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المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

 المتحدة مقراألمم ٌجتذب
 ضفاف المتمٌزعلى بموقعه
 مدٌنة فً الشرقًالنهر

 الكثٌر األمرٌكٌة نٌوٌورك
  .مدارالعام الزوارعلى من

   :وهً المتحدة األمم أجهزة من عدد ٌوجد المقر وبهذا

 ومجلس العامة واألمانة الوصاٌة ومجلس العامة الجمعٌة
 .المتحدة لألمم واالجتماعً االقتصادي والمجلس األمن



المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

 برٌد مكتب وجود العامة الجمعٌة لمبنى الزائر وٌالحظ
 ،"المتحدة األمم"  بريد طوابع ٌبٌع السفلً الطابق فً

 ٌالحظ كما  .الهواٌة أوألغراض البرٌد ألغراض سواء
 أنها حٌث األمرٌكٌة الطوابع عن تختلف الطوابع هذه أن
 USA البلد إلى اإلشارة تحمل ال

  العامة الجمعٌة 



المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

 قح  UN المتحدة األمم منظمة منح لىع  UPU العالمً البرٌد اتحاد افقو 1949  عام فً-
 “ . دولة ” وكأنها المنظمة تُعامل بحٌث ،البرٌد طوابع واستخدام إصدار

 
 
 
 أول بإصدار عملها بدأتو “UNPA المتحدة األمم برٌد إدارة ” المتحدة األمم أسست وعلٌه-

 األمم مقر فً حصرٌا   الستخدامها دوالر ١ حتى سنت١ فئات 1951 أكتوبر فً مجموعة
 .نٌوٌورك فً المتحدة

 
 
 
 
 البالد من العدٌد وفً نٌوٌورك فً والتجار الهواة من كبٌرا   وطلبا   نجاحا   المجموعة هذه القت-

 فً مماثلة فروع إنشاء ثم الطوابع من المزٌد إصدار على  UNPA ال شجع مما ،أوروبا فً
 .أوروبافً   UN ال مقار
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 ١٩٥١ نٌوٌورك - األولى المجموعة-



المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

 

م  -  وتغطً  .لها التابعة المنظمات وإنجازات وإنجازاتها أهدافها إلٌضاح المتحدة األمم طوابع وتُصمَّ
 على الحفاظ مثل العالمٌة والمسائل القضاٌا من طائفة المتحدة األمم طوابع على المَصّورة المواضٌع

 .باالنقراض المهددة والحٌوانات اآلثار على والحفاظ الفقٌرة البالد فًوالثقافة  والصحة والتعلٌم البٌئة
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 أوروبا فً المتحدة األمم برٌد
 
 برٌدٌة طوابع تصدر التً وحدها لٌست نٌوٌورك-

 العالمً البرٌد اتحاد وافق فقد ،المتحدة ألمممنظمة ال
 السوٌسرٌة البرٌد سلطات مع مماثلٌن اتفاقٌن وأبرم

 المتحدة األمم لمقار الحق نفس وأعطى والنمساوٌة
 . وفٌٌنا جنٌف فً

 
 المتحدة لألمم برٌدٌة طوابع إصدار سوٌسرا بدأت-

 النمسا وبدأت  .السوٌسري بالفرنك١٩٦٩ عام فً
 المتحدة لألمم برٌدٌة طوابع إصدار ١٩٧٩ عام

 لىإ ٢٠٠٠ عام تحول والذي ،النمساوي بالشلن
 .الٌورو

جنٌف فً المتحدة األمم مقر  

فٌٌنا فً المتحدة األمم مقر  
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 األولى اإلصدارات - جنٌف
١٩٧١-١٩٦٩ 
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 األولى اإلصدارات - فٌٌنا
١٩٨٣-١٩٧٩ 
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 أمثلة - نٌوٌورك إصدارات
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 - نٌوٌورك إصدارات
  الدول أعالم مجموعة
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 أمثلة - فٌٌنا إصدارات
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UN Vienna, Souvenir Sheet 

 أمثلة - فٌٌنا إصدارات
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The coordinated Issues  

 المطبوعة الطوابع تتماثل حٌث ،مكتب من أكثر بٌن بالتنسٌق الطوابع  UNPA ال تصدر ما كثٌرا-
 التعدٌل بعض وأحٌانا والعملة اللغة اختالف مع فٌٌنا أو جنٌف فً صدر ما مع مثال نٌوٌورك فً
 .التصمٌم فً

 
 
 
 

 
 
 
 
  نٌوٌورك  فٌٌنا 



المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

  الرئٌسٌة األفرع بٌن بالتنسٌق   - ٢٠١٨ العالمً الصحة ٌوم مجموعة
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The controversial Issue   

 الحق عن - استحٌاء على - تتحدث الطوابع من مجموعة١٩٨١ عام UNPA ال أصدرت-
 UNPA ال أن إال ، !الحق هذا هو ما ٌذكر لم الطابع أن ومع  .الفلسطٌنً للشعب  الراسخ/األصٌل

 ، نٌوٌورك فً والتجارة اإلعالم على الصهٌونً اللوبً ٌسٌطر حٌث ؛الفوري عقابه نال
 .المال من الكثٌر  UNPA ال وخسرت المجموعة هذه مبٌعات فانخفضت

 
 
 
 
 
 
 

 .فٌٌنا ومكتب نٌوٌورك مكتب بٌن بالتنسٌق المجموعة  هذه صدرت-
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كوسوفو فً االنتقالٌة لإلدارة المتحدة األمم بعثة  

 لإلدارة المتحدة األمم بعثة هو  -كوسوفو فً دولٌا مدنٌا وجودا ١٩٩٩ عام األمن مجلس أنشأ-
 أن كوسوفو لشعب ظلها فً ٌمكن لكوسوفو مؤقتة إدارة توفٌر هدفب   -كوسوفو فً االنتقالٌة
 مارس فً ألمانٌا فً ُطبعت ،واحدة طوابع مجموعة البعثة هذه وأصدرت  .ذاتً باستقالل ٌحظى
  األلمانً بالمارك األسمٌة قٌمتها وكانت ٢٠٠٠

 
 
 
 
 
 

 
 بدأت بدورها والتً ،المحلٌة البرٌد لسلطة التابعة البرٌد مكاتب تشغٌل إعادة فً البعثة هذه أسهمت-

 .وبالٌورو ٢٠٠١ نوفمبر من بدأ   المحلً البرٌد طوابع إصدار

UNMIK 
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Special Events Issues 

 Expo 67 معرض فً حدث ما مثل ،محدود لغرض الستخدامها البرٌد طوابع  UNPA ال تُصدر قد-
 الخطابات إلرسال صالحة الطوابع هذه كانت بحٌث ،١٩٦٧ عام بكندا مونتلاير فً ُعقد الذي الدولً
  .نهاٌته وحتى المعرض داخل  UNPA ال جناح من فقط

 
 

 
 
 
 
 
 

 الطوابع هذه أَصدر حٌث ؛ -السنت األمرٌكً- (C)  العملة رمز ٌتبعه ال الطابعقٌمة  أن هنا نالحظ-
 .الكندٌة بالعملة المعرض فى تباع كانت بٌنما ،نٌوٌورك فى  UNPA ال مكتب
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UN - NY 1997 China World Heritage 

UN . Vienna . 2002 Italy World Heritage UN - Vienna 2005 Egypt World Heritage 

 العالمً التراث - مجموعات

UN - All 3 Offices . 1984 



المتحدة األمم منظمة برٌد طوابع  

N - Geneva 2006 France World Heritage 

UN - GENEVA . 2014 Taj Mahal Heritage 

UN - NY . 2003 US World Heritage 

UN - Geneva . 2000 Spain World Heritage 
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UN - NY . 2004 Greece World Heritage UN - NY . 2001 Japan World Heritage 

UN - NY . 2003 US World Heritage UN - Geneva . 2007 South America 
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 ٌوم أول لغالف نماذج
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  ،الحدٌثة اإلصدارات بعضصور ل إضافة بعد المتحدة األمم طوابع من األول الجزء هو عرضه تم ما-
عنه  وحصلت ٢٠٠٩ عام بالقاهرة الرابع األفرٌقً البرٌد معرض فً به تقدمت الذي الموضوع وهو

 .البرونزٌة الجائزة على مجموعتً
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 معظمها) المتحدة األمم قبل كانت التً المنظمات بطوابع الخاص وهو المجموعة من الثانً الجزء أما-

 وكتابة جمعه أحاول وأنا ،ثمنا   واألغلى األندر فهو (ٌصدر مازال منها وقلٌل الطوابع إصدار عن توقف
 !انتظروا  .عنه ملخص


