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املقدمة

لقاء علي ضفاف اخلليج الفارسي
ان

كما يتضمن العدد احلـالي ملفا عن االمن الربيدي 0فهذا اجملال
قد تـطور للغاية بالنظر للتحوالت اليت طرأت علي العامل يف الوقت
احلـاضر 0ووفقا لالحصـاءات احلديثة اليت يـقوم االحتاد الربيدي
العاملي جبمعها ,تقدم اليوم البالد الـصناعية بنسبة  % 82والبالد
الناميـة بنسبة  % 49خدمات الكرتونـية وليست هذه اخلدمات يف
مـأمن من اعـمال االحتـيال او االعمـال االجراميـة 0واذا كان امن
الربيـد املادي يـشكل موضـوع انشغـال مستمـر ,اال ان فريق عمل
االمـن الربيدي يـزيد مـن توجيـه اعماله حنـو االمن املعلـوماتي0
وحنن نستعرض هذااملوضوع0
اخريا ,سوف تقوم جملة االحتاد الربيدي قريبا بعملية جتديد
لكي تـصري مناسبـة النفتاح االحتـاد الربيدي العـاملي 0هذا يعين
شكل جـديد وابـواب جديـدة وتنظـيم للصـفحات حـديث وكـلها
تـغيريات سوف ميكـنكم ان تتمتعـوا بها بـد ًء من العدد االول من
عـام  0 2007والي ذلك احلني ,يقـدم لكـم قسم الـتحريـر افضل
متنياته للعام املقبل ويوجه لكم الشكر علي اخالصكم0
قسم التحرير
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

عام  2006شـهد التـزايد يف انـفتاح االحتـاد الربيدي
العاملي علي اعضاء القطاع الربيدي 0فعالوة علي الدورات
العاديـة جمللس االستثمار الـربيدي وجملس االدارة ,نظم املكتب
الدولي مـؤمترين هـامني عن تنظـيم التنميـة الربيديـة ومناذجها
واستـمر االحتاد الـربيدي يف املشـاركة يف املنـاسبات الـدولية مثل
معرض بوست اكسبو وذلك تروجيـا ملهامه وطموحاته 0ويف نهاية
السنة ,كان هناك حدث غاية يف االهمية وهو املؤمتر االسرتاتيجي
لـالحتاد الربيـدي العاملـي الذي عقـد يف دبي ويعـترب هذا املـؤمتر
وسيلة قفز حقيقية الي املؤمتر القادم عام 0 2008
وقد ارسـي هذا الـلقاء الـذي دار علي ضفـاف اخلليج الفـارسي
اسس االسرتاتيجية الربيـدية العاملية لنريوبي 0وبـالتالي سوف
يـزداد االخذ بوجهـات النظر املختلـفة وافكار مجيع الـشركاء من
القطـاع الربيدي العـاملي بعني االعتـبار عنـد اعداد ورقـة الطريق
للسنوات االربعة املقبلـة 0وقد فتحت املناقشـات عددا ملحوظا من
الدروب اليت جيب اتبـاعها 0و عليه يعرض علينا املقال الرئيسي
حملة شاملة عن املنـاقشات الرئيسيـة اليت جرت وعن التوجهات
اليت استخلصت منها0
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بايجاز
التوجيهات التي حتكم تعاون االحتاد البريدي
العاملي مع املؤسسات
بالنـظر النفتـاحه علي جممل القـطاع الربيـدي ,فقد قـام االحتاد
الربيدي العاملـي لتوه باضفاء الطابع الرمسي علي شروط تعاونه مع
املؤسسات اليت تشارك يف اوجه نشاطه 0ووافق جملس االدارة علي
هذه التوجيهات وكلف املكتب الدولي بالتفكري منذ االن فصاعدا يف
اجراءات تتيح للمؤسسات اخلارجية اوالعضاء اللجنة االستشارية
متويل اوجه نشاط االحتاد0

واوجه النشـاط اليت ميوهلـا الصنـدوق اخلاص او صنـدوق حتسني
نـوعية اخلـدمة ولـن يكون لـه انعكاسـات علي املشـروعات اليت
جيري تنفيذها0
ويف بدايـة عام  ,2006كـان عدد البـالد اليت ختضع للعقـوبات
التلقائية يبلغ  15بلدا 0وقد وصل هذا الرقم الي  22يف  30يونية /
حزيران من عام 0 2006
تبادل االفكار حول اصالح االحتاد
كيف يتم حتـسني فعالية االحتاد الربيـدي العاملي ؟ وفقا للتحري
الذي اجري لـدي البالد االعضاء ,تشعر الغالبـية العظمي بالرضاء
عن املهمة احلالية اليت تقـوم بها املنظمة 0اال ان العديد من البالد
علـي وجه اخلصـوص البالد االوروبيـة تتمـين التغيـري يف هيكل
االحتاد فيجب من وجهـة نظرها ان يكـون اكثر اتباعـا لقطاعات
نشـاطه يف توجهه 0وبناء علـي هذه الدراسة ,الـيت اجابت عليها
نـسبـة  % 64من الـبالد االعضـاء ,مت وضع منـوذجني لالصالح0
ويشبه النمـوذج االول اهليكل احلالـي اال ان التسلسل االداري به
بني االجهـزة اوضح 0اما الـثانـي فيمثـل تغيريا اعمـق النه يقرر
اعـادة تنظيم اوجه النـشاط حول تـشكيلة اخلـدمات اليت يـوفرها
القطـاع الربيـدي 0ومع ذلك ,فـان االصالح املقبل مـازال يف طـور
التفكري 0وعليه يلـزم التمسك بالفكر املنفتح 0ومن املفروض ان يتم
تقديم اقرتاح نهائي الي مؤمتر نريوبي عام 0 2008

ان الـتوجيهات الـيت وضعها املكتب الـدولي مكملة لـتوجيهات
االمم املتـحدة القابلـة فعال للتطبـيق علي االحتاد الربيـدي العاملي
واملالئمة لكافـة انواع التفويض املكلـف بها االحتاد واوجه نشاطه
الـنوعـية 0وتـوضح هذه االجـراءات دور اجهزة االحتـاد وحتدد
اطارا تنظيميا ملشروعات التعاون مع املؤسسات وحتافظ علي سالمة
املنظمة واستقالهلا وذلك مع احلد من املخاطر0
وتستجـيب هذه القـواعد اجلـديدة يف آن واحـد حلاجـة داخلية
للـمكتب الـدولي(التـأمينـات ,قواعـد البـيانـات اوالتـطبيـقات
املعلـوماتـية) كمـا انها تـستجيـب لعدد متـزايد من اوجه نـشاط
االحتاد الربيـدي العاملي اليت ختص اسـتخدام التقنيـات اجلديدة
وبالتالي تزايد عدد العقود اليت يتم ابرامها 0

االحتاد البريدي العاملي يرحب بليبيريا
استـأنفـت ليربيـا اوجـه نشـاطهـا يف االحتـاد الربيـدي العـاملي
حبضورها جملس االدارة الذي عقد يف اكتوبر /تشرين اول املاضي0
وكانت هـذه هي املرة االولي منـذ مؤمتر بـاجينغ عام  1999اليت
تـشارك فيهـا ليبرييـا يف منتـدي من منتـديات االحتـاد الربيدي
العاملي 0وابرازا للمناسبة ,قرأ السيد بول و 0توماس ,املدير العام
املسـاعد املسئول عـن املنظمات الدولـية والشئون العـامة يف ليربيا,
الـرسالة التـالية اليت ارسلتهـا السيدة اللني جـونسون سريليف,
اول افـريقيـة يتم انـتخابهـا رئيسـة" 0ان مشـاركتنـا يف جملس
االدارة لعام  2006مبـثابـة مرحلـة هامـة بالـنسبـة لليبـرييا0
ومدعـومني بارادتـنا السيـاسية ,نـأمل بكل قوة ان نعـود الشريك
اجلـدير بـالثقة يف حمـيط اجملتمع الـدولي 0وحنن علـي استعداد
للسعي بكل عـزم لبلوغ هـذا اهلدف 0اال اننـا سوف حنتـاح لدعم
املـنظمـات واالدارات الربيـدية وحـسن ارادتهـا 0انين انظـر الي
املستقبل بـكل ثقة وكلي أمل ان ميكـننا االعتمـاد علي مسـاعدتكم

ال معونة فنية بعد االن للبالد التي التبذل اي
مجهود
ان الـبالد اليت ال تدفع مـساهمـتها يف ميـزانية االحتـاد الربيدي
العــاملي او الـيت التبــذل اي جهــد من اجل حتـسـني وضعهـا
االقتصادي لن تستفيد يف املستقبل من املعونة الفنية 0ان هذا احلكم
الذي اقـره يف شهر اكتـوبر /تشـرين اول جملس االدارة يرتك مع
ذلك هامـشا للبالد اليت تـواجه كوارث طـبيعية او الـيت توجد يف
وضع خاص 0ووفقـا ملستـند االجتمـاع " ,تزايـدت صعوبـة تربير
استـمرار اي بلد عليه مـساهمات متـأخرة ( )000يف االستفادة من
املـعونـة الفنيـة علـي نفس ذمـة البالد اليت ادت مـا عليـها ازاء
االحتاد الربيـدي العاملي وبـنفس شروطهـا" 0ان االجراء الذي مت
اقراره يهـدف الي تعلـيق امجالـي املعونـة الفنيـة اوجزء مـنها
بالنسبة للبالد اليت التقبـل ان ختضع خلطة استهالك للمتأخرات
او اليت التلتـزم بها 0والينـطبق احلكم علي الـبالد اليت تعيش يف
حالـة حرب او اليت تـواجه كوارث طبيـعية وال علي املـشروعات
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املعين نـداء لكي يطلب جملس االدارة وتطلب اللـجنة االستشارية
لالحتاد الربيـدي العاملـي من البالد االعضـاء االبقاء عـلي االعفاء
الربيـدي وحتديثه ابـان مؤمتـر نريوبي  0 2008ومن املنـتظر ان
يتجسد الرتحيب االجيابي بهذا املطلب يف شكل حكم مقبل0

الكرمية من اجل اعادة اصالح خدماتنا الربيدية0
افريقيا :امكانية تنمية كامنة ضخمة
يف افريقيا جنوب الصحراء ,تقـوم مؤسسات اخلدمة العامة بنسبة
تـبلغ  , % 75بتسليـم بريدهـا بواسطـة شبكات التـوزيع اخلاصة
بهـا بينما حتصل املؤسسات اليت تنـافس الربيد مقابل خدماتها,
سعـرا يتجـاوز سعر الـربيد بـسبعـة مرات ونـصف 0ويف دراسة
حديثة ,شرح فريـق مشروع "االقتصاد الربيدي" لالحتاد الربيدي
العاملي ملاذا جيب ان تتم اعـادة اصالح منوذج توزيع الربيد يف هذه
املنطقة واقرتح حلوال لعكس االجتاه0

حـسب نتـائج التحـري ,قـدر  18بلـدا من الـبالد االعضـاء يف
االحتـاد العاملي لـلمكفوفني انه رمبـا يتعرض االعفـاء الذي يرجع
الـي مؤمتـر بروكـسل  1952للتهـديد يف املـستقبل وقـد التقت يف
اآلونة االخرية تسعة مـن هذه البالد حبكوماتهـا املقابلة للتحدث
عن دواعـي قلقها 0وجملابهة هذا الـتهديد ,صرح سري جون وول,
املمثل السامي هلـذا االحتاد قائال" :سوف نـضغط علي احلكومات
لكي يتم تقـديم حكم ملؤمتـر نريوبي من اجل االبقـاء علي االعفاء
الربيدي وحتديثه " 0
ان الـتحري الـذي مت اجراؤه قـد ذكر بـأهميـة هذا االعـفاء من
االجـور للمكفـوفني وملن يعـاني من العمـي اجلزئي بـصفة خـاصة
بالنـسبة لتـوزيع املستنـدات املكتوبـة بالربايل لالشخـاص الذين
يعيشون يف املناطق املعزولة أواحملرومة اقتصاديا0

ويستنـد النظام احلالي علي التوزيع يف صناديق الربيد املدفوعة0
وشـرح السيـد جوزيه انـسون ,وهـو خبري اقتـصادي مـن املكتب
الدولي ,قـائال ان " جزء من السكـان ال يصلون الي هـذه الصناديق
النها ليست يف متنـاول اليد من الناحية املـالية مما حيد من حجم
الربيد ويؤدي الي ضعف التنمية الربيدية"0
ان التـوسع التدرجيي يف التوزيـع اجملاني للربيد واالقرتاب به
من حمل االقـامة برتكيب صـناديق بريـدية مشرتكـة تتم ادارتها
بنظـام االمتيـاز التجـاري (فرانـشايـز) حل اقـرتحه اخلبريان
االقتـصاديان ,جـوزيه انسون وجـويل توليـدانو 0وحجـة جوزيه
انسون هي انه "يف نهاية االمـر ,لن يكون الدفع سوي علي املرسل
منه 0فاقامـة مثل هذه احملطات الـربيدية تدعم امكـانية الوصول
الي اخلدمة الربيدية كما تؤدي الي زيادة احلجم"0

حتليل كافة جوانب تقنية التعرف بواسطة
الترددات الراديو ية RFID
اجتمع اكثـر من  80خبريا واخصـائيا يف التميـيز الربيدي واالداء
التلقـائي والتوحيد القـياسي والتقنيات اجلـديدة قادمني من العامل
امجع يف شهر ديسـمرب/كانون اول مبـقر االحتاد الربيـدي العاملي
من اجل مـناقـشة وتـبادل جتـاربهم العملـية يف جمـال متـابعة
وحتديد مكان الربيد وحتسني نوعية اخلدمة الربيدية0

وجـاءت الدراسـة اليت اجرتهـا ناتـالي شيميـنو ,وهي طـالبة يف
املدرسة االحتادية متعددة التقنيات بزيوريخ (سويسرا) ,وتستند
علي اجيـاد منـاذج السـرتاتيجيـات تـنميـة الـشبكـة الربيـديـة
بـالنيجر ,مدعـم ًة هلذا املنظـور 0وحسبما تقـول ,يؤدي اخنفاض
اسعار صنـاديق الربيد الـذي يعوضه ارتفـاع سعر الطـابع وارساء
نظام االمتيازالـتجاري بالنسبة ملكاتب الربيد الي نتائج حامسة يف
التنمـية الربيديـة يف البالد االقل تقدمـا 0فمازالت هنـاك امكانية
كامنة هائلة غري مستثمرة لتنمية الشبكة الربيدية يف هذه البالد0

ان مـنتــدي التعـرف بــواسطـة الرتددات الـراديـويـة
والتقنيات املشابهة تناول معظم تقنيات التعرف املرتبطة مبعاجلة
البعـائث الربيديـة 0فقد اصبح التـمييزبهـذه الوسيلـة ,يف غضون
الـسنوات العشرة االخرية ,مرجعا عنـدما يتعلق االمر ببلوغ احلد
االمـثل يف سري عـمل السـلسلـة اللـوجـستيـة 0ووالـواقع ان هـذه
اللصيقـة ذات رمز التعرف الوحيد واملـرتبطة بهوائي دقيق يرسل
مـوجات راديـو ,تفرض نـفسها كـتقنية مـنرية بالنـسبة ملعـاجلة
االحجام الكبرية للربيد او للطرود0
واشـار السـيد اكيـو مييـاجي ,منسق نـوعية اخلـدمة بـاملكتب
الدولي الي انه " امكن للمـشاركني ان يستعلموا عـنما هو جديد يف
جمال التمييز بواسطة هذا النظام والتوعية بامكانية نقل البيانات
بني احللول الفنية املختلفة اي الرموز ذات اخلطوط والرموز ذات
الـنقط والتعرف البصري علي احلروف والـعالمات وانظمة التمييز
بـواسطـة الرتددات الراديـوية" 0اذا كـان ميكن التـوصل الي حل
RFID

االحتاد العاملي للمكفوفني قلق علي االعفاء
البريدي املمنوح له
ان االعفـاء الربيدي الذي يتـمتع به املكفوفون وضعـاف البصررمبا
يكون مهددا بـسبب حترير االسـواق الربيدية وذلـك وفقا لدراسة
اجراها االحتاد العاملي للمكفوفني لدي اعضائه 0فخالل اجتماعات
جملس االدارة يف شهر اكتـوبر/تشـرين اول  ,2006وجه االحتاد

4

االحتاد البريدي
4

باجياز

اخلدمات الربيدية وذلك باقراره املعايري احلديثة للعنونة0
وسارت االمور بـسرعة كبـرية 0ففي شهر ديسـمرب /كانـــــون
أول  ,2005قـام فـريق عمل يقـوده املـديـر العـام بـاتصـاالت مع
اخلرباء من اجل وضع مـشروع للرمـوز الربيديـة يتضمن االقرتاح
واخلـرائط الرقمية وقاعدة البيـانات 0ثم قام الفريق بعملية حتليل
دقيقـة للتقسـيم االداري ولتنـظيم االراضي وهـو عمل تـابعته عن
كثب الـسيدة بـاتريسـيا فيفـاس ,اخلبرية بالـرموز الربيـدية يف
املكتـب الدولـي 0وجنم عنه اربـعة ارقـام مييـز الرقـمان االوالن
املكتب الرئيسي والرقمان اآلخران مكتب بريد الدائرة0

يتكيف بـاحتياجـات خمتلف املستـثمرين يف الـعامل ,فان نـوعية
اخلدمة سوف تتحسن علي الصعيد العاملي"0
االحتاد االقليمي للبريد واالتصاالت السلكية
والالسلكية احتفل مبرور  15عاما
احتفـل االحتاد االقليمي للربيـد واالتصاالت السلكـية والالسلكية
مبرور  15عاما علي تأسيسه يوم  17ديسمرب /كانون اول 0 2006
وقد مت تأسيس هذا االحتاد احملدود بعد انهيار الكتلة السوفيتية
وهو يعمل علي تشجيع التعاون يف اوجه النشاط بني اعضائه ويدعم
تنمية وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية واالتصال الربيدي0

وألول مرة ,يتم ادخـال النظام الـرقمي علي الـشبكة الـربيدية
وهناك ختطيـط جديد للخـرائط يسمح بـتمييز املـكاتب الرئـيسية
والفروع واملكـاتب الثانويـة ,فلكل واحد منها رمـز متييز خاص0
وقد مت بـلوغ احلد االمثل بالنـسبة للنقل الربيدي وتقـدمت البانيا
خطوة حنو اندماجها االوروبي0

ويعد هـذا االحتاد يف الـوقت احلاضـر  12عضـوا بقوة القـانون
(اذربيجـان وارميـنيـا وبـيالروس وجيـورجيـا وكـزاخـستـان
وكريغيـزستان ومـولدافـيا وروسيـا وطاجكـستان وتـركمنـستان
واوزباكستـان واوكرانيا) وكذلك العديـد من املراقبني منهم اهليئة
االملـانية لالتصـاالت "دويتشه تـيليكوم ا0غ " وGN Great Nordic
0Ltd (DK)0
وبعـد مرور مخسـة عشر عـاما علي وجـود هذا االحتـاد ,تبدو
نتيجـة اعماله اجيابيـة 0وقد صرح السـيد ليونيـد رميان ,رئيس
جملسه قائال":ان االحتـاد االقليمي للربيـد واالتصاالت الـسلكية
والالسلكية ميثل صلة قوية بني اعضائه 0فهو يوفر امكانية تبادل
جتارب العمل ووضع خطط الـتنمية قصرية وطـويلة االجل واختاذ
مواقف مشرتكـة حول املسائل اليت تتعلق بـاملصاحل القومية لبالده
االعضاء"0

افغانستان ،العضو الـ  140يف تعاونية البريد
العاجل الدولي
اصبحت افغـانستـان العضـو الـ  140يف تعاونـية الربيـد العاجل
الـدولي يف سبتـمرب /ايلول  0 2006وصـار االن يتم عرض خـدمة
الربيـد العاجل الدولي يف كـابول ويف مخسة من اكـرب اقاليم البلد0
ويف نهاية االمر ,يفرتض توفر اخلدمة يف حنو  12جهة مورد 0ان
االتصال بالربنامج املتكامل الدارة الربيد الدولي  IPS Lightالذي
صمـمه مركز التقـنيات الربيديـة باالحتاد الربيـدي العاملي سوف
يتـيح ايضـا للربيـد االفغـاني تـبادل رسـائل "تبـادل البيـانات
االلكرتونـية "  “ EDIمع  57ادارة بـريديـة يف العـامل 0وسوف
تنضم تـايلند ووسط افـريقيا الـي التعاونيـة ابتـــــــــداء من اول
يناير /كانون ثان 0 2007
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

البانيا تعتمد الرموز البريدية
لغايـة  9اكتوبـر /تشـرين اول  , 2006مل يكـن لدي البـانيا اي
رموز بـريدية 0وقد تـغري الوضع االن الن الربيد االلبـاني "بوستا
شكيبتـار" مير بعمليـة اعادة هيكلـة كاملـة وقد حقق االصالح يف

صور
صورة  - 1لعبة الدخارالنقود 0
صـورة - 2خالل مهمة متت يف اآلونة األخرية بليبرييا من اجل اقرتاح خطة لتحديـث الربيد ,التقي السيد غونرت بوهم  ,مشاور االحتاد
الربيدي العاملي ,بالرئيسة ,السيدة اللني جونسون سريليف واملدير العام للربيد السيد جاكسون ا 0دو0
صورة  - 3رجل يفتح صندوق بريد0
صورة  - 4شعار االحتاد الدولي للمكفوفني0
صورة  - 5بدون تعليق0
صورة  - 6حلوي عيد ميالد االحتاد االقليمي للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية 0
صورة  – 7من اليـمني ,السيد فريد اومامو ,من مركز التقنيات الربيديـة باالحتاد الربيدي العاملي وهو يشرح كيفية عمل اخلتم الربيدي
االلكرتونـي لرئيس ومدير عام شـركة تي ان تي  TNTالسيد بيرت بيكـر واملدير العام ,السيد ادوارد ديـان 0وكان لالحتاد الربيدي العاملي
كاملعتاد جناحه يف معرض بوست اكسبـو الذي عقد يف اكتوبر /تشرين اول بامسرتدام  0ان هـذا التجمع السنوي ملوردي التقنيات الربيدية
قد جذب اكثر من  3000مشارك و 190عارضا0
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االسرتاتيجية الربيدية

من دبي الي نريوبي :تشكيل اسرتاتيجية
للقطاع الربيدي العاملي

بقلم ريال ليبالن

ان

ويف كلمته ,اليت اعيـد اذاعتها بواسـطة الفيديـو ,اعلن باسكال
المي ان هـذه االسـرتاتيجيـة "سـوف تـصل الي احلـد االمثل يف
استخـدام الشبكـة الربيديـة والتقنيـات االلكرتونية اجلـديدة مع
تـوفري خـدمات تـكلفتهـا اقل وهـو امر اسـاسي من اجـل زيادة
الرحبيـة يف البالد النامية " 0واضاف قـائال ان اخلدمات الربيدية
مـازالت اساسيـة لدعم اوجه النـشاط التجـارية واالقتـصادية واحل
علي انها تشكل " وسيلة جتارية هامة للخدمات"0

اعـمال املـؤمتر االسـرتاتيجي لعـام  2006الذي عـقده
االحتاد الربيدي العـاملي يف دبي يف  16نوفـمرب /تشرين
ثان املـاضي قـد انتهـت واالهلام مـازال ميأل األجواء 0ويف خـتام
يـومني ونصف من العروض واملنـاقشات واملداوالت ,عـاد ما يقرب
من  800منـدوب ميثلـون القطـاع الربيـدي العـاملي الي تـرتيب
حقائبهم واخـذوا معهم ما هو اكـثر من جمرد بـضعة حبات رمل
تائهة 0ان دبي كانـت ابعد من ان تكون صحراء 0فعلي بعد بضعة
كيلـومرتات فقط من املساحات الرمليـة الذهبية واملمتدة ,مت ارساء
اسس االسرتاتيجية الربيدية لنريوبي لالعوام 0 2012 -2008

التحديات االجتماعية
جيب ايضـا علي القطاع الـربيدي ان جيابه الـعديد من الـتحديات
االجتماعيـة 0وملواجهة بعض " االجتـاهات" العامليـة ,بني املدير
العام ملكتب االمم املتحدة جبنيف ان اجناز اهداف االلفية للتنمية
من اآلن وحيت  2015مهـدد بصفـة خـاصـة يف افـريقيـا جنـوب
الصحراء 0واقر السـيد سرغيي اوردزهونيكيـدزيه باملساهمة اليت
تقدمها اخلدمـات الربيدية يف اعمـال االمم املتحدة يف جمال االمن
والـتنميـة وحقوق االنـسان واشـار الي انه جيب " االسـتمرار يف
استثمار كل طاقتها الكامنة كأداة للتنمية "0

مكافحـة االستبعاد االجتماعي واملـالي والتقين بتشجيع الرتابط
بني الشبكات الربيدية العاملية والنهج االقليمي للتنمية ,هذه هي
النتـيجة الـيت برزت بقـوة من املؤمتـر حيث كـانت املوضـوعات
وفـرية :اهميـة اصالح القطـاع الربيـدي وتنظـيمه واتبـاع النهج
االقليمـي يف اوجه النشاط واهميـة القطاع الربيدي كـوسيلة للنفاذ
الـي التقنيـات اجلديـدة وكاداة تـسهيل لالتـصاالت االلكـرتونية
والـدورالــذي تضـطلع به اخلـدمـات الربيـديــة يف التحـويالت
االلكرتونية لالموال والتوحيـد القياسي يف عمليات تبادل الرسائل
الدولية ودور اخلدمات الربيدية كأداة ملكافحة نواحي عدم املساواة
االقتصادية واالجتماعية 0

وايـد بقوة رئيـس الربيد الربازيلي هـذا االلتزام 0وشـدد السيد
كارلـوس هنريكه املـايدة كوستـوديو علي اهميـة التكيف حبقائق
اليوم بـالنسبـة للقطاع الـربيدي واهميـة تنويع خـدماته من اجل
مـساعدة االكـثر فقرا 0وقـال ان وجود اخلدمـات الربيدية الزم يف
قـلب عامل يـنتشـر فيه االستبـعاد االجتـماعي والـرقمي واملـصريف
والتقين بل والربيـدي" 0ان الربيد جيب ان يكـون متواجدا يف كل
مكان 000فكما لنا وظيفة جتارية ,لنا ايضا وظيفة اجتماعية"0

وقد دفع ثراء املـناقشات املـدير العام ,الـسيد ادوارد ديان ,الي
التصـريح ,عقب املـؤمتر ,بـأن هذا اللقـاء قد وسع حـدود العامل
الربيدي ورسم صورة مستقبل للقطاع 0وقال بهذا الصدد " انه عامل
يتم بناؤه الـيوم” ويدور حول العـديد من التحديـات االجتماعية
والتقنية اليت جيب ادراجهـا يف االسرتاتيجية الربيدية للنريوبي
واليت جيب ان جييـب عليها االحتـاد الربيدي العـاملي" 0ان هذه
االجابات تستند الي مطلبني وهما ترابط الشبكات والتنمية " 0

وقد استقبلـت اجلمعية العامة برتحاب خـطط التنمية االقليمية
اليت وضعها االحتـاد الربيدي العـاملي لصـاحل املناطق اجلغـرافية
الكـبرية 0وشكـر الـسيـد الفـا كـونـاريه,رئيـس جلنـة االحتـاد
االفريقي ,االحتـاد الربيدي العاملي للجهـود اليت يبذهلا من اجل
قـارته  " 0لقد اخرتمت افريـقيا النكم تعرفـون الي اي مدي الربيد
هام بالنسبـة لالفريقيني وبالنـسبة ملنظمتنـا اليت تعترب ان تنمية
اخلـدمات الربيـدية وبنيـاتها الـقاعديـة تشكل وسيلـة للقفز الي
التنمية االجتماعية واالقتصادية بالقارة"0

اداة مساعدة لدفع النمو
مبـا ان االحتاد الربيـدي العاملي قـد حصل هـذا العام عـلي الئحة
مراقب خاص لـدي منظمة التجارة العامليـة ,فهو قد احسن بدعوة
باسكـال المي كمحاضـر شريف يف املؤمتـر 0وقد اعطي املـدير العام
ملنظمـة التجارة العامليـة للمؤمتر الوجهـة باعالنه ان اسرتاتيجية
االحتاد الربيدي العـاملي اليت تهدف الـي ادماج الشبكـات املادية
وااللكرتونية واملالية "رمبا تكون االداة املساعدة لدفع منو التجارة
العاملية"0
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وقد اشري مرات عديدة الي اتباع النهج االقليمي يف اوجه النشاط
بصفـة خاصة خـالل املائدة املـستديـرة اليت عقدت حـول مستقبل
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لتشجيع التنمية والرتابط بني الشبكات داخل القطاع الربيدي "0
ووجهـت ايضا رابـطة التـسويق املبـاشر االمـريكية نـداء ملحا
لصـاحل املشـروع الذي يـهدف الـي انشـاء نطـاق انرتنت . post
معتـرب ًة ان تنفيذه يـشكل عامـال حامسا بـالنسبـة ملستقـبل القطاع
(ينظر املقال عن  . postيف صفحة 0)13

االحتــاد الربيـدي العــاملي .و قـد قــال منـدوب مغــربي" :ان
االسرتاتيجية الربيدية القادمة جيب ان تكون مرنة حبيث يتيسر
للمناطق ان تكيفها وان تقرها"0
ظواهر الهجرة
جذب موضوع التحويالت االلكرتونية عن طريق الربيد وانعكاسها
علي الـتنميـة وعلي االقالل من الفـقر يف سيـاق الظـاهرة احلـاليـة
للهجـرة الدوليـة ايضا االنتبـاه 0فمن ضمن  190مليـون مهاجر يف
العـامل ,يرحل مايقرب مـن نصف هذا العدد من بـلد نام الي آخر,
ويــؤدي ذلك الي نـسبـة ترتاوح مـا بني  30و  % 45مـن مجيع
عملـيات الـتحويـل يف العامل 0ويف العـديد مـن احلاالت ,تـتجاوز
التدفقات الداخلـة للتحويالت املبالغ اليت تدفعها املساعدة الدولية
للتنمية 0

التنمية
علـي صعيــد املسـاعـدة عـلي التـنميـة واالصالح ,اشـار الـسيـد
غووتسهونغ هـوانغ ,نائب املدير العـام لالحتاد الربيدي العاملي,
الي ان اعادة تشكيل املؤسسات والسياسات الربيدية واقامة شراكة
عاملية لصاحل التنمية تقع يف قلب سياسات االحتاد الربيدي العاملي
وهي أيضا يف خدمة اهداف االلفية 0ولكن اذا كان االحتاد الربيدي
العاملي ,كـما قال حمـددا ,ميكن ان يوفـر االدوات الالزمة العادة
تشـكيل البنيـات القاعـدية الربيـدية القـومية ,اال انه يف حـاجة
اللتزام احلكـومات واملؤسسـات املالية ملسـاعدته علي تشـييد قطاع
بريدي قوي وحيوي0

وقد الحظ السيد برانسون مـاكنلي ,املدير العام للمنظمة الدولية
للهجـرة ,ان االحتـاد الربيـدي العـاملي " يـسـري علي الـدرب
الـصحيح" باقـامة شبـكة الكرتونيـة لتحويل االمـوال تصل مجيع
املستثـمرين الـربيديني بـبعض وتسهل الـربط مع شبكـات اخري
وتوفـر للمواطـنني امكانيـة النفاذ الـي اخلدمات املـالية الـربيدية
وغري الربيـدية 0واضـاف قائال انه جيـب "دعم البنيـة القاعـدية
املالية بالنـسبة لتحويل االموال" الن العموالت اليت يتم حتصيلها
تصل يف بعض احلـاالت الي  %20من املبلغ احملول وميكن ان يزيد
ايضا سعر الصرف ليصل الي 0%6

وكـان لتـصرحيـه صدي لـدي نائـبة الـوزير االسـبانـي للنقل
واالشغال العامة ,الـسيدة ماريا انـكارناسيون فيفـانكو بوستوس,
اليت صرحت بـأنه اذا كانت املعـونة الفنيـة الزمة بالفعل ,اال ان
احلكومـات جيب ان تأخذ اخلدمـات الربيدية مأخـذا اكثر جدية
ضمانـا للتنـمية املـستدامـة للقطـاع الذي تـعترب بنيـته القاعـدية
اساسية لالقتصاد القومي0

التكامل
ادت ايضـا اجللسة اليت تـناولت القطـاع الربيدي وجمتمع االعالم
الي تـدخالت مفيـدة 0فقـد رأي الـبعض ان االحالل االلـكرتوني
والـذي كان يعترب خطـرا حقيقيا يهـدد بعض ادارات الربيد اليت
كانت تـواجه اخنفاض احجـام الربيد املـادي مل يعد خميفـا مثلما
كـان من قبل 0فاليوم جند باالحـري ان هناك تكامال بني الشبكات
املاديـة وااللكرتونية بـالنظر القامـة خدمات مثل خـدمات الربيد
املختلط وخالفه0

مع االجتـاه الي الفصل بني دور السلطات احلكومية واملنظمني يف
جمـال التجارة واالتـصال ,مت الرتحـيب باجلـدل الدائـر حـــول
مـوضـوع االدارة  0gouvernanceووفقـا للـسيـد اميـانـويل دراي,
احملـامي ,فان االدارة (احلوكـمة) جيب ان جتد مكـانها يف عصر
العوملة جتنبـا لفرض القواعد من جانب االقـوي وجتنبا من ناحية
اخري للفوضي او الستحـالة ضمان التنمية املـستدامة الي منظومة
واذا كانت االدارة علي الصعيد الدولي تشكل حتديا ,فالسيد دراي
مقتنع ان هنـاك طريقا وسطـا فيما نـسميه جمتمع التـنظيم الذاتي
الذي يـرتكز علي مشاركـة اعضاء منظومـة ما يف تعريف االهداف
املشرتكة والقـواعد املشرتكة " 0ويبـدو ان االحتاد الربيدي العاملي
قـد اخذ هذه الـوجهة ,الننـا قد الحظـنا ان االمر يـتعلق مبنتدي
ميـكن من خالله لـكل االطراف الـفاعلـة يف املنـظومـة ان تتـبادل
احلـديث وهذا ما تقوم به بالفعل 0واللجنـة االستشارية عنصر من
العناصـر 0ويتم تنفـيذ اسرتاتيجـية مشرتكـة وهو امر اسـتثنائي

وقد اشـارت كنـدا الي اهميـة ادراج خطـة لتنمـية اخلـدمات
الربيدية االلـكرتونية يف االسرتاتيجـية الربيديـة القادمة تـأمينا
للقيم االسـاسية للخدمة الشمولـية0وصرح السيد تريي دان ,املدير
العام للشئون الدولية بادارة بريد كندا قائال " ان االحتاد الربيدي
العـاملي جيـب ان يرعـي تنميـة اجليل املقـبل من الشـبكة الـربيد
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وان كـانت دبي قـد اصبحـت االن جمرد ذكـري اال ان التعـاليم
املسـتقاة منهـا سوف تسـتخدم لتغـذية االسرتاتيـجية الربيـدية
القادمـة 0وعليه ,ذكَـرالسيـد ديان بـان مجيع مكـونات القـطاع
الربيـدي سوف تـؤخذ بعني االعتـبار وهي :احلكـومات وادارات
الربيد واالطـراف الفاعلـة من القطـاع اخلاص واملنـظمات الـدولية
والـشركاء الـتجاريون والـزبن والعاملـون واملستثمـرون 0و"اذا كنا
النشرتك يف رؤيـة شاملـة واحدة ,فـسوف جنهل جـزء كبريا من
حقيقة قطاعنا وبيئته "0
(ترمجة الي العربية  :ماجدة بكري)

وتنـضم الي ذلك االطراف الـربيدية الفـاعلة "( 0يقـرأ احلديث يف
صفحة 0)15
يف الطريق الي نيروبي
اشار السيد ديان الي انه بالنظر لالعمال اليت قام االحتاد الربيدي
العاملـي باجـرائها حـيت اآلن لربـط الشبـكة الـربيديـة العاملـية
وتـشجيع الـتنميـة ,فقد “ايـدت املنـاقشـات خالل املؤمتـر هذا
النهج” 0وصرح قـائال انه ,بواسطة اخلـدمات الربيديـة ,يتوفر
للبالد واجملتمع الدولي اداة فريدة لالقالل من الفجوة الرقمية 0

ميـكنكم االتصال مبوقع االحتـاد الربيدي العاملي  www.upu.intلقراءة مجيع الكلـمات ولرؤية مجيع العـروض اليت قدمت يف املؤمتر
االسرتاتيجي بدبي0
الصور
صورة  -1ما يقرب من  800مندوب من  130بلدا حضروا املؤمتر االسرتاتيجي لالحتاد الربيدي العاملي0
صورة  – 2معالي السلـطان بن سعيد املـنصوري ,وزير تطـويرالقطاع احلكـومي ورئيس جملس ادارة بـريد االمارات العربـية املتحدة (من
اليمني) بصحبـة جنل صاحب السمـوالشيخ حممد بن راشـد آل مكتوم حيث كـان ميثل صاحب السمـو يف افتتاح هذا املـؤمتر املنعقد حتت
رعايته السامية0
صورة  " -3يف املـستقبل ,ادارات الربيـد الناجحـة هي اليت سوف تعـرف كيف تقوم بـتغيرينفسهـا والتفكري بطـريقة خمتلفـة وتوفري
املعلومـات وخدمـات االستهالك اكثـر من جمرد تـوفري خدمـات بريـدية" 0السـيد حمسـن خليل ,مديـر ,ادارة تكنولـوجيا املعلـومات
واالتصاالت العاملية ,البنك الدولي0
صورة " – 4اذا كنا النـشنرك يف رؤية شـاملة واحدة ,فسـوف جنهل جزء كبريا من حقيـقة قطاعنـا وبيئته" 0السيـد ادوارد ديان ,املدير
العام0
صورة  "- 5جيب ان يقر االحتاد الربيدي العاملي باالحتياجات اخلـاصة للمناطق وان مينح موارد اكرب الدارات الربيد اليت تعترب بنيتها
القاعدية وانظمة االستثمار لديها غري متطورة "  ,علي حد ما صرحت السيدة بينيلوب بكليس  ,وزيرة اخلدمات العامة والبيئة برتينداد
وتوباغو0
صورة  " – 6ان اسرتاتيجيـة االحتاد الربيدي العـاملي اليت تهدف الي ادمـاج الشبكات املـادية وااللكرتونـية واملاليـة ميكن ان تكون اداة
مساعدة يف دعم منو التجارة العاملية " علي حد ماصرح احملاضر الشريف السيد باسكال المي ,املدير العام ملنظمة التجارة العاملية0
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اجلرائم االلكرتونية وجنح الكرتونية اخري

االمن الربيدي

عندما يصري امن القطاع
االلكرتوني مهددا
بقلم كارول مورغنتالري

ان

القواعـدالتنـظيميـة .وتفتـح هذه العـيوب ثغـرات تتيح العـضاء
حوَل االموال
املنـظمات االجرامية االخرتاق وامتـام معامالتهم 0ف ُت َ
بـاالستعانـة بعمليـات حتويل ملـبالغ زهيـدة ولكن عديـدة وتبدو
عـادية ممـا جيعل من الصعب الـتعرف عليهـا 0ومع ذلك ,تعترب
الشـبكة اليت تقـوم بهذه التحـركات االجرامـية شاسـعة و قد مت
القبض عـلي افرادها يف العديد مـن البالد 0فعلي سبيل املثال ,بعد
تفجريات لنـدن عام  , 2005تعـاونت خدمـة التفـتيش الـدولية
لـلواليات املتحـدة مع الوحدة القـومية للمعلـومات املاليـة التابعة
لسكوتالنديارد0

االمن صـار يـشكل احــد االهتمـامـات الكربي جلـميع
االطـراف الفـاعلـة بـالقطـاع الربيـدي فهنـاك :فخـاخ
الكرتونية واحتـيال عرب االنرتنت وفريوسات معلـوماتية وغسيل
امـوال وتزوير مستنـدات وسرقة هوية  0وقـد تطورت التهديدات
واصبحـت االن تنصـب علي تقنـيات املـعلومـات 0وملواجهـة ذلك
بفعاليـة ,متت تعبئة االحتاد الربيدي العاملي واالدارات الربيدية
بالتعـاون مع العديد من املنظمات واملؤسـسات الدولية وبدأ اجلميع
يف العمل معا ملكافحة اجلرائم االلكرتونية0
اهمية الشبكة االلكترونية
حـسب السرب الـذي قام فـريق عمل االمن الربيـدي باجـرائه لدي
ادارات الربيـد يف يونية /حـزيران  ,2006فان  % 25من االدارات
اكدت انها قد عانت من صعوبات مع االمن املعلوماتي 0وقال السيد
راندي مسكانـش ,خبري االمن الربيدي باملكتب الدولي ,موضحا:
" ان املنتجـات واخلدمات االلـكرتونية تعتـرب اليوم هامـة للغاية
بالنـسبة للربيد 0ومبا ان مجيع اوجه الـنشاط اليت تتم عرب شبكة
االنرتنت قـد صارت اهدافـا كامنة بـالنسبـة للجماعـات املنظمة,
ينعكس االمر الي حد بعيد علي الربيد"0

كما ان فريق عـمل االمن الربيدي قد انضم يف اآلونة االخرية الي
فريق عمل مكافحة غسيل االمـوال التابع للمنظمة الدولية للشرطة
اجلنائية غ(انرتبول) وقـال السيد راندي مسكانتش مبتهجا" :ان
امليـزة هي امكـانيـة الوصـول مبـاشرة الـي خرباء متخـصصني يف
مكـافحـة غـسيل االمــوال 0فهم يـسـاعـدوننــا علي مـراجعـة
اسرتاتيجيتنا وعلي سد احتياجاتنا واستهدافها"0
ووفـقا للـتقريـر الشـامل عن الـتهديـدات املوجهـة لالمن علي
االنرتنـت والذي اعـدته سيمـانتك ( Symantecالـشركـة العاملـية
الرائدة يف تقنـيات تأمني املعلـومات) خالل النصف االول مــــــن
عـام  ,2006فــان  % 86من عـمليــات االعتـداء مـوجهــة الي
املستخدمني اخلـواص بينما تشكل اخلدمـات املالية اهلدف الثاني
املنشود 0وحسب هذه الدراسة ,اكتـشفت شركة سيمانتك اكثــــر
من  157 000رسـالة مبثـابــــة فخ مقـابل عدد  87 000خـــالل
عــام  0 2005ان عمليـة نـصب فخ اسلـوب يـستخـدمه قـراصنـة
املعلوماتية جلمع املعلـومات مثل ارقام البطاقـات املصرفية وامساء
املـستخـدمني وكلـمات املـرور 0ويف النصف االول مـن عام ,2006
استهدفـت  % 84من الرسائل من هـذا النوع اخلدمـات املالية علي
االنرتنت0

فعلـي سبيل املـثال ,اسـتُهدفـت يف  2005ادارة بريـد كبرية,
فاصيـبت بفريوس ش َل كل نظـامها املعلـوماتي 0وهـاجم الفريوس
وهومعروف بصفة عامة باسم زوتوب  Zotobمؤسسات كبرية منها
جنرال موتورز وداميلـر كرايزلر 0اال ان هذا النوع من الفريوسات
مل يظهر عشوائيا فخلف زوتوب ,كان خيتبئ فريد الصبار ,الذي
تعـرف عليه غـريغوري س 0كـراب ,املفتش يف خـدمة التفـتيش
الربيـدي للواليـات املتحـدة االمريكـية وعـضو فـريق عمل االمن
الربيـدي 0وشـرح غـريغـوري كـراب قـائال "ان الــذين يقرتفـون
اجلـرائم االلكرتونية يتـميزون بالشـباب والذكاء ويتـواصلون فيما
بينهم وهلم اتصاالت مع منـظمات اجرامية 0ويف التسعينات ,كان
قراصنة املعلوماتية بصـفة خاصة حياولون جتربة امكانياتهم 0اما
قراصنة اليوم فهدفهم االول هو احلصول علي املال" 0

ومت ,يف بداية هـذا العام ,القبـض علي رجل من غرب افـريقيا
النه كان جيري معامالت علي مواقع بيـع باملزاد بواسطة حواالت
بـريد مـزيفة 0وهـو نشـاط حمدود كـان ميكن ان جيلـب له عدة
ماليني مـن الدوالرات االمـريكـية 0ان اجلـرائم اليت تـستـهدف
الـتجارة االلكرتونـية مثل سـرقة اهلـويات واالعتـداء علي مواقع
البيـع باملزاد وعمليات االحتيـال االخري عرب االنرتنت هلا تأثري
مباشـر علي الزبن وعلي الشركـاء التجاريني الدارات الربيد ولكن

غسيل االموال وفخاخ الكترونية وجرائم اخري
ان اخلدمـات املالية الربيديـة ميكنها ايضا ان تُـستهدف يف عملية
غسيل االمـوال وان تُستخدم كركيزة يف متـويل املنظمات االرهابية
او االجـرامية 0وبـصفة عـامة ,يعـاني قطـاع حتويـل االموال من
نـواحـي النقـص مثل عـدم وجـود مــراقبــة ُمنَـ ِظمَــة او كثـرة
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ايـضا عـلي املؤسـسات االخـري يف القطـاع 0وقد جنم عـن ذلك فقد
االيراد وفقد الثقة ايضا0
االحتاد البريدي العاملي وادارات البريد  :شركاء
مثاليون
هنـاك حل وهو ان تقابل كل هوية الكرتونـية هوية مادية وان يتم
دعم معايري حتـديد اهلويـة 0ويبدو ان الربيـد واالحتاد الربيدي
العاملـي يشكالن الـشركـاء املثـاليني لـتأمـني جمتمع املعلـومات0
فالدارات الربيد قدرات وتأتـيها هذه القدرات من اتـساع شبكتها
ومن االدوات املطـورة ذات االداء العالـي بالـنسبـة المن الـتجارة
االلكرتونـية ,مثل اخلتم الربيدي الرقمي 0ووفقا للسيد غريغوري
كـراب" ,فان العـامل الربيدي لـديه احلافـز الالزم لتشـييد بـنية
قاعدية توفر حلوال تقنية وشرعية وتشغيلية" ميكن ان تأخذ شكال
ملموسا بانشاء علي سبيل املثال املوقع (.postينظر املقال ص0)13
واالحتاد الربيـدي العاملي يدرك متامـا التحدي الضخم الذي جيب
ان جيابهه ويُعترب بـالتالي املكان املـثالي الذي ميكن من خالله ان
تناقش ادارات بريد العامل هذه املسائل0

وبهذا الفكـر ,نظم االحتـاد الربيدي العـاملي منـتدي عن ادارة
اهلويات وامن االتصال يف ستـانفورد بكاليفورنيا يف شهر سبتمرب/
ايلول  0 2006وقـد مجع هذا املنتـدي الشركـاء املعنيني وذلك من
املؤسسـات املالـية الضـخمة الي مـوردي اخلدمـات علي االنرتنت
مرورا بـادارات الربيـد واجلامـعيني 0وعمل اجلـميع علي تـبادل
االفكـار حول هذه املـشاكل وابرزوا دور ادارات الـربيد واالحتاد
الربيـدي العـاملي يف االدارة العـامليـة للـهويـات وامن االتـصاالت
االلكرتونيـة 0ويف املستقبل ,سوف يعمل االحتـاد الربيدي العاملي
باالتـفاق مع شـركائـه علي خفض االزدواج يف جمـال االمن وعلي
تشييد سويا نظام فعال للتغلب علي هذه التعديات0
ان االمن االلكرتوني يـبدو انه مسألة جوهريـة بالنسبة ملستقبل
اوجه النشـاط علي شبكـة االنرتنـت 0وقد قـام االحتاد الـربيدي
العاملي ,عن طريق فريق عـمل االمن الربيدي ,بتوحيد جهوده مع
العـديد من اهلـيئات ,مـثل املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنـائية
(انرتبول) اوخـدمة التفتيـش الربيدي للواليـات املتحدة من اجل
تفكيك التنظيمات االجرامية وتأمني العامل االلكرتوني0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

الصور
صورة  - 1يبدوان االمن االلكرتوني مسألة جوهرية بالنسبة ملستقبل اوجه النشاط علي االنرتنت0
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الربيد حتت محاية حمكمة
بقلم كارول مورغنتالري

ان

عام  2001شكل منعطفـا يف االدراك العام الهمية االمن0
وادت االعتـداءات بارسـال مرض اجلمـرة (االنرتاكس)
عرب الربيد الي خلق هذا التأثري 0ومنذ ذلك احلني ,تركز ادارات
الربيد علي مكافحة املواد املشتبه فيها واالشياء اخلطرة اليت تعرب
خبدماتها 0بـينما يتجه االنتبـاه االن الي التهديدات املعـلوماتية
اجلـديـدة ,فمـازال العـديـد من املـواقـــع " الـتقليـديـة" حتت
االضواء0
ويف بـدايـة شهـر ديـسمرب /كـانـون اول ,قـام الـسيـد رانـدي
ميسكانـش ,وهو خبري يف االمن الربيدي باملكتب الدولي  ,بزيارة
ليبـيا يف مهمة حمددة 0وقد صحـبه فريق من االخصائيني يف االمن
قادمني من منـظمات دولية خمتلـفة ,وكان مكلفا مبـساعدة الربيد
اللييب علـي حتديـد الربيـد املشـتبه فيه الـذي ميكن ان يتـضمن
خمدرات او اشياء خطرة اواشياء مزيفة0
وذلك جمـرد مثل علي الطريـقة اليت يقوم بهـا فريق عمل االمن
الربيـدي بالـتحرك علي الـصعيد العـاملي 0وبصفـة عامـة ,يهدف
الفريق الـي حتسني نوعية اخلـدمة بالرتكيـز علي اربعة جماالت
رئيسية وهي :الشبكة الدولـية للربيد وامن العاملني واملستهلكني
واملنتجات واخلـدمات الربيديـة واخلدمات املـالية الربيـدية 0اما
التهديدات الكبرية احلالية اليت ختص امن الشبكة الربيدية فهي
تنحصر يف البضائع اخلطرة واملخدرات العابرة بواسطة الربيد وامن
الربيد يف املوانئ اجلوية0
املوانئ اجلوية حتت العدسة املكبرة
لتأمني الشبكة الدولية ,وضع فريق عمل االمن الربيدي يف االحتاد
الربيـدي العاملي بـرناجمـا لفحص امن الربيـد يف املوانئ اجلـوية
الـدولية 0ويف عام  ,2006متت ,خالل مخسـة الي عشرة اسابيع,
دراسـة عبـور الربيـد يف املوانـئ اجلويـة الدولـية هلـونغ كـونغ
وفرانكفـورت وميالنـو ولشبـونة ومـانيال0وشـرح السيـد راندي
ميـسكانـش قائال " ان بـرناجمـنا مكـون من  13منوذجـا ويتعلق
جبـميع اجلـوانـب اليت ختـص الربيــد وهي :االدارة والفـحص
بـواسطـة االشعـة السـينيـة والعـبور ,اخل 0وحنـن نوفـد خرباء
متخصصني يف امن الـربيد الدولي ويف العـمليات باملـوانئ اجلوية0
ففي هـونغ كونغ ,علي سبـيل املثال" ,فوضنـا خرباء من الواليات
املتحـدة والصني وبريـطانيا العـظمي وسنغافـورة والفلبني 0فهناك
دائما جـانب جيب حتسـينه" 0ويف نهايـة كل تفتيـش يتم اعداد

تقرير 0عالوة علي ان هناك مستندا تتقامسه مجيع املوانئ اجلوية
ويضم املمارسـات النموذجيـة واملشاكل الكربي املـالحظة يف جمال
امن الربيد 0وقـد قال السـيد راندي ميـسكانش مـوضحا ":مبا ان
هناك آالف من الـرسائـل تعرب كل يوم ,فالمفـر من ان جنابه كل
يوم مشاكل مثل سرقـة الربيد املوجه خطآ 0ومع ذلك نالحظ املزايا
امللمـوسة لربناجمنـا" 0والربنامج مرن ويتكـيف بالظروف 0فعلي
سبيل املثـال ,يف البالد النـامية ,يـتحقق اخلرباء ايضـا من االمن
العام يف امليناء اجلوي0
كما ان فريق عـمل االمن الربيدي قد اطلـق برناجما تـأهيليا من
اجل منسقي االمن يف املوانئ اجلوية 0وقد عقدت اول فرتة دراسية
يف لشبونة يف يونية /حزيران 0 2006
القضاء علي املشاكل املتكررة
يـعترب الربيـد وسيـلة لالتـصال ذات فعـاليـة كبرية لـدرجة انه
يستخـدم احيانـا لالسف كشـبكة تـوزيع للمنـظمات االجـرامية
وعمليـات التـهريـب املختلفـة 0وفيمـا بني شهـري مارس/اذار
وسـبتمرب /ايلـول  , 2005صادر املفتـشون الربيـديون والعـاملون
االمريكيون باجلمارك ادوات مالية مزيفة قيمتها  23مليون دوالر
امريكي 0وقد اجـريت عمليات مصادرة اخري يف املـانيا وبريطانيا
العظمي ونيجرييـــــا0ويعين االمر ايضـا مؤسسـات التوزيع مثل
يـوبي اس  UPSوفيـديكس  FedExودي اتش ال  DHLوتـي ان
0
تـــي TNT
عالوة عليه تتم مـراقبة البـضائع واالشيـاء اخلطرة املنـقولة يف
الربيـد 0ويعد فـريق عمل االمن الربيـدي ادوات الكتشـاف وجود
املتفجـرات واالسلـحة واملـواد املشعـة او البـيولـوجيـة املوجـهة
الغراض اجرامية بالربيد0
ان استخدام الربيـد لتوجيه املخدرات بدا ايضا مشكلة متكررة0
فيتم بدقة متناهيـة اخفاء اهلريوين اواالمفيتامني اواالكستازي او
القنب اهلندي يف االشياء املختلفة اليت تعرب بواسطة الربيد ويقوم
العاملون املتخصـصون بفحص الطرود بـعناية بواسـطة احيانا اداة
تكشف وجود خمدرات غري مرئية للعني اجملردة0
وبـالنسـبة جلـميع ميـادين التحـرك املذكـورة ,ميكن الدارات
الربيد ان تـستعني بفريق عـمل االمن الربيدي 0فخـرباؤه يقومون
مبهام حمـددة بالتعـاون مع خرباء مكتب االمـم املتحدة ملكـافحة
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املخـدرات واجلرمية واملنـظمة العامليـة للجمارك واملنظمـة الدولية
للـشرطـة اجلنائـية (انرتبـول) 0ويقوم هـؤالء اخلرباء مبسـاعدة
خدمات اجلـمارك والشرطـة وادارات الربيد علي اكتـشاف الربيد
املشتبه فـيه وارساء البنية القاعـدية لالمن او دعمها 0ويؤدي ذلك
احيانـا الي عملـيات قبـض اومصادرة هـامة 0ومن جهـة اخري,
ميكن للبالد النامية ان تستعني مبواردها علي ذمة صندوق حتسني
نوعية اخلدمة من اجل متويل املشروعات اليت ختص امن الربيد0
ومنذ انشـاء هذا الصنـدوق ,انصبت املشـروعات بنـسبة  % 6علي
موضوعات االمن 0
اجتاه جديد  :الصيدليات االلكترونية
عالوة علي ارسـال املـواد املخـدرة اليت تغـذي شبكـات تهـريب
املـخدرات ,فان الـصيدليـات علي االنرتنت تـرسل بالـربيد ادوية
مقابل وصفـة طبيب او ادوية مراقبة مثـل االكسانكس او الفاليوم0
ويف عـام  ,2005متت مصـادرة  10مليـون بعيـثة غري شـرعية يف
الواليات املتحـدة وحدها 0عالوة علـي انه ,حسب تقريـر اهليئة
الـدولية ملراقـبة املخدرات ,فـان  % 50من هذه املنتجـات مزيفة0
والداعي الن نـبني احلجـم الضخـم للمخـاطـر علـي الصحـة 0ان
الطـريقـة الشـرعيـة الـوحيـدة الرسـال مثل هـذه املـواد ختضع

لتصرحيات بالتصدير0
االشادة باالحتاد البريدي العاملي
اثر التقـرير الـذي صدر عنهـا يف عام  ,2005اوصت هـذه اهليئة
املنظـمات الدولـية وعلي وجه اخلصـوص االحتاد الربيـدي العاملي
واملنظمة الـدولية للشـرطة اجلنائيـة (انرتبول) واملنظمـة العاملية
للجمارك بادراك هـذه املشكلة اجلـديدة 0كما اشـارت الي املشروع
الذي يـنفذه يف افـريقيـا االحتاد الـربيدي العـاملي ومـكتب االمم
املتحدة ملكـافحة املخدرات واجلـرمية واملنظـمة العامليـة للجمارك
واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (انرتبول) كنموذج ممتاز جيب
اتبـاعه 0ويف عام  ,2005حـدد مشـروع ,يضم  10بالد افـريقية,
االجـراءات ودعَم التأهيـل علي وجه اخلصوص يف جمـال اكتشاف
املخدرات او فحص الربيد0
ان التغطية اليت توفرها الشبكة الربيدية جيعلها وسيلة اتصال
يستـخدمها اجلمهـور العريض كمـا يستخدمهـا اجملرمون 0علي
مسئـوليتهم مبـا ان القطـاع الربيدي مـراقب عن كثب مـن جانب
العديد من اخلرباء الذين قام بتأهيلهم افضل االخصائيني0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

ال لنقل املواد املعدية للغاية
ان نقل املواد املعدية عن طـريق الربيد له متطلبات مـثل التغليف الثالثي ووضع اللصائق وعالمـات التمييزاملواتيـة 0وبالرغم من هذه
االحتياطـات وبسبب اخلطـر الذي ميثله ذلك ,فسـوف يتم قريبـا منع نقل املواد املعديـة للغاية مـثل فريوس االيبوال او اجلدري او
احلمي القالعية 0وقـد اقر جملس االدارة يف شهـر اكتوبر /تـشرين اول املاضـي حكما يكلف به جملـس االستثمار الـربيدي بتعديل
تنظيم االحتاد الربيدي العاملـي ابان دورته يف عام  2007حبيث ال يتم يف املستقبل نقل املواد املعـدية للغاية عن طريق الربيد 0ان هذا
القرار جاء كنتيجة لدراسة اجراتها جمموعة العمل فيما بني املؤسسات االحتاد الربيدي العاملي 0فريق عمل االمن الربيدي "البضائع
اخلطرة" مبسـاعدة ممثلي املنظمـات الدولية يف جمال الـطريان 0ومن املالحظ يف الدراسة ان تـولي املواد املعدية للغـاية " يشكل خطرا
جادا بالنسبـة المن وسالمة العاملني وزبن الربيد وكـذلك بالنسبة للجمهـور بصفة عامة" 0وقد خلـصت الدراسة الي ان الربيد ليس
افضل وسائل النقل املناسبة وانه يوجد ناقلون متخصصون يف توجيه هذا النوع من البضائع اخلطرة للغاية 0ويف الواقع ان هذا النوع من
االرساليات مازال امرا نادرا نسبيا0
الصور
صورة  - 1مفتش بريد امريكي وهو يفحص الربيد0
صورة  -2الربيد وسـيلة اتصال ذات فعالية كبرية لدرجـة انه يتم احيانا لالسف استخدامها من قـبل املنظمات االجرامية الخفاء املال او
املخدرات0
صورة  -3االمن الربيـدي منذ اكثر من  200سنة  -ان خـدمة التفتيش الربيدي لـلواليات املتحدة هلا تقليـد طويل يف مكافحة اجملرمني0
ومبا انهم يـعملون يف التحريـات ,فيحمل املفتشـون الربيديون يف الـواليات املتحدة االسلحـة النارية ويـتولون القبض والـتفتيش 0وهناك
حوالي  1970مفتشا بريديا بالواليات املتحدة يساعدهم  1100ضـابط شرطة بريدية مكلفني مبصاحبة الشحنات اليت تتميز بقيمة مرتفعة
وبتحديد احلدود االمنية وكـذا مهام امنية اخري 0ولدي خدمة التفتيش الربيـدية للواليات املتحدة اربعة خمتربات لالحبات االجرامية
تساعد يف التعرف علي املشتبه فيهم وعلي تتبعهم0
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بقلم ريال ليبالن

ان

االعمـال تقدمت ,بعـد سنتني من قيـام الشركـة املعنية
مبنح امسـاء املـواقع واالرقـام علي االنـرتنت “آيكـان”
) )ICANNبـتخـصيـص اسم مــوقع  . postلالحتــاد الربيــدي
العـاملـي ,وتطـورت يف اجتـاه انشـاء مـوقع عـالي املـستـوي علي
االنرتنت بـالنسبة لالطراف الربيـدية الفاعلة يف العامل امجع 0اال
املشروع يلزمه التمويل0
وعنـدمـا نسـأل الـسيـد دين بـوب ,رئـيس فـريـق "املنتجـات
االلكرتونية واخلدمات املقـرتنة" يف االحتاد الربيدي العاملي ,ملاذا
مل ينطلق املـشروع بعـد ,يقر جمـيبا بـان العمليـة اطول ممـا كان
مقررا ولكن االسباب مقبولة 0ويقول حمددا" :حنن نأمل ان تكون
للمبادرة قـيمة فريـدة ويلزم توفـر الوقت الطالق مـشروع من هذا
النوع لكل القطاع 0حنن يف غاية اجلدية ولدينا احلافز ولكننا نريد
ان ننجز املوضوع بـطريقة صحيحة 0فهدفـنا هو ان نكون اكثر من
جمرد موقع دوت كوم” 0
ويعمل االحتاد الربيـدي العاملي ,منذ ان حصل علــــــــي موقع
 ,.postعن طـريق فـريقه "املـنتجـات االلـكرتونيـة واخلـدمـات
املقـرتنة" ,مـع االطراف الـفاعـلة مـن القطـاع الربيـدي لتحـديد
االمكانيات واملنـافذ التجارية ثـم لوضع ورقة طريق من اجل جعل
املشـروع واقعـا 0لـذلك ,جيب اجيـاد االمـوال خـارج امليـزانيـة
احملدودة لالحتـاد الربيدي العاملي 0وسوف حيـاول فريقه جاهدا
للعثور علـي هذا التمـويل الذي يـتم تقديـره حبوالـي 5ر 1مليون
دوالر امريكي0
الثقة
يف الشهور املـاضية ,اثين املـدافعون عن املـوقع علي قيمـة املشروع
االسرتاتيجـية ليـس فقط بـالنسـبة للقـطاع الربيـدي ولكن ايـضا
بـالنسبـة للقطـاع املوسع من الـتجارة االلكـرتونية بـصفة خـاصة
شركات اخلدمـات املالية والبائعـني االلكرتونيني واالخصائيني يف
جمال الـتقنيـة وقوات االمـن 0باجيـاز ,من املفـرتض ان جيذب
املشـروع كل من جيابه املـخاطر املـرتبطة بـاالمن االلكرتوني مثل
التعـدي علي اهلوية والـرسائل االلكرتونـية غري املرغـوبة 1او ما
يسمي  spamاو حيت ظاهرة نصب فخ لالحتيال (فيشينغ)0 2
وبابراز مـزايا القطاع الـربيدي ,يبني املسئـولون عن املشروع ان
املـوقع املعين قـد يوفـر هلذا القـطاع وضـعا مميـزا علي االنرتنت

يرتكـز علي التوثيق والـثقة 0وكما يقـولون قد يـساهم املوقع حمل
الثقة يف جعل التجـارة االلكرتونية آمنـة وذلك بتطويـر العناوين
االلكرتونية املقابلة للعناوين املادية بالنسبة لالفراد واملؤسسات0
" يف عـام  ,2004وقع  60مليون امريكي ضحية للفخاخ املنصوبة
لالحـتيــال عليهـم0واذا امكن بـفضل املـوقـع  ,.postخفض عـدد
عمليـات االحتيـال عرب االنرتنـت بنسـبة  ,% 10فـسوف حيقق
االفراد واملـؤسسات وفرا قدره  50ملـيار دوالر امريكي كل سنة",
كما قال السيد دين دوب مؤكدا0
ان اعـضاء القطـاع يبتهجـون لالمكانيـات املتوفـرة 0واحد اكرب
املـدافعني عن املـشروع هـو رابطـة التسـويق املبـاشر ومقـرها يف
نيويـورك 0وقد اعلن نائب الرئيس الـتنفيذي ورئيس العمليات يف
هذه الرابطـة ,ابان املؤمتر االسرتاتيجـي لالحتاد الربيدي العاملي
بـدبي ,ان مبادرة  . postمتثـل فرصة فريـدة القامة بنيـة قاعدية
اسرتاتيجـية جـديدة بـالنسـبة الدارات الـربيد يف الـعامل امجع
وبالـنسبـة للقطـاعات اخلـاصة والعـامة وسكـان البالد املعـنية0
وحسبما قـال الدكتور رامـش الكشمي -راتان " ,متـثل الشبكات
الربيـدية العاملية بالفعل وسائل حمل ثقة وآمنة لالتصال والجراء
املعامالت املالية وارسال الـبضائع” 0وميكن للموقع املعين ان يوفر
الـوسائل حمل الثقـة واآلمنة لالتـصال او القيـام مبعامالت مـالية
بالطريق االلكرتوني وغريه"0
ويشـاطره زميله ,الـسيد شـارل بريسكـوت ,وهو ايضـا رئيس
اللجـنة االستشاريـة لالحتاد الربيدي الـعاملي اليت متثل االطراف
الفـاعلــة من الـقطــاع الربيــدي خالف احلكـومـات واملـنظـمني
واملسـتثمـرين الربيـديني العـوام ,هذا الـرأي 0فيقـول " ان امن
االنرتنت واالتصـال املتبادل بني الـشبكات امر اسـاسي للتوسع يف
الـتجارة االلكرتونية 0فمـسألة ختصيـص عنوان الكرتوني لالفراد
له نفـس القيمة القـانونيـة اليت يتميـز بها العنـوان املادي سوف
تفتح امكانيات الحدود هلا" 0
املراحل القادمة
ويف اكتـوبـر/تشـرين اول املـاضـي ,اعطـي جملس ادارة االحتـاد
الربيدي الـعاملي الـضوء االخـضر لفـريق "املنـتجات االلكـرتونية
واخلدمـات املقرتنة" مـن اجل السري قـدما حنـو املراحل القـادمة
للمشروع اليت متتـد من االن وحيت عام  2009علي االقل 0وسوف
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يطلب االحتاد الربيدي العـاملي مساعدة بالده االعضاء لالنتهاء من
تـوصيف املشروع الـذي سوف يستخـدم لبيع املوقع  .postملروجني
كـامنني مثل مـستثـمريـن بريـديني معينـني اوشركـاء تقنيني او
مستثمرين خواص0
وحـسبما قال السيـد بول دونوهويه ,رئيـس برنامج "املعامالت

االلكـرتونية " باملكتب الدولي ,فان منـاذج متويل جتديدية سوف
يتم وضعهـا 0وما ان يـتم االنتهـاء من هـذه اخلطـوة ,تسـتأنف
املفـاوضـات التعـاقـديـة مع شـركـة امسـاء املـواقع واالرقـام علي
االنرتنت آيكان  ICANNويضع بعد ذلك رؤسـاء املشروعات سجال
مركزيا النشاء املواقع0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

معجم صغير
ارسال الرسائل غري املرغوبة او  : spamبريد الكرتوني غري مناسب وغالبـا بالاهمية ,يتكون اساسا من مادة دعائية يرسل باجلملة
الي عدد كبري من مستخدمي االنرتنت او الي نفس العنوان االلكرتوني وبصفة عامة يلقي يف صندوق القمامة 0
نصب الفخاخ (فـيشنغ)  :ارسال باجلـملة لربيد االلكرتوني مـزيف يبدو ظاهريـا انه اصلي ويستخدم هـوية مؤسسـة مالية او موقع
جتـاري معروف ويطلب به من املرسل اليهم حبجج خمتلفة تصحيح بياناتهم املصرفية او الشخصية بالضغط علي وصلة تصل بهم الي
مـوقع الكرتوني غـري صحيح ولكنـه صورة مطـابقة ملـوقع املنظمـة او املؤسـسة حـيث حيصل القـرصان علي هـذه املعلومـات بهدف
استخدامها لتحويل االموال لصاحلهphishing/ hameçonnage 0
تعريفان مأخوذان للغة الفرنسية واالجنليزية من قاموس
Grand Dictionnaire terminologique

خمس مزايا ملوقع ,post
 - 1منح عناوين الكـرتونية مرتبطـة بعناوين ماديـة تسمح باالقالل من حـاالت التزوير ونصـب الفخاخ وارسال بريـد باجلملة وغري
مطلوب0
 - 2يف حالة وجود كارثة او تهديد ,ميكن للسلطات ان تذيع بسرعة رسائل هامة الي سكان املناطق اجلغرافية املعنية0
 - 3ميكن الدارات الربيد ان متنح هويات الكرتونية ترتبط باهلوية املادية لالشخاص من اجل تأمني التجارة االلكرتونية0
 - 4ميكن ان يزيد الوعي باخلدمات الربيدية املوجودة مما يدعم الصورة املميزة الدارات الربيد0
 - 5ميكن تطوير الربيد الدعائي االلكرتوني املوجه الي مناطق جغرافية معينة 0

الصور
صورة  -1بدون تعليق0
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حديث مع اميانويل دراي
اجراه ماتيو بويا

يف

عامل يتسم بـتزايد بالـتبعية املتبـادلة ,يبدو من الالزم
وضع معايري امجالية تقبلها مجيع االطراف الفاعلة الي
منظومة وذلك من اجل الـتطور املتناغم للعالقات الدولية 0ويضطلع
االحتاد الربيـدي العاملي وهو مـنظمة دوليـة ذات طابع فين بدور
غالب يف دعم مـا يعرف االن باالدارة الـشاملة gouvernance glob
 baleاو "احلوكـمة الـعامـة" 0وبالـرغم مـن انه كثريا مـا تتم
االشـارة الي هـذا املفهوم اال ان تـعريفه مـازال غريكـامل 0وعليه
حبثنا عن املزيـد من املعرفة لدي السـيد اميانويل دراي ,احملامي
املشـارك مبكتب الثام انـد وواتكنز ببـاريس ,فهو قـدم عرضا عن
املوضوع ابان املؤمتر االسرتاتيجي لالحتاد الربيدي العاملي يف شهر
نوفمرب /تشرين ثان املاضي0
االحتـاد البـريـدي :منـذ بضعـة سنـوات ويبـدو من الـصعب
تفـادي مفهـوم االدارة (احلوكـمة) عـندمـا تتم االشـارة الي
عملية اتخاذ القـرارات علي الصعيد القـومي او الدولي 0فما
هو التعريف اجليد لهذه العبارة؟
اميـانويل دراي :ان االدارة ميكن تعـريفها بأنهـا منهج يف خدمة

غاية 0واعين عندما احتدث عن املـنهج عملية قرارات ترتكز علي
االنفتاح والشفافية واالحرتام املتبادل واحلوار بني مجيع االطراف
املعنـية يف منظـومة ما 0وهلـذا احلوار غايـة وهي حتديـد املصاحل
املـشرتكة لالطراف الفـاعلة باملنـظومة من اجل وضع قـواعد تسمح
بتـأمني احلمـاية وارضـاء هذه املـصاحل 0ان هـذه النقـطة االخرية
جوهرية الننا عندمـا نفكر يف نظام ادارة منظومة ما ,النبحث عن
محاية مصلحة فريدة ولكننا حناول باالحري ان حندد وان حنمي
الوحدة يف املصاحل واالمجاع الذي قد يرتتب علي ذلك خيلق شعورا
بااللتزام من جانب االطراف الفاعلة باملنظومة املعنية وهي مشاعر
الزمـة لظهـور معيـارحكم القـانـون 0ان االدارة تـتيح التـنميـة
املستدامة للمنظومة بفضل قواعد تضمن دوامها فهي تشجع انضمام
تلك االطراف الفاعلة نفسها مبا انها حتمي وحدة املصاحل0

االحتاد البـريدي :ان االدارة غالبا ما تكـون مرتبطة مبفهوم
احلكومة ،فهل يتعلق االمر مبفهومني متطابقني 0
اميــانــويل دراي :ان االدارة التـعين احلكـومــة ,انهمـا امـران

خمتـلفان 0فاحلكومـة اداة تستخدم يف حميط دول -االمـة لتحديد
وتنظيم االدارة يف حميط املساحة اجلغرافية والسياسية اليت حتدد
االمة واليت حتددها االمة0
وعلـيه ,فحيت اذا كــانت االدارة واحلكـومـة مفهـومـان غري

متعـارضـني اال اننـا نـالحظ انه بـالنـسبـة لعـدد متـزايـد من
االشكـاليـات ,جيب ان تكـون االدارة شامـلة 0ففـي عامل تـسوده
العـوملة ,تطمح االطراف الفـاعلة الي احلصول علي اجـابات كاملة
لوضع اسرتاتيجياتها والرساء اوجه نشاطها 0عالوة عليه ,تتطلب
االشكاليات الشـاملة اجابات شاملة ليمكن ضمان التنمية املستدامة
للـمنظومات " املتـأثرة" بالعوملـة 0وينطبق هذا االمـر علي املسائل
املناخية علي سبيل املثال0
االحتاد الـبريـدي  :بهـذا الصـدد ،لم تظـهر عـبارة " االدارة
الـشـاملـة" سـوي يف التـسعـينـات عنـدمـا بـدأت العـوملـة يف
االنطالق 0فهل احلاجة لالدارة الشاملة امر حديث نسبيا ؟
اميـانويل دراي :ليـس حقا 0ففي رأيي ,ميكـن ان نرجع بها الي

املـوجة االولي احلقـيقية للعـوملة يف القـرن التاسع عـشر 0علي اي
حـال ,يبني انشـاء االحتاد الربيـدي العاملي نفـسه هذه احلـاجة
لالدارة الشاملة 0فقد كان القـطاع الربيدي احدي املنظومات االولي
الـيت تضم اطـرافا فـاعلة عـامليـة 0وعليه اليـرجع للـصدفـة كون
االحتاد الربيدي العاملي احدي اقـدم املنظمات فيما بني احلكومات
يف الـعامل :ففـي ذاك الوقـت ظهرت مـشاكل جـديدة وكـان جيب
االجابة عليها 0

يف الوقت احلـاضر ,اذا كانت احلـاجة لالدارة الشـاملة التعترب
امرا جـديدا اال انه رمبـا تكون اكـثر احلاحـا اليوم وتنـطوي علي
حتديات جديدة 0بالنسبة لالحتاد الربيدي العاملي ,يظهر ذلك يف
العـديـد من املـوضـوعـات الـيت متت منـاقـشتهـا ابـان املـؤمتـر
االسرتاتـيجي او املتـضمنـة يف االسرتاتيجـية الـربيديـة العاملـية
ببوخارست ,بصفة خاصة بالنسـبة لالشكاليات املرتبطة باخلدمة
الـربيدية الـشموليـة او دور القطاع الـربيدي يف جمتمع املـعلومات
اواالصالح الربيدي0
االحتاد الـبريـدي :ما هـي الشـروط الالزمـة الرساء االدارة
اجليدة علي الصعيد الدولي؟
اميـانـويل دراي :يف بيـئة دولـية مـثل بيئـة اليـوم اليت مـازالت

مستهـا الرئيـسية هـي سيادة الـدول ,فان عمـلية اقـامة االدارة
الشاملـة ليسـت امرا هينـا 0فاالدارة تـرتكز ,يف تعـريفها ,علي
منــوذج يتكـون من ثالث دعـائم 0يف املقـام االول ,جيب وجـود
اهـداف مشرتكة تـفرضها املـصاحل املشرتكـة ثم جيب وجود ارادة
مشرتكة لالطـراف الفاعلة يف اي منظومة العطـاء مؤسسة ما سلطة
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حتديـد القواعـد املشرتكـة 0واخريا ,جيب ان يتـيسر للـسلطة ان
تراقـب القواعـد املشرتكـة وان تعمل علـي تطبيـقها وان تقـرها0
وبينمـا هذا النموذج موجود يف حميط الدول اال ان االمر خيتلف يف
البيئـة الدولية 0واذا كان مـوجودا ,فيمكن القول بـأن هناك نظاما
فـوق القومـية ,ويف الـوقت احلـاضر ,هـذا الوضع لـيس واردا يف
جداول االعمال0
االحتاد الـبريـدي :يف حالـة عدم وجـود نظـام فوق قـومي،
فهل تعتبر االدارة الشاملة حلما وهميا؟
اميـانويـل دراي :ال ويبدو لنـا ان هناك طـريقا وسـطا فيـما يطلق

عليه جمتمع التنظـيم الذاتي 0ان التنظيم الـذاتي يرتكزعلي ثالث
دعائم  0اوال ,وضع عـملية الختاذ القرار تربط بني جممل االعضاء
لكي يقبل اجلميع ظهور معيار مشرتك0

ثم ,ال جيب ان تكون هـذه القاعدة املشرتكة تفـصيلية مببالغة0
الن التفاوض حـول القواعد التفـصيلية بني االطـراف الفاعلة اليت
لديهـا ثقافات سـياسية وضغـوط اقتصاديـة خمتلفة تسـتغرق وقتا
طويال ال يوافق لـزاما ضرورة وضع احللول بسـرعة كبرية احيانا0
ثم ان القواعد التفصيلية قد تصري بالية يف زمن قصري جدا يف عاملنا
هـذا الذي يتطور بسـرعة 0وجيب ان تكون باالحـري هذه القواعد
الـدولية مبادئ مقرونة بالـتزامات بتحقيق نتائج حتاول االطراف
الفاعلة املختلفة ,بصفـة خاصة املؤسسات ,جـاهدة لبلوغها بفضل
آليات للرقابة الداخليـة تضمن احرتام القواعد املقررة علي الصعيد
الدولي0
ويف النهاية ,متارس احلكومات نفـوذها السيادي بوضع القاعدة
املشرتكة ولكن ايضا باقامة االجهزة القومية للتنظيم اليت جيب ان
تتـمتع بسـلطتني رئـيسيـتني :حتديـد االدوات اليت تتيـح قياس
فعالية آليات الـرقابة الداخلية للمؤسـسات (اهليئات مثل املنظمة
الدوليـة للتوحـيد القيـاسي ميكن ان تـقدم مسـاعدة ضخمـة بهذا
الصدد) هذا من جهـة ومن جهة اخري مراقـبة وضبط اوجه نشاط
نفس هذه املؤسسات يف حالة عدم تنفيذها اللتزاماتها0
االحتـاد البريـدي :يف االطار الذي حـددمتوه لتـوكم ،ما هي
نواحي القـوة يف االدارة الشاملـة الساريـة بالقطـاع البريدي
وماهي التحسينات التي ميكن ادخالها؟
اميـانـويل دراي :يـبدو لـي ان االحتاد الـربيدي العـاملي والقـطاع

الربيـدي يتمتعان بـالعديد من املـزايا بهذا الصـدد 0فأوال ,يعترب
االحتاد الربيـدي العاملي منتدي ميكـن من خالله لالطراف املعنية
العـامة واخلاصة ان تتحـدث فيها بينها وان يـكون احلديث فعليا
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وهذا وضع استثنـائي الي حد بعيـد 0ان مؤمترات املـكتب الدولي
وكذلك اللجنة االستشـارية تشكل البدايـة الضفاء الشكل املؤسسي
علي هذا النوع من احلوار املفتوح بني مجيع االطراف الفاعلة ,وهو
عنصر جوهري من اي خمطط لالدارة0
ثم ان االحتـاد الربيدي العـاملي منظـمة فيـما بني احلكـومات,
وميكن يف حميطها للدول ,عندما تالحظ ظهور قاعدة مشرتكة بني
مجيع االطراف الفـاعلة مـن القطاع ,ان تقـر القواعـد اليت جتيب
علي االشكاليات العاملية اليت حيددها اجلميع0
وفـيما يتعلق بـالتحسيـنات ,ومع كل احلذر الـواجب اتباعه يف
هـذا النوع مـن املمارسـات ,اقول انـه جيب تعميق قـدرة االحتاد
الربيـدي العاملي علي اقامـة احلوار بني االطراف الفـاعلة وحتديد
الـوحدة يف املصاحل وذلك بتعميق مسته املؤسـسية 0وبالتالي ميكننا
ان نتخيل ان اللجنـة االستشاريـة ليست مفتـوحة فقط لـلرابطات
ولكـن ايضا لكل طرف فـاعل مرجعي 0وبنفس الـطريقة ,ميكن ان
يسند ملـؤمترات املكتب الدولي دورا رمسيـا لتصري منتدي للتفكري
معرتفا به 0وسـوف تشكل االفكـار اليت يتـم تبادهلـا خالل هذه
املؤمترات اساسا مفيدا يف تعـريف وحدة املصاحل واحللول اليت كنا
نتحدث عنها يف البداية0
االحتـاد البـريدي :مـا هي بـعض التـحديـات التي قـد جتد
االدارة الشـاملـة للقـطاع الـبريـدي نفسـها يف مـواجهتـها يف
السنوات املقبلة ؟
اميانويل دراي :يف الـواقع انين لن اختار سـوي حتد واحد وهو:

تـنظيـم الدور الـذي ميكن ان يلعـبه القطـاع الربيـدي يف جمتمع
املعـلومات 0فهـناك حاجـة لالدارة يف هذا القـطاع بصفـة خاصة يف
جمال االتصاالت االلكرتونية0
وبهذا الـصدد ,ميثل القطـاع الربيدي العـديد من املزايـا اهلامة
ليلعب دورا غـالبا يف حميـط جمتمع املعلومـات 0ففي املقام االول,
يـعترب الربيد ,يف كيانه االساسي ,عالمـة تستفيد من رأمسال ثقة
عـاملي 0فالداعي خللق اي صورة مميـزة لبيع الثقة للـمستخدمني0
ثم ان االتصاالت االلكرتونيـة عاملية وجيب اذن تـوفر القدرة علي
التوحـيد القيـاسي علي الـصعيد الـدولي 0فعرب االحتـاد الربيدي
العاملي ,يعترب القطاع الربيدي احد القطاعات الوحيدة اليت متتلك
مثل هـذه االمكـانيـة 0وذلك عالوة علـي انه يؤثـر علي  %90من
السكان يف العـامل 0فاذا كان قادرا عامليا علـي حتديد القواعد الفنية
اليت تـؤكد ان ارسال اي رسالة الكرتونية من جانب اي شخص قد
مت بالفعل عن طريقه ,فان هذه القواعد تصري " معيارا" يف الصناعة

حوار مع القادة الربيديني

( فلنفـكر يف "دوس" او يف ويـندووز ® )  .واخريا ,يـشكل احلق
املـطلق الـذي يتـمتع به االحتـاد الربيـدي العـاملـي يف ادارة اسم
موقع  .postاخر املزايا اهلامة للقطاع الربيدي0
وكمـافهمنا  ,ميكن ان تـتيح هذه املزايـا للقطاع حتـديد املعايري
املتعلقة بعـمليات التبـادل اليت حتمل عالمته 0واذا صـار هذا هو

الوضع ,فان املـستخدمني – بصفـة خاصة املـؤسسات – لن ميكنها
سـوي ان تنجذب الـي خدمة تـوفر مثل هـذا الضمان علـي الصعيد
الدولـي 0هكذا ,سـوف تتـيح االدارة الشـاملة الـناجحـة يف هذا
اجملال للقطـاع الربيدي ان يظل ما كان ميـثله دائما  :قطاع يشكل
وصلة بني الناس0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

الصور
صورتان  1و -2اميانويل دراي حمامي يف مكتب الثام اند واتكنز0
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مسابقة حتث االقالم
علي الكتابة
بقلم جريوم دويتشمان

ان

الربازيليـة لورا دي بـوال سيلفـا ,القادمـة من منـطقة
جويـاس والبالـغة من العمـر  14عامـا ,هي اليت فازت
باملسـابقة الدولـية اخلامـسة الثالثني يف كـتابة الـرسائل لالحتاد
الربيدي العاملي واليت كـان موضوعها " اكتب اليك القول لك كيف
يـربطين الربيد ببقية العامل "  0وقد شاركت اكثر من  60بلدا هذا
العام يف املسابقة0
وتقص لورا ,يف رسالـتها لصديقـتها ,انها رحلت ملـتابعة فرتة
دراسيـة يف منطقة االمازون وكيف انهـا حاولت ما ان استقرت ان
تتصل بـاهلها 0وباالستعـانة بالعـديد من التفـاصيل ,تصف حياة
جمتمع شيكو مـانديس واهمية اخلـدمة الربيدية كـوسيلة وحيدة
لالتصـال والبقاء بالنـسبة هلذا اجملتمـع 0وردا علي السؤال حول
معرفـة سبب اختيار االنسة لـورا دي بوال هذا اجملتمع ,اجابت
بأنها " ختيلـت جمتمعا امازونيـا منعزال حيتاج اعـضاؤه للخدمة
الـربيدية 0ثـم قمت باحبـاث يف املوسوعـة عند جـدتي لكي اعطي
لقصيت متاسكا اكرب "0
" ان اخلـدمة الربيـدية هي الـوسيلة الـوحيدة لكـي ميكن هلذا
اجملـتمع ان يبيع انتاجه وملعـرفة ماحيدث يف العـامل" علي حد ما

كتبت يف رسالتهـا اليت متيزها التفاصيل الصغرية واحكام مدروس
للخيـال والنضج 0ويصـفها مدرسـوها بأنـها متشـددة وتسعي الي
الكـمال وترغـب لورا دي بوال ان تـدخل كلية اآلداب يف اجلـامعة
وان تصبح كاتبة او صحفية0
البرازيل للمرة الثالثة
قبل الـوصول الي املرحـلة الدوليـة  ,مت اوال انتقاء رسـالة لورا يف
الربازيل من ضمن  2270رسالة قادمة من اكثر من  1700مدرسة0
وهذه هي املـرة الثالثـة اليت حترز فيهـا الربازيل املكان االول يف
املسابقة فـقد احرزتها عام  1972وهو عـام انشاء املسابقة و 1988
مما جيعلهـا ثاني بـلد حيصـل علي اجلوائـز بعد الـصني (اربعة
جـوائز لفائزين اوائل)  0ويقـدر ان حوالي  3ماليني طفل يف العامل
يشاركون يف املسابقة علي الصعيد القومي0
امـا اجلائزة الثـانية فقـد مت منحها جلـينيت فيفيـان اويفاه من
بـنني بينما مت منح اجلـائزة الثالـثة الي ربيكا كـيليي من زامبيا0
ومت مـنح تقريـظ خاص لكل مـن اكفيليه كلـوفايتـيه من ليتـوانيا
وكارينا بتشنر من املانيا وسهيلة باكريي من اجلزائر0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

الصور
صورة  – 1لورا دي بوال سيلفا وهي تتلقي امليدالية الذهبية اليت منحها هلا االحتاد الربيدي العاملي من يدي السيد كارلوس كوستوديو ,
رئيس املؤسسة الربازيلية للربيد والربق0
صورة  -2جنيت فيفيان اويفا ,من بنني  ,اجلائزة الثانية0
صورة  – 3ربيكا كيليي من زامبيا  ,اجلائزة الثالثة0
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مركز شيكو مانديس  ,االمازون
 19مارس/آذار 2006
صديقتي العزيزة جيسكا،
انـني اوجه اليك بـصفة خـاصة هـذه الرسـالة ولـكنني اعـتقد انـه ميكن استخـدامها كـدرس لكل مـن يتعلق بـالتقنـيات
اجلديدة بطريقة مبالغ فيها ويسقط من ذاكرته وسائل االتصال االخري التي تتصف بنفس اهمية الوسائل املوجودة اليوم0
وسوف اقص عليك يف هذه الرسالة التعاليم التي استخلصتها منذ ان وصلت هنا الي منطقة االمازون0
فمـا ان وصلت حتـي جعلني النـاس هنا ازور كل االمـاكن (وهم لطـاف جدا يف احلقـيقة ويتـميزون بـروح الترحـيب) 0وقد
احببت حقا كـل مارأيته 0فقد اتيحت لي الفرصة اللتقي بشباب مدهشني ولهم طريقة يف احلياة مختلفة 0ان الطبيعة تثبت
وجودها يف كل مكان 0وبعكس احلياة الصاخبة يف ساوباولو  ،فان نظام احلياة هادئ0وانني احب جدا ان اعيش هنا0
وبعد ان استقريـت ،اردت ان اتصل بأسرتي 0فبحثـت عن هاتف 0اال ان الهاتف الذي وجـدته لم يكن يعمل! فبدأت ابحث
عن جهاز حاسـوب وعن االنترنت 0وبالطـبع ،اليستطيع الناس هنـا االتصال باالنترنت! فـالوصلة التغطي مكـانا منعزال بهذا
القدرحتي انه يصعب حتديد موقعه علي اخلريطة واليظهر يف االحصاءات0
ولوهلة شعرت انني اصبت بخيبة أمل كبيرة واردت العودة الي ساوباولو0
فكيف ميكنني ان اتصل باسـرتي؟ الهاتف اليعمل والاثر لالنترنت 0كنت اشعر بالضياع 0عندئذ عرضوا علي حال بسيطا
للغاية وتقليديا  :كتابة الرسائل0
واعترف لك انني اضطررت الن اتعلم كتابة الرسائل الن ارسال البريد لم يعد يشكل جزء من عاداتي 0
ومبـا ان الفتـرة الدراسـية الـتي يجب ان اتـابعهـا يف االمازون متـتد حلـوالي ستـة شهور ،اردت ان اعـرف اكثـر من ذلك عن
اخلدمة البريدية التي سوف تصير وسيلة االتصال الوحيدة بالنسبة لي مع "العالم املتحضر"0
ان كـارلوس فاريا استاذ وعالم احيـاء يف هذا اجملتمع 0وهو رجل مثقف للغاية ويحتـرمه اجلميع 0وقد حدثني عن اهمية
اخلدمة البريدية بصفة اساسية بالنسبة لالكثر فقرا0
وسوف اقص عـليك ما تعلـمته 0وآمل ان تهتمـني مثلي متامـا بهذه الـوسيلة يف االتـصال فهي مـوجودة منـذ اكثر من 3000
سنة ق0م0
أنذاك ،لم يكن يسـتخدم اخلدمة البـريدية سوي احلكـام ومن يعرف القراءة والكتـابة 0وكانت الرسـائل تكتب علي ركائز
مثل ورق البردي او جلود احليوانات بعد ترقيقها 0وكانت توجه هذه الرسائل بواسطة سعاة سريعني للغاية او بواسطة فرسان
يتناوبون النقل علي طول الطرق 0وكان يجب ان يكون لدي االنسان قوة حتمل كبيرة!
اما اليوم ،فيمكننا االعتماد علي موزعي الـبريد الذين يضطلعون مبهمة حساسـة وهي مهمة تسليم البريد الي العناوين
الصحيحة والذين يواجهون،احيانا ،مخاطر صغيرة مثل الكالب الشرسة0
وتشمل اخلدمة البريدية استالم الرسائل واالشياء الثمينة والطرود وارسالها ونقلها وتوزيعها0
وهنا ،يف مجتمـع شيكو مانديـس ،يعيشون من االعمـال احلرفية 0فهم يـبيعون منتجاتهـم بواسطة اخلدمـة البريدية0
وكل اسبوع علي العاملني بالبريد هنا ويف اجملتمات اجملاورة ان يتغلبوا علي كافة العقبات للوصول الي هذا املكان 0ومبا انه ليس
هناك مكتب بريد يف اقرب مدينة ،فيستخدم العاملون بالبريد سيارة نقل استأجرها مكتب بريد مدينة تتسم بأهمية اكبر
ثم يبحرون ملدة ساعة علي مياه نهر سليموس للوصول الي مجتمعنا 0ومن هن ،يشحنون املركب بالبضائع التي باعها اجملتمع
ويرجعون من نفس الطريق0
واذا لم تكـن اخلدمـة البـريديـة موجـودة  ،فكيف يـتيسـر لتـلك االسر ان تـعيش ؟ وكـيف ميكنهـا ان تبـيع منتجـاتها؟ ان
اخلدمة البريدية هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة لهذا اجملتمع لكي يبيع انتاجه وملعرفة ما يحدث يف العالم0
ويوجد ما قد اثر يف بصفة خاصة وهو ان اخلدمة البريدية شمولية مما يعني انها متواجدة يف كل مكان حتي عند من يف
حاجة اليها ومن يعاني من اعاقته0
خاييم صبي رائع 0وقـد اصبحنا من اول حلظة اصـدقاء 0وهو يعاني من عـائق بصري 0وما هو رائع بـالنسبة ملن يف وضعه
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هو ان البريد قـد خصص خدمة خـاصة تسمي مكتـوبات املكفوفني وهـي ركيزة مطبوعـة بطريقة البـرايل وتسمح خلاييم ان
يتصل بوالديه اللذين يقطنان يف جنوب البلد0
وفيما مضي ،كان النظام البريدي يستخدم استخداما كبيرا يف التجارة ويف ارسال الرسائل والتعبير بحرية عن املشاعر0
اما اليوم ،فان استخدامه يتجه اكثر الي ارسال الطرود واستالمها ودفع قوائم احلساب اكثر من توجيه الرسائل يف حد ذاته0
ويف الوقـت احلاضـر  ،ترسل الـناس رسـائلهـا عبـر جهاز احلـاسوب او الهـاتف احملمـول 0ولكـنني افـضل ان اتلقي الـرسائل
والبطاقات البريدية النها عالمة علي الود كما ميكن االحتفاظ بها0
ويف عصـر اكتشاف البـرازيل ،كانت اخلدمـة البريديـة هامة جـدا النها كانت تـسمح لبيرو فـاز دي كامينيـا ،حامل رسائل
االسـطول الـبرتغـالي ،وصف االرض اجلـديدة للـبرتغـاليني 0والـرسائـل كانت آنـذاك وسيلـة االتصـال الوحـيدة بني الـبرازيل
والبرتغال و كانت تسافر شهورا علي املراكب قبل ان تصل الي جهة موردها0
ان النظام البريدي يف متـناول اجلميع يف العالم اجمع 0وهو خدمة فعالـة وشمولية 0ويف الواقع ان االمر يتعلق بأقدم اداة
للتواصل يف العالم وهي اداة امكنها ان تتكيف علي مر الزمان لكي تتابع التطور يف اجملتمع0
واحيانا ننسي ان اخلدمة البريدية موجودة يف حياتنا اليومية بينما مازالت لها اهمية كبيرة بالنسبة للسكان0
ويف هذه الرسالة ،حاولت ان اجعلك تشاطرينني ما تعلمته هنا وهو ما لم اكن اعرفه من قبل0
وغـالبـا مــا يعتقـد النـاس ان اخلـدمـة البـريـديـة قـد صـارت قـدميــة يف عصــر تظهـر به كل يـوم يف الـسـوق تقـنيـات
جديدة0ولكنني ادركت االن ان اخلدمة البريدية تساعدني علي االتصال ببقية العالم !
انني اشعر باشتياق كبير لكم جميعا وارجو ان تكتبي لي وان تبلغينني باخبارك ياجيسيكا!
قبالت كثيرة من صديقتك الدائمة!

لورا

(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)

20

االحتاد البريدي
20

اليوم العاملي للربيد 2006

حملة عن اوجه النشاط يف العامل
بقلم جريوم دويتشمان

يف

يـوم  9اكتـوبــر /تشـرين اول  ,2006احـتفلت بالد
عديـدة من القارات اخلـمسة بطـريقتها بعيـد اخلدمات
الربيـدية 0واذا كـانت الكثري مـن ادارات الربيد متـنح مكافـآتها
للفائـزين القوميني يف املـسابقة الـدولية لكتـابة الرسـائل اخلاصة
بـاالحتاد الربيـدي العاملـي مبناسبـة هذا اليـوم التذكـاري فهناك
ادارات اخـري تعرض علـي زبنها مـنتجات وخـدمات جـديدة او
تنظم احتفاالت هلواية طوابع الربيد او احتفاالت ثقافية للجمهور
العريض0
استعراض لالحتفاالت
صـورة  -1يف ليـتوانـيا ,اتـاحت رحلـة الي فـيلنيـوس لالطـفال
القادمني من االقاليم اكتشاف سري العمل بالربيد يف ليتوانيا0
صورة  - 2جبزيرة سانت هيلني ,وجه تالميذ املدارس العديد من
االسئلة عن سري عمل اخلدمات الربيدية 0وقد عرفوا بصفة خاصة
ان السفينة رويال ميل شيب كانت تشكل االتصال الربيدي الوحيد
للجزيرة مع اململكة املتحدة ومع جزيرة اسنسيون وجزيرة ماالوين
ومدينة كاب يف جنوب افريقيا 0
صورة :جريدة سانت هيلني املستقلة0

صورة  - 3يف اليمن ,قام اسطول الـربيد اليمين اجلديد بالسري يف
شوارع صنعـاء ,العاصمة ,مـن اجل توعية الـسكان بالـيوم العاملي

للربيد وبفعالية النقل الربيدي0
صورة  - 4يف اوكرانيا ,كان شعار اليوم العاملي للربيد هو "احتفلوا
معنا ! تـواصلوا! سوف نساعدكم!" 0وكـان هناك يانصيب بريدي
يسمح جلميع الزبن بكسب جائزة0
صورتان  5و - 6احتفلت ادارتا بريد افريقيا اجلنوبية وسوازيلند
سويا باليـوم العاملي للربيد 0يف سوازيلنـد ,قام فريق من الراقصني
التقلـيديني من مـدينة اوشيك بـاحياء االحتفـاالت بينمـا يف البلد
اجملاور ,متتع سباق الدراجات ملسـافة الذي نظم ملسافة  1000كم
علي طـول ضفاف نهر فال و الذي شارك فيها  11بريديا ,بتغطية
اعالمية واسعة0
صـورة  -7يف كوسـتا ريكـا ,اتيحت الفـرصة لـفريق من الـتالميذ
لزيـارة مركـز املعاجلـة الربيديـة بكوستـا ريكا ورسـم طوابعهم
اخلاصة 0
صورة  - 8هـذه هي املرة االولـي اليت يتم فيهـا االحتفال بـاليوم
العاملي للـربيد يف نيكـاراغوا  0وعالوة علي مـعرض هوايـة طوابع
الربيد ,مت تنظيم العديد من املبـاريات الرياضية ومنها سباق سري
علي االقدام للربيديني ,احياء لالحتفاالت0
(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)
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منتدي هواية طوابع الربيد

طوابع للترويج ملؤمتر نيروبي
بقلم جيروم دويتشمان

ان

بـريد كينـيا اصدر يـوم  19اكتوبـر /تشرين اول 2006
طابـعا اهلـدف منه الرتويـج ملؤمتـراالحتاد الـربيدي
العاملـي الرابع والعـشرين الـذي سوف يـعقد بنـريوبي عام 2008
وذلك يف كل مكان يف العامل0
وصرح املدير العام ,السيد ادوارد ديان قائال ":كما يشهد الطابع
الوارد علـي اي مظروف علي دفع االجرة وكذلك علي تاريخ ومكان
مصدر االرسـال ,فان الطـابع اجلديـد يشهـد علي االلتـزام القوي
لكينيا علي التحـضري للمؤمتر الرابع والعـشرين لالحتاد الربيدي
العـاملي " 0ويف الواقع اعـتقد انه ميكـننا ان نعـتربه طابع املـوافقة
للمؤمتر القادم"0
وسـوف تصدر ادارة بـريد كيـنيا ثالثـة طوابع اخـري للرتويج
للمؤمتـر اعتبـارا من االن وحيت عـام  0 2008وسوف يـتم اصدار
الطـابع الثاني يف ربيع عـام  0 2007اما بالـنسبة لالصـدار الثالث
املقرر يف سبتـمرب /ايلول ,فان بـريد كينيـا قد اشرتك مع االحتاد
الربيدي االفـريقي الشامـل الذي ينسق بعض اوجه نـشاط االتصال
املـتعلقة بـالرتويج للمـؤمتر يف افـريقيا والـذي دعا مجيع ادارات
الربيد االعضاء الي اصدار طوابع بغرض دعائي ومالي يف آن واحد0
وميكن ان متول نـصف ايرادات بيع الطوابـع ,عمليات التحضري0
وسـوف تعرض الـطوابع الـعادات الثـقافيـة لكل بلـد مصـدر 0اما
الطابع الرابع واالخري فسوف يتم اصداره خالل املؤمتر0
ان هـذا اجملهود الذي تبـذله ادارات الربيد االفريقـية يف نطاق
هوايـة طوابع الربيـد يشكل عـالمة قويـة علي التزام القـارة كلها
بهذا احلدث العاملي الذي تستقبله كينيا كما تستقبله افريقيا0
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طابع مستدير
" ان هذاالطابع هام بالنسبة لنا حنن الكينيني النه حيتفل بذكري
الفرصة املـتاحة لبـلدنا لتـنظيم هذا احلـدث العظيم 0عالوة عليه,
هذه هـي املرة االولي يف تـاريخ بريـد كينـيا ,تصـدر فيها االدارة
طابع بـريد مستدير" علي حد ما قـال السيد بيتانج ندميو ,االمني
الدائم لـوزارة االعالم واالتصاالت ابان االحتفـال بعرض الطابع يف
مقـر االحتـاد الربيـدي العـاملي 0وميـثل شكله املـستـديـر الكـرة
االرضيـة ومشوليـة اخلدمـة الربيديـة 0ويف الوسـط ,محام زاجل
ميـسك مبنقـاره ظرفـا يرمـز الي ارسـال الرسـائل ونقل الـربيد0
واملظـروف املوجـود خلف جبل كينـيا ميثل ادارة الربيـد 0ويدعم
قـوس مقلوب مـن شرائط سـوداء وبيضـاء ومحراء وخـضراء ,وهي
االلوان القـومية لكينيا ,نصف الدائرة السفلي للمسبوكة ويستخدم
كاساس لرسم جلـبل كينيا وهو موقع سيـاحي مميز بالبلد وحيمل
رأس االسد ,ملك الغابة والشعـار القومي 0ان املسبوكة تبني يف آن
واحد الطموحات القومية ومشولية اخلدمة الربيدية0
طالب بالفنون اجلميلة
مصمم رسـم الطابع هـو جوفـري نيونغـيسا وهـو طالـب يف الفنون
اجلميلـة جبامعة كيـنياتا بنـريوبي 0وجيوفريه قـادم من شويليه
وشارك يف املسابقـة اليت نظمتها جلـنة االتصال بكـينيا اثر اعالن
صدر يف الصحـافة 0وقد قال الفـائز يف املسابقـة ":احتجت اسبوعا
لتـصميم املـسبوكـة 0وقد رمسـت حوالي عـشرين رمسـا لغايـة ما
شعرت بالرضاء عن عملي"0

(الرتمجة الي العربية :ماجدة بكري)
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الي اين وصلت اعمال التحضير
انتهز السيد ندميو فـرصة تواجده يف برن ليعلم جملس االدارة بالتطور يف اعمـال التحضري ملؤمتر نريوبي 0وقد اشارالي ان احلكومة
الكينية قد اعطت موافقتها علي جتديد املنشآت اليت سوف تستقبل احلدث0
وسـوف يتوفـر لدي املـوقع علي شبكـة االنرتنت  www.nairobicongress.comبـرنامج بـيين(انرتفيـس) سهل التعـامل معه يتيح
للمجتمع الربيدي متـابعة تقدم االعمال واالحداث احلاليـة للمؤمتر 0وهناك تدابري اخـري جيري اجنازها مثل دعم االمن وحتديث
البنية القاعدية والطرق وتوسيع امليناء اجلوي الدولي وحتسني خدمات االتصال0
ويف حميط الربيد بكينيا ,يتم بالتدريج ادخال خدمات الـربيد االلكرتوني وحمطات االتصال باالنرتنت يف مكاتب الربيد باالستعانة
بالتقنيات الالسلكية 0و سوف يتم حتديث اخلدمات املالية الربيدية ويتم ادخال االداء التلقائي عليها0

الصور
صورة  ( - 1من اليسـار الي اليمني) السيد سريوس مينـا ,الرئيس املعني للمؤمتر الـرابع والعشرين ,السيد بيـتانج ندميو ,االمني الدائم
لـوزارة االعالم واالتصال ,السيد ادوارد ديان ,املديـر العام ,السيد كن اولووش ,املديـر العام التنفيذي لربيد كيـنيا ,وهم يعرضون الطابع
اجلديد0
صورة  - 2الطابع اجلديد0
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