املقدمة

االحتاد الربيدي ،جملة حمبوبة
اذا

اما الذيـن يتصفحون اجمللـة فهم اكثر بقلـيل من  % 52من الناس
ويـأتون مـن املستـثمريـن الربيديـني بينمـا يأتـي  % 12منهم من
الـوزارات و % 11من املنظمـني 0ويكرس  %45من القـراء اكثر من
سـاعـة لقـراءة االحتـاد الربيـدي ويقـول  % 74انهم يقـرأون كل
املقاالت أو معظمها0
وبنـاء علي النتـائج املشجعـة احملرزة ،نـري اننا نـسري علي
الـدرب السليـم  0اال ان قسم الـتحريـر يتعهـد مبواصلـة حتسني
مضمـون وشكل اجمللة اليت قد ختضع يف  2006الـي عملية خفيفة
لتجديد شـبابها فاهلدف هو جعلها اكثر حيوية لكي يتم التواصل
علي افضل وجه0

ما اسـتندنا الي النتائج اليت وفرها االستقصاء املرسل يف
بـداية عام  ،2005فـان جملة االحتاد الـربيدي تليب ما
ينتـظره الـقراء منهـا -فاكثـر من  % 95من االشخـاص الذين مت
سؤاهلم – متـت اعادة  342استقصاء مقـابل نسبة اجابـة امجالية
تتجـاوز  - % 10يري ان اجمللـة حتيطه علـما علي حنـو مقبول
باعمال املنظمـة بينما جتد نـسبة مئوية ممـاثلة ان جملة االحتاد
الربيدي تعـرض موضوعات تـتسم بطابع احلـالية  0ويوافق % 89
من القراء بـصفة عـامة او تـامة علي ان مـضمون اجمللـة متوازن
(تنوع جيد يف املوضوعات ومتثيل مالئم للمناطق)0
ومن نـاحية االبواب الثابـتة ،فيشعر  % 94من القـراء بالتقدير
جتـاه باب " بـاجياز" 0وحيبـذ  % 87ممن اجاب علي االسـتقصاء
باب " احلـق يف التواصل" الذي يقـص اجلهود املبذولـة من جانب
ادارات الـربيد لتـأمني اخلدمـة بعد الكـوارث الطبيـعية اوخالل
فرتات النـزاع  0اما بـاب " مكتـب بريـد حتت االضـواء" وباب
"احلـوار مع القادة الـربيديني " فـيهتم بهمـا علي الـتوالي % 86
و %81من القـراء 0بينـما يقـرأ  % 60ممن سـئلوا بـاب " منـتدي
هواية طوابع الربيد "0
ويـعمل معظـــــم القـراء البالغـة أعمارهم فـيمـــا بني  30و50
سنـة يف الشـئون او الـعالقات الـدوليـة ( ه )% 2او العملـيـــــات
الربيـدية ( 0 )% 21ويـشكل  % 16جزء مـن املوظفني االداريني 0

التواصل خللق احلافز والنشـاط وتوليد االفكار اجلديدة وحتقيق
االهداف احملددة :هذا جمـال ميكن الدارات الربيد ان تبذل فيه
جـهدا كبريا بصفـة خاصة مع اعـضاء املوظفني لـديها ويعترب ذلك
مـيزة رئيسيـة الي كيان ينمـو يف بيئة يتـزايد التنـافس والتحرر
بها 0ويف الـصفحات التـالية ،يقـدم لنا الربيـد الدامنركـي وبريد
هـونغ كونغ تعـاليمهـما 0وعلي أي حـال سوف تـرون كيف يقوم
حـاليا الـقطاع الربيـدي بفضل اجلهد الـذي بذله بنفـسه للتواصل
مبناسبـة قمة االمم املتحدة اليت عقدت يف االونة االخرية بتونس،
خبلق مكان له يف قلب جمتمع املعلومات0
(ترمجة عربية :ماجدة بكري)
قسم التحرير
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القمة العاملية جملتمع املعلومات  :مندوبو االحتاد
البريدي العاملي يتحدثون
ابـان القمـة العاملـية جملتـمع املعلومـات املنظـم يف شهر نـوفمرب/
تشـرين ثان املاضـي،شعر ممثلو ادارة بـريد كندا بـالسعادة النهم
كانـوا جزء من وفـد االحتاد الـربيدي العـاملي والنهم شـاركوا يف
جناحه0وقـد دهش املندوبون من االجـراء الذي اختذته كندا حني
شاركت القطاع اخلاص يف اقامة خدمة وبنية قاعدية مرحبة تسمح
للخدمات احلكومـية توفري اخلدمات عـلي اخلط  0وقد اعربوا عن
رغبتهم يف معـرفة املـزيد حـول الطريقـة اليت يتم بهـا استخدام
اخلتم الربيدي االلكرتوني واهتمـوا للغاية مبسألة ان االمر يتعلق
خبدمـة بريدية رمسيـة حتكمها معايري االحتـاد الربيدي العاملي
وانظمـته وتقدمهـا العديـد من ادارات الربيـد 0وقد انـطلق معظم
املندوبني من مبدأ ان اوجه نشاط ادارات الربيد تقتصر علي توزيع
الربيد املادي 0وعـليه فقد اندهـشوا من االنفتـاح احلاضر الدارات
الربيد علي اخلدمات االلكرتونية وكذلك من العروض اليت قدمتها
االدارات الـربيدية املختلفة للخدمـات االلكرتونية جبناح االحتاد
الربيدي العاملي0
سيمون ايلي ،مدير االتصاالت
االلكرتونية احملمية ،بريد كندا0

املتخصصة يف جمال االدارة التمـوينية واالتصال والتمويل من اجل
تقديم املساعدة0
وعقـب التسونـامي عام  ، 2004قـدمنا هـبة قدرهـا 5ر 1مليون
يورو نقـدا وعينـا الي منـظمات االغـاثة االنـسانـية واحلكـومات
احمللـية 0وقـد قام فـريق يتكـون من  40متـطوعـا متخصـصا يف
عمليات االغاثة تقودهم شركة  DHLبزيارة لكولومبو (سريالنكا)
لتفريـغ  7 000طن من مواد االغاثة العـاجلة من  160طائرة نقل0
وقـد مجع الربيد االملاني بـاملشاركة مع  eBayاكثــــــــر من 2ر2
مليـون يورو بفضل  200 000طرد يـتضمن اشياء قـدمها اجلمهور
للبيـع مبزاد خاص 0ومن جهة اخـري ،قام البنك الربيدي Post-
 bankخبفض تعـرفـاتـه فيمـا يتـعلق بتحـويل االمـوال لصـاحل
االفراد0
وبعد انـتهاء اعـصار كـاتريـنا ،قـدمنـا اكثـر من ملـيون دوالر
امريكي نقـدا وعينا ملسـاندة عمليات االغـاثة االنسانـية  0فقد قام
زمالؤنا من  DHLيف القـاعدة اجلـوية بلـيتل روك ( اركانـساس)
بتفريغ  35طـائرة شحن ومعاجلة اكثـر  2370طن من مواداالغاثة
قادمة من  18بلدا0
ويف باكـستان ،قـدم فريق من االخـصائيني يف االغـاثة العـاجلة،
تقوده شركة  DHLاملساعدة للحكومة الباكستانية بالقاعدة اجلوية
يف شكالال بـاسالم اباد وسـوف تستمـر املانـيا والربيـد االملاني يف
تقـديم خرباتهمـا خلدمـة الشعـوب واجملتمعـات ويف دعم مسعي
االحتاد الربيدي الذي يكمن يف تقديم املساعدة يف اوقات االزمات0

شـكلت القمة العاملـيةجملتمع املعلومـات فرصة ممتازة بـالنسبة
ملؤسسة الربيد يف كينيـا حيث انها قدمت بها مشروع تقنيةVSAT
لديها 0وجذبت التقـنيات االلكرتونية اليت قـدمتها ادارات بريد
تونس وجنـوب افريقيا وكندا وايطاليا وفـرنسا اهتمامنا 0واعربت
ادارتـا بريد مـوريتانـيا ورواندا عـن اهتمامهـما الكبري بـاحملطة
احملوريـة  VSATفهم يرون انها ميكن ان حتل مـشاكل االتصالية
يف بلد كل منهما 0لذا حنن ننوي تبادل االفكار يف هذا اجملال0
كاثرين جنريو  ،مديرة املنتجات اجلديدة،
مؤسسة الربيد بكينيا

امني صيدون  ،مديرالعالقات مع االحتاد الربيدي العاملي
Deutsche Post World Netبريد املانيا
ملحوظة من جانب رئيس التحرير
ان االشتهار لطيف
يف بـدايـة شهـر ديـسمرب/كـانــون اول ،ذي اليت ،وهي جـريـدة
اسبوعية صغرية ببويـنت رييز يف كاليفورنيـا وحائزة علي جائزة
بـوليتزر ،نـشرت مقاال ذكـرت فيه القراء بـاجلهود اليت بـذلتها
اخلدمة الربيـدية من اجل توزيع بـطاقات التمـنيات للماليني من
االشخـاص خالل احتفـاالت نهايـة العام  0واشـار كاتـب املقال،
الـسيد جون هالـز،الي دور االحتاد الربيدي العـاملي وقص باجياز
تـاريخ النـظام الـربيدي احلـديث 0ولكـن ما اثـر فيـنا هـو وصفه

التضامن البريدي
قدم االحتاد الربيدي والعديد من املستثمرين والبالد اهلبات لصاحل
ضحايا الكوارث الطبيعيـة 0ان اهمية املساعدة االنسانية واملساعدة
العاجلة تتـزايد خصوصا جملابهـة الكوارث مثل تلك اليت مررنا
بها منـذ شهر ديسـمرب/كانون اول املـاضي 0وتأخذ شـركة الربيد
االملانـية  Deutsche Post World Netمـسئـوليتهـا االجتـماعـية
جبدية تامة 0ان املسعي الـذي نقوم به يرتكز يف استخدام كفاءاتنا
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مكـتب الربيد ،انـظروا اليه علـي انه بوابتنـا احمللية حنـو نظام
يـسمح بـتوزيـع الصحيـفة ذي اليـت عالوة علي انه يـسمح ايـضا
باالتصال بني الناس يف العامل امجع خالل اسوأ الكوارث الطبيعية
بل وخالل معظم احلروب  0وبقدر ما يبدو ذلك من غري املعقول اال
ان هـذا النـظام يـدار من مـكتب يقع يف سـويسـرا ويعمل به 150
موظفا من اربعني بلدا خمتلفـا ينجزون عملهم يف صمت لدرجة ان
الاحد يـالحظ ذلك 0ان سكـان سكـرامنتـو ( ملـحوظـة احملرر:
عـاصمة ومقـر حكومة كـاليفورنـيا ) جيب ان حياولـوا ان يعرفوا
كيـف يفعلون ذلك واذا وجـدوا االجابـة  ،فان االمـريستحق فعال
نشرها"0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

لالحتاد الربيـدي العاملي فهـوبيَن ان الـعمل الذي تقـوم به اصغر
مـؤسسة مـن املؤسسـات املتخصـصة التـابعة لالمـم املتحدة ظـاهرا
للعيان 0وهـا هو ما كتبه":ان االحتاد الربيـدي العاملي قام باعمال
كثرية لتشجيع االتصال يف العامل بـصفة خاصة عندما انشأ خدمات
عديـدة متنوعة تبـدو لنا اليوم عـادية للغايـة مثل حواالت الربيد
والـربيد املـسجل والـربيد اجلـوي الدولـي 0عالوة علي انه يـقدم
املساعدة الفنية والنصائح الي البالد االقل تقدما 0وجتدر املالحظة
انه يـدرس وسائل تسهـيل املعامالت عرب االنرتنـت بوضع طرائق
اجرائـية للنقل والدفـع والتخليص اجلمركـي من املنتظر ان جتعل
عمليـات التبادل التجاريـة ممكنة مبا يف ذلك العملـيات التجارية
مع سكان اكـثر املنـاطق انعزاال يف العـامل 0فحينمـا تذهـبون الي

االحتادالبريدي
تدعو قراءها الي الكتابة اليها للتعبري عن رأيكم حول اي مقال او االحاطة بانطباعاتكم خبصوص اي مسألة تهم اجملتمع الربيدي 0
والرجاء كتـابة كلمة الـي قسم التحريـر باجمللة مع ذكـر امسكم وعنواكـم ورقم هاتفكم وعنـوانكم االلكرتوني بدقـة 0وحيتفظ قسم
التحرير حبق تعديل طول الرسائل اليت يقع عليها االختيار للنشر وتكييف اسلوبها  0والرجاء ايضا ارسال رسائلكم بواسطة الربيد
او ارسال رسائلكم االلكرتونية الي العنوان التاليrheal.leblanc@upu.int:

الصور
صورة  - 1صندوق رسائل0

4

االحتاد الربيدي

4

باجياز

باجياز
مسبوكة املؤمتر القادم
يف  20اكتوبـر /تشـرين أول ،عرضـت كينيـا وهي البلـد املضيف
ملؤمتر االحتـاد الربيدي العـاملي يف  ،2008مسـبوكة املـؤمتر علي
املنـدوبني احلاضـرين يف الدورة الـسنويـة جمللس االدارة بربن0
وتضم هذه املسـبوكة اليت حتمل الوان العلم الـكيين رموزا بريدية
وقـوميـة يف آن واحـد 0فـيمثل الـشكل الـدائـري الكـرة االرضيـة
ومشولية الربيـد بينما ترمز احلـمامة الزاجلة تقلـيديا الي عملية
نقل الـرسالة 0وهنـاك عناصر رمـزية أخري مـثل املظروف وجبل
كـينيـا ،العالمـة املميـزة للبلـد واألسد الـذي يشـري الي أهمـية
"رحالت السفـاري" 0وقد صمم املسبـوكة جيوفري نـيوجنيزا وهو
طالب جبامعـة كينياتـا وعمره  24عامـا وقد وقع عليهـا االختيار
لبساطتها ومشوليتها وطابعها االبتكاري0

(االمارات العربية املـتحدة ) من  14الي  16نوفمرب  0 2006ومن
املنتـظر حـضور مـا ال يقل عن  800مـندوب مـن  130بلدا عـضوا
بـاالحتاد الربيـدي العاملي يف املـؤمتر االسرتاتـيجي الذي يـستمر
يومني ونصف 0
ويقـوم حاليـا فريق الـتخطيـط االسرتاتيجي لالحتـاد الربيدي
العاملي بوضع هيكل املـؤمتر واملوضوعات والربامج اليت سوف تقدم
يف شكلهـا النهائي للجنة التنـسيق يف شهر فرياير /شباط 0 2006
وسـوف يتم فحـص املوضـوعات ومـشروع الـربنامـج ابان اللجـنة
االداريـة جمللس االدارة وجملـس االستثـمار الربيـدي يف ابريل/
نيسان 0 2006
ويقوم املـؤمتر االسـرتاتيجي الـذي ينعقـد كل اربع سـنوات يف
املهلة الفـاصلة بني مـؤمتريـن ،بفحص نتـائج التقـدم يف االعمال
واهداف االسرتاتيجية الربيدية العاملية اليت حددت خالل املؤمتر
الـسابق 0عالوة عليه ،يتم حتديد اخلـطوط العريضة وتقوم ادارات
الربيد باتباعها لغاية املؤمتر 0

نيروبي  : 2008انشاء اجهزة حتضيرية
ان مؤمتر نريوبي سوف يعقد من  13اغسطس /آب الي  3سبتمرب/
ايلول  0 2008هـذا هو مـا أعلنه جـيمس رجيـيه ،املديـر العام
بـوزارة االعالم واالتصـاالت بكيـنيا ابـان دورة جملس االدارة مع
االشارة الي اهمية جنـاح املؤمتر بالـنسبة حلكومـة كينيا 0وعليه
اعلن عن تشكيل جلنة متابعة لـلعمليات التحضريية وانشاء ثالثة
اجهـزة يف حميط احلـكومـة :اللجنـة الرئـاسيـة ،وتضـم ممثلي
الوزارات والكيـانات العـامة املخـتلفة وهي تقـدم الدعم املـؤسسي
واملـوارد واللجنـة االستشـارية للـمؤمتـر وتتكـون من الشـركاء
الرئـيسيني الـذين يتـولون بـاستمـرار تقييم حـالة تقـدم االعمال
التحضـريية وتشكل منتدي تتحدد فيـه اخلطوط العريضة واللجنة
الـقومـية الـتحضرييـة املكلـفة بـالتخـطيط للـمؤمتـر وباالعـمال
التحـضرييـة له 0وامـانـة دائمـة يعـمل علي تـسهيـل سري عمل
االجـهزة التحضرييـة ويستخدم كـنقطة اتصـال بالنسـبة جملموع
االعمال التحضريية0

تشجيع احلوار االجتماعي
ابرم االحتـاد الربيـدي العـاملي و Union Network International
) (UNIيف شهر نوفمرب /تـشرين ثان اتفاق تعاون من اجل تشجيع
احلوار االجتماعي لصاحل التنمية املستدامة للخدمات الربيدية علي
الصعيد الدولي0
ومن املقرر يف االتفاق الـقيام بأعمـال مشرتكة حمـورها انعكاس
الـتنميـة يف القطـاع الربيـدي علي فـرص العمل بـصفة خـاصة يف
جمـاالت الصحـة واالمن وكـذلك حتسـني وابراز كـفاءة العـاملني
الربيـديني  0عالوة علـيه ،سوف تـستمـر املنظمـتان يف الـنهوض
بتأديـة اخلدمات املـالية الربيـدية بصفـة خاصة خـدمات حتويل
االموال بـالطـريق االلكرتونـي باالسـتعانـة بالـشبكـة الربيـدية
الدولية 0وتشكل هذه اخلدمات مصدرا هاما للعمل وتتيح للماليني
من العـاملني املـهاجـرين والسـرهم النفـاذ الي خـدمات حتـويل
االموال بأسعار معقولة0

ومن جهـة اخري ،يتم حـاليا دراسـة سعة امكـانيتني من اجل
استقـبال املؤمتـر وهما :مـركز املؤمتـرات كينياتـا انرتناشـيونال
واماكن االمم املتحدة يف نريوبي 0
املؤمتر االستراتيجي بدبي :اتفاق موقع
وقع االحتاد الربيدي العـاملي وبريد االمارات اتفـاقا يعطي الطابع
الـرمسي لعمليـة تنظـيم املؤمتـر االسرتاتيجي لالحتـاد الربيدي
العاملـي الذي يـعقد يف مـركز املـؤمترات يف غـراند هـيات بـدبي

وقد صـرح السيـد فيليب يـوننيغـز ،االمني العام لـ  ،UNIان
االمر بتعلق باتفاق عاملي اساسي بالنسبة ملؤسسته فهو االول الذي
يربم بينها ومؤسـسة من مؤسسات األمم املتحدة 0وقال انه" جيب
ان جنابه املستقبل سويـا يف بيئة بريدية سـريعة التطور ونري أن
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الربيـدي العاملي حيث مت تعييـنه منسقا لنوعـية اخلدمة 0وسوف
ترأس السـيدة وندي ايـتان جملس ادارة تعـاونية الربيـد العاجل
الدولي لغاية اجلـمعية العامة املقبلة يف مارس/آذار  0 2006وتضم
التعـاونية  131عـضوا 0ومت تعيني شخـصني آخرين وهمـا السيدة
لوريتـا يانث شارملـانيو  ،املسـتشارة االقليـمية ملنطقـة الكارئييب
والسيدة غالديس ميوتيافافريي ،املستشارة االقليمية لبالد افريقيا
النـاطقة بـاالجنليزيـة  0وكانت لـوريتا شـارليومـانيو ،املـديرة
السابقـة لالحتاد الربيدي للكارئييب  -واول امرأة ايضا تشغل هذا
املنصب – فيـما قبل املديـرة العامة للـربيد بسانـت لوسي 0وكانت
السيدة غالديس ميوتيافافريي مديرة لربيد زميبابوي 0

احلوار علي كافـة االصعدة بني احلكومات واملسـتثمرين والنقابات
ميثل افضل وسيلة للتقدم " 0
املوافقة علي برنامج وميزانية 2006 /2005
وافق جمـلس االدارة باالمجاع يف دورة اكتـوبر /تشرين اول 2005
علي برنامج وميزانية  2006 /2005حمققا خطوة حامسة يف عملية
التخطيط االسرتاتيجي لالحتاد0
ويسمح جوهـريا الربنـامج وامليزانيـة جمللس االدارة وجمللس
االستثـمار الربيـدي واملكتـب الدولي وضع بـرنامج يـتضمن اوجه
نـشاط نـوعية مقـرونة كـل منها بـاهداف حمـددة متامـا ومزودة
باملـوارد الالزمة لبلوغها وذلك علي اسـاس مخسة اهداف رئيسية
و 16بـرناجمـا من اخلـطة االسـرتاتيجيـة اليت اقـرها املـؤمتر0
والغـرض هو ضـمان نفـاذ مجيع املـواطنني يف الـعامل الي خـدمات
بـريديـة تليب علي أمت وجه احـتياجـاتهم فيمـا يتعلق بـالثقة يف
اخلدمات واالمان والنوعية واالختيار والسعر0

خدمات بريد نارية
ان جبل يـاسور الذي يقع جبزيـرة تانا يف جنوب ارخـبيل فانواتو
هو احد الرباكني االكثـر تقلبا واالكثر نشـاطا يف العامل 0فهو وعاء
يف حـالة غليان حقيقي وميـر بانفجارات مستـمرة وتقذف مداخنه
الثالثة محما حرارتها  1000درجة مئوية0
اال انه جبـانب فـوهة جـبل ياسـور  ،يوجـد صنـدوق رسائل0
وعليه ميكن للسائحني تسلق الربكان وايداع بريدهم من علي حافة
الفوهـة النشـطة وذلـك بعد الـتغلب علي االنـفجارات املـتكررة
وصوتها اليت احيانـا ما يكون صدها قويا لدرجة انه ميكن ان يهز
االرض 0كـما انه ميكنهم شراء بـطاقات وطوابع خـاصة للربيد من
الربكان الرساهلا الي اسرهم واصدقائهم0

وقد مت بـذل جمهود خـاص لدعـم وابراز الطـابع االسرتاتيجي
للمـستنـد عـن فرتة  0 2006 /2005وهنـاك صلـة مبـاشـرة بني
االسرتاتيجية الربيديـة العاملية لبوخارست واهلياكل اليت انشأها
جملس االدارة وجمـلس االستثـمار الربيـدي من اجل تنفيـذ هذه
االسرتاتيجية والـ  82مشروعـا اليت جيب اجنازها مبعرفة الفرق
املشكلـة يف اطار هـذه اهلياكل 0ويـساهم كل مـشروع من بـرنامج
ومـيزانيـة  2006/2005وكل فريـق انشئ يف نطـاق جملس االدارة
وجملس االستثمار الربيدي يف حتقيق احد االهداف االسرتاتيجية
لالسـرتاتيجية الربيدية العاملية لبوخارست  0كما انه مت احلد من
العدد االمجالي للـمشروعات حبيث ميكـن للبالد االعضاء الرتكيز
علي االهـداف االسرتاتيجـية  0وقـد تيـسر اذن احملـافظـة علي
الـشفافية املطلقـة فيما يتعلق بـاستخدام مساهـمات البالد االعضاء
(ميزانية سنتني قدرها 4ر 71مليون فرنك سويسري)0

واذا كان صندوق الرسائل املذكور وطابعه االبتكاري مبثابة نقطة
جذب سياحية قوية اال ان جبل ياسور يظل مكانا خطرا وتوجد به
لوحات توصي باحلذر0
ويقـر السيد غـاري ريان  ،املديـر العام لربيد فـانواتو ان احلمم
املنصهـرة تشكل فعال خطـرا بالنـسبة للربيـد  0واوضح "أن األمر
يتعلق باحـد االماكن الـنادرة اليت الميكـن ان نضمن فيهـا ارسال
الـربيد بـنسـبة  0 % 100ولـنقل ببـساطـة اننـا لن نـذهب اليه
السرتجاع صندوق الرسائل اذا وقع يف اعماق الفوهة"0

النساء يتقدمن يف االحتاد البريدي العاملي
مت يف اآلونـة األخرية تعيني ثالث نسـاء يتميزن ،منـذ العديد من
السـنوات بـالنـشاط يف القـطاع الـربيدي يف مـراكزعلـيا بـاالحتاد
الربيدي الـعاملي 0فقـد مت انتخاب الـسيدة ونـدي ايتان ،مـديرة
العالقات الدولية بالـسلطة الربيدية االسرائيلية ،لرئاسة تعاونية
الربيـد العاجـل الدولي علي اثـر رحيل السيـد اكيو مـياجيي (من
اليـابان) الذي التحق ،يف سبتمرب /ايلـول،باملكتب الدولي لالحتاد
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يف عام  ،2003متيز من قبل بريـد فانواتو يف اخلدمات الربيدية
املتطرفة وذلك بفتح اول مكتب بريد حتت املاء0
املصدر :بوستجورنال  ،بريد اسرتاليا
( ترمجة الي العربية:ماجدة بكري)
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اجملتمع البريدي ينعي زمالءه النيجيريني
ان اجملتمع الربيدي يف جممله قـد حزن حزنا عميقا لوفاة السيد ابوبكار ارغـونغو ،املدير العام للربيد النيجريي والسيد ستيفان
اينيوار ،املدير الرئيـسي للشئون املالية فقد لقي االثـنان حتفهما يف حادث طائرة بالقـرب من الغوس يوم  22اكتوبر  /تشريـــن اول
عام  2005يف طريق عودتهما لبلدهما بعد املشاركة يف دورة جملس االدارة 0
ويف رسالة موجهـة الي السيد كورنيلليوس اديبـايو  ،الوزير النيجريي للمواصالت ،صـرح السيد ادوارد ديان ،املدير العام  ،ان
الوفاة املبكرة للـسيدين ارغونغو واينيوار ترتك "يف حميـط اسرتهما وبلدهما واجملتمع الربيـدي الدولي فراغا لن ميكن سده " 0وكان
السيد ابوبكارارغونغـو رئيسا للجنة الشئون املالية وهو مركز اثبـت فيه ،كما كتب السيد ادوارد ديان" ،خربته املهنية االستثنائية
وصفاته االنسانية وحزمه وقدراته املتسعـة علي احلوار والتنسيق " 0وكان السيد ارغونغو الذي وصفته السلطات الربيدية النيجريية
بأنـه " قائد يتميز ببعـد النظر" رئيسا جملـلس ادارة االحتاد الربيدي االفريقي الـشامل 0وكان السيد انيـواريه  ،معتادا اجتماعات
االحتاد الربيدي العاملي وكان له تقدير خاص ايضا باملكتب الدولي0

الصور
صورة  -1مسبوكة مؤمتر نريوبي0
صورة  - 2اتفاق مربم  :ادوارد ديان ،املدير العام وعبد اهلل ابراهيم الدبوس ،املدير العام للربيد باالمارات وقد أكد السيد الدبوس لالحتاد
الربيدي العاملي أن االمارات العربية املتحدة سوف تبذل اقصي اجلهد الجناح املؤمتر0
صورة  - 3موزع الربيد الذي يغين يصل الي قلوب املندوبني0
القي مـوزع الربيد االكثر شهرة بالصـني  ،السيد وانغ شونيو ( ينظـر عدد  2005 / 3من جملة االحتاد الربيدي) خطـابا ملهما عن اهمية
اخلـدمة الربيدية الـشمولية خالل دورة جملس االدارة 0ومـرتديا باناقـة زي موزع الربيد ،اسعد الـسيد شونيواملنـدوبني بقصته وختمها
بأغنية كان هلـا تأثري كبرييف قلوب املسـتمعني 0ونراه هنا مع السـيد غووتسهونغ هـوانغ ،نائب املدير العـام ( من اليسار) وجيمس واد،
رئيس جملس االستثمار الربيدي0
صورة  - 4مسبوكة UNI
صورة  - 5النساء الثالثة:السيدات وندي ايتان ولوريتا يانث شارليمانيو وغالديس ميوتيافافريي0
صورة  -6ابوبكار ارغونغووستيفن اينيوار0
صورة  - 7فولكانوبوست0
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القاء نظرة علي الساحة الربيدية
بقلم ريال ليبالن

كل

العادية مـن النظامني الداخلي والـدولي يف ازدياد عام  0 2004وما
استمر يف االخنفاض فهو رسائل النظام الدولي فقط0

سـنة ،مـنذ عـام  ،1875يدعـو املكتب الـدولي البالد
االعضـاء يف االحتاد الربيـدي العاملـي الي االجابـة علي
استقصاء حـول خدمات الربيد واالجتاهات املالحظة 0وقد تطورت
العملية تطورا كبريا باملقارنة بالبداية وترسل اليوم االستقصاءات
الي املستثمرين الربيديني املعينني والي املنظمني  0وقد اجاب اكثر
من  % 90مـن البالد االعضـاء علي استقـصاء عـام  2005ومت بذلك
توفرمـصدر هام لالحصـاء الربيدي 0ان مجع املعلومـات ليس امرا
ميسورا خصـوصا منذ ان صـارت السوق الربيـدية اكثر تنـافسية0
ولكن ،وفقا لالحصائيـة السيدة نيكول كـونيا ،فان البالد االعضاء
تبذل جهدا متزايدا لـتوفري املعلومات املطلوبة0وبهذا الصدد تقول
السيدة نيكول كونيا  " :توفـرالبالد النامية اليوم ،ومنها الكثري
الذي حيـاول ان يقر انظمة افضل للمحـاسبة ،معلومات من جودة
أعلي ويسـاعدنـا ذلك كثريا" 0فـيكفي ان نلقي جمـرد نظـرة علي
ارقام عام  2004ليظهر لنا جليا املشهد الربيدي اليوم0

وقـد ازدادت احجـام رسـائـل النظـام الـداخـلي -أي املظـاريف
والبطـاقات الربيـدية واجلرائـد والرزم الصغـرية والبعائــــــــث
الدعائية  -بـنسبة  % 1عام  2004فقـد ارتفعت لتبلغ  430مليار
بعيثة بينمـا كانت تصل الي  425مليـار عام  0 2003وقد سجلت
البالد الصناعية بصفة خاصة زيادة تبلغ 2ر % 2عام  2004حمققة
بـذلك امجـاال  % 82من الـقيمـة االمجـاليـة لـرسـائل اخلـدمـة
الداخـلية 0وازدادت االحجام يف البالد العـربية وبالد وسط وشرق
اوروبا وبالد جمموعة الدول املـستقلة وبالد افريقيا بنسبة 6ر% 3
و9ر %2و8ر % 2عـلي التـوالي 0امـا مـنطقـة امـريكـا الالتـينيـة
والكـارائيـيب ومنطقـة آسيـا  /احمليط اهلـادي فبـالعكـس مرت
باخنفاض يصل الي 7ر % 2و4ر0 %7
وشـرح ذلك السيـد ارن جونـسون ،رئيـس برنـامج “االقتـصاد
الربيدي باملكتب الدولي علي النحو التالي ":عندما يكون االقتصاد
العـاملي يف حالـة جيدة  ،فـان احجام بـريد الـرسائل يف اخلـدمة
الداخلية متيل الـي االزدياد  0وقد ازدادت احجام بـريد الرسائل
يف اخلـدمة الداخلـية يف معظم البالد 0ومن رأي حـصته من السوق
تتآكل فمن املؤكد انه قد مر باخنفاض يف االحجام "0

ان املهم هـو استعانة ادارات الربيـد بتزايد بالتـقنيات اجلديدة
لالتصال مثل االنرتنت لتقدم تـشكيلة اوسع من اخلدمات 0وكان،
يف عام  ،2004يـتوفر لـدي  % 81من البالد الصنـاعية و %38من
البالد الـنامية اخلدمـات الربيدية االلكـرتونية (علي اخلط)  0اما
بالـنسبة لنوع اخلـدمات  ،فكانت  % 41من الـبالد الصناعية و%8
من البالد النامية تعرض دفع الفواتريالكرتونيا وكانت تؤدي %37
مـن البالد الصـناعـية و % 21مـن البالد النـاميـة خدمـة للـربيد
االلكرتوني 0وفيـما يتعلق ببيع البضائع عرباالنرتنت،كانت %33
من البالد الصناعية و %10من الـبالد النامية تعرض هذه اخلدمة0
واخريا ،كـانت  % 37مـن البالد الصـناعـية و % 39مـن من البالد
النامية تستثمرنقاط النفاذ الي االنرتنت0

اال ان ادارات الربيـد حتـتفظ بـاكرب احلـصص يف سـوق بـريـد
الـرسائل  0فلـديها  % 94من سـوق اخلدمـة الداخليـة مقابل %6
بالنسبـة للمستثمـرين اخلواص 0وحيقق بريـد الرسائل  % 56من
ايرادات االستثمار أي اقل بـ  %2عن عام 0 2003
ومن ناحية رسـائل النظام الـدولي ،فان ادارات الربيـــــــــــد
عاجلت 8ر 5مـلياربعـيثة عـام  2004أي باخنفـاض قدره 2ر% 4
بـاملقارنة بعام  6 ( 2003مليار) 0وميتلك املستثمرون العوام % 63
من سوق الربيد عابر احلدود مقابل  %37من املستثمرين اخلواص0
ووفقا للـسيد ارن جـونسـون ،فرمبـا يتم احتـساب بعـض رسائل
النظام الدولـي يف احجام بريد الـرسائل من النظـام الداخلي مبا ان
بعـض املستثمرين يستخـدمون طريق النفاذ املبـاشر ليمكن معاجلة
الربيد الدولـي يف بلد املورد كأنه بريدا من النظام الداخلي 0وهناك
مستثمـرون آخرون ميارسون اسلوب اعـادة االرسال  0فهم ينقلون
بعائث بريـد الرسائل لغـاية بلد املـورد اليداعها مبـاشرة يف تيار
الربيد املتدفق0

وقـد الحظ دين بـوب من كـندا والـذي يرأس فـريق “املنـتجات
االلكـرتونية واخلـدمات املقـرتنة” ":ان العـامل الذي نعـيش فيه
يتـميز بتعـدد القنوات وجيرب بـالتالي ادارات الربيـد علي تقديم
خدمات متر عرب شبكات مادية والكرتونية 0فادارات الربيد تقدم
خدمات الكرتونية اكثر ولكن التحول سوف يتحقق بالتطور 0واذا
استعان املرسلني بالـشبكات املادية وااللكرتونيـة فذلك لتحديد ما
يفضله الزبن 0واالختيار يرجع يف نهاية االمر للمرسل اليه "0
بريد الرسائل يستقر
يف املنتجات التـقليدية ،كان عدد رسائل اخلدمة الداخلية والطرود
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احصاء بريدي

ازدياد كبير يف الطرود
مرت الطرود العـادية بنمو كبري سنـة تلو االخري وسجلت طرود
النظام الـداخلي مستويات قياسية عام  0 2004وقد عاجلت بالفعل
ادارات بريد العـامل امجع 4ر 5مليار بعيـثة أي 8ر % 15اكثر من
عـام  0 2003ويبدو ان اليـابان قـد ساهمـت الي حد بعيـد يف هذه
الزيادة العاملية  0ان احجـامها قد ارتفعت ووصلت الي 4ر 1مليار
عام  2004بينمـا مل تكن تبلغ سوي  690مليـون بعيثة عام 2003
و 437مليون عام 0 2002

ذات اخلطوط وتـبادل البيـانات املتعلقـة مبتابعـة وحتديـد مكان
الطـرود واعداد وتنفيـذ آلية لقـياس نوعـية اخلدمـة 0ان علينا ان
نتحرك بسرعة واال سوف تفوتنا الفرصة0
وقـال مضيفـا “اننا يف هـذه اللحظـة ،االفضل يف جمال الـتسليم
مبحل االقـامة 0وهذا قطاع نـشاط مهم بالنسبـة للمستقبل يف سياق
تطورالتجارة االلكرتونية 0لذا يوجـه املنافسون اهتماما كبريا الي
التسليم مبحـل االقامة 0وعلينا ان نراقب جبديـة املنافسة ليمكننا
ان نركز بطريقة أفضل علي اوجه نشاطنا”0

وبـالرغـم من ان االرقام مـشجعة  ،اال ان املـستثمـرين اخلواص
مازالـوا حيتفظون يف هذه السـوق بنصيب االسد 0فالمتتلك ادارات
الربيد سوي  % 32من السوق الداخلية و % 22من السوق الدولية0

ان احجـام الطرود عابرة احلدود يف ازدياد منذ عام  ( 1999فيما
عـدا اخنفاض طفـيف عام  ) 2003وبلغـت  49مليون بعـيثـــــــة
عـام  ، 2004مما يعين انها حقـقت زيادة امجاليـة قدرها 1ر% 4
باملقارنة بعام 0 2003

وعلـي ضوء هـذه االرقام ،لـيس هنـاك ادني شك يف فكـر غاري
سيـمبسـون ،املديـر العام لـ  Parcelforce Worldwideورئيـس فريق
"الـطرود" بـاالحتاد الـربيدي العـاملي ان ادارات الربيـد جيب ان
تعمل سريعـا علي حتسني خدمة الطرود "0ان علينا ان نستفيد من
دروس خـدمة الربيـد العاجل الـدولي وتشجـيع استخدام الـرموز

وسوف يتم ارسال استقصاءات جديدة الي املستثمرين الربيديني
والي املنظمني يف بداية عام 0 2006
(ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

البريد باالرقام
تستخدم ادارات الربيد يف العامل امجع 3ر 5مليون شخص منهم  4مليون لكامل الوقت و3ر 1مليون جلزء من الوقت0
ان الشبكة الربيدية العاملية مكونة من  663 000مكتب بريد ثابت0
يتوفر لدي السويسريني سنويا اكرب عدد من بعائث بريد الرسائل يف النظام الداخلي والدولي أي  760بعيثة لكل شخص 0
يـواجه  % 74من املستثمـرين العوام يف البالد النـامية املنافـسة بسوق رسـائل اخلدمة الـداخلية مقابـل  % 84من ادارات بريد البالد
الصناعية0
يستفيد  % 82من السكان يف العامل بتوزيع الربيد مبحل االقامة بينما مازال  %2منهم اليتمتعون باخلدمة الربيدية0
ويف  %68من بالد افريقيا و % 37من البالد العربية ،جيب علي السكان ان يذهبوا الي املنشأة الربيدية للحصول علي بريدهم 0
ازدادت عام  2004االيرادات بالنسبة لـ  % 69من املستثمرين الربيديني العوام0
حتقق اخلدمات املالية الربيدية ما يقرب من نصف ايرادات االستثمارالربيدي يف منطقة آسيا  /احمليط اهلادي0
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ربط الناس ينشط التبادل التجاري
بقلم ريال ليبالن

ما

هي اهميـة االتصـال املتبـادل ؟ ملعرفـة االجابـة يكفي
االلتفات حنو بـريد هونغ كـونغ0فقد مت تصـنيف بريد
هونغ كـونغ ضمن ثالث افـضل مؤسـسات تـؤدي اخلدمـة يف البلد
للسـنة الـسابعـة علي التـوالي وذلك بـناء علـي حتريـات الرأي
السنوية اليت بينت ان  % 95من الزبن يشعرون بالرضاء بل برضاء
شديد جتاه اخلـدمة الربيدية  0وبالتالي حيق للمؤسسة ان حتتفل
بارتياح مبرور عشر سنوات علي االستثمار التجاري بها0
اال ان عملية حتول ادارة عامـة ممولة من ائتمانات مت التصويت
عليها بالربملان الي صندوق جتاري مزود بامواله اخلاصة مل تتم يف
يوم واحد 0فمنـذ  ،1995استطاع بريـد هونغ كونـغ ان يعيد بناء
نفسه وان يـأخذ شكل مؤسسة نشطـة تقدم اخلدمات ومتيزها روح
املبادرة وتـركز علي الـنتائج واخلـدمة املقـدمة للـزبن والتجـديد
والـشفافـية وتسـتند الي بـرنامـج اتصال مفـتوح ومتنـاسق ومنظم
هيكليا0
واليـوم يشارك موظفوها الـ 7 000نفس االهتمام املخلص للزبن0
فـالرتكيز علـي الزبون لـيس جمرد عقيـدة جتارية ولكـنه طريقة
تفكري تعمل املنظمة علي تنميتها وتروج هلا بواسطة برامج مكثفة
ومستمرة منذ 0 1998
ان التحدي الـذي كان جيب جمـابهته يف البـداية كـان ضخما0
حتديد اهلدف اجلماعي والـرؤية واملهمة والقيم املشرتكة للمنظمة
ووضع هيكل ادارة جديـد واطار اسرتاتـيجي وخلق هويـة جديدة
للمـؤسسـة  -هذه هي الـربامج الرئـيسيـة للتغيـرياالذي ادخل0
والطـريقة الوحيدة للنجاح تركـزت علي اجتذاب مشاركة املوظفني
فمعظمهم كان يف حاجة حلافز يدفعه لالندماج يف املهمة0
وباستطالع رأي العاملني لديها ،اعـدت املنظمة مشروعا مجاعيا
عنوانه " ربط الناس ،تشجيع التبادل التجاري"0
وصرح الـسيد آالن تـشيانغ ،املـدير العـام للربيد بهـونغ كونغ
قائال " :انه بربط الـناس  ،يريد بـريد هونغ كـونغ تأدية واجبه
االجـتماعـي وهو التـقريب بـني الناس حمـليا ويف الـعامل بتـسليم
الربيد والبـضائع بسرعـة ،وبطريقة ميـكن الوثوق فيهـا وبتعرفة
موحدة ومـعقولة" 0واضاف انه" بتشجيع املبادالت” ،نعين تقديم
قيـمة مضافـة القتصاد هـونغ كونغ  ،الصني وذلك بـتقديم احللول
التجـاريـة الـي القطـاعـات املختلفـة واحملـافظـة علي اجلـدوي
االقتصادية للربيد بتنويع انشطته".
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ويـفهم فريق االدارة متاما انه الميكـن ادخال التغيريات بنجاح
سوي بفضل اتصال فعال وان هذه العملية تعين احلوار والتبادل يف
االجتاهني 0ويقـر املديـر العام للـربيد كمـا يقر كبـار املسـئولني
بـاهمية االتصال العـالم املوظفني بالقيم اهليكلـية واالوامر وما هو
منتظر والنتـائج واهميته لالنصات الـي مقرتاحتهم ومعرفة ردود
فعلهم0ومن ضمن الـوسائل املستخـدمة لتأمني فعـالية االتصال مع
العـاملني ،جند ،علي سـبيل املثال ،اللقـاءات املنتظـمة مع ممثلي
املـوظفني وتكـوين فـريق يشـرف علي اتقـان اخلدمـة مكونـا من
مسئولني وعاملني من الصفوف االولي،والربامج االذاعية والرسائل
االعالمية 0
ويقر بريـد هونغ كونـغ ايضا بأن التـدريج يف ادخال التغيريات
يسمح هلـا بأن تأتي بكل مثارها 0البدء برقة للوصول بعيدا  ،هذا
هو املبدأ التوجيهي املطبق  0وشرح ذلك السيد آالن تشيانغ فقال :
" خالل عملية التحول ،مل يكن مـوظفوالربيد البالغ عددهم 7000
ينظرون كلهم بنفس العني املتفتحة هلذا التغيري 0فبعضهم ابتهج
ووجد ان التغيري حمفز 0والبعض اآلخـر العكس ورمبا شعر بانه
مهـدد 0وحددت الكـوادر العليـا لنفسهـا واجب استبـاق احلدث
وتهدئة القلق لدي العاملني وبصفة خاصة خلق جو من الثقة"0
ومتسك املدير العام للربيد خبـلق جو االنفتاح املناسب للمناقشة
مع االحلاح علي الضرورة العـاجلة للتغيري ومع ابراز الوضع املالي
الضعيف الـذي كانـت عليه املؤسـسة والتهـديدات املتـزايدة اليت
كانت تـثقل اوجه النشـاط الربيديـة 0فقد كـان من املهم مسـاعدة
املوظفني علي فهم االجتاه الذي تسـري فيه املؤسسة وابالغ الرسالة
اليت تتعلق مبعين التغيري وضرورته0
وخالل الـسنوات العشرة املاضية  ،غري بريد هونغ كونغ الثقافة
وصار له حجم كبري بالسوق الربيدية اليت مازالت ختضع لتقلبات
اضافـية 0فـما هـو الدورالـذي لعبه االتصـال يف كل ذلك؟ ان آالن
تشيـانغ هو افضل مـا يشرح ذلك " :لـيس هناك وسـيلة افضل من
االتـصال املتـبادل لكي يـسري أي هيكل وفقـا للوتـرية اليت حترك
هدفه "0
وللحصـول علي معـلومـات اويف عن بـريد هـونغ كـونغ واوجه
نـــشــــاطه ،يــــرجـي زيــــارة مــــوقعـه علـي االنـرتنـت
www.hongkongpost.com

(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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الصور
صورة -1آالن تشيانغ – املدير العام للربيد بهونغ كونغ بصحبة العاملني مبناسبة احتفال ثقايف سنوي0
صورة -2رقم قيـاسي عاملي لغينس -البراز عيـده العاشر ،اقام بريد هـونغ كونغ اكرب عمل فسيفسـاء من طوابع الربيد يف العامل 0ويبلغ
عرض هذه الفسيفـساء وهي مبثابة مـشهد بانورامي هلـونغ كونغ ،الصني 45 ،ر 6مرتا علي 97ر 3مـرتا ارتفاع  0ولزم استخدام69 000
طابع مستعمل قـدمها العاملون بالربيد و 98ادارة بريدية اخري الجنـاز هذا العمل الفين الفريد 0ان اكثر من  1480موظف واسرهم قضوا
ما يقرب من العام لتنفيذه0
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حوار مع القادة الربيديني

هيلغه اسراييلسن
رئيس ومدير عام بريد الدامنرك
حديث اجرته جوليانا نل

يف

خالل العـام املاضي ،مـر الربيد الـدامنركـي بتغيريات
عميقة 0فأوال ،تغري املالك لـ  % 25من اسهم املؤسسة ثم
اشرتي الربيد الـدامنركي ومساهمه  CVCكـابيتال بارتنرز % 49
من رأمسال الربيـد البلجيكي 0باالضافـة الي ان الربيد الدامنركي
قد فقـد يف بدايـة عام  2005جـزء من احتكـاره لربيد الـرسائل 0
ويـواجه السيـد هيلغيـه اسراييلـسن ،رئيس ومـدير عـام الربيد
الـدامنركي منذ  17عـاما هذه التحـديات اجلديـدة ولكنه قد حدد
ايضا هدفا آخرا ملؤسسته اليت عليها ان تسعي ألن تكون األفضل يف
أوروبا 0وبالنسبـة للربيد الدامنركي الذي يضع الناس والنوعية يف
املرتبـة األولي من االولويـات والذي حصل علـي خمتلف االومسة
عن نوعـية خدمـاته ومنها جـائزة االمتـياز الي مينـحها االحتاد
الربيدي العاملي يف جمـال ادارة نوعية اخلدمة ،فيبدو هذا اهلدف
قابال متاما للتحقيق0
االحتـــاد البــريــدي :مـــا هي املــؤشــرات املــرجـعيــة الـتي
تستخدمونها لتقييم نتائجكم ؟
هيلغه اسـراييلسـن  :ان طريقتنا يف الـتقييم تقرن بني مـستويات

اخلدمة والنوعية واالسعار 0وقـد وضعنا املؤشرات ملقارنة نتائجنا
يف النـطاق املالي ويف نطـاق ارضاء زبننا ومـوظفينا ونوعـية اخلدمة
والقدرة الـتنافسية 0ووفقا للمؤشـرات احلالية ،حنن نشغل مركزا
جيدا للـغاية بـالسوق 0ونـأمل زيادة حتـسني نتائجـنا وأن نصري
األفضل يف اوروبـا لغاية عام  0 2006وتستـخدم مؤسسات اوروبية
أخري طـرائق مماثلة ممـا يسهل عمليـات التحليل املقارن 0اال ان
الـشفافية تتالشي مع حتول هـذه املؤسسات الي مؤسـسات منافسة
ويصري الـنفاذ الي الـبيانـات اليت تتـيح لنا اجـراء املقارنـة اكثر
صعوبـة 0ان هدفنـا هو حتـسني خدمـتنا يف اجملـاالت اليت رمبا
جيب علينـا التغلب فيـها علي التـأخري الذي مـازلنا نـعاني منه
بها0
االحتاد البريدي :يف أي من اجملاالت تعتقدون انه ميكنكم او
انه عليكم ان تدخلوا التحسينات؟
هيلغه اسـراييلسـن :اليتمتع الربيـد الدامنركـي مثل الكثري من

املؤسسات االخـري باملرونة الالزمـة لتلبية االحتيـاجات املتنوعة
للغـاية لـزبنه 0وحيت االن ،كـنا دائمـا نقرتح منـتجات مـوحدة
قياسيا 0وحنن نريد ان نغري هذا الوضع حبيث ميكن تأمني خدمة
مشـولية ميكـن الوثوق بهـا ومن نوعيـة مرتفعة يـستطيع اجلميع
النفـاذ اليها مـع عرض خدمـات تتسـم بالسـمة الشخـصية 0فعلي
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سبـيل املثال  ،اذا ما أراد أي زبـون ان يتم توزيع بـريده يف عنوان
مهين معني خالل االسبوع ويف حمل اقـامته يوم السبت ويف منزله
الريفي خالل العـطالت ،فيجب علينا الـتمكن من ارضائه علي أمت
وجه0
االحتاد البريدي  :وفقا لكم  ,مـا هي العناصر الرئيسية الي
خدمة بريدية جيدة ؟
هيلغه اسـراييلـسن  :ان الـثقة تـشكل عنـصرا جـوهريـا 0فاذا

تعهدمت بتسليم بعيثة يف اليوم الـتالي اليداعها ،فيجب ان يتيسر
لـكم ضمان هـذه اخلدمـة وعدم تـوزيع البعيثـة املذكـورة يف عنوان
خـاطئ او فقـدها 0وبعـبارة أخـري ،جيب ان يـتيسـر لزبـونكم
االعتماد عليكم  0ويف مفهومي ،خيص القطاع الربيدي قبل أي شئ
االشخاص 0ومتثل املصروفات يف جمال العاملني اكثر من  % 60من
تكالـيفنا ،والميكن ألي مـؤسسة بـريدية ان تـنجح دون العاملني
بهـا 0فاذا مل خنلق بيئة تتـيح ابراز كفاءة العاملـني لدينا وحثهم
علي بـذل اجلهد مـن اجل حتسني املـؤسسـة ،فلن نصـل ابدا الي
توفري خدمة جيدة 0وجيب أيضا أن يأخذ القادة بعني االعتباررأي
املوظفـني ورأي الزبن 0ويسري ذلك يف خط مواز مع ارادة التحسني
الـدائم للعمليـات االدارية واالسـتثماريـة بالتعـاون مع العاملني
بـرمتهم 0هـذه هي الـشروط الـرئيـسيـة اليت جيـب استيفـاؤها
للحصول علي خدمة تتميز بالنوعية0

االحتاد البـريدي  :ما هي النتائج التي احرزمتوها حتي االن
مببـادرة " املـؤسـســة علي افـضل وجه" التـي اطلقهـا بـريـد
الـدامنـرك ومــا هي الــدروس التـي ميكـن الدارات البـريـد
االخري ان تستقيها من جتربتكم ؟
هيلغه اسراييلسـن :ميكنين أن أؤكد لكم ان الربيد الدامنركي قد

تعلم الكثري من ادارات الربيد األخري ! فقد درسنا برامج مماثلة
نفذتها ادارتا بريد كندا والسويد وخمتلف ادارات الربيد االخري
واتقنا العمل 0ان مفهوم املؤسسة " علي أفضل وجه" تدخل يف نطاق
فلسفة يف االدارة تـهدف الي خلق قيمة قـصوي للزبون مع االقالل
الي ادني حـد ممكن من الـتبذيـر 0ويتعلق االمـر بالتـأكد من أن
عمليات االنـتاج منطقية وتنظيـم مصانع االنتاج واآلالت والعاملني
حبيث ميكن حتقيق فعـالية قصـوي ورحبية قصـوي ايضا 0فعلي
سبيل املثـال ،استثمرنـا يف مركز طـرود بريديـة جديد حل حمل
مخسة مراكز أخري تقع يف غرب الـدامنرك 0كما اننا قمنا بعملية
حتليل للعمـليات الـتجاريـة واالنظمـة املعلومـاتية لـلمؤسـسة0

حوار مع القادة الربيديني

واعتـمدنـا التـطبيق املـالي  0SAPوبـتوجـيه االهميـة الي عملـية
االلتـزام مبهالت تـوزيع الرسـائل ،قمنـا يف عام  2004بـتوزيع
نسبـــة 2ر % 95من البعـائث االولوية و6ر % 98من البعائث غري
األولوية يف املهالت 0ويعد ذلك حتسنـا واضحا باملقارنة بالسنوات
السابقـة 0عالوة عليه ،قمنا بتحسني صورتنا لدي الزبن والعاملني
مما اعـطانـا احلق يف جائـزة االمتيـاز يف النـوعيـة اليت منحـتها
احلكومـة الدامنركية عـام  0 2004ومع ذلك  ،وبالرغم من ادخال
االداء التلقـائي املـتزايـد علـي العمليـات واالستخـدام املتصـاعد
للتقنيـات،يظل الربيـد قطاع نـشاط يتمـيز بكثـافة كـبرية يف اليد
العـاملة وقد اشركنا مـنذ البداية موظفـينا 0و خفضنا االشراف مع
تشجـيع العاملـني لدينـا علي العمل يف فـرق مسـتقلة وحنـن ننفذ
برامج تـأهيلـية وتنـظيميـة للمسـتقبل املهين ويف نـطاق بـرنامج
االمتياز اخلاص بنـا " االلتزام التام بالنـوعية "  ،حنن نتابع منو
مؤسستنا بـالتعاون التام للـعاملني لدينا 0وقـد اتاحت لنا كل هذه
اجلهـود أن خنفض مصروفـاتنا وأن نزيـد فعاليتنـا وسوف نواصل
السري علي هذا الدرب0
االحتاد البريدي :فلنتحـدث االن عن عملية حترير القطاع
البريدي  :الي أي مدي اثـرخفض حد الوزن يف نطاق احتكار
بريـد الدامنـرك من  100الي  50غـرام علي نتـائجكم مـنذ
بداية تطبيقه اول عام  2005؟
هلغيه اسراييلسن :ان هذا اخلفض مل يكن له أي انعكاس كبري0

ومن املـؤكد أن عملية التحرير مستـمرة منذ سنوات عديدة ونالحظ
وجود اثر تراكمـي ولكنه يصعب أن نذكر جمـاال خاصا عانت فيه
مؤسسـتنا من التغيريات العميقـة بسبب عملية التحـرير املتزايدة
للسوق  0ومـازال ميكن ان حيدث ذلك  0فقد يتقدم علينا منافسونا
ويتغلغلون بعمق اكـرب يف سوقنا 0علي أي حال ،اضطررنا أن نفهم
ان مـنتجاتنـا جيب أن تكون األفـضل بالنـسبة لفئـات الوزن اليت
تتجاوز الـ 50غرام وذلك لكي نكون عن حق تنافسيني0

االحتاد البريدي :مـاهي اآلفاق فيما يتعلق مبـتابعة حترير
السـوق يف أوروبـا ومـا هـو تـأثيـر هـذا الـتطـور علـي القطـاع
البريدي ؟
هلغيه اسـراييلـسن  :خيضـع القطاع الربيـدي لتأثري العـديد من

العـوامل اهمهـا هو منـو التقنـيات اجلـديدة ووسـائل االتـصال
االلـكرتونيـة  0ويف الـدامنـرك أدي هـذا الـتطـور عـام  2005الي
االقالل من حجم الرسائل اليت تبلغ  0 % 3ومن املنتظر أن يستمر
هذا االجتاه ولكـن الي ميت؟ اليستطـيع أحد أن جييب  0واليعين
ذلك انه عليـنا أن نعترب الـرسائل منـتجا أقل أهميـة 0لذا حناول
دون تــوقف دعم هـذا املـنتج وجـعله اكثـر جـاذبيــة بتكـييفه
باحتيـاجات املـرتفقني 0ان التحـرير التـام للسـوق االوروبية من

املقـررأن يتحقق يف  2009وكما قـال يف اآلونة األخرية احـد أعضاء
القطاع الربيدي لشرح عـدم وضوح الرؤية بهذا الصدد ،فان”2009
سـوف تـأتي يـومـا مـا دون شك ولـكن يف أي سنـة ،هـذا مـا مـا
النعرفه!"0وتثري مقرتحـات جلنة االحتاد االوروبـي املقدمة الي
جملس الوزراء كما يثري تطور الوضع يف أملانيا وهولندا يف السنوات
القـادمة الـكثري من التـساؤالت  0االمـر املؤكـد هو مـع ذلك تأثري
التحريـر التام للسوق علي مؤسستـنا واجلانب االكثر أهمية سوف
يكـون رد فعل مقـدمي اخلـدمـات الـشمـوليـة احلـالـيني 0فهل
سيدخلون يف منافسة عـلي صعيد واسع ؟ ان التحدث يف هذا االمر
سابق الونه0
االحتـاد البريـدي :ما هـي استراتـيجياتـكم جملابهـة تكثيف
املـنافسة ؟ فهل استخدام التقـنيات اجلديدة وعملية اطالق
اخلدمات االلكترونية جزء منها؟
هلـغيه اسرايـيلسن :ان تـنمية التقـنيات اجلديـدة ،وهي ظاهرة

هامـة للغايـة تتضـمن واجهتني 0فـوسائل االتـصال االلكـرتونية
اجلديـدة تعمل علي خفـض حجم الرسـائل ولكن تـقدم التقـنيات
يساعـدنا أيضـا علي حتسني وسـائل االستثمار لـدينا  0فيجب اال
ننسي انـنا نعمل يف قـطاع االتصـال وان نشاطـنا يتعلق بـاالتصال
املكتـوب  0وعلينـا اذن ان نبقي عـلي وصلتنـا البينـية مع الـزبن
الـذين يـرغبـون االستـمرار يف ارسـال الرسـائل وتلقيهـا 0وبهذا
الصـدد ،يلعب الربيـد املختلط الـذي يقرن الـرسائل االلكـرتونية
والتوزيع املـادي دورا هاما 0فنحن نضمن أيضـا اخلدمات الربيدية
االلكرتونية اليت ميـكن بفضلها للـزبن ان يتلقوا االنـواع املختلفة
من الـربيد مثل الكـشوف املصـرفية  0ومـنذ وقت قلـيل ،صار من
املمـكن ان يصل للمـوظفني اجورهـم يف صندوق رسـائل الكرتوني0
وعلـينا لـضمان الـفعاليـة يف السيـاق احلالي  ،ان نـدمج الرسـالة
التقليدية باخلدمات االلكرتونية احلديثة 0وقد بينت التجربة ان
املؤسسات اليت حتاول حتويل كل بريدها املادي الي بريد الكرتوني
قد فشلت0
االحتـاد البـريدي  :بـاعت احلـكومـة الدامنـركيـة يف اآلونة
األخيـرة  % 25من حـصص البـريد الـدامنركـي وقد اشـترت
الشـركة الدولية الستثمار رؤوس االموال}\  CVCكابيتال
بارتنـرز  % 22منها،البـاقي كان مخـصصا للعـاملني 0كيف مت
استقبال هذاالتغيير؟
هلغيه اسـراييلـسن  :ان مـسألـة حتويل الربيـد الدامنـركي الي

شركة مساهمة ذات مسئـولية حمدودة كانت امرا تشريعيا وقد مت
هذا الـتغيري مبوافقـة احلكومة ودون أي جـدال0وتشهد الـساحة
الربيدية االوروبية العديد من االندماجات اليت جتعل حجم بعض
كبار املستثمـرين اكربمما هو عليه  0ويف هذه الظروف ،مل يعد من
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املرغـوب فيه أن حيـتفظ الربيـد الدامنـركي بروابـطه الوثـيقة يف
جمـال اختاذ القـرار مع احلكومـة وال االبقاء علي الئحـة املوظف
بـالنسبـة للعاملني لـديه 0ووافقت احلكومـة علي هذا " التـباعد"
الـذي تقبله علي حـد سواء العـاملون والـزبن 0وعنـدما اقـرتحنا
الئحة العـاملني اجلديدة علي موظفيـنا  ،قبلها  % 96من العاملني
البالغ عددهم حوالي  11 000موظف0
االحتـــاد البــريــدي :مت اخـتيــار جتـمع يــديـــره البــريــد
الدامنركي و CVCكابـيتال بارتنرز يف االونـة االخيرة لتصير
الشـريك االستراتـيجي للبريـد البلجيكـي ( الذي حاز % 49
من االسهم) 0هـل هذه هـي بدايـة التـوسع الـدولي املتـزايد
للبريد الدامنركي ؟
هيلغه اسراييلسن :ان االمر يتعلق بفرصة جذابة وسوف تتزايد

مشاركتنا يف هذا املشروع 0فتحديث الربيد البلجيكي قد تقدم الي
حـد بعيد ونشعر بسعادة كبرية لفكرة العمل مع قادته 0ان " خطة
التنميـة املشرتكة" تـتطلب اجراء حتـسني يف الفعاليـة ويف خدمة
الـزبن واري انه ميكن االسـتفادة من جتـربتنا 0وحنـن نعتقد انه
يوجد ايضا امكانيات للنمو0
وبالـفعل ننوي العـمل علي تنميـة انفسنـا علي الصعيـد الدولي
ولكن الطـريق الذي سـوف نسلكه ليـس واضح املعامل بـعد 0فنحن

لسنا حبجم  TNTوغريها يف العامل مثل دويتشه بوست 0ولسنا من
كبـاراملستثمـرين العامليني  0وعـلينا اذن ان ننظـر يف وسائل أخري
مبا يف ذلك شرا كات مع مستثمرين آخرين0
االحتـاد البـريدي  :بعـد سبعـة عشـر عامـا علي رأس بـريد
الدامنـرك  ,ماهـو اصعب امـر بالـنسبـة لكم ومـاهو اجلـانب
الذي يعجبكم يف عملكم؟
هلغيه اسـراييـلسـن :اوال ،أي رئيس ومـدير عـام أي مؤسـسة

بريديـة يكون عـلي اتصال مع الـسكان يف جممـوعهم 0ويثري ذلك
احيانا بعض املشاكل الن الكل له رأي فيما خيص الربيد ويريد ان
حيـيطكم به علمـا سواء كـان صوابـا ام ال 0اال ان مسألـة قيادة أي
مـؤسسة ختـدم البلد بـرمته وختدمه جيـدا متلؤني بـاحساس من
الـرضاء العـميق  0ثانيـا ،تتكون مـؤسستنـا من اشخاص يقـومون
خبدمة اشخاص آخرين  0والميكن ألحد ان ينجح دون دعم الناس
من مسـتخدمني وزبـن 0وعندمـا افكر يف الـسنوات الـسبعة عـشر
االخرية ،اري اننـا قد حققـنا تقـدما كـبريا  0ففيمـا مضـي ،كنا
نعاني من مشـاكل ونزاعات عمالـية ولكن الطريقـة اليت ندير بها
اليوم هذه املشاكل توفر لنا توافقا اكرب مع العاملني لدينا وتتيح لنا
السري قدما بسرعة اكرب بكثري0

( ترمجة الي العربية :ماجدة بكري )

الصور
صورة 1و 3و -4السيد هيلغه اسراييلسن  ،رئيس ومديرعام بريد الدامنرك ( صورة هنريك بيونيه  ،ايكو برسفوتو)0
صورة  -2السيد هيلغيه اسراييلسن و السيدة جوليانا نل0
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القطاع الربيدي جيذب االنظار
بقلم ريال ليبالن

ان

شركة ختصيـص امساء النطاقات واالرقام علي االنرتنت
(ايكـــان) Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANNاحتفظت بـالسيطرة عـلي ختصيص امساء
النطـاقات واالرقام باالنرتنت  0وقد دارت املنـاقشات حول طريقة
استخـدام صندوق التـضامن الـرقمي الذي مت تـوا انشاؤه لـتمويل
مـشروعـات تهدف الـي تقليص الـتفاوت الـرقمي بـاكرب فعـالية
ممكنة 0كما اثار جهازاحلاسوب لالطفال الذي يباع بـ  100دوالر
امريكي من معهد التقنية مباسـاشوستز ضجة كبرية 0وبالرغم من
الضجة الدائرة حول بعض املسائل املعروضة اال ان املشاركني الذين
ميثلون احلكومـات واملنظمات الـدولية والقطـاع اخلاص واجملتمع
املدني احلاضرين يف القـمة العاملية جملتمع املعلومات اكتشفوا ايضا
الدور الـذي يلعبه القطـاع الربيدي يف اقـامة جمـتمع للمعلـومات
شامل للجميع0
وجذبت اوجه نـشاط االحتـاد الربيدي العـاملي الكثـريين طوال
االسبـوع الذي دار فيـه احلدث ،ومنهـا ندوة متـيزت بنجـاحها
عالوة عليه مت االعرتاف يف املستندات الرمسية اليت تعرض نتائج
القمة بدور القطاع الربيدي يف تشكيل جمتمع املعلومات 0وبالنسبة
ملنظـمة دوليـة مل تؤخـذ االطراف الـرئيسيـة بها بعني االعـتبار
كـاطراف فاعلة من الـصدارة يف االجتماعات التحـضريية للمرحلة
االولي مـن القمـة اليت عقـدت جبـنيف عـام  2003ويف املـرحلـة
الثـانية بتونس يف شهر نوفمـرب  /تشرين ثان املاضي ،فيمثل ذلك
اجنازا كبريا0
ان اجندة تونس جملتمع املعلومات تؤكد اليوم مرة اخري التزام
احلكـومات " بدعم القدرات التقنيـة للمعلومات واالتصال من اجل
حتسني النفـاذ الي الشبكات واخلـدمات الربيديـة واستخدامها "
كـوسيلـة لتحقـيق اهداف خـطة عـمل جنيف واهـداف واغراض
التنمية املـتفق عليها علي الصعيد الدولـي 0ويوصي املستند املعنون
"تعهد تـونس " ايضا بـاستخدام الـوسائط اجلـديدة او التقـليدية
للنهوض بالنفاذ الشامل للمعلومات وللثقافة واملعرفة للجميع"0
كمـا انه قد مت حتـديد االحتـاد الربيدي العـاملي كمـوجه ممكن
لالعـمال يف جمـال التجـارة االلكرتونـية وهـي احد االجتـاهات
الكربي االحـدي عشـر املذكـورة يف اجنـدة تونـس من اجل بـناء
جمـتمع املعلـومات 0وسـوف يدعـو االحتاد الـدولي لالتـصاالت
السلكية والالسلـكية وهو املنظـم للقمة العامليـة جملتمع املعلومات

لعقـد اجتمـاع للمـوجهني يف بـداية عـام  2006من اجل تـوضيح
مهـامهم ومـسئولـياتهـم  0وسوف يتـم تنظيـم هذا االجتـماع مع
منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( اليونسكو) وبرنامج
االمم املتحدة للتنـمية ،للمسـاهمة ايضـا يف ارساء الدعـائم الثالثة
جملتمع املعلومات :البنية القاعدية واملضمون والتنمية0
وقد صـرح السيد ادوارد ديان  ،املديـر العام ،قائال  ":ان تونس
قـد شـكلت الـدور املـقبل لالحتـاد الربيـدي العـاملي يف جمـتمع
املعلومات وهدفه االول هو احلـد من الفجوة يف التنمية اليت تفصل
بني البالد وتسهيل حيـاة العاملني املهاجرين باقـامة شبكة عاملية
للتحـويل االلكرتوني للنقـود فعدم وجـودها له تـأثري كبري وذلك
ليتاح لكل مواطن النفاذ بسهولة الي اخلدمات باسعار معقولة"0
اخلدمة البريدية يف اخلطوط االمامية
يف القمة العـاملية جملتمع املعلومـات ،التقي السيد ادوارد ديان مع
مسـئولني من مستو مرتـفع ومع وزراء التقنية واالتصاالت ورؤساء
املؤسسـات اخلاصة ومدراء املنظمات الـدولية  0وقد اتاحت له هذه
اللقـاءات الرتويج للقطـاع الربيدي بـرمته وبدوره يف بـناء جمتمع
معلـومـات جـامع بفـضل القـدرة املـدجمـة للـشبكـات املـاديـة
وااللكرتونية واملالية الربيدية العاملية0
وكان يكفي ان يتوقف املنـدوبون جبناح االحتاد الربيدي العاملي
الـذي اقيم يف قـاعة الـعرض  ICT4Allليـدركوا قـدرات القـطاع
الـربيدي 0كما مت عـرض اخلدمات االلكـرتونية اجملددة الدارات
الربيـد السـتة البـارزة يف اجملال ( وهـي جنوب افـريقيـا وكندا
وفرنسـا وايطاليـا وكينيـا وتونس )  0وقـد صرح الـسيد سـرجيو
زامبوني  ،الـذي تولي جنـاح الربيد االيطـالي قائال  " :ان وجود
االحتاد الربيدي العـاملي يف القمة العـاملية جملتمع املعلـومات كان
امرا البـد منه لـدعم صـورة ادارات الربيـد كمـوردين للخـدمات
املـتقدمة عالوة علي اخلـدمات التقليديـة 0حيت ان احد الزوار من
أوراكل  -وهي مـؤسسة تتـميز بتقنيـة متقدمة مـشهورة -فوجئ
عندما رأي ان ادارات الربيـد تعرض اليوم خدمـات متقدمة مثلها
مثل بعض املؤسـسات اخلاصة ذات التنافسية القوية 0وجيب علي
االحتـاد الربيدي العـاملي ان يكز عـلي ذلك وان يستمـر يف تشجيع
تنمية اخلـدمات االلكرتونيـة الربيدية االكثـر رحبية بني البالد
االعـضاء يف االحتاد الربيدي العاملـي وذلك بدعم هياكل املوارد مثل
فريق "املنتجات االلكرتونية واخلدمات املفرتنة بها"0
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وفد شرح االحتاد الربيدي العاملي الكيفية اليت سوف تسمح بها
التقنيات املعلوماتية اجلديدة احلد من الفجوة الرقمية واحلد ايضا
من الفجوة االقتصـادية مع البالد النـامية مستخـدما يف ذلك القمة
العامليـة جملتمع املعلـومات كمنـصة ليبني لـلمندوبني احلـاضرين
كيف يستثمر الـقطاع الربيدي التقنـية احلديثة لتـنمية اخلدمات
املالية  -وبصفة خاصـة خدمات التحويل الدولي لالموال  -الكفيل
بتنـشيط االقتصـاد واالقالل من الفقر( ينـظر عـــدد  2005 / 3من
جملة االحتاد الربيدي)0
ان االحتـاد الربيدي العاملي شريك مؤسس ملشروع "ربط العامل "
اخلاص باالحتاد الـدولي لالتصاالت السلكيـة والالسلكية وكان له
مكـان يف جناح املـؤسسـة املنظمـة للقمـة وابرز اخلـدمات املـالية
الربيـدية كـوسيـلة لـلربـط بني النـاس بفضـل خدمـة التحـويل
االلكرتوني لالموال بـاسعار معقـولة 0ان مشـروع " وصل العامل "
يهـدف الـي الشـراكـة بني الـسلطـات العـامـة والقطـاع اخلـاص
واملنـظمات الدولية واجملتمع املـدني لربط كل من مل يتم بعد وصله
من االن وحيت عام 0 2015
وابان مائدة مستديرة استمرت ساعتني  ،وقع السيد ادوارد ديان
علي تصـريح يدعم تعهد الشـركاء املؤسسني ببـلوغ اهلدف املنشود
لعام  0 2015وقد حـاز ايضا مشروع االحتـاد الربيدي العاملي علي
قبـول املشاركني مثل السـيد عبد اهلل واد ،رئيس الـسنغال والسيد
فـرانسوا لووس ،الوزيـر الفرنسي املندوب للصـناعة والسيد سريج
تشـوروك ،املديـر العام بـألكاتل وغـريهم 0ان فكرة وضع انـظمة
للتحويل االلـكرتوني لالموال بصفة عـاجلة قد اثار اهـتمام شركة
تيليكوم سان فرونتيري Telecom sans frontièresاليت تذهب الفرق
املكـونة بـها الي املنـاطق املدمـرة يف العامل القـامة شبكـات اتصال
بدائية 0فبعـد وقوع أي كارثة طبيعية ،غالـبا ما يكون الضحايا يف
حاجـة ماسـة لالموال وهنـا جمال رمبـا ميكن االستفـادة فيه من
الشـبكة الـدوليـة لتحـويل االموال اخلـاصة بـاالحتاد الـربيدي
العاملي0
بعد تونس
رمبا تكـون القمـة قد انـتهت اال ان التعهـد الذي قـدمه االحتاد
الـربيدي الـعاملـي باملـساعـدة يف بنـاء جمتـمع للمعـلومـات يليب
احتيـاجات كل مـواطن مازال سـاريا  0وسـوف تفكر املنـظمة مع
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االحتاد الـدولي لالتصـاالت السلكيـة والالسلكيـة ومع شركـائها
اآلخرين يف االعمـال املقبلة الـيت جيب تنميـتها يف نطـاق مشروع
"توصيل العامل " ودراسة الشراكات اجلديدة بفضل االتصاالت اليت
ارسيت يف تونس0
وسـوف يعمل االحتـاد الربيـدي العـاملي من اجل تـنميـةهـذه
الفرصـة بالنسبـة للقطاع الـربيدي فشبكـته مستخدمـة علي نطاق
واسع يف توزيع الـسلع والبضائع اليت يتـم شراؤها علي اخلط وذلك
بوصفه منسقا حمتمـال لالعمال يف جمال التجارة االلكرتونية اليت
تعد من اكرب التوجهات الواردة علي برنامج عمل تونس0
وسوف يقوم االحتاد الربيـدي العاملي ايضا بالـنظر يف امكانيات
تـوجيه جزء من االمـوال املدفوعـة لصندوق الـتضامن الـرقمي الي
بعض املـشروعـات اليت تسـتدعي مـشاركـة القطـاع الربيدي 0ان
الصـندوق الـذي انشـأته بعض االمم الـيت تتصف بـالتـصميم و يف
معظمهـا بالد افريقـية مع بعض املـنظمات الـدولية والبـلديات يف
العـامل امجع ،به امجــاال 4ر 6مليـون دوالر امــريكي وحيـاول
اجتذاب كمـية اكرب من املساهمـات بصفة خاصة مـساهمات القطاع
اخلاص وذلـك للمسـاعدة يف متـويل املشـروعات الـيت تسمح بـسد
الفجوة الرقمية 0
وعلي صعيد اخلـدمات املاليـة الربيدية ،سـوف يواصل االحتاد
الربيدي العاملي هجومه اهلادف الي ربط البالد االعضاء بشبكته –
وقـد تتيح هذه املبادرة للـماليني من املواطنني النـفاذ الي اخلدمات
املاليـة اليت مازالوا مـؤقتا حمرومني مـنها 0وقد اكد الـسيد ديان
مرة اخـري التعهـد الذي قـدمه االحتاد الـربيدي العـاملي جبعل
تونس نقطة االنـطالق لنشرتطبيقاته اخلـاصة باحلاسوب يف العامل
العربـي 0ويتسـم ذلك باهـمية خـاصة ازاء مـسألـة عمل املنـظمة
بالـتعاون مع هـذه البالد لتـوصيلهـا بشبكـتها العـاملية لـتحويل
االموال0
للتعرف علي حملـة كاملة عن مشاركـة االحتاد الربيدي العاملي
بـالـقمــة العــامليــة جملتـمع املعلـومــات  ،لقـاؤنـا مبــوقع
االحتــــــــــــاد الربيــــــــدي العاملي وفيما يلي عنوان املوقع :
www.upu.int

(ترمجة ماجدة بكري)
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صور
صورة  -1جدار الشاشات بالقمة العاملية جملتمع املعلومات0
صورة  - 2اخلدمات االلكرتونية التجديدية الدارات الربيد الكندية والفرنسية والكينية وااليطالية وجنوب افريقيا والتونسية يف جناح
االحتاد الربيدي العاملي0
صـورة  - 3السيد مـارك شاتلوورث ،رجل االعـمال وسائح الـفضاء من جنـزب افريقيـا ،كان احد املـدعوين البـارزين يف القمة العـاملية
جملتمع املعلومات الذين زاروا جنـاح االحتاد الربيدي العاملي  0ونراه هنا حيي السيد دالني كوك والـسيدة مارليز كانتور من بريد جنوب
افريقيا0
صورة  – 4السيد ادوارد ديان يوقع االعالن اخلاص " بتوصيل العامل " مدعما بذلك التزام الشركاء املؤسسني ببلوغ هدف ربط كل من مل يتم
ربطه بعد بد ًء من االن ولغاية عام 02015
صورة – 5القي السيد ادوارد ديان التـصريح الرمسي لالحتاد الربيدي العاملي ابان اجلمعـية العامة  ،يف  18نوفمرب  /تشرين ثان  " :ان
التقنيات اجلـديدة ليست تهـديدا وامنا حتث املـستثمريـن الربيديني علي تكـييف خدماتهـم وحتديثها 0ويف الغـد سوف يسـاهم القطاع
بالربيدي يف التنميـة االقتصادية ودعم الرتابـط االجتماعي وتقليص الفجـوة الرقمية جزئيـا 0يتوفر لدي القـطاع الربيدي  660 000نقطة
اتصال ولذا فهو شريك قوي وفعال وسوف يظل هكذا "0
صورة  -6السيـدة ايفي ماتسيب  -كازابوري  ،وزيـرة االتصاالت جبنوب افـريقيا ،السيـد روبرتو بلوا ،نـائب االمني العام لالحتاد
الدولي لالتصـاالت السلكية والالسـلكية والسيـد ادوارد ديان وهم يتعهـدون بتقريب التـقنيات اجلديـدة من السكان الـريفينب يف جنوب
افريقيا 0وسوف تكرس احلكومة يف هذاالبلد  500 000دوالر امريكي للمشروع0
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الندوة الربيدية

ما قاله الناس000
ان

الندوة الـيت نظمهـا االحتاد الـربيدي العـاملي عن دور
القطـاع الربيـدي يف جمتـمع املعلـومـات وردت ضـمن
االحــداث الـ  260اليت عقـدت يف نفـس الـوقت الـذي عقــد فيه
االجتماع السياسي للقـمة العاملية جملتمع املعلـومات  0وسريعا ما
اجتاح املـشاركون القـاعة اليت ميكـن ان تضم حوالي مـائة شخص
حلضـور الندوة اليت نـظمت ملدة نصـف يوم واليت افتتحهـا السيد
منتصـر وايلي وزير تكنـولوجيات االتـصال التونـسي 0وقد اشار
السيـد الوزيـر الي ان القـطاع الـربيدي يـساهـم بالـفعل يف ارساء
االسس جملتمع املعلومات يستطيع اجلميع النفاذ اليه 0اما ما قاله
املتحدثون اآلخرون فاليكم فيما يلي بعض املقتطفات0
“ عـندمـا تهب الـرياح الـشديـدة ،ميكن امـا االختـباء او بـناء
طواحـني اهلواء مثـلما فعلـت االدارات الربيديـة عندمـا استغلت
تقنيات املعلومـات واالتصال لتحسني اخلـدمات الربيدية" 0ويلي

يـنسـن  ,املديـر العـام لبـريد الـنرويـج ولسلـطة االتـصاالت
السلكية والالسلكية

"موقع الربيـد يف قلب اجملتمع 0يف بعض اجملتمعات هو الوسيلة
الوحيـدة لالتصال0ان النفاذ وامكانيـة الوثوق فيه جيعالنه وسيلة
للتبادل هلـا تقدير لدي املواطنني النهـا تتيح هلم االتصال بالناس

دون متـييـز"0جـيمـس ريـجيـه ,االمني الـــدائم لــدي وزارة
االعالم واالتصال بكينيا0

" علـي ادارات الربيد ان تـتولي تقـييم احتيـاجات الـبالد وتأمني
اخلـدمات اليت تؤدي الي االقالل من الفقـر واليت تليب احتياجات
االكثر حرمانا يف اجملتمع" 0السيدة بثينة جرمزي ,اخصائية

التشريع ,مجموعة البنك الدولي 0

" ان ادارات الربيد اليـوم اختلفت للغـاية عمـا سبق وهي تـتطور
خبطـوات سريعـة  0وحنن نعتـقد دائمـا ان االتصـال االلكرتوني
ينافس ادارات الربيد ولكن الواقع هو ان ادارات الربيد قد جنحت
متامـا يف ادماج التقنيات يف اوجـه نشاطها"  0فؤاد نـادر ,مدير,

بشركة ادرينال كوربوريشن

واخريا نذكر مـقتطفا مأخوذا مـن صحيفة فرنسيـة تقول" :نتأكد
من ان املـواسري تعمـل بنفس الـطريقـة اليت تقـوم بها أي شـركة
بريـدية" 0بـول توومـيي ،رئيس ومـدير عـام شركـة ايكان اليت
يـتفاوض معها حالـيا االحتاد الربيدي العـاملي خبصوص اجلوانب
الفنيةلعقد يتم الدارة اسم نطاق من الدرجة العليا حتت الرعاية0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  -1اصدر الربيد االوكراني مظروفا حيمل طـابعا مكرسا للقمة العاملية جملتمع املعلومـات وختما بريديا الكرتونيا خاصا مت تصميمه
البراز انعقاد الندوة الربيدية لالحتاد الربيدي العاملي يف  16نوفمرب/تشرين ثان 0 2005
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معرض بوست اكسبو 2005

اجلاهز لالستخدام يف العامل الربيدي

بقلم ريال ليبالن

كان

هنـاك اكثـر من  4500زائـر يف بـوست اكـسبـو 2005
 P O S T - E X P O 2 0 0 5الـذي نـظـم ببـاريـس يف شهـر
اكتـوبر/تشـرين اول والذي ضـم عدد  150عارضـا ابرزوا  100طن
تقـريبا من مواد االستثمـار والتقنية 0وحسبمـا تقول االصداء فقد
حقق اللقاء الـسنوي الذي تنـظمه شركة UK International Press
Media & Eventsجنـاحا كبريا 0ويستعد املنظـمون حاليا لتحضري
معرض  2006الـذي يقام يف امـسرتدام 0وقد حـضر  300ممثل من

القطاع الربيـدي منهم حنو اربـعني من القادة الربيـديني يف العامل
امجع املنـتدي العاملـي للمؤسسـات الربيديـة وهو مؤمتـرعقده ملدة
يومني االحتاد الربيدي العاملـي وتصادف مع وجود معرض بوست
 اكـسبو  POST-EXPOويوجـد بهذه الصفحـة حملة عن احلدثتعرض ببعض الصور0

(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورتان 1و -2من ضمـن الـ  150عارضا حاضـرا معرض بوست اكـسبو  2005جند شـركات تشغل الصـدارة يف جمال التقنيـة ،من مصانع
سيارات ومن موردين احللول اليت تدخل يف نطاق العملية التموينية 0
صـورة  -3السيـد ادوارد ديان ،املديـر العام ،والـسيد تـوني روبنسـون ،رئيس ومـدير عام UKIP Media & Eventsمنظم معـرض بريد
بوست -اكسبو والسيد جون بول بايي ،رئيس جمموعة الربيد  ،وهم يتنزهون يف ساحة املعرض0
صورة  – 4قال السيد جون بول بايي رئيس جمموعة الربيد عند افتتاح املنتدي العاملي للمؤسسات الربيدية " :ان احدي السمات الرئيسية
للقطاع الربيدي هـي انه كان دائما يف كل تارخيه قادرا علي التكيف بـالتحديات العظمي اليت واجهها ،سـواء كانت اقتصادية او تقنية 0
وتقدم االعمال يف بوست اكسبو مساهمتها يف هذه العملية ويف حتديث قطاعنا وذلك ليمكن دائما تلبية ما ينتظره مننا زبننا" 0
صورة  – 5السيدة باتـريسيا فيفاس  ،من فريق بوست *كود وهي تتحدث مع احـد الزوار جلناح االحتاد الربيدي العاملي 0وكانت خدمات
مركز التقنيات الربيدية  ،اليت تعد برجمياتها االلكرتونية الزمة لتعقب وحتديد مكان الربيد وادارة اخلدمات املالية الربيدية موجودة
ايضا0
صورة  – 6امنـت العديد من وسـائل االعالم تغطية معـرض بريد بـوست اكسبو 0وقـد شارك السيـد ادوارد ديان يف برنـامج اذيع مبحطة
“فرانـس انرت” مت نكريسه للقطاع الربيدي يف اوروبا وكـان بصحبته السيد بول برناد دامـيينز ،رئيس جملس ادارة بوست يوروب (علي
يسار السيد ديان ) وغيورغي تساكي ،رئيس جملس ادارة الربيد اجملري والسيد رميون ريدنغ  ،مدير الربيد مبجموعة الربيد0

االحتاد الربيدي
19

19

املناسبات الربيدية

املسابقة الدولية يف كتابة الرسائل

علي طريق هانز كريستيان اندرسن

بقلم جوليانا نل

ان

اكـثر من ثالثة ماليـني من الشباب الـذين تقل اعمارهم
عن  15عـاما والذيـن ينتمون ألكثـر من  25 000مدرسة
تقع يف  56بلدا خمـتلفا ،شـاركوا يف املـسابقـة الدولـية يف كتـابة
الرسـائل للشـباب لعـام  2005واليت ينظـمها االحتـاد الربيدي
العاملي  0وقد تـصادف ان يكون موضـوع املسابقة العـاملية الرابعة
والثالثني هـو "رسـالـة الـي الشخـصيـة الـيت افضلهـا يف قـصص
االسـاطري اخليـاليـة للجنيـات" مع مرور مـائيت عـام علي ميالد
الكاتب الدامنركي الشهري هانز كريستيان اندرسن0
وقد وجهت الفائزة يف املسابقـة وهي شابة صغرية تبلغ  14عاما
وامسها ليـزبث دومون روبـلس ،وهي تلميـذة يف مدرسة فـابريك
اغيالر بهافـانا يف كـوبا ،رسـالتها الي اجلـندي الصغـري الشجاع
املصنـوع من الـرصـاص والـذي ميثل احـدي شـخصيـات الكـاتب
اندرسن 0وحصلت علـي اجلائزة الثـانية الشـابة كاثـرين ديوفور
وعمـرها  12عـاما وتـأتي من هفـالسـو يف الدامنـرك  ،مسقط رأس
اندرسن اما كـاتارينا يـانكوفيتش الـبالغة من العمـر  13عاما فقد
كانت اجلائزة الثالثـة من نصيبها وتأتي كاتـارينا يانكوفيتش من
مديـنة يف مونت نيغـرو بصربيا ومـونتنيغرو امسهـا بودغوريكا0
وقـد منحت هـذه اجلوائـز منظمـة االمم املتحـدة للرتبيـة والعلم
والثقافة ( اليونسكو)0
االميرة تسلم اجلوائز
منحت ادارة بـريـد الـدامنـرك الفـائـزة يف  2005الـرحلـة الي
كوبنهـاغن لتتسـلم جائزتهـا من جانب االمرية امللـكية ماري دي
دامنرك 0اال أنه مل يصرح لليزبث ان تـذهب للكوبنهاغن وهو مما
أسف له االحتـاد الربيدي العـاملي وبريـد الدامنرك أسفـا شديدا0
وقامت لـورا براد ،ابنة القائم باالعمال الكوبي يف الدامنرك بقبول
اجلائـزة بامسها يف موكب وحفل نظما يف  3سبتمرب /ايلول احتفاال
بذكـري وصول انـدرسن الـي كوبـنهاغـن قادمـا من مـسقط رأسه
اودنـسيه عام  0 1819وقد تسلمت ايضا كـاثرين ديوفيور ،الفائزة
باجلائزة الثانية ،ميداليتها الفضية خالل هذا احلفل0
ويف رسالة وجهتها ليزبث الي االمرية ماري دي دامنرك ،قالت
مـايلي ":ان نبأ اختياري قد مألني بـالفرحة 0كنت كمن يعيش يف
حلم 0ففـي عشيـة عيد مـيالدي اخلامـس عشـر ،يوم  8نـوفمرب/
تشرين ثـان ،كان علي ان اتلقي جائزة من يدي أمرية خالل موكب
يـضم اآلالف من األطفـال املتنكـرين يف مالبـس شخصيـات قصص
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االساطـري اخليالـية للجـنيات كـأن هذه القـصص قد حتـولت الي
حقيقة 0انين اشكر بريد الدامنرك لدعوتي الي كوبنهاغن 0
وحزنـت كثريا لعدم امـكاني املشـاركة يف هذا احلفـل 0فقد كان
ميكـنين ان التقي خالله بـاالطفال الـدامنركيني وكـذلك بالفـائزة
بـاجلائـزة الثانيـة  0ولكنين عنـدما افكـر اآلن يف ماليني االطفال
الذين يعـانون حالـيا من احلرب واملـرض واجملاعة والـفقر ،تفقد
اهتماماتي معناهـا  0اال ان السعادة كانت قد غمرتين وغمرت ابي
وامي لفكرة زيـارة بلدكم وحقا امتين ان اقوم بذلك يوما ما  0انين
آمل أن أصري كاتبة وأن يتيسر لي أن ارسل اليكم كتاباتي ".
سلمـت السلطـات الكوبـية لليـزابث امليـدالية وشهـادة االحتاد
الربيدي الـعاملي يف حفل نـظم بفاراديـرو يف كوبـا يف نهايـة شهر
نوفمرب  /تشرين أول0
تعليق جلنة التحكيم
وجهت جلـنة الـتحكيم مبـنظمـة االمم املتحـدة للرتبيـة والعلم
والثقـافة ( اليـونسكـو ) التهنـئة لليـزبث علي نـوعية اسلـوبها
الكتابي واعـربت عن سرورها لـلخيال والرقة اللـذين شكال السمة
لرسالتها اليت تعكس احلنان والعطاء  0فقد اعلنت جلنة التحكيم
ان "الكاتبة اتصفت بالكثري من الصدق والنضج يف طريقة معاجلتها
للتقـدم حنو الرشـد يف العمر وهـو موضوع من الـواضح انه يهمها
ويؤثر عليها ويشغلها"0
وهذه لـيسـت املرة االولـي اليت يتـم االعرتاف فيهـا مبوهـبة
الـكتابـة لدي لـيزبث  0فقـد حصلت علـي الكثري من اجلـوائز يف
مسـابقات حملية وقومية وحـصلت علي توصية يف اجملمع القومي
للورش االدبية  0وقـد اتاح هلا االحتاد الـربيدي العاملي ان حترز
أول جائزة دولية هلا 0
دروس مستقاة من قصص اندرسن
وملاذا اختارت اجلندي الصغـري املصنوع من الرصاص؟ قالت الشابة
الكوبيـة اليت تعيش حمـاط ًة بـالكتب وهي تـتحدث الي الـنشرة
االلكرتونية بيونريو" :ان اندرسـن يستخدم الكثري من شخصيات
األطفال لالفصاح عـن معتقداته وهي أن احلياة لـيست دائما رائعة
وأن األحـداث بها ليست دائمـا وبالضرورة مثـلما حتدث يف قصص
االساطري اخلـياليـة للجنيـات 0وقد اخـرتت هذه القصـة الن هذا
اجلندي بغـزو قلب راقصـة باليه ويكـسب ود طفل صغري وحيقق

املناسبات الربيدية

حلمه يف العثـور علي اسـرة بالـرغم من عيـوبه اخللقيـة0ان هذه
القصة مـصدر اهلام بالنسبة جلميع الـشخصيات اليت لديها عيوب
خلقية او ذهنية 0فهي تشجعهم علي السري قدما وعلي عدم اليأس
من الصعوبات اليت يتم مصادفتها "0
وعنـدما وجه اليهـا سؤاال حول سـبب حبها الكتـابة ،افصحت
ليـزبث ان الكتـابة متثل بـالنسبـة هلا وسيلـة للتعبـري ولتقمص
شخـصية معـبنة بـالغوص يف قـصة ليـست قصتـها 0واوضحت ان
االمـر" كأنه ممـثل ميكنه ان يلعـب دور السكري او دور الـشرطي
اودور الـرسـام علي حـد سـواء ولكنه يـضع بصـمته علـي كل من
االدوار اليت يضطلع بهـا  0انين احب ان اتقمص اشخـاصا آخرين
وان اغوص يف عامل ليس عاملي ".
الفائزة الثانية
يف رسالة الدامنركية كاثرين ديوفيور ،الفائزة الثانية جند رسائل
متـبادلة بني البـطة الصغرية القبـيحة ( وهي شخصيـة رمزية من
شخصيات قصص اندرسن) وحمللة نفسية تسمي ايفون تعلم البطة
الصـغرية القبيحة بأنـه الميكن ان تشد هلا الـوجه يف عيادتها الن
الشعر لدي هـذه البطة كثيف وتقدم هلـا بعض النصائح لتسرتجع
تقديرها لنفسها ولتتقبل شكلها علي ما هو عليه " 0ختيلي (ايتها
البطـة) انك تعيشني يف عامل خمتلف حـيث احلياة هادئة 0اجعلي
هذا العـامل افضل ممـا هو علـيه ،فكري بـطريقـة اجيابيـة ورمبا
جتدين عندئذ يف اعماقك ما يكفي من الثقة للنضج "0

وقد وصفت جلـنة التحكيم التابعة ملنـظمة االمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ( اليونـسكو) رسالة كاثرين بأنها رحلة متميزة يف
عامل اخليال وبأنها مليئة بالفكر واالبتكار0
احلائزة علي امليدالية البرونزية
مت منح امليداليـة الربونزية الـي كاتبة رسـالة موجهـة الي اليزا،
اخت االمراء االحـد عشـر يف قصة انـدرسن املعنـونة " الـبجعات
الربية " 0ففيها تشكر الفتاة القادمة من صربيا ومونتينيغرو اليزا
النها قد علمتها القوة والشجاعة واحلب  " 0لقد فهمت تضحياتك
وادركت ان العقبـات موجودة لكي نتـغلب عليها بكل ارادة وليس
لـتجنبهـا ) 000( 0ففي كفـاحك حبثـا عن العـدل ،مل تكف عن
االميان 0وانا ايضـا لن اتنازل  0واعتقد انه يف يـوم ما ويف مكان ما
سوف يـري الناس ان الشمس تسطـع الذابة اجلليد من علي الشفاه
ولكي تبحـث كل يد ممدودة عـن االخري ولكي يكفـي العامل الذي
نعيـش فيه كل من عـنده االسـتعداد الن يعـيش حيـاته دون قمع
اآلخرين" علي حد ما كتبت كاثارينا يانكوفيتش0
وقد اعلنت جلـنة التحكيم بـاليونسـكو ان االمر يتعلق بـرسالة
مجيلة كتبـتها شابة مراهقـة مصرة متاما علـي عدم تسليم مفاتيح
الطفـولة وهـي قصص االسـاطري اخليـاليـة للجنيـات  0ووصفت
الرسالـة بأنها ممتعـة ومكتوبة بـطريقة جيـدة ومليئة بالـرهافة
النفسية الرفيعة0
(ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1صـرحت لبزبث دومون روبلـيس ،من كوبا ،الفـائزة باملسـابقة الدوليـة للرسائل املكتـوبة للشباب عـام  2005قائلة " :ان هذه
اجلـائزة تعين الكثري بالنسبـة لي فهذه الرسالة المتثل عملي الـشخصي للغاية فحسب ولكنهـا هي االكثر تعبريا عن من اكون بني كل ما
كتبته "
صورة  – 2البط الصغري يستقبل االمرية امللكية يف الدامنرك خالل االحتفاالت املنظمة علي شرف الكاتب هانز كريستيان اندرسن0
صورة  -3ادوارد ديان ،املدير العام ،مع الدامنركية كاثرين ديوفور ،الفائزة الثانية وهي تتسلم جائزتها من يدي االمرية امللكية ماري0
صورة  – 4كاتارينا يانكوفيتش ،الفائزة الثالثة ،من صربيا ومونتينغرو0
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اجلائزة االولي  -املسابقة الدولية يف كتابة الرسائل للشباب عام 2005
ليزبث دومون روبلس  14 ،عاما  ،هافانا ( كوبا)

هافانا يف  20مارس 2005
انت ايها اجلندي املصنوع من الرصاص 000البل من الذهب !
ان حياتي تنـزلق بسرعة شديدة علي جمري الـزمن مثل السيل املتدفق 0ويبدو انين استعـد حلياة الكبار ومع ذلك اشعر ان نبضات
الرباءة وخيال الطفولة الناعم الذي مازال خيفق يف اعماقي سوف يستمر داخلي0
اذا كان هذا هومـا تفكر فيه فانك مل ختـطئ ،ان هذه الكلمات تـصورني فانا شـابة مراهقة عمـرها  14عاما ومـازالت تقرأ القصص
اخلياليـة 0هلذا اكتب اليك بكل بسـاطة هذه الرسالـة العرب لك عن املشاعر اليت تـثريها عندي ،فانت الـشخصية اليت افضلها يف كل
قصص االساطري اخليالية للجنيات اليت كتبها هانز كريستيان اندرسن0
كنت صغـرية جدا عندما تعرفت عليك وانت تعرج علي الساق الوحيدة اليت تسري عليها وذلك عرب صوت امي يف ليلة حالكة جدا مل
ينجح فيها القمر بنظرته ان جيعلي انـام  0ورسم اخليال يف عمق جفوني عاملا من الدمي اجلـذابة برز من ضمنها جندي صغري شجاع
وراقصة احالم وعفريت قبيح صغري يقفز فجأة من علبته يف أي وقت يشعر انه يريد ان يفعل ذلك0
وقد مـرت االيام وبدأت امـيز بني حروف االجبـدية فعدت الـي القصة وادركت احلب الـالنهائي الذي ميأل املـشاعر العـميقة جدا
للـراقصة واجلـندي 0وادركت ان العفـريت الصغـري الذي يعمل بـالزنربك كـان حياول ان يضع العـراقيل امام منـو احلب الربئ بني
العسكري والراقصة0وقد تأثرت للغاية عندما انتصر احلب علي املوت يف النهاية وانا واثقة انه بينما كانا حيرتقا بنريان املدفئة ،كان
احلب يربق يف اعني االثنني وان هالة من احلنان كانت حتيط بهما طوال هذا الوقت0
لقد كربت وكرب معي شغفـي باملسرح  0وعنـدما قرأت قصـة روميو وجولييـت تذكرتك وانت يف اوج االنطالق 0يـاله من تشابه بني
القصتني! فقد تغلب احلبيبـان من فريونا علي العديد مـن العقبات املوضوعة علـي الطريق الصعب حلبهما مـثلك انت والراقصة 0هما
وانتما رمزان للحب النقي0
ومنـذ ذلك احلني ،االمر واضح ،فكل كتاب اقرأه يثـري رؤييت لالمور 0وتظل الدروس مكتوبـة يف داخلي ويف كل مرة افهم بطريقة
افضل احلياة اليومية وعامل البشر 0وقد اثارت قراءتك يف نفسي بعض االفكار العميقة اليت احدثك عن بعضها هنا:
كنت آخر واحد يف علبة مليئة باجلنود الصغار وكان ينقصك ساق النه مل يكن هناك ما يكفي من الرصاص عندما مت صهرك ومع ذلك
مل يؤثر ذلك ابدا علي شجـاعتك 0ووجدت نفسك مع اخوتـك يف منزل احاطك فيه حب طفل وراقصـة من الورق 0وقد تغلب قلبك علي
اخلوف الـذي كان يثريه لـديك العفريت الـصغري ذي الزنـربك وعلي كل املخاطـر اليت كان علـيك جمابهتـها خالل رحلتكـم املليئة
باالثارة عرباجملـاري يف مركب من الورق متغلبا علي الفئـران ذات الرائحة الكريهة دون اغفال الـسمكة اللقامة اليت ابتلعتك الي ان
اعاد القدر هذه السمكة الي نفس املكان الذي انطلقت منه والذي اكتشفت وجودك يف معدتها الطباخة بينما كانت تعد الطعام0
وقد استمتعت بكل حلظات الفرح واحتفظت الي االبد بذكراها يف ذاكرتك احلديدية غري عابئ بالنار احلارقة اليت كانت ختتم قصة
حب رائعة0
انك جتعلين افكـر ،ايها اجلنـدي الصغري العـزيز ،يف آن واحـد يف الشـاب املراهق روميـو والصيـاد العجوز للـكاتب االمـريكي
هيمـنغواي الذي يقـول قوال صحيحـا وهو  " :انه ميكن القضـاء علي انسان ولـكن الميكن هزميته" 0وقـد قال احدهم يـوما ما  ":ان
احلياة مليئـة باملخاطر الالزمة"0يـطلق كل يوم مير يف وجهنا حتديـات جديدة 0وهناك من يؤثـر فيه ذلك ولكن هناك من يكرب وهو
جيـابه االختبارات 0ال قيـد مادي وال ذهين ميكن ان يعـوقهم 0هذا هو الـوضع بالنسبـة لك والوضع بالنـسبة للشـاب الكندي تريي
فوكس الذي يقطع االميال سائرا علي ساقه الوحيدة  0وكيف ميكننا ان نغفل ذكر القديس جوزيه مارتي الذي كتب:
هناك اجلبال،جبال مرتفعة جيب تسلقها ،عندئذ فقط سوف نري ياروحي اللحظة اليت تعودين فيها ملن ادين وجودك داخلي0
انين احـي اندرسن النه " :اوقـف تشوقـنا" لنهـاية سعيـدة لقصص االطفـال  0الننا حنـن االطفال نعيـش يف عامل حقـيقي يواجه
احلروب واملخـدرات والبؤس واالمل  000وألن كل ذلك موجود فيجـب ان نعرف هذه احلقائق التعيـسة ليمكننا ان جنـابهها بفعالية
وان نبين عاملا افضل0
انين اتركك وانا ارسل اليك قبلة وزهرة حب0
ليزبث
ملحوظة  -سوف نلتقي يف قراءات اخري  0وانين مقتنعة بانك ستكون ايضا الشخصية احملببة الطفالي0
(الرتمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

22

االحتاد الربيدي
22

املناسبات الربيدية

احتفاالت  9اكتوبر/تشرين اول
يف العامل امجع
بقلم جريوم دويتشمان

يف

 9اكتوبـر  /تشـرين اول  ،2005أتيـحت الفرصـة لزبن
االدارات الربيـديـة يف العـامل أمجع وللعـاملـني فيهـا
االحتفـال بطريقتهـم باخلدمـات الربيديـة وذلك خالل احتفاالت
عديدة وثرية بااللوان 0وتنـتهز معظم االدارات الربيدية املشاركة
فرصة اليوم العـاملي للربيد لتسلم جوائزها الي الفائزين يف املسابقة
الدوليـة لكتابـة الرسـائل بينمـا تدعـو بعض االدارات الربيـدية

االخـري زبنهـا الي زيـارة مـكتب بـريـد الكـتشـاف اخلـدمـات
االلكرتونيـة واملاليـة اجلديـدة املعروضـة 0وقد ركـز املديـر العام
لالحتاد الربيدي العاملي ،السيد ادوارد ديان ،يف رسالته السنوية،
علي اوجه نشـاط القطاع الـربيدي اليت تسـاهم يف تنميـة االقتصاد
القومي ويف االقالل من الفقر يف العـامل وهما اهلدفان اللذان تبناهما
االحتاد الربيدي العاملي0

الصور
صورة  - 1يف الكـامريون ،لعب الربيـديون العـاملون يف بـريد الكـامريون ( كامـبوست) كـرة القدم مع العـاملني يف االتصـاالت السـلكية
والالسلكية بالكامريون ( كامتيل) وكسبوا املباراة واحتفلوا باسلوبهم باليوم العاملي للربيد0
صورة  - 2يف برن  ،احتفـل موظفو املكتب الـدولي لالحتاد الربيدي العـاملي والربيد السـويسري وبعض سكـان برن باليـوم العاملي للربيد
بتنظيم عملـية اطالق للبالونـات يف ساحة متحف االتصـال الذي كان الدخـول اليه جمانيا يف  9اكتـوبر/تشرين أول 0وقـد امكن املشاركون
الـذين متت توعيتهم مبا حتمله عمليـة النقل بواسطة اجلو من رمزيـة ان يربطوا رسائل علي بطاقـات حتمل شعار اليوم العاملي وهو ":يف
متناول اجلميع ويف كل مكان" 0
صورة  - 3يف بـاراغواي ،استخدمت عملية تسـليم اجلوائز يف مسابقة كتـابة الرسائل اليت صاحبها اصـدار جملموعة من طوابع الربيد عن
احليوانات االليفة واالبطال املقابل كخلفية لالحتفاالت باليوم العاملي للربيد0
صورة  - 4يف زامبيا  ،قدم بريد زامبـيا ( زامبوست) طوابع ومظاريف جوي جاهزة للتالميـذ الذين سعدوا بامكانهم يوم السبت عشية 9
اكتوبر /تشرين اول ارسال بريد الي اسرهم واصدقائهم املتواجدين يف شيت االحناء باالراضي القومية0
صورة  - 5حفل كبريتبع احلفالت املـوسيقية (الكـونشرتو) الـيت حضرها اكثـر من  4000متفرج يف قاعـة العروض واللقاءات الـرياضية
الشهرية بوارسو  ،توروار الثاني 0
صـورة  - 6يف بولندا ،اخـذت االحتفاالت بهذا الـيوم شكل جمموعـة من احلفالت املوسيقيـة (كونسرتـو)  :قام الفريق الكـورالي للبنات
مبدينة "كوشريزينا" ،ونوربي وهومؤلف للموسيقي االلكرتونية وكرزيسزتوف كراوتسيك وهو مؤلف وعازف مشهورللغاية سويا بانشاد
اغنية عن موضوع الربيد0
صـورة  - 7يف باجينغ ،قامت موظفـة من بريد الصني بـشرح سري العمل باخلدمـات الربيدية علي حمطـة متعددة الوسائـط (ماليت ميديا)
مزودة بـشاشـة تعمـل باللـمس 0ويف كـانتـون ،قامـت موظفـة باعالم املـارة مبا هـو جديـد يف الربيـد معتمـدة يف ذلك علي صحـيفة0
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االحتاد الربيدي الفريقيا الغربية
انشئ يف 2001
مقره  :كوتونو ( بنني)
عدد البالد االعضاء7 :
املوقع علي االنترنت www.cpao.bj :
مشروعات صندوق حتسني النوعية  17 :مشروعا حاليا

ان

مبجابهتها خالل السنوات الثالثة القادمة ؟
ولفـريد مارتـن :جيب علينا يف املقـام االول ان نعمل علي حتسني
نوعية اخلـدمة وهو معيار جـوهري للمحافظـة علي زبننا وزيادة
عددهم وشـرط حتمي لـلبقاء بـالنسـبة الداراتنـا الربيديـة 0وقد
شاركت علي سبيل املـثال البالد االعضاء يف هـذا االحتاد يف متويل
دراسـة جدوي عن مـشروع لتـوجيه الربيـد بالطـريق الربي علي
حمور دكار –الغوس 0والـتحدي الثاني فيتعلق بتحديث الشبكة
الـربيدية االقليمية الفرعيـة وتنويع املنتجات واخلدمات 0واخريا
يأمل االحتاد ادماج تقنية املعلومات واالتصال يف مشروعاته ليمكن
تنمـية يف آن واحد التجديد وروح االبتكـار عند االطراف الربيدية
وتنمية ادارات الربيد0
االحتاد البريدي " ماهي آخر انباء االحتاد؟
ولفـريـد مـارتن :نـأمل التـوسع فيه ليـشمل البالد االخـري من
افـريقيـا الغـربيـة0عالوة عليه ،حنـاول تعبـئة املـوارد املالـية
ملشروعـاتنا االقليميـة الفرعية  0واود بهـذا الصدد ،ان اوجه نداء
الي االحتاد الربيدي العاملي والي ادارات الـربيد بالبالد الصناعية
والي مجيـع الشركـاء الكامـنني من اجل مسـاندتنـا يف البحث عن
التمويل هلذه املشروعات0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

االحتـاد الربيـدي الفريقـيا الغـربيـة يعتـرب نفسه اداة
للتـكامل الربيدي االقليمي الفـرعي وهو ميثل  72مليون
زبون مـن افريقيـا ومن ضمن االولـويات اليت حـددها ،جنـد نفاذ
السكـان الي خدمات بريدية ومالية تتـميز بالنوعية وبصفة خاصة
الي تكنولـوجيا املعلـومات واالتصـال  0وقد سألـت جملة االحتاد
الربيدي السيـد ويلفريد مارتن ،االمني العام ،عن دورهذا االحتاد
يف تطبيق التقنيات املذكورة0
ويلفريـد مارتن :يلعب االحتـاد الربيدي الفريقيـا الغربية دورا
اساسيـا يف التنـسيق بني املبـادرات املشرتكـة والرتويج لتقـنيات
املعلـومات واالتصال يف ادارات الـربيد االعضاء 0وهنـاك مشروعان
قد مت اقرارهمـا عام  2004وهما اقامـة ادارات الربيد االلكرتونية
وادخـال االداء التلـقائـي علي شبـابيك مكـاتب الـربيد 0وهـناك
دراسات اخـري عن تنـمية الـربيد االلكـرتوني وعمليـات حتويل
االموال االلكرتونية جتري حاليا0
ويـتابـع االحتاد بـاهتمـام كبـري ادخال  IPSو  IFSيف ادارات
الـربيد االعضاء 0ويـتعلق االمر هنا بـتقليص الفجوة الـرقمية بني
ادارات الـربيد ،بني الـناميـة منها واملـطورة 0وتقـدم مشـروعات
الربيد االلكرتوني لزبننا خط انتاج انرتنت متنوع 0
االحتــاد البـريـدي :مـا هي التحـديـات الـيت يتعهـد االحتـاد
الصور
صورة  -1مسبوكة االحتاد الربيدي الفريقيا الغريبة0
صورة  -2السيد ولفريد مارتن
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االحتاد الربيدي الوريسيا
بقلم جريوم دويتشمان
انشئ يف 2001 :
املقر :انقرة ( تركيا)
عدد البالد االعضاء 3 :
املوقع االلكترونيwww.puea.org.tr/eng/ana.htm :
مشروعات صندوق حتسني نوعية اخلدمة 3 :مشروعات جارية

ان

االحتاد الربيـدي الوريسيـا ينمـو يف سياق اثـبتت فيه
االسـرتاتيجيـات االقليمـية فعـاليـتها مـن اجل تنمـية
االسواق والـشبكات االقليميـة للمشاركة يف املـوارد 0ومازال السيد
جندت اكـوس ،االمني العام مـقتنعا بفـوائد التعـاون االقليمي من
اجـل حتسني نـوعيـة اخلدمـة الربيـدية بـني تركـيا وبـاكسـتان
واذربيجان0
جنـدت اكـوس :بنـاء علي االستقـصاء الـذي متت اذاعته يف بالد
املـنطقة  ،حدد االحتـاد الربيدي الوريسـيا تشكيلـة من اخلدمات
الربيدية ومن اخلـدمات املالية غري املـوجودة يف املنطقة ووضع هلا
اولويـات  0وحتظـر التـدابري االمنـية بـني ادارات بريـد البالد
االعضاء ارسـال املواد البـيولوجـية والكيمـائية واملتفجـرة وكذلك
املواد املخدرة عرب اخلدمات الربيدية0
االحتـاد البريـدي  :كيف يسـاهم االحتاد الربيـدي الوريسيا يف
حنسني نوعية اخلدمة؟
جنـدت اكوس :جيب علينـا اوال ان حندد نواحي النقص واالقالل
من الـتأخري الـذي حيدث يف تـسليم الـربيد فهـذا امر جـوهري0
وبـالنسبة لـتقييم الوضع ،فقـد تبادلنـا الرسائل الـتجربة 0وحنن
نـدرس حاليا امكـانية استخدام بـطاقات الرقـابة علي منوذج مثل

النمـوذج الذي يوفره االحتـاد الربيدي العاملي او االستعـانة بنظام
املراقبـة من طرف الي طـرف 0وعلي أي حال ،فقـد ابرمنـا اتفاقا
يتعلق حبواالت الربيـد الدولية لالسراع بـعمليات حتويل االموال
بني البالد االعضـاء 0ويلزم وجود استثمـارات كبرية واليوم يسمح
ارسـال أي حوالـة بواسطـة االبداد البعـدية ( الـفاكس) اخـتصار
ثالثة الي اربعـة ايام من عـملية التحـويل 0وتأمل بالدنـا الثالثة
االنضمـام الي احلـوالة الـبعديـة للربيـد اليت يقرتحهـا االحتاد
الربيـدي العاملـي ويوروجريو  EUROGIR0واالستفادة بـذلك من
نظام حمل ثقة وآمن ومربح0
االحتـاد البريـدي :انكم تتحدثـون عن هوية مـشرتكة يف حميط
احتادنا 0فماذا تعنون؟
جندت اكـوس :حنن نأمل تنمـية العالقات املمتـازة املوجودة بني
ادارات الربيد االعضـاء وتوثيق الروابط بني الـربيديني لدينا 0ويف
عام  ، 2004اصدرت ادارات الربيـد طابعا مشرتكا موضوعه طريق
احلرير وسـوف يتم هذا اخلـريف تنظيم سبـاق بني الربيديني يف
باكو ( اذربيجـان) مبناسبة االجـتماع القادم للمـجلس التنفيذي0
وسـوف يستـمر االحتـاد الربيـدي الوريسـيا يف االشـرتاك يف هذا
النوع من املبادرات النها جتسد ايضا احتادنا0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1مسبوكة االحتاد الربيدي الوريسيا0
صورة  - 2صورة لنجدت اكوس0

بهذا يكون قد مت استكمال العرض الذي بدأ تقدميه منذ  2003لـ  16احتادا حمدودا0
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باكستان :نداء موجه للتضامن الدولي
ان

باكستان هو آخـر من تأثر من البالد بالكوارث الطبيعية
يف مـنطقة آسـيا /احمليط اهلـادي 0ففي يوم  8اكـتوبر /
تشرين اول هززلزال بلغت قونه 6ر 7علي مقياس رخيرت املناطق
الواقعة يف مشال البلد علي بعد  95كيلومرتا مشال شرق اسالم اباد
وكانت توابعه شديـدة 0ان ادارة بريد باكسـتان تساهم يف اجلهود
اليت تـبذهلا احلكـومة الغاثـة الضحايـا وتوجه النـداء الي اعضاء
اجملتمع الربيـدي ملسـاعدتـها يف استـئناف اخلـدمات الربيـدية
باملناطق املنكوبة0
وتقع املنـاطق االكثر تضررا يف املنطقة حتـت االدارة الباكستانية
من كـشمري ومقاطعـات مانشريا وابـوتاباد وبـاتغرام وكوهـيستان
وشـنغال ،يف اقليم احلـدود الواقعـة يف الشـمال الغـربي 0ويف مدن
مظفراباد وراواالكوت وكذلك يف مقـاطعة مانشريا  ،انهارت معظم
املبـاني وادت الي خـسائـر كبرية يف االرواح واملعـدات 0و يف اكثر
املناطـق تضررا ،دمرت املدن والقري بنـسبة  0% 90وفقا للحكومة
الباكـستانـية  ،لقـي اكثر مـن  87 000شخص حتفه ويـبلغ عدد
االشخاص بال مأوي 5ر 3مليون0
ومن ضمن الضحـايا العديـد من موظفي الربيـد واعضاء اسرهم 0
ومـات اثنان من القادة الـربيديني يف الكارثـة واصيب  0 13كما ان
عدد  30عضـوا من اعضاء اسر املـوظفني الربيديني تقـريبا قتلوا او
اصيبـوا ودمرت مسـاكن ما يقـرب من  90موظفـا بريديـا اوحلقها
ضرر بالغ0
وبالرغم من حجم الـكارثة ،اال ان الربيد الباكستاني قد جنح يف
احملافـظة علي عمـليات التبـادل الربيديـة مع البالد االخري الن
اهلـزة االرضية مل تـصب مكاتـب التبادل لـديه0ومع ذلك ،توقف
نقل الربيد داخل البلد وتـوقف توزيعه يف املناطق املـنكوبة لبعض
الـوقت 0ان معظـم االتصاالت الربيـدية تقـريبا قـد استؤنفت اآلن
ولكـن مازال تـوجيه الربيـد من مظـفرابـاد الي مكـاتب الـربيد
الثانونيـة بشيكوثي وكـاهوري وكارنـا وغوجار بـاندي وشيناري
وباتياال وليبا وامثقام صعبة0عالوة علي ان االتصال لني باالكوت-
كغـان مازال متـوقفا الن الـطريق مغلق 0فلـم ميكن بعد اسـتئناف
اخلدمات الربيدية يف كغان ومهاندري0
االضرار التي حلقت بالبريد
سوف يـتم استئناف االتصاالت الربيديـة بالتدريج مع رفع الركام
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واصالح الطـرق ولكن يلـزم الكثري من الـوقت واجلهـد لكي ميكن
للربيد الـباكستـاني ان يعيد بنـاء بنيته القـاعدية الـربيدية اليت
اصيبت بضرر كبري0
ووفـقا لربنـامج االمم املتحـدة للتنمـية  ،فقـد دمرت  % 90من
البنـية القـاعديـة العامـة يف املدن والقـري اليت اصـابتهـا اهلزة
االرضية 0وكان مـصري البنية القـاعدية الـربيدية بصفـة خاصة يف
ابـوتباد ومانـشريا ومظفربـاد ورواالكوت واحدا 0وقـد قدر الربيد
البـاكسـتاني بـ 25ر 1مـليون دوالر امـريكي تكلفـة اعادة الـبناء
واصالح املبـاني وميكن لالعمـال ان تستغـرق وقتا قـد يصل الي 4
سنـوات 0عالوة عليه ،فقـد الربيـد البـاكستـاني جـزء كبريا من
املعـدات النموذجيـة ملكاتبه الـربيدية مبـا يف ذلك االثاث واآلالت
واملوازين واخلانات وموائد الفرزوالكراسي واملوائد واجهزة االبداد
البعدية ( الفاكس)  ،اخل0
خدمة حيوية بالنسبة للضحايا
بالنـسبة للـربيد البـاكسـتاني ،االمـر االكثر احلـاحا هـو تأمني
اخلـدمات الربيدية االساسية يف املناطق املنكوبة باقامة مااليقل عن
ستة مكـاتب بريد متنقلـة يف سيارات نقل من ست عجالت مزودة
مبحركات حجمهـا  27 960سم 0 3ويتجاوز سعر هذه الشاحنات
اليت تناسـب متاما املـناطق اجلبليـة  45 000دوالر امريكي لكل
شاحنة0
ومن املقـرر يف الربيد القيام اعتبـارا من االن ولغاية بداية 2006
بـاصالح او اعادة بنـاء مكاتب الربيـد اليت اصابهـا الضرر او اليت
تهدمت 0وسوف يـتم جتهيز املكاتب اجلديـدة باملعدات الربيدية
النموذجيـة 0وتريداحلكـومة ان متد املعـونة املاليـة لتشمل االسر
املنكوبـة وذلك علي شكل اعانـات او معاشات شهـرية 0ففي هذه
املناطق املـنعزلة ،متثل مـكاتب الربيد الـوسيلة الوحـيدة لتوصيل
املساعـدة املاليـة لالسراليت حتتـاج ذلك 0وتأمل احلـكومة اذن ان
تصري هذه املكاتب تـشغيلية يف أقرب وقـت ممكن 0وتأمل أيضا أن
تتـم اعادة تشغيل خـدمات صندوق االدخـار وحتويل االموال اليت
يتوالها الربيد لكي ميكن للسكان النفاذ الي اخلدمات املالية0
اما االولوية االخري فهي االستعاضة عن السيارات اليت اصابها
الضـرر 0ان العربـات تعترب حـاليـا ضروريـة للغايـة الن القادة
الربيدية جيب ان يسافـروا اكثر من ذي قبل لتنسيق اوجه النشاط
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الالزمة حلسن سري العـمل يف مكاتب الربيد باملناطق املنكوبة 0كما
جيب ان يـستبدل الربيـد املعدات املتـدهورة يف املبـاني اليت ميكن
اصالحها خالل الشهورالستة الي االثين عشر املقبلة0
املساعدة العاجلة لالحتاد البريدي العاملي
اثـر زيارة قـام بها املـستشـار االقليمـي لالحتاد الربيـدي العاملي
للمنطقة ،وضع املكتب الـدولي برناجما للمساعدة العاجلة من اجل
باكـستان ويهـدف هذا الربنـامج الي تلبيـة االحتياجـات االكثر
احلاحا واتاحـة الفرصة لشـراء سيارة نقل تستخـدم كمكتب بريد
مـتنقـل 0ولكن الغـين عن مـسـاعـدة الـبالد االعضـاء يف االحتـاد

الربيدي العـاملي من اجل شراء عربـات اخري ومعدات بـريدية 0
وقد وجـه املكتب الـدولي بـاسم بـاكسـتان الـنداء جلـميع البالد
االعضاء وفتح حسـاب خاص علي ذمة صنـدوق التخصيص اخلاص
بـاالحتاد 0وسـوف يديـر املكتب الـدولي كل الـعروض الـيت قد
تقدمـها االدارات الربيديـة من اجل استخدام مـواردها يف صندوق
حتـسني نـوعيـة اخلـدمـة بغـرض اجنـاز مشـروع مقبل الصالح
اخلدمات الربيدية بباكستان0
مقال مت حتريره مبساعدة ملف اسامو غوتو ،ادارة التعاون علي
التنمية باملكتب الدولي لالحتاد الربيدي العاملي0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

التضامن يف وقت االزمات
تسونامي يف جنوب شـرق آسيا وفيضانات يف رومـانيا واعاصري يف الكارائييب وغـوامتاال والسلفادور والواليـات املتحدة االمريكية
وزالزل يف باكسـتان واهلند  000ان العام االخـري قد متيز بالكـوارث الطبيعية 0ويف كل مـرة  ،لعبت اخلدمة الربيـدية دورا حيويا
لصاحل الضحايا  0ولكن كيف ميكن لالحتاد الربيدي العاملي ان يساعد البالد املنكوبة بأكرب فعالية ممكنة بعد أي كارثة ؟
وقد وضع املكتب الدولي آلية ملسـاعدة البالد علي افضل وجه ممكن يف اوقات االزمات 0وهو يـستخدم بصفة منهجية نظام االعالم
عن احلـاالت العاجلة ( )  EmISكمـا يستخدم املـوقع االلكرتوني ومنشـورات االحتاد الربيدي الـعاملي العالم البالد االعضـاء يف حالة
حدوث كارثة او توقف للخدمة الربيدية 0كما انه يقوم بتعبئة املستشارين االقليميني ملساعدة البالد املنكوبة علي تقييم االضرار اليت
اصابـت اخلدمة الـربيدية وحتـديد التـدابري الالزمة السـتئنافه 0عالوة علـيه  ،يعمل املستـشارون االقليميـون بالتعـاون الوثيق مع
االحتادات احملدودة وهيئات املساعدة التابعة لالمم املتحدة من اجل تنفيذ عمليات االغاثة0
ويقيم املكتب الـدولي مشـروعات املسـاعدة العـاجلة الالزمـة من اجل تلبـية االحتيـاجات الفـورية لالدارات الربيـدية املصـابة
والستئـناف اخلدمات الربيدية 0ويـتم متويل هذه املشروعات بـواسطة ميزانية االحتاد احملـدودة من اجل التعاون علي التنمية 0ان
التضان الدولي يعد اذن ضروري  0لذا يستعني املكتب الدولي بكرم البالد االعضاء يف حالة حدوث أي كارثة0
وخالل العـام املاضي ،كرست البالد االعـضاء يف االحتاد الربيدي العـاملي الكثري من وقتها والكثـري من النقود 0وقد اودعت بعض
البالد مبـالغ وصلت الي  200 000فرنك سويـسري يف حساب خاص فـتحه املكتب الدولي عقب التـسونامي الذي اجـتاح جنوب آسيا
وذلك من سنة واحدة فقط 0وقد مت استخدام النقود لتلبية االحـتياجات يف جمال املعدات الالزمة بصفة عاجلة يف املالديف واندونيسيا
وسريالنكا 0وقدمت مجهورية الصني الشعبية ومجهورية كوريا  150 000دوالر من مواردها بصندوق حتسني نوعية اخلدمة لصاحل
مشروع اقليمي يف هذه البالد نفسها 0باالضافة الي ان قد مت انشاء صندوق خاص ملساعدة الربيد الباكستاني الذي تأثرت الي حد بعيد
بنيته القاعدية بسبب اهلزة االرضية القوية اليت اصابته يف شهر اكتوبر /تشرين اول املاضي0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري
الصور
صور  1الي  - 3صورة لالحداث0
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يف قلب االعصار
اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة حافظت علي االتصال بني السكان
بقلم دافيد بارتنهامير ،العالقات مع االعالم يف اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة

ان

اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة تري ان االضرار اليت
اصابت بـنيتها القـاعدية تـصل الي مبلغ يتجـاوز املائة
مليون دوالر امريكـي يف اكثر من  500منشأة بـريدية عقب اعصار
كاترينا وريتا الذي سبقه هـذا العام 0وقد اصاب الضـــــــرر اكثر
من  30مـبين بسبب الـفيضانـات بينمـا اتلفت الريـاح اليت بلغت
سـرعتها  290كم يف الـساعة مـنشآت أخـري 0وقد تهدمـت متاما
بعـض مكاتب الربيـد 0ومع ذلك ،وبالرغـم من اخلراب ،مل يصب
أي موظف بريد وال حيت جبرح من جراء االعاصري اليت اجتاحت
العـديد من الواليـات الواقعة يف خلـيج املكسيك ،بصفـة خاصة يف
لويزيـانا واملسـيسيب وفلوريـدا يف نهاية شهـر اغسطس  /آب ويف
منتصف شهر سبتمرب  /ايلول 0
ومل تعان ابدا من قبل اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة من مثل
هذه االضرار يف منـطقة جغرافيـة بكل هذا االتسـاع ولفرتة طويلة
علي هـذا النحو 0مكاتـب بريد تهدمت وشـوارع غرقت واعطال يف
التيـار الكهـربـائي واوامـر بـاالجالء :ان اخلـدمـات الربيـديـة
للـواليات املتحـدة والعاملني بهـا ومنهم الكثريون الـذين تضرروا
شخصيا من االعاصري يواجهون العديد من التحديات0
اال ان اخلدمـة الربيدية للـواليات املتحدة عـرفت كيف تتعامل
مع االعاصريقبل مـرورها بكثري 0فثالثة ايام قـبل وصول كاترينا،
مت حجـز الربيـد املـوجه الي سـاحل خـليج املكـسيك يف مـركـز
للمعـاجلة والـتوزيع بهيـوستون (تـكساس) 0وقـد مت نقل الربيد
املخزون يف املـراكز الـواقعة علـي خط السـري املتوقع لالعـصار الي
مسـتويـات اعلي 0وقـد امكن بـذلك انـقاذ املاليـني من البعـائث0
واتبعت نفس الطريقة للوقاية من ريتا0
اخلسائر
اسرعت اخلدمة الربيديـة للواليات املتحدة بتـشغيل مركز لتقييم
حالة املـنشأت الربيـدية وسالمتهـا قبل اعادة التـشغيل 0واجري
مهنـدسو االسـاسات واملـسئولـون عن الصحـة يف العمل واملهـنيون
اآلخـرون عمليـات املراجـعة الصحـية قبل ان يـسمحوا للـموظفني
العــودة الي املـراكـز املـتضــررة 0ويف اغلب االحــوال ،احلقت
الفيضانات اخلسائرببعض العربات الربيدية ولكن امكن ايواء عدد
البأس منها يف مكان حيميها من االعاصري0
واذا كان قـد تيسر انـقاذ معظم البعـائث ،اال ان بعضها تلف او
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سلـب بسبب الفـيضانـات يف املقام االول 0وبـالنسـبة للربيـد الذي
حيمل عنـوانا مقروءا ولكن يثـري توزيعه مشاكل امـنية فقد متت
موافاة املـرسل اليه بصورة مـن املظروف وبسبب عـدم التوزيع0اما
البعائث اليت متيـزت بقيمة بيَنـة ومنها بعائـث التوزيع السريع
والبعائث املسجلة او بقيمة مـصرح بها اليت امكن وضعها يف مكان
آمن والـيت حتمل عنـوانا ميـكن التعـرف عليه ،مت تـوزيعـها او
اعيدت الي املرسل منه 0
استئناف االتصال البريدي مع السكان
يف اليوم التـالي العصار كـاترينا ،وجـه الربيد لنفسه حتـديا وهو
ضمـان توزيع الربيـد علي السكـان سواء يف امـاكن االيواء املـؤقتة
واملقيمة بالقـرب منهم او لدي االصدقاء واعـضاء اسرهم او الفنادق
او باملنشأت االخري املوزعة علي جممل االراضي0
ووفقـا للمديـر العام للربيـد ،السيـد جون ا 0بـوتر  ،عـاد عدد
البـأس به من مــوظفي املنـاطق املـتضـررة الـي العمل بعـد مـرور
االعاصري مباشرة تقريبا 0واضاف قائال ،بعد ان قام بزيارة املناطق
املتضـررة "لقد عملنـا مع النقابات لـكي ميكن للمستـخدمني الذين
انـتقلوا لالقامة يف مـناطق اخري ان يشغلـوا وظائف جديدة الي ان
يتم اعادة اعمار املناطق االكثر تضررا"0
وقد اختذت اخلـدمة الربيديـة للواليات املـتحدة اجراءات غري
عادية للمحافطة علي عمليات تبادل الربيد مثل اقامة مكتب بريد
ثانوي يف احد شبابيك القبة السماوية بهيوستون وانشاء رمز بريد
مؤقـت للمقيـمني لالحتمـاء يف الداخل 0ويف امـاكن اخـري ،امكن
السـكان ان يتلقوا بريدهم من سيـارات نصف نقل واقفة مؤقتا امام
مكـاتب الربيد املتهـدمة 0وبالنـسبة للكثـريين ،ومنهم من يتلقي
ادويتـه بالطـريق الربيدي ،فـيعترب الربيـد حيويـا 0وعملت اذن
اخلدمة الربيدية للـواليات املتحدة مع خدمات التأمني االجتماعي
لضمان استالم السكان للشيكات اليت ختصهم0
وعمال علي استـقرار الوضع ،طلبت اخلـدمة الربيديـة للواليات
املتحـدة من ضحايا االعصار استيفـاء طلبات بتغيري العناوين وذلك
اينما كانوا 0وخالل االسبـوعني التاليني العصار كـاترينا ،استويف
اكثـر من  100 000اسرة يف املنـاطق املنكوبـة هذه النـماذج وامكن
بذلك جتنـب تكون اكوام ضخمة من الربيـد قبل استئناف اخلدمة
العادية 0وقـد استفاد معظـم ضحايا االعصـار من امكانيـة استيفاء
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مناذجهم عن طريق االنرتنت 0
تفان العاملني واالعمال البطولية
بعـد االعاصـري ،كانـت مسـألة حتـديد مـوقع املـوظفـني من اهم
انشغاالت الربيد 0وقـد اتاح وجود رقم اتصال جمان حتت تصرف
هؤالء املوظفـني اعالم رؤسائهم بانهـم مل يصابوا وتـلقي املعلومات
الالزمة اخلـاصة بـدفع اجورهم والـتعرف علي املـهام اليت جيب
اجنازهـا  0وكان هنـاك اكثر من  6000مـوظف متواجـد علي خط
سري االعاصري وقد جنح كل منهم اينما وجد يف االتصال بعمله0
واستطـاع العاملـون ،يومـا بعد يـوم  ،احملافـظة علي عـمليات
تبادل الربيـد بالرغم مـن اخلسائر الـيت حلقت بهم هم انفسهم0
ويف مواجهـة اعطـال التيـار ،تزود العـاملون يف ادارة الـربيد يف
مورتـون (املسيسيب) بـالكشافـات اليت يستخـدمها عمـال املناجم
وبقناديل لفرز وتوزيع الربيـد 0ويف داالس ،قام العاملون يف مركز
املعاجلـة بـشـمال تكـساس مبعـاجلة اكثـر من  860 000بعـيثة
احنـرفت عن طـريقهـا من نيـواورلينـز 0ويف تـامـاني بـاريش
(لويزيانـا) ويف العديد من املناطق االخري املـنكوبة ،توجه موظفو
الـربيد الي عملهم يف حني ان العديد مـنهم كان قد فقد كل شئ مبا
يف ذلك منزله0
واستـؤنفت خدمـة توزيع الـربيد برسـم نيواورليـنزمنطقـة تلو
االخـري مبجـرد مـا اتـاحـت الظـروف االمنيـة ذلك 0ويف احلي
التـارخيي الفـرنسـي ،استقبل الـزبن مـوزعي الربيـد بالـتصفيق
واالحضان 0ان مـوزعة الربيد بـرندا برانش تـوزع الربيد يف هذا
احلي منـذ مخس سنوات وبالـرغم من ان كاترينـا قد احلق الضرر
مبـنزهلـا بالـرغم من ان امليـاه قد اغـرقتـه ،اال انها اعـربت عن
تفاؤهلـا وتقديرهـا النه قد امكن اسـرتها االجالء عن املـدينة قبل
مرور االعصار0
وقـد انقذ موظفـو الربيد ايضـا العديد مـن االرواح 0فقد استخدم
مـايك ميللر ،مـوزع الربيد يف لويـزيانا ،مبـساعدة احـد اصدقائه،
مـركبه اخلـاص للقـيام مبهـمة انقـاذ ال تتـوقف وذلك علـي مدي
اربعة ايام 0وخالل احـدي عملياتهم املـذهلة ،مسع السيـد ميللر
وصـديقه نداءات تطلـب االغاثة صـادرة من احد املـنازل 0وبعد ان
ازال السيـد ميللر القرميد وقطع الكمـرات اخلشبية جبهاز تقطيع
اخلـشب ،دلف السـيد ميللـر الي املنزل مـن الفتحة الـضيقة اليت
فتحها يف سقـف املخزن 0ووجد امرأة عجوز حتت العلب " .كانت
شبه ميتـة" علي حد قولـه 0وقد جنح مع صديقـه يف اخراجها من
املنزل مستخدمني املمر الذي فتحه0
اعالم جميع العاملني والزبن باستمرار

ان احدي االولويات الـرئيسية للخدمة الربيـدية للواليات املتحدة
قبل االعاصري وخالهلا وبعدها كـانت االبقاء علي عمليات التبادل
للمعـلومـات علي الـصعيـدين الـداخلي واخلـارجي 0وقـد عملت
اخلـدمة الربيـدية للـواليات املـتحدة علي تـشغيل املركـز القومي
لالسـتثمار واملـراكز احمللـية لالستـثمار الربيـدي االخري ،اليت
تستخـدم عاد ًة يف فرتات االعياد واحلاالت العـاجلة  ،مثلما حدث
اثناء اهلجوم االرهابي يف  11سبـتمرب/ايلول  0 2001وقد اتاحت
هذه املراكز ،املزودة مبعدات فـنية واليت توجد بها شاشات فيديو
عمالقـة وخرائـط واجهزة حـاسوب ،ملـوظفي الربيـد تلقي أحدث
املعلـومات حـول سالمة العـاملني وتـوزيع الربيـد واملسـائل اليت
ختـص النقل 0ويف كل يوم ،كـان يتم تنظيـم مؤمترات بعـدية بني
قادة املقرالرئيسي للربيد وكوادر املناطق املتضررة0
وبفضل الـعمل اجلمـاعي الـذي قـام به املـسئـولـون عـن شبكـة
اخلدمـات التجاريـة باخلـدمة الربيـدية للـواليات املتحـدة ،فان
االتصـال مع املؤسسـات الزبونـة مل يتوقف 0وتـوفر هذه الـشبكة
خدمات الـدعم علي الصعـيد القومـي لكبار زبن الـربيد 0وقد ادي
اعصار كاترينـا الي غلق شبكة لويزيـانا اليت تقع يف نيواورلينز 0
ولكن سـريعا ما قـام مديرهـا باستئنـاف العمل يف مكاتـبه بباتون
روج ومبـعاودة االتـصال بـزبنه بعـد بضـعة ايـام فقط مـن مرور
كاتريـنا 0وبفضل املسـاعدة املقدمـة من العاملني بهيـوستون ،صار
مركز لـويزيانا مصـدرا للمعلومات احليـوية بالنسـبة للزبن الذين
يـرغبون االستعالم عن حالـة بريدهم 0وعندهـا اجتاح اعصار ريتا
سـاحل تكساس بعد بضعـة اسابيع ،اضطرت شبـكة هيوستون الي
وقـف عمليـاتهـا 0وتـدخل العـاملـون يف مـركـز داالس واملـنطقـة
اجلـنوبية الغربية يف معـاجلة طلبات اخلدمات اخلـاصة بلويزيانا
وهيوستون وعـملوا علي احاطـة الزبن علمـا باستمرار بـالعمليات
الربيدية 0كما ان الربيد قـد عمل عن كثب مع املرسلني التجاريني
مـن اجل وضع ترتـيب لالولويـة بني الفئـات املتنـوعة مـن الربيد
الذي تتم معاجلته بغرض التوزيع يف املناطق املنكوبة0
الدروس املستقاة
ان وقف العمليات الربيـدية عقب االحداث مثلما حدث يف االعمال
االرهابيـة اليت وقعت يف  11سبـتمرب /ايلول  2001وازمـة مرض
التفحم االسـود (االنرتاكس) الـشهر الـتالـي قد زودت للخـدمة
الربيـديـة للـواليـات املتحـدة بـاخلربة يف جمـال ادارة االزمـات
واالستثمـار وكانت هذه اخلربة ،كمـا اتضح ،مفيدة خالل اعاصري
هذا العام  0ومن املؤكد أن اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة افضل
استعدادا االن جملابهة أي تهديد من مصدر طبيعي او بشري0
( ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)
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الصور
صورة -1شاحنة صغرية جنت من الدمار يف بيلوكسي (املسيسيب)0
صورة  -2موظفة من اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة توزع رزمة يف بيلوكسي(املسيسيب) 0
صورة -3اكثر من  500منشأة بريدية مثل هذه املنشأة يف سابني باس بتكساس دمرها اعصار كاترينا متاما0
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مكتب بريد حتت االضواء

زي خاص ملكتب باالرات (اسرتاليا)
بقلم كلري بومون  ،بريد اسرتاليا

كل

يـوم قبل مزاولـة عملها ،تـرتدي السيـدة دبي بريكنز،
املالكـة املعتمـدة ملكتبـها الربيـدي ،سرواهلـا ورداءها
الطويل الذي يصل الي قدميها وتضع علي رأسها وشاحا 0
وتقوم بادارة مكـتب سوفرينيي هيل واملـتحف املفتوح بباالرات
يف والية فيكتوريا وهوعبارة عن منوذج اعيد تشكيله ملدينة الذهب
بـاالرات يف عصر التـسابق النقضـاض علي الذهـب فيما بني 1851
و0 1861
ومكتب الربيـد املقام مـع بعض املتاجـر االخري يف هذه املـدينة
املتحف عـبارة عن صـورة دقيقـة للمبين االصلـي الذي شيـد وفقا
خلطط احلكومة عام 0 1854
وبدال من ان يـدخل الزبـن الي مكتب الـربيد النتـظار دورهم،
يقفوا يف الطابور باخلارج امام الباب مثلما كان حيدث عام 0 1850
واذا ما صـدقنا دبـي بريكنز ،الـذي يوجه اهتـماما كـبريا لتاريخ
املدينة ،فانه من النادر ان حيدث أي مشاجرة خالل انتظار الناس
لسحب بريدهم0
وشرحـت السيـدة دبي بريكنـز " انه يصعـب جدا علـي الناس
الـيوم ان يفهـموا الي أي مـدي كان الربيـد مهمـا يف ذاك الوقت0
ويـنبهر االطفـال انبهارا شـديدا بفكـرة ان الربيد ميثل الـوسيلة
الـوحيدة لالتصال عن بـعد اليت كانت متوفـرة آنذاك بينما مل يكن
هنـاك هاتف والرسـائل هاتفـية مكتـوبة والاجهـزة ابداد بعـدية
(فاكس) " 0
واليـوم مازال يشكل مكتب الربيـد كما تراه السيـدة دبي بركنز
القلـب النابض للمـدينة كما كـان عليه اثناء عصـر االنقضاض علي
الذهب0
واضافـت قائلـة" :يأتـي موظفـو املتـحف ألخذ جـدول عملهم
ولسحـب بريدهم من املكتب  0كما يـستخدم مكتب الربيد كمكتب
لالشياء املفقودة 000ومركز الستقبال االطفال املفقودين ! "0
ويـزيد علي ذلك الشـرطي بسوفـرينيي هيل  ،السيـد برت بريي
"اننا نرتدد بانتظام علي مكتب الربيد لسحب رسائلنا واالستعالم
عن املناسبات املقررة 0كما ميكننا ان نسوي قوائم حسابنا به وذلك
امر عملي حقا"0
خالف الطـوابع والبطـاقات الـربيديـة ،يبـيع املكتب االدوات
املكتبية من الطراز القديـم (ريشة الكتابة وقاعـدتها ولوح الكتابة

الصغري وزجاجـة احلرب وورق النشـاف وادوات معدنية ومـساطر
والبومات تلوين) واالعمال مزدهرة  0ولكن لن جتدوا هنا اهلاتف
احملمول ( اخللوي)0وتقر دبي بركنز انين " احيانا اشعربالغرية
 0فهنـاك العديـد من املنـتجات الـيت يبيعهـا الربيـد واليت كنت
امتين للـغاية عـرضها هنـا بصفة خـاصة منتـجات هوايـة طوابع
الربيد ،ولكننـا النستطيع ان نبيع سوي الطوابع املأخوذ موضوعها
من املـشاهد الطبيعـية اومن احليوانات احمللـية :والموضوع واحد
من احلياة احلديثة"0
كما ان مكتب الربيد يعاجل كـل الربيد الوارد والصادر للخدمات
االدارية للمتحف ولقـطاعاته التجـارية والرتبويـة وكذلك جلميع
احملالت الصغرية يف سـوفريينيي هـيل مثل املصور وحمل الـبقالة
واملخبز واحلداد والصائغ0
والـشرح الـذي قدمتـه بهذا الصـدد كان الـتالي " يـسألـنا بعض
الزوار ملاذا الحيمل أي منتج الـرموز ذات اخلطوط فهذه الرموز مل
تظهر سوي بعد قـرن من العصر الذي يفرتض انـنا منثله 0وعلينا
اذن ان نشـرح هلم ان كل شئ يتـم بهذا املكتب يـدويا 0وان مجيع
القيود تتم يدويـا من ثالث نسخ ثم ترسل الي اخلـدمات املشرتكة
مبلبورن " 0
" كما انه لدي ميـزان قديم بكفة ومعه االوزان خمتلفة االحجام
مـن املعدن 0واالسـتخدام لـيس صعبـا حيت انـين لست يف حـاجة
للتفكري يف ذلك االن0
" يف الواقع ان علينا خنفي من امام اعني الزوار أي عنصر قد ينم
عن ان االمـر يتعلق مبكتب بريـد تشغيلي حقيقي 0فـالسائق الذي
يأتي لنقل بريدنا جيب ان يرتك شـاحنته يف مكان االنتظار خارج
املتحـف ،ومواصلـة بقيـة الطـريق سريا علـي االقدام واملـرور من
اخللف ألخذ اكياس الربيـد 0وجيب احيانا ان يقطع نفس الطريق
العـديد من املرات ليحمل كل شئ النه مـن احملظور علي أي عربة
حديثـة السري يف حميط املتحف خالل النهـار 0ويتم تسليم الربيد
الوارد الي املكتب وحيمله العاملون يدويا لغاية مكتب الربيد0
" لديـنا بالـطبع جهاز لقـراءة البطاقـات املصرفيـة ولكنه يظل
بعيدا عن انظار الزبن "0
كما ان اهلـاتف الوحـيد يف كل املنـطقة الـتارخييـة من املتحف
يوجد مبكتب الربيد خمبأ أيضا0
ان السيدة دبـي بركنز حتـب جدا املنزل اجلـميل املفتوح خلف
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مكتب بريد حتت االضواء

املبين ولكن اليـوجد به أي تدفئة مركـزية او تكييف للهواء 0كما
انه اكثر اظالما يف الداخل مما حنن معتادون عليه اليوم0

اثنـاء النهار 0اظـل مرتديـة ثيابـي اليت ترجع الي القـرن التاسع
عشر  0فسكان باالرات معتادون علي رؤيتنا0

" يف عصرامللكة فيكتوريا ،مل يكن يتوفر للناس الكثريمن االنارة
يف بيوتهم او يف مـواقع عملهم " علي حدمـا اشارت  " 0والكهرباء
موجودة هنا ولكن الجيب ان يدرك اجلمهور ذلك " 0

" احيـانا  ،عندما اخرج مبالبـس العمل ويسألونين هل أعمل يف
سوفريينين هيل ،اشعـر بالرغبة يف ان اجيب " ال انين ممرضة يف
غرفة العمليات مبستشفي سان جون ! "
" انين اعـشق ارتـداء هــذه الثيــاب يف العمل فهـيي تتـيح لي
التحدث ببعض احلريـة مع الزبن 0وهذا العمل عمـل مثالي :فأنا
اعشق املنطقة التارخيية واعشق العمل باالتصال مع اآلخرين "0
(ترمجة الي العربية :ماجدة بكري)

وهـذه املالبس التارخيـية اليت ترتـديها ما هـو وضعها؟ وتقول
مؤكـدة " :ان املالبس مرحية جدا يف الـواقع ثم بعد قليل ،النراها
سوي كزي 0وعندما اريد ان اذهب الي املدينة لشراء بعض االشياء

االنقضاض علي الذهب يف باالرات
يف اغسطس/آب  ،1851اكتشف جون دانلوب وجيمس ريغان احد مناجم الذهب االكثر ثراء يف العامل يف املكان الذي كان يسميه
اهل املنطقة االصليون باالرات ( موقع اخليام )0
وانتـشر اخلـرب مثل القنبلـة ويف عام 1853و جـاء  20 000شخص للتـنقيب عن الـذهب من انغلرتا واوروبـا والصني والـواليات
املتحدةاالمريكية0
و يف هذا العصركان ميكن ان جنـد يف مناطق التنقيب عن الـذهب بعض التجار وبعض عمـال املناجم النادرين وكـانت النساء اكثر
ندرة  0فاحلياة كانت صعبـة للغاية ومل ميكن بها أي وسائل للراحـة 0وبصفة عامة كانت النـساء واالطفال يلحقون اما بازواجهن او
بابائهم بعد بضعة سنوات عندما تتحسن ظروف احلياة0
وقد انـتهي هذا السبـاق الي الذهب يف بدايـة الستينـات يف القرن التاسع عـشر عندمـا اجته معظم املنقبني عـن املعدن الثمني الي
نيوغال اجلنوبية او كوينزالند او اسرتاليا الغربية0
البريد االسترالي باالرقام
عدد املوظفني "
العقود الربيدية:
رخص االستثمار املخصصة
وكالء الربيد املعتمدون من احملليات
منافذ البيع
منافذ البيع االقليمية او يف املناطق الريفية
صناديق الربيد
صناديق الرسائل العامة
نقاط التوزيع
عدد الزبن الذين يتم خدمتهم يوميا يف املتوسط :
عدد االشياء الربيدية املعاجلة يف  ( 2005رسائل وطرود واشياء دولية )
العدد املتوسط لالشياء الربيدية املعاجلة كل يوم عمل 0
الصور
صورة  1و - 3مكتب بريدباالرات0
صورة  -2السيدة دبي بركنز وهي تنتظر الزبون التالي ملكتب بريد باالرات0
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منتدي هواية طوابع الربيد

االبتكار بواسطة الطوابع
بقلم جريوم دويتشمان

ان

غالبـا ما تعـاني هوايـة طوابـع الربيد من الـصورة اليت
تـوحي بأنها تسليـة تقليدية لقضاء الـوقت بينما للطابع
اجلميل قوة جذب كبرية خـصوصا اذا عرف مصممه ومنفذوه كيف
يثريون الفـضول او االضطـراب يف عادات املـستهلكـني واجلامعني
والفضوليني0
كيف ميكن حتقـيق ذلك ؟ خبلق ثورة يف االسـاليب املستـخدمة
حـيت االن اوبالتنـافس يف االبتكـار ليصـري الطابـع شيئا فـريدا او
باجلمع بني التقنيـات اجملددة والزخارف احلرفية التقليدية 0ان
هذه الـركائـز اجلديـدة تشـكل بالـنسبـة لبعض ادارات الـربيد
اخلالص وبالنـسبة لآلخرين الـنافذة للتسـويق التقارن فهي تنشط
مبيعاتها من الطوابع علي االنرتنت0
يف هذه السنوات االخرية ،ادركت االدارات الربيدية انه بوجود
مسـة فريدة للطابع اواملوضوع او الركـيزة اليت يتم اختيارها تتميز
كل ادارة عن االخـري وتزيد مبيعاتهـا 0ومن املؤكد ان االبتكارات
واملهـارات الفنيـة تلعب هنـا دورا حامسـا مثلـما يـتضح ذلك من
بـطاقات الطـوابع الشخصيـة اليت صدرت يف العديـد من البالد منذ
عام 0 2001
االبتكارات السويسرية
ان بريـد سويسـرا هو الذي حيـوز الصدارة يف االبتكـار فقد اصدر
اول طـابع يف العامل مـطرزا واول طـابع بنكهـة الشـوكوالتـة علي
التوالي0
بفضل التقنيات املتقدمة ،ميكن انتاج قطعة ال تتجاوز  59يف 48
ملليمرتا صناعيا  0واملثل هنا للطابع املطرز الذي يتم رسم موضوعه
علي الـورق ثم يتم تصويره بـواسطة جهاز السـكانر ويتم بعد ذلك
معاجلته بـاالستعانة بـربنامج للتصـميم مبساعـدة احلاسوب قبل
ارسـاله الكرتونـيا الي جهـاز التطـريز 0والـطابع مكـون من رسم
مطرز خبيوط البوليـيسرت علي شبكة نسيج رفـيعة املستوي توضع
عليهـا من الـوجه اخللـفي للطـابع طبقـة ذاتيـة اللصق خـاصة0
واخريا ،يتم تقطيع كل مسة علي حدة بواسطة الليزر 0
اما الطـابع ذي نكهة الشوكـوالتة فهو مغلف بطـبقة رفيعة من
طالء المع (برنيق) حيتوي علي املاليني من الفقعات الصغرية اليت
توجد بها مادة صنـاعية هلا رائحة 0ويكفي الـضغط ضغطا خفيفا
باالصـبع علي الطابع لكـي تتكسر هـذه الفقاعات الـصغرية وتنشر
النكهة الـرقيقة للـشوكوالتـة 0واخريا اصدر الـربيد السـويسري

طـابعـا مـن اخلشـب مسكه 7ر 0ملـليمـرتمن اجل اثــارة اهتمـام
اجلـمهور مبنتج ذي اسـتخدام مألـوف 0وتضفي تقنيـات التصميم
احلديثة املطبقة علي اهليكل اخلشيب شكال فريدا لكل طابع0
الزغب املنثور  ,العطور  ،االشكال البلورية واالبعاد
الثالثية
استعـانت ادارتا بـريد فنـلندا وسنغـافورة بنـثر الزغـب أي بنثر
االليـاف علي ركيزة الصقـة الضفاء شكل خمملي علـي طوابعهما0
اما بولينيـزيا الفرنسيـة فقد عملت علي الرتويج لـزراعة الفاكهة
لـديها بـانتاج طـوابع بعطر االنـاناس 0وبلـجيكا تغلف طـوابعها
بـطبقـة رفيعـة من الـورد مبنــاسب اعيـاد الـزهـور يف مـنطقـة
غاند0وتعطر تايلند طوابعها باليامسني0
واستخدمت خـدمات هواية طـوابع الربيد بعمان ومـصر طريقة
الربوز وهي فن جتـميل الطـابع بعمل مـسطح بـارز من اجل خلق
اعمـال رائعة منقوشـة وعليها طبقـة مذهبة بـاحلرارة من الذهب
احلقيقـي (  24قرياط) 0ويف جمموعة الطوابع الثـمينة ،متيز ايضا
الربيد النمساوي يف اآلونة األخرية باصدارطابع يدور حول موضوع
عـامل االشكال البـلورية لفـساروفسـكي الذي خيلط يف نـظام احلفر
الـضوئـي املنسـوج بلورات الـعالمة الـشهرية وذلك بـاالستعـانة
باسلوب ترصيع تقين فريد0
واختار بريد نيوزيلندا عمليـة الطباعة عدسية الشكل جملموعة
طوابعه اخلـاصة بااللعاب االوليمبية 0وقـد طبعت صورة متشابكة
للحصول علي الـتأثري احلركـي او اعطاء االحسـاس بالعمق ثالثي
االبعاد D 3وذلك بلصق طبقة رفيعة مشكلة من عدسات دقيقة علي
الطابع 0وتتحرك الصورة وفقا لزاوية النظر0
ان كل هذه االسـاليب الفنـية تثـري عامل هـواية طـوابع الربيد
ووجتعله يتـسآل  0وقـد اعتـمدت جلـنة ادارة الـرابطـة العاملـية
لتنمية هـواية طوابع الربيد اجلـديدة هذا املبدأ وتـستند يف عملها
علي مبدأ ابراز قيمة الطابع عن طريق التقنيات اجلديدة واالبتكار
وسـوف تنـظم عملـيات تـأهيليـة حول هـذا املوضـوع يف امريـكا
الالتينيـة ويف احمليط اهلادي اجلنوبي 0ان االنـتاج يتم اليوم وفقا
الساليب مطورة للغاية ويف بعض االحيان موحدة ولكن دائما تشف
الصـورة املمثلة ثـقافة الـبلد وفنه احلـريف وتضفي علـي الطابع كل
القيمـة اليت يستحقها وتسـتثمر يف اثارة انفعالـنا وهو هدف يكاد
الخيفي للسمة الربيدية0
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الصور
صورة  -1اخلشب السويسري بالطبع0
صورة – 2النمسا :العامل البللوري لسفاروفسكي0
صورة -3االلعاب االوليمبية الثامنة والعشرون يف اثينا  2004من ثالثة ابعاد0
صورة  – 4ختريم الدانتيال االيطالي0
صورة  -5بولينيزيا الفرنسية :طابع ذو رائحة -اناناس
صورة -6مصر  :توت عنخ آمون  :الفرعون بالذهب0
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