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  تعزیز التعاون بین االیكاو والرابطة الدولیة للشحن الجوي

ولي (االیكاو) والرابطة الدولیة للشحن الجوي (تیاكا) وقعت الیوم كل من منظمة الطیران المدني الد – ١٨/٤/٢٠١٣، لیامونتر
  إعالن نوایا من أجل تعزیز تعاونهما بشأن المسائل الفنیة.

على هذا اإلعالن السید مایكل ستین، رئیس الرابطة، والسید ریمون بنجامان، األمین العام في مدینة داالس  ع رسمیاً ووقّ 
  .٢٠١٣للرابطة لعام  ةخالل مؤتمر القمة التنفیذیوذلك لالیكاو، 

بتوثیق عرى التعاون في مجاالت األمن  للشحن الجوي وبموجب أحكام هذا االتفاق الجدید، ستقوم االیكاو والرابطة الدولیة
االنتقال من الممارسات الورقیة إلى الممارسات بما یسمح بتعجیل عملیة والتسهیالت الخاصة بالشجن الجوي والبرید الجوي، 

  المسائل البیئیة وتحریر دخول األسواق لخدمات الشحن الجوي وسالمة الشحن الجوي.النسبة ب واالضطالع بدور قیادياإللكترونیة 
"إن االیكاو ممتنة للغایة للمعلومات والمشورة القیمة التي قدمتها لها الرابطة الدولیة للشحن  :وصرح السید ریمون بنجامان قائالً 

ابط أقوى مع قطاع الشحن الجوي. وبهذا االتفاق اآلن الذي سوف یستند إلیه تعاوننا في بدأنا في بناء رو ونحن قد الجوي 
مجموعة كبیرة من األولویات المشتركة، سوف تركز االیكاو جهودها على األجل القریب على تطویر أطرنا  فيالمستقبل 

لشحن الجوي، من أجل تحقیق المزید من التحریر في التنظیمیة مع الدول والجهات المعنیة بالصناعة، وال سیما الرابطة الدولیة ل
  خدمات الشحن الجوي."

وأضاف السید مایكل ستین قائال "یمثل هذا اإلعالن اختراقة كبیرة أخرى في هذا العصر الجدید من التعاون بین صناعاتنا 
مجاالت حیویة في عالم الطیران، مثل  التنظیمیة الرئیسیة. وتتولى االیكاو الدور القیادي في اتهیئیكاو بوصفها إحدى الواال

األمن والبیئة، وقد أوضح األمین العام والفریق العامل معه أنه یرغب في االلتقاء بنا واالستماع إلى آرائنا والمشاركة في 
ناعة الشحن الجوي وشواغله. وال شك أن االیكاو تنظر إلى اجتماعاتنا للحصول على المزید من المعلومات عن متطلبات ص

 القیاسیة ونحن نرحب بهذه الفرصة لمساعدة هذه الهیئة العالمیة الهامة التي تقوم بوضع القواعد ،الشحن الجوي كصناعة حیویة
  الدولیة في تحقیق أهدافها بناء على فهم أفضل آلراء قطاعنا."

ولیة للشحن الجوي على إجراء المشاورات والمباحثات والتعاون بصورة منتظمة، باإلضافة إلى وقد اتفقت االیكاو والرابطة الد
حضور االجتماعات الرسمیة. وستواظب كل هیئة على إطالع الهیئة األخرى على األنشطة المتوقعة وبرامج العمل في 

  إعالن النوایا.المجاالت المحددة في 
على قائمة المنظمات الدولیة التي یمكن دعوتها لحضور اجتماعات  وي، المدرجة أصالً قت الرابطة الدولیة للشحن الجافوقد و 

االیكاو المناسبة، على نشر المعلومات عن القواعد والتوصیات والسیاسات والمواد اإلرشادیة الفنیة الصادرة عن االیكاو وتشجیع 
  أعضائها على تنفیذها.

  قلیمیة المتعلقة بمجاالت التعاون. راقبون في المؤتمرات واالجتماعات العالمیة واإلكما سیدعو كل طرف الطرف اآلخر لكي یمثله م
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ویأتي هذا االلتزام الجدید من جانب االیكاو والرابطة الدولیة للشحن الجوي في أعقاب البیان المشترك الصادر من أجل "تعزیز 
ماضي الذي صدر عن الدورة السادسة والعشرین لمنتدى في مجال نقل الشحن الجوي" في شهر أكتوبر/تشرین األول الالتعاون 

  ومعرض الشحن الجوي الدولي الذي عقدته الرابطة الدولیة للشحن الجوي في مدینة أطلنطا بوالیة جورجیا.
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
مایة البیئة، وذلك للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وح

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١الغ عددها ضمن العدید من األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة الب

 


