
 

 

  منظمة الجمارك العالمية –منظمة الطيران المدني الدولي 
  مشتركةصحفية نشرة 

  عن أمن الشحن الجوي والتسهيالت 
   التضافر من خالل التعاون -

  سنغافورة 
6/7/2012  

(االيكـاو) ومنظمـة الجمـارك العالميـة مـؤتمرا منظمـة الطيـران المـدني الجمـارك السـنغافورية و ورة وهيئة عقدت وزارة النقل في سنغاف
  .6/7/2012و 5مشتركا عن موضوع تعزيز أمن الشحن الجوي في سنغافورة يومي 

أمــن تشــجيع ســلطات و  ،منظمــة الجمــارك العالميــةلــوعي بشــأن التعــاون بــين االيكــاو و وكــان الهــدف مــن هــذا المــؤتمر هــو إذكــاء ا
  والجمارك على تنسيق جهودها من أجل االستمرار في تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيالت. الطيران 

  أمن الشحن الجوي والتسهيالت

القــدرة علــى تحريــك الســلع بصــورة آمنــة وٕان يعــد الشــحن الجــوي مكونــا هامــا فــي شــبكة التجــارة العالميــة والطيــران المــدني الــدولي. 
حماية سلسلة إمـدادات الشـحن الجـوي مسـألة حيويـة  كما أنيرة في التجارة الدولية والتنمية االقتصادية. مساهمة كبتشكل وبكفاءة 

  لسالمة وأمن الطيران المدني.
أمــن  مجــال مــواطن الضــعف فــيلاإلرهــابيين اســتغالل إمكانيــة  مثــلوتويشــكل خطــر اإلرهــاب الــدولي أحــد أوجــه القلــق الرئيســية، 

لتصـدي إلـى ل فعليـة حاجـةبالتـالي وسلسـلة اإلمـدادات حقيقـة واقعـة. وهنـاك الطيـران المـدني الشحن الجوي كوسيلة لالعتداء علـى 
  األخطار الحالية والناشئة وتعزيز أمن الشحن الجوي. 

احتـواء أمر ضـروري لضـمان  والتعاون بين هذه األطراف ،من األطراف المترابطةمعقدة  منظومةهي وسلسلة اإلمدادات العالمية 
والمطارات ومشغلي الخطـوط الجويـة أمن الطيران المخاطر األمنية بصورة فعالة. ويتعين على السلطات المسؤولة عن الجمارك و 

والشــاحنين ومتعهــدي البضــائع ووكــالء الشــحن وغيــر ذلــك مــن الجهــات المعنيــة أن تنســق جهودهــا لضــمان تحــرك الســلع بســالمة 
  وأمن وكفاءة. 

  ور االيكاو ومنظمة الجمارك العالمية وسلطات أمن الطيران والجماركد

إن االيكـــاو ومنظمـــة الجمـــارك العالميـــة همـــا المنظمتـــان الـــدوليتان الرئيســـيتان اللتـــان تضـــعا القواعـــد القياســـية والتوصـــيات والمـــواد 
يــة ألمــن النقــل هــي التــي تتــولى الــدور مــن الشــحن الجــوي والتســهيالت. وااليكــاو والســلطات الوطنأاإلرشــادية للــدول فــي مجــالي 

بينمــا تســتطيع منظمــة الجمــارك العالميــة وســلطات الجمــارك الوطنيــة أن تــؤدي دورا مســاندا فــي  ،أمــن الطيــرانالقيــادي فــي مجــال 
  ذلك.  
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 وتعمــل ســلطات أمــن الطيــران والجمــارك مــع المشــغلين لضــمان إخضــاع البضــائع الجويــة لإلجــراءات الالزمــة فيمــا يخــص األمــن
والتسهيالت لكي تُنقل بأمان وكفاءة عن طريـق الجـو. وقـد تتضـمن هـذه اإلجـراءات القيـام بـالتفتيش علـى السـلع والطـرود بواسـطة 

  سلطات أمن الطيران والجمارك.

  أمن الشحن الجوي والتسهيالتأنشطة وثائق االيكاو ومنظمة الجمارك العالمية التي تساهم في 

قيــة شــيكاغو للطيــران المــدني الــدولي قواعــد وتوصــيات االيكــاو المتعلقــة بــأمن الشــحن الجــوي باتفا الســابع عشــريتضــمن الملحــق 
مــواد إرشــادية تســاعد فــي تطبيــق علــى المقيــدة التوزيــع) Doc 8973 والبريــد الجــوي. ويحتــوي دليــل االيكــاو ألمــن الطيــران (الوثيقــة 

  القواعد والتوصيات الدولية. 
كاغو للطيــران المــدني الــدولي قواعــد وتوصــيات االيكــاو المتعلقــة بتســهيالت الشــحن الجــوي ويتضــمن الملحــق التاســع باتفاقيــة شــي

مـــواد إرشـــادية تســـاعد فـــي تطبيـــق القواعـــد علـــى ) Doc 9957الوثيقـــة والبريـــد الجـــوي. ويحتـــوي دليـــل االيكـــاو بشـــأن التســـهيالت (
  والتوصيات الدولية.

اإلجـــراءات التـــي وضـــعتها منظمـــة الجمـــارك  SAFEويتضـــمن "إطـــار قواعـــد أمـــن وتســـهيالت التجـــارة العالميـــة" المعـــروف باســـم 
الســلطات بــين و مــن ناحيــة بــين الســلطات الجمركيــة فيمــا الشــراكات إقامــة العالميــة لتــوفير األمــن فــي سلســلة اإلمــدادات مــن خــالل 

  من ناحية أخرى. األعمال لجمركية وشركاتا
بهـدف تعزيـز أواصـر التعـاون  2011قامت كل من منظمة الجمارك العالمية وااليكاو بتوقيع مذكرة تفاهم معدلة في شهر يونيو و 

التسـهيالت بالنسـبة للتحركـات مـع تحسـين على المستوى العالمي من أجل حماية السلع واألشـخاص مـن األفعـال غيـر المشـروعة 
  لألخطار التي يتعرض لها أمن الشحن الجوي. ة ومتناسبةبصورة فعال المشروعة، وذلك بهدف التصدي

  مالطريق إلى األما

ومنظمـة الجمـارك االيكـاو وسـوف تعمـل في نمـوه. بدورها تعتمد التنمية االقتصادية العالمية على الشحن الجوي، كما أنها تساعد 
  العالمية معا من أجل تحقيق ما يلي:

 أفعال التدخل غير المشروع؛وقوع تعزيز التعاون الدولي من أجل منع  )1

 ؛على المستوى الحكومي والجماركأمن الطيران تشجيع التنسيق الوثيق بين السلطات المسؤولة عن  )2

علــى البضــائع التــي تشــكل مــنهج قــائم علــى المخــاطر لضــمان تطبيــق إجــراءات أمنيــة إضــافية  اإلســهام فــي اّتبــاع )3
 ؛ى التي ال تمثل خطرا كبيرااألخر خطرا مرتفعا مع تسهيل الحركة بالنسبة للطرود 

التشــغيلية لمراعــاة مختلــف المرونــة النهائيــة والســماح بقــدر مــن  تــائجتشــجيع اإلجــراءات األمنيــة التــي تركــز علــى الن )4
 الظروف؛

أطر السياسات العامة واللوائح التنظيمية من أجل تحقيق التضافر وتفـادي االزدواج وتشـجيع  مختلف المواءمة بين )5
 االعتراف المتبادل بأنظمة أمن الشحن الجوي وأنشطة اإلشراف المشتركة؛

لـــدى منظمـــة الجمـــارك العالميـــة والقواعـــد التـــي يتضـــمنها الملحـــق الســـابع عشـــر  SAFEإجـــراء مقارنـــة بـــين مفهـــوم  )6
ال عن المواد اإلرشادية المصاحبة لها، من أجل تقييم الفرص المتاحة إلدراج إجراءات كل منهما في لاليكاو، فض

 وثائق المنظمة األخرى بهدف تنسيق اإلجراءات والمواءمة بينها إلى أقصى حد ممكن؛
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يمكـــن  بحـــث بالتفصـــيل أوجـــه التشـــابه واالخـــتالف بـــين برنـــامجي األمـــن والتقـــدم بتوصـــيات بشـــأن التعـــديالت التـــي )7
واالعتــراف المتبــادل واإلشــراف المشــترك إدخالهــا علــى الوثــائق المناســبة مــن أجــل بلــوغ مســتوى أعلــى مــن التوافــق 
 بهدف تخفيض األعباء اإلدارية على الجهات التنظيمية والقطاع الخاص؛ 

 أمن سلسلة اإلمدادات؛ الالزمة لضمان جراءاتاإلتشجيع الحكومات على وضع  )8

طبيــق الضــوابط األمنيــة فــي نقطــة المنشــأ وحمايــة البضــائع مــن التــدخل غيــر المصــرح بــه بعــد مبــدأ تالتشــديد علــى  )9
 ذلك؛

 تشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين األطراف المعنية في سلسلة إمدادات الشحن الجوي؛ )10

وات التــي فضــال عـن مهــام كــل منهــا واألد ،والجمـارك بقواعــد بعضــها الــبعضأمــن الطيــران ضـمان معرفــة ســلطات  )11
 لتحديد سبل زيادة التنسيق والكفاءة على المستوى التشغيلي؛ ،تستخدمها

تحديد كيفية استخدام المعلومات االلكترونية المسبقة عن البضائع في إطار إدارة مخاطر أمـن الشـحن الجـوي عـن  )12
 واتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة؛الكامنة طريق تحديد أوجه الخطر 

فــي الحــاالت القيــام األنشــطة التجريبيــة لجمــع المعلومــات المســبقة ألغــراض تحليــل المخــاطر، و ئج رصــد وتقيــيم نتــا )13
المختصــة وغيرهــا مــن الجهــات أمــن الطيــران أفضــل الســبل لتــوفير هــذه المعلومــات إلــى وكــاالت بتحديــد المناســبة 
 المعنية؛

ضمان إشراك الهيئات الحكوميـة الدوليـة والجهـات المعنيـة فـي الصـناعة والمنظمـات التـي تمثلهـا فـي عمليـة إعـداد  )14
 يجاد الحلول العملية والمستدامة والفعالة؛إإجراءات أمن الشحن الجوي من أجل 

 ي والتسهيالت.تطبيق إجراءات أمن الشحن الجو من أجل المساعدة في مجال بناء القدرات على تقديم تشجيع ال )15

. . . . .  


