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اإلدارة

البلددددددا األعضددددداء فددددد مجلددددد
ومجل االستثمار البريدي
االتحادات المحدودة التابعة لالتحاد

اإلدارة

المراقبدددو فددد اجتماعدددات مجلددد
ومجل االستثمار البريدي:
 سائر البلدا األعضاء ف االتحاد أعضاء اللجنة االستشاريةبر  ،ف  01أكتوبر "تشري األول" 4102

4570(DOT.PSFP)1132

إنشاء فريق "مقدمي خدمات الدفع البريدية"

حضرة السيّدة/السيّد،
ف مجل االسدتثمار البريددي بموجدل الحكد " ،4104/C 21باتخدا أيدة قدرارات واجدراءات بضدرن ضدما
ُكلِّ َ
تنمية وإدارة فعالتي لشبكة االتحاد العالمية لخدمات الدفع اإللكتروند البريديدة بنداء علدى التجربدة المكتسدبة فد
مجال أنشطة تعاونية البريد العاجل الدول وتعاونية االتصاالت المعلوماتية".
وقددرّ ر الم د تمر الخددام والعشددرو لالتحدداد ،ضددم إحددد اسددتراتيجياتل الت د تح ددى باألولويددة ،إنشدداء شددبكة
االتحاد العالمية لخدمات الدفع اإللكترون البريدية الت تق ّد قيمة مضافة للكثير م البلدا األعضاء ف االتحاد
وس ّكانها ووضدعها ضدم اسدتراتيجياتل التد تح دى باألولويدة .وبالنتيجدة أصدب مد الملد ّ إنشداء هيكدل ضدم
االتحاد يتولى إنشاء ه ه الشبكة وتنسيق عدد م األنشطة المحددة فيما بي مستخدميها.
وخدمات الدفع البريدية ه عموما ً مربحدة جدداً وتسداه إلدى حد ّد بعيدد فد إيدرادات المسدتثمري المعيندي  .ومدع
استمرار تراجع حج الخدمات التقليدية ف مناطق كثيرة ،أصبحت خدمات الددفع وييرهدا مد الخددمات الماليدة
أهمية ف ضما استدامة المستثمري المعيندي  .وفد عددد كبيدر مد البلددا  ،تت ّ
ً
خطدى مسداهمة
ت دي دوراً أكثر
الخدمات المالية البريدية ف إيرادات البريد نسبة  ،٪01وتصل ه ه النسبة ف الكثير منها إلى أكثر م .٪01
ويتع ّي إصالح هيكل اإلدارة الحال لشبكة االتحاد العالمية لخدمات الدفع اإللكترون البريدية أل أكثر مد 01
مستثمراً بريديا ً ه م مستخدميها ،فه ال تر ّكز حاليا ً بصورة متواصدلة علدى تنميدة المنتجدات والخددمات وال
تمن ه ه المسألة درجة التفاعل المطلوبة ف بيئة سوق خدمات الدفع الشديدة التناف والديناميكية.
وبنا ًء على طلدل مجلد االسدتثمار البريددي فد دورتيدل الثانيدة فد عدا  4102واألولدى فد عدا  ،4102أعد ّد
البلدا األعضاء ف الفريق المخصص المعن بإنشاء فريق "مستخدم خدمات الددفع البريديدة" التدابع للجندة 0
المنبثقددة عدد مجلدد االسددتثمار البريدددي مجموعددة المسددتندات المتعلقددة بإنشدداء فريددق "مقدددم خدددمات الدددفع
البريدية" ،و لك بالتعاو الوثيق مع عدد م البلدا األعضاء م ك ّل مناطق العال واالتحاد البريدي األمريكد
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-2عرن هد ه المسدتندات علدى مجلد االسدتثمار البريددي فد دورتدل
اإلسدبان والبرتضدال والمكتدل الددول  .وسد ُت َ
الثانية لعا  4102تحت البند  0وعلى اللجنة  0التابعدة لمجلد اإلدارة للموافقدة عليهدا .ووضدع المكتدل الددول
ضم أولى أولوياتل العمل ترجمة ه ه المستندات ونشرها.
وأدعو ك ّل البلدا األعضاء ف مجل االستثمار البريدي ومجل اإلدارة ،واألعضاء المراقبي المعنيي أيضاً،
إلددى دراسددة ه د ه المسددتندات المه ّمددة خددالل التحضددير للمشدداركة الفعّالددة لوفددودك ف د دورة مجل د االسددتثمار
البريدي/مجل اإلدارة ف أكتوبر "تشري األول" ونوفمبر "تشدري الثدان " مد أجدل اتخدا قدرار بشدأ إنشداء
فريق "مقدم خدمات الدفع البريدية".
ونو ّد التشديد على أهمية إطدال المكتدل الددول وبرندام الخددمات الماليدة البريديدة ،قبل  72أكتلوبر "تشلري
األو "  ، 7102علدى قددرارات المسددتثمري المعينددي النهائيددة أو الم قتدة باالنضددما إلددى فريددق "مقدددم خدددمات
ّ
االطال أيضا ً علدى مدوجز
 /الدفع البريدية" بواسطة النمو ج الوارد ف الملحق  4المرفق به ه الرسالة .ويمكنك
 /متعلق بإنشاء الفريق ف الملحق .0
وأو ّد أيضا ً الطلل إلى االتحادات المحدودة أو تو ّفر التنسديق والددع لهد ه الخطدوة االسدتراتيجية المتمثلدة بإنشداء
فريق "مقدم خدمات الدفع البريدية" الجديد.
رسل المستندات المتعلقة به ه المسألة وس ُتن َشر على الموقع اإللكترون لالتحاد ف أقرل وقت ممك .
وس ُت َ
وتفضلوا بقبول فائق االحترا والتقدير،،،
األمي العا ،
بشار عبد الرحم حسي )(Bishar A. Hussein

