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ليسوتو - طوابع بريدية غير مشروعة

(ترجمة عن اإلنجليزية)

DER
Mou/Mlk/Rd
02.02.2015

حضرة السيِّدة، السيِّد،

يرجو المستثمر المعيَّن في ليسوتو، شركة ليسوتو للخدمات البريدية، من المكتب الدولي إعالم المستثمرين 
المعيَّنين في البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي بما يلي:

"أصبحت ليسوتو ضحية إنتاج طوابع بريدية غير مشروعة وتوزيعها باسمها، وهي تسعى إلى الحصول على 
دعم البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي ومساعدتها لمحاربة هذه المشكلة.

وتغتنم شركة ليسوتو للخدمات البريدية هذه الفرصة لتؤكد وتشدِّد على أنه وفقا للتشريع الوطني لليسوتو ووفقا 
للمادة 8 من االتفاقية البريدية العالمية لعام 2012، تمثّل شركة ليسوتو للخدمات البريدية السلطة الرسمية 
الوحيدة والمستثمر المعين الوحيد في إقليم ليسوتو الذي يتمتع بصالحية إصدار وتوزيع الطوابع البريدية باسم 

ليسوتو بموجب تشريع البلد.

وبالفعل، اكتشفت شركة ليسوتو للخدمات البريدية مؤخرا، بفضل مجتمع هواة جمع الطوابع البريدية، أن سلسلة 
من 30 ورقة، تشمل 30 طابعا من الطوابع البريدية الفردية، تُباع وتُوزع على اإلنترنت كما لو كانت طوابع 
بريدية باسم ليسوتو. وتؤكد مؤسسة بريد ليسوتو أن هذه اإلصدارات هي إصدارات غير مشروعة وغير 
صالحة كدليل على تسديد أجرة التخليص البريدي وتُندد بعمليات تصميم وطبع وبيع هذه اإلصدارات غير 
المشروعة وتُدينها. وإنه لمن المؤسف أن تتسبب هذه األعمال في أضرار معنوية واقتصادية لبلدنا. ويسعى 
األشخاص المنعدمو الضمير المسؤولون عن هذه األعمال إلى تشويه سمعة واسم بلدنا بتداول طوابع بريدية 
يزعمون أنها صادرة عن جمهورية ليسوتو. ويتضمن المرفق وصفا أكثر تفصيال  لإلصدارات غير المشروعة 

للطوابع البريدية وفضال عن ذلك ال تمت بأي صلة إلى ثقافة ليسوتو وتراثه.

وتُندِّد شركة ليسوتو للخدمات البريدية أيضا بأشد لهجة ممكنة ببيع هذه اإلصدارات غير المشروعة وتُدين 
األفعال المذمومة ذات الصلة طبقا للمادة 11 من االتفاقية البريدية العالمية لعام 2012 وكذلك الحكــــــــــــم 
CA 26/2008 (مدوَّنـــة أخالقيات جمع الطوابع البريدية المخصَّصة للبلدان األعضاء في االتحاد البريدي 

العالمي) الصادر عن المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد البريدي العالمي.

ومن ثم، تدعو مؤسسة بريد ليسوتو البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي كافة واألجهزة التابعة له إلى 
التعاون والتضامن والدعم من أجل منع بيع وتداول الطوابع البريدية غير المشروعة وفقا لقوانينها وقواعدها 
ووفقا ألحكام االتفاقية البريدية العالمية كما تدعوها إلى مساعدة ليسوتو التخاذ كل التدابير الالزمة والمناسبة 
إلحالة الضالعين في القضايا المتعلقة بالطوابع البريدية غير المشروعة إلى القضاء. ويُعتبر استمرار إصدار 

وبيع الطوابع البريدية غير المشروعة أمرا خطيرا وعمال ال يضرُّ بهواية جمع الطوابع البريدية وبسمعة البلد 
المعني فقط ولكنه يضرُّ أيضا بكل البلدان والقطاع البريدي بنطاقه الواسع.

وتفضّلوا بقبول فائق االحترام،،،
مدير الشؤون االقتصادية والنظامية،

(Murray Buchanan) موراي بوكانان
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Annexe
الملحق 

إصدار الطوابع البريدية غير المشروعة باسم ليسوتو
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