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لدى االتحاد السويسري من المكتب الدولي أن يحيط إدارات بريد جان دأذربي سفارة جمهورية ترجو

 : بما يلي العالميالبلدان األعضاء في االتحاد البريدي
 
جان مرة أخرى انتباه أعضاء االتحاد البريدي العالمي إلى تواصل دتسترعي حكومة جمهورية أذربي"

 من اتفاقية االتحاد بصورة غير مقبولة، هو يقوم على استمرار وجود وإصدار 8ادة خرق أحكام الم
 -ائف وانفصالي وغير معترف به دع في السوق المفتوحة باسم آيان زالطوابع غير المشروعة دون را

ويشكل ذلك خرقًا صارخا ". آاراباخ الجبلية"أو " آاراباخ-ناغورنوجمهورية "وهو ما يطلق عله اسم 
 .جاندر مقبول لسيادة جمهورية أذربيوغي

 
جان أن تذآر مرة أخرى أعضاء االتحاد دآاراباخ، تود حكومة أذربي-وفيما يتعلق بوضع إقليم ناغورنو

 غير قابل للتصرف ويدخل بكامله ضمن حدود جمهورية اإلقليموقطاع جمع الطوابع البريدية بأن هذا 
جمهورية "ليه اسم ذه الطوابع التي تحمل اسم ما يطلق ع هإصدارجان المعترف بها دوليًا، وأن دأذربي

 .جان وحرمة أراضيهاديشكل انتهاآا لجمهورية أذربي" آاراباخ الجبلية"أو " آاراباخ-ناغورنو
 

جان بما في ذلك مجلس دوالتكامل اإلقليمي لجمهورية أذربيواعترف المجتمع الدولي آافة بالسيادة 
 يوليو 29 بتاريخ 853 و1993" نيسان" أبريل 30 بتاريخ 822قراراته األمن التابع لألمم المتحدة في 

تشرين " نوفمبر 12 بتاريخ 884 و1993" تشرين األول" أآتوبر 14 بتاريخ 874 و1993" تموز"
 والجمعية العامة في قراراتها العديدة الخاصة بالتعاون بين األمم المتحدة ومنظمة األمن 1993" الثاني

 والقرار 1994" تشرين الثاني" نوفمبر 15 بتاريخ A/RES/49/13مثل القرار (با والتعاون في أورو
A/RES/57/298 آاراباخ، وهو -يحق إلقليم ناغورنو ومن ثم، ال). 2003" شباط" فبراير 6 بتاريخ

جان إصدار طوابع تحمل اسمه دون موافقة حكومة ديشكل جزءًا وإقليميا أساسيًا من جمهورية أذربي
 .المرآزيةجان دأذربي

 
جان بدرجة آبيرة، وهي تذآر أنها دوما زال يثير وجود هذه الطوابع غير المشروعة قلق حكومة أذربي
انظر المناشير السابقة التي وزعها (دعت إلى التحرك ضد هذه المسألة مرارًا خالل األعوام السابقة 

 والمنشور رقم 2005" شباط " فبراير28 في 73المنشور رقم : جاندالمكتب الدولي باسم حكومة أذربي
 والمنشور رقم 1999" تموز" يوليو 26في  251 والمنشور رقم 2004" آب" أغسطس 30 في 263
 ).1993 "آانون األول " في ديسمبر426
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جان أن مشكلة الطوابع البريدية غير المشروعة يتطلب حال عاجال وفعاال، وهي ترحب          دوتعتبر أذربي 
ؤتمر االتحاد       آل  الترحيب باعتماد األحكام الجديدة والمدعمة التفاقية االتحاد البريدي العالمي بمناسبة م

، 11 و8، وخاصة المادتين   2004لعام البريدية العالمي الثالث والعشرين الذي عقد في بوخارست في ا   
م   ا الخطوات األولى        C 51/2004فضال عن الحك  في االتجاه    على وجه الخصوص إذ يشكل آل منه

اد    دها آل من االتح ي يعتم د من اإلجراءات الت ع بالمزي ذي ينبغي أن ُيتب الصحيح الواجب سلوآه وال
ه  دان األعضاء في المي والبل دي الع ة أذربي . البري ة جمهوري ذا الخصوص، تطلب حكوم ن دوبه جان م

د       م أي معلومات عن وجود    البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي أن تتحلى بكامل الحذر وأن تق
ر المش و ة غي ع البريدي داول الطواب ـت ا  ـــ ل م ي تحم دودها والت ل ح ـيسروعة داخ ة "مى ـ بجمهوري

 ".آاراباخ الجبلية"أو " آاراباخ-ناغورنو
 

ادة       دإضافة إلى ذلك، ترغب أذربي    ذ الم ات خاصة تتصل بتنفي ة االتحاد    11جان بإعداد تطبيق  من اتفاقي
ة في الخطوات       البريدي العالمي على     أراضيها، آما أنها تؤآد مجددا رغبتها في المشارآة بصورة فعلي

ود أن  . التي تستهدف تسهيل تنفيذ هذه األحكام    ونظرًا إلى أن من الطارئ تحضير مثل هذه التطبيقات، ن
نهم،        رات آل م دي العالمي معلومات بشأن خب لم من أعضاء االتحاد البري  عن عينات من  فضالً نتس

دابير التي اعتمدت للتصدي          تشريعات ة والمعلومات بشأن الت هم تنطوي على أحكام تعالج التدابير الجنائي
المي التي                 دي الع ة االتحاد البري لمثل هذه األنواع من األعمال غير الشرعية التي يرد وصفها في اتفاقي

 .C 51/2004باإلضافة إلى الحكم )  بشكل خاص11 و8 المادتان(عدلت مؤخرًا 
 

جان لدى د لكم جزيل الشكر تفضلكم بإرسال هذه المعلومات مباشرة إلى سفارة جمهورية أذربيونشكر
األبداد (، Dalmaziquai 27 ،Berne CH 3005 ،Switzerland :االتحاد السويسري على العنوان التالي
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