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الموضوع :استبيانان لدعم إعداد اقتراحات ترمي إلى وضع نظام أجور متكامل
حضرة السيدة ،السيد،
اعتمد المؤتمر االستتتتتتتلعام ل ا  2018خطة األجور المتكاملة من خالل حك المؤتمر  ،2018/C 6الذي يكلف
مجلس االستلمار البريدي بإجراء است راض شامل لألجور المطبقة على الخدمات األساسية والخدمات اإلضافية
(خدمات الب امث الخاض ة للتتبع والب امث المسجلة والب امث المؤمن عليها) وبإعداد اقتراحات ترم إلى وضع
عظا أجور متكامل وحديث واستشراف لي رض على مؤتمر عا .2020
وجرى أيضتتا تكليف مجلس االستتتلمار البريدي بمقتضتتى الحك  2018/C 6بمراج ة أجور الب امث الت تحتوي
على بضامع فيما يت لق بالتدفقات البريدية كافة وبإعداد اقتراحات تهدف إلى تحسين االتساق بين عظام ْ األجور
وترشيدهما ألعاء مدة سريان ولامق أبيدجان.

/

/

وتحدد خطة األجور المتكاملة المجاالت الت يمكن أن يتحقق فيها مستوى أفضل من االتساق واإلدماج والترشيد
بين عظام ْ األجور .ويهدف أحد ععاصتتتتتتتر هذا ال مل الهامة إلى المواءمة بين الت ريفات الداخلية وتكلفة م الجة
ب امث البريد الدول الوارد .ويتضتتمن الملحق  1وصتتفا عاما للعموذج التحليل لحستتاب عستتبة التكلفة إلى الت ريفة
فضال عن المبادئ التوجيهية لتقدي بياعات التكلفة الت جرى جم ها عبر مختلف االستبياعات.
وسيجري أيضا بمقتضى حك المؤتمر  2018/C 6مراج ة أجور الخدم ـ ـ ـ ـات اإلضافية (خدم ـات الب امث الخاض ة
للتتبع والب امث المستتتتجلة والب امث المؤمن عليها) بإية إعداد اقتراحات بشتتتت ن األجور وعرضتتتتها خالل فترة مؤتمر
أبيدجان .وترد ف الملحق  2مذكرة تقعية بشتتتتت ن كيفية تطبيق األجور على خصتتتتتام الخدمة اإلضتتتتتافية الخاصتتتتتة
بالخدمات اإلضافية حاليا.
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-2وتجمع الم لومات المت لقة بإعداد اقتراحات بش ن عظا أجور متكامل من خالل االستبياعين التاليين:
/

الملحق  3الذي يتضمن استبياعا حول الت ريفات الداخلية المفروضة على ب امث بريد الرسامل والطرود البريدية.
وسيجمع هذا االستبيان أحدث الت ريفات الداخلية المتاحة الخاصة بمختلف عتبات األوزان.

/

الملحق  4الذي يتضمن استبياعا بش ن تكاليف تقدي الخدمات األساسية والخدمات اإلضافية للبريد الوارد .ويهدف
هذا االستتتبيان إلى جمع م لومات عن تكاليف تقدي الخدمات األستتاستتية فيما يخ بريد الرستتامل وبريد الطرود
واستتتتتتتتخدا عتامجد لتحديد ال القة بين الم لومات المت لقة بالتكاليف والت ريفات الداخلية .كما يجمع االستتتتتتتتبيان
الوارد ف الملحق  3الم لومات الخاصتتتتة بالتكاليف فيما يت لق بتقدي الخدمات اإلضتتتتافية فضتتتتال عن الم لومات
الخاصة باألكياس .M
ويرجى معك التفضتتل باستتتيفاء االستتتبياعين وإعادتهما إلى المكتب الدول في موعد أقصااا  21ديساامبر 2018
بالعظر إلى أن عملية تحليلهما يعبإ أن تستتتتتتتتكمل وت رض على اجتماع فريق األجور المتكاملة ف األستتتتتتتبوع
اللالث من شهر يعاير  .2019وترد ال صيإة اإللكتروعية لال ستبياعين ف الموقع ال شبك لالتحاد البريدي ال الم
.www.upu.int/en/remuneration
واستتتتتتتمحوا لعا أن عؤكد لك على أهمية جمع الم لومات المطلوبة بالعظر إلى دخول عمل مجلس االستتتتتتتتلمار
البريدي ومجلس اإلدارة بش ن وضع االقتراحات الخاصة بعظا األجور المتكاملة مرحلتد الحاسمة .وستستخد
عتامج هذه الدراستتتتتتتات ،بمقتضتتتتتتتى الحك  2018/C 6لتحديد الم ايير المالممة الت يمكن أن تشتتتتتتتكل جزءا من
االقتراحات الخاصتتتتة بعظا األجور المتكامل .ولذلك عود أن عشتتتتجع جميع البلدان على مد المكتب الدول بجميع
البياعات المطلوبة.
وأخيرا ،لت لموا أن البياعات الت ستتتتتتتتقدموعها ستتتتتتتتودع ف أياد أميعة لدى موظف المكتب الدول الذين وق وا
اتفاقات تضمن السرية /عد الكشف عن الم لومات والذين سي الجوعها بسرية تامة.
وتفضلوا بقبول فامق عبارات االحترا ،،،
مدير السياسة ال امة والتعظي واألسواق،
سيفا سوماسوعدرا ،

