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367          المكتب الدولي رقم        منشور 

 غير مشروعان لطوابع بريد إصداران - هايتي

)ترجمة عن الفرنسية (

 

 البريدي العالمي االتحاد

367 

 

Ho/Yo 

 ،سيدتي، سيدي
 

 : بما يليإبالغكمالمكتب الدولي من  هايتيترجو إدارة بريد 
 

ًا              " ل يجري حالي داول ب د للت ع بري ر مشروعين لطواب الحظت إدارة بريد هايتي مؤخرًا طرح إصدارين غي
 .بيعها على شبكة إنترنت

 

ذه اإلصدارات بسمعته         ومن ثم تستنكر وت    ل ه ع    شجب هذه الممارسات بشدة، إذ تضر مث ة جم ذا بهواي ا وآ
ي                   ايتي ف اك صارخ لتشريع ه ق األمر بانته ه، إذ يتعل المي في مجمل طوابع البريد بل باالتحاد البريدي الع

ادة   ذا التوصية       6مجال حماية طوابع البريد وآذا أحكام الم ة وآ ة العالمي ة البريدي  C 70/1999 من االتفاقي
 .لمؤتمر بكين

 

د      ه          وفي هذا الصدد، تعتمد إدارة بري المي وأجهزت دي الع اد البري ي يتخذها االتح ادرات الت ى المب ايتي عل  ه
ى              . الستئصال هذه الظاهرة   ة من أجل التوصل إل ع اإلدارات البريدي اون جمي آما تأمل بشدة في ضمان تع

 .آشف هوية الجناة ومالحقتهم في ساحة العدالة
 

 . التي أحصيت حتى اليومهذا وترد على النحو التالي قائمة هذه الطوابع غير المشروعة
 

 طوابع تحمل صورة البابا يوحنا بولس الثاني -أ 
 

 جمهورية هايتيل آل منها اسم ــ جورد ويحم8 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6بطاقة تتكون من 

 جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 10 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6بطاقة تتكون من 

 جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 15 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6تتكون من بطاقة 

 جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 20 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 3بطاقة تتكون من 

 جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 30 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 3بطاقة تتكون من 
 

  السادس عشرتديكبينة البابا طوابع تحمل صور -ب 
 

 جمهورية هايتي جورد ويحمــل آل منها اسم 8 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6بطاقة تتكون من 

 جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 10 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6بطاقة تتكون من 

 جمهورية هايتيسم  جورد ويحمل آل منها ا15 طوابع تبلغ قيمة آل طابع 6بطاقة تتكون من 

 ".جمهورية هايتي جورد ويحمل آل منها اسم 25بطاقتان تتكون آل منهما من طابعين بقيمة 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
 

 ،األسواقمدير 
 

K.J.S. McKEOWN 
 


