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  مارك العالمية على توطيد التعاوناتفاق بين اإليكاو ومنظمة الج
  العالميالبضائع على المستوى أمن بشأن 

العالمية، السيد كونيو ميكوريا ونظيره السيد ريمـون  اتفق اليوم األمين العام لمنظمة الجمارك ـ  ١٥/٣/٢٠١١ ،مونتريال
بنجامان في منظمة الطيران المدني الدولي على توسيع نطاق التعاون بين وكالتيهما في مواجهة التهديدات التي تطال أمـن  

  .عالميبضائع على المستوى الال
تقليص األثر التشغيلي والمالي للتـدابير األمنيـة   في التعاون الوثيق بين منظمة الجمارك العالمية واإليكاو  ساهمويتوقع أن ي

  .أوجه التآزر وطيداالزدواجية في النظم والعمليات، مع تأو إلغاء وذلك بخفض  ،إلى الحد األدنى
التـي  ناشـئة  الجديدة والتهديدات الة في مواجهكفاءة الفعالية والفي زيادة سيتمثل الهدف النهائي قد شدد كل منهما على أن و
  .حاسم في االقتصاد العالمي عنصر يوه، العالميةة يدات التجارامداإلأمن سلسلة  طالت
اليـة متعـددة   تضـطلع بو تتمتع منظمة الجمارك العالمية بسلطات فريدة من نوعها، و: "صرح السيد كونيو ميكوريا قائالو

تفاعل مع صـناعة الطيـران بشـكل    على الحدود وت فعليحضور لديها قدرات هائلة في جمع المعلومات، ولديها األوجه، و
  ".الدولي ن أجل تأمين البضائع على المستوىميجية عالمية راتهذه الموارد ضرورية لوضع استإن : "قائالواستطرد ". يومي

في المنظمـة والبـالغ   شرطا يلزم الدول األعضاء تتضمن جديدة ومعززة قواعد  ٢٠١٠ر نوفمبأقر مجلس اإليكاو في قد و
الجديدة سـارية اعتبـارا مـن     وستصبح األحكام. عملية أمن سلسلة اإلمدادات على أراضيهااعتماد على دولة  ١٩٠عددها 
  .٢٠١١ يوليه

أمـن  أعلى مستوى من  تحقيق هدفنا هوبفضل تعاوننا الوثيق مع منظمة الجمارك العالمية، : "وقد شدد السيد بنجامان بالقول
ن بداية الرحلة إلى نهايتها، مع الحرص في الوقت ذاته على منع حاالت التأخير غير الضـرورية فـي حركـة    البضائع م

  ".البضائع عبر الحدود الدولية
نيـين  ففريق خبـراء  اعتمادا على وستقوم منظمة الجمارك العالمية، إلى جانب اإليكاو، باستعراض إجراءاتها المعمول بها 

البيانات اإللكترونية المسبقة، وتبـادل   ن قبيلوستقوم المنظمتان بتحليل القضايا الحيوية م. البضائعمعني بأمن حديث العهد 
  .وإدارة المخاطر) فيما بين الحكومات، وبين الجمارك، وبين الجمارك وصناعة الطيران( المعلومات على شتى المستويات

بشأن أمن الطيران يركز على أربعة مجـاالت   اإلجماع إعالنالخريف الماضي بافي وقد اعتمدت الجمعية العمومية لإليكاو 
الدوليـة،   القواعـد مستهدفة رئيسية هي تعزيز تكنولوجيات الكشف األمني على البضائع المحظورة، وتحسـين مسـتوى   

  .يهااعدة على بناء القدرات إلى الدول التي في أمس الحاجة إلوالنهوض بمستوى تبادل المعلومات األمنية وتقديم المس
ية بدورها بالغا بشأن أمن البضائع في ديسمبر، األمر الذي يبرز أهمية مواعتمدت لجنة السياسات في منظمة الجمارك العال
استنادا  ستخدام إدارة المخاطروتبادل المعلومات بشأن التهديدات، وتعزيز االتعاون الوطني والدولي، وتنسيق إدارة الحدود، 

 .الجمارك واألعمال التجارية ية وتعزيز الشراكات بينالمعلومات االستخبارات إلى
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  :، يرجى االطالع على الرابطين التاليينوللمزيد من المعلومات

WCO – World Customs Organization 
communication@wcoomd.org  
 
ICAO – International Civil Aviation Organization 
dchagnon@icao.int 
 ICAO Newsroom: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 

  

لتعزيز التطور  ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . المتخصصة التابعة لألمم المتحدةهي إحدى الوكاالت ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  .اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم
دولة في  ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  في مجال الطيران فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة

  .جميع مجاالت الطيران المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والسيد كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية ) إلى اليسار(السيد ريمون بنجامان أمين عام االيكاو بين ق ااتف
توسيع نطاق التعاون بشأن أمن البضائع على المستوى العالمي خالل اجتماع في المقر الرئيسي لاليكاو  على
  .١٥/٣/٢٠١١ في
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