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الموضوع :تقييم اآلثار المتعلقة بالسوق والناجمة عن تطبيق نظم أجور االتحاد البريدي العالمي
حضرة السيدة ،السيد،
وافق المؤتمر االستتتتتت نا ي لعام  2018على خطة األجور المتكاملة بمقتضتتتتتى حكمه  2018/C 6الذي كلف من
خالله مجلس االست مار البريدي ومجلس اإلدارة بتنفيذ خطة األجور المتكاملة بوتيرة سريعة .و سينب ق عن ذلك
تقديم اقتراحات ترمي إلى وضتتتتتتتع نرام أجور متكاملة يمت ل إلى المبادئ المتصتتتتتتتلة به التي اعتمدها المؤتمر
السادس والعشرون والواردة في اقتراح العمل  024الخاص بخطة أعمال إسطنبول.
وقرر مجلس اإلدارة خالل دورته ال انية ل عام ( 2018الدورة  )4أنه ينبغي تستتتتتتتريع العمل المتعلق بإعداد هذه
االقتراحات مع مراعاة آ ار تطبيق نرم أجور االتحاد البريدي العالمي الحالية من منروري األستتتتتتتواظ والتنريم
مراعاة تامة .و قد أشتتتتتتتار المجلس إلى ضتتتتتتترورة جمع كمية كبيرة من المعلومات في إطار هذه العملية بغية
الحصول على نتا ج سديدة ومستنيرة وقا مة على األدلة يمكن أن تشكل أساس هذه االقتراحات.
وستتتيغتنم مجلس اإلدارة هذه الفرصتتتة إلجراء استتتتشتتتارة واستتتعة النطاظ مع أهم أصتتتحال المصتتتلحة في االتحاد
البريدي العالمي .وذلك بصتتفة خاصتتة من خالل توجيه دعوة عامة لتقديم دراستتات وعقد مؤتمر للتنريم البريدي
أ ناء الدورة ( 5أبريل  ) 2019بشتتتتتتان ال ار المتعلقة بالستتتتتتوظ والناجمة عن تطبيق نرم أجور االتحاد البريدي
العالمي بما يتيح لالتحاد االتصتتال بمجموعة واستتعة من أصتتحال المصتتلحة ،بمن فيهم المشتتاركون من المجتمع
المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وي شجع أهم أ صحال الم صلحة بما في ذلك الحكومات والمنرمين والم ست مرين المعينين ،على الم شاركة ب شكل
فعال في عملية التشاور .كما يمكنهم الم ساهمة في جمع المعلومات عبر عدة استبيانات ب شان نرم أجور االتحاد
البريدي العالمي التي أعدت في إطار مجلس االست مار البريدي ومجلس اإلدارة.
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نرستتتل إليكم طيه ،في إطار هذه العملية ،االستتتتبيان الخاص بجمع معلومات بشتتتان آ ار تطبيق نرم أجور االتحاد
البريدي العالمي الحالية من منروري األستتواظ والتنريم .ونرجو منكم التفضتتل باستتتكمال االستتتبيان الوارد بالملحق 1
وإعادته إلى المكتل الدولي في موعد أقصاااااااا  21ديسااااااامبر  ،2018بالنرر إلى أن فريق الخبراء المنب ق عن
اللجنة  2التابعة لمجلس اإلدارة سيستند إلى هذه النتا ج في استكمال استنتاجاته في نهاية األسبوع ال الث من شهر
يناير من عام  .2019ويتوفر هذا االستتتبيان بالصتتيغة اإللكترونية على الموقع الشتتبكي لالتحاد البريدي العالمي:
.www.upu.int//en/remuneration
ووفقا ً للجدول الزمني الذي وافق عليه مجلس اإلدارة في أكتوبر  ،2018ستتتتوفر نتا ج االستتتتبيان أستتتاستتتا ً مهما ً
يستتتتتتتند إليه في إعداد اقتراحات بشتتتتتتان نرام أجور متكاملة وتنفيذ حكم المؤتمر  .2018/C 6ومع دخول عملية
إعداد االقتراحات في مرحلة متستتتتتتارعة وتوقع الحصتتتتتتول على النتا ج الفعلية في أبريل  ،2019فإنه من المهم
للغاية أن نتلقى نتا ج شتتتتاملة وفي الوقت المناستتتتل من البلدان األعضتتتتاء في االتحاد البريدي العالمي من جميع
المناطق ومستويات التنمية االقتصادية البريدية.
وأخيراً ،أود أن أؤكد لكم أن النتا ج التي ستتتتقدمونها من خالل هذا االستتتتبيان ستتتتودع في أيا دد أمينة لد مورفي
المكتل الدولي الذين وقعوا اتفاقات تضمن السرية/عدم الكشف عن المعلومات والذين سيعالجونها بسرية تامة.
وتفضلوا بقبول فا ق عبارات االحترام،،،
مدير السياسة العامة والتنريم واألسواظ،
سيفا سوماسوندرام

