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PIO 13/11 
  ومنظمة الجمارك العالمية تظافران االيكاو 

  جهودهما لتعزيز أمن الشحن الجوي

  من البضائع )نسبة القيمة( في المائة ٤٠ منأكثر 
  تنقل جوا كل سنة

الجمارك العالمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في وقعت االيكاو ومنظمة  – ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧، ونتريالم
حماية الشحن الجوي من األعمال اإلرهابية وغير ذلك من األنشطة اإلجرامية والدفع بحركة السلع جوا في جميع أرجاء 

  .العالم
متداخلة لنقل و دة عن شبكة معقّلشحن الجوي عبارة لالنظام العالمي "بأن  ووقد أفاد السيد ريمون بنجمان، األمين العام لاليكا

 ويكمن مفتاح تحسين األمن.  رساليات والبريد على متن طائرات الركاب وطائرات الشحنإلكميات كبيرة من البضائع وا
  .دون التضحية بسرعة التسليم في التطبيق المتسق للضوابط المناسبة والفعالة منذ بدء عملية الشحن حتى نهايتها

ان التجارة الدولية هي عصب اإلقتصادات في العالم "ميكوريا، األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وقال السيد كونيو 
ان نقل البضائع جوا جزء أساسي من سلسلة اإلمدادات العالمية كما "وأضاف " وأساس النمو اإلقتصادي والتنمية اإلجتماعية

ا الجماعي لمنع نمن مذكرة التفاهم هذه أداة متينة في جهد يكتسي ضمان أمن الشحن الجوي أهمية قصوى، وهذا ما يجعل
  ".التهديدات المحتملة

مية الخاصة بالشحن الجوي، حيث سيشمل ذلك التعاون يوسوف تركز المنظمتان، في تعاونهما، على مواءمة أطرها التنظ
حكومات، وفيما بين السلطات الجمركية،  فيما بين ال(البيانات اإللكترونية المسبقة وتبادل المعلومات على شتى المستويات 

  .، والتدريب والتثقيف وإدارة المخاطر)وفيما بين السلطات الجمركية والصناعة
تباع نهج يقوم على إوبالنظر الى كميات البضائع المنقولة جوا وعدم إمكانية تفتيش كل الشحنات من الناحية العملية، فان 

تطبيق نهج إدارة  إمكانيات كاو معا استكشافيبراء منظمات الجمارك العالمية واالوسيتولى خ.  تقييم المخاطر أمر أساسي
المخاطر على الشحن بغية تحديد التهديدات وإعمال التدابير األمنية الالزمة، بما في ذلك التدقيق في المعلومات الخاصة 

  .بالشحنات قبل ورودها

.  ٢٠١١يوليه /تموز ١وضعتها االيكاو في مجال الشحن الجوي، حيز التطبيق في  ،وسوف تدخل قواعد قياسية أكثر صرامة
  .وتشمل هذه القواعد القياسية إشتراطا جديدا يتمثل في إستحداث عملية ألمن سلسلة اإلمدادات من جانب الدول األعضاء
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  :، يرجى االتصال بالعناوين أدناهلمزيد من المعلومات

WCO – World Customs Organization 
communication@wcoomd.org 
+32 2 209-9235 

ICAO – International Civil Aviation Organization 
dchagnon@icao.int 
1 (514) 954-8220 
ICAO Newsroom: http//www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 

وقـد أنشـئت االيكـاو فـي     . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(الطيران المدني الدولي منظمة 
واألنظمـة  وضع القواعـد   المنظمة تتولىو. لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم ١٩٤٤ عام

 هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة الالزمة ل
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين  لتعاونمحفل ابمثابة 
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