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  مشترك  بیان
  تعزیز أمن الشحن الجوي والتسهیالت  عن

  السبیل إلى التنفیذ الفعال
  ٢٨/٧/٢٠١٦كواال المبور، مالیزیا، 

عقدت منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) ومنظمة الجمارك العالمیة مؤتمرهما المشترك الثالث بشأن تعزیز أمن 
استضافته هذا المؤتمر الذي وحضر  .٢٨/٧/٢٠١٦إلى  ٢٦في كواال المبور من وذلك الشحن الجوي والتسهیالت، 

 في مجالة والمقبللتصدي للتحدیات الحالیة لیة وجهات معنیة أخرى منظمات دولیة وٕاقلیمیة وسلطات تنظیم حكومة مالیزیا
  أمن الشحن الجوي والتسهیالت.

ن منظمات دولیة وٕاقلیمیة ومؤسسات عدولة، وممثلین  ٧٠من أكثر من  مشارك ٣٠٠وقد حضر هذا الحدث أكثر من 
  في قطاع الطیران.أخرى أكادیمیة وجهات معنیة 

في مجال تتسم باألمن والكفاءة  عمل سلسلة وجوددت اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة على أهمیة شدّ  وخالل المؤتمر،
ألغراض التجارة الدولیة والتنمیة االقتصادیة العالمیة. وأكدت المنظمتان مجّددًا التزامهما القوي بمواصلة لشحن الجوي ا

  ة.قبلاألولویات المحددة وكذلك اإلجراءات الراهنة والمتنسیق 

  التقدم المحرز حتى اآلن

تعزیز أمن الشحن الجوي والتسهیالت في لبین اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة  انالسابقان المشتركمؤتمران انعقد ال
  .٢٠١٤وفي البحرین في أبریل  ٢٠١٢ وسنغافورة في یولی

مؤتمر ال أمامجموعة من المبادرات التعاونیة، تشمل  المؤتمر الذي انعقد في سنغافورة وضع خطة عمل مشتركةوقد اقترح 
 على الحاجة إلى توسیع نطاق أسالیب العمل التعاونیة من المستوى الدولي إلى المستوى اإلقلیميفشّدد البحرین في المنعقد 

  والوطني.
  المنبثقة عن هذه الخطة ما یلي:وتشمل المشاریع المشتركة 

 ٢٠١٣األولى في عام  تهعالمي"، حیث ظهرت طبععلى المستوى الالجوي  الشحنب مشترك بعنوان "ــتیــكُ نشر  •
 ثانیة خالل هذا المؤتمر؛الطبعة وصدرت ال

ویجري  ٢٠١٥في أبریل لتدریب في مجال أمن الشحن الجوي والتسهیالت، تم تجریبها لإعداد حلقة عمل مشتركة  •
 تقدیمها اآلن في جمیع األقالیم؛

 ؛٢٠١٥في عام  یینظامالنِ  الءالوكین و المعتمد یناالقتصادی ینالمشغلبرنامج تجریبي مشترك بین وضع  •
 .٢٠١٤د اجتماعاته منذ أغسطس ـــــ، یعقبمعلومات الشحن المسبقة فمكلّ تشكیل فریق عمل مشترك  •
مشاریع مماثلة على المستویین تنفیذ لمؤتمر المنعقد في مالیزیا نجاح هذه المبادرات العالمیة وأعطى أمثلة على اأبرز وقد 

  .اإلقلیمي والوطني
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وتحدید هذه، في إطار خطة العمل التي بدأت األعمال  كمالعلى إومنظمة الجمارك العالمیة  اإلیكاوالمشاركون  وحثّ 
 .وقطاع الطیرانمجالي التنظیم المزید من مجاالت التعاون التي من شأنها أن تعود بالفائدة على 

قبل  البضائعالمعلومات الُمسبقة عن  مجالینبغي بذل المزید من الجهود في أنه ، على وجه الخصوص، المؤتمر برواعت
هذه  تطبیقالرئیسیة التي یجب على الدول مراعاتها عند  المعاییرمن  اً عدد فریق العمل المشترك دحدّ  في حینو . التحمیل
في  الجهات المعنیةشواغل لتفهم  إضافیة جهودبذل  ینبغيكما . القیام بهاینبغي  أخرى لاعمأهناك زال ت، ال النظم

 .بشأنها توافق اآلراءوالتوصل إلى  الطیرانصناعة 
بین  التكاملاالستفادة من أوجه  بغرض المقدمة مقترحاتالبعض  ما یخصفیالتقدم  تحقیق المزید منأیضا حاول المؤتمر و 

معلومات ق للالدقی. ویمكن تحقیق ذلك عن طریق التحلیل الوكالء النظامیین والمشغلین االقتصادیین المعتمدین برامج
في سیاق  ااستحداثهدد والتي یتم ومن الطیارین الحالیین والطیارین الجُ ، المعترف بها وطنیا أو إقلیمیا الخططمن  ةالمستقا

 .خطط التنمیة اإلقلیمیة
من خالل ، وذلك الجماركو تنسیق اإلقلیمي والوطني بین أمن الطیران ال الترویج لعملیاتالمؤتمر المشاركون في واقترح 
 ألمنجان الوطنیة اللب االستعانةینبغي  باإلضافة إلى ذلك،و . السلطات اإلقلیمیة والوطنیة تنظمهاعمل مشتركة  حلقات
وكاالت في المطارات ال بین مختلفتعاون أفضل لتحقیق  كوسائل النقل الجوي تتسهیالواللجان الوطنیة ل المدني الطیران

 .المختلفة داخل الدولة
  على تنفیذها التعاونغي بالتي ینولویات األ 

شحنات فیما یخص  اإللكتروني التواصلقنوات لعلى نطاق أوسع، أوصى المؤتمر بتحدیث خطة العمل إلعطاء األولویة 
عن طریق االنتقال مثال تطبیق بیئة عمل خالیة من الورق،  . ومن شأن التشجیع علىاإللكتروني)الجویة (الشحن البضائع 

الحفاظ على المیزة  د على، أن یساع"الشحن الجوي و"مستندات "اإلقرار األمني اإللكتروني الخاص بالشحناتـ "إلى العمل ب
أسواق التجارة  نطاق یتعلق بتوسیع ماوالقدرة التنافسیة، خصوصا فی -التسلیم التي تتمثل في سرعة – األساسیة للنقل الجوي
هذه تحقیق  علىالتي توفرها اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة أن تساعد بشكل كبیر  اإلرشادات اإللكترونیة. ومن شأن

  یة.العملیة االنتقال
شبكة  إلقامة شكل وسیلة أساسیةتمتقدمة في مجال الكشف األمني التكنولوجیات ال وعلى نحو مماثل، رأت المنظمتان أن 

وقطاع الشحن الجهات التنظیمیة  المؤتمر بقوة إلى إقامة حوار بینالمشاركون في . ودعا تتسم باألمن والكفاءة شحن جوي
ذلك یشكل ألن  نظراً  طریق ذات معالم واضحة، خریطةووضع معدات الشحن الجوي لتحدید االحتیاجات  مصنعيالجوي و 

  .إحدى أولویات التعاون بین اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة
التهدیدات الناشئة،  لمواجهة األعمال المشتركةصت اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة إلى أنه قد یكون من المفید تنفیذ وخلُ 

  الطائرات الموجهة عن بعد. ستخدام إامكانیة مثل الهجمات التي تقوم بها أطراف من الداخل و 
بین منظمي قطاعي  توسیع عالقات العمل الوثیقة من خاللالجهود  تكثیفلفكرة  مالمؤتمر دعمهالمشاركون في وأبدى 

 علىوالكشف األمني  ةالجوی البضائعالعاملة في مجال نقل  خرىاأل التنظیمیة هیئاتال لتشملأمن الطیران والجمارك 
  .والمنظمة البحریة الدولیة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة البضائع، مثل االتحاد البریدي العالمي

عن مكان وسُیعلن . ٢٠١٨المؤتمر الرابع المشترك بین اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة في عام  أن ینعقدومن المقرر 
  .الحقاً  هانعقاد

  

 - انتهى –
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