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 2016" الثانينوفمبر "تشرین  4برن، في 
 
 
 

 1124(DREM.GRA)0115 اإلحالة:
اإلخطار بالكیان أو الكیانات المسؤولة عن التقید بااللتزامات النابعة من االنضمام إل�ى وث�ائق  الموضوع:

 االتحاد
 
 

 حضرة السیدة، السید،
 

، واعتمد وثائق االتحاد الجدیدة. ونود 2016أكتوبر "تشرین األول"  7اختتم مؤتمر إسطنبول أعمالھ بنجاح یوم 
من االتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة الت�ي توج�ب عل�ى البل�دان األعض�اء أن تبل�غ المكت�ب  2توجیھ انتباھكم إلى المادة 

الدولي خالل مھلة ستة أشھر م�ن انتھ�اء الم�ؤتمر اس�م الھیئ�ة الحكومی�ة المس�ؤولة ع�ن اإلش�راف عل�ى الش�ؤون 
ن�ین رس�میا الس�تثمار الخ�دمات البریدی�ة البریدیة وعنوانھ ا، واسم وعنوان المستثمر المعیَّن أو المس�تثمرین المعیَّ

 والتقید بااللتزامات النابعة من وثائق االتحاد في إقلیمھم.
 

، وھو العام الذي أُدرجت فیھ ھذه المادة في االتفاقیة، والبلدان األعضاء ُتخطر المكت�ب ال�دولي 2004ومنذ عام 
نین. وعالوة على ذلك، عمدت بلدان أعضاء عدیدة أیضا إلى إبالغ المكتب تھا الحكومیة وبمستثمریھا المعیَّ بھیئا

 الدولي بكیاناتھا التنظیمیة عندما كانت ھذه تختلف عن الكیانات الحكومیة.
 

االتف�اق، ب�أن من االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدی�ة البل�داَن األعض�اء األط�راف ف�ي ھ�ذا  3وُتلزم المادة 
ُتعلم المكتب الدولي، خالل األشھر الستة التالیة على اختتام المؤتمر، باسم وعنوان الجھاز الحك�ومي المكل�ف 

ن��ین) رس��میاً ن (المعیَّ باإلش��راف عل��ى خ��دمات ال��دفع البریدی��ة وباس��م وعن��وان المس��تثمر (المس��تثمرین) المع��یَّ 
 ة شبكتھم (شبكاتھم) واستیفاء االلتزامات النابعة من وثائقلالضطالع باستثمار خدمات الدفع البریدیة بواسط

 االتحاد على أراضیھم اإلقلیمیة.
 

 
/ 

م�ن االتف�اق الخ�اص بخ�دمات ال�دفع البریدی�ة،  3من االتفاقیة، وطبقا للمادة  2ومن ثم، نلتمس منكم، طبقا للمادة 
 .)1المرفقة (الملحق عند االقتضاء، أن تقدموا المعلومات الالزمة باستخدام االستمارة 
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وخالل الفترة الفاصلة بین المؤتمرات، یجب أن تخطر البلدان األعضاء المكتَب ال�دولي ب�أي تغیی�رات ق�د تط�رأ 
ن�ین رس�میا، ینبغ�ي أن على ھیئاتھا الحكومیة في أقرب وقت ممكن. وأي تغییر قد یطرأ عل�ى المس�تثمرین المعیَّ 

ممكن، وُیفضل أن یك�ون ذل�ك قب�ل ثالث�ة أش�ھر عل�ى األق�ل م�ن دخ�ول  ُیخَطر بھ المكتب الدولي في أقرب وقت
 التغییر حیز النفاذ.

 
ن بلد عضو رسمیا مستثمرا جدیدا، فینبغي لھ أن یح�دد نط�اق الخ�دمات البریدی�ة الت�ي س�یوفرھا ھ�ذا وعندما یعیِّ 

 في إقلیمھ. األخیر بموجب وثائق االتحاد، فضال عن التغطیة الجغرافیة التي یقوم بھا المستثمر
 

 من االتفاقیة. 2نصُّ المادة  2وعلى سبیل اإلعالم، یرد ُمرفقا في الملحق  /
 

وترد قائمة الكیانات، التي یسھر المكتب الدولي على تحیینھا بانتظام، واالستمارة الواج�ب ملؤھ�ا منش�ورین ف�ي 
 موقع اإلنترنت لالتحاد البریدي العالمي على الرابط التالي: 

 
http://www.upu.int/en/the-upu/acts/distribution-of-roles-in-accordance-with-the-convention.html 

 
أي  اختتام مؤتمر إسطنبول، خالل فترة الستة األشھر التي تعقبوینبغي أن ترد كل الردود إلى المكتب الدولي 

 ، على أقصى تقدیر.2017"نیسان"  أبریل 7بحلول تاریخ 
 

 ونرجو منكم أال تترددوا في االتصال بالمكتب الدولي إذا ما احتجتم إلى المزید من المعلومات.
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق عبارات االحترام،،،
 

 نائب المدیر العام،
 )Pascal Clivaz(باسكال كلیفا 
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