع
اخلدمـة الربيدية الشمـولية وهو موضـوع مازال يستحق العرض0
ويف الصفحـات التالية ،نقـدم لكم وصفا ملوزع الربيـد الصيين الذي
اصـبح رمزا حقيقيا حـيا للخدمة الـشمولية 0فمـنذ سنوات ،يقطع
السيـد وانغ شنيـو االالف من الكيلـومرتات لتـوزيع الربيـد علي
السكان املقيمني يف املناطق النائية  0يف بلد تاو ،يعترب موزع الربيد
شعارا للبطولة  0تعرفوا عليه !
قسم التحرير
(ترمجة  :ماجدة بكري)
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صتدوق الرسائل

صندوق الرسائل
الكلمات املكتوبة لم تفقد بعد من قوتها

قرار يسعد مجتمع العلوم

مـازالت الكلمـات املكتـوبة هي الـوسيلـة الثانـية لالتـصال اليت
يستخـدمها البشر فحجم تـبادل الربيد الدولي بصفـة خاصة بريد
االعمال يف منو مسـتمر 0ومازالت احجام الربيـد الدعائي الداخلي
وعابـر احلدود تتزايد مبـا ان الربيد الدعائي مـازال اكثر الوسائل
رحبية جلذب انتباه املستهلكني واملؤسسات الي العروض املقدمة0
ويف حني ان عائـد االستثمار لـلرسائل االلكرتونـية ميكن ان يكون
مرتفعا للغاية بالنسبة للزبون الدائم او املؤقت ،اال ان عائد الربيد
الـدعائي يتـجاوز ذلك اذا علي مـستوي ارتفـاع عدد الـزبن اجلدد
بشرط ان يـتم حتقيقه بطريقة مناسـبة ومهنية 0ويكشف التحري
الذي اجـريناه ان عـائد االستـثمار اعلي بـ 4ر 0نـقطة (من 9ر14
الـي 3ر 0)15ان االستعانة بالربيد الدعائي هو اخليار اجليد 0ففي
الـواقع تبـني االجابـات املقدمـة ردا علي التحـري الدولـي الذي
اجـرته رابطـة الـتسـويق املبـاشـر يف االونـة االخـرية خبصـوص
استخدام الربيد ان اهليئات اليت مت سـؤاهلا تكرس  % 31تقريبا
من ميزانـياتها يف التسـويق الدولي للربيد الـدعائي و % 25للربيد
الدعـائي االلكرتوني 0ويف حني حققت  %42مـنها عام  2003عددا
اكرب مـن بعائث الربيد الـدعائي املرسلـة من عام  2002اال ان هذه
الـنــسـبـــة وصلـت يف عـــام 2005الــي  0 % 72عالوة علـيه،
اشـــــــــــارت  % 65من اجلهـات اليت مت سـؤاهلـا الي تقـدم
يرتاوح فيـما بني  10و % 20من بعائثها باملقارنة بالعام السابق 0
ان هذا نبأ جيد بالنسبة للخدمات الربيدية0
شارلز ا 0بريسكوت
نائب الرئيس  ،املسئول عن تنمية االعمال الدولية و الشئون
احلكومية
رابطة التسويق املباشر

وجه اعضـاء جملس ادارة ذبابة اهلَـ َمجَة (وهوجلنـة متثل مصاحل
جمـتـمع الـبــاحـثـني الــدارسـني للــذبــابــة مـن عـــائلــة
الـدروزوفيليـديا  )drosophilidaeالشـكر الـي اخلدمـة الربيـدية
للواليات املتحدة ووزارة اخلارجيـة االمريكية للجهود املبذولة يف
سبيـل تعديل االتـفاقيـة الربيديـة العاملـية لكـي يٌسمح بـارسال
للذبـابة مـن عائـــــــــــلـة دروزوفيليـديا  Drosophilidaeدولـيا
بالـطريق الربيـدي 0ان التشـريع الربيدي اجلـديد جييـز تبادل
مزارع تـربية هذه الـذبابة بني الـباحثني العلمـيني وذلك ملصلحة
البحث الطيب البيولوجي للغد0
ان اهلمجة (ذبـابة الندي) والسالالت القريبة تستخدم من قبل
اكثـرمن  1700خمترب(معمل) يف حـوالي مخسني بلـدا 0وظهرمن
البحث يف جمال البيولوجيا اجلزيئية متاثالشديدا بني العديد من
العمليات اليت حتـدث يف خاليا الذبابـة ويف خاليا البشر وذلك ان
مل يكن يف معظمـها 0ويتيـح اليوم البـحث يف هذا النـطاق ان نفهم
اكثـر االليات االساسية يف بعض االمراض البشرية 0ان تقدم العلم
يتوقف الي حد بعيد علي تقاسم الباحثني لسالالت الذبابة0
وحنن علي ادراك تام بان تعـديل االتفاقية الربيديـة العاملية قد
تطلب سـاعات طـويلة من الـعمل وتنسـيق اجلهد بني العـديد من
االفـراد يف حميط اخلـدمـة الربيـديـة للـواليـات املتحـدة ووزارة
اخلارجية 0وتـأثر جملس ادارة ذبابة الـدروزوفيال حبسن اهتمام
االشـخاص املعنـيني وتفانـيهم 0ونأمـل أن يدرك كل منـهم الفارق
الـضخم الـذي سـوف حيــدثه عمله بـالنـسبـة لعلمـاء االحيـاء
املتخصصني يف هذه الذبابة يف كل مكان يف العامل0
دكتورة لني كوليي
رئيسة جملس ادارة ذبابة دروزوفيال  ،جامعة ييل
نيوهافن ،كونكتيكت

(ترمجة  :ماجدة بكري)

مجلة االحتاد البريدي
تدعو قراءها للكتابة اليها

اذا مـارغبتم االعـراب عن رأيكم خبصـوص مقال مـن املقاالت او اذا اردمت ان تعلمـوا عن انطبـاعاتكم حـول مسألـة ختص اجملتمع
الربيدي  ،فالرجاء ارسال كلمة الي قسم التحرير مبجلة االحتاد الربيدي مع مراعاة ذكرامسائكم علي افضل وجه وعنوانكم ورقم
اهلاتف والعنوان االلكرتوني 0وحيتفظ قسم التحرير حبق تعديل طول الرسال املختارة للنشر وتكييف اسلوبها 0ترسل رسائلكم عن
طريق الربيد او عن طريق الرسائل االلكرتونية الي rheal.leblanc@upu.int
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باجياز

باجياز
التحضير للمؤمتر يسير يف طريقه
بدأت احلكومة الكينية يف التحضري ملؤمتر االحتاد الربيدي العاملي
الذي سوف يعقد يف نريوبي عـام  2008واكدت للمكتب الدولي ان
البنيات القاعـدية املقامة بهـذه املناسبة سوف تـكون علي مستوي
احلدث 0وقـال وزير االعالم واالتـصال ،الـسيد رفـائيل تـوجو،
حمددا للسيد ادوارد ديان ،املدير العام ،ابان الزيارة اليت قام بها
لـنريوبي يف شهر يـوليو /متـوز ،انه سوف يـتم حتديث املـنشآت
املـخصصة للـمؤمترات وانه سـوف يتم دعم اجراءات االمـن ضمانا
لنجاح هذه املناسبـة 0وقد اعلن السيد دان ك 0امـييو ،املدير العام
للربيد الكيين ونائب رئيس جملس االستثمار الربيدي يف االحتاد
الربيدي العـاملي ،ان بلده سـوف يتعاون تعـاونا وثيـقا مع املكتب
الـدولي الجناح املـؤمتر 0كمـا بني ان عملـيات التحـضري تسري يف
الطريق الصحيح بفضل اهلياكل املختلفة اليت افتتحها الوزير 0ويف
نهـاية زيارته ،قال السيد ديان ان كينـيا لديها الوسائل الستقبال
املؤمتـر يف ظروف مرضية بـالنسبة جلميـع االطراف 0ومن املنتظر
ان يوفر الوفد الكيين معلومات اوفر عن عمليات التحضري للمؤمتر
ابان دورة جملس االدارة يف شهر اكتوبر/تشرين اول 0 2005

البالد واملناطق0
ويف نطاق مـعرض للتقـنية الربيـدية احلـديثة مت تنـظيمه علي
هـامش االجتماع ،اتفق الربيـد الروسي وشركة سيـمنز علي انشاء
مركز فرز تلقائي ثـاني يف سانت برتسبورغ  0فحاليا تبين سيمنز
يف مـوسكو اول مـركز فـرز تلقائي بـاحتاد روسيـا 0واشار الـسيد
سريتسـوف قائال":ان مـراكز الفـرز هذه سـوف تسمح بـتحديث
عملياتنا الي حد بعيد وهي تـشكل مرحلة هامة يف حتضري الربيد
الروسي للمستقبل” 0ومن جهة اخري ،ابرم الربيد الروسي اتفاقا
مع جيالت ،وهـي شركـة مقـرها يف اسـرائيل ،لتـوريد حمـطة
حمورية و 500جهاز حاسوب طريف نهائي تعمل عن بعد من اجل
اقـامة شبكة اتـصال هاتفـية باالقمـار الصناعيـة والنفاذ برتددات
وسـرعة تدفق كثيفة ( )wide band / large bandeلنقل البيانات0
ومن املتـوقع ان يتم تسليم املعـدات يف  2006/2005وان يتم اقامته
يف مكـاتب الربيـد الواقعـة يف سيبـرييا ويف املقـاطعات الـشرقـية
القصوي من روسيا0
االحتاد البريدي  :القراء الذين مت سحب اسمهم
بالقرعة
تشكـر جملة االحتاد الربيـدي جزيل الشكـر القراء الـ 300الذين
اجابـوا علي االستقـصاء املـرسل مع العـدد االول من عام 0 2005
وسوف يتـم نشر الـنتائج يف العـدد القادم مـن اجمللة 0و الي ذلك
احلني ،نـورد فيما يلي نـتائج السحب الـذي مت بالقرعـة لتحديد
امساء الفـائزين باحدي ساعات االحتـاد الربيدي العاملي العشرة :
كـون شوانج لي ( مجهـورية الـصني الشعـبية) ،ومـاريو لـيونيل
مـدريـد انـوانـو ( مجهـوريـة هنـدوراس) ،وفـسنـا دميـوفـسكـا
(مجهوريـة مقدونـيا اليـوغوسالفيـة السـابقة ) وخمتـار صادقي
(املـغرب) وزيـنايـدة كوزان ( مـولدوفـا) واوموومنـي ت 0مورد
(نيجرييا) وجنيفر مورتن ( سانت كيتس ونفيس) وسرييين غيي
(السنغال) واسد رمضان ( سويسرا) وتاتيانا غروزدوه (اوكرانيا)0

حتديث ادارات البريد  -الدور الرئيسي للتقنية
شارك اكثـر من  200شخص من  24بلدا يف املنتـدي الدولي السابع
ويف مـعرض (Pochtovaya Troikaبـوشتـوفايـا ترويـكا) 2005 -
املنظم يف سـانت برتسبورغ ( احتاد روسيا) يف نهاية شهر يونية /
حزيـران  0 2005وكان حمـور هذا االجتمـاع الدولي الـذي نظمه
الـربيد الـروسي حتـت رعايـة االحتاد الـربيدي الـعاملـي والذي
تصـادف انعقـاده مع رئـاسـة احتـاد روسيـا لفـريق الـتخطـيط
االسرتاتيجـي باالحتـاد الربيـدي العـاملي ،يـرتكـز اساسـا علي
اسرتاتيجية القطاع الربيدي ازاء حترير السوق وتكثيف املنافسة0
وقد صرح الـسيد ايغور سريتسوف ،مـدير عام الربيد الروسي،
قائال انه":جيب علينـا متابعة تطور القـطاع الربيدي علي الصعيد
العـاملـي” 0ومن ضـمن مـاتنـاولـته املنـاقـشـات  ،جنـد ضـرورة
اقرارتقنيات جديدة حتسينـ ًا لنوعية اخلدمات الربيدية واالصالح
الربيدي والتنـافسية ودور الـقطاع الربيدي يف جمـتمع املعلومات0
وشرح الـسيد ادوارد ديـان ،املدير العـام ،للمشـاركني ،ان القطاع
الـربيدي العـاملي يشـكل عنصـرا جوهـريا مـن البنيـة القاعـدية
االقـتصـاديـة العـامليـة وان االحتـاد الربيـدي العـاملي قـد تعهـد
بـالرتويج لالتصال وبـتقليص اهلوة االجتـماعية واالقتـصادية بني
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شابة كوبية تفوز يف املسابقة الدولية لكتابة
الرسائل للشباب 2005التي ينظمها االحتاد
البريدي العاملي
اتاحت الرسـالة املؤثرة للـيزبث دومون روبلس وهي شـابة كوبية
عمـرها  14عامـا لبلدهـا احلصول علـي اول ميداليـة ذهبية له يف
املسابقـة السنوية الدوليـة يف كتابة الرسائل للـشباب اليت ينظمها
االحتاد الربيدي العـاملي 0ويف رسالتهـا ،وصفت الفتاة من هـافانا
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وعـربات شحـن و 25دراجة نـارية و 100جهـاز حاسـوب كامل
و 200شاشـة حاسـوب و 100جهاز تـصويـر مستـندات و2500
صنـدوق بريـد واثاث مـكتيب يتـضمن مكـاتب ومقـاعد وكـراسي
وخزائن 0ومن ضمن املعدات املقدمة ،هناك ايضا  50خزنة و1064
مـيزان رسـائل و 50مـيزانـا الكرتونيـا  0ووفقـا ملا قـاله السـيد
سبستيان زيهي ،مدير عـام الربيد يف الكوت ديفوار ،اتاحت هذه
اهلبـة ملنظمـته دعم قدراتهـا علي العمل 0وقـد قال الـذي يشرف
علي توزيع املعدات وهـو مدير العمليـة التموينية ،الـسيد مامادو
كوناته “:ان هذه اهلبة قـد رفعت من معنويات العاملني وحسنت
صـورة الربيد” 0وسـوف تستخـدم املعدات املقـدمة ايضـا يف اعادة
تشغـيل مكاتب املناطق املغلقة ابـان بدء احلرب االهلية عام 2002
علي حد ما قـال مضيفا 0فهناك االن  64مكتبا ( % 30من الشبكة)
مغلق ولكن الربيـد يعمل تدرجييـا علي فتحها 0ويف البـداية،كان
مـن املقررتـقديم هـذه املنحـة الصيـنية مبـناسبـة مؤمتـر االحتاد
الربيدي العـاملي الثـالث والعشـرين والذي كـان جيب ان يعقد يف
ابـيدجان 0وكـانت الكوت ديفـوار قد اضطـرت للتخلي عـن تنظيم
املؤمتـر بسبب احلرب  0اال ان الصني متسكت بـالوفاء بوعدها من
اجل املسـاهمة يف حتـسني اخلدمـات الربيديـة يف البلـد 0وقد مت
تنظيم حفل تسليم املعدات باملركز القومي للفرز الربيدي يف فريدي
حبضور الرئيس لوران غباغبو0

كـيف ان شجاعة وبطـولة العسكـري الصغري املصنـوع من الرصاص
وحيد الساق وهـو احدي شخصيات القـصة اليت حتمل نفس االسم
للكاتب الـدامنرك هانـس كريستيـان اندرسن قد سـاعدتاه علي ان
يكربوعلي ان يواجه مشاكل العامل احلقيقي0
اما كاثرين ديـوفور 12 ،عاما ،من مـدينة هفالسـو بالدامنرك،
فقد احرزت اجلائزة الثـانية للجنة التحكيم مبنظمة االمم املتحدة
لـلرتبيـة والعلـم والثقـافـة (اليـونـسكـو) وحـصلت كـاتـارينـا
يـانكـوفيـيه،وعمـرهـا  13سنـة ،من مـدينـة بـودغـوريكـا يف
مونتنيجرو(صربيا ومونتينغرو) علي اجلائزةالثالثة0
وقد شـارك اكثـر من  3ملـيون شـاب وشابـة من  56بـلدا ويقل
عمـرهـم عن  15عـامـا يف مـســابقـة عـام  2005الـيت عبـأت
حـوالـــــــــــي  25 000مـدرسة 0وكـان موضـوع املسـابقـة هو
“رسـالـة الي الـشخـصيــة املفضلـة الـي من شخـصيـات القـصص
االسـطورية وقد مت اختيـاره ليتصادف مع االحتفـال بذكري مرور
مائيت سنة علي ميالد هانس كريسنت اندرسن0
وقد منحت ايضا جلنة التحكيـم التابعة لليونسكو تقريظا خاصا
لكل من الكتـاب الشباب التاليني  :نـبيلة نزهة حي من بنغالدش
وبيـدرو اميانويل دي اولـيفريا سوسا مـاركز من الربتغـال وعيشة
باتل من سوازيلند وكاتـارزينا كليس من بولنـدا وبووجا بهاتا من
نيبال0
اما موضـوع املسابقة الـدولية يف كتابة الـرسائل للشبـــــــاب يف
عام  2006فهـو “ اكتب لك ألقـول لك كيف تـساعـدني اخلـدمة
الربيـدية يف االتصـال مع العامل” وقد مت اخـتياره البراز الـطريقة
اليت يـساهم بها القطـاع الربيدي يف تضييق الفجـوة الرقمية وذلك
بـربط الشعـوب بني بعضـها البعـض عن طريق اخلـدمات املـادية
وااللكرتونيـة واملاليـة للشبـكة الربيـدية الـعامليـة 0وجيب علي
الـشباب واملعلمني الذين يرغبون املـشاركة يف مسابقة عام  2006ان
يتصلوا بادارتهم الربيدية القـومية املقابلة  0وقد مت حتديد تاريخ
غلق التـسجيل يف  30ابـريل  /نـيسـان  0 2006وللحصـول علي
معلـومات اويف عـن الفائـزين يف عـام  2005وعن املـوضوع املخـتار
لعـــــام ،2006فاللقـاء مبوقع االحتاد الربيدي العاملي علي الويب
وهو 0 www.upu.int

ازدهار كبير يف نظام املقاصة باالحتـــــــــاد البريدي
العاملي UPU*Clearing
منـذ انشـاء نظـام املقـاصة  UPU*Clearingيف اكـتوبـر/تشـرين
اول ،2003زاد عـدد املنـضمني الـيه وبلغ  29عضـوا 0ويتـيح هذا
النظام لـلمستثمرين الـربيديني ارسال علي اخلط فـورا كافة انواع
قوائم احلساب االلكرتونية اليت ميكن التعليق عليها اوتعديلها او
قـبوهلا او رفـضها من قـبل املدينني بـالطريق االلـكرتوني الفوري
وكل ذلـك عرب مركـز حموري للـمناقـشة 0ان اجلـوانب املرتـبطة
بالـسطح البـيين (انرتفـيس) لالتـصال علـي اخلط وهي سهـولة
االستخدام وسـرعة املعـاجلة ودورة املقـاصة الـشهريـة واخنفاض
الـنفقات املـالية كـلها عنـاصر تعجـب االعضاء 0وقـد انضم بـريد
املغرب يف اآلونة األخرية الي نظام املقاصة  0واعرب السيد مصطفي
الـناصريي وهو املسـئول عن اخلدمة الـدولية عن تقديـره للمتابعة
اليت تـتم يف زمن حقـيقي للمعـامالت مع ادارات الربيـد املنضـمة
للنـظام االخري واالقالل مـن خماطر الـعجز بها  0والحـظ السيد
ليـونارد سييم ،مـدير املشروع بـربيد استونـيا ،ان ادارات الربيد
االعضـاء تلتزم التزاما اكـرب مبهالت الدفع  0وقد شجعت كل هذه
املـزايا اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة اي الربيد االمريكي علي
االنضمـام الي نظـام املقاصـة اخلاص بـاالحتاد الـربيدي العـاملي
 0 UPU*Clearingوحـسبمـا يـري الـسيـد ديف ميـدووز  ،مـديـر

الكرم الصيني
مدفوعـ ًة بروح التعاون ،قدمت الصني بـكرم بالغ شحنة كبرية من
معدات االستثمار واملعلوماتية تبلغ قيمتها 8ر 1مليارفرنك FCFA
اي 4ر 3مليون دوالرامريكي لربيد الكوت ديفوار 0ويف وقت سابق
هذا العـام ،وصل بريـد الكوت ديفـوار  31عربـة منهـا سيارات
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لويز بيـنريو وآخيم فان دير فيغ الذين يتقاعدان بعد  27و 29عاما
من خـدمـة االحتـاد 0ومن جهـة اخـري ،تـضم االسرتاتـيجيـة
الربيـدية العاملية لـبوخارست توجهـات جديدة بالـنسبة لالحتاد
الربيدي العـاملي 0ويتعلق االمـر بالنـسبة للمـكتب الدولـي بصفة
خاصة برتكيـز جهده علي حتسني نـوعية اخلدمـة الربيدية علي
الصعـيد العاملي ودعم الـعالقات مع الشركـاء يف القطاع الربيدي يف
جمملهم 0وحتقيقا هلذه االهداف ،مت انشاء منصبني  0ومت تعيني
السيد اكيـو ميياجي ،مـن بريد اليـابان ،منسقـا لنوعيـة اخلدمة
بـادارة العملـيات والـتقنيـة والسيـد دانيـيل لوغـوف من الـربيد
الفـرنسي منـسقا للعالقـات مع اطراف القطـاع الربيدي يف االدارة
املسئولة عن االسواق0
(ترمجة  :ماجدة بكري)

برنامج يف االحتـاد الربيدي العـاملي ،فان عـدد املعامالت الـدولية
املرتفع الذي تولده اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة اليوم (% 45
من الـرواج الربيدي العاملي ) جيعـلنا نتوقع ازدهارا جـديدا لنظام
املقاصة املعين0
زمالءجددللتوجهاتاجلديدة
سوف يستقبل هذا اخلريف املكتب الدولي  4موظفني جدد 0السيد
عبد اهلل بـوستة من الربيد املغربي الـذي سوف يشغل منصب مدير
التعاون علي التنميـة اعتبارا من شهر نوفمـرب/تشرين ثان والسيد
باسكـال كليفاز من الربيـد السويـسري الذي سـوف يشغل منصب
مديـر الشئون املـالية اعتبـارا شهر سبتمرب/ايلـول  0وحيل السيد
عبداهلل بـوستة والسيد بـاسكال كليفاز علي التـوالي حمل السيدين

الصور
صـورة  - 1كينيا  :السـيد دان ك 0اميو ،املديـر العام للربيد بـكينيا وهو يعـرض علي املدير العـام السيد ادوارد ديان مـساحة لالنرتنت
مقامة يف مكتب بريد بنريوبي0
صورتان2و - 3بدون تعليق0
صورة  - 4دراجات نارية تشكل جزء من املعدات املقدمة من الصني لربيد الكوت ديفوار0
صورة  -5كاتبة صغرية  :ليزبث دومون روبلس من كوبا0
صورة  -6مسبوكة مقاصة االحتاد الربيدي العاملي0
صورة  - 7الزمالء اجلدد0
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ادارات الربيد وجمتمع املعلومات

حلول بريدية
لتقليص الفجوة الرقمية
بقلم ريال لوبالن

من

املنتـظر حضـور ما يقـرب من  17 000مشـارك ميثلون
احلكـومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع
املدني الي القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت تعقد يف تونس من
يـوم  16الي  18نـوفمرب/تـشريـن ثان  0 2005وسـوف يتم ايـضا
متثيل القطـاع الربيدي لكي اليظل علـي هامش املناقـشات اخلاصة
باالسرتاتيجيات اليت جيـب اقرارها لتقليص الفجـوة الرقمية من
االن وحيت عام 0 2015

مـصريه مصري الـزجاجـة اليت تلـقي يف املاء عـساهـا ان تصل  0ان
وجـود الشبكة املادية وااللكرتونية واملاليـة املتكاملة يساعد القطاع
الربيـدي علي ان يسـاهم يف احلد من الفجـوة الرقمـية ويف جتاوز
الفجـوة االقتـصاديـة فهو يـتيح للبالد الـنامـية ان تـكتسـب هذه
التقنيات وهذه املهارة وان يكون نفاذها الي اسواق البالد الصناعية
افضل0ومتثل اذن هـذه التقنيات اجلديدة فرصـة استثنائية وليس
تهديدا”0

ومل يهدأ ،منـذ املرحلة االولي للقمة العـاملية جملتمع املعلومات
الـيت عقدت جبنيف يف شهـر ديسمرب/كـانون اول  ،2003النقاش
الدائريف نطاق االحتاد الربيدي العاملي حول دور القطاع الربيدي يف
جمتـمع املعلومـات وخصـوصا فـيما يـتعلق مبسـاهمته يف تـضييق
الفجـوة الرقمية يف العـامل  0بل ان هذااالمركان مـوضوع حكم اقره
مؤمتر بوخارست عام 0 2004

نفاذ غير مسبوق
ان اخلدمات الربيدية يتوفر لديها اكثر من  660 000مكتب بريد
يف كل احناء العـامل كما ان لـديد عـاملة تـتجاوز اخلمـسة ماليني
موظف وبهـذه االمكانـيات ميكـنها ان تـوفر نـفاذا غري مـشروط
للمعـرفة ولتقنـيات املعلومـات واالتصاالت 0وهي تـساهم علي امت
وجه يف البنية القاعدية الالزمة الرساء اساس اي جمتمع معلومات
ينخرط فيه اجلميع0

وميكن بالـفعل لالحتاد الربيـدي العاملي والصحـاب املصلحة يف
القطاع الربيدي املساهمـة الي حد بعيد يف جمابهة التحديات اليت
تولدها الثورة الرقمـية0ان القطاع الربيدي قد مر بتطور كبري علي
مر السنـني بسبب بصفة خـاصة تطور الـتقنيات و تزايـد املنافسة
والتحرر يف االسواق0وقـد دعم ابعاده املادية وااللكـرتونية واملالية
بفضل االستخدام احلكيم للتقنيات اجلديدة مما وفر له اليوم مكانا
مميــزا يف قلـب جمتـمع املعلـومـات 0وعـالوة علي اخلـدمـات
االلكرتونيـة العـديدة الـيت عملت ادارات الـربيد الـفرديـة علي
تنميتها  ،فقد نشراالحتاد الربيدي العاملي ،لتشجيع االتصال بني
املواطنني عرب العـامل ،تشكيلة متكاملة من الربجميات وتطبيقاتها
تتيح للمـستثمرين الـربيديني العوام ان يعـرضوا خدمـات اساسية
تـتمتع بنـوعية افـضل يف اخلدمـة وذلك مبسـاعدة بالده االعـضاء
النشـطة0وبفضـل هذه الربجميـات ،ميكنهم ان يتـابعوا بطـريقة
افضل توجيه بعـائث الربيد وجـعل عمليات نقل االمـوال الدولية
اكثـر فعاليـة مع ضمان امـنها يف نفس الـوقت 0عالوة عليه ،يتيح
صنـدوق حتسـني نوعـية اخلـدمة املـمول مـن مسـاهمـات البالد
الصناعية ،للبالد النامية والبالد االقل تقدما اكتساب التقنية اليت
تيسرالنفاذ الي الشبكة الربيدية العاملية  0وميكن هكذا للكل حيت
للجزر الصغرية النائية ان تتابع الوترية0

وعلي اي حال فـان مكاتب الربيـد قد مت حتديـدها كنقـاط نفاذ
مثـالية يف خطة العـمل اخلاصة باملـرحلة االولي من القمـة العاملية
جملتمع املعلـومات 0وهـذا مما يسـعد بصفـة خاصـة السيـد جون
بـدرسون ،االمني العام املـساعد لـ  UNIوهي منظمـة دولية تغطي
اكثـر من  900نقـابـة عمـال يف العـامل  0 UNI Postalويف رأيه ان
الشبكـة الربيدية تـشكل مزية كـبرية يف سياق جمتـمع املعلومات
اجلديـد  “ 0انين اجـد من غري املعقـول حماولـة تنميـة جمتمع
املعلـومات دون اخـذ مسـألة تكـامل البنيـات القاعـدية وخـدمات
االتصـال املوجـودة واملقبلـة مبا فـيها اخلـدمات الـربيديـة بعني
االعتبـار 0فهذه اخلدمات تـظل اساسية من اجل تـبادل املعلومات
بني البـالد الصناعية والبالد النامـية وتلعب دورا اساسيا يف جمال
التنمـية احمللية واالقليميـة ويف جمال التضامـن االجتماعي بصفة
خاصـة بالنـسبة للـمؤسسـات الصغرية واملـتوسطـة اليت غالبـا ما
تتوقف علي وجود اخلدمات الربيدية لكي تشتغل”0
ادارة االنترنت
ان القطاع الربيدي ميكـنه ان يستفيد من بنيته القـاعدية الشاسعة
وان يـساهم يف التحـديات االخري الـيت يطلقها جمتـمع املعلومات
وميكنه ايضـا ان يقدم اخلربة يف جمـال ادارة شبكة االنرتنت وان
يشـارك يف خلق الثقـة واالمـن يف استعمــال تقنيـات املعلـومـات
واالتصاالت وهي جماالت تعتربها خطة عمل جنيف اولوية0

وقـد شرح الـسيـد ادوارد ديان قـائال انه “ :بفـضل التقنـيات
اجلديدة اليت اقـرها القطاع الربيدي  ،مايرحل الي اخلارج مل يعد
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ان االحتاد الربيدي العـاملي والشركة املختـصة بتخصيص امساء
النـطاقـات واالرقام عـلي االنرتنت  ICANNيفحـصان يف الـوقت
احلـاضر اجلوانـب الفنية الـيت حتيط بعمليـة تنشيط اسـم النطاق
 .postالذي سوف يتيح العضاء القطاعات الربيدية اخلاصة والعامة
ان تقيم خـدمات الكـرتونية عـلي اخلط وان تثـبت وجودهـا علي
االنرتنت 0وسوف متنـح الشركة االحتاد الربيـدي العاملي السلطة
الالزمـة لوضع وادارة قواعد استخـدام امللحق  .postيف اطار مساحة
اتصال حمل ثقة ومؤمنة0

ان االحتاد الربيـدي العاملي قـد اجاب ،من جهـة اخري ،علي
التقـرير الـذي عرض علـي االمني العام لالمـم املتحدة يف يـونية /
حـزيران مبعـرفة فـريق عمل ادارة االنرتنـت 0فالـتقريـر املعد
استعـدادا للقمـة العـامليـة جملتمع املعـلومـات يتـناول عـددا من
التحـديات املرتبـطة بتشغيل االنـرتنت بصفة خاصـة فيما يتعلق
بـالرسائل االقتحاميـة غري املرغوب فيها وهو بـريد يتسم بطبيعة
دعائيـة مجاهريية بـصفة عامـة وامن شبكة االنـرتنت واجلرمية
االلكرتونية0
وانطالقـا من خربته ،يـري االحتاد الربيـدي العاملـي ان القطاع
الربيـدي ميكن ان يساعـد يف حل املشاكل املـرتبطة بـادارة اهلوية
علي االنـرتنت 0فـاتفـاقيـة االحتـاد الربيـدي العـاملي تـرسي
االلتزامـات التنظيمية والقـانونية اليت ميكـن تطبيقها علي البالد
االعضاء يف املنظـمة والـبالغ عددهـم 190بلدا يف اجملموع 0ويف هذا
االطار القـانونـي ،فان القطـاع الربيدي لـديه ماميكنه مـن تلبية
متـطلبات ادارة للهويـة جديرة بالـثقة علي الشبـكة وذلك بتوفري
عنـوان الكرتوني صاحلـا من الناحيـة القانونـية كتكملـة للعنوان
املادي ممـا يقلل من خماطـر التزوير يف اهلـوية 0وقد اشـار السيد
ديـن بوب من بـريد كـندا ورئيـس فريق “املنـتجات االلكـرتونية
واخلدمات املقرتنة” قائال  “ :بالنظر لوضعهم القانوني ،فغالبا ما
يتوفر لـدي املستثمرين الربيـديني العوام الوسائل القـانونية لرفع
قضـايا امام احملاكم ضـد االشخاص الذي يسيئـون استخدام النظام
الربيدي مثلـما حيدث يف حـالة سالسل الـرسائل 0وميكـن للقطاع
الربيدي اذن ان يساهم يف تعـريف االنظمة والسياسات اليت حتكم
استخـدام االنرتنـت حبيث ميـكن ادارة الربيـداالقتحــامي غري
املرغوب فيه بطريقة افضل بل وخفضه” 0

ثقة وامن تقنيات املعلومات واالتصاالت
ومن جهة اخري ،يريد االحتاد الربيدي العاملي واعضاؤه املساهمة
يف خلق بيئـة من الثقـة واالمن يف استخـدام تقنيـات املعلـومات
واالتصـاالت 0ومبا ان ادارات الربيد ختـضع للتشريعـات القومية
فيـعرتف بها كطرف ثـالث حمل ثقة بالنـسبة ملعاجلـة املعلومات
ونقلهـا وبالنـسبة لتـوجيه البضـائع 0وبتطويـر تشكيلـة خدمات
الربيـد االلكرتوني والربيـد املختلط لـديها  ،فهي تتـوسع يف هذه
الوظيفة كطرف ثالث حمل ثقة لتشمل عمليات التبادل الرقمية0
ان املستـثمريـن الربيديـني العوام يتحـركون هـنا ايضـا يف اطار
قـانوني يـسمح هلم االضـطالع بدور بـصفة سلـطات اعتـماد 0فمع
ظهور االنـرتنت ،تتسم العديـد من املستندات والـرسائل اليت يتم
تداوهلا يف الساحة االلكرتونية بطبيعة سرية او قانونية 0وحيتاج
املـرسل مـنهم مثلـما حيـتاج املـرسل اليهم لـتوزيـع مؤمـن هلذه
املستنـدات اليت اليستطيع ان يأخـذها سوي املرسل اليه او اليهم0
وهنـاك العديـد من الشـركات تـتخصص يف مـنح شهادة االعـتماد
الرقمية ولكنـها التتمتع حبجم الثقة الذي يتمتع به الربيد 0ومبا
انه يقدم بالفـعل خدمات االعتـماد بالنـسبة للربيـد املادي فيمكن
التوسع فيهـا لتشمل البعـائث الرقميـة مثلما تفـعل ادارتا الربيد
االيطالية والفرنسية ( ينظر املقال بالصفحة 0)12

ويشـاطره الـرأي السـيد ستـيفان لـيندهـومل من بريـد السـويد
ويتحـدث بشغف عن امكانـيات النطاق املـسمي  .postالذي منحته
شركة ختـصيص امساء النطـاقات واالرقام علي االنرتنت ICANN
من حيث املبدأ لالحتاد الربيدي العاملي العام املاضي 0

واخريا ،بـوصفه هيـئة للتـوحيد القـياسي وضعـت  100معيار
دولي منها عدد كبري خيص الرسائل االلكرتونية (متابعة وحتديد
مكان الـرسائل والبيانات والبـضائع) واخلتم الربيدي االلكرتوني،
فيـؤمن االحتاد الربيدي العاملي اتصاال بـريديا علي اخلط متجانس
علي الـصعيـد العـاملي ويـضمن نـوعيـة افـضل للخـدمـة املقـدمـة
للجمـهور0ان االمان جـزء اليتجزأ من هـذه املعايري 0هـكذا يتيح
املعيار اخلاص باخلتـم الربيدي االلكرتوني التأكـد من ان الرسالة
االلكرتونية املـزودة بهذا اخلتم تتضمن تأكيدا هلوية املرسل منه0
كما تتم ايضا محاية سالمة احملتوي وعدم االعتداء علي سريته0

ٍ” باملقارنة بـاي عنوان بريد الكرتوني عـادي ،يوفر اسم النطاق
امكانيـات “ذكية” 0ان العنـونة كانت دائـما من مزايـا اخلدمات
الربيدية و غالبا ما تعتربطريقة عرض العنوان املادي اثباتا النزاع
فـيه علي اهلويـة  0وميكن مع  .postحتويـل العناوين املـادية الي
عناويـن رقمية ،ويتم بذلـك وضع حجر الزاوية للخـدمة الربيدية
الشمـولية املستقبليـة 0واخريا مبزج نظام العنونـة املذكور بعملية
استخـدام اخلـتم الربيـدي االلـكرتوني ،يـصري يف امكـان ادارات
الربيد تقديم خدمات تتضمن مستوي امثل من االمن”0
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دائرة اتصال
يلـخص السيـد شارلـز بريـسكوت  ،رئـيس اللجنـة االستشـارية
لالحتـاد الربيدي العـاملي ونائب رئيـس الشئون الـدولية بـرابطة
التسويق املباشر يف الواليات املتحدة علي النحو التالي مكان القطاع
الربيـدي يف جمتمع املعلـومات  “ :يـتم منح اهميـة كبرية ملكـانة
االنرتنت يف قلب جمتمع املعـلومات  -ومن املـؤكد ان ذلك يتم عن
حق  -ولكن يف العـديد مـن احلاالت تتـولي ادارات الربيـد مهمة
اكمال دائرة االتصال 0واعين هنا عندما احتدث عن دائرة االتصال
العملية اليت يقوم مبوجـبها املرسل منه بارسال رسالة الي املرسل
اليه الذي يقوم بدوره بالـرد علي املرسل منه 0وعلي سبيل املثال،
ميـكن ان اجد علي االنرتنـت االرشادات الالزمة الضـافة صفحات
جلواز سـفري ولكـن جيب علي ان ارسـل جواز سفـري مصحـوبا
بـالنموذج املنـاسب ،الي اهليئـة املكلفة بـاضافة هـذه الصفحات0
واالمـر كذلك بـالنسبـة للخدمـات االخري مـثل توزيع املعـاشات

ورخص القـيادة ورخصـة تسـيري السيـارات واملستنـدات االخري
اخلاصـة باحلـياة اليـومية 0امـا بالنـسبة للـتجارة االلكـرتونية،
فـالربيد هو تقـريبا اخلدمة الـوحيد الذي ميكنه ان يـسلم البلوفر
اجلـديد او الكتـاب املطلوب عـرب االنرتنت ملشـرتيه وان تضمن يف
العـديد من البالد خـدمة الدفع هلـذه البضائع وهي خـدمة مهمة
جدا جدا”0
وبـالفعل ،بالنـسبة لـلـ  276سـاكن الذي يعـيشون يف اجلـزيرة
الربكانية املعروفة باسم تريستان دا كونيا وهي اقليم بريطاني يقع
يف احمليط االطلـنطي اجلنوبي ،فتـح هلم الربيد يف االونة االخرية
باب عـامل التجارة االلكرتونـية 0وبفضل الـرمز الربيـدي اجلديد
 TDCU IZZالذي خصصه الربيد امللـكي للجزيرة يقبل التجارعلي
اخلـط ان يسـلم الربيـد الـبضـائع اليت يـشرتيهـا الـسكـان عرب
االنرتنت 0ويف نفس الوقت ،تراجعت قليال الفجوة الرقمية0
(ترمجة :ماجدة بكري)

بواسطة الـشبكة املادية او االلكرتونيـة او املالية املتكامـلة  ،يساهم القطاع الـربيدي يف تقليص الفجوة الرقـمية بل ويساهم يف جتاوز
الفجوة االقتصادية0
مع  .postميكن حتـويل العناويـن املادية الي عـناوين رقميـة ويتم بذلك وضع حجـر الزاوية للـخدمة الربيـدية الشـمـــــــــــــولية
املستقبلية0
الصور
صورة  -1اصدرت العديد من ادارات الربيد طوابع مبناسبة القمة العاملية جملتمع املعلومات0
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شراكات انيقة
بقلم ريال لوبالن

ان

اذا كان سكان شـراتسانـوفيتشه ببـولندا ميـكنهم اليوم
النفـاذ الي االنرتنت فـذلك بفضـل الربيد 0لقـد شهدت
القرية الصغرية اليت يقطنها  1000نسمة واليت تقع علي بعد 200
كم من وارسو انشاء اول مركز عـام لالتصال اقامه الربيد البولندي
يف شهر ينـاير/كانـون ثان من عـام  0 2003ومنذ ذلك احلني ،مت
تشييـد  32مركـزا آخرا يف مـواقع صغرية بالـبلد حيـث غالبـا ما
يصعب النفاذ الي وسائل االتصال سواء مادية او رقمية 0
ان هذه املراكز ما هي اال نـتاج اجملهود الذي بذله اجملتمع مع
حد ادني من االستثمار والـتنظيم من جانب الربيـد 0ومما مييزها
هو مكـان انشاؤها فهـي تقام يف مكتبة عـامة يوجد بهـا ايضا فرع
بـريدي ومقهـي الكرتوني .ويتـولي املوظف او املـوظفة يف املكـتبة
االشراف علي حسن تشغيل اخلدمات0
وتتفق االطراف يف جمـتمع املعلومـات علي القول بـأن احلد من
الفجوة الـرقميـة الميكن ان حتققه منـظمة او شـركة مبفـردها0
فاحللـول متر لـزاما عرب شـراكات بني القـطاعني العـام واخلاص
واحلكومات واملسئولون عن اخلدمات الربيدية علي استعداد للقيام
بـدورهم 0ومن جهة اخري ،تشري خطـة العمل املقرة ابان املرحلة
االولي من القـمة العامليـة جملتمع املعلومـات املنعقدة يف جنيف يف
ديسمرب/كـانون أول  0 2003الي اهميـة استخدام مكـاتب الربيد
كنقاط نفاذ لتقنيات املعلومات واالتصاالت0
ويـري السيـد حممد عـبد اهلل  ،املسـتشار الـرئيسـي لدي البالد
الـعربيـة باملكـتب االقليمـي العربـي لالحتاد الـدولي لالتـصاالت
السلكية والالسلكـية بالقاهـرة ان هناك عددا مـن املشروعات اليت
ميكن القيـام بها بني القطـاع الربيدي وقطـاع االتصاالت الـسلكية
والالسلكية 0ووفقا ملـا قاله ،تشكل مكاتب الربيـد العديدة بالبالد
العـربية نقاط نفاذ سهلة بـالنسبة لتشكيلـة من اخلدمات اجلديدة
التجـاريــة او االجتمـاعيـة مثل الـتعليـم االلكرتونـي والصحـة
االلكرتونية  0واشار الي“ ان حتـويل املئات من املكاتب الربيدية
الي مراكـز اتصال متعـددة الوظائف سـوف يكون له أثـر اجيابي
بصفـة خاصة علي حياة الناس اليت تعيش يف البيئة الريفية او يف
املناطق النائية و سوف يساهم يف االقالل من الفجوة الرقمية “
واذا كان القطاع الـربيدي ميكنه ان يقدم البنية القاعدية الالزمة
لـتسهيل الـنفاذ الي تقـنيات املعلـومات واالتـصاالت اال انه جيب
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تأمني التوصيلية به 0ولالسف مازال معدل التوصيلية يف عدد من
املناطق يف العام منخفـضا للغاية 0ففي افـريقيا ،جند 44ر 1جهاز
حاسوب لكل  100نسـمة مقابل اكثر من  29يف االمريكتني و 22يف
اوروبا وذلك وفقا لالحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية0
وقد سـارع االحتاد الربيدي االفريقي الشـامل انطالقا من منظور
تـوصيل القـارة بطـريقــة افضل لالنـضمـام الـي مشـروع الربيـد
االلكـرتوني الفريـقيا  0 e-Post Afriqueان هذا املـشروع الـذي يتم
بـالتعاون مع االحتـاد االفريقـي لالتصاالت الـسلكية والـالسلكية
وراسكم  RASCOMوهي منظمـة اقليمية افريقية لالتصال بواسطة
االقمار الصنـاعية مدته اربع سنـوات ومن املفروض ان يتم اجنازه
عـام  2008ويهــدف الي تـركـيب اجهـزة حـاسـوب طــرفيـة
(تريمينـال) متعددة الـوسائط االعالميـة (ماليت ميـديا) يف مجيع
مكـاتب الـربيد بـأفريقـيا مـن اجل اتاحـة النفـاذ الي اخلـدمات
اهلـاتفية واالبداد البعدية (الفاكس ) وشبكة االنرتنت وكذلك الي
خدمـات حديـثة اخـري عديـدة متـصلة بـالتجـارة االلكرتونـية
والسياحة االلكرتونية والطب االلكرتوني والزراعة االلكرتونية0
وقبل حتـقيق ذلك ،جيـب علي راسكــوم ان تطلق يف يـونيـة /
حـزيران  2006الـي مداره اول نـظام افـريقي لالتـصال الـسلكي
والالسلكي عرب االقـمار الصناعيـة يغطي القارة بأكـملها 0ووفقا ملا
اشار اليه السيد جيالني بن حدادة ،االمني العام لالحتاد الربيدي
االفريقي الشـامل ،سوف يساهم مشـروع الربيد االلكرتوني بصفة
ملموسـة يف تقليص الفجـوة الرقميـة بافـريقيا وبـاقي العامل  0ان
املشروع يدخل علي اي حـال يف مبادرة “ توصيل العامل “ اخلاصة
باالحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية 0
االتصال عبراالقمار الصناعية
الـي ان حيـني ذلك ،تــسـتعـني بعـض الـبالد االفـــريقـيـــة
بتكـنولوجيا  VSATللدخول بـسرعة اكرب يف العصـر الرقمي 0وقد
استطـاع الربيـد الكيين بفـضل مسـاندة حكـومته الـيت وفرت له
التقنية واملعدات ،تـوصيل  400من مكاتبه الـربيدية الـ  900منذ
عـام  2003وذلك بـاالستعـانـة بـشبكــة لالتصـاالت الـسلكيـة
والالسلكية تعمل عرب االقمار الصناعـية 0ويتم تنظيم هذه الشبكة
حول حمطـة حمورية تـربط بني حمطـات ارضية صغـرية تتضمن
هوائيات ذات بعـد ضعيف 0ان تقنية  VSATاليت يعـترب نشرها
امرا سهالو سريعا اتاحت بذلك للسكان الريفيني يف كينيا الوصول
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سريعـا الي الطريق الـسريع لالعالم علمـا بان مكتب الـربيد صار
نقـطة االتصال 0ووفقا للسلطات الربيـدية بالبلد ،فان الربيد ميلك
االحتكـار احلقيقي خلدمـة االنرتنت يف املنطقـة الريفيـة ويسارع
السـكان يف التـوجه الي مـراكز االتـصال0وشـرح السـيد ديكـسون
رايـوري ،املديـر العام املـساعـد ،قائال انه  ":يف قـرية وونـدانيا
الصغرية ،حـضر ذات يوم حوالي مخـسة عشر شخـصا من القرية
من كافة االعمار الي مكتب الربيد الكتشاف االنرتنت 0وقد اتضح
ان اخلـدمة تتمتع بشعبية خاصـة لدي االباء الذين يدرس ابناءهم
يف اخلارج 0وقد بـني هلم موظفو الربيد كيفية احلصول علي عنوان
الكرتونـي واستخـدام احلـاسـوب واالن االبـاء واالبنـاء ميكـنهم
التواصل بسهولة اكرب “  0وسوف يستخدم الربيد الكيين الشبكة
للـتوسع يف تشكيلة اخلدمات الـرقمية ومنها حتويل االموال وذلك
ابتداء من االن وحيت ديسمرب /كانون اول 2005وسوف يتم توصيل
مكاتب بريد اخري مع تزايد توصيل الكهرباء الي القري0
بني السماء واالرض
يف أسيـا ،اشرتك االحتـاد الربيـدي العـاملي واالحتـاد الـدولي
لالتصاالت السلكيـة والالسلكية واهلند وبريد بهوتان واالتصاالت
الـسلكية والالسلكية ببهـوتان العطاء دفعة رقيمـة لسكان بهوتان
وهي مملكة صـغرية تقع اسفل جبل اهليـمااليا 0ومـنذ عام 2003
وبفضل اجلهـود اليت يـبذهلـا الشـركاء ،مت عـلي مسـتوي الـبلد
توصيل  17مكتب بـريد  0وبالـنسبة لبلـد نام  ،سرعـان ما ظهر

اثر ذلك كما الحـظ السيد فيشنو كاليندي ،رئيس مشروع باالحتاد
الدولي لالتـصاالت السلكيـة والالسلكية 0وقد انـدهش ابان زيارة
قـام بها لبهـوتان لـرؤية حشـد من الطلبـة متكتلني حـول مكتب
بـريد 0وكـانوا كلهـم هناك ملعـرفة نـتائج اختـباراتهم املـدرسية
املنشورة علي موقع الشبكة العنكبوتية ( الويب) اخلاصة بالوزارة
املقام يف ثيمبو0
ومـازال علي الشركـاء توصيل  15مكتب بـريد آخرا مـنها ستة
مكـاتب يف مناطق تقع يف الشمال ويف الـشمال الغربي من البلد  0ان
تقنية  VSATالـيت وفرتها اهلنـد سوف يتم استخـدامها من اجل
هذه املكاتب 0وهناك هـوائي اقمار صناعية مـركبا يف مثبو وسوف
يقـوم هذا اهلـوائي بـالتـوصيل مـع اجهزة احلـاسوب الـطرفـية
املـوضوعـة يف ست منـاطق يصعب الـوصول اليهـا ( فهي تقع علي
ارتفـاع يرتاوح فيمـا بني  3000و  5000مرت فوق سـطح البحر )0
ان تركـيب هذه االجهزة املقرر لنهـاية شهر اغسطس  /آب 2005
ليـس امرا سـهال النه جيب نقل املـعدات الـالزمة امـا بواسـطة
الطـائرة املروحـية او بواسطـةمحال او علي ظهر جـواد اوبواسطة
حيـوان القوتاش 0واذا كان النقل بالطـائرة املروحية مرتفع الثمن،
فان الـنقل علي ظهـر حيـوان او سريا علي االقـدام مازال طـويال
وخطرا وجيب احتـساب سبعة ايـام من السري للـوصول الي بعض
االماكن 0
(ترمجة :ماجدة بكري)

الصور
صورة - 1مركز اتصال عام يف مكتبة ببولندا0
صورة -2بفضل تقنية  ،. VSATيعرض مكتب الربيد الواقع يف مفاطعة كاجيادو( كينيا) النفاذ الي االنرتنت وخدما اتصال اخري 0
صورة  -3احد اعضاء قبيلة املاساي وهو يتصفح االنرتنت يف مكتب بريد ريفي بكينيا ( مقاطعة كاجيادو)0

االحتاد الربيدي
11

11

ادارات الربيد وجمتمع املعلومات

الرجاء االنتباه  :التحول االلكرتوني بدأ
بقلم ريال لوبالن

ها

هنـا حمطات االنرتنت واالدارة االلكرتونـية واخلدمات
املالية االلكرتونية علـي اخلط والرسائل الصغرية املؤمنة
واألخـتام الـربيديـة االلكرتونـية والـشهادات الـرقمـية والـربيد
املختلط واحلافظة االلكرتونية للنقود والبطاقات الذكية  0ان قائمة
املـنتجـات واخلـدمـات االلـكرتونيـة اليت طـورهـا املسـتثمـرون
الربيديون العوام خالل السنوات االخرية تطول 0وهناك اكثــــــر
من  % 40مـن البالد االعضـاء الـ 190يف االحتاد الـربيدي العـاملي
يعرض خـدمات بريـدية الكـرتونية علي اخلـط وتنوي  % 80من
البالد الـيت مازالت التقدم هـذه اخلدمات ان تقـوم بذلك يف غضون
اخلمس سنوات املقبلة 0واليكم بعض االمثلة الدارات بريد عرفت
كيف تستفيد من التقنيات اجلـديدة لكي حتسن تشكيلة اخلدمات
املعـروضـة علي الـزبن ودفعـهم الي الـدخــول يف جمتمـع تتجه
املعلومات فيه الي اختاذ الشكل الرقمي0
الي ان يتم اثـبات العكس  -يف  2004اطلق الـربيد الفرنسي
الرسـالة املسجلة االلـكرتونية اليت تتسـم بنفس القيمة الـقانونية
الـيت تتميز بها الـرسالة املسجلـة التقليدية 0ويـستطيع الزبن من
حمل اقامتهم او من اخلارج ارسال رسـالة مسجلة عن طريق موقع
االنرتنت اخلاص بالربيد  0ويتم ايـداع امللف االلكرتوني للرسالة
املـسجلة بـاخلدمـة املؤمنـة والتلقائـية للربيـد الذي يقـوم بطبعه
وتـسليمه الي املـرسل اليه 0ويتـم تقديم اخلـدمة  24سـاعة يف 24
وسبعـة ايام يف االسبوع 0ان الـرسالة املـسجلة االلكرتونـية تسمح
للمـرسل منه اثبـات حمتواهـا الن البعيثـة يوضع عليهـا التاريخ
والـساعة ابان االيداع وذلك مبسـاعدة اخلتم االلكرتوني 0ويف حالة
النـزاع ،ميكن للزبن ان حيصلـوا علي اثباتات الكـرتونية بااليداع
يتم االحتفـاظ بها ملـدة ثالث سنوات 0بـل وميكنهم اسرتجـاعها
الكرتونيا علي اخلط 0ومنذ البدء يف هذه اخلدمة  ،مت ارسال اكثر
من  440 000رسالة مسجلة الكرتونية0
خـدمــات رقميـة فعـالـة  -منـذ عام  ،2000يـضطلـع فرع
بـوستكوم للربيد االيطالـي بدور السلطة العامـة لالعتماد وتقدم ما
يقرب مـن  500شهادة رقميـة سنويـا0ان املستخـدمني من األفراد
واملـؤسسـات اخلاصـة واهليئـات االدارية العـامة 0ويقـوم الربيد
االيطالي باستثمار وادارة البيانات التابعة له وبنية قاعدية لتقنية
املعلومات  0وبفضل شبكة مكونة من  14000مكتب بريد و41000
فرع بـريدي وموظفي البيع لديه والبالغ عددهم  500شخص ،يقدم
الربيد االيـطالي تشكيلة من اخلـدمات املتنوعة واملـوثوق فيها كما
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مينح الشهادات من كافة االنواع بصفة خاصة للتوقيعات والرسائل
املؤمنـة واجهزة اخلادم (سـريفري)  0ان بوستكوم شـريكة للربيد
االيطالـي وتتمتع مبـستوي ثقـة مرتفع وتقـدر مؤسـسات االدارة
العامة بصفة خاصة خدماته0
من البريد اخملتلط الي اخلدمات املالية االلكترونية
علي اخلــط  -اطلق الربيـد التــونسـي تشـكيلـة كبـرية من
اخلـدمات االلكرتونية خالل السنـوات االخرية وفقا السرتاتيجية
يـرتكـز حمورهـا علي اسـتخدام الـتقنيـات اجلديـدة واالسلوب
الرقمي 0فنجد خدمة الربقية االلكرتونية “ الويبتليغرام WebTe-
 “ legramوهي خـدمـة الستالم وتـوزيع الـرسـائل االلـكرتونيـة
املـؤمنـة 0وقد انـشأت هـذه اخلدمــــــــة عام  2003وهـي تتيح
للـزبون ارسال رسائل عـاجلة بشكل منفـرد او جممع من حاسوبه
سواء وفقا للنظام البسيـط ام مجلة 0وتوجه الرسائل الكرتونيا الي
مكتـب بريد التـوزيع للطباعـة والتسليم يف أقل مـن اربع وعشرين
ساعة  0وتسـمح هذه اخلدمة املزودة بنظام للمتابعة وحتديد املكان
بارسـال تقرير متابعة باالنرتنت الي الزبون الذي اودع الرسالة 0
وتقدر املـؤسسات هـذه اخلدمة مبـا ان الربيد التـونـــــــــسي قد
عـاجل عدد  600 000رسـالة بـرقيـة الكرتونـية عـام  2004ومن
املنتظر حتقيق منو يصل الي  %20عام 0 2005
كما يعـرض الربيد التونسي تـشكيلة كاملة مـن اخلدمات املالية
االلكرتونية عرب حمـور الدفع االلكرتوني اخلاص به وهي الدينار
االلكـرتونيء-دينـــار  0 e-DINARويعترب احـدث مـنتج به وهـو
الديـنار االلكـرتوني الشـمولي  e-DINAR UNIVERSELحمفـظة
نقودالكـرتونية متعددة املهام تتيح حلاملها سواء كان ميلك حسابا
بريديـا ام ال ،ان يدفع مـشرتاوته لدي التجـار املزودين بـاجهزة
حاسـوب طرفيـة للدفع االلكـرتوني وان يسحب نقـودا من اجهزة
التوزيع التلقـائي لالوراق املالية وان يدفع علي اخلط مشرتاوته من
الـسلع واخلدمات االلكرتونية 0ويف عـام  2004مناحجم املدفوعات
االلكرتونية عرب حمور الدينار االلكرتوني بنسبة تصل الي % 93
وتضمن ذلك  200موقع جتاري0
مسـألة نقـود -اقام الربيد الـروسي عام  2004خدمـة الكرتونية
جديـدة حلواالت الربيد من النظـام الداخلي مسيت “ سايربدجني
( CyberDengكلـمة دجني تعـين النقود بـاللغة الـروسية) وحتل
متـاما حمل النسخة الورقية من حوالة الربيد 0ومن ضمن 40 000
مكتب بريـد يتم استثماره ،فان  3500مـنها واقعة يف  84منطقة،
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جمهزة باجهزة حاسوب طرفية( تريمينال) 0اما املكاتب االخري
فرتسل منـوذج علي ركيزة ورقيـة الي أقرب مكتب مـتصل بشبكة
االتصـاالت السلـكية والالسلـكية 0وتتـم مجيع عمليـات التحويل
النقدية يف بيئـة آمنة تستعني بـنظام تشفري متـطور 0وبفضل هذه
اخلدمة اجلديدة ،فقد اخنفضت تكلفة ارسال اي حوالة بريدية يف
روسيـا مبقدار  % 35اذ ان املـواطنني يـدفعون مـا بني  1و %5من
قيمة الـتحويل 0اما اليوم ،فان الربيد الـروسي يسيطر علي السوق
القومية للحـواالت الربيدية 0فهو يقدم نوعية من اخلدمة مرتفعة
ومن املنتظـر ان حيتفظ حبصته يف الـسوق خالل السنـوات القادمة
وان يزيد من عـدد اخلدمات املرتـبطة بها 0ووفقـا للخرباء ،تنمو
السوق يف روسيا بنسبة ترتاوح فيما بني  20و % 25سنويا0
االدارةااللكـترونيـة -ان بريد قـطر شريـك للحكومة وهـو يوفر
النفاذ الي اخلـدمات احلكومية االلكرتونـية علي اخلط انطالقا من
موقعه علي االنـرتنت 0ويعاجل بـريد قطـر حجم يصل الي 2000
طلب شهريا فيما بني جتديد تصريح االقامة والتأشريات وبطاقات
الصحة ورخـص القيادة وخالفه 0وميكـن ايضا لالفـراد دفع قوائم
حـسابـهم اخلاصـة باملـاء والكهربـاء وخالفه الكرتونيـا 0وميكن
للزبـون الذي يتوفر لديه خزانـة بريدية من اخلزانات الـ25 000
املقامة يف مكتب الربيـد الرئيسي بالـدوحة ،التزود ببـطاقة ذكية
لفتح خزانته 0ويشري السيـد ناصر املظفر ،مـدير الشئون االدارية
الي ان بـريد قـطر ينـوي يف املستـقبل اضافـة وظائـف اخري علي
البطاقـة الذكية حبيث يتيسـر للزبون قريبا اسـتخدامها كمحفظة
نقود الكرتونية 0واخريا ميـكن للزبون اذا ما استطلع موقع الربيد
علي االنرتنت ان يسجل رقم خـزانته الربيدية وكلمة السر ملعرفة
ما اذا كان جيب عليهم استالم طرد او بعيثة مسجلة0
مدرسـة البـريد -ان الـربيد الربازيلي قـام بتوصيـل كل مكاتبه
الربيديـة املتواجـدة يف  5600بلديـة عرب البلـد وذلك عرب الـقمر

الصـناعـي 0وقد اشـار السيـد انطـونيـو براكـيهيه ،رئيـس قسم
“التجارة والعمليات االلكرتونية” قائال  ":يتوفر لدينا اهم شبكة
ماديـة ورقمية يف البلـد “ مما يشكل ،حسـبما قال ،بنيـة قاعدية
حتمية لتنمية التجـارة االلكرتونية 0وعالوة علي اخلدمات املالية
الربيـدية املـقدمـة والربيـد املخـتلط مـثل الربقيـة االلكرتونـية
(التوزيع مضمون يف اقل من اربع سـاعات) ،فان الربيد يعمل علي
تنـمية اخلـدمات احلـكوميـة االلكرتونيـة علي اخلط  0وقـد اقيم
حـوالي مائة كشك الكرتوني يف ريو دي جانريو ويف ساو باولو ويف
املنـاطق الريفية ويف بعـض االحياء الشعـبية وتسمـح هذه االكشاك
بالنفاذ الي هذا النوع من اخلدمات"0يف نطاق هذا املشروع ،الحظنا
ان مساعدة الواحد لآلخر امر مهم للغاية 0فالربيد يلعب هنا دورا
تربـويا اسـاسيـا مبسـاعدة املـواطنـني علي استخـدام التقنـيات
اجلديدة 0وعلي اي حال ،حصل عدد  85 000برازيلي علي عنوان
الكـرتوني من الربيد 0وجيب ان يـصل هذا الرقـم الي  2مليون من
االن وحـيت  .2007وهناك مشروع آخر يتم االن تطويره ويكمن يف
توفيق العناوين املـادية وااللكرتونية لكل شخص تسهيال لعمليات
تغيري العنوان علي اخلط0
خبـتم  -ميكـن للمحـامـني الربتغــاليني ان يـرسلـوا الـكرتونيـا
مستنـداتهم الي احملكـمة مصحـوبة بتـوقيع الكـرتوني وبعالمة
بريـدية الكرتونية ختص الربيد الربتغالي 0ويقوم اكثر من 3000
حمام اليوم بالـتخليص علي بعائثهم بهـذه العالمة ويعاجل الربيد
يف املتوسط عدد 15 000بعيـثة شهريا وذلك منـذ بداية اخلدمة يف
عام  0 2003وتعد السلطات البلدية والوكاالت احلكومية االقليمية
من ضمـن الزبن وتقـوم وزارة الشئـون اخلارجيـة حالـيا بتجـربة
العالمة الـربيدية االلكـرتونية اليت تضـمن ساعة ارسـال البعيثة
وسالمتها وعدم رفـضها  0وميكن للزبن ان يـرسلوا رسائلهم اليت
حتميها العالمة انطالقا من موقع رسائلهم االلكرتوني التقليدي0
(ترمجة ماجدة بكري)

الصور
صور1و2و -3بدون تعليق0
صورة  -4اصبحت االن عمليات التحويل االلكرتوني لالموال من مكاتب الربيد بروسيا اكثر سهولة0
صورة  -5احد القطريني وهو يفتح خزانته الربيدية مبساعدة البطاقة الذكية0
صورة  -6يتوفر لدي الربيد الربازيلي اهم شبكة مادية ورقمية يف البلد0
صورة  -7بدون تعليق0
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حتويل االموال  :عامل قوة جديد
بقلم ريال لوبالن

ان

الـشكل الـورقي حلـوالـة الربيـد يف سبـيله للـزوال0
فبتحديث هذه اخلدمة التقليدية القدمية للربيد باعتماد
نـسخة الكرتونية انطالقا من نظـامه املالي الدولي ،يساهم االحتاد
الربيـدي العاملي يف بنـاء شبكة عـاملية قويـة تتيح الدارات الربيد
عرض امكـانية احلـصول بـطريقـة اسهل وباسعـار معقولـة علي
اخلدمات املالية 0
من وجـهة نظـر االحتاد الربيـدي العاملي ،يـشكل البعـد املالي
للشبكة الربيدية العـاملية عنصرا جوهريا من اجلهود العاملية اليت
تهدف الي تشجيع تنمية االقـتصاد واحلد من الفقر 0وذلك مبا ان
ظـاهـرة اهلجـرة الـدوليـة وحتـويل االمـوال تـشغـل علي وجه
اخلصوص البنك الدولي وبالد جمموعة الثمانية0
ووفقا لالمم املـتحدة ،ميثل العاملون املهـاجرون  % 3من السكان
العامليني وتبني االرقـام ان عمليات حتويل االمـوال اليت يقوم بها
هؤالء العـاملون تـزداد عامـا بعد عـام 0ووفقا لتقـريراعـده البنك
الدولي ،فـان عمليـات حتويل االمـوال اليت يقـوم بها العـاملون
املهاجرون بلغت  110ملـيار دوالر امريكي عـام  2004اي بزيادة
قدرها  % 52باملقـارنة بعام  0 2001وكانت هـذه العمليات تشكل
نسـبة  %5من واردات البالد النامية و % 8من االستثمارات وكانت
بـذلك متثل يف هذه الـبالد مورد االستثمـار الثاني يف االهـمية بعد
االستثمارات املباشرة الواردة من اخلارج يف هذه البالد0

اقلها  % 20من املبلغ املـرسل 0وبالنظر ملـتوسط املبلغ املرسل( 200
دوالر امريكي)  ،فيـجب ان يتيسـر ملن يرسل مبـالغ الي اخلارج
لـتلبيـة احتـياجـات اسرتـه ان يقوم بـذلك وفقـا ألفضل الـشروط
املمكنة0
احلل البريدي
مازال االحتاد الربيدي العاملي مقتنعا بأن الشبكة الربيدية العاملية
تـشكل حال ومن هـذا املنطلق  ،سـوف يواصل الـتوسـع يف شبكته
بفضل نظامه املالي الـدولي  IFSالذي يشكل سلسلـة من التطبيقات
اليت تـسهل عملـيات نقل االمـوال االلكرتونـية بني املـستثـمرين
الربيديني العوام بل وبني بعض البنوك0
واشـار املديـر العام ،الـسيد ادوارد ديـان ،الي ان  “ :سهـولة
النفـاذ الي عمليات حتـويل االموال بسعـار معقولة تـشكل حاجة
اساسيـة بالنـسبة للـماليني من االشخاص بـصفة خاصـة العاملني
املهاجريـن وتتوفر لـدي القطاع الـربيدي القدرات الالزمـة لتلبية
هذا املـطلب بفضـل شبكته الـواسعة املـوجودة وبفـضل التقنـيات
اجلديـدة اليت يقوم االحتـاد الربيدي العـاملي بتـطويـرها لـصاحل
ادارات الربيد وذلك بروح من التعاون علي التنمية “0

وهناك ثالثون بلدا يستخدم يف الوقت احلاضر هذا النظام  0وتتم
عمليات حتويـل االموال بصفة عامة يف مهلة يومني ( او يف اقل من
 12ساعة اذا ما مت االعـراب عن هذه الرغـبة ) وذلك بطريقـة مؤمنة
ووفقا ايضا ملا اشار اليه البنك الدولي ،تشكل اهلجرة الدولية يف وحمل ثقة وهو مما يستجيب متاما الحتياجات معظم الزبن الذين
هذه البداية من القرن احلالي ،احد العوامل االكثر اهمية يف حميط الجيدون بصفة عامـة ضرورة ملحة الرسال االمـوال بصفة عاجلة
العالقات االقتصـادية بني البالد الصناعية والبالد النامية  0وتبني وبالتالي اليدفعون السعر االعلي0
دراسة اجريت ان هذه الظاهرة مصحوبة بعمليات لتحويل االموال
نامجة عنه ،هلا انعكاس كبري ميكن اثباته احصائيا علي احلد من وباعتمـاد حل النظـام املالي الـدولي IFSعام  ،2003امـكن الربيد
الفقـر يف البالد الناميـة 0ويؤكد الكـاتبان ،السيـدان ريتشارد هـ 0الروسي ان يصل يف استثـمار شبكته القوميـة للتحويل االلكرتوني
آدامـز جنيـور وجون بـيج “ ان االموال الـيت يرسلـها العـاملون لالموال الي احلـد االمثل مع ادخال املعاجلة االلكرتونية للبيانات
املهاجـرون الي بالدهم االصليـة هلا انعكـاس عميق علي مـستوي علي مدفوعاته الدولية 0ويف غضون  14شهرا من االستثمار ،زادت
مـعيشة االفـراد الذين يعيـشون يف البالد النـامية بـآسيا وأفـريقيا عـمليات الـتبادل الـدولية فـارتفعت من  400عملـية الكـرتونية
وامريكا الالتينية والشرق االوسط “0
لتحويل االمـوال الي  70 000شهريـا ومت خفض مهالت االرسال
من  20يومـا الي ثالثة ايـام 0ويهدف الـبلد الي حتقـيق  2مليون
اال انه مازال هناك بعض املـشاكل بصفة خاصـة املشاكل املتعلقة عملية دوليـة سنويا ابتداء من االن وحيت  0 2006ويف اخلالصة ،
بالتكاليف املـرتبطة بعمليات حتـويل االموال 0فهي تظل مرتفعة اتاحت اقامة هذا الـنظام كما اتاح ادخال املعلـوماتية علي خدمات
بصفة عـامة الن الرسـوم اليت حتصل عن هـذه العمليـات قد تبلغ حتويل االمـوال القومـية والـدوليـة حتسني الـنوعـية يف تـأدية
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اخلدمـات ورفع احلجم االمجالي لعمليـات التبادل اليت زادت من
اربعة مليون عمليـة الكرتونية شهرية لسـبعة مليون يتم معظمها
علي الصعيد القومي0
ويف فرنسا حيـث يقيم عدد كبري من املهاجـرين من بالد افريقيا
الناطقة بالفرنسية ،كان الربيد اول اخلدمات اليت تنشيء توصيلة
مع الشبكة املـالية الربيديـة العاملية 0واليـوم ميكن للزبون ان يتم
بطـريقة اسهل عمليـات التحويل االلكرتونـي لالموال الي اخلارج
وبأسعـار مميزة الي حـد كبري 0فعلي سبيل املـثال ،يكلف ارسال
اي حـوالة الكرتونية قـدرها  200يورو عن طـريق الربيدز املرسل
اليه  10يورو بيـنما يكلف ذلك مرورا بأي وكيل خاص حوالي 25
يورو0
وهناك قرار هام اختـذ يف شهر يوليو/متـوز وسوف يعمل قريبا
علـي تنشيط الشبكة املالية الربيدية العاملية  0ففي الواقع ان البالد
العربيـة قد اتفقـت علي االنضمـام للشبكـة االلكرتونيـة لتحويل
االموال اخلاصة باالحتاد الربيـدي العاملي وفقا لتوصية من اللجنة
الـعربـية الـدائمـة للربيـد وافق عليهـا جملـس الوزراء الـعرب
لالتصاالت السلكية والالسلكـية والتكنولوجيا  0ويدعو هذا القرار
االحتاد الربيـدي العاملي للعمل بطـريقة وثيقة مع الـبالد العربية
النشاء الـتوصيالت الالزمـة لربطهـا بالـنظام املـالي الدولي 0IFS
وبـالنـظر للخـصائـص املختلفـة لكل بلـد ،فمن املـنتظـر ان يصري
املشروع تشغيليا يف عــــــام 0 2006
وتستخدم اجلـزائر وجبوتي واالمارات العربية املتحدة واملغرب
وتونس فـعال النظام املـذكور لالحتاد الـربيدي العاملـي يف عمليات

التبادل االلكرتونيـة لالموال بينما ليـست البالد العربية االخري
متصلة بالشبكـة 0مع انه يف االمارات العربية املتحدة يوجد ثالثة
ماليني اجنيب من بني سكان هذا البلد البالغ عددهم اربعة ماليني
نسـمة 0وسوف تتيح اقامـة هذه الشبكة اجلـديدة هلؤالء العاملني
االجانب القيام سـريعا بعمليات حتويل االموال الي بلدهم االصلي
وذلك بتكلفة معقولة0
ويقر السيد ديان يف هذا الصدد قائال “ :ان االمر يتعلق مبشروع
اسـاسي لتنـمية اقـتصاد الـبالد العربـية وللحـد من الفقـر يف هذه
املنطقة “0
مستقبل يتميز بوجود االتصال

ان االحتاد الـربيدي العـاملي يتـوقع ان تسـتمر شـبكته الربيـدية
املاليـة يف التطور خالل السـنوات القادمة 0ووفقـا ملا هو خمطط له،
ميكن ان ربط  70بلدا بهاحيت نهـاية عام  0 2007وعلي اي حال
فـان االحتاد الـربيدي العـاملي ويـوروجريو  EUROGIROقـد مدا
جسرا يسمح بنقل احلواالت الربيدية االلكرتونية عن طريق شبكة
كل مـنهمــا 0وتبـني التجـارب الـيت متت بـني ادارتي بـريـد
تستخدمـان شبكة النظام املـالي الدولي IFSوهما روسـيا واوكرانيا
وادارة بـريد تستخدم شبكة يـوروجريو وهي الربتغال ان عمليات
التبادل كانـت فعالة 0وسوف يصري قريبا جدا من املمكن الصحاب
املصلحـة تبادل عمليـات حتويل االموال فـيما بينهم ويـزيد بذلك
الي حـد بعيـد عدد الـبالد اليت ميكن ان يـتم حتويـل االموال من
بريد آلخر برمسها بل ومن الربيد الي البنك 0
(ترمجة :ماجدة بكري)

صور
صورتان 1و - 2بدون تعليق0
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حوار مع احلاج قالعي

رئيس ومدير عام الربيد التونسي

حديث اجراه ريال لوبالن

ما

هي اخلدمة اليت سوف توفـر اجهزة اخلادم املعلوماتية
(الـسريفـريز) وحمطـات االنرتنـت يف القمـة العـامليـة
جملـتمع املعلومـات اليت تعقد يف تـونس من  16الـي  18نوفمرب/
تشرين ثـان املقبل ? ليس هناك سوي الـربيد التونسي  0ان الربيد
التـونسي شـريك رمسي للقمـة وعليه يـشارك مـشاركـة وثيقة يف
التحضري هلـا 0فقد استثمـر الكثري يف التقنـيات احلديثـة العطاء
نـشاطه دفعة جديدة0وقد ادي ذلك الـيوم الي نتائج مبهرة (معدل
منو يف االيرادات قدره 4ر % 10عام  2003و8ر % 10عام 0)2004
ان الـربيد التـونسي يـضع اخلدمـات الربيديـة املاديـة والرقـمية
واملـالية التجـديدية واليت تـليب كافة االحـتياجات يف مـتناول يد
املستهلكني النـه يريد ان يبني للعامل امجع املكانة اليت يشغلها يف
قلب جمتمع املعلومات 0ويقول السيد احلاج قالعي ،رئيس ومدير
عـام املكتب القومي للربيـد منذ عام  1999مدافعـا “ :لتغيرينظرة
اجلمهور جيب اظهار الروح اخلالقة واالبتكارية بل جيب احيانا
احداث صـدمة” 0ويعتـرب ان هذه القمـة تشكل الفـرصة املنـتظرة
البراز دور القطاع الربيدي يف تقليص الفجوة الرقمية 0
االحتاد البـريدي :ملاذا متثل القمة العـاملية جملتمع املعلومات
من وجهة نظركم حدثا هاما للغاية ?
احلاج قالعي :ان عددا يتجاوز  190بلدا و 17 000مشارك سوف

من املمكـن ان نتصـور مهنـة الربيـد دون االستعـانة بـالتقنـية
االلكرتونيـة او البـايت 0ان الـثورة الـرقميـة تغريمعـامل االقليم
الـربيدي العاملي 0فعـلي سبيل املثال ،ميـر نشاط اخلدمـات املالية
الربيدية كـما متر تنميـة البنية القاعـدية لزاما بـعملية استخدام
وسائل االتـصال اجلـديدة 0ويف الـربيد الـتونـسي ،متت تـرمجة
التوسع يف اخلـدمات املالـية الربيديـة االلكرتونية الـي منو ثابت
هلذا القطاع قدره  % 20سـنويا 0وعلي اي حال ،الميكننا ان ننمي
اخلدمـات التقليـدية لربيـد الرسـائل او الطـرود دون االستعـانة
بـاالنرتنت او بـالتقنـيات االخـري مثل نـظام مـتابعـة البعـائث
وحتديد مكانها0
االحتـاد البـريـدي:ولكن مـا هـو الـدور الـذي ميكـن ان يلعبه
القطاع البريدي يف مجتمع املعلومات ?
احلاج قالعـي  :ان اخلدمة الربيديـة تستند الي القرب وميكن ان

تعضـد تقنيـات املعلـومات واالتـصاالت مـن هذا القـرب بتـعميم
اخلدمات االلكرتونية علي اخلـط وبوجود الروح اخلالقة  0وعلي
سبيل املثال ،ميكن ان يـأخذ مكتب الربيـد شكل موقع انرتنت او
مكـان مـادي تعـرض فيه اخلـدمـات الربيـديـة دون االستعـانـة
بالـركيزة الـورقية  0ان مـكتب الربيـد هو الـقرب من الـزبون0
وميكننـا االقرتاب للغايـة من زبونـنا عن طـريق االنرتنت او عن
طـريق اهلــاتف احملمـول (املـوبـايل) اوالـرسـائل اهلــاتفيـة
املكتوبـة  . smsوعود ًة للـوضع التونـسي ،بصفـة خاصـة يف جمال
االدخار ،متتلك تقـريبا كل اسـرة حسابـا بالربيـد 0وحنن خندم
يوميا  %7من السكان يف مكاتبنا الربيدية او عن طريق مركز النداء
التابع لنا0

حيضـرون القمـة اليت جتـمع يف آن واحد احلـكومـات واملنظـمات
الدولية والقطاع اخلـاص واجملتمع املدني ملناقـشة احللول العملية
لتـضييق الفجـوة الرقمـية بني الـبالد 0ان فكرة عقـد قمة عـاملية
خبصــوص جمتـمع املعلـومـات قــد اطلقهـا عــام  1998رئيـس
اجلمهـورية التونسية ،السيد زين العابدين بن علي 0لذا فان البلد
سوف يستخدم كل امكـانياته هلذا الغرض 0انهـا فرصة تارخيية
ملـساعـدة البالد الـناميـة علي اجيـاد حلول مـلموسـة للتحـديات
املتعددة املـرتبطة بتقنـيات املعلومات واالتـصاالت والنتهاز فرص
الشـراكات بصفة خـاصة مع القطـاع اخلاص وهي شراكـات ترتكز
علي عالقات تـبادل املنفعة بني عامل االعـمال يف الشمال ونظريه يف
اجلنوب وعلي التعاون بني اجلنوب واجلنوب 0ان القطاع الربيدي
جيـب ان يكون مـتواجـدا لتقـديم مسـاهمـته يف احلد مـن الفجوة
الرقمية كمـستثمر يتميز حبجم كبـري يف نشر النفاذ الي اخلدمات
باالستناد الي التقنيات اجلديدة0

ان دور الـربيد يف جمتـمع املعلومـات هو يف نهـاية االمـر الثقة
اليت تسـمي منذ االن فصاعدا “اعتمـاد الصالحية” وهذا االعتماد
مبثابة رأمسـال جيب تنميته لـوضع الربيد يف قلب اقـتصاد الغد0
واذا كـان الربيد التـونسي قد مـر مبعدل منو سـنوي من رقمني يف
السنوات االخرية فذلك بفـضل التقنيات اجلديدة 0وحنن نطلق كل
ثالثة شهور خدمة الكرتونية 0ومتثل خدماتنا االلكرتونية % 15
من اوجه نشـاط الربيد الـذي يشغل اذن مكـانا متـميزا يف الثـقافة
الرقمية0

امـا فيما يتعلق مبهنـة الربيد ،فان استخدام تـقنيات املعلومات
واالتصاالت امر حاسـم بالنسبة ملـستقبله 0ومن رأيي ،انه مل يعد

االحتـاد البـريدي :كـيف يشجع الـبريـد التـونسي الـتجارة
واالدارة االلكترونية?

16

االحتاد الربيدي
16

حوار مع القادة الربيديني

احلاج قالعي  :يلعب الربيد دورا جوهريا يف التجارة االلكرتونية
يف جمال النقل والتمويـن واملدفوعات 0وهنـاك  200متجرعلي خط
متصلني مع الربيد لضمان املدفوعات االلكرتونية وتوزيع املنتجات
املشرتاة 0وبفضل هذه اخلدمات اجلديدة للدفع عن طريق االنرتنت
 ،يتيح الربيـد للزبن شراء التذاكر ملهرجـان قرطاج الثقايف وتذاكر
الدخول الي مباريات كرة القـدم وكرة اليد وكرة السلة بل وارسال
زهور طبيعية0
وخبصـوص االدارة االلكرتونيـة ،فان اآلفـاق شاسعـة 0ويقوم
الربيد التونسي بالفعل بضـمان الدفع الرقمي لثالثة ماليني معاش
للمتقاعديـن 0كما ان لدينا عددا كبـريا من الطلبة من بني السكان0
وبهذا الـصدد ،يـؤمن الـربيد مبـساعـدة وزارة التـعليم العـالي،
التـسجيل يف اجلـامعــة عن بعـد عن طـريق االنـرتنت ويـسهل
املـدفوعـات االلكرتونـية 0كمـا يتلقـي الطلبـة منحـهم اجلامـعية
الكـرتونيـا عن طـريق الـشبكـة الربيـديــة 0وللربيـد اذن دور
اسرتاتيجـي يلعبه يف جمـتمع املعلـومات 0فـيجب االستفـادة من
املساهمة الضخمة اليت تقدمها تقنيات املعلومات واالتصاالت0
االحتاد البريـدي :كيف تنظر احلكومـة وكيف ينظرالقطاع
اخلاص يف تـونس الي الـدور الذي ميكـن ان يلعبه البـريد يف
تقليص لفجوة الرقمية?
احلـاج قالعـي  :ان هذا الـدور مفهـوم جيـدا جدا الن اسـتخدام

التقنيات اجلـديدة يشكل لدينا اختيـارا اسرتاتيجيا اعلنه بوضوح
رئـيس اجلمهوريـة 0فيتعلق ثلث التـدابري االسرتاتيجيـة املعلنة
بربنـاجمه االنتخـابي لـ  2009 - 2004بـالتـقنيـات اجلـديـدة
واقتـصاد الغـد وادارته و جمتمع املعـرفة 0ويف هـذا النطـاق ،من
املطلوب منـا ان نشارك يف تقديم عنـوان الكرتوني جلميع املواطنني
التونـسيني تسهيال لـنفاذهم لالدارة وللتجـارة االلكرتونية 0ومن
ناحية اخلدمات املالية ،فان قطاع االعمال يلجأ للشيكات الربيدية
االلكرتونيـة علي اخلـط وللتحـاويل عرب االنـرتنت 0فعن طـريق
الربيد يتم دفع الضرائب الكرتونيا0

االحتاد الـبريـدي :كيـف يقوم الـبريـد التـونسـي بتحضـير
العاملني لديه جملابهة حتديات الغد ?
احلــاج قالعي  :يـوفـر الربيـد التـونـسي تـأهـيال عن بعـد عرب

االنرتنت جلميع املسـتخدمني لديه 0ونكـرس ما يقرب من 2ر%2
من مجلـة مبيعـاتنا للـتأهيل .ويـتابع  % 12من الـعاملني لـدينا
فـرتات تدريبيـة عرب االنرتنت للحـصول علي شهـادة تسمح هلم
بالتقدم يف مهـنتهم 0ويتم تأمـني الدروس عرب القاعـدة احملورية
للتعليم االلكـرتوني للربيد التـونسي الذي يـستقبل ،منذ ،2003
برنـامج  TRAINPOSTوهو بـرناجمـاالحتاد الـربيدي العـاملي
للتـأهيل عن بعـد 0ان االحتاد الربيـدي العاملي هـو منظـمة االمم

املتحدة الوحـيدة اليت توفر تأهيال الكرتونيا علي اخلط بهذا القدر
من الكمـال 0وقد اتاح ذلك للعـاملني يف اكثر من  32ادارة بـريدية
اجنـبية متـابعة فرتات تـأهيلية عـرب االنرتنت 0ومبا ان تـنمية
املوارد الـبشرية امر جوهري ،فقـد ضاعفنا ثالث مرات الكوادر يف
الربيد التونسي 0ففي عام  ،1999كان عدد الكوادر مقارن ًة بالعدد
االمجالي للعاملني يبلغ  %5اما اليوم فيصل الي 0% 14
االحتـاد البريـدي  :قررت البالد العـربية يف اآلونـة األخيرة
االنـضمام الـي الشبكـة املالـية البـريديـة لإلحتاد البـريدي
العاملـي  ،فما يعـني هذا املـشروع بـالنسـبة للبـريد التـونسي
ولالعضاء اآلخرين يف اجملتمع العربي?
احلـاج قالعـي :ان عمليـات نقل االمـوال تشكل جـزء من مهـنة

الربيد 0ولكن جيب التـأكد من تنافـسيتها باالستنـاد الي السرعة
واالمـن وسهولـة النفـاذ اليهـا 0وقد ادخل الـربيد الـتونـسي كل
االصالحات املمكـنة واطلق تشكـيلة من املنتجـات االلكرتونية من
اجل عـمليـات نـقل العمالت الـصعبـة والتحـويالت من الـنظـام
الداخلي 0هكذا من بني  10ملـيون نسمة ،يستخـدم مليون نظامنا
لتحويل االموال علي الصعيد القومي0

وبالنظر لالهمية االسرتاتيجية للخدمات املالية ،قررت ادارات
الربيد العـربية انـشاء شبكـة متكاملـة لعمليات حتـويل االموال
سوف تكـون دون ادني شك متـصلة بـالشبـكة العـامليـة لالحتاد
الربيدي العـاملي  0وبالنسبة هلـذه االدارات ،سوف تلغي الشبكة
تداول عمليات تـداول حتويالت االموال بواسطة الـركائز الورقية
وسـوف حيسن ذلك االتـصال فيمـا بينها  0ان مـايزيد مـن اهمية
املشـروع هو ان مركز الدعم الفـين لالحتاد الربيدي العاملي املقام يف
تونس سوف يتـم حتويله الي مركز لالنتشـار تسهيال لتنفيذ هذه
الشبكة يف البالد العربية0
االحتاد البريدي :اليتحدث تقريركم السنوي سوي القليل
عن بريد الرسائل 0فما هي استراتيجيتكم يف هذا اجملال?
احلـاج قالعي  :ان اسرتاتيجيتنا تكمـن يف تنمية النوعية يف بريد

الـرسائل 0لذا اعدنـا التفكري يف كل البنيـة القاعدية املـدعمة هلذه
اخلدمـة 0وقد بدأنا أوال باعادة هيكلـة مراكز التوزيع ثم بتحسني
نوعية الـتوزيع بنسـبة  % 40تقريـبا 0ومت خفض املعيـار املتوسط
للتوزيع من ي  3 +الي ي 8 +ر0 1
اال انه جيب بــاستمـرار تـشجيع بـريـد الـرسـائل بـالطـرق
االلكرتونية بصفة خـاصة الربيد املختلط 0ان الربيد املختلط خدمة
نـقدمهـا منـذ عام  2004وهـو ميثل االن  %10من رواج الـرسائل
االمجـالي لدينا وحنـن ننوي بسرعـة جتاوز هذا احلد 0ويف خالل
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الشهور اخلمسة االولي مـن عام  ، 2005قمنا مبعاجلة اكثر من 5
ماليني بعيثة من بعائث الربيد املختلط0
وباجيـاز ،تكمن اسرتاتيجيتنـا يف حتويل كل نشاطـنا التقليدي
اخلاص بالربيد الي بيئة رقمية آمنة 0وحيت عام  ،2009جيب ان
يكون لـدي التونسيني عنوانا الكرتونيا  0ولدينا اذن جدوال زمنيـا
مـشحونـا للغايـة ولكننـا قد انـشأنـا منفـذا جديـدا لربيد قـطاع
االعمــــــال  0ويف العام املـاضي ،قمنا بتـوزيع حوالي مليــــــون
رسالـة من نـوع الربقيـة االلكرتونـيـة “الـويب تلغـرام”( ينـظر
الوصف يف الصفحـة  0 )12ان هذا النوع مـن الرسائل خيتلف عن
الـرسالة الـعادية فهـو يتميز بـطابع شخصي اكـثر مما تـتميز به
الـرسالـة العاديـة كما انه اسـرع واكثر امـنا 0وحيب الـزبن هذه
اخلدمة بسبب ما تقـدمه من راحة 0باالضافة الي ان هذا النوع من
البعائث له مـزايا كبرية  :تشفري قوي يضمـن له طابعا آمنا ونظام
للتتبع وحتـديد املكان يتيح الـتعرف بدقة علي مكـان البعيثة بدء
من ايداعها ولغايـة توزيعها الذي يتـم يف أقل من اربعة وعشرين
ساعة0
كما ان هناك الرسالـة اآلمنة علي االنرتنت وحنن نستعد لنطلق
مشروعـا يسمح للربيد تلقي مجيع الرسائل بشكل الكرتوني مزودا
دائما خبتم الربيد الذي يتميز باملصداقية 0ويعترب هذا املشروع هو
مـشروع املسـتقبل 0اما بـالنسبـة لقوائم احلـساب ،فلـدينا قـاعدة
بيانـات الكرتونيـة تسمح لالفـراد وللمـؤسسـات استطـالع قوائم
حساب املـياه والكهرباء واهلاتف ودفعها عرب االنرتنت دون لزوم
االنتقـال لغايـة مكتـب الربيد او الـوكالـة التجـارية لـلمؤسـسة
املعنية0
االحتاد البريـدي  :هل املنافسـة شديدة بـالسوق البـريدية
يف تونس ?
احلـاج قالعي  :ان  % 70مـن مجلة مبـيعاتنـا ختضع للـمنافـسة

ولكن هذه املنافسة تشكل احلافز علي النشاط لدينا0

تتخذ املنافسـة شكلني اساسيني 0يف املقام االول ،التقنية 0وعلي
هذا الصعيد ،جيب ان يكون لدينا تفاعل الننا اذا احتفظنا مبوقف
سليب فـسوف تـقضي هـذه املنـافسـة علـي اخلدمـات الربيـدية
التقليدية 0لذا نستخدم التقنيات اجلديدة لتنمية خدماتنا اخلاصة
صور
صورتان  1و - 2احلاج قالعي ،رئيس ومدير عام الربيد التونسي0
صورة - 3املقر االجتماعي للربيد التونسي بتونس0
صورة  - 4احلاج قالعي0
صورة -5الربيد التونسي خيدم يوميا  %7من السكان0
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ونتمتع بدعم حكومي كبري0
اما الشكل الثانـي من املنافسة فهو يقـع علي الصعيد املالي 0وقد
ضـاعفنا ثالث مـرات عدد احلائـزين علي دفاتـر شيكات بـريدية
ومـرتان عد دحسابات االدخار وعشـر مرات نشاط الصرف ومرتان
عمليـات حتويل االموال 0ويـتوفر لـدينا حصـة ضخمة لـلغاية يف
سوق التعويض االلكرتوني اخلـاص بالتحويالت املصرفية ()% 30
وحنن منثل  % 20من االدخار القومي و % 80من عمليات التحويل
النقدية0
ولكي حنـتفظ بتـنافـسيتـنا ،ميـر احلل بالـنوعـية والـنوعـية
والنـوعية ! حنـن نقوم بتحـريات عن رضـاء الزبن 0وعـلي صعيد
لـلخدمات املـالية ،نتـمتع بنسبـة رضاء تصل الي  % 82وبـنسبة
اخالص مـرتفعة للغاية  0وعندما نـسأهلم ،جند ان هناك نسبة ال
تتعدي الـ  % 5من الزبن فقط غري راضبني لدرجة انهم يتوجهون
جلهات اخـري 0كمـا ان لديـنا بـرنامـج يقوم مبـوجبه “الـزبن
املشرفـون “ مبا يقرب مـن  3000زيارة سنويـة ملكاتبنـا الربيدية
لـتقييم خـدمتنـا 0وتتم زيـارة كل مكتـب او كل وكالـة علي االقل
مرتني يف السنة0
االحتاد الـبريـدي  :ما هـي الدروس الـتي ميكن ان تـستقـيها
الـبالد الناميـة ومن التجربـة التونـسية هي تـراقبكم وكيف
ميكنكم مساعدتها ?
احلاج قالعي  :ال ميكـننا تنميـة الربيد دون دعم احلـكومة 0فلم

يعد نشاط الربيد حمدودا علي الرسالة فقط  0ان نشاط الربيد نشاط
اقتصـادي واجتـماعـي بصفـة خاصـة ثم انه بـدون هذه الـرؤية
االسرتاتـيجية ،يصعـب التقدم وتنفيـذ التفويض الـواضح للربيد0
ويف تونس ،مـن حظنا اننا نتمتع بهـذه الرؤية االسرتاتيجية علي
الصعيد القومي 0وعلي اي حل جيب ان نكون جاهزين لالستثمار0
كـما جيب وجـود الروح اخلالقـة بفضل تنـمية املـوارد البشـرية
وترقيتها دون شك0
ويف تقـديرنـا ان انشـاء االحتاد الربيـدي العاملي ملـركز انتـشار
للـتقنيات بـتونس امـر هام للغـاية الن البالد النـامية يف حـاجة
للحلول املناسبة وباسعار معقولة0
(ترمجة ماجدة بكري)
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صلب كالصخر

لقاء مع رمز اخلدمة الصينية الشمولية
بقلم هيو تسهونغبني  ،تشاينا بوستال نيوز

تعد

مجهـورية الصـني الشعبيـة مايـوازي  650 000موظف
بـريدي منهم  220 000رجل وامـرأة يتفانـون يف تأمني
تـوزيع الربيد يف جممل اراض الـبلد االكثر تعـدادا يف العامل فيبلغ
عدد سكـانه 3ر 1مليـار نسمـة0ويف اآلونة األخرية ،جـذب احد
رجـال الربيد وهـو السيـد وانغ شنيو ،انـتباه اجلمهـور 0وقد مت
سرد قصـته علي نطاق واسع يف الصحف والتلفـاز 0ملاذا يتم توجيه
كل هـذا االهتمام هلـذا الرجل القادم مـن مقاطعة مـولي يف جنوب
غرب الصني ?
ان السبب بسيـط  :ففي اكثر من عشرين عـاما ،قطع السيد وانغ
شونيو اكثـر من  260 000كم سريا علي االقدام او ممـتطيا جواده
وخمرتقا اجلبال الشاهقة ومارا باالراضي االوعرة يف ظروف خطرة
علي الدوام وذلـك لتوزيـع الربيد 0لقـد اصبح رمزا حـيا للخـدمة
الربيديـة الشمـولية 0ولـكن بالنـسبة للـسيد وانغ وملـن يقدم هلم
اخلدمة اليقتصر عمله علي توزيع الربيد0

وبد ًء من مـدينة مولي  ،يقـود الطريق الربيـدي السيد وانغ الي
قـرية بايـدياو ثم الي سـوجنييا وليـوبو 0ولقطع خـط السري البالغ
طوله  360كم حيتـاج االمر  14يومـا مع املرور علي مـا يقرب من
اثين عـشرة قمة واربعـة انهار 0وعلي الـرسول ان يقوم بـالرحلة
مرتني شهريا0
مهنة تتناقل من االب الي االبن
ان السيد وانغ شونيو صار موزع بريد عندما محل الشعلة اليت كان
حيملها ابوه والـذي قام بنفس العمل ملدة ثالثني عـاما قبل التقاعد
يف عام  0 1985وهو يـتذكر متامـا اليوم الذي فـتح فيه ابوه الباب
وانهار سـاقطـا علي االرض وهـو ميسك بيـده ذيل حصـانه 0فقد
اصيب ابوه بعمي الثلوج وعاجلت امه عينيه خبلطة من االعشاب0
ويف اليوم التالي ،وضع اكياس الـربيد فوق حصانه واستأنف سريه
علي الـطريق 0ويف سن اخلامسة واالربعني ،اصبح الميكنه مواصلة
القـيام بهذا املسارالربيدي 0وكان الـسيد وانغ عمره آنذاك  20عاما
وتولـي هو االمـر 0ان السـكان يف القـري الواقـعة علـي خط سريه
يعرفونه متاما ويسمونه عن حق وانغ الشجاع0

الصالبة
لـيمكن قياس مـدي التزام حامل الـرسالة وانغ وشعـوره بالواجب
وملعـرفـة مـدي االعـرتاف واالحرتام اللـذيـن يتمـتع بهمـا لـدي
السكان ،جيب ان نتعـرف اكثر علي مولي ،هذه املـنطقة النائية0
ان هـذه املقاطعـة املستقـلة يف التـبت تقع يف نقطـة التقـاء هضبيت
كنغهـاي -تـبت ويـونـان-غـيتـسهــو علي ارتفـاع  4000مرت0
وتتميـزاملنطقة جبـمال فريـد ففيها وديـان عميقة وجبـال شاهقة
مغطـاة باشـجار الغـابات وانهـار كبـرية مثل اليـالونغ 0وتـندر
السهـول فيها والميـكن الوصول الـي القري احمليطـة وعددها 29
قرية مرورا من الطريق 0وليـس هناك اي اتصال هاتفي 0واليوجد
سوي  15مـسارا علي امـتداد  3000كم يـسمح باالتـصال بـالعامل
اخلارجي 0والميكـن املرور منهـا سوي سريا علـي االقدام او علي
ظهـر جواد 0ومنها كان موزع الربيـد لدينا جيعل حصانه احململ
باكياس تضم رسائل وجرائد وطرود مير خالل العقدين االخريين0

التغلب علي اخلطر
ان كلـمة جيوشيجيوداوغيه الـيت تعين “ تسعة وتسعني منحين”
هي مبثابة طـريق ضيق ميتد متلـويا وموازيا حلـافة جرف شاهق
علـي مسار الـسيد وانغ  0يف االعـلي ابراج من الـصخور العمـودية
املدبـبة ومن اسفل جماري سيول مـائية رهيبة  0واهلالك يرتبص
بأصغر انزالق يف اخلطوات 0ويف عـام  1995بينما كان املوزع يسري
خلف فرسه ،افـزع اجلواد ظهـور طائـر ذيال من حـيث اليري0
فرفس اجلواد السيد وانغ يف معدته 0وبالرغم من االمل الفظيع الذي
كان يشعـر به ،واصل السيد وانـغ طريقه 0وبعد تـسعة ايام وصل
الي مولي 0ونقله السـكان الي املستشفي حـيث اجريت له جراحة
عاجلة الزالة جزء من االمعاء 0وحسبما قال االطباء ،لو كان وصل
ساعتني متأخرا عن ذلك لكان مات0

ويوجد يف الصني حوالي  200طريق بريدي من هذا النوع تعرف
بـاسم خطوط الـسري الفروسيـة وهي تشكل روح اخلدمـة الربيدية
نفـسها يف البلـد 0ان ثلث املوظفني وثلـثي الطرق الربيـدية وثالثة
اربـاع املنشآت الربيـدية توجد يف املـناطق الريفيـة 0واذا ما وصلنا
الطرق الربيدية بعضها البعض يف املناطق الريفية فسوف جند انها
تبلغ يف االمجالي 5ر 3مليون كم0

ان اخلطر حيـدق به اينما سـار 0ففي ينايـر/كانون ثـان املاضي
عندمـا كان يستعـد لعبور اجلسـر املعلق اعلي نهر يـالونغ انقطع
كابل مـن الصلب مسـكه ذراعا واحـدا من نـاحيـة واحدة وتـدلي
اجلسر عموديا وسقط مجيع من كان عليه سواء الناس او اخليول يف
النهـر ليبتلعهم تيـار السيول الـثلجية  0وكان هـذا هو يوم احلظ
بالنسبة لرجل الربيد0
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وقـبل بناء اجلسـر ،دنا ايضـا من املوت 0ففي ذلـك الوقت ،كان
علي الـناس ان يعربوا النهر مربـوطني بكابل معلق بني الضفتني0
ويف يـوم ما بينما كان علي وشك الـوصول الي الضفة االخري انقطع
الكابل وسقط موزع الربي من ارتفاع مرتين 0وحلسن احلظ انه وقع
علي الضفة ولكن حقيبته سقـطت يف النهر 0وسار يف املياه لغاية ما
وصلت الي وسطه ومبساعدة عصي استطاع اصطياد الربيد0

الهل القـرية بـذور االرز وساعـدهم بذلـك علي زيادة حمـصوهلم
زيادة كبرية0كمـا انه وصل مرة الي قـرييت جيماوديـان وموزيغو
ببـذور اخلضـروات وشـرح هلم كـيفيـة زراعتهـا  0واالن تـزرع
القـريتان خضرواتهمـا يف اراضيهما اخلاصـة حيت يف الشتاء 0ومبا
انه يصعب علي سكان املناطق النائية الوصول الي املتاجر ،فيحمل
السيد وانغ معه يف الربيد منتجات مثل امللح والشاي واالدوية0

التغلب علي الوحدة
بالنـسبة للـسيد وانغ ،التـأتي اكرب مشقـة يف عمله من الصعـوبة
اجلسديـة وامنا من الوحـدة فهي اصعب0وكثريا ما يـسري يوما او
يومني متواصلني دون لقاء اي كائن حي 0ويف املساء ،يشعل النار يف
ظل الغـابة الـذي يشـبه الغروب ويـضرب اوتـاد خيمته وحيـضر
لنفسه سلطـانية من الـدقيق املخلوط بـاملاء او يشـوي بعض حبات
البطاطـا للمعشـاء ويقوم بكل ذلـك وهو يغين 0ان الغنـاء والرقص
هلما حضورا قويا يف ثقافة مياو اليت ينتمي اليها موزع الربيد0

االسرة
السيـد وانغ وقرينته ،السيـدة هان سا ،لديهـما ولد وبنت 0وتقيم
االسرة يف يـبانتسـو خارج عاصـمة مقاطـعة مولي يف اربـعة منازل
صغرية لــونهــا اصفـر مـؤكـســد مبـنيــة من الـطــوب اللنب
واحلجارة0ولديهم ثالث بقرات وحوالي  12ماعز0
كما يعترب رجل الربيـد حصانه عضوا كامل العضوية يف االسرة0
فهو يقضي من  20الي  30يوما فقط مع زوجته واطفاله و 365يوما
مع جواده  0ان اخليـول تنهك من املسـارات يف اجلبال الـشاهقة0
وعلي مدي  20عاما غري السيد وانغ  30حصانا  0وعندما يصري اي
حيوان غـري قادر علي حتمل مـشقة الرحـلة يعطيه مـوزعنا الهل
القرية0

تأدية مهمة اخلدمة الشمولية
ان مولي تتـميز خبليط مـزرقش من الثقافـات والعادات احمللية0
فنجد يف املقـاطعة  17جمموعة عرقيـة اهمها التبت واليي واملياو0
اما كـثافـة السكـان فهي ضعيـفة للغـاية بهـا120 000 :شخص
متناثـرين علي مساحـة تتجاوز  13 000كم  0 2والصلـة الوحيدة
الـيت تتوفـر لديهـم لالتصال بـالعامل اخلـارجي هو مـوزع الربيد
لديهم0

حتسني اخلدمة البريدية
ان اعزامنـية للسـيد وانغ هو ان يـري مجيع القري واملـدن متصلة
بطرق تسمح باالستعاضة عن اخليل بالسيارات 0وهذا هو ايضا امل
احلكـومة والربيـد يف املقاطـعة 0اال ان طبـوغرافـيا املكـان املعقدة
وجتـعل من الصعب للغـاية بـناء الطـرق 0اال انه هناك عـدد منها
سوف يتم تـشغيلها هذاالعـام مما سوف يتيح تـنمية النقل الربي
للربيد وحتسني اخلدمة الربيدية يف املناطق اجلبلية0

ويبلغ مـتوسط التكلفة لتوجيه اي رسـالة يف هذا اجلزء من البلد
بالعملة الصينيـة 84ر ( 29اي حوالي  3يورو)  0ومن هذا املبلغ،
اليدفع املـرسل منه سـوي 8ر 0عمليـة صينـية (اي حـوالي08ر0
يـورو)  0ويتجاوز العـجز السنـوي املرتبط بـاخلدمة الـربيدية يف
مقاطـعة مولي مليون عملية صينية 0اال ان الربيد وموظفيه يعملون
علي تأمني اخلدمة الشمولية اليت ميكن للجميع النفاذ اليها0

والي ان حيني ذلـك  ،سوف يستمـر السيد وانغ شـونيو يف طرق
جباله الساحرة لالضطالع مبهمته الربيدية املقدسة وهو يغين:
وديانا وجباال امشي
حبيسا دمعي
حاجة الناس أليب
فالصعاب ارمي
يف فجر االربعني عمري
جباال اختطي جبوادي
لآلخرين اقدم خدميت
فمشقة العمل سعادتي0

ان اهل اجلبـال قـد تـأثـروا بتفـان الـسيـد وانغ 0ففـي صيف
عام ،2001غرقـت قرية بـايدياو بـشدة وانقطع اتـصاهلا بـالعامل
اخلارجي 0وكانت هـاي اكسويان وهي فتاة من قـرية بويي تنتظر
ردا من اجلامعـة وكانت قـد بدأت تيـأس ثم يف مساء ممـطر طرق
السيد وانغ الباب 0ووصل مبتال ومغطي بالطني وسلم الرسالة اليت
خبـأها يف جيب داخـلي 0فيما بعـد ،عرفت السـيدة هاي ان رجل
الربيـد حتدي خـطر سيـول الطني وانهيـارات احلصـي ليسلـمها
بريدها0

مقال اعادت كتابته السيدة جوليانا نل0

ان السـيد وانغ اليأتي فقط بـالرسائل او الطـرود ففي مرة احضر
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الصور
صورتـان1و-2مغامرة شاقة فـفي بعض االماكن علي طريق وانغ شـونيو مير اجلواد بصعـوبة شديدة وجيب علي مـوزع الربيد ان جيتازها
سريا علي االقدام0
صورة  -3احذيـة صنعت للسري  0تـرتدي اكسـياويينغ ،ابنـة السيد وانغ يف قـدميها حـذاء ابيها  0وهـو يستهلك يف الـشهر زوجني من
االحذية0
صـورة  - 4كرمت احلكومـة الصينية الـسيد وانغ ومنحته لقب “العـامل النموذجي القـومي” ومنحه الربيد الـصيين لقب “ افضل موظف
بريدي” وقد التقي السيد وانغ بنائب رئيس الوزراء الصيين السيد هوانغ جو(من اليمني) وذلك يف قاعة الشعب الكربي يف بكني 0كما كان
حاضرا السيد ليو مينغوانغ مدير عام مكتب حمافظة سيشوان حيث يعمل السيد وانغ0
صورة  - 5خريطة املنطقة وعليها خط السري الربيدي0
صـورة -6السعادة هي  000عندما يأتي موزع الربيد بـرسالة او بطرد او بأدوية او ببذور  0وعندمـا يفرح الزبن مبجيئه يشعر السيد وانغ
بأنه اسعد الناس0
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مكتب بريد حتت االضواء

مكتب الربيد املركزي بالعني

(االمارات العربية املتحدة)
بقلم انطوني فرانسس ديسلفا من بريد االمارات

ان

االمـارات العربية املتحـدة بلد يتسم بتـناقضات كبرية0
فاربعـة امخاس االراضي مكـونة مـن مناطق صحـراوية
ومع ذلك يتعلق االمر ببلد حديث ومتعدد القوميات الي حد بعيد.
ويبلغ تـعداده 3ر 4مليـون نسمـة منهم اكثـر من الثلثـني اجانب
ويشكل هـذا البلـد احتادا فـيدراليـا مكونـا من سبـع امارات هي
ابـوظيب ودبي والـشارقـة وعجمـان وام القيـوين ورأس اخليـمة
والفجرية وقد انـشئ هذا االحتـاد عام 1971وهو يـقع علي امتداد
النقطة اجلـنوبية الشرقـية من شبه اجلزيرة الـعربية وحيفه قطر
وعٌمـان 0ومبا ان االمـارات العربـية تـعد بلـدا فتيـا فتـارخيها
الربيـدي حديـث نسبيـا 0وقبل ميالد االحتـاد ،كانت اخلـدمات
الربيدية بدائية ولكن بالبلد مركله بتحوالت كبرية منذ .1971
وتقع واحـة العني اليت يـرجع تارخيهـا الي القرن الـرابع قبل
امليالد علي بعد  160كم شرق ابوظيب و 160كم جنوب شرق دبي0
وبفضل اجلهـود اليت بذهلا الرئيس الـراحل ،املرحوم الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيـان ،صارت العني مدينة حـديثة واحدي املناطق
االكثر خضرة بشبه اجلـزيرة العربية  0ويوجـد بها اليوم جامعة
االمـارات العربـية املتحـدة واكرب متحف يف الـبلد واكرب حـديقة
حيوان الـيت يوجد بـها العديـد من احلدائـق الكبري ة والصغرية0
وخيـدم العـني مينـاء جوي دولـي وتشكـل الواحـة احد املـراكز
الزراعية الرئيسية بالبلد0
مفهوم جديد ملكتب البريد
ان مكتب الربيـد املركزي للعني يـشكل جزء من املنطقـة الربيدية
اخلـامسة (ابـوظيب) لربيد االمـارات  0وقد مت تـأسيسه يف 1967
واعيد بنـاؤه يف يوليو /متـوز  2004يف سياق عمليـات التحديث0
وهـو مبين ضخم مـن اربعة طـوابق يف قلب املـدينـة ويأوي الـيوم
مكتب الربيد 0ويتولي مديران االشراف علي  38موظفا منهم ستة
رؤساء فرق و 19موظف شباك و11موظف فرز وتوزيع0
ويقول السيد سيف الداليل ،مدير مكتب الربيد املركزي بالعني
انه سعيد باملنشـآت احلديثة للغايـة يف املبين0ويعترب أن األولوية
بالنسبة له هـي الرتكيز علي حسن تأهيل العـاملني لتوفري نوعية
مثلي يف اخلدمة للزبن0
وقال املـدير مفـسرا ":ان مكـاتب الربيـد من الطـراز احلديث
تـستدعي وجود ثقـافة عمل جديـدة ومعارف يف جمال تكنـولوجيا
املعلومات 0ان التحدي ضـخم ولكن يتوفر لدينا بـرناجما ترشيديا
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يسمـح لكل موظـف بان يتـابع التـأهيل املـنتظم 0ان ادنـي متؤهل
مطلوب من موظف الـشباك هو شهادة الدراسة الثانوية تشهد علي
مستوي تعليم اساسـي يف جمال العلوم الرياضيـة واللغات والثقافة
العامة 0وما أن ينضم الي فـريقنا عضو جديـد ،نوفده ملتابعة فرتة
تأهيلية مكثفة مبركز التأهيل والتنمية بربيد االمارات 0وإثر هذا
التأهيل ،حيصل موظفنا علي الدبلوم ويتسلم شهادة”0
وبالنظر للـطابع متعدد القوميات للزبن الربيديني ،فان العاملني
بـالشـباك يتحـدثون لغـات عديـدة 0ويتحدث مـعظمهم العـربية
واالجنليزية واهلندية0
الوقت واالدارة
ان القـاعة الرئيـسية ملكتب الـربيد املركزي بـالعني يستخدم يف آن
واحد كمكتب بريد عـادي وكمركز للتجزئـة 0ان التصميم املدهش
الذي يستند الي “املفهوم اجلديد ملكتب الربيد” والذي طوره بريد
االمـارات يرتكـز علي مبـدأ ”الوقـت واالدارة “ الذي يعتـمد علي
عناصراالتصال الرئـيسية الدارة بريد االمارات وحيويته 0وتضفي
االلـوان االجيابيـة جوا مـن الرتحيب والـراحة 0ويـسمح النـظام
املركزي لتربيد اهلواء الذي يتميـز باحلموالت املرتفعة احملافظة
علـي درجة حرارة لطيفـة بالنسـبة للموظفني والـزبن يف بلد يتسم
حبـرارة مرتـفعة جـدا طوال العـام 0وعنـد الدخـول الي القـاعة
الدائريـة ،يقوم موظف استقبال بالرتحيب بالزبن وتوجيههم الي
احد الشبابيك االثين عشر0
وتتـسم القاعـة خباصيـة وهي وجود مـتحف بريـد صغري جدا
يعرض التـاريخ الربيدي يف خطوطه العريضـة ويضم اشياء متنوعة
مثل العالمات الربيدية وادوات الوزن القدمية0
ويـوجد ايضـا مبكتب الربيـد مسـاحة حمـدودة هلوايـة طوابع
الربيـد تضم جمموعـة مبهر ة من الطـوابع وغالبا مـا تستخدم من
اجل اوجه النشاط الرتوجيية او من اجل اطالق الطوابع0
وفيمــا يتعلق بـالتـقنيـات اجلـديـدة ،يـسمح ركـن االنرتنت
للـمستخـدمني القيـام باملـساعي االداريـة االلكرتونيـة علي اخلط
(احلكومة االلكرتونية) واملعامالت االخري يف نطاق االنرتنت0
وميكن اخريا للزبن ان يتوجهوا لنقطـة بيع بالتجزئة للحصول
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علي مواد مكتبية وجرائـد وجمالت وبطاقات التمنيات واهلواتف
احملمولة ومـستلزماتـها 0ان القاعة الـرئيسية مـا هي اال جتسيد
لالسرتاتـيجية الربيديـة لربيد االمارات الـيت تهدف الي حتويل
الربيد الي مركز متعدد اخلدمات0
محفظة اخلدمات
ان مكـتب الربيد املـركزي بـالعني يقدم اربـع انواعمن اخلـدمة :
اخلـدمات الربيدية واخلـدمات غري الربيديـة واخلدمات االدارية
واخلدمـات املالـية  0وميكن للـزبن ان جيروا به مـعامالت ختص
وزارة العمل واستيفاء اوراق التسجيل يف جامعة االمارات العربية
املـتحدة وتـسويـة املبالـغ املستحقـة عن اخلدمـات العامـة وشراء
بطاقات اهلاتف واالنتظار وكذا اهلواتف احملمولة ومستلزماتها0
ويستغـرق وقت اخلدمة لكل معاملـة يف املتوسط من دقيقتني الي
ثالث دقائق  0وتتصل مجـيع الشبابـيك بنظام الجهـزة احلاسوب
الطـرفية النهائـية (تريمينال) خـاصة بنقاط البيع تـسمح بتأدية
اخلـدمة االلكـرتونية مع امكـانيةنـفاذ فوريـة ملختلف التـعرفات
اخلاصة باالرساليات واخلدمات االخري ذات القيمة املضافة0
وقد وصل السـيد مصطفي اليـاس غرباوي وهو قـادم من السودان
الي االمارات العـربية املتحـدة منذ  25عـاما 0وعمـل  12عاما يف
ابوظيب و13عامـا يف العني 0وعلي مر السنني ،عمل صرافا وموظف
شـباك وتـولي عـدد من االعمـال اليت تتـم يف املنطقـة اخللفيـة من
الشباك0
وقال حمددا“ :عندما وصلت يف بريد االمارات ،كانت اخلدمات
واملعـامـالت تتم يـدويـا “ 0واضـاف قـائال  ":وكــان يتم عـرض
اخلـدمـات الربيـديـة االسـاسيـة فقط  0وبـالتـدريج تـوسعت يف
ختصصـاتي وصـرت اليـوم قادرا علـي معاجلـة اي نوع مـن انواع
اخلـدمة سواء تعـلق االمر بالـرسائل املسجلـة او مبعامالت وزارة
العمل او ببيع الطوابع 0ومع مرور السنني ،تعلمت ان اهتم بانواع
خمتلفـة من الـزبن 0انـين احتدث ثالث لغـات هي االجنليـزية
واالوردو والعـربية مما يـتيح لي االتصال الفـوري مع الزبن 0ففي

مهنيت ،التقي بنامسن كافة االجناس وهو اكثر ما استمتع به” 0
توزيع البريد يف صناديق الرسائل
مثلمـا هو الوضع يف بـاقي البلد ،ليـس هناك موزع بـريد يف العني
ولـكن يوجد نـظام فعال لـصناديق الرسـائل يضمن التـوزيع املرشد
للربيـد 0ان مكتب الربيـد املركـزي بالـعني يعد اكـثرمن 32000
صندوق رسائل خيدم عدد  310 000نسمة0
ويتم فرز الربيد الـوارد من مكتب الربيد املـركزي البوظيب كل
يوم قبل مـيعاد الظـهر 0ويضع مـوظفو الفـرز الربيد يف اخلـانات
املقـررة لذلك ثم يتم نقله الي صناديق رسائل املشرتكني اليت توجد
داخل مـكتب الـربيد0ويـدخل مالك صـناديـق الرسـائل مـن باب
خمتلف لسحب بريدهم0
ويشرف الـسيد منصور عيسي امحـد ،مدير الربيد ،يف آن واحد
علي اوجه نـشاط الشباك واوجه نـشاط املنطقة اخللفـية للشبابيك0
وقد تدرج الـسيد امحـد يف العمل :فبعـد مخس سنـوات يف وظيفة
موظف شبـاك ويف مناصب املنـطقة اخللفية لـلشبابيك ،صـار مدير
بريد 0وعنـدما كان طالبا يف جـامعة العني ،تابع دراسته يف جمال
ادارة الشئون الزراعية0
“لقـد بـدأت العمل يف بـريـد االمـارات عنـدمــا كنت مـازلت
باجلـامعة 0وامكنـين ان اطبق ما كنـت اتعلمه يف اجلامعـة بصفة
خاصـة فيمـا يتـعلق بادارة املـوارد البـشريـة وخدمـة العمالء”0
واضاف “ان ما افضله يف عملي هو الفرصة اليت يوفرها لي للتفاعل
مع ناس من جنـسيات خمتلفة وثقـافات خمتلفة 0وعـندما يصعب
عـلي املوظف بالشـباك حل مشكلة مـا ،حيول العمالء الي واحاول
قدر استطاعيت ان اساعدهم علي حل املشكلة”0
ويقر منصور بـان التحديات يف عمله تـزايدت مع اخلدمات غري
الربيدية اجلديدة اليت يضيفها بريد االمارات 0وقال ملخصا":ان
ضغط العمل يتزايد ولكن الفريـق الذي يعمل معي سعيد بالقيام به
الننا نقوم علي خدمة اجملتمع”0
(ترمجة ماجدة بكري)
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بريداالماراتباالرقام
مكاتب الربيد
صناديق الرسائل
العاملون
الرسائل العادية
الرسائل املسجلة
بعائث الربيد العاجل الدولي (بريد ممتاز)
الطرود الربيدية
نقل االموال
الربح الصايف ()2004
(االحجام السنوية للربيد مبافيه بعائث االنظمة الداخلية والدولية)

77
282 510
1043
7ر 207مليون
4ر 3مليون
340 000
163 000
4046
34مليون دوالر امريكي

الصور
صورة  -1موقع علي العني خبريطة االامارات العربية املتحدة0
صورة - 2يف مكتب الربيد املركزي العني ،االدارة الناجحة الي مكتب بريد متر بالتأهيل املنتظم0
صورة  -3مكتب الربيد املركزي بالعني علي احدث طراز0
صورة  - 4كثافة الرتدد عـلي قاعة الشبابيك مبكـتب بريد العني املركزي كبـرية ولكن ادخال املعلوماتية ووجـود موظفني مؤهلني يسرع
مبعاجلة العمليات 0
صورة  - 5عالوة علي اخلدمـات الربيدية التقليـدية  ،تقدم العني خدمـات غري بريدية وخـدمات ادارية وخدمات مـالية 0ويقوم املوظف
بالشباك السيد مصطفي الياس غرباوي مبساعدة الزبون علي ملء منوذج اداري0
صورة  -5اليـوجد توزيع مبحل االقامة يف االمارات العربيـة املتحدة  0فجميع الزبن يتلقون بريـدهم بفضل نظام فعال للتوزيع يف صناديق
الرسائل0
صورة  - 6يقول السيد منصور عيسي امحد  ،مديرالربيد“ :حنن سعداء خبدمة اجملتمع”0
صورة  - 7اليوجد توزيعا فمحل االقـامة يف االمارات العربية املتحدة ويـستلم مجيع الزبن بريدهم بفـضل نظام فعال للتوزيع يف صناديق
الرسائل0
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منتدي هواية طوابع الربيد

يف متناول اجلميع ويف كل مكان
بقلم جريوم دويتشمان

ان

هـذا الـشعـار،امللـصق علي جـدران اآلالف من مكـاتب
الربيـد يف العــامل امجع ومكتـوبـا بـست لغـات يصف
اخلدمة الربيدية العاملية ويستخدم كصورة للطابع املصلحي اجلديد
لالحتاد الـربيدي العاملي املصدر باالشـرتاك بني الربيد السويسري
واالحتاد الربيدي العاملي يف  6سبتمرب/ايلول 0 2005
وتـشكل مشولية اخلـدمة الربيديـة اليت تربزها ملـصقات اليوم
العـاملـي للربيــد للفرتة  2006-2004اهلـدف االول من اهـداف
االسرتاتيجيـة الربيدية العـاملية لالحتاد الربيـدي العاملي واساس
مهمته 0بعـدد يتجاوز اخلمسـة مليون موظف بـريدي موزعني يف
اكثـر من  660 000منشـأة بريـدية ملعـاجلة كل سنـة  430مليار
بعـيثة وتوزيعهـا ،يشكل النظـام الربيدي اكرب شبـكة للتوزيع يف
العـامل 0وهـو يف متنـاول اجلمـيع ويف كل مكـان حيت يف املنـاطق
النـائيـة جدا 0ويف عـصر االنـرتنت  ،وعصـر الربيـد االلكرتوني
والـرسائل اهلـاتفيـة املكتـوبة الـيت متر عـرب اهلاتف احملـمول
(املوبـايل) ،تظل اخلـدمة الربيـدية وسـيلة االتصـال اليت يسهل
النفاذ اليها بالنسبة للغالبية العظمي من سكان االرض0
ان الرسام الذي رسم الطـابع هو ناصر طاهـر ويأتي من نيجرييا
ويبلغ من العمـر اليوم  15عـاما  0وكـان ناصـر تلميذا يف املـدرسة
الدولـية بـربن عام  2004عـندمـا حصل علـي اجلائـزة االولي يف
مـسابقـة امللصقـات اليت ينـظمها االحتـاد الربيدي العـاملي 0وهو
يـدرس اليوم يف بـريطانيـا العظمي  0وقـد اختارته جلـنة حتكيم
مـستقلة من ضمن  190متسابقا فقد جنح عمله يف الدمج بني العديد
من العنـاصر الـبيانـية مع روح خالقـة كبرية 0ان رسم نـاصر من
ثالثة ابعـاد ومت تصمـيمه انطالقـا من عمليـة لصق لـقطع وضعت
بطـريقة بارزة ويبني الـوسائل املختلفة للتـسليم الربيدي يف العامل
ويرتجم متاما حيوية اوجه نشاط الشبكة الربيدية ومداها العاملي0
الطابع املصلحي
ان اصدار طابع مصلحي لالحتاد الربيدي العاملي يتم للمرة التاسعة

فالطابع االول يرجع تارخيه لـ  16سبتمرب/ايلول 0 1957
ولكن ماهو معين الطابع املصلحي بدقة? يستخدم هذا الطابع فقط
للتخليص علي املـراسالت الصادرة من االدارات العامة او املنظمات
الدولـية 0وميكـن لالفراد وجـامعي طـوابع الربيـد شراء الـطوابع
املصلحيـة 0اال انه الميكن اسـتخدامهـا للتخليـص علي البـعائث
الصادرة من مـكتب بريـد عاد 0فاليـتمتع املكتب الـدولي لالحتاد
الربيدي العـاملي بالئحـة ادارة بريـدية وال ميـكنه ان ينتج او ان
يـبيع طوابع بـريد حتمل امسه 0ان الـربيد السـويسري هـو الذي
يتـولي تـصميم وحتـديد عـدد النـسخ االمجالـي وتوزيع الـطوابع
املصلحيـة والتـاريخ الرمسـي لالصدار بعـد التشـاور مع االحتاد
الربيدي العـاملي حول املوضوع ومالئمـة االصدار 0كما ان اجلوانب
الفنية مثل القيمة واختيار املطبعة اآلمنة ترجع له0
ان الطابع املصلـحي ومنتجاته الثانوية مطروحة للبيع يف مكاتب
هوايـة مجع طوابع الربيد السويسرية او بعنوان االنرتنت التالي:
philately@upu.int

تضييق الفجوة الرقمية
ان هذا الطابع املصلحي اجلديد يبني املهمة االولي اليت يضطلع بها
االحتاد الربيدي العاملي ويذكر بـأن اخلدمة الربيدية العاملية اليت
تتـسم بالنوعيـة وبسعر معقول تـساهم يف تضييق الفجـوة الرقمية
والفوارق االخري بصفة خاصة يف البالد النامية0
ويشارك هذا الـطابع الذي يوضع علي معظم البعائث الصادرة من
املكتب الدولي لالحتاد الربيدي العاملي برسم بالده االعضاء الـبالغ
عددهـم  190مشاركة تـامة يف اجلهود املـبذولة للرتويج لـشمولية
اخلـدمة الـربيديـة  0ويصـور الطـابع املهمـة االولي الـيت توجه
اجملتمع الربيدي وهي مهمة خدمة بريدية يف متناول اجلميع ويف
كل مكان0
(ترمجة ماجدة بكري)

صور
صورة  - 1بدون تعليق0
صورة  - 2الـسيد ادوارد ديان  ،املديرالعام والسيد اولريـخ جيجي  ،مدير عام الربيد السويسري وهـما يرفعان الستار عن الطابع املصلحي
اجلديد0
صورة  - 3ناصر طاهر ،فنان نيجريي شاب0
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االحتاد البريد -قسيمة االشتراك
سويسرا
البالد االخري

االشرتاك السنوي

 12فرنكا سويسريا
 21فرنكا سويسريا

لالدارات الربيدية احلق يف تعرفات خاصةوللحصول علي معلومات اويف ،الرجاء االتصال باملكتب الدولي0
اود ان اكتتب يف00000000000000000000000000000000000اشرتاكا سنويا(اشرتاكات سنوية)
حبوالة بريدية
بشيك مصريف (بالفرنكات السويسرية مسحوبا علي بنك سويسري)
بتحويل بريدي ( 4-820-30برن)
بتحويل مصريف ( ،10-61-143996كريدي سويس ،برن)

يتم الدفع

يورو /ماسرتكارد
فيزا
امريكان اكسربس
بطاقة ائتمان
رقم البطاقة0000000000000000000000000000000تاريخ انتهاء صالحيتها0000000000000000000000000000
اسم صاحب البطاقة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
اسم املشرتك0000000000000000000000000000000االسم االول000000000000000000000000000000000000
العنوان الربيدي 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
املدينة  000000000000000000000000000000000الرمز الربيدي 0000000000000000000000000000000000
البلد 00000000000000000000000000000000000التوقيع000000000000000000000000000000000000000
ترسل الي :

Rédaction Union Postale, Union PostaleUniverselle, Case postale, 3000 Berne 15, Suisse
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جملة ربع سنوية لالحتاد الربيدي العاملي

Union Postale, Bureau International, Union Postale Universelle, Case postale 3000 Berne 15, Suisse
اهلاتف 4131 35033 10 :فاكس  4131 350 3177 :انرتنتrheal.leblanc@upu.int :

لغات اخري :الفرنسية واالملانية واالجنليزية والصينية واالسبانية والروسية
مديرة النشر :جوليانا نل
رئيس التحرير :ريال لوبالن
حمرر مساعد :جريوم دوتشمان

مراجعة النسخة االجنليزية  :باميال ايسوت -برايسون ومارك بروسر
سكرترية التحرير :جيزيل لويبلي
االشرتاكاتpublications@upu.int :
الطباعة  :بنتلي هالفاغ دروك آ 0غ 0برن

c

ان اآلراء املعرب عنها باملقاالت املنشورة التعكس لزاما آراء االحتاد الربيدي العاملي 0وميكن نشرمقاطع من النشرة طاملا يتم ارفاقها
بعبارة Union Postale de l’UPU
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