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 من في عمليات خطوط الشحن الجوي ت واألحكام محدثة للتسهيالأتنفيذ  :٣البند 
 مناأل :٢-٣

المقدمة من الواليات المتحدة والتي اقترحت تعديال للقاعدة القياسية WP/62 االجتماع في ورقة العمل  نظر ١-٢-٣
وذلك بالصورة التي باالضافة الى معلومات خطة الطيران ئق من أجل السماح باقتضاء تقديم وثا بالملحق التاسع ٣٨-٢

وهذا االقتراح مبني على صالحيات تشريعية وضعت القتضاء معلومات االكترونية مسبقة .  الدول المتعاقدةتطلبتها 
 تحيط يجة للمسائل التيو المغادرة لها وذلك نتأالشحن على جميع وسائل النقل القادمة الى الواليات المتحدة على 

 .من الوطنيبموضوع األ
 .ن تبقى كما هي عليهأ يجب ٣٨-٢ن القاعدة القياسية أولم يلق االقتراح أي تأييد وخلصت الشعبة الى  ٢-٢-٣
مانة والتي تتضمن استعراضا لمفهوم تقييم المخاطر  المقدمة من األWP/8نظرت الشعبة في ورقة العمل  ٣-٢-٣

لمفهوم لتحسين ا االرساليات واقترحت الشعبة تعزيزبشأن درجة فحص حينما تبت كأداة تستخدمها السلطات العمومية 
 الرامي الى في المشروع طويل األمدوكخطوة أولى .  حوال التشغيل لجميع الكيانات في سلسلة االمدادات الدوليةأ

قترحت الورقة وضع مفاهيم الحدود الوطنية، اادارة الدمج بصورة منهجية لعملية تسهيل االجراءات الرسمية في برامج 
والجهة المختصة بالمناولة ، ووكيل الشحن الجوي والمطار المعتمدناقل الشحن الجوي غير :  على سبيل المثال،جديدة
للكيانات المذكورة فيما تقدم، " الترخيص"منية الدولية التي بموجبها يمكن رضية لحمولة الشحن والقواعد القياسية األاأل

 االعترافرقام الفريدة، وفواتير الشحن الجوي ذات األمن واقع االرسالية هوية الخاصة بلفريدة وعملية التعرف ا
منية المتفقة عليها، وتقييم المخاطر الوفاء ببعض القواعد القياسية األبالتجاريين طراف بقيام المشغلين الجمركي متعدد األ

 . للمعاملة على أساس ارسالية بارساليةعلى مستوى جهة التشغيل التجارية المصرح لها، وذلك كبديل
مد الهادف بصورة ولى المقترحة في المشروع طويل األوافقت الشعبة من حيث المبدأ على الخطوات األ ٤-٢-٣

ن الحلول أاج عملية تسهيل االجراءات الرسمية في البرنامج الوطني الدارة الحدود، مالحظة مع ذلك ممنهجية الى اد
طلبت الشعبة الى االيكاو دراسة الموضوع في تعاون وثيق مع الشأن وفي هذا .  ين وضعهاطراف يتعمتعددة األ

نه نظرا الى أيضا أكما اقترح .  خرى ذات الصلة والى تقديم تقرير الى االجتماع التالي لشعبة التسهيالتالمنظمات األ
 يعقد اجتماعات مشتركة لفريقلفكرة ة هان بعض المسائل قد تناولها بالفعل فريق خبراء أمن الطيران، فهناك وجأ

وبالتالي، اعتمدت الشعبة التوصية .  منل اعداد قواعد قياسية في مجال األخبراء أمن الطيران والتسهيالت من أج
 : التالية

 xx/بالتوصية   
 :يوصى بمايلي  

سهيالت وبين فيما بين فريقي خبراء أمن الطيران والتيتعين على االيكاو القيام بمجهود تعاوني   
خرى ذات الصلة العداد قواعد قياسية أمنية يمكن بموجبها ترخيص جهات تشغيل المنظمات األ

سلسلة الشحن الجوي، والوكالء، والمطارات، وجهات المناولة االرضية ككيانات معتمدة في عملية 
عمليات ت لفي ذات الوقمنع مع المن األمن مستويات االمداد الدولية، بغية ضمان أرفع مستوى 

 .التأخير غير الضرورية في حركة البضائع عبر الحدود الدولية
ة ينماالمداد الدولية األالخاص بسلسة مفهوم ال التي وصفت تطور WP/12  الورقةمانةعرضت األ ٥-٢-٣

كحل " عتمدةبسلسلة االمداد الم" المفهوم الجديد الخاص WP/12دخلت ورقة العمل أولقد .  والتحديات المرتبطة بتنفيذها
من في نقل حموالت الشحن تسهيل وانماء التجارة الدولية مع التكثيف في الوقت ذاته الجراءات األبللتحدي الخاص 

 .الدولي
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فق على وو.  بسلسلة االمداد المعتمدةأعربت الشعبة عن دعمها العام للمفهوم وأوصت بتنفيذ الحل الخاص  ٦-٢-٣
نه من أيضا أواقترح .  خرى ذات الصلةهذا الموضوع مع المنظمات األ بشأن هاضرورة أن تنسق االيكاو عمل

وبالتالي اعتمدت الشعبة .  من في هذا المجالأمن الطيران المسائل الخاصة باألن يبحث فريق خبراء أالضروري 
 : التاليةةالتوصي

 xx/بالتوصية 

 .عتمدة والنهوض بذلك التنفيذالماالمداد ن تعمل االيكاو جاهدة لدعم تنفيذ ترتيبات سلسلة أيوصى ب
 xx/بالتوصية 

يوصى بأنه مع الوعي باآلثار من حيث التكلفة على الدول النامية، يتعين أن تقوم االيكاو باستعراض 
وتحديث القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الواردة في الملحق التاسع لتأخذ بعين االعتبار 

سلسلة االمداد المعتمدة وذلك في تناغم مع ب بالمواصفات المتعلقة من والتسهيالت الخاصةجوانب األ
 .خاصة بالنقل أخرى االجراءات التي اتخذت في مجاالت

، بما في ذلك "الوكيل النظامي"ن الشحن وخاصة مفهوم أممانة بالتفصيل  تناولت األWP/48الورقة في  ٧-٢-٣
وقد أكدت .  منحو الذي تحدده السلطة ذات االختصاص في مجال األتعريفه وتعيينه والموافقة عليه والتزاماته على الن
يكاو هو ضمان إخضاع جميع مواد الشحن التي يجري نقلها على الورقة على أن هدف نظام الشحن الخاص باال

 غير أن هذه . مة مثل الكشف عليها قبل تحميلها على طائرةئرحالت الطيران الخاصة بالركاب لضوابط أمنية مال
ماكن التي يجري فيها تلقي كميات كبيرة من حموالت العمل، خاصة في األحجم ملية قد تصبح أيسر وقد يقل الع

 .الشحن، وذلك من خالل قيام المشغل باناطة مهمة الكشف بالوكالء النظاميين
للرقابة ة بالنسب" جهة المتاجرة المعتمدة"ومفهوم " الوكيل النظامي"الحظت الشعبة التماثل بين مفهوم  ٨-٢-٣

تعديل القواعد القياسية وأساليب العمل /ؤخذا بعين االعتبار لدى اعدادالجمركية ووافقت على أن المفهومين يجب أن ي
 .الموصى بها بالملحق التاسع

ادة شحن م/الكشف على كل طرد/، أبرزت باكستان أن هناك حاجة الى فحصWP/37 ورقة العملوفي  ٩-٢-٣
وقالت الورقة بأن هناك العديد من االجراءات .  بها حمولة قابلة للتلف وجافة قبل ختمها بهدف تحميلها على متن طائرة

 ساعة ٤٨ و٢٤التي تفرض وهي اجراءات تتضمن إما الكشف على حمولة الشحن أو المرور بفترة انتظار تتراوح بين 
 .هذه العمليةن سالمة حركة حمولة الشحن ومن أجل المزيد من ترشيد واقترحت الورقة اجراءات أمنية من أجل ضما

خبراء فريق الورقة نه يتعين لذلك أن يبحث أمن ومسائل األتتناول وافقت الشعبة على أن ورقة العمل هذه  ١٠-٢-٣
يشكل عبءا أن طلب تقنية جديدية من تقنيات أمن الطيران يمكن أن مفاده  عن شاغل وجرى االعراب.  أمن الطيران

 .وفي هذا الشأن وردت اشارة الى البرامج القائمة الخاصة بالمساعدة للدول.  ماليا ال داعي له على البلدان النامية

التي أبرزت المزايا والمكاسب و المقدمة من المملكة العربية السعودية WP/52بحثت الشعبة ورقة العمل  ١١-٢-٣
وحثت الورقة الدول المتعاقدة لدى االيكاو على اعطاء أمن ".  وكيل النظاميال"مفهوم التي يمكن تحقيقها من اعتماد 

 ".الوكيل النظامي" وعلى تنفيذ مفهوم ينالشحن الجوي أهمية واهتماما كافي

مانة  المقدمتين من األWP/48 وWP/8وافقت الشعبة على أن ورقة العمل هذه مكملة لورقتي العمل  ١٢-٢-٣
 ".الوكيل النظامي"سة من أجل بحث ما اذا كانت هناك أية ثغرات في نظام انشاء مجموعة دراأوصت بو

رة المخاطر، وهي ات بشأن اداقترحم WP/28عرضت اللجنة االوروبية للطيران المدني في ورقة العمل  ١٣-٢-٣
ن االعتبار لزيادة وأخذا بعي.  العملية التي تعتبر أداة تتيح تسهيل التجارة في الحركة العابرة للحدود الخاصة بالشحن

من والتسهيالت ويمكن االقرار بأنها تقنية مهمة بالنسبة من، تقوم ادارة المخاطر بدور حيوي في كل من األمتطلبات األ
تصل يوللوصول الى توازن بعد إنعام التفكير فيما .  وكاالت مراقبة الحدودمن جهة تتسم بالكفاءة والحداثة لمراقبة 
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من والتسهيالت، أكدت الورقة على أنه من الضروري ادراج اشارة الى مخاطر في مجالي األبتنفيذ تقنيات ادارة ال
 .االمن في الملحق التاسع

وروبية للطيران المدني وأوصت بضرورة اتخاذ اللجنة األبه وافقت الشعبة على االقتراح التي تقدمت  ١٤-٢-٣
الوارد في الملحق التاسع ليس فقط بالتسهيالت بل أيضا من مة من أجل الربط الصريح للتطبيق الدارة األئخطوات مال

ل السعي الى التعاون من في الحركة عابرة الحدود الخاصة بالشحن ومن أجبالتطورات فيما يتعلق بآخر إجراءات األ
 وأوصت الشعبة بالتفكير على النحو.  من ذات الصلة داخل االيكاو من أجل خلق تناسق كلما أمكن ذلكمع هيئات األ

الواجب في تطوير مواد ارشادية بشأن ادارة المخاطر بحيث تدرج في دليل التسهيالت وعيا منها بأن إدراج معلومات 
 .محددة يمكن أن يستخدم من جهة الذين يرغبون في التحايل على النظام

بعض  التي قدمها اتحاد الشحن الجوي الدولي والتي أبرزت WP/30نظرت الشعبة في ورقة العمل  ١٥-٢-٣
منية الحالية التي يمكن أن تعوق تلك االسهامات، واقترحت  في التنمية، وحددت المتطلبات األإسهامات الشحن الجوي
طلع ضواقترحت الورقة ضرورة أن ت.  تسهيالت التصحيحية المؤسسية واالستراتيجية لدعم الاستجابة من الناحيتين

لشحن الجوي يأخذ بنظر االعتبار التأثير االقتصادي على بااص دور القيادة في إقامة نظام أمني حديث خبااليكاو 
 .تحديات التي تشكلها التهديدات المعاصرة أمام الطيران المدنيالالبلدان النامية مع مواجهة 

أيدت الشعبة من حيث المبدأ نهجا خاصا بإدارة المخاطر يخص الشحن الجوي، على النحو الذي أبرزته  ١٦-٢-٣
فقت على ضرورة أن تقوم االيكاو بالعمل وصوال الى اقامة نظام أمني حديث خاص بالشحن الجوي رقة العمل، وواو

 .وسوف تقوم شعبة التسهيالت بالمتابعة الوثيقة للتطورات بهذا الشأن.  بالتشاور مع فريق خبراء أمن الطيران

 بالنسبة حيوية أمر وكفاء بأمان  أبرزت األياتا أن الحركة الخاصة بالشحن الجويWP/34في ورقة العمل  ١٧-٢-٣
 لتسهيل حركة الشحن الجوي من الحيوي تحقيق التناسق بين إجراءات أنهللمهام التي هي من شأن االقتصاد الحديث و

ولقد أعطت ورقة العمل الخطوط العريضة للعديد من .  االمن واجراءات أمن سلسلة االمداد على النطاق العالمي
جوي ومبادرات أمن خذ بالحسبان أثناء إعداد وتنفيذ اجراءات أمن الشحن الؤتا أنها يجب أن تالمسائل التي رأت األيا

 .سلسلة االمداد

بعين االعتبار في تلك المفاهيم خذ ؤبحثت الشعبة المفاهيم التي أبرزتها األياتا ووافقت على ضرورة أن ت ١٨-٢-٣
وفيما يخص .   أمن الشحن الجوي وبرامج أمن سلسلة االمدادالعمل نحو تحقيق التناغم على النطاق العالمي بين برامج

مسألة البروتوكول الموحد الخاص بالتفتيش على الشحنات خاصة فيما يتصل بالتفتيش اليدوي، طرح تساؤل يتعلق 
ن ال ولوحظ أن تنفيذ تلك المفاهيم يجب أ.  ولية الحكومية فيما يخص التفتيش للشحنات أو الكشف عليهاؤوالمسبالتبعة 

 .والسيما في البلدان الناميةمن الفئة المتوسطة يفرض عبءا ال داعي له على الشاحنين من الشريحة الصغيرة 

 المقدمتين من الواليات المتحدة بشأن تنفيذ أحكام جرى IP/33 وIPs/22الحظت الشعبة ورقتي المعلومات  ١٩-٢-٣
شأن المقتضيات الجديدة الخاصة بالواليات المتحدة فيما الشحن الجوي وأيضا بفي من األتسهيالت والتحديثها تخص 

لمقدمة من الهند بشأن إجراءات  اIP/26يتعلق بالمعلومات االكترونية المسبقة عن الشحن، إضافة الى ورقة المعلومات 
 .من الخاصة بمخالصة الشحن الجوياأل

 

 ـ انتهـى ـ


