
        

 بيان مشترك
  – الشحن الجوي وتسهيالت تعزيز أمن بشأن 

 تحديات المستقبلتعاونية ل حلول

 المنامة، البحرين
71/4/4174 

أمن  تعزيز موضوعبشأن ًا مشتركًا مؤتمر  (WCO) الجمارك العالمية ومنظمة( االيكاو) الدولي لطيران المدنيامنظمة عقدت 
 ،مملكة البحرين استضافته، الذي وضم المؤتمر .61/4/4164و 61 يومي البحرين فيب في المنامة تسهيالتالو  الشحن الجوي

قليمية الشحن أمن مجال  في الحالية والمستقبلية التحدياتعالجة لم وجهات معنية أخرىوسلطات تنظيمية  منظمات دولية وا 
 .والتسهيالت الجوي
وأصحاب  قليميةاإلدولية و ال اتمنظمجهة أخرى من ال 51و دولة 44 يمثلونًا مشارك 011أكثر من  المؤتمرهذا  وحضر

 .من قطاع الطيراناآلخرين  المصلحة
للتجارة الدولية والتنمية  ة بالنسبةضروريهي مسألة اآلمنة والفعالة الشحن الجوي  إمداداتأن سلسلة بر المؤتمر المشترك وأق  

 لجماركاومنظمة  االيكاو أكدتاليوم،  الجوي مناقشة مختلف التحديات التي تواجهها صناعة الشحن ولدىاالقتصادية العالمية. 
 مستدامة وآمنة.إمدادات قوية و سلسلة  أهمية وجود نهج شامل وتعاوني إلنشاءعلى من جديد العالمية 

 نشطة التعاونيةال  آخر التطورات فيما يخص

ًا عددسنغافورة، ب 4164في يوليو قد انعذي ، الهذا الموضوع بشأن منظمة الجمارك العالميةو  اليكاول مشترك مؤتمر أولحدد 
المبادرات  منمجموعة  العالمية لجماركامنظمة و  االيكاو اتخذت، بعد ذلكو . المشتركة خطة العمل إلدراجها في بنود العملمن 

 :ما يلي منها التعاونية
 ؛4160في عام "  العالمي المستوىعلى  الشحن الجوي " بعنوان مشترك كتيب نشر  ─
 ؛وتسهيالته الشحن الجوي أمنة بشأن تركمش يةتدريب وحدة إعداد ─
 ؛ينالمرخص ينالنظامي والوكالء يناالقتصادي ينلمشغلل مشترك تجريبيإعداد برنامج  ─
 .المسبقة الشحن الجوي معلوماتمعني بفريق عمل مشترك  إنشاء  ─

على أهمية  البحرين المعقود في المشترك المؤتمر دشد  تعزيز التعاون الدولي، الطريق ل األول المؤتمر المشترك دمه  وفي حين 
 .المبادرات الدوليةطبيعي لهذه  كامتداد والوطني على الصعيدين اإلقليمياإلمدادات سلسلة  العمل على تأمين تنسيق
في نجح و ، الشحن الجوي وتسهيالت أمن قطاع التي يواجهها الحالية والمستقبلية التحديات الضوء على البحرين مؤتمر وسل ط
 .لهذه التحدياتالمستدامة و  الحلول العملية عدد من تحديد



 التنسيق والتنفيذ

ظل في  عبر الوطنية عملياتال وواقع اإلمداداتسلسلة  المشاركة في الجهاتكبير من العدد الو ًا جو  البضائع المنقولة تنوعإن 
 المؤتمر. حددهاوالتسهيالت التي  مناألتحديات  تكمن وراء هي عناصر متعددةال تنظيميةال اختالف القواعد

 :ما يلي ،لهذه التحديات حلول، كالمؤتمراقترح و 
بما تركز على النتائج و  المخاطر تقوم على تحديدالتي لشحن الجوي والبريد الخاصة بالتدابير األمنية لالتنفيذ المنسق   ─

 العالمية؛  لجماركاومنظمة لاليكاو ألطر التنظيمية باًا أيض مع االلتزاممع الظروف المحلية يتوافق 
 يضمن التنفيذ المستدام؛  ت بماتسهيالال قطاع من منظور خاصة بالشحن الجوي والبريد وضع تدابير ومبادرات  ─
في ذلك الجمارك والطيران المدني بشأن طبيعة وحجم البضائع المنقولة جوا، بما ب الخاصة تحليالتالو  حصاءاتاإل تبادل  ─

 ؛ البريدلشحن الجوي و األنظمة األمنية ل غرض تصميمبالتدفقات التجارية،  ما يخص
وبناء القدرات وتدريب موظفي سلسلة  الفنيةوالمساعدة  مختلف الجهاتمن  المشترك مثل التحققمبادرات التعزيز   ─

 على أساس الخبرة المشتركة وأفضل الممارسات. مداداتاإل

 الكفاءة واالستدامة

جراءات وثائق و  تبسيطأن  اتفق المؤتمر على . ه على حد سواءتسهيالتمفيد ألمن الطيران و أمر ة العالميمدادات سلسلة اإلا 
الدور الذي تؤديه د على شد  و ، هدف رئيسيالبريد و  الشحن الجويالمستدامة لصناعة و التنمية االقتصادية  أنعاد التأكيد على وأ
 .لهذه الصناعة القدرة التنافسية في تعزيزت تسهيالال

 :بما يلي المؤتمرقام االستدامة، تعزيز الكفاءة و ومن أجل 
 واإلقليمية الدولية المستويات على وفيما بينها المدني الطيرانو  الجمارك سلطات داخل االستراتيجيات تنسيقزيادة  عشج   ─

 ي العالمي؛البريد االتحاد في ذلك بماالجهات المعنية األخرى  إشراك مع والوطنية،
 لشحنا مبادرات") للشحنات اإللكترونية السجالتب الورقية لالستعاضة عن المستندات المش جعة المبادراتب برح    ─

عملية  تحسن أن يمكن التطورات هذه بأن قراراإل مع ،يةلجمركاالخدمات  في "الواحدة النافذة" مبدأ وطرح( "لكترونياإل
 جانبمن ة قسالتقييم المنإجراء عمليات السماح بو  هامن الحد أو غير الضرورية االزدواجيةعلى  والقضاء اتشحنال تتبع

 الوكاالت المختصة؛
 والبريدلشحن الجوي في ا المخاطر تقييم عمليات في المساهمة خالل من المسبقة،الشحن الجوي  معلومات بأن رأق   ─

شحنات بالخاطر المرتبطة للمًا وفق اإلمدادات سلسلة في مبكر وقت في األمنية الضوابط تعديل من نتمك   قد ،الجوي
 منخفض المخاطر؛الشحن الجوي ، وبالتالي تحسين األمن مع تسهيل حركة محددةال

عداد اإلجراءاتتجريبية لتقييم التشغيلية ال تنفيذ المشروعاتو  التأثيراتجدوى وتقييم الإجراء دراسات بى أوص  ─  المناسبة. وا 
أمن  لتعزيزالمبذولة د و هجالليتجاوز  امتعاونهنطاق  ينبغي توسيعه أن على كذلك العالمية لجماركامنظمة و  االيكاو واتفقت

والتنمية  البضائع الخطرة في مجاالت الجوي البريدو  الشحن الجويب المتعلقة األخرىهداف بحيث يشمل األ هتسهيالتالطيران و 
 وحماية البيئة.االقتصادية 

 ─ انتهى ─


