اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي يحثان على االلتزام بدعم مشغلي
البريد والشحن الجوي والبريد السريع على الصعيد الوطني
للنشر الفوري
مونتريـال -2020/9/1 ،أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) واالتحاد البريدي العالمي بياناً مشتركاً اليوم يشجعان فيه الحكومات
على توفير الدعم لمشغ لي البريد والشحن الجوي والبريد السريع المعتمدين لديها من خالل توخي المرونة المالية والتشغيلية.
وأكدت األمينة العامة لإليكاو د .فانغ ليو بأن "أولئك المشغلين يشكلون جزءاً حاسماً من البنية التحتية فضالً عن كونهم شركاء مهمين في
المستجد ) ،(COVID-19ورافعات االنتعاش والتوسع في الميدان االقتصادي".
مكافحة جائحة فيروس كورونا
َ
كما َّ
أكد البيان ،الذي وقَّعه كل من األمينة العامة لإليكاو د .فانغ ليو والمدير العام التحاد البريدي العالمي السيد بشار عبد الرحمن حسين
التزام المنظمتين ،بوصفهما وكالتين متخصصتين من وكاالت األمم المتحدة ،بالنهوض بالتعاون الدولي من أجل احتواء آثار الجائحة وحماية
صحة القوى العاملة األساسية.
وأفادت د .ليو بأن "أولئك العمال يواصلون السهر على الربط في العالم لنقل المواد الغذائية االستعجالية وغير ذلك من اإلمدادات الطبية
واإلنسانية الالزمة بما يضمن استمرار كفاءة سلسلة اإلمدادات في جميع أرجاء العالم".
يسلط البيان المشترك الضوء على التوصيات الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ) (CARTوخارطة الطريق المقتَرنة بها،
التي تنص على ضرورة الحفاظ على خطوط الربط األساسية ،باعتبار ذلك أحد عناصرها العشرة الرئيسية ،وهو ما يجعل الشحن الجوي مناط
تركيز خاص بوصفه مساهماً هاماً في سلسلة اإلمدادات العالمية.
وبالفعل ،فقد دأبت اإليكاو ،منذ األيام األولى للجائحة ،على العمل مع الجهات المعنية في مجال الشحن الجوي على الصعيد العالمي ،ومنها
االتحاد البريدي العالمي ،وغيره من أصحاب المصلحة ضمن سلسلة اإلمدادات العالمية .وقد ساهم هذا التنسيق في تعزيز تبادل المعلومات
وفي إيجاد الحلول للتحديات غير المسبوقة التي تواجهها مختلف الجهات المعنية.
وأكدت األمينة العامة لإليكاو بأن "اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي سوف يمضيان قدماً في تكثيف عملهما المشترك بفضل مذكرة التفاهم
المبرمة بينهما ،وكذا من أجل استيعاب إلى أي مدى تؤثر جائحة فيروس كورونا واالتجاهات الجيوسياسية على تطور سلسلة
َ

اإلمدادات العالمية".

مصادر معلومات للمحررين
روابط:
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فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران ()CART
موقع الشحن الجوي باإليكاو
()COVID-19

النص الكامل :البيان المشترك بين اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي )(ICAO/UPU
منظمة الطيران المدني الدولي
واالتحاد البريدي العالمي
تشجع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) واالتحاد البريدي العالمي الدول األعضاء في األمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم لمشغلي
المستجد ) (COVID-19ومؤازرتهم فيما يبذلونه من
المعتمدين لديها في فترة أزمة جائحة فيروس كورونا
البريد والشحن الجوي والبريد السريع
َ
َ
جهود من أجل التعافي.
إن الوكاالت البريدية ،بوصفها حلقة أساسية في توفير الخدمات األساسية ،تحتاج إلى الدعم لمواصلة عملها أمام التحديات الجسام التي
تطرحها الجائحة .فهذه الوكاالت تعمل جاهدة من أجل نقل اإلمدادات الطبية واإلنسانية الحيوية والسلع االستهالكية فضالً عن إتاحة التجارة
اإللكترونية والمواد الالزمة للتصدي للجائحة ،بما في ذلك المواد اإلعالمية الموجَّهة للجمهور وعينات وعدد الفحص الخاصة بفيروس كورونا
المستجد ألغراض تيسير إجراء بحوث شاملة لسبر أغوار هذا الوباء .بيد أن أداء مهام البريد العالمي وشركات نقل البضائع جواً وتشغيل
َ
البريد السريع متوقف إلى حد بعيد على ما تقدمه الدول األعضاء من ٍ
دعم اعترافاً بالدور األساسي لتلك الخدمات ،وضماناً لالستقرار المالي
للمشغلين ،وتوفي اًر للمرونة الالزمة بما يتيح للعاملين في تلك المجاالت أداء واجباتهم.
تمشياً مع التوصيات الصادرة عن فرقة عمل إنعاش قطاع الطيران التابعة لمجلس اإليكاو ( ،)CARTوخارطة الطريق المقترنة بها ،تدعو
اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي الدول األعضاء إلى توفير المرونة التي تحتاجها الوكاالت البريدية وشركات النقل الجوي للبضائع ومشغلو

البريد السريع من أجل االستجابة للطلبات الحيوية ،وذلك من خالل مدهم بالموارد الالزمة والعمل معهم الستيعاب التحديات وايجاد الحلول
المشتركة.
المبرمة ،لتنسيق طويل المدى ومنتظم .عالوة على ذلك ،فإن
إن اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي يؤسسان ،من خالل مذكرة التفاهم
َ
المنظمتين تقران بأنهما ستتمكنان من زيادة القيمة الكامنة للبيانات الضخمة في مجال البريد في الوقت الذي تستجيب فيه سلسلة اإلمدادات
العالمية للجائحة ولالتجاهات الجيوسياسية ،وذلك من خالل العمل مع الشركاء المناسبين والجمع بين ما يتوفر لديها من مصادر بيانات
وموارد.
وستعمل كل من اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي على تعميق تحليل البيانات الضخمة للتجارة اإللكترونية والحركة لبعضهما البعض ،بما
يتيح تحديد العقبات اللوجستية أمام نمو التجارة اإللكترونية واإلبالغ عنها .وقد ساهم تحليل البيانات الضخمة لدى اإليكاو واالتحاد البريدي
العالمي في تحديد االتجاهات ووضع توقعات النمو بالنسبة لمختلف سلع التجارة اإللكترونية التي تنقلها األجهزة البريدية جوًا .وستظل هذه
التحليالت والتوقعات تلعب دو ًار بار ًاز في التوفيق بين خطط الدول األعضاء للنهوض بقدرات التجارة اإللكترونية وتطوير الهياكل األساسية
من جهة وتنبؤات النمو من جهة أخرى ،مما يضمن جني الدول األعضاء فوائد قصوى من القيمة المضافة للتجارة اإللكترونية لصالح
اقتصاداتها الوطنية ،بالرغم من تبعات الجائحة.
وتشجع اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي الدول األعضاء فيها على العمل مع مشغلي البريد والنقل الجوي المعتَمدين لديها من أجل تعزيز
التعاون مع الجهات المعنية بسلسلة اإلمدادات العالمية .فضالً عن ذلك ،تدعو المنظمتان الجهات المعنية تلك إلى العمل معهما من أجل
زيادة مرونة وترابط سلسلة اإلمدادات من خالل المشاركة الفاعلة في جهود الرقمنة ،وتحديداً بواسطة إعداد قواعد قياسية وتحديث المواد
اإلرشادية.
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منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظَّم
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين
العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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