
  

  

 

  
وكوجي سیكیمیزو (الوسط، المنظمة البحریة الدولیة) وكونیو میكوریا (الیمین، السادة ریمون بنجمان (الیسار، االیكاو) األمناء العامون 

في مقر المنظمة البحریة الدولیة في لندن. وقد أحرز المسؤولون الرفیعو المستوى الثالثة تقدمًا  خالل اجتماعهم منظمة الجمارك العالمیة)
  التسهیالت فیما یخص الطیران والحدود والنقل البحري.في توثیق عرى التعاون بین منظماتهم في مجالي األمن و  طیباً 

  اإلیكاو والمنظمة البحریة الدولیة ومنظمة الجمارك العالمیة تعزز روابطها

  النهوض بأمن سلسة اإلمدادات العالمیة

جتمع األمناء العامون لمنظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة ومنظمة الجمارك ا – ٩/٧/٢٠١٣ ،لیامونتر
التعاون بین المنظمات الثالث في مجالي األمن توثیق عرى بغرض األمس العالمیة في مقر المنظمة البحریة الدولیة بلندن 

  الطیران والحدود والنقل البحري.فیما یخص والتسهیالت 

(منظمة الجمارك العالمیة)  میكوریامان (االیكاو) وكوجي سیكیمیزو (المنظمة البحریة الدولیة) وكونیو ورحب السادة ریمون بنج
مسؤولیات بفرصة إجراء حوار استراتیجي بشأن المسائل الخاصة بإدارة المخاطر المقترنة بسلسلة اإلمدادات والتي تجمع بین 

مم الث. وتؤدي االیكاو والمنظمة البحریة الدولیة دورهما بوصفهما وكالتین متخصصتین من وكاالت األالمنظمات الدولیة الث
  ئة حكومیة دولیة مستقلة.هی باعتبارهامنظمة الجمارك العالمیة تعمل المتحدة، بینما 

هداف األلبلوغ الفعالیة في التعاون تحقیق مزید من  إلىأن "االیكاو تؤید تأییدا كامال أي تدابیر ترمي  علىوأكد السید بنجمان 
زمن طویل بأنه یتعین التصدي  ذوساط الطیران سلمت منأن إ"قائًال ." وأضاف اإلمداداتسلسلة منیة الدولیة المرتبطة باأل
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من أمن خالل تدابیر منسقة بإحكام لضمان على الطیران، وذلك اإلرهاب العالمي  التي یشكلهاو  باستمرار التي تتطورللتهدیدات 

كي ل النقل ومراقبة الحدود. ونحن نستعین بالتعاون والتنسیق مع شركاء مثل المنظمة البحریة الدولیة ومنظمة الجمارك العالمیة
  السلع."و الدولیة للركاب  اتتدفقالالحد األدنى من تأثیرها على إلى  ونحد منها مع التقلیل فضلأنحو  علىنستبق تلك التهدیدات 

على القادرة على تحقیق االستدامة لبحري النقل ا شبكةعتمد ت زو، األمین العام للمنظمة البحریة الدولیة، فقال: "أما السید سیكیمی
ومن ركائز هذا العمل  في ید حتى نّحد من المخاطر المحتملة. مدادات، ومن األساسي أن نعمل یداً سالمة وكفاءة سلسلة اإل
 مخاطر تشهدالمساعدة الفنیة والتعاون الفني، والسیما في البلدان النامیة وفي المناطق التي  توفیرلالجماعي بناء الشراكات 

  فرص لتعزیز التسهیالت التجاریة."المن سلسة االمدادات وخلق أوذلك بغرض معالجة نقاط الضعف في  ،عالیة

على أن "الشراكات الناجحة والدینامیة والفعالة على الصعید الدولي  ،منظمة الجمارك العالمیةل األمین العام، میكوریاشدد السید و 
في مجالي التجارة والحدود خالل القرن الحادي  نجاح المنظمات جمیعها في رفع التحدیات واغتنام الفرص السانحةل ضروریة

فكرا جدیدا ونهوجا منسقة وترابطا محكما بین جمیع أصحاب في ظل العولمة لتجارة والسفر من ا كلقتضي توالعشرین. و 
  ."االقتصادیة وتوفیر الحمایة للمجتمعات وتحقیق القدرة على المنافسة المصلحة من أجل ضمان أمن التجارة المشروعة

مدادات والتسهیالت في الدولیة المتصلة بأمن سلسلة اإل أطرهامواءمة وقامت المنظمات الثالث باستعراض التقدم الُمحرز في 
  مجاالت الطیران والحدود والنقل البحري. 
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