MEDIA RELEASE
Qatar Airways Cargo Becomes a Member of Cool Chain Association
The airline along with Cool Chain Association members will deliver concrete solutions to
improve the cool chain
The membership aligns with the airline’s sustainability programme, WeQare as Cool
Chain Association aims to reduce food wastage through cool chain integrity and
stakeholder involvement

28 July 2021
DOHA, Qatar - Qatar Airways Cargo has extended its cool chain industry partnerships by joining
Cool Chain Association (CCA), a non-profit organisation, effective 28 July 2021. Founded in 2003,
the association aims to reduce food wastage and improve the quality, efficiency and value of the
temperature sensitive supply chain by facilitating and enabling vertical and horizontal
collaboration, education and innovation amongst its members and stakeholders.
Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo at Qatar Airways said, “Through our membership with
Cool Chain Association, we look forward to collaborating with its members, and contributing to
CCA’s vision of improving quality of temperature-sensitive products, increasing sustainability and
reducing waste, thereby also contributing to the health of the planet, which aligns with our
sustainability programme WeQare.”
“CCA members are focused on developing tangible programmes and backing projects which help
reduce food waste and ensure that life saving pharma consignments safely reach their destination
and this has never been more relevant than now,” said Stavros Engelakakis, Chairman, CCA.
“We are pleased that the cargo carrier’s Senior Manager of Climate Control Products, Miguel
Rodriguez Moreno is joining the board, Qatar Airways Cargo’s shared commitment to our goals
and its vision for WeQare combined with Miguel’s wealth of experience in the cool chain supply
chain makes him the perfect addition to our association.”
Qatar Airways Cargo will join CCA and its members to deliver contributions in improving the cool
chain and sustainable transport of temperature-sensitive pharmaceutical and perishable cargo.
Such concrete contributions like the CCA Technical Committee, that oversees and assists in
projects addressing critical points affecting product quality along the cool chain, as well as
developing standards and initiating projects will indirectly reduce global hunger and contribute to

overall health of people and the planet. Through the membership, the airline will also participate
in Cool Chain Association’s board meetings and focus groups to contribute its expertise.
The carrier has established innovative solutions for the air freight of pharmaceuticals and
perishables. It has also invested considerably in quality handling, infrastructure, digitalisation,
facilities, people and procedures at each of its destinations, including the Doha hub, adhering to
high operating standards for transporting all temperature-controlled products.
--- 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 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
Website: www.qatarairways.com

About Cool Chain Association:
The Cool Chain Association (CCA) is a non-profit organization bringing together all parts of the
temperature-sensitive supply chain to create an impact with visible and measurable results for both
companies and for society.
Its aim is to reduce wastage and improve the quality, efficiency, and value of the temperature-sensitive
supply chain by facilitating and enabling vertical and horizontal collaboration, education, and innovation
amongst members and stakeholders.
To find out about attending the events or joining the Cool Chain Association, visit coolchain.org

بيان صحفي
القطرية للشحن الجوي تنضم إلى منظمة سلسة التبريد CCA
ستتيح الناقلة القطرية إلى جانب أعضاء منظمة سلسلة التبريد؛ حلوالً ملموسةً لتحسين جودة سلسلة التبريد
تتماشى عضوية الناقلة القطرية في منظمة سلسلة التبريد مع برنامج االستدامة  ،WeQareإذ تهدف منظمة سلسلة
التبريد إلى الح ّد من هدر األغذية من خالل سالمة سلسلة التبريد بالتعاون مع الجهات المعنية

 28يوليو 2021

الدوحة ،قطر – في إطار تعزيز القطرية للشحن الجوي لشراكاتها العالمية في مجال سلسلة التبريد؛ انضمت الناقلة إلى منظمة سلسلة التبريد
) ،(CCAاعتبارا ً من  28يوليو .2021وتعد منظمة سلسلة التبريد منظمة غير ربحية ،تأسست عام  ،2003وهي تهدف إلى الحد من
هدر األغذية وتحسين نوعية وكفاءة وقيمة سلسلة اإلمداد للمواد التي تتأثر بدرجات الحرارة ،وذلك عن طريق تسهيل وتمكين التكامل
الرأسي واألفقي والتعليم واالبتكار فيما بين أعضاء المنظمة والجهات المعنية.
وقال السيد غيوم هالو رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية":نتطلع من خالل عضويتنا في منظمة سلسلة التبريد ،إلى
التعاون مع أعضاء المنظمة ،والمساهمة في رؤيتها التي تهدف لتحسين نوعية المنتجات التي تتأثر بدرجات الحرارة ،وتعزيز االستدامة،
والحد من الهدر ،مما يسهم بالتالي في تحسين صحة الكوكب بصورة تتواءم مع برنامجنا الخاص باالستدامة ." WeQare
من جانبه قال السيد ستافروس إنغيالكاكيس ،رئيس منظمة سلسلة التبريد":يولي جميع أعضاء منظمة سلسلة التبريد ُجل اهتمامهم إلى تطوير
البرامج الملموسة ودعم المشاريع التي ت ُسهم في الحد من هدر األغذية ،وضمان وصول األدوية والمواد الصيدالنية األساسية بأمان إلى
الوجهات النهائية ،وهو أمر يعد اآلن في غاية األهمية أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف السيد إنغيالكاكيس":وإنه لمن دواعي سرورنا الترحيب بالسيد ميغيل رودريغيز مورينو ،مدير أول منتجات ضبط المناخ في الناقلة
القطرية ،لالنضمام إلى مجلس إدارة المنظمة .كما أن التزام الناقلة القطرية بأهداف المنظمة ورؤية برنامجها  ،W eQareإلى جانب
الخبرة الطويلة في مجال سلسلة التبريد التي سيرفدنا بها السيد مورينو؛ تجعل من انضمامه إلى مجلس إدارة المنظمة؛ اإلضافة المثلى التي
نحتاج إليها".
وستنضم القطرية للشحن الجوي إلى جانب أعضاء منظمة سلسلة التبريد ،للمساهمة في تحسين وتعزيز سلسلة التبريد والنقل المستدام
لألدوية والمستحضرات الصيدالنية التي تتأثر بدرجات الحرارة ،والمواد القابلة للتلف .وهذه المساهمات الملموسة مثل اللجنة التقنية في
منظمة سلسلة التبريد التي تشرف وتدعم بدورها المشاريع المعنية بالجوانب الحساسة التي تؤثر على نوعية المنتجات في سلسلة التبريد،
فضالً عن وضع المعايير وإطالق المشاريع؛ كل ذلك من شأنه المساهمة في الحد بصورة غير مباشرة من الجوع العالمي ،إلى جانب
المساهمة في تعزيز الصحة العامة لإلنسان والكوكب على حد سواء .كما ستشارك الناقلة القطرية من خالل هذه العضوية في اجتماعات
مجلس إدارة المنظمة ومجموعات التركيز للمساهمة بخبرتها الطويلة في هذاالمجال.
وكانت الناقلة الوطنية لدولة قطر قد وضعت حلوالً مبتكرة لشحن األدوية والمواد الصيدالنية ،والمواد القابلة للتلف .كما استثمرت الناقلة
بشكل كبير في مجال جودة المناولة ،والبنى التحتية ،والتطور الرقمي ،والمرافق ،والموظفين ،والتدابير واإلجراءات في جميع وجهاتها،
بما في ذلك مقر عملياتها في الدوحة ،مع االلتزام بأعلى المعايير التشغيلية لنقل كافة أنواع المنتجات التي تتأثر بدرجات الحرارة.

-انتهى-

نُبذة عن القطرية للشحن الجوي:
تعد القطرية للشحن الجوي واحدة من شركات الشحن الجوي الدولية الرائدة في العالم ،ومقرها مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر .وتشغل
طائرات الشحن التابعة لها إلى أكثر من  60وجهة للشحن ،وأكثر من  140وجهة للركاب ،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 موسعة 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 :

نُبذة عن منظمة سلسلة التبريد:
منظمة سلسلة التبريد ) (CCAهي منظمة غير ربحية تجمع بين جميع أجزاء سلسلة توريد المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة ،إلحداث
تأثير إيجابي ونتائج ملموسة وقابلة للقياس لكل من الشركات والمجتمع على حد سواء.
وتهدف المنظمة إلى الحد من الهدر وتحسين نوعية وكفاءة وقيمة سلسلة اإلمداد للمواد التي تتأثر بدرجات الحرارة ،عن طريق تسهيل
وتمكين التعاون الرأسي واألفقي والتعليم واالبتكار فيما بين أعضاء المنظمة والجهات المعنية.
للمزيد من المعلومات حول حضور إحدى الفعاليات أو االنضمام إلى منظمة سلسلة التبريد؛ تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:
.coolchain.org

