اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية توجهان دعوات مشتركة بشأن الولويات الخاصة
بسلسلة إمدادات اللقاحات واإلرشادات الجمركية والمنية الجديدة
للنشر الفوري
مونتريـــــال – ٢٠٢١/٢/٢٢ ،أصدرت اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بياناً مشتركاً يدعو الحكومات إلى إظهار أقصى
قدر من المرونة فيما يتعلق بعمليات تخليص اإلجراءات على الحدود والعمليات التي تمر بسلسلة اإلمدادات في قطاع النقل
الجوي الضرورية لتوزيع لقاحات جائحة مرض فيروس كورونا وما يتصل بها من إمدادات طبية بشكل فعال.
وفي تطور منفصل ولكن متصل بهذه األمور ،أعدت الوكالتان أيضاً إرشادات جديدة لمساعدة البلدان على تحسين درجة
المواءمة بين إجراءاتها الجمركية واألمنية.
ويحث البيان المشترك بشأن اللقاحات ،الذي وقعته الدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو ،والدكتور كونيو ميكوريا ،األمين
العام لمنظمة الجمارك العالمية ،على العمل على وجه السرعة لتوفير البنية التحتية الالزمة لتخزين اللقاحات في المراحل
المختلفة التي تمر بها ،فضالً عن اللوجستيات األخرى الالزمة من أجل توفيرها للجمهور العام.
وتم التأكيد أيضاً وبشدة على تحسين مستوى التعاون على أوسع النطاقات بين أوساط الطيران والجمارك والمنظمات الشريكة.
وعالوة على ذلك ،تشجع اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية البلدان على اعتبار موظفي الطيران األساسيين من "العمال
الرئيسيين" الذين يقدمون خدمة أساسية ،بما يتماشى مع ما ورد في "خريطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد األولويات
في استخدام اللقاحات ضد مرض فيروس كورونا".
وقد أكدت الدكتورة ليو قائلة" :إن اإليكاو تواصل العمل بشكل وثيق للغاية مع المنظمات اإلقليمية والدولية ،والشركاء في
القطاع مثل االتحاد الدولي للنقل الجوي (األياتا) والمجلس الدولي للمطارات ،لتوفير أحدث اإلرشادات لهيئات الطيران
الحكومية وشركات الطيران والمطارات".
"ولتسريع وتيرة العمل في عمليات الشحن الجوي وتوزيع لقاحات جائحة مرض فيروس كورونا ،يجري تشجيع الحكومات على
توجيه عناية سلطات الصحة والنقل الوطنية وسلطات الجمارك والحكومات المحلية وأي أطراف معنية أخرى إلى هذه األمور
بشكل عاجل".
وفي غضون ذلك ،ستستند "اإلرشادات المشتركة الجديدة لمنظمة الجمارك العالمية واإليكاو بشأن المعلومات السابقة لعمليات
الشحن" إلى التقدم الذي أحرزته في وقت سابق المنظمتان بشأن منهج آخر إلدارة المخاطر ،وهو منهج يركز على تقديم
المعلومات المسبقة قبل التحميل ومصمم خصيصاً لمنع دس المتفجرات في شحنات الشحن الجوي.
وقد أشارت الدكتورة ليو إلى أنه" :منذ حادثة عام  2010التي شهدت محاولة استخدام الشحن الجوي كأداة لزرع األجهزة
المتفجرة ،أقامت منظمة الجمارك العالمية واإليكاو شراكة هامة فيما بينهما لتأمين وحماية شبكة الشحن الجوي وسلسلة توريد
البريد ،باإلضافة إلى تحقيق أهداف أخرى تسمح بتحرك األشخاص والبضائع والنقل عبر الحدود الدولية بدون قيود".
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معلومات للمحررين
الموقع اإللكتروني لإليكاو الخاص بالشحن الجوي
الموقع اإللكتروني لإليكاو الخاص بالتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا والتعافي منه

معلومات عن اإليكاو

اإليكاو (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها في أنشطتها
الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من خالل
اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسمياً
في قطاع النقل الجوي.
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