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اتفاقية واشنطن البريدية العالمية ( - )1989المادة 85
المادة 85
األسعار األساسية واحتساب نفقات النقل الجوي الخاصة باإلرساليات المغلقة
السعر األساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين اإلدارات عن النقل الجوي يحدد بواقع  0.568من
-1
األلف من حقوق السحب الخاصة كحد أقصى عن كل كيلوغرام من الوزن القائم وعن كل كيلومتر .ويطبق هذا
السعر بنسبة كسور الكيلوغرام)2( )1( .
تحتسب نفقات النقل الجوي الخاصة باإلرساليات الجوية وفقا ً للسعر األساسي الفعلي (( )3الذي يقل عن
-2
السعععععر األسععععاسععععي المحدد بالبند  1أو يعادله على األكثر) والمسععععافات الكيلومترية المبينة في مقائمة المسععععافات
الجوية البريديةم ( ،)4هذا من جهة ومن جهة أخرى تبعا ً للوزن القائم لهذه اإلرسععععاليات ،وخ يؤخذ في اخعتبار
عند اخقتضاء وزن األكياس الجامعة.
تحدد عند اخقتضععععععاء النفقات المسععععععتحقة عن النقل الجوي داخل بلد المورد ،على شععععععكل سعععععععر موحد
-3
ويتضعععععمن هذا السععععععر الموحد جميع نفقات النقل الجوي داخل البلد أيا ً كان الميناء الجوي لورود اإلرسعععععاليات،
ناقص نفقات النقل المقابلة بالطريق السطحي .ويحتسب على أساس األسعار المدفوعة فعلً عن نقل البريد داخل
بلد المورد ولكن دون تجاوز السعععععر األقصععععى المنصععععوص عليه بالبند  1وتبعا ً للمسععععافة المتوسععععطة الموزونة
للمسععععائر التي يقطعها البريد الدولي على الشععععبكة الداخلية .ويقوم المكتب الدولي بحسععععاب المسععععافة المتوسععععطة
الموزونة وفقا ً للوزن القائم لجميع اإلرسعععععععاليات الجوية التي تصعععععععل ،لى بلد المورد ،بما في ذلال البريد الذي خ
يستأنف توجيهه بالطريق الجوي داخل هذا البلد)6( )5( .
،ن النفقات المسععتحقة عن النقل الجوي بين مطارين لذات البلد ،لسرسععاليات الجوية العابرة ،يمكن كذلال
-4
أن تحدد على هيئة سععععر موحد ويحتسعععب هذا السععععر على أسعععاس السععععر المدفو فعلً عن النقل الجوي للبريد
داخل بلد العبور ولكن دون تجاوز السعر األق صى المن صوص عليه بالبند  1وتبعا ً للم سافة المتو سطة الموزونة
للمسععائر التي قطعها البريد الدولي على الشععبكة الجوية الداخلية لبلد العبور .وتحدد المسععافة المتوسععطة الموزونة
وفقا ً للوزن القائم لجميع اإلرساليات الجوية العابرة بالبلد الوسيط)7( .
خ يجوز أن يتجاوز مبلغ النفقات المشععععععار ،ليها بالبندين  3و 4في المجمو  ،النفقات التي يجب أن تدفع
-5
ً
فعل مقابل النقل.
تكاليف النقل الجوي الدولي والداخلي التي يتم الحصععععول عليها بضععععرب السعععععر األسععععاسععععي الفعلي في
-6
المسافة والتي تستخدم في احتساب النفقات المشار ،ليها بالبنود  2و 3و 4تجبر ،لى العشر األعلى عندما يساوي
العدد المكون من رقم المئات ورقم اآلخف  50أو يتجاوزها .وتجبر ،لى العشر األدنى في خلف ذلال)8( .
فيما يتعلق بطريقة حساب األسعار األساسية القصوى للكغ/كلم المحددة في البند  1يمكن تلخيص الدراسات التي أجرتها
-1
لجنة التنفيذ واختصال وأجراها المجلس التنفيذي في هذا الموضو كما يلي:
أ)

قرر مؤتمر بروكسععل ، 1952حالة دراسععة ذات طابع نيري لمشععكلة تغيرات األسعععار األسععاسععية للنقل الجوي ،لى لجنة
التنفيذ واختصعععال (الجزء الثاني  712و .)715وقد خحيت اللجنة الفرعية التي شعععكلتها لجنة التنفيذ واختصعععال من أجل
هذه الدراسة ،أن المشكلة في مجموعها تتضمن جزأين منفصلين :بحث ما ،ذا كانت األسعار المحددة لنقل البريد تتناسب
مع سععععر التكلفة ،من جهة ومن جهة أخرى تنويع هذه األسععععار، .ن أمكن ،عن طريق اعتماد مقياس متحرال يقيم رباطا ً

-2وثيقا ً بين هذين العنصعععرين ،وفيما يتعلق بالجزء األخير ،رأت اللجنة الفرعية أن اخسعععتقرار النسعععبي في تكلفة اخسعععتثمار
منذ بضعععع سعععنوات خ يبرر مطلقا ً ،نشعععاء مقياس متحرال وأنه فضعععلً عن ذلال سعععوف يؤدي اعتماده ،لى صععععوبات جمة
بالنسععبة لسدارات على المسععتوى العملي .أما فيما يتعلق بالموضععو الرئيسععي للدراسععة ،فقد أعدت اللجنة الفرعية مباد
وطرائق عامة تسععتخدم في تحديد أسعععار عادلة لنقل البريد .ويرتكز هيكل النيام في المقام األول على التكلفة المتوسععطة
للشععععركات الجوية لكل طن  -كلم يتم ،نجازه .ونيراً ،ألن هذه التكلفة المتوسععععطة تتعلق بجميع فئات الرواج الجوي ،كان
خ بد ،ذن من ،دخال تصععويبات مختلفة للوصععول ،لى تكلفة النقل الجوي على المسععتوى الدولي .وقد وافقت اللجنة الفرعية
كذلال على توزيع السعععر األسععاسععي الذي يتم الحصععول عليه بين فئتي البريد وهما الرسععائل والبطاقات واألشععياء األخرى
(األشياء األخرى ،الجرائد والطرود البريدية).
وقد وافقت لجنة التنفيذ واختصال ،من حيث المبدأ ،على النتائج التي خلصت ،ليها اللجنة الفرعية ،خ أنها تركت لسدارات
حرية تحديد وضعععها .وتم توزيع تقرير اللجنة الفرعية المعنون مدراسععة لتغيرات األسعععار األسععاسععية للنقل الجويم على
اإلدارات في سعععبتمبر/أيلول  1956وملحق للمعلومات (يحمل ذات العنوان) في ( 1957ينير التقريران التحليليان للجنة
التنفيذ واختصال لعام  1956ص  ،15ولعام  ،1957ص .)17
وقد حدد مؤتمر أوتاوا  1957سععععععععرا موحدا ً قدره فرنال ذهب عن كل طن -كلم بالنسعععععععبة لألشعععععععياء األخرى والطرود
البريدية ،مع ،لغاء فئة الجرائد (الجزء الثاني  571و ،572اخقتراح .)625
ب)

كلف مؤتمر أوتاوا  1957لجنة التنفيـ عذ واختصـ عال بـ ع ممتابعة الدراسة التي أجريت في موضو األسعار األساسية للنقل
الجويم (الجزء الثاني  60و ) 628وكان األمر يتعلق من جديد بدراسععععععة نيرية تنصععععععب على ،عادة تقييم بيانات تقرير
عام  . 1956وقررت لجنة التنفيذ واختصععال نشععر التقرير الجديد المعنون مدراسععة أسعععار النقل الجويم ،على اإلدارات
مع ،يضعععععععاح أن عملية ،عادة التقييم أجريت على أسعععععععاس بعذ األمثلة التي ذكرت على سعععععععبيل التوضعععععععي (مؤتمر
فيينععا  ،1964الجزء الثععاني  202و .)203كمععا كلف مؤتمر أوتععاوا  1957لجنععة التنفيععذ واختصععععععععال بععأن تبحععث عن
التبسعععيطات التي يمكن ،دخالها في حسعععاب نفقات النقل الجوي خاصعععة على أسعععاس فئات المسعععافات أو األسععععار الموحدة
حسب بلد المورد ،لخ( .الجزء الثاني  ،1158اخقتراحات  627و 955و 956و 957و.)244
وفيما يتعلق بفئات المسافات ،خلصت لجنة التنفيذ واختصال ،لى أن هذه الصيغة قد تؤدي ،لى خسائر مالية سواء بالنسبة
لسدارات أو للشععرك ات الجوية دون التوصععل مع ذلال ،لى وفورات فعلية في نفقات المحاسععبة .وبالنسععبة لألسعععار المسععماة
مباألسعععععععار من بلد لبلدم ،رأت لجنة التنفيذ واختصععععععال أنه خ يمكن تعميم مثل هذا النيام ،وخ النص عليه في اختفاقية،
ولكن يمكن وضعه بصفة اختيارية وبالنسبة لبعذ اختصاخت المباشرة (مؤتمر فيينا  ،1964الجزء الثاني .)203

ج)

بموجب الحكم  C 31كلف مؤتمر فيينا  1964المجلس التنفيذي والمجلس اخسععتشععاري للدراسععات البريدية بدجراء دراسعة
أكثر تعمقا ً للمسعععألة مع التركيز على األهمية المتزايدة التي يتسعععم بها نقل البريد بالطريق الجوي وضعععرورة البحث بكافة
الوسععائل الممكنة عن الشععروط المناسععبة لتنمية الرواج ،مع حماية المصععال الخاصععة إلدارات البريد والشععركات الجوية
(الجزء الثالث  300و.)301
وفي نهاية األعمال التي أجريت وفقا ً لهذا الحكم ،اقترح المجلس التنفيذي والمجلس اخسعععتشعععاري للدراسعععات البريدية مبدأً
رئيسعععيا ً يجب اتباعه في موضعععو األسععععار ،وهو ماسعععتخدام الطائرة كوسعععيلة عادية لنقل البريد .أما فيما يتعلق بالطريقة
العامة الواجب اعتمادها إلعداد األسععععار فقد اقترح حسعععابهام وفقا ً لمصعععاريف اسعععتثمار الشعععركات الجوية العالمية .ويتم
التعبير عن هذه المصعععععاريف بالتكاليف الموحدة لكل طن  -كلم ويتم تسعععععويتها باسعععععتبعاد بعذ العناصعععععر غير البريدية
وبدضافة بعذ الرسوم اإلضافيةم (مؤتمر طوكيو  ،1969الجزء الثاني من ، 507لى  ،539المؤتمر -المستند .)15
باإلضعععععافة ،لى ذلال ،قام المجلس التنفيذي ألول مرة بصعععععياغة اقتراح ملموس يرتكز على هذه النتائج ويهدف ،لى تحديد
سعععر عالمي يبلغ  3فرنال  -ذهب لكل طن  -كلم بالنسععبة للرسععائل والبطاقات ،وقد بقيت أسعععار األشععياء األخرى كما هي
بععدون تغيير أي  1فرنععال  -ذهععب .وقععد اعتمععد مؤتمر طوكيو  1969هععذا اخقتراح (الجزء الثععاني ، 1506لى ،1509
اخقتراح  .)4000وبذلال ألغي سععععر  4فرنال  -ذهب الذي كان معموخً به منذ مؤتمر بروكسعععل  1952لبعائث الرسعععائل
والبطاقات المنقولة بخطوط غير أوروبية (تراجع وثائق فيينا  ،1964الوثائق المشععععروحة ،الجزء الثاني ،ص  67و،68
الملحيات  6و.)7

د)

عندما أقر مؤتمر طوكيو  1969المؤتمر -المسعععععععتند ( 15ينير الحرف مجم فيما تقدم) األخذ بالحكم  C 71الذي يكلف
المجلس التنفيذي بدجراء مراجعة األسعععععار األسععععاسععععية مع األخذ بعين اخعتبار المباد الرئيسععععية والطرائق الواردة في
المؤتمر -المسععععتند  ، 15وبدعادة بحث التصععععويبات التي أدخلت على العناصععععر المكونة لهذه األسعععععار وذلال باختفاق مع
المجلس اخستشاري للدراسات البريدية (الجزء الثالث .)755
وأثناء قيام المجلس التنفيذي بدجراء الدراسة باخشتراال مع المجلس اخستشاري للدراسات البريدية ،قرر استكمال المبدأ
الرئيسعععععععي الذي وافق عليه مؤتمر طوكيو  1969بمفهوم محماية مصععععععععال األطراف الثلثة المعنيين ،وهم اإلدارات
ومرتفقي البريد والناقلينم (قرار المجلس التنفيذي رقم  .)1972/7وتم اإلبقاء على الطريقة العامة للحسععععععاب التي أقرت
في مؤتمر طوكيو .1969

-3وفي عام  ، 1973وبعد اسعععععتكمال مختلف مراحل المراجعة ،اقترح المجلس التنفيذي خفذ سععععععر الرسعععععائل والبطاقات
من ، 3لى  2.80فرنال  -ذهب لكل طن  -كلم (مؤتمر لوزان  ،1974الجزء الثاني  ،300المؤتمر -المسععععتند  .)9بيد أن
المجلس التنفيذي قرر ،في دورته ل شهر فبراير /شباط  ،1974سحب هذا اخقتراح والتو صية باإلبقاء على ال سعر الحالي
البععالغ  3فرنععال  -ذهععب بعععد أن أحيط علم عا ً من طرف منيمععة الطيران المععدني الععدوليععة واختحععاد الععدولي للنقععل الجوي
باخرتفا الكبير المفاجئ في سععععععععر الوقود والذي حدث في النصعععععععف الثاني من عام  1973وآثاره بعيدة المدى على
التكاليف الموحدة للشعععركات الجوية (مؤتمر لوزان  ،1974الجزء الثاني  ،333المؤتمر -المسعععتند  -9اإلضعععافة  .)1وقد
وافق مؤتمر لوزان  1974على هذه التوصية (الجزء الثاني ، 1359لى .)1361
هـ)

كلف مؤتمر لوزان  1974بمو جب حك مه رقم ( C 62الجزء ال ثاني من ، 1883لى  )886المجلس التنف يذي بأن يقوم
بالتعاون مع المجلس اخسعتشعاري للدراسعات البريدية بمراجعة األسععار األسعاسعية للنقل الجوي وذلال بفحص عدة طرائق
وصععععععيغ وأيضععععععا ً ،مكانية تحديد سعععععععر للرسععععععائل والبطاقات/األشععععععياء األخرى/والطرود البريدية أو سعععععععر الرسععععععائل
والبطاقات/األشياء األخرى مع سعر منفصل للطرود البريدية.
و،ذ درس المجلس التنفيذي مختلف اإلمكانيات ،فقد قيل بناء على اقتراح المجلس اخسعععععععتشعععععععاري للدراسعععععععات البريدية
اخسعععتمرار في احتسعععاب أسععععار النقل الجوي وفقا لمصعععاريف اخسعععتثمار الموحدة للشعععركات الجوية (ينير الحرف مجم
سعععععععالف الذكر) .ومع ذلال قد يهرت اختلفات في محيط المجلس التنفيذي وكذلال في المبادخت مع اختحاد الدولي للنقل
الجوي فيما يختص بتطبيق هذه الصعععععععيغة ،ورغم ذلال فقد تحقق اتفاق في محيط لجنة اختصعععععععال اختحاد الدولي للنقل
الجوي/اختحاد البريدي العالمي عام  1978ابتداء من القيم التي تم الحصعععععول عليها من البدائل المختلفة للنموذج الخاص
بسععععععععر موحععد قععدره  1.74فرنكعععا ً ذهبعععا ً للطن الكيلومتري .و،ذ أعععاد المجلس التنفيعععذي بجعععث هععذه المسعععععععععألععة في
فبراير/شعععباط  1979فقد تخلى عن توصعععية مؤتمر ريو دي جانيرو  1979باسعععتخدام آلية صعععيغة كانت واقترح المجلس
التنفيذي ،سععععراً متوسعععطا ً قدره  1.74فرنكا ً للطن/كيلومتري وهذا السععععر المتوسعععط منبثق عن المفاوضعععات مع اختحاد
الدولي للنقل الجوي (مؤتمر ريو دي جانيرو  ،1979الجزء الثاني  ،855المؤتمر -المستند .)23
وتجدر اإل شارة ،لى أنه لفحص ،مكانية الموافقة على سعر الر سائل والبطاقات/األ شياء األخرى/الطرود البريدية أو سعر
الرسعععائل والبطاقات/األشعععياء األخرى ،جمع المجلس التنفيذي من نحو مائة من اإلدارات البريدية بيانات ،حصعععائية حول
توزيع بريدها الجوي الدولي الذي يسععري عليه سعععر ماختحاد البريدي العالميم بين الفئات ،الرسععائل/البطاقات واألشععياء
ا ألخرى والطرود الجوية ،ومكنت هذه البيانات من ،عطاء صعععورة واضعععحة للثار المالية الناجمة بالنسعععبة لهذه اإلدارات
عن ،قرار سععععر موحد للرسعععائل والبطاقات/األشعععياء األخرى/الطرود الجوية قدره  1.74فرنكا ً ذهبا ً وكذلال اآلثار المالية
الناجمة عن تطبيق مجموعة من األسععععععار المتباينة (الرسعععععائل والبطاقات/األشعععععياء األخرى والطرود البريدية الرسعععععائل
والبطاقات واألشععععياء األخرى/الطرود البريدية .وفي فبراير/شععععباط  1979قرر المجلس التنفيذي أن يعرذ على مؤتمر
ريو دي جانيرو  1979خمسعععععة من الحلول بما في ذلال السععععععر الموحد للرسعععععائل والبطاقات/األشعععععياء األخرى/الطرود
البريدية (مؤتمر ريو دي جانيرو  ،1979الجزء الثاني  856و، 858لى  ،871المؤتمر -المستند .)23
وفي يونيو/حزيران  ،1979طلب اختحاد الدولي للنقل الجوي من اختحاد البريدي العالمي ،عادة النير في السعر الموحد
 1.74للطن الكيلومتري وتصععععععويبه ،وذلال بسععععععبب الزيادة غير المتوقعة في سعععععععر الوقود التي حدثت منذ عام 1978
والتوقعات في زيادات جديدة على مدى أطول (مؤتمر ريو دي جانيرو  ،1979الجزء الثاني ، 872لى  ،875المؤتمر-
المستند  -23اإلضافة .)1
ورغم ذلال وافق مؤتمر ريو دي جانيرو  1979على سععععر موحد للرسعععائل والبطاقات/األشعععياء األخرى/الطرود البريدية
قدره  1.74فرنكا ً ذهبا ً لكل طن كيلومتري وهو السعععر الذي اقترحه المجلس التنفيذي (الجزء الثاني ، 1603لى ،1617
اخقتراح .)4-3071

و)

وقرر مؤتمر ريو دي جانيرو  1979حكمه  C 30الخاص بمتابعة األعمال المتعلقة بتحديد أسعععععار النقل الجوي للبريد (الجزء
الثالث .)905
وفي  ، 1980طلب اختحاد الدولي للنقل الجوي ،عادة تقييم عاجلة لسععععععععر  1.74فرنال ذهب الذي أقره مؤتمر ريو دي
جانيرو  ،1979مشععععيرا ً من جديد ،لى ارتفا سعععععر الوقود .وفي دورة  ،1982رأى المجلس التنفيذي بعد اخطل على
الموقف أنه من غير المناسعععععععب اسعععععععتطل رأي اإلدارات في هذا الشعععععععأن تبعا ً لسجراء المحدد في النيام العام لبحث
اخقتراحات المقدمة فيما بين مؤتمرين.
ومن جهة أخرى فدن أي من الدراسات التي أجريت مع اختحاد الدولي للنقل الجوي والتي استهدفت ،يجاد طريقة لحساب السعر
األساسي للنقل الجوي لم تسفر عن حل مقبول للطرفين .وأخيرا ً و،ذ رأى المجلس التنفيذي أن اختحاد الدولي للنقل الجوي لم يقدم
حججا ً صالحة لما فيه الكفاية تبرر زيادة السعر البالغ  1.74فرنال ذهب ،فقد أوصى في دورة اجتماعه لعام  1984باإلبقاء على
الوضع الراهن .ووافق مؤتمر هامبورغ  1984على هذه التوصية (الجزء الثاني  ،497المؤتمر -المستند .)17
بموجب الحكم ( C 45الجزء الثـععاني  498و ،502اخقتراح  )6-4000كلف مؤتمـععر هامبورغ  1984المجلس التنفيذي
باخستمرار في متابعة مسألة السعر األساسي للنقل الجوي على مستوى عام.

ز)

-4ح)

غير أن دراسعععععة النيم الثلثة لألسععععععار التنازلية التي قام بها المجلس التنفيذي (تنير مسعععععتندات المجلس التنفيذي ،1989
ص ، 169لى  )171لم تسععععم بتوصععععية مؤتمر واشععععنطن  1989بأي طريقة كانت ،وقد قرر المؤتمر المذكور في النهاية
اإلبقاء على الوضع الراهن (الجزء الثاني ،المؤتمر -اللجنة  ،6التقرير  ،3اخقتراح  4-4000والمؤتمر -المستند .)63

يرد فيما يلي للتذكير ،سععرد لبعائث الرسععائل والبطاقات واألشععياء األخرى الذي ورد بالمادة  71من اتفاقية لوزان 1974
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(ينير الشرح 1هــ) فيما تقدم:
-

الرسائل والبطاقات :الرسائل ،الرسائل الجوية الميروفة ،البطاقات البريدية ،حواخت البريد ،الحواخت األدائية .حواخت
التوريد ،قيم التحصيل ،الرسائل بقيمة مصرح بها، ،شعارات الدفع، ،شعارات القيد، .شعارات اخستلم؛

-

األشعععياء األخرى :البعائث خلف الرسعععائل والبطاقات (يلحي أن اخختصعععار " "AOيعني أشعععياء أخرى وبالرغم من أن
مؤتمر فيينععا  1964قععد قرر خلل المراجعععة العععامععة أن يجعععل كلمععة مبعيثععةم تحععل محععل كلمععة ممععادةم فععدن مؤتمر
طوكيو  1969فضّ ل اإلبقاء على عبارة ماألشياء األخرىم " "AOالتي جرى عليها العرف وذلال لتجنب تغييرات عديدة
في النصوص (ينير الحكم .)111757 ،C 76

أع ـرب المجلس التنفيذي ع ـن رأي ـ ـه في أن تك ــون األس ـ ـعار الفعلي ـ ـة (المحددة في ،طار األسعار القصوى المنصوص
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عليها بالبند  )1التي تستخدم في حساب األسعار لكل كغ والمنشورة في القائمة ( AV 1تنير المادة  ،224بند  ،1ثانيا ً ،من النيام)
قابلة أن تتفاوت بحسب المسائل وبمرور الزمن (ينير مستندات المجلس التنفيذي  -1973المستند  ،10ص .)6
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تنير المادة  ،225البند م1بم من النيام.

يحدد البند  3مع ،دماجه ينص البند  4من المادة  84النيام الذي أقر في مؤتمر أوتاوا  1957فيما يتعلق بنفقات النقل الجوي
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الداخلي (انير المادة  ،84الملحية  .)3والمقصود بذلال تحديد سعر موحد يسري على جميع اإلرسـععالـععيات الجـععويـععـععة الـععواردة مـععـععن
الخـارج سواء استؤنف نقل كل أو بعذ هذا البريد بالطريق الجوي (الجزء الثاني .)767-578
لتسعععهيل تحديد األسععععار الموحدة الواجب تقديرها وفقا إلجمالي البريد الذي يتلقاه بلد المورد بما في ذلال البريد الذي لم يسعععتأنف نقله فعلً
بالطريق الجوي أدخل مؤتمر فيينا  1964مفهوم مالمسافة المتوسطة الموزونةم (الجزء الثاني  ،1176اخقتراح .)5041
،ذا أقر مؤتمر ريو دي جانيرو  1979سعراً وحيدا ً للرسائل والبطاقات/األشياء األخرى/الطرود الجوية (يُنير الشرح  ،1الحرف مهـعععم)
فدنه يـعجـعـعدر وضـعع مسافة متـعـعوسـعطة مـعـعوزونـعـعة للـعـعمراسـعـعلت الجـعـعويـعة (الرسائل والبطاقات/األشياء األخرى) من جهة وللطرود
البريدية من جهة أخرى وأن يحدد عند اخقتضاء سعر موحد منفصل للطرود البريدية .يوض المثلن الواردان فيما بعد احتساب األسعار
الموحدة لكل كيلوغرام من الرسائل والبطاقات/األشياء األخرى.
أمثلة:
’‘1

تتلقى ،دارة بريدية من ،دارات أخرى في مطارها الدولي لـععععع مألفم خلل مدة معينة  10 000كغ قائم من البريد .وتتضمن
شبكة طيرانها خطين هما:
-

الخط مألفم ،لى مجيمم وطوله  700كلم مع نقطة رسو في مباءم تقع على بعد  300كلم من مألفم و 400كلم من مجيمم؛

-

خط مألفم ،لى مدالم وطوله  1200كلم.
فدذا افترضنا أن توزيع البريد يتم كما يلي:
-

كغ

بر يد ،لى مألفم (أي البر يد برسعععععععم المعدينعة مألف م أو البر يد المسعععععععتعأنف ،رسععععععععا له بالطريق
السطحي)………4500 ......................................................................................
500

-

بريد ،لى مباءم...............................................................................................

-

بريد ،لى مجيمم1800 ..............................................................................................

-

بريد ،لى مدالم3200 ..............................................................................................

فدذا اقترضنا أن توزيع البريد يتم كما يلي:
بريد ،لى مألفم:
بريد ،لى مباءم:
بريد ،لى مجيمم:

 4500كغ
 500كغ
 1800كغ

×
×
×

صفر كلم =
 300كلم =
 700كلم =

صفر كغ/كلم
 150 000كغ/كلم
 1 260 000كغ/كلم

-5بريد ،لى دال:

 3200كغ
 10 000كغ

المسافة المتوسطة الموزونة:

 1200كلم =

×

5 250 000

 3 840 000كغ/كلم
 5 250 000كغ/كلم

=  525كلم

10 000

،ذا افترضععنا أن السعععر المدفو فعلً للنقل الجوي الداخلي يبلغ  1.50جزء من األلف من الفرنال لكل كغ/كم ،فدن السعععر
الموحد لكل كغ يبلغ:
 525كلم ×  0.80 =0.0015فرنال ذهب
’‘2

،ذا كانت ،دارة البريد تتلقى في مطار دولي ثان ممم في نفس الفترة 6000 ،كغ قائم من البريد ،فيتخذ نفس اإلجراء المبين
في أوخً لتحديد عدد ،لـععع كغ/كلم المقطوعة .و،ذا ما اعتبرنا أن عدد الـععع كغ/كم الذي يدخل في اخعتبار هو  3 950 000فدن
تقدير المسافة المتوسطة الموزونة يتم كما يلي:
البريد المفرغ في المطار مألفم:
البريد المفرغ في المطار مميمم:

المسافة المتوسطة الموزونة:
السعر الموحد لكل كغ هو:

 10 000كغ
 6 000كغ
 16 000كغ
9 200 000
16 000

 5 250 000كغ/كلم
 3 950 000كغ/كلم
 9 200 000كغ/كلم
=  575كلم

 0.0015 × 575كغ=  0.90فرنال ذهب

ويتبع نفس اإلجراء ،ذا ورد البريد الدولي ،لى عدة مطارات دولية.
ويجدر التذكير أنه في المثالين الواردين أعله ،تم ،عداد المسععععافة المتوسععععطة الموزونة تبعا ً لوزن البريد الوارد من الخارج ،خلل
فترة معينة ،تحدد تبعا ً لرغبة اإلدارة المعنية ،وأن ارتفا أو انخفاذ الوزن اإلجمالي لسرسعععععععاليات الواردة من الخارج خ يؤثر
على المسعععافة المتوسعععطة الموزونة بشعععرط أن تبقى نسعععب البريد الموجه ،لى المكاتب المختلفة (مألفم ومباءم ومجيمم، ،لخ ).بدون
تغيير .وعلى العكس من ذلال، ،ذا طرأت تعديلت هامة على توزيع الوزن اإلجمالي لسرسعععععععاليات بين المكاتب المختلفة ،فيجب
،عادة احتسعععععاب المسعععععافة المتو سعععععطة الموزونة .وفي جميع الحاخت ،تخضعععععع نفقات النقل الجوي الداخلي المتعلقة بهذه المسعععععافة
المتوسطة الموزونة الجديدة ألحكام المادة .87
ولتسهيل الحساب التفصيلي لنفقات النقل الجوي ،كلف مؤتمر لوزان  1974بموجب حكـ عمه رقـ عم  C 58المجلس التنفيذي بأن يدرس
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بصفة خاصة ،مكانية ،جراء هذا الحساب التفصيلي على أساس من اإلحصاء نصف السنوي أو اإلحصاء السنوي (الجزء الثالث  .)881وقد
لفتت فكرة مسال ،حصاء سنوي في هذا الصدد نير المجلس التنفيذي عام  .1977وختاما ً فدنه رغم ذلال استبعد اخقتراح نيراً ألن قوائم التسليم
 AV 7ينبغي ،عدادها في كافة األحوال هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يمكن لسدارات الراغبة أن تسععععععتفيد من المادة  ،217البند  2من النيام
خستخدام طريقة ،حصائية (مؤتمر ريو دي جانيرو  ،1979الجزء الثاني .)125
غير أن مؤتمر ريو دي جانيرو  1979رأى أنه ينبغي توضعععي وتبسعععيط مبدأ احتسعععاب نفقات النقل الجوي الداخلي وطريقته لذلال
اتخذ حكمه رقم ( C 31الجزء الثالث ، 905لى  )906والذي كلف المجلس التنفيذي بدجراء دراسة في هذا الموضو .
وقد بحث المجلس التنفيذي ،مكانية تعميم مجانية نفقات النقل الجوي وهو حل قد يتي تسععععععوية كافة المشععععععاكل المتعلقة بحسععععععاب هذه
النفقات .وقد أيهرت نتائج تحر أجري في أغسعععععععطس/آب  1980أن أغلبية من اإلدارات تؤيد مثل هذا اإللغاء ،خ أن البلد ذات
المسععاحات الشععاسعععة تعارذ ذلال ،فيما يختص بطرائق حسععاب أسعععار النقل الجوي الداخلي تخلى المجلس التنفيذي نتيجة لعدم توفر
بيانـات ذات دخلة فـي هـذا الشـأن ،عـن اقتـراح أي تـعديـل علـى النيام الحـالي (مؤتمـر هامـبورغ  ،1984الجـزء األول 1009
،لى  ،1010المؤتمر -المستند  ،1رقم .)26
وقد اتــخذ مــؤتمــر هــامبــورغ  1984الـحــكم  C 14الذي يكلف المجلس التنفيذي بمتابعة هذه الدراسة (الجزء الثاني  .)491وقد
تسنى من خلل الدراسة المذكورة تحديد أن أغلبية اإلدارات تعارذ ،لغاء الحق في تحصيل نفقات النقل الجوي الداخلي ولكنها ترى
أن هذه النفقات يجب أن تقتصعععر على الفارق بين تكلفة النقل الجوي وتكلف النقل بالطريق السعععطحي ،على أن يكون السععععر األقصعععى
المسعععععتخدم هو السععععععر الموضععععع في البند  1من المادة ( 85مؤتمر واشعععععنطن  ،1989الجزء الثاني ،المؤتمر -لجنة  -6التقرير ،4
اخقتراح  1-4083والمؤتمر -المسعععتند  .)64وانتهت الدراسعععة المنوه عنها ،لى أن احتسعععاب المسعععافات المتوسعععطة الموزونة يجب أن
يجري من قبل المكتب الدولي.

-6حكم اختياري أدخله مؤتمر لوزان  1974بعد الدراسععة التي أجريت تنفيذا ً للحكم  C 75لمؤتمر طوكيو  1969الذي كلف
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المجلس التنفيذي بـ مدراسة مشكلة النفقات المستحقة للنقل الجوي لسرساليات الجوية العابرة ببلد ما والواردة ،لى بلد ثالثم (الجزء
الثالث  .)756وقد أوضعععحت هذه الدراسعععة أن معيم اإلدارات المعنية تحدد أجورها تبعا ً للمسعععافة التي تقطعها بالفعل اإلرسعععاليات
الجوية العابرة وفقا ً للبند  ، 2وهناال ،دارات أخرى تطبق مبدأ المسععافة المتوسععطة الموزونة .بيد أن هناال بعذ الشععال بسععبب غياب
أية ،حالة في اختفاقية.
ويماثل السععععععر الموحد المقترح السععععععر المنصعععععوص في نفقات النقل الجوي داخل بلد المورد وذلال خلفا ً للحكم الوارد في نهاية البند 3
(مبما في ذلال البريد الذي خ يعاد توجيهه بالطريق الجوي ....م) .وبذلال فدن العناصر التي تتدخل في تحديد هذا السعر هي الوزن
اإلجمالي للبريد العابر المنقول بالطريق الجوي داخل البلد ،ومجمو المسافات المقطوعة لهذا العبور.
وقد رأت اللجنة التي قامت بدراسععة المشععكلة أن التقلبات الموسععمية التي من المحتمل أن تؤثر على متوسععط الحجم ،ليسععت ذات أهمية
لتبرير اسعععتخدام معامل تعويذ .وقد اتضععع أن تأثير أي تغيير كبير يعوذ عند ،جراء الحسعععاب ،بمراعاة أحجام البريد والمسعععافات
المتصععلة بالفترتين اللتين تقابلن مواعيد الرحلت الجوية ويتم حسععاب المسععافة المتوسععطة الموزونة بالطريقة المبينة في الملحية 5
سالفة الذكر بعد تعديل ما ينبغي تعديله (الجزء الثاني  ،1356اخقتراح .)7-3065
أما األسعار الموحدة التي حددتها اإلدارات فترد في القائمة .AV 1
قاعدة جبر حسعععععععابية تسعععععععمى  4/5أدخلها مؤتمر هامبورغ ( 1984الجزء الثاني  ،489اخقتراح  .)1-4079تنير كذلال
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المادتان  ،204البند  2والمادة  ،213البند  2من النيام.

