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 ة واالتفاق الخاص بخدمات الدفع البريديةالعالمي ةالبريديالتفاقية من ا المادتان المعنيتان
 
 

التقيد تحديد الكيان المسؤؤؤؤؤؤؤاوك أو الكيانات المسؤؤؤؤؤؤؤاولة  ن من االتفاقية البريدية العالمية:  2المادة  -أوالا 
 بااللتزامات النابعة من االنضمام إلى االتفاقية

 
يجب على البلدان األعضاااأ  ن تبلا المكتب الدولي ل م مةلس ةااتس  شااةر من ااتةاأ المؤتمر اةاا  الةي س  -1

شؤون البريديس وعاوااةا. وتبلا البلدان األعضاأ كذلك المكتب الدولي  الحكوميس المةؤولس عن اإلشراف على ال
الةتثمار  مةلس ةتس  شةر بعد ااتةاأ المؤتمر اة  وعاوان المةتثمر المعيَّن  و المةتثمرين المعيَّاين رةميا  ل م 

لس بين  فاصااااااا ما ل م الفترة ال حاد في إقليمة .  ثا ق االت عس من و ااب مات ال بااللتزا يد  يس وللتق مات البريد لد ال
ي بأي تغييرات تطر  على الةي ات الحكوميس بأةرع ما المؤتمرات، فيجب  ن تبلا البلدان األعضاأ المكتب الدول

إلى المكتب الدولي بأةاارع ما  بأي تغييرات تطر  على المةااتثمرين المعيَّاين رةااميا   يمكن. ويجب  ن تبلا  يضااا  
 يمكن، ويفضم  ن يكون ذلك قبم ث ثس  شةر على األقم من تافيذ التغيير.

 
، فيجب تحديد اطاق اللدمات البريديس التي ةااايوفرها هذا جديدا   مةاااتثمرا   عادما يعين بلد عضاااو رةاااميا   -2

 عن التغطيس الجغرافيس التي يقو  بةا المةتثمر في إقليمه. األلير بموجب وثا ق االتحاد، فض   
 
 

ا  الكيان المسؤؤاوك أو الكيانات المسؤؤاولة  ن ن تعييمن االتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية:  3المادة  -ثانيا
 الوفاء بااللتزامات المترتبة  لى االنضمام إلى هذا االتفاق

 
البلدان األعضاااااأ المكتب الدولي، ل م األشااااةر الةااااتس التاليس على التتا  المؤتمر، باةاااا  وعاوان  تُعل  -1

 بالتاظي  الحكومي واإلشراف على المةا م المتصلس بتقدي  لدمات الدفع البريديس.الجةاز الحكومي المكلَّف 
 
ومن جةس  لرى، تُبلا البلدان األعضاأ المكتب الدولي، ل م األشةر الةتس التاليس اللتتا  المؤتمر، باة   -2

وعاوان المةااتثمر لالمةااتثمرينم المعيَّن لالمعيَّاينم رةااميا  ل ضااط ع باةااتثمار لدمس الدفع البريديس بواةااطس 
ة على األقم واةااااااتيفاأ االلتزامات الاابعس من وثا ق شاااااابكته لشاااااابكاتة م بتقدي   و قبوم لدمس دفع بريديس واحد

 االتحاد على إقليمه ل قاليمة م.
 
وإذا ل  يرد إلى المكتب الدولي  ي إشاااعار من هذا القبيم بعد ااقضااااأ مةلس الةاااتس األشاااةر المحدَّدة، ف اه  -3

 .يُرةم إلى البلد العضو تذكيرا  
 
ين، يتعيَّ  -4 ن إب غ المكتب الدولي في  ةاارع وقت ممكن بأي تغيير يشاامم ول م الفترة الفاصاالس بين مؤتمرن

 األجةزة الحكوميس والمةتثمرين المعيَّاين رةميا .
 
 يقد  المةتثمرون المعيَّاون لدمات الدفع البريديس وفقا  لةذا االتفاق. -5


