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 االتحاد الدولي للنقل الجوي يُطلق معياره الجديد الخاص بالمنتجات القابلة للتلف

( عن إطالق مركز التميّز IATAأعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي ) -)سنغافورة( 2019مارس  14

، وهو شهادة جديدة في القطاع لتعزيز مناولة ((CEIV Freshللخدمات اللوجستية للبضائع القابلة للتلف 

 ونقل المنتجات القابلة للتلف جواً.

طلبها المنتجات بتها نظراً للشروط الخاصة التي تتتسم عملية مناولة ونقل المنتجات القابلة للتلف بصعو

هذه المتطلبات  CEIV Freshوالنباتية من حيث الوقت ودرجات الحرارة. ويستوفي برنامج  الغذائية

الصارمة استناداً على أنظمة االتحاد الدولي للنقل الجوي في المقام األول بشأن البضائع القابلة للتلف والتي 

 اع والحكومات.تجمع بين المدخالت التنظيمية والتشغيلية المهنية الواردة من الخبراء في القط

ضائع القابلة قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: "تشّكل البو

ً للتلف سوقاً متنامي ضمان وصول هذه المنتجات الحساسة وذات فترة ب ، وتجدر األهميةبالنسبة للشحن الجوي ا

وبالحد األدنى من الهدر والخسارة. وسيحصل المصدرون على  سليمبشكل الصالحية القصيرة إلى العمالء 

بأعلى معايير الجودة أثناء عملية نقل  CEIV Freshضمانات بالتزام الشركات الحاصلة على اعتماد 

 المنتجات القابلة للتلف". 

 CEIV Freshشركاء االتحاد الدولي في إطالق معيار 

المحدودة  "كاثي باسيفيك"، و"كاثي باسيفيك"(، وAAHKكلٌّ من هيئة مطار هونغ كونغ )وشاركت 

  رنامجفي اختبار هذا الب( HACTLللخدمات، وشركة هونغ كونغ المحدودة لمحطات الشحن الجوي )

رسمي نظراً لتطبيقها مبادئ المقاربة المجتمعية، إذ تتيح هذه  ولتكون أولى المؤسسات التي تحظى باعتماد

ومسؤوليات كافة األطراف المعنية المشاركة في عملية مناولة البضائع القابلة  المواءمة بين احتياجاتالمبادئ 

 للتلف.

الرئيس العالمي لشؤون الشحن لدى االتحاد الدولي للنقل الجوي: "لقد اتبعنا  ومن جانبه، قال غلين هيوز

القابلة للتلف  إلدراكنا بأّن النجاح في شحن البضائع CEIV Freshمقاربة مجتمعية لتطوير معيار مبادئ 

يتطلب التنسيق بين مختلف األطراف المعنية. وبات بإمكان المصدرين االطمئنان إلى أّن كافة المؤسسات التي 

ً منها لقيمة هذا بالنسبة لنجاح عمالئها،  ً لمعايير موحدة. وإدراكا تضطلع بمهام مناولة بضائعها تعمل وفقا

على  CEIV Freshا ألّول مطار حاصل على اعتماد قامت هيئة مطار هونغ كونغ بدور رائد بإطالقه

 مستوى العالم".

الرئيس التنفيذي لهيئة مطار هونغ كونغ: "يسرنا أن نكون المطار األول في العالم الذي يحصل  قال فريد الم

ً كبيراً لنا وتأكيداً على قدرة CEIV Freshعلى اعتماد   من االتحاد الدولي للنقل الجوي، ما يشّكل تشجيعا



 
مطار هونغ كونغ على مناولة المنتجات القابلة للتلف. يُعتبر مطار هونغ كونغ الدولي أكثر مطارات الشحن 

. وبحصوله على االعتماد الجديد، بات موقع متميز يُتيح له اغتنام الفرص 2010انشغاالً في العالم منذ عام 

 المتزايدة في سوق البضائع الطازجة والقابلة للتلف".

 -انتهى-


