
  
 

 ع االنتعاش العالميأحدث االبتكارات الرقمية في مجال الشحن الجوي تسر  
 للنشر الفوري
رشادات اإل مجموعة منمن إعداد  (UNECEولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) اإليكاو انتهت - 8/٢/٢0٢٢مونتلاير، 
التي تتميز  التوريدسالسل  االنتقال نحووتيرة المواصفات الفنية الرقمية الجديدة للشحن الجوي والتي ستساعد في تسريع بشأن 

 .في ذات الوقت في الجهود المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها وتساهم فعليا  ، بقدر أكبر من السالمة والمتانة
عن المستندات الورقية القديمة المستخدمة لتسهيل حركة الشحن الجوي  بالتحولبتكارات الرقمية لقطاع النقل الجوي ستسمح االو 

أي الشحن الجوي، وزيادة المرونة التجارية عبر الحدود في مواجهة بدون تالمس في قطاع  العملبأسلوب والنهوض العالمي، 
 .بلأخطار قد تتسبب فيها الجوائح في المستق

المواصفات في تقليل االتصال هذه ستساعد  ،(CART)إلنعاش قطاع الطيران  اإليكاوفرقة عمل مجلس  مع توصيات تمشيا  و 
عبر والنقل الجوي الحركة السلسة للتجارة بشكل أفضل بذلك تحمي وسالتجارة والنقل الدوليين، العاملين في مجالي المادي بين 

 .مواجهة القيود الناجمة عن انتشار الجائحة فيالحدود 
نهج اإليكاو المتكامل األخيرة تعبر عن ماالبتكارات  هذه، أن "إليكاول، األمين العام ساالسارخوان كارلوس السيد أكد وقد 

في  ا  مهم ا  دور  وستؤديالبريد، و الشحن الجوي من خالل  التوريدسالسل سياسات النقل التي تشمل في والتعاوني والمتعدد األطراف 
الضغط المزدوج  التخفيف منفي  المواصفات الجديدة ساعدت"نتوقع أن وأضاف قائال مخاطر الجوائح الحالية والمقبلة". ل التصدي
، أو االرتفاع المذهل في التجارة انفسهفيروس كورونا اآلن على سالسل التوريد العالمية، سواء بسبب جائحة  المفروضالهائل 

 ذلك." ي صاحبذاللكترونية الدولية اإل
إن الجائحة قد أظهرت "قائلة ايروفا، األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، كأولغا ألوقد صرحت السيدة 

 لرقمنةاعملية لالدور الحاسم  وأوضحت، وسائل النقلجميع القدرة على الربط بين لضمان اتباع منهج منسق بوضوح قيمة 
مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال بدعم من  ُأعدتاألدوات العملية التي  سمحت بتحقيقهبما  ةفخور ل وأنني. المتسارعة

ن اللجنة االقتصادية ألوروبا تتطلع إلى البناء على هذا و . (UN/CEFACTالتابع للجنة االقتصادية ألوروبا ) التجارية اإللكترونية ا 
والتجارة لدفع جهود التعافي  لمتعدد الوسائالالنقل ضمان سالسة العمل في قطاعي من أجل  اإليكاوالتعاون الناجح مع 

 االقتصادي واالجتماعي المستدامة للبلدان.
لبيان المشترك  كأحد النتائج المباشرة لـ "رقمنة سلسلة التوريد لوروبا تعاون اإليكاو مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألويأتي 

، فيروس كورونا"عصر جائحة ي المستدام في بشأن مساهمة التجارة الدولية وسالسل التوريد في االنتعاش االجتماعي واالقتصاد
 .٢0٢0سبتمبر شهر والذي وقعته ثماني وكاالت تابعة لألمم المتحدة في 

واختصارا   Air Waybill) ا  رقمية محل بوليصة الشحن الجوي الورقية سابقالمواصفات إلى إحالل الهذه النتائج األخيرة  وستؤدي
AWB) ( عالن البضائع الخطرة عالن أمن الشحنة ) (DGDوا  من مجموعة واسعة  ا  بدورها جزءالعناصر وتشكل هذه  (.CSDوا 
البحري النقل ، والتي تنطبق على النقل الجوي والبري والسكك الحديدية و وسائل النقل مختلففيما بين بيانات ال تبادلل األدواتمن 

 والمياه الداخلية.
الموقع "من خالل والجهات المعنية األخرى والشركات للجهات التنظيمية مجانا  والمستندات المرتبطة بها المواصفات وتُتاح هذه 

ولجنة  اإليكاو، وستقوم بع لحساب األمم المتحدة للتنمية"اإللكتروني لمشروع التجارة والنقل في أوقات جائحة فيروس كورونا التا
 األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بتحويل تركيزهما اآلن إلى مساعدة البلدان في تنفيذها.
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 للمحررينمعلومات مصادر 

 والشحن الجوي اإليكاو  

 مقابلة مع اإليكاو واللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن المواصفات الرقمية الفنية الجديدة في مجال الشحن الجوي 

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قاعدة وتوصية دولية تساعد في إضفاء االتِّساق على  1٢ 000الجوي الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو لوائحها الوطنية 

فرصا  للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير  أيضا  
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  الحكومية التابعة 
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