أخبار
رقم: :

الدعوة إلنشاء شراكات قوٌة بٌن جمٌع أطراف قطاع الشحن الجوي

السالمة واألمن واالستدامة والتنافسٌة على جدول أعمال المؤتمر
 31مارس  :2132دعا االتحاد الدولً للنقل الجوي (اٌاتا) إلى إنشاء شراكات قوٌة بٌن جمٌع أطراف قطاع الشحن الجوي
وذلك للبحث فً جدول أعمال الصناعة لتعزٌز السالمة واألمن واالستدامة والقدرة التنافسٌة.
وقال تونً تاٌلر ،المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي لالتحاد الدولً للنقل الجوي خالل حدٌثة فً المؤتمر العالمً للشحن فً
كواالالمبور فً مالٌزٌاٌ" :عد الشحن الجوي قطاع بالغ األهمٌة بالنسبة لالقتصاد العالمً .فمن حٌث القٌمةٌ ،تم نقل أكثر من
 ٪57من البضائع دولٌا عن طرٌق الجو .ولكن ٌمثل ذلك فقط  %5.7من حجم التجارة العالمٌة .وٌوفر الشحن الجوي
االرتباطات األساسٌة لألعمال الحدٌثة التً تخدم األسواق العالمٌة .وإن إمكانات النمو هائلة ،ولكن ٌتمثل التحدي فً الحفاظ
على هذا النمو بطرٌقة مستدامة وتقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة من خالل سلسلة منسقة بشكل جٌد "
فً مجال السالمة ،وصل معدل خسارة الطائرات النفاثة الغربٌة الصنع فً العام  1522إلى مستوٌات تارٌخٌة بلغت 5.59
لكل ملٌون رحلة (واحد من مقابل كل رحلة  1.9ملٌون) .ومع ذلك ،فإن إدارة شحنات البضائع الخطرة تعد تحدٌا ً كبٌراً
بالنسبة للشحن الجوي حٌث تنوع الجهات التً تشحن ،السٌما مع نمو التجارة اإللكترونٌة ألصحاب المشارٌع الفردٌة ،والذٌن
ٌفتقرون إلى الوعً حول لوائح البضائع الخطرة .وأضاف تاٌلر قائال" :إن القلق حول شحن بطارٌات اللٌثٌوم هو مثال جٌد
على أن سلسلة التورٌد تحتاج إلى المزٌد من التعاون من أجل رفع مستوٌات الوعً حول نقل هكذا نوع من بضائع".
أما فً مجال األمن :حث تاٌلر الصناعة على العمل معا وبالتعاون مع الحكومات على إٌجاد حلول للصناعة فً مجال أمن
البضائع ،أو مواجهة خطر فرض الحلول التنظٌمٌة التً قد ال تفهم تماما ً واقع عمل قطاع الشحن الجوي العالمً .قائالً" :إن
التحدي ٌعد ذو شقٌنٌ .جب علٌنا أن نعمل باستمرار على تعزٌز مواجهة التهدٌدات األمنٌة المستجدة .وٌجب أن نحقق ذلك مع
الحفاظ على السرعة الالزمة لدعم التجارة العالمٌة " .كما سلط الضوء على ثالثة مجاالت للتركٌز هً:


توفٌر البٌانات لدعم إدارة المخاطر :حث تاٌلر المنظمٌن على تنسٌق تقٌٌم المخاطر من خالل اتخاذ التدابٌر التً
تمتثل لمعاٌٌر األمن التابعة لمنظمة الجمارك العالمٌة .وفً الوقت نفسه حث شركات الشحن الجوي على مضاعفة
جهودها لتحسٌن نوعٌة البٌانات المقدمة من خالل التركٌز على تفعٌل برنامج تحسٌن الرسالة ضمن أولوٌاتهم فً
العام  .1521قائالً" :إن ضمان جودة البٌانات وكسب ثقة المنظمٌن والسلطات الجمركٌة ٌعد أمراً ضروري
لتحفٌزهم نحو عملٌات كفوءة إلكترونٌة خالٌة من استخدام الورق.



تأمٌن سلسلة التورٌد :تم إطالق برنامج االٌاتا ألمن الشحن الجوي فً مالٌزٌا فً عام  1525بهدف تأمٌن سلسلة
التورٌد من خالل ضمان الشحنات الجوٌة تم إرسالها من مرسل أو وكٌل معروف وتم خزنها فً مكان وبصورة
أمنه حتى تحمٌلها على الطائرة .وإن نجاح هذا المشروع فً مالٌزٌا قد شجع دول أخرى هً كٌنٌا والمكسٌك وتشٌلً
وجنوب أفرٌقٌا ومصر ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة إلطالق برامج خاصة بها.



التكنولوجٌا :وأشار تاٌلر إلى تحقٌق المنظمٌن تقدما ً فً معالجة القٌود المفروضة على التكنولوجٌا المستخدمة حالٌا ً
فً فحص الشحنات الجوٌة .وقال" :من الواضح أن البرامج القوٌة لتقٌٌم المخاطر تحتاج إلى التنسٌق بٌن الفحص
بصورة مادٌة ومن خالل البرامج .ولكن أسوأ شًء بالنسبة للصناعة والدول سٌكون فً حال كانت لدٌها برامج
تتنافس مع بعضها البعض عبر شبكات شركات الطٌران" .

التنافسٌة :قال تاٌلر ،من خالل تسلٌط الضوء على الشحن الجوي اإللكترونً وحاجة الصناعة إلى اعتماد "شحن "1555
كمعٌار عالمً" :إلى جانب الحصول على رخصة النمو على أساس مسؤولٌة األمن والسالمة والبٌئةٌ ،جب على شركات
الشحن الجوي التً تهدف إلى تحقٌق النجاح أن تلبً توقعات العمالء مع منتجات وعملٌات ذات كفاءة وجودة".


الشحن الجوي اإللكترونً :وصل معدل اعتماد الشحن الجوي فً العام  1522إلى  %22متقدما على هدف ٪25
التً حددها مجلس محافظٌن االتحاد الدولً للنقل الجوي .وقال تاٌلر ":أن هناك ثالثة عناصر ستمكننا من تحقٌق
الشحن الجوي اإللكترونً بنسبة  %255بحلول عام  .1527أوالٌ ،جب علٌنا أن نفهم بأن الشحن الجوي
اإللكترونً ٌعد مبادرة لقطاع الشحن من قبل الفرٌق االستشاري الدولً للشحن الجوي .ثانٌا ً جب على شركات
الطٌران أن تواصل فً جهودها فً تفعٌل استخدام بولٌصة الشحن الجوي اإللكترونٌة ،حٌث قامت كل من كاثً
باسٌفٌك وطٌران اإلمارات بتطبٌقها بنسبة  %255فً أسواقها المحلٌة .وأخٌرا ٌجب علٌنا التأكد من تطبٌقها من قبل
البلدان النامٌة " برهصج " .وقال تاٌلر "ٌصل معدل تطبٌق الشحن الجوي اإللكترونً حالٌا ً إلى  ،٪6.8وٌطمح
االتحاد الدولً للنقل الجوي إلى تحقٌق نسبة  ٪27بحلول نهاٌة عام  ،1521وبنسبة  ٪255بحلول عام ".1526



الجودة :تمكن "شحن  "1555فً العام الماضً من تحوٌل خطتها التشغٌلٌة إلى منصة مفتوحة المصدر .وقال
تاٌلور" :هذا ما ٌجعل الشحن  1555مقٌاسا ً فعاالً لألداء والجودة فً الصناعة .وسوف ٌتم أٌضا ً إدخال نظام
درجات العضوٌة لتحدٌد المزٌد من درجات الجودة لألعضاء .وتعد هذه خطوات إٌجابٌة ستساعدنا على توفٌر
خدمات عالٌة الجودة لعمالئنا " .وأكد تاٌلر إلى أن إدارة الجودة تتطلب إتباع نهج منسق عبر سلسلة الشحن الجوي،
مشٌراً إلى اتفاق الصناعة للتكٌف مع تسمٌة "حساسٌة الوقت ودرجة الحرارة " ٌعد مثال مهم على التحسٌنات التً
ٌمكن تحقٌقها عندما تعمل الصناعة بهدف واحد مشترك.

التعاون فً الصناعةٌ" :تم إدارة النقل الجوي بجهود التعاون المشتركة ،وٌنطبق ذلك على الشحن الجوي كذلك .وقد قمت
بوضعها ضمن أولوٌات األٌاتا للعمل بشكل وثٌق مع شركائنا فً الصناعة .فعلى سبٌل المثال نحن نعمل على تحدٌث برنامج
األٌاتا للشحن الجوي بالتعاون الوثٌق مع االتحاد الدولً لرابطات وكالء الشحن ( .)FIATAكما أنا ادعم الفرٌق االستشاري
الدولً للشحن الجوي بصورة كاملة ،حٌث ٌعد هذا الفرٌق فرٌد من نوعه فً مجال قطاع الشحن الجوي ،وٌجب علٌنا أن
ندعم جمٌع الجهود التً ٌقومون بها .ولن ٌكون ألعضائه جمٌعا ً نفس وجهة النظر التً ٌمتلكها العالم ،ولكن أهدافنا ترتبط مع
بعضها البعض ،وسنتمكن من تحقٌق الكثٌر من خالل التركٌز على مصالحنا المشتركة".
التوقعات
وفً التوقعات األخٌرة الصادرة عن االتحاد فً دٌسمبر  ،)1522توقع أن ٌساهم الشحن الجوي بحوالً  ٪22من إجمالً
اإلٌرادات أي ما ٌعادل  88ملٌار دوالر .وهذا ٌتبع مساهمة قطاع النقل الجوي لدرجات األعمال والتً توقع أن تسجل
 %26من عائدات الصناعة .ومن المتوقع أن تنخفض هذه النتائج فً العام  1521نتٌجة لعدم االستقرار االقتصادي فً
أوروبا على وجه الخصوص .وسٌتم نشر التوقعات الجدٌدة لألٌاتا فً تارٌخ  15مارس.

 -االٌاتا -

للحصول على المزٌد من المعلوماتٌ ،رجى االتصال مع الجهة التالٌة:




ٌمثل االتحاد الدولً للنقل الجوي ما ٌقرب من  042شركة طٌران من حركة المالحة الجوٌة الدولٌة المنتظمة.
ٌمكن إٌجاد المزٌد من المعلومات حول المؤتمر العالمً للشحن على الرابط التالًwww.iata.org/events/wcs :
ٌمكنك متابعتنا من خالل الربط اإللكترونً http://twitter.com/iata2press :للحصول على األخبار التً سٌتم إعدادها خصٌصا ً
لوسائل اإلعالم.

