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استبيان بشأن المسافة المتوسطة المرجحة والتعويض عن النفقات المترتبة على النقل الجوي
داخل بلد المقصد

حضعة السيدة ،السيد،
 /يستتتعني أ أوجه إليكم طيه االستتتتبيا (الملحق  )1الذي يهدف إلى جمع بيانات مستتتتلمعكم الم ي بشتتت
العسائل الدولية الواعد الموجه جوا في بلد المقصد.

بعيد

ويُعجى استيفاء هذا االستبيا إذا كا مستلمعكم الم ي يستخدم النقل الجوي في نقل البعيد الدولي الواعد داخل
بلدكم .وستحصلو على ت ويض في حال تجاوزت المسافة المتوسطة المعجحة التي يقط ها البعيد الدولي جوا
في الشبكة الداخلية  300كم.
وكما ت لمو  ،يتولى المكتب الدولي وفقا للبند  6م المادة  101-34م نظام اتفاقية االتحاد البعيدي ال المي
حستتتاب المستتتافة المتوستتتطة المعجحة لكل مستتتتلمع م ي يحق له ،بموجب البند  5م المادة  34م االتفاقية،
استعداد التكاليف اإلضافية المتعتبة على نقل ب ائث بعيد العسائل الدولية جوا داخل بلده.
وأذكعكم ب نه وفقا للبند  7م المادة  34م االتفاقية ،يستتتتب د المستتتتلمع الم ي في المقصتتتد ،م أجل حستتتاب
المستتافة المتوستتطة المعجحة ،وز جميع اإلعستتاليات التي يستتتند حستتاب ت ويض النفقات الختامية المت لقة بها،
خاصتتة إلى التكاليف أو إلى الت عيفات الداخلية أو إلى األست اع الم لنة ذاتيا المنصتتو عليها في المادة  29م
االتفاقية .ويطبق دفع نفقات النقل الجوي فقط فيما يت لق بتدفقات البعيد م بلدا الن ظام االنتقالي وفيما بينها
التي تقل ع  100ط في ال ام ،أي تدفقات البعيد التي تُطبق عليها أستتت اع أجوع النفقات الختامية المنصتتتو
عليها في البند  11م المادة  31م االتفاقية.
 /وكما هو ُمبي في البند  6م المادة  101-34م نظام االتفاقية (يحتوي الملحق  2على ت ليق المكتب الدولي
على المادة  85م اتفاقية واشنط ل ام  1989التي تحتوي على م لومات شاملة ع طعيقة الحساب) تحسب
المستتافة المتوستتطة المعجحة وفقا للوز اإلجمالي لجميع اإلعستتاليات الجوية التي تصتتل إلى بلد المقصتتد ،بما
فيها البعيد الذي لم يستتتت نف توجيهه بالطعيق الجوي داخل هذا البلد (انظع المزيد م التفاصتتتيل في االستتتتبيا
الواعد في الملحق  .)1وتستند هذه البيانات إلى اإلحصائيات التي ي دها المستلمعو الم ينو والتي ينبغي أ
تعد إلى المكتب الدولي كل سنة.
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-2ول يحق للمستتتتتتتتلمعي الم يني الذي ال يقدمو هذه الم لومات في الوقت المحدد أ يطالبوا بستتتتتتتداد النفقات
المتعتبة على النقل الجـوي الداخلي.
ولكي يت سنى لنا تحيي ح ساب الم سافات المتو سطة المعجحة ،نعجو منكم التف ضل بتزويدنا ،بوا سطة اال ستبيا
المعفق ،ب حدث بياناتكم اإلحصائية المت لقة بالبعيد الجوي لكي ي خذها المكتب الدولي في الحسبا  .وينبـتتتغي أ
تعد هذه البيانات إلى المكتب الدولي في موعد أقصااا  30ساابتمبر/أيلول ( 2022انظع البندي  1-6و 2-6م
المادة  101-34م نظام االتفاقية).
وال بد م االلتزام بتاعيخ إعادة إجابتكم إلينا المذكوع أعاله كي يتستتتتتتتنى لنا إدعاج البيانات الخاصتتتتتتتة بكم في
المنشتتوع الجديد للمكتب الدولي وبالتالي تمكي المستتتلمعي الم يني اآلخعي  ،عند االقتضتتاء ،م أ يستتتخدموا
بياناتكم في حساب أس اعهم المت لقة بالبعيد الجوي الموجه إلى الخاعج.
ويبلغ الستتتت ع األستتتتاستتتتي للنقل الجوي للبعيد ل ام  2022ما قدعه  0.486م األلف م وحدة حقوق الستتتتحب
الخاصتتتتتتتة للكيلوغعام الواحد م الوز اإلجمالي وللكيلومتع الواحد (أي ما ي ادل  0.486وحدة م وحدات
حقوق الستتحب الخاصتتة للط الواحد/للكيلومتع الواحد) (انظع منشتتوع المكتب الدولي عقم  72الصتتادع في 10
مايو/أياع .)2021
وتفضلوا بقبول فائق عباعات التقديع واالحتعام،،،
مديع ال مليات البعيدية،
عبد اإلله بوستة

