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مدغشقر - طوابع بريدية غير مشروعة 

(األصل: بالفرنسية)

DREM
Elt/Mlm/Ag
18.03.2016

حضرة السيدة، السيد،

يرجو المستثمر المُعيَّن في مدغشقر، Paositra Malagasy، من المكتب الدولي أن يبلغ البلدان األعضاء في 
االتحاد ما يلي: 

"لقد نمى إلى علم بريد مدغشقر مؤخرا أن عدة طوابع غير مشروعة تطبع باسم جمهورية مدغشقر عن 
مواضيع متنوعة، مثل: 

عام القرد 2016؛ -
الذكرى السنوية التسعون إلنشاء الحزب الشيوعي الصيني، في عام 1999؛  -

السنة العالمية لعلوم الفلك 2009؛ -
الذكرى السنوية الخامسة والسبعون لوفاة بيير فريدي، في عام 2012؛ -

الذكرى السنوية المائتان لوالدة ريتشرد فاغنر، في عام 2013؛ -
الذكرى السنوية المائتان لتولي أسرة رومانوف مقاليد الحكم. -

ونظراً ألن تلك الطوابع لم تحصل على موافقة بريد مدغشقر، فإنها غير مشروعة، وينتهك إصدارها أحكام 
االتفاقية البريدية العالمية، وبذلك فإنها تعتبر الغية وباطلة، وال يمكن أن تشكل بأي حال من األحوال دليال 

صالحا على تسديد أجرة التخليص. 

ولما كان بريد مدغشقر يقع مرارا وتكرارا ضحية ألفعال تخالف القانون فيما يتعلق بإصدار الطوابع البريدية 
غير المشروعة باسم جمهورية مدغشقر، فإنه يستنكر ويدين بشدة هذه الممارسات، ويذكّر بأن اإلصدارات غير 

المشروعة ال تضرّ بسمعته فحسب، بل وأيضا بالخدمات المختصة بهواية جمع الطوابع البريدية في اإلدارات 
البريدية األخرى عموما. 

ومن ثم، يلتمس بريد مدغشقر تضامن ودعم جميع البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي من أجل 
القضاء على هذه الممارسات، ومنع بيع الطوابع غير المشروعة وتداولها ومساعدته على اكتشاف مرتكبي هذه 

األفعال لتقديمهم إلى العدالة.

ونحن نرجو من جميع المستثمرين المُعيَّنين لفت انتباه هواة جمع الطوابع وناشري فهارس الطوابع البريدية إلى 
هذه الطوابع البريدية غير المشروعة بغية منع شرائها أو بيعها أو جمعها.

ويغتنم بريد مدغشقر هذه المناسبة ليذكّر بأن الطوابع البريدية الصادرة رسميا منذ عام 2002 باسم جمهورية 
مدغشقر منشورة على الموقع اإللكتروني لنظام الترقيم العالمي لدى االتحاد البريدي العالمي."

وتفضلوا بقبول فائق عبارات االحترام،،،
مدير مديرية الشؤون النظامية واالقتصادية واألسواق،

(Murray Buchanan) موراي بوكانان


