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388          منشور المكتب الدولي رقم        

 شروعةطوابع بريدية غير م إصدارات - النيجر

)ترجمة عن الفرنسية (

 

 البريدي العالمي االتحاد

388 

 

Kl/Yo 

 
 ،سيدتي، سيدي

 
 : بما يليإبالغكمالمكتب الدولي من  النيجرترجو إدارة بريد 

 

ع غير المشروعين           " نتشرف بإحاطتكم علمًا لكي تقوموا بإبالغ البلدان األعضاء في االتحاد باإلصدار والبي
 .لمجموعات من طوابع البريد تحمل اسم النيجر ومنشورة على بعض مواقع شبكة االنترنت

 

د  ًا من             وإذ ُت ر نوع ل وُيعتب ة ب ل عدوانًا على سيادة دول ذي يمث ذا العمل ال دة ه د النيجر بش ين مؤسسة بري
ة التي تضر           ذه اآلف القرصنة ينم عن سلب واغتصاب، فإنها تطلب من آافة البلدان مساعدتها في مكافحة ه

 .بسمعة إداراتنا ودولنا
 

ع التي تصدرها          د النيجر أن الطواب ع شبكة االنترنت المخصص       آما تذّآر مؤسسة بري  موجودة على موق
ع          ة جم ة هواي ة لتنمي ة العالمي ي الجمعي وًا ف فها عض ك بوص ة وذل ع البريدي المي للطواب رقيم الع ام الت لنظ

 .الطوابع البريدية
 

ع           واع من الطواب وتطلب النيجر من آافة البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي حظر تداول هذه األن
 .هافي أراضي

 

ر            ال غي ذه األعم ي ه د مرتكب داء البري ن أع ف ع ة بالكش دابير الكفيل اذ الت ًال باتخ ًا فع ر حالي وم النيج وتق
 .المشروعة والتعرف عليهم ومقاضاتهم أمام المحاآم

 

م النيجر     ر مشروعة باس ة غي ة الصادرة بطريق ع البريدي ة للطواب ر المكتمل ة غي ه القائم يكم رفق وُنرسل إل
 ". بعض المواقع وذلك إلجراء الالزموالموجودة على

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 
 ،األسواقمدير 

 
K.J.S. McKEOWN 
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Annexe 
 الملحق

 
 
 

 طوابع بريدية إصدارها غير مشروع
 
 

Lady Diana (1997); Animaux du Monde (1998); Life on earth; Princess Diamainked; Princess 
Diana & Elton J; Les Beatles & Silivi vartan; Elvs presley (1998); Kennedy space center; 
Popey sailor; Antarica-Roal 1911; Golf pro bobby 20 th; Charle Charlin Douglas; GWTW 
GOLF; Joe DiMAGGIOL.; Butterflies; Pinochro Cartoon; Cartoon of 20 th Century; Marly 
Monroe souvenir; Janis Jophin Souvenir; a somber Mto JFK (1999); Festival of fashion history; 
Festival of music history; Jeanl. II en Afrique; Les grands acteurs Fce et Italie; Frank Sinatra et 
Princess grace; Prince Diana et Elton John; Niger sheet let of train; Walt Disney souvenir; 
Millenium 1950-1959; Sidney olympic 2000; Nobel prize T. Roosevelt. 

 


