
٢٠٢٠أغسطس٣١برن، في
  

  منشور المكتب الدولي118
  

١١٨  

  إصدارات الطوابع البریدیة غیر المشروعة-نیجیریا   

)اإلنكلیزیة(ترجمة عن 
  

DPRM
Beh/Elt-Ag
28.08.2020

حضرة السیدة، السید،

ین معیَّن، إعالم المس��تثمرین ال)Nigerian Postal Service(خدمة برید نیجیریا ، نیجیریافي معیَّنالمس��تثمر الودی
:بما یليفي جمیع البلدان األخرى األعضاء في االتحاد البریدي العالمي

شبكة لى المبینة فیما یلي تُباع عالطوابع البریدیة غیر المشروعة أن إصدارات خدمة برید نیجیریا لقد اكتشفت "
:كما لو كانت طوابع صادرة عن نیجیریامختلفة نترنت في بلدان اإل

٥٧طوابع على " (تس��عة ٢٠١٣لعام١س��لس��لة "الفریق الُمش��اِرك في بطولة العالم لس��باقات فورموال  -
بطاقة مصغرة)؛

سلسلة "الفطریات" (خمسة طوابع على بطاقة واحدة مصغرة)؛  -

سلسلة "البابا یوحنا بولس الثاني" (خمسة طوابع على بطاقة واحدة مصغرة)؛  -

سلسلة "الذكرى السنویة الخمسمائة لإلصالح" (أربعة طوابع على بطاقة واحدة مصغرة)؛  -

بطاقة مصغرة)؛٣٠واحد وطابعان وأربعة طوابع علىسلسلة "الفضاء" (طابع   -

االتحاد الدولي لكرة القدم واأللعاب األولمبیة" (طابع واحد وطابعان وأربعة طوابع -س��لس��لة "الریاض��ة   -
بطاقة مصغرة).٢٤على

تالي:الالشبكي لالتحاد البریدي العالمي على العنوانوترد صور ھذه اإلصدارات غیر المشروعة على الموقع"
circulars-IRCs/Philatelic-Union/Activities/Philately-Postal-www.upu.int/en/Universal.

من االتفاقیة ٦لجمھوریة نیجیریا االتحادیة والمادةأنھا، وفقاً للتش�������ریع الوطني "وتؤكد خدمة برید نیجیریا
البریدیة العالمیة، ھي الس��لطة الرس��میة الوحیدة والمس��تثمر المعیَّن الوحید في أراض��ي نیجیریا التي یحق لھا أن 

تُصدر الطوابع البریدیة وتطرحھا للتداول باسم جمھوریة نیجیریا االتحادیة.

وتدین بأش��د العبارات تص��میم ھذه اإلص��دارات غیر المش��روعة وإنتاجھا وطباعتھا "وتس��تنكر خدمة برید نیجیریا 
وفضالً عن ذلك، .وبیعھا، وتؤكد أن ھذه اإلصدارات غیر المشروعة ال یعتد بھا دلیالً على تسدید أجرة التخلیص

أي ، وأال تربط بینبغي أال تُقتنى ھذه اإلصدارات غیر المشروعة ألي غرض آخر كان، كجمعھا على سبیل المثال
شكل من األشكال بنیجیریا لما یلحقھ ذلك لألسف من ضرر معنوي واقتصادي ببلدنا ویسيء إلى سمعتھ.

عالمي " لدان األعض��������اء في االتحاد البریدي ال وتلتمس خدمة برید نیجیریا تعاون وتض��������امن ودعم جمیع الب
غیر المش���روعة وتداولھا في أراض���یھا وفقاً لقوانینھا واألجھزة التابعة لھ من أجل منع بیع ھذه الطوابع البریدیة 

".وأنظمتھا

،،وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدیر واالحترام،
  ،مدیر اللوجستیات

ن ألكسندر دوكريوج


