MEDIA RELEASE
Qatar Airways Cargo Joins Pharma.Aero
Membership of the pharma association is part of the carrier’s innovation projects to
provide reliable end-to-end cool chain for pharmaceuticals and medical products
Collaboration between members of Pharma.Aero, a leading global cross industry
association, will strengthen the pharma supply chain

5 July 2021
DOHA, Qatar - Qatar Airways Cargo becomes a member of Pharma.Aero, a worldwide platform
catered to excellence in pharma transportation, effective 5 July 2021. Both organisations share a
common goal of achieving excellence in reliable end-to-end air transportation for pharma
shippers. Through the membership, the airline will also participate in Pharma.Aero’s board
meetings and focus groups to contribute its expertise.
The non-profit organisation with its headquarters in Brussels, Belgium, brings added value for the
shipper by placing them as strategic priorities of Pharma.Aero, providing insights into the
capabilities of the air cargo industry, as well as facilitating direct collaboration with the different air
cargo stakeholders in the supply chain.
Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo at Qatar Airways said, “Collaboration is vital to strengthen
the pharma supply chain integrity. The full membership with Pharma.Aero will allow us to share
and receive market knowledge and also collaborate with different air cargo stakeholders in the
supply chain which will ultimately lead to continuous improvement of life science, medtech and
the pharma air cargo supply chain. We look forward to collaborating with Pharma.Aero members
and excel in offering a reliable end-to-end air transport and seamless cool chain.”
Nathan De Valck, Chairman of Pharma.Aero, said, “In the past months, though they were volatile
for the entire industry, we expanded our global network and raised awareness of the need for
global collaboration within the industry. The onboarding of Qatar Airways Cargo – one of the
world’s leading cargo carriers – underlines our worldwide impact as a neutral collaboration
platform for the global air cargo industry and pharma and life science sector.”
Qatar Airways Cargo has invested considerably in quality handling, infrastructure, digitalisation,
facilities, people and procedures at each of its 85+ pharma stations including the Doha hub,
adhering to high operating standards for transporting temperature-controlled products.
It was awarded IATA’s Centre of Excellence for Independent Validators (CEIV) certification in
pharmaceutical logistics in December last year.

--- ends ---

About Qatar Airways Cargo:
Qatar Airways Cargo, the world’s leading international air cargo carrier is based in Doha, State of
Qatar. It serves a global network of more than 60 freighter destinations and over 140 passenger
destinations utilising freighters, belly-hold passenger flights, passenger freighters and mini
freighters. The airline’s freighter fleet includes two Boeing 747-8 freighters, 26 Boeing 777
freighters and six B777-300ER mini freighters. It also has an extensive road feeder service (RFS)
network.
With considerable investments in its products, services, quality handling, infrastructure, facilities,
people and procedures at each of its destinations, the cargo carrier provides high operating
standards for the transportation of cargo. Qatar Airways Cargo remains committed to
sustainability and giving back to communities it serves through its sustainability programme
WeQare, built on the key pillars of sustainability: environment, society, economy and culture.

For further information contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 40222200, Fax: +974 40225350
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa
www.qrcargo.com

About Pharma.Aero:
Pharma.Aero, a non-profit organisation with its headquarters in Brussels, Belgium, aims to
achieve excellence in reliable end-to-end air transportation for Life Science and Medtech
shippers, by fostering collaboration between CEIV certified airport communities dedicated in
developing and pioneering when it comes to handling, storage and air transportation of
pharmaceuticals.
Pharma.Aero brings added value for the shipper by placing them as strategic priorities of
Pharma.Aero, providing insights into the capabilities of the air cargo industry, as well as facilitating
direct collaboration with the different air cargo stakeholders in the supply chain. Together, the
organisation focuses on collaborative and continuous improvement of the Life Science and
Medtech air cargo supply chain.
Pharma.Aero is an organisation that is proud to walk the talk. Jointly with our members, we coideate and co-develop projects that focus on end-to-end supply chain visibility solutions and
address air transportation issues and challenges faced by the Life Science and Medtech industry.
Since its inception in 2016, Pharma.Aero initiated and completed 6 projects. Consequently,
technical papers for our members and white papers for the entire industry were published.

For further information contact:
Frank Van Gelder
Secretary General
secgen@pharma.aero
Pharma.Aero VZW
www.pharma.aero

بيان صحفي
القطرية للشحن الجوي تنضم إلى اتحاد "فارما.آيرو"
تشكل عضوية اتحاد "فارما.آيرو" جزءا من المشاريع االبتكارية للقطرية للشحن الجوي ،إلتاحة سلسلة تبريد موثوقة
ومتكاملة لألدوية والمنتجات الطبية
سيعزز التعاون بين أعضاء االتحاد الرائد عالميا للنقل الجوي لألدوية" ،فارما.آيرو"؛ سلسلة توريد األدوية

 05يوليو 2021

صة عالمية تُعنى بالنقل
الدوحة ،قطر – أصبحت القطرية للشحن الجوي اعتبارا ً من  5يوليو  2021عضوا ً في اتحاد "فارما.آيرو" ،وهو من ّ
الجوي لألدوية وفق أعلى معايير التميّز .ويتشاطر الطرفان الهدف ذاته الرامي إلى تحقيق التميّز في النقل الجوي المتكامل والموثوق
لألدوية .كما ستشارك القطرية للشحن الجوي من خالل عضويتها هذه ،في اجتماعات مجلس إدارة شركة "فارما .آيرو" ،والمجموعات
المتخصصة؛ للمساهمة بخبراتها في هذا المجال.
ومقرها مدينة بروكسل في بلجيكا؛ على تقديم قيمة مضافة للجهة التي تشحن بضائعها معها ،إذ
وتعمل منظمة "فارما .آيرو" غير الربحية
ّ
تصبح بمثابة أولوية استراتيجية لدى "فارما .آيرو" .كما تتيح المنظمة رؤية متع ّمقة حول قدرات قطاع الشحن الجوي ،فضالً عن تيسير
وتسهيل التعاون المباشر بين ُمختلف جهات الشحن الجوي في سلسلة التوريد.
وقال السيد غيوم هالو ،رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية" :يع ّد التعاون بين الشركات والمنظمات عامالً حيويا ً
لتعزيز سالمة سلسلة توريد األدوية .وستتيح لنا العضوية الكاملة في منظمة "فارما.آيرو" إمكانية مشاركة المعارف المتعلّقة باألسواق ،إلى
جانب تعزيز التعاون مع ُمختلف الجهات العاملة في مجال الشحن الجوي في سلسلة التوريد .وسيؤدي هذا التعاون في نهاية المطاف إلى
تحسين وتطوير منتجات علوم الحياة ،والتقنيات الطبية ،وسلسلة توريد شحن األدوية .وتتطلّع القطرية للشحن الجوي إلى التعاون مع أعضاء
ً
فضال عن إتاحة سلسلة تبريد سلسة".
اتحاد "فارما.آيرو" ،ومواصلة التميّز في إتاحة وتقديم الشحن الجوي الموثوق والمتكامل،
من جهته قال السيد ناثان دو فالك ،رئيس مجلس إدارة اتحاد فارما.آيرو":على الرغم من أن األشهر الماضية اتّسمت بالتقلب وعدم االستقرار
بالنسبة للقطاع بأسرهّ ،إال أننا وسّعنا شبكتنا العالمية ،وعملنا على زيادة الوعي بضرورة التعاون الدولي في هذا القطاع .كما أن انضمام
القطرية للشحن الجوي إلينا ،وهي واحدة من أبرز شركات الشحن الجوي في العالم؛ ما هو ّإال دليل على مدى تأثيرنا العالمي بوصفنا منصة
تعاون محايدة في قطاع الشحن الجوي العالمي لنقل األدوية ومنتجات علوم الحياة".
واستثمرت القطرية للشحن الجوي بشكل كبير في وسائل المناولة عالية الجودة ،والبنية التحتية ،واستخدام الوسائل الرقمية ،والمرافق،
والموظفين ،واإلجراءات في جميع محطات التشغيل التابعة لها والتي تبلغ أكثر من  85محطة عالمية من ضمنها مقر عملياتها في الدوحة،
مع االمتثال إلى أعلى معايير التشغيل لنقل المنتجات التي تتأثر بالحرارة.
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي؛ حصلت القطرية للشحن الجوي على شهادة اعتماد من مركز التم ّيز للمدققين المستقلين )(CEIV
التابع لالتحاد الدولي للنقل الجوي  -إياتا ،في مجال الخدمات اللوجستية لنقل األدوية.
-انتهى-

نُبذة عن القطرية للشحن الجوي:
ومقرها مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر .وتش ّغل
تع ّد القطرية للشحن الجوي واحدة من شركات الشحن الجوي الدولية الرائدة في العالم،
ّ
طائرات الشحن التابعة لها إلى أكثر من  60وجهة للشحن ،وأكثر من  140وجهة للر ّكاب ،من خالل تشغيل طائرات الشحن ،ونقل البضائع
في الجزء المخصص للشحن على طائرات الركاب ،والشحن على متن طائرات الركاب ،وطائرات الشحن الصغيرة .ويضم أسطول القطرية
للشحن الجوي طائرتي شحن من طراز بوينغ  747-8و  26طائرة شحن من طراز بوينغ  ،777و 6طائرات شحن صغيرة من طراز
بوينغ  .B777-300ERكما تدير القطرية للشحن الجوي شبكة موسّعة من طرق التوصيل الفرعية (.)RFS
وبفضل االستثمارات الكبيرة في المنتجات ،والخدمات ،والمناولة عالية الجودة ،والبُنى األساسية ،والمرافق ،والموظفين ،واإلجراءات في
جميع وجهاتها؛ تتيح القطرية للشحن الجوي تقديم أعلى معايير التشغيل للشحن الجوي .وتواصل الناقلة القطرية التزامها باالستدامة ومساعدة
المجتمعات التي تشغل طائراتها إليها من خالل برنامجها الخاص باالستدامة  ،WeQareالمبني على الركائز الرئيسية لالستدامة وهي :
البيئة ،والمجتمع ،واالقتصاد ،والثقافة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على:
مجموعة الخطوط الجوية القطرية ،قسم الشؤون اإلعالمية
هاتف+974 40222200 :
فاكس+974 40225350 :
بريد إلكترونيqrmedia@qatarairways.com.qa :
الموقع اإللكترونيwww.qrcargo.com :
نبذة عن فارما.آيرو
منظمة فارما.آيرو ،هي منظمة غير ربحية مقرها مدينة بروكسل في بلجيكا ،تهدف إلى تحقيق التميّز في النقل الجوي الموثوق والمتكامل
للجهات التي تود نقل األدوية ومنتجات علوم الحياة والتقنيات الطبية؛ وذلك من خالل تعزيز التعاون بين مجتمع المطارات الحائزة على
اعتماد  CEIVمن أياتا ،والتي تس ّخر قدراتها لتعزيز التطوير والريادة في مجال مناولة األدوية وتخزينها ونقلها جوا ً.
وتحقق فارما .آيرو قيمة ُمضافة للجهة التي تشحن بضائعها معها ،إذ تصبح بمثابة أولوية استراتيجية لدى فارما .آيرو .كما تتيح المنظمة
رؤية متعمقة حول قدرات قطاع الشحن الجوي ،فضالً عن تيسير وتسهيل التعاون المباشر بين ُمختلف جهات الشحن الجوي في سلسلة
التوريد .كما تعمل مع مختلف الجهات لتعزيز التعاون ومواصلة تطوير سلسلة توريد الشحن الجوي لألدوية ومنتجات علوم الحياة والتقنيات
الطبية.
كما تفتخر منظمة فارما.آيرو بترجمة أقوالها إلى أفعال ،حيث تتعاون من جميع األعضاء على وضع مشاريع تر ّكز على تقديم حلول متكاملة
لسالسل اإلمداد ،ومعالجة قضايا النقل الجوي والتحديات التي يواجهها قطاع منتجات علوم الحياة والتقنيات الطبية .ومنذ إنشائها في عام
 ،2016شرعت منظمة فارما.آيرو في تنفيذ وإتمام  6مشاريع .وفي الوقت ذاته ،نشرت عدة أبحاث تقنية ومستندات فنية حول قطاع الشحن
بأكمله.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
فرانك فان غيلدر
األمين العام
secgen@pharma.aero
فارما.آيرو VZW
www.pharma.aero

