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  مشروعةطوابع بریدیة غیر -رواندا 

)الفرنسیة(ترجمة عن 
  
  
  

DREM
Mlm/Rd
24.01.2017

  حضرة السیدة، السید،
  

، من المكتب الدولي إعالم البل�دان األعض�اء ""l’Office national des postes، رواندان في یرجو المستثمر المعیَّ 
  في االتحاد البریدي العالمي بما یلي: 

ن في رواندا بأن ھناك عدة إص�دارات غی�ر مش�روعة م�ن الطواب�ع البریدی�ة مطروح�ة حالی�ا أبلغ المستثمر المعیَّ "
  ).١) (انظر الملحق Heroes of the Soviet Unionوتتناول موضوع "أبطال االتحاد السوفیتي" (في السوقللبیع

رات، موّض�حا أنھ�ا إص�دارات غی�ر ن في رواندا یستنكر ویدین بش�دة مث�ل ھ�ذه اإلص�داالمستثمر المعیَّ بناء علیھ، فإن و
  .مشروعة تمّس بسمعة رواندا بصفة عامة والبرید الرواندي بصفة خاصة

طواب��ع النت��اجوع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��إن ھ��ذه اإلص��دارات تش��كل انتھاك��ا ص��ارخا للتش��ریعات الوطنی��ة المتعلق��ة بإ
دا، ـــــ�ـن ف�ي روانمن االتفاقیة البریدیة العالمیة، التي تنص على أن المستثمر المع�یَّ ٨وكذا أحكام المادة یةالبرید

"l’Office national des postes" ھو الجھة الوحیدة الم�رخص لھ�ا بإص�دار الق�یم الخاص�ة بھوای�ة جم�ع الطواب�ع ،
ا االتح��اد البری��دي الع��المي البریدی��ة باس��م روان��دا. وف��ى ھ��ذا الص��دد، فإنن��ا نع��ول عل��ى المب��ادرات الت��ي س��یتخذھ

  وأجھزتھ من أجل وضع حد لھذه الظاھرة.

أن تتخ�ذ الت�دابیر المناس�بة لمس�اعدتنا عل�ى منھ�ا ونعول أیضا على تض�امن اإلدارات البریدی�ة الش�قیقة الت�ي نأم�ل 
البریدی��ة التع�رف عل�ى الجن��اة وتق�دیمھم إل�ى العدال��ة. وأخی�را، فإنن��ا نع�ول عل�ى ش��ركائنا م�ن ھ�واة جم��ع الطواب�ع 

م ت��داول منتج��ات ھوای��ة جم��ع الطواب��ع البریدی��ة وال��ذین ال یت��رددون ف��ي دون دائم��ا بالقواع��د الت��ي ت��نظِّ ال��ذین یتقیَّ��
  االتصال باإلدارات البریدیة من أجل إبالغھا بالطابع غیر المشروع لبعض اإلصدارات.

ن�وفمبر ١٥ابع البریدیة یعود تاریخھ�ا إل�ى ن في رواندا شركاءه أن آخر إصداراتھ من الطوویعلم المستثمر المعیَّ 
دا"ــ�ـي روانــ�ـة فــــ�ــن والثقافــو"الف) "Mountain Gorilla"(ة" ــْي "الغوریال الجبلیــــوتتعلق بموضوع٢٠١٠

)"Art and Culture of Rwanda"( روع ویج�ب ــ�ـھ�ذا اإلص�دار فھ�و غی�ر مشیعق�ب. ومن ث�م،  ف�أن أي إص�دار
  ھذا األساس".التعامل معھ على 

  وتفضلوا بقبول فائق عبارات االحترام،،،
  

  ،مدیر اللوازمیات باإلنابة
  ھارالد فایریش
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Annexe 1

  ١الملحق 

  ن في رواندابلغ عنھ المستثمر المعیَّ أاإلصدار غیر المشروع الذي 

    

  
  

    

  


