
 
 أمن الشحن الجوي إلجراءاتلتنفيذ الفعال أهمية ا سليط الضوء علىت

 
 تهفي معرض كلم اليومَ  ،نارد أليويأولومويا ب الدكتوررئيس مجلس االيكاو، صّرح  – ٢٧/٧/٢٠١٦، وكواال المبور ليامونتر

لها الشحن الجوي بأّن الجهود التي تبذ كواال المبور بشأن أمنفي مؤتمر انعقاد  بمناسبةقطاع الطيران  مسؤوليأمام وزراء و 
ز على تعزيز أفضل الممارسات المتبعة في تشغيل ال أصبحت تركّ اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية لوضع إطار تنظيمي فعّ 

 المساعدة إلى الدول.العمليات وتقديم 
تعزيز أمن الشحن الذي ينعقد تحت شعار "ومنظمة الجمارك العالمية  اإليكاوالمؤتمر المشترك بين أمام  كلمته الرئيسية فيو 

إلى التقدم الكبير أيضًا أشار ، وهو المؤتمر الثالث الذي تعقده هاتان المنظمتان، "السبيل إلى التنفيذ الفعال: الجوي والتسهيالت
، وهو األخرى ة الوعي بين الدول وقطاع الطيران والجهات المعنيةدومواءمة السياسات واألدوات وزياإعداد المحرز فيما يخص 

 .متينة للمضي قدماً  س جدّ سُ ما يجعل التعاون بين هاتين المنظمتين يقوم على أُ 
لمنع حدوث حاالت تأخير  سعهماو كل ما في على أنه يجب على اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بذل الدكتور أليو شّدد و 

جديدة  : "لقد وضعنا اليوم أحكاماً أوضح قائالً و ، قصور في أمن الشحن الجويأي  قد تنجم عنكبيرة وخسائر مالية واضطرابات 
واصل نما يالءم من أساليب الكشف األمني و واختيار البضائع تحويل و العالية الخطورة بضائع ترتبط بأمن سلسلة اإلمدادات وال

 ."بذل الجهود لمواءمة هذه القواعد واإلرشادات مع أحكام منظمة الجمارك العالمية
إيجاد التوازن وهو ما يعني بشكل خاص لدعم قطاع الشحن الجوي الذي يتسم بالحيوية والتطور.  نجتمع هناإننا : "د قائالً وشدّ 

ل عيش نسبة واسعة من سكان العالم على ــيقول: "يتوقف االقتصاد العالمي وسبُ  استطرد، و "من والتسهيالتصحيح بين األال
ط أحد أكبر العوامل المحّفزة على التنمية ويساعد على فتح بار تحسين سُبــل الالنقل السريع والموثوق للشحن الجوي. ويشكل ت

اإليكاو القيام بدور  تواصلسأسواق جديدة وتحقيق التوسع التجاري وخلق فرص عمل والرفع من مستويات العيش. وبالتالي، 
 ."قيادي في تطوير الشحن الجوي وحمايته والترويج له

 فيالتي شاركت في المناقشة الرئيسية فانغ ليو،  كتورةدال، لإليكاو األمينة العامةا ماليزيخالل زيارته إلى الرئيس أليو قد رافق و 
إليكاو على أنه يجب التركيز اآلن على ضمان تطبيق لوائح جديدة إلى أقصى ان الكبيران في مسؤوالهذان اللمؤتمر. وشّدد ا

 .باستمرارحد ممكن، السيما من خالل الدعم الذي تقدمه اإليكاو 
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الدور الذي يمكن أن تقوم به اإليكاو في حشد ام فريق الخبراء مته فيما بعد أمالذي قدّ  عرضفي الأيضًا ليو ة لدكتور اوأبرزت 
إلسهام في كفاءة قطاع الشحن الجوي، بما في ذلك رصد لاإلرادة السياسية بين الدول لوضع ما يلزم من هياكل وموارد 

رسلت تقول: "علينا أن نضع لتدقيق. واستالخاص باونظامها التواصل المنظمة في مجال  مبادراتاالمتثال، من خالل مستويات 
في هذا المجال،  أيضاً  هم. ويمكن لإليكاو أن تساألمن الطيران المدني ةقواعد وٕارشادات واضحة في البرامج الوطنيًا يضأ

، وأوضحت أن اإليكاو يمكن أن "التنظيمية واألنشطة في مجالي التدريب وبناء القدراتلنظام المراقبة المقدمة بفضل مساعدتنا 
هور الشواغل ظقبل  يوجدبعضها كان  ، حيثلديها الماديةلُبــنى األساسية هذه الدول ل استعراض أثناءالدول ًا تساعد أيض
 رهابية.في التطور المتزايد للعمليات اإلالُبنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات، التي تشكل أحد عوامل الخطر كذلك الحالية، و 

: "ال يمكن حت قائلةً باألمن والكفاءة. وصرّ  فعالً لشحن تتسم لإقامة سلسلة إمدادات في ت الدكتورة ليو أهمية التنسيق وضحأكما 
رابطة األعضاء في دول الجاورة مثل تمالدول ال، ودعت مجموعات "منسق باتباع نهج عالمي وٕاقليمي ووطني إالّ تحقيق ذلك 

إشراك المجموعات المعنية في قطاع مع الحرص في الوقت ذاته على العمل بشكل أوثق، التشاور و  أمم جنوب شرق آسيا إلى
الهيئات الدولية على كل حكومة من الحكومات الوطنية و  فيالمعنية على الوزارات ًا يضذلك أتقول: "ينطبق  مضتالطيران. و 

 .مثل اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية"
ع على االبتكار فيما يخص سُنـشّجــتعزيز سلسلة اإلمدادات و  مواصلة كيفيةاستكشاف قوم ب"سن قائًال: د الدكتور أليو أيضاً وشدّ 

إلكتروني. بشكل والتواصل  إعداد الوثائقلى إاالنتقال  عملية سعنا لدعمعمل كل ما في وُ سنو إجراءات ومعدات الكشف األمني 
 وعلى عمل في اإليكاو ١٩١جميع الدول األعضاء الـ في القواعد الحالية تطبيق حِرص على في غضون ذلك، دُعونا نو 

في منظمة  ١٨٠أو الوطني في الدول األعضاء الـ  ع نظرائهم على المستوى اإلقليميمالمسؤولين في هذه الدول 
 العالمية". الجمارك

_____________________________________________________________________________________________ 
 معلومات للمحررين

 
 بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيالت المؤتمر المشترك

يزيا ودائرة عقد المؤتمر المشترك بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيالت، الذي ستضيفه وزارة النقل في مالنسي
سينظر في  جلسات إحاطةالذي سيتضمن مناقشات أفرقة الخبراء و  هذا المؤتمرو  .٢٨/٧/٢٠١٦إلى  ٢٦ر من الجمارك الملكية الماليزية، في كواال المبو 

تنفيذ  فيما يخصالجهود التعاونية المبذولة مؤخرًا بين سلطات أمن الطيران والجمارك في مجال الشحن الجوي ونقل المعلومات عن أفضل الممارسات 
المساعي التعاونية بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية التي تهدف إلى المشاركين من االطالع على هذا المؤتمر ن مكّ أحدث التغييرات التنظيمية. وسي

 .على المستوى الدولي تعزيز أمن الشحن الجوي مع تيسير تدفق السلع
 

 اإليكاو:
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤المتحدة، ُأنشئت في عام  ) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمميكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اإل

من بين ، سعة الطيران وحماية البيئةو  ةسالمة وأمن وكفاءواللوائح الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ البالغ عددها عضاءاأل دولهابين  نلتعاو محفل لبمثابة المنظمة هي و العديد من األولويات األخرى. 

 
 المؤتمر المشترك بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيالت

 مجالي األمن والتسهيالتات اإليكاو في مبادر 
_____________________________________________________________________________________________ 

 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا
 كالرك - تالنالسيد وليام راي السيد أنطوني فيلبين

 موظف شؤون االتصاالت رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت:  + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥الهاتف المحمول:  +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 @wraillantclark تويتر:   @icaoتويتر: 
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