
 

 

االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة والرابطة الدولیة للشحن الجوي التعاون  ترسخ
  الشحن الجويسلسلة إمدادات  أهداففیما یتعلق ب

العالمیة الجمارك منظمة األمین العام لو ) االیكاو( الطیران المدني الدولي منظمةعقد األمین العام ل - ٢٤/٩/٢٠١٣ال، ـمونتری
)WCO ( ًهذا الحدثوجاء . یكاوالعمومیة لال لجمعیةالدورة الثامنة والثالثین ل افتتاحلدى  یومهذا البعد ظهر  اً صحفی مؤتمرا 

  . لندن في) IMO( الدولیة والمنظمة البحریة بین الوكالتین هذا العام في وقت سابق منقدت عُ  استراتیجیة خاصة جلسةعقب 

التي تتیحها الدورة الثامنة  الفرصة منظمة الجمارك العالمیة من میكوریانیو كو السید و  االیكاو من ناامجبن ریمونواستغل السید 
إمدادات تبسیط أمن سلسلة  لمن أجا المنظمتان باستمرار تبذلهالجهود التي  لتسلیط الضوء علىوالثالثون للجمعیة العمومیة 

 منلحصول علیها ل الیكاوالتي ستسعى اعدیدة تصدیقات البالنسبة للهذه المسألة  نظرا ألهمیةوذلك ، تعزیزهاو  الشحن الجوي
 إدارةرئیس مجلس ، إیفانز أولیفر السیدفي هذه المناسبة  اوانضم إلیهم. العمومیة فترة انعقاد الجمعیة األعضاء خالل هادول

 اتطالتخطیالتطورات و بشأن  مهمةال قطاع الشحن الجوي وجهات نظر قدم الذي )TIACA( لشحن الجويالرابطة الدولیة ل
  .االیكاو في دارة النقل الجويإ مدیر جیبوبوبكر السید كذلك و ، ةالحالی

، الحاسمة القضایا العالمیة من لمناقشة مجموعة األسبوعین المقبلین على مدى االیكاو في مندوب ١٤٠٠ أكثر منیتواجد وس
على إدارة  العالمة في مشغلجهات الالدول و ال یة التي یمكن أن تتعاون بهاكیفالعدید منها على ال ؤثریأن  من المتوقعوالتي 
  .٢٠٣٠بحلول عام  حركة النقل الجويلضعف إلى الِ  المتوقعةالزیادة 

، الشحن الجويإمدادات سلسلة ل الفنيفي المجال المساعدة والتعاون دعم فعالة لالدولیة ال شراكاتالیوما بعد یوم أهمیة وتزداد 
 معالجةإلى  اعالمیالجهات المعنیة  سعىتحیث  أهمیة یوما بعد یوم، ت الخطورة العالیةذا النامیة والمناطق سیما في البلدانو 

التابعة  لطیران المدنيفي مجال ا متخصصةالكالة و البصفتها وأكدت االیكاو، . التجارة لتسهیل فرصالوخلق أوجه القصور 
كل تریلیون دوالر  ٦قیمتها  أي سلع من حیث القیمة العالمیة من الشحنات في المائة ٣٥نحو  یحمل أن الطیران، لألمم المتحدة

  عالمیة.ة أولوی ال تزال المناطق الناشئة فيالجوي  الشحنقدرة التجارة و تطویر مسألة أن و ، سنة

  :قائال، السید ریمون بنجامان، أمین عام االیكاو صرح

 ابتكاریةأمنیٍة  حلوالهذا األمر  ویقتضيالحاضر.  "یشكِّل أمن الطیران المستدام إحدى األولویات الرئیسیة لالیكاو في الوقت
ون في متناول الدول تفتیش والتأخیر إلى حٍد أدنى وتكتؤمِّن المحافظة على اإلجراءات القائمة أو تعزیزها، والتقلیل من نقاط ال

الطیران ألننا  وقطاعومشغِّلي الطائرات. وقد بدأت االیكاو العمل عن كثب في هذا المجال مع منظمة الجمارك العالمیة 
لم یعد كافیًا. ولكي یتوفر الدعم الكامل  عملیة إرسال أي شحنةأصبحنا على یقین بأن التركیز على عنصر الطیران في 

لمجتمع النقل الجوي وضمان تواصٍل أمثل في الشحن لزبائننا، ینبغي على جمیع المعنیین إلى جانب سلسلة تورید البضائع أن 
  یعملوا معًا".
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  :، بما یليالسید كونیو میكوریا، أمین عام منظمة الجمارك العالمیة حوصر 
"یتوقف تحسین الشراكة على المستوى الدولي بشكل أساسي على كیفیة مواجهتنا للتحدیات واستفادتنا من الفرص التي توفرها 

وتعزیز التنسیق واالتصال  ابتكاریة الأوضاع الحدود والتجارة في الوقت الحاضر. وتتطلب التجارة والسفر في نطاق العولمة حلو 
على االقتصادیة القدرة بین جمیع أصحاب المصلحة من أجل ضمان الكفاءة في األداء وتسهیل التجارة المشروعة، ومؤازرة 

ة ممتنة للدعم والمساهمة المقدمة من ِقبل االیكاو والمنظمة المنافسة وتوفیر الحمایة للمجتمعات. ومنظمة الجمارك العالمی
األعمال المجتمعات و ُأطرنا الجمركیة وفق احتیاجات  تعدیلالطیران في الوقت الذي نواصل فیه  وقطاعالبحریة الدولیة 

  ". الحدیثة

  :إدارة الرابطة الدولیة للشحن الجوي سالسید أولیفر إیفانز، رئیس مجل كما صرح
هي دائمًا  لقطاع الطیرانعلى أن "المسألة األساسیة  ،السید أولیفر إیفانز، رئیس مجلس إدارة الرابطة الدولیة للشحن الجويشدَّد 

: "تعتمد التجارة العالمیة في القرن الحادي والعشرین بشكل أكبر على أسرع وقت ممكن للنقل، وأردف قائالً السرعة والموثوقیة". 
أو أي شحنة تتأثر  ةالزراعی اتبیر على جمیع المشاركین في سلسلة التورید للحصول على المنَتجویعتمد زبائننا إلى حد ك

منظمة الطیران من  برؤیة كلالرابطة الدولیة للشحن الجوي  وترحبالبعیدة بسرعة وبشكل مأمون.  بعنصر الوقت في األسواق
على هذه المسائل، وأكثر من ذلك، أن هذا  قطاع الطیران معًا عن كثب ومع للعملمنظمة الجمارك العالمیة المدني الدولي و 

التعاون قد بدأ یثمر بالفعل أدوات عملیة مثل المطبوعة الجدیدة التي صدرت حدیثًا عن االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة هذا 
  ن الجوي في طبعتها المقبلة".التي ستشارك الرابطة الدولیة للشحو ، "نقل الشحن الجوي على الصعید العالمي بعنوان: " األسبوع

   :ي االیكاول الجوي فالسید بوبكر جیبو، مدیر مكتب النق وصرح
ه االیكاو اهتمامًا متزایدًا الحتیاجات المستخدم النهائي ولدعم جمیع المبادرات الهادفة إلى تعزیز إجمالي التواصل في  "توجِّ

ى صعید القطاع بكامله في أثناء الندوة التي عقدتها االیكاو بالدعم عل ت هذه األولویاتمنظومة النقل الجوي. وقد حظی
بدأنا  حیث أننافائدتها بوجه خاص  تقبل أیام معدودة من انعقاد الجمعیة العمومیة، وقد أثبتباالشتراك مع جامعة ماكجیل 

تلبیة احتیاجات بة تعاونیة استعراض سیاساتنا ومعاییرنا فیما یتعلق بأمن سلسلة تورید الشحن الجوي. وبقیام االیكاو بصور 
رحالتنا،  مقاصدالشركات والمسافرین تلبیة كاملة، وقیامها في نفس الوقت بالبحث عن سبل تعزیز منظومتنا اإلجمالیة من 

من نقطة إلى نقطة، ستواصل االیكاو دعم التطور االقتصادي وعوامل االتصال التي ترتدي الرحالت وباألخص على أساس 
  لغة بالنسبة للمجتمعات واألعمال التي نتولى خدمتها من خالل دولنا". أهمیة با

  أكتوبر. ٤سبتمبر إلى  ٢٤وتنعقد الدورة الثامنة والثالثون للجمعیة العمومیة لالیكاو من 
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 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني یرانللط والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عدیدة أولویات بین من ،الطیران مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ اوعدده فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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