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 Seunghoon Jeon السيد :جهة االتصال

 24 35 350 31 41+الهاتف: 

 seunghoon.jeon@upu.intالبريد اإللكتروني: 

 البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي ى:ـإل

 للعلم:

 نينالمستثمرين المعي   -

 االتحادات المحدودة -

 السلطات التنظيمية -
 

 2022فبراير/شباط  11برن، في 

 
 

 1019(DPRM.URS)0115 ة:ـــــاإلحال

 اإلخطار بالكيان أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بااللتزامات النابعة من وثائق االتحاد الموضوع:
 
 

 حضرة السيدة، السيد،
 

اتفاقية بريدية ، ضطططططمن جملة أمور، واعتمد، 2021 أغسطططططط /   27أعماله بنجاح يوم  اختتم مؤتمر أبيدجان
ً واتفاقاً جديداً  عالمية جديدة . وفي من اآلن فصططاعداً  طابع دائملكلْيهما سططيصططب  و ة،بخدمات الدفع البريدي خاصططا
البلدان األعضططططططاء أن تبلت المكت  تتطل  من من االتفاقية التي  2توجيه انتباهكم إلى المادة أوجد هذا الصططططططدد، 

اإلشطراف على الشطؤون  اسطم الهيئة الحكومية المسطؤولة عنب ،خالل مهلة سطتة أشطهر من انتهاء المؤتمر ،الدولي
 ً السططتثمار الخدمات البريدية  البريدية وعنوانها، واسططم وعنوان المسططتثمر المعي ن أو المسططتثمرين المعي نين رسططميا

 بااللتزامات النابعة من وثائق االتحاد في إقليمهم. والوفاء
 

والبلدان األعضطططاء تُخطر المكت  الدولي ، وهو العام الذي أُدرجت فيه هذه المادة في االتفاقية، 2004ومنذ عام 
نين. وعالوة على ذلك، عمدت بلدان أعضطططططططاء عديدة إلى إبالب المكت  بهيئاتها الحكومية وبمسطططططططتثمريها المعي  

ً الدولي   بكياناتها التنظيمية عندما كانت هذه تختلف عن الكيانات الحكومية. أيضا
 

ع البريدية البلداَن األعضطططططططاء األطراف في هذا االتفاق، ب ن من االتفاق الخاص بخدمات الدف 3وتُلزم المادة 
المسطؤولية  الهيئة الحكوميةاختتام المؤتمر، باسطم وعنوان  التي تليتُعلم المكت  الدولي، خالل األشطهر السطتة 

ً  أو المسطططتثمرين المعي نينن على خدمات الدفع البريدية وباسطططم وعنوان المسطططتثمر المعي  عن اإلشطططراف   رسطططميا
االتحاد  االلتزامات النابعة من وثائقوالوفاء ب ة شطططبكتهملالضططططالا باسطططتثمار خدمات الدفع البريدية بواسطططط

 على أراضيهم اإلقليمية.
 

 
/ 

 ً ً  2للمادة  ومن ثم، نلتم  منكم، طبقا من االتفاق الخاص بخدمات  3للمادة عند االقتضطططططاء،  ،من االتفاقية، وطبقا
 .(1المعلومات الالزمة باستخدام االستمارة المرفقة )الملحق أن تقدموا  الدفع البريدية،

 

في أقر  وقت  ،المكتَ  الدوليأن تخطر البلدان األعضططططاء يتعين على وخالل الفترة الفاصططططلة بين المؤتمرات، 
ً على المسططططططتثمرين المعي  تطرأ  اتتغيير ةب ي تغييرات قد تطرأ على هيئاتها الحكومية. وأيممكن،   ،نين رسططططططميا
في أقر  وقت ممكن، ويُفضططل أن يكون ذلك قبل ثالثة أشططهر على األقل بها المكت  الدولي  إخطار كذلك ينبغي
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ً وعندما يعي    ، فينبغي له أن يحدد نطاق الخدمات البريدية التي سطططيوفرها هذا جديداً  مسطططتثمراً  ن بلد عضطططو رسطططميا
 عن التغطية الجغرافية التي يقوم بها المستثمر في إقليمه. د، فضالً األخير بموج  وثائق االتحا

 
/  ً التفاق الخاص من ا 3ونص المادة  من االتفاقية 2نصُّ المادة  2في الملحق  وعلى سططبيل اإلعالم، يرد ُمرفقا

 .البريديةبخدمات الدفع 
 

الموقع في  ،بانتظام، واالسططتمارة الواج  ملؤهاتحيينها وتوجد كل من قائمة الكيانات، التي يقوم المكت  الدولي ب
 لالتحاد البريدي العالمي على الرابط التالي:  الشبكي

www.upu.int/en/Members-Centre/Policies-Regulation/Status-of-Postal-Entities. 
 

أي  ،أبيدجاناختتام مؤتمر  السهههتة التي تعقباألشههه ر خالل فترة وينبغي أن ترد كل الردود إلى المكت  الدولي 
 .، على أقصى تقدير2022فبراير/شباط  27بحلول تاريخ 

 
 تصال بالمكت  الدولي إذا ما احتجتم إلى المزيد من المعلومات.ونرجو منكم أال تترددوا في اال

 
 

 االحترام،،،و التقدير وتفضلوا بقبول فائق عبارات
 المدير العام،

 ماساهيكو ميتوكي

http://www.upu.int/en/Members-Centre/Policies-Regulation/Status-of-Postal-Entities

