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حتية من رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

النقل عبر الطرق يحّفز التقدم

منصب  أتبوأ  أن  وإعتزازي  فخري  دواعي  ملن  إنه 
رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق فهذا اإلحتاد 
ضمان  في  محورياً  دوراً  تؤدي  عاملية  منظمة  هو 
القلب  يعّد  الذي  الطرق،  عبر  النقل  إستمرار 
احلاجة  تلبية  في  كافة،  لإلقتصادات  النابض 
املستدام  التنقل  إلى  يوماً  بعد  يوماً  املتزايدة 
تقوده  الذي  هذا  عاملنا  ففي  والسلع.  لألشخاص 
وإلى  الطرق  عبر  النقل  إلى  احلاجة  باتت  العوملة 
اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق أشّد من أّي وقت 

مضى. 

وفي الواقع، كانت العوملة منذ سبعة قرون تقود 
بحرية  بأساطيل  تتمتع  التي  البلدان  زماَمها 
ومنفذ مباشر إلى البحر أما في القرنني املنصرمني 
فباتت الشركات املتعددة اجلنسيات هي من تقود 

العوملة.

اإلنترنت،  وإبتكار  إنفتاح األسواق  واليوم، وبسبب 
بينه  العوملة وصار كّل منا  دور في  صار لكّل منا 
وبني كل شخص في العالم إما تعاون أو تنافس! 
لهذا السبب صار النقل عبر الطرق، الذي هو دوماً 
حيوية  إنتاج  أداة  اجلميع،  مبتناول  مكان  كل  وفي 
في اإلقتصادات كافة ومحركاً للتقدم اإلقتصادي 
واإلجتماعي والبيئي. عالوة على ذلك، يؤدي النقل 
اخلاصة  واملتكاملة  الفريدة  بخدماته  الطرق  عبر 
البشر وحتسنب  إلى توحيد  والسلع  الركاب  بنقل 

توزيع الثروات!

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  يهدف  احلقيقة،  وفي 
جميع  ربط  إلى  هذا  العوملة  زمن  في  الطرق 
العاملية  باألسواق  واملشاريع  واملناطق  املواطنني 
يكتفي  لن  الطريقة،  وبهذه  كافة.  األساسية 
النقل عبر الطرق بإنعاش املناطق اجملاورة للمرافئ 

في  واإلزدهار  السالم  إحالل  في  سيساهم  بل 
جميع املناطق في البلدان كافة. 

وال تعني العوملة بالضرورة النقل ملسافات طويلة. 
بيد أن إمكانية القيام برحالت متعاقبة مع حترك 
الكهرباء  تتحرك  كما  بحرية  الطرق  عبر  النقل 
من  ضرورية  مسألة  هي  الكهربائي  السلك  في 
أجل السماح بتنمية السياحة والتجارة من خالل 
طريق  أي  في  التجارية  واملشاريع  الناس  ترابط 

كان. 

ومع هذا الهدف الذي يسعى إلى حتقيقه اإلحتاد 
الدولي للنقل عبر الطرق، لن يكون أي بلد محدوداً 

بالنقل عبر الطرق!

وبالنظر إلى احلاجة إلى فتح البلدان التي ال منفذ 
يتعني  والتجارة،  السياحة  تنمية  وإلى  لها  مائي 

على احلوكمات اإلقرار بالدور احليوي الذي ال ميكن 
ال  هنا  ومن  الطرق.  عبر  للنقل  عنه  اإلستعاضة 
الطرق  النقل عبر  تعزيز  إلى  األولوية  إيالء  بّد من 

وتطويره وتسهيله وتأمينه حتى يحّفز التقدم! 

وهذا أمر ال ميكن حتقيقه إال من خالل شعار اإلحتاد: 
“نعمل معاً ملستقبل أفضل”. 

   

   

   
جانوس الكني
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الدولية التي تدافع عن مصالح قطاع النقل عبر 
الطرق في شتى أنحاء العالم. ومن خالل شبكة 
اجلهات  االحتاد  ميثل  األعضاء  احمللية  اجلمعيات 
املشغلة  للحافالت العادية واملركبات السياحية 
األساطيل  من  والشاحنات،  األجرة  وسيارات 

الضخمة الى العاملني األفراد.   

كما يعمل اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق بشكل 
العاملية، على املستوى  انطالقاً من نظرته  فعال، 
احملليني  أعضائه  خالل  من  احمللي،  وحتى  القومي 

ومع السلطات انطالقاً من شعاره:

“نعمل معاً ملستقبل أفضل”

الشبكة العاملية لإلحتاد 
الدولي للنقل عبر الطرق

2009: 180 عضوا
ً في 74 بلداً

 أَُنشا في عام 1948:
 8 دول مؤسسة 
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7 العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة  ق  لطر ا عبر  للنقل  لي  لدو ا د  إلحتا ا هو  هذا 

الطرق عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد   عضوية 

كمجموعة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بدأ  لقد 
هي:  أوروبية  دول  ثماني  الى  تنتمي  محلية  من جمعيات 
سويسرا  النروج،  هولندا،  فرنسا،  الدامنرك،  بلجيكا، 

،السويد واململكة املتحدة.

أما اليوم فيضم االحتاد 180 عضو في 74 دولة تتوزع على 
القارات اخلمس. 

ويتكون أعضاء اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق الناشطني 
التمثيل  ذات  احمللية  الطرق  عبر  النقل  جمعيات  من 
الواسع. بينما يتكون األعضاء املشاركون من القطاعات 
التي تربطها عالقات وثيقة بقطاع النقل عبر الطرق، ومن 
واألنظمة  واإلطارات  والوقود  املركبات  صانعي  ضمنهم 

املعلوماتية. 

له  التابعة  العاملية  الشبكة  في  االحتاد  أعضاء  ويساهم 
السياسي.  ووزنهم  وخبرتهم  املهنية  درايتهم  خالل  من 
بنيته  وبفعل  االحتاد  أعضاء  جميع  ودعم  التزام  وبفضل 
وقومياً  عاملياً  يتحرك  أن  االحتاد  يستطيع  الدميقراطية 
وحتى محلياً. وال شك في أّن وحدة أعضاء اإلحتاد الدولي 
واملصداقية  السلطة  القطاع  متنح  الطرق  عبر  للنقل 
احلكومية  والهيئات  احلكومات  الى  التوجه  لدى  والقوة 

الدولية وقطاعات صناعية أخرى واجملتمع املدني. 

الطرق عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد   مهمة 
  

الدولي للنقل عبر الطرق بتسهيل  تقضي مهمة اإلحتاد 
واستخدام  العالم  أنحاء  جميع  في  الطرق  عبر  النقل 
التدريب املهني لدعم الكفاءة املهنية في القطاع وحتسني 
نوعية اخلدمات التي يقدمها. كما يدافع االحتاد عن حرية 
النقل واملساواة في  املستهلكني في االختيار بني وسائل 

املعاملة الناظمة بني شتى وسائل النقل.

التنمية  لتأمني  أعضائه،  جميع  مع  االحتاد،  ويعمل  هذا 
ميثل  وهو  صورته،  وحتسني  الطرق  عبر  للنقل  املتناغمة 
مصالح قطاع النقل عبر الطرق لدى الهيئات احلكومية 
التعاون  االحتاد  يشّجع  كما  اإلعالم،  ووسائل  واخلاصة 

والتكامل مع وسائل النقل األخرى. 

الطرق عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد   أولويات 

ينص دستور االحتاد الدولي للنقل عبر الطرق على العمل 
لبلوغ هدفني متالزمني هما: التنمية املستدامة وتسهيل 
العنصرين  األولويتان  هاتان  وتعتبر  الطرق.  عبر  النقل 

األساسيني في برنامج عمله. 
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شبكة عاملية من 180 عضواً متفانياً ومخضرماً في 74 بلداً. 
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البنية الدميقراطية لالحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
يعتبر االحتاد الدولي للنقل عبر الطرق هيئة دميقراطية مكونة من اجلمعيات 

األعضاء مجتمعة وفقاً للبنية التالية:

 الهيئات التأسيسية:

اجلمعية العمومية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق — 

مجالس نقل الركاب والسلع التابعة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق — 

الرئاسة التنفيذية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق — 

وتتلقى هذه الهيئات املساعدة في حتديد سياسة النقل اخلاصة باإلحتاد الدولي 
للنقل عبر الطرق من:

فرق العمل واللجان والهيئات العاملة التابعة لالحتاد. — 

جلان االرتباط بني االحتاد الدولي للنقل عبر الطرق واالحتاد األوروبي ورابطة  — 
الدول املستقلة. 

وتعتبر األمانة العامة التابعة لالحتاد الدولي للنقل عبر الطرق الهيئة املسؤولة 
عن إدارة املنظمة، وتتألف األمانة العامة من املقر الرئيس الواقع في جنيف، 

والبعثات الدائمة التي تتوزع بني بروكسل وموسكو وإسطنبول.

اجلمعية العامةبنية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
مجلس نقل البضائعمجلس نقل الركاب

الرئاسة التنفيذية 

األمني العام

األمانة العامة (جنيف)

أكادميية االحتاد الدولي للنقل البري

الوفد الدائم لدى االحتاد األوروبي

الوفد الدائم لدى الدول املستقلة

الوفد الدائم لدى الشرق األوسط و املنطقة

جلنة االرتباط مع االحتاد األوروبي 

جلنة االرتباط مع
CIS رابطة الدول املستقلة 

فرق املشاريع

فرق العمل

اللجان

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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السلطة العليا 
األعضاء  جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتألف 
وهي  االحتاد،  في  املشاركني  واألعضاء  الناشطني 
تتمتع بالسلطة العليا وجتتمع مرتني في السنة.  

التابعة  والسلع  الركاب  نقل  مجالس  وجتري 
عامني  كل  مرة  انتخابات  العمومية  للجمعية 
االحتاد  رئيس  عن  فضالً  ونوابه  رئيسها  إلختيار 
الهيئة  تعني  كما  التنفيذية،  الرئاسة  وأعضاء 
املستقلة للتدقيق احملاسبي ومفوضي احلسابات. 

العمومية  الرئيسة للجمعية  الوظيفة  وتقضي 
بتحديد األهداف املتعلقة بقطاع النقل ومناقشة 
األمور  جميع  إزاء  االحتاد  موقف  وإعالن  وإعتماد 

املتعلقة بسياسة النقل.

على  باملوافقة  العمومية  اجلمعية  تقوم  و  كما 
التقرير السنوي اخلاص بأحوال املنظمة. 
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األعضاء  جميع  من  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  في  السلع  نقل  مجلس  يتألف 
الناشطني الذين ميثلون قطاع نقل السلع براً، سواء مقابل مكافأة لقاء خدمة أو للحساب 
اخلاص. ويجتمع اجمللس الذي هو جزء من اجلمعية العمومية على األقل مرتني في السنة. 

ويجري اجمللس انتخابات مرة كل عامني إلختيار رئيسه ونواب الرئيس. ويقوم اجمللس أيضاً 
في  السلع  نقل  جمللس  الرئيسة  الوظيفة  وتكمن  التنفيذية.  للرئاسة  أعضاء  بترشيح 
حتديد أهداف سياسة النقل التابعة لالحتاد ومناقشة وإعتماد وإعالن موقف االحتاد من 

جميع األمور املتعلقة بقطاع نقل السلع براً. 

مجلس نقل السلع التابع لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

مجلس إدارة مجلس نقل السلع:
اململكة  في  الطرق  عبر  النقل  جمعية  السلع،  نقل  مجلس  رئيس  نائب  كينغ،  روجيه  اليمني/  إلى  الشمال  من 
املتحدة، و بيري بادروسا، رئيس مجلس نقل السلع، جمعية النقل الدولي عبر الطرق في إسبانيا، وكاهرامون 

سديكنازاروف، نائب رئيس مجلس نقل السلع، جمعية الناقالت الدولية عبر الطرقة في أزبكستان. 

األعضاء  جميع  من  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  في  الركاب  نقل  مجلس  يتألف 
الناشطني الذين ميثلون قطاع نقل الركاب براً، ومن ضمنهم سيارات األجرة أو السيارات 
األقل  على  العومية  اجلمعية  من  جزء  هو  الذي  اجمللس  ويجتمع  السائق.  مع  املستأجرة 

مرتني في السنة. 

ويجري اجمللس انتخابات إلختيار رئيسه ونواب الرئيس مرة كل عامني. كما يرشح اجمللس 
بتحديد  الركاب  نقل  جمللس  الرئيسية  الوظيفة  وتقضي  التنفيذية.  للرئاسة  أعضاء 
أهداف سياسة النقل التابعة لالحتاد ومناقشة وإعتماد وإعالن موقف االحتاد من جميع 

األمور املتعلقة بقطاع نقل الركاب براً. 

مجلس نقل الركاب التابع لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

مجلس نقل الركاب: 
من الشمال إلى اليمني: الريزا فاشتكينا، نائب رئيس مجلس نقل الركاب، جمعية الناقالت الدولية عبر الطرق 

في روسيا البيضاء، وغراهام سميث، رئيس مجلس نقل الركاب، مجلس نقل الركاب في اململكة املتحدة، وإيف 
مانايرتز، نائب رئيس مجلس نقل الركاب، اإلحتاد البلجيكي ملستخدمي الباصات واحلافالت ومنظمي الرحالت.

العامليةمجالس النقل في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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الشركات  جمعية  بيتروف،  جيورجي  )وقوفًا(:  اليمني  إلى  الشمال  من 
اجلمعية  موشينو،  وأنتونيو  وللطرق،  الطرق  عبر  الدولي  للنقل  البلغارية 
مارمي،  ومارتن   ،”ANTRAM”بـ املعروفة  البرتغال  في  العام  للنقل  الوطنية 
األمني العام لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، وديك فان دن بروك هامفريج، 
اجلمعية الهولندية للخدمات اللوجستية والنقل، وفالدميير فلوريا، اجلمعية 
الدولية لناقلي السلع برًا في مولدوفا، وجاروسالف هاناك، جمعية اجلهات 
كولدكب،  وتويفو  التشيكية،  اجلمهورية  في  الطرق  عبر  للنقل  املشغلة 
جمعية الناقالت عبر الطرقة اإلستونية الدولية، وفلورينل آندري، اجلمعية 

الرومانية للناقالت الدولية عبر الطرقة.

من الشمال إلى اليمني )جلوسًا(: يوري سوكهني، جمعية الناقالت الدولية 
عبر الطرقة في روسيا اإلحتادية، وغراهام سميث، نائب رئيس اإلحتاد الدولي 
الكني،  املتحدة،وجانوس  اململكة  السلع،  نقل  الطرق، مجلس  عبر  للنقل 
الناقلني الدوليني للسلع  رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، جمعية 
الطرق،  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  رئيس  نائب  بادروسا،  وبيري  بولندا،  في 
جمعية النقل الدولي عبر الطرق في إسبانيا، وعزت صالح، جمعية الناقلني 

الدوليني في تركيا.

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  مجلس 
الطرق: الرئاسة التنفيذية

عبر  للنقل  الدولي  لالحتاد  التنفيذية  الرئاسة  إن 
الطرق هي هيئة تابعة للجمعية العمومية لالحتاد 
وهي مسؤولة عن إدارة شؤون االحتاد وفقاً للدستور 
جميع  بتنفيذ  تقوم  وهي  اإلجراء،  املرعية  والقوانني 

القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية. 

وتضع الرئاسة التنفيذية جميع القواعد والتوجيهات 
سليمة  وإدارة  وفعالة  آمنة  خدمات  لتأمني  الالزمة 

لإلحتاد. 

جتتمع الرئاسة التنفيذية كلما تقتضي احلاجة.

ويتولى رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق رئاسة 
اجلمعية العامة والرئاسة التنفيذية. 
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تعد جلنة اإلرتباط مع اإلحتاد األوروبي لنقل السلع منتدى للجمعيات األعضاء في اإلحتاد 
باإلحتاد  اخلاصة  النقل  سياسة  لتناول  األوروبي  اإلحتاد  وفي  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 

األوروبي. 

مقترحات  على  السلع  لنقل  األوروبي  اإلحتاد  مع  اإلرتباط  جلنة  ركزت   ،2008 العام  ففي 
السوق  إلى  والنفاذ  املهنة  إلى  بالنفاذ  اخلاصة  بالتنظيمات  املتعلقة  األوروبية  املفوضية 
أوزان  حول  األوروبية  املفوضية  أعدتها  دراسة  نتائج  عن  فضالً  براً،  السلع  لنقل  الدولية 
وأحجام اآلليات التجارية الثقيلة، وتطورات جديدة تتعلق بقواعد القيادة وأوقات الراحة 
احملددة من اإلحتاد األوروبي، ناهيك عن تقرير حول مدى التقدم في مشروع العداد الذكي، 
وقرار طارئ صادر عن اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق حول أزمة أسعار الوقود، باإلضافة 
إلى رزمة  املفوضية األوروبية ملداراة البيئة في النقل التي حتدد إطاراً إستراتيجياً إلحتواء 
أجل  من  األوروبية  للمفوضية  جديد  إقتراح  ذلك  في  مبا  داخلياً  للنقل  اخلارجية  األكالف 

تعديل الرسم األوروبي 1999/62. 

وقد أعيد إنتخاب برتيل داهلني من جمعية SA رئيساً في حني أُنتخب فلورنس برتلو من 
اإلحتاد القومي للنقل عبر الطرق في فرنسا وكريستيان البرو من جمعية اإلقتصاد والنقل 

واللوجستية في أملانيا نائبني للرئيس. 

جلنة االرتباط مع االحتاد األوروبي لنقل السلع 

ممثلون  فيهما  يشارك  السنة  في  دورتني  املستقلة  الدول  رابطة  مع  اإلرتباط  جلنة  تعقد 
عن جمعيات أعضاء في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق من 12 دولة من دول رابطة الدول 

املستقلة باإلضافة إلى منغوليا.

وفي العام 2008، ناقش إجتماع جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة في دنبروبتروفسك 
في  الطرق  عبر  النقل  لقطاع  املشغلة  اجلهات  إلى  بالنسبة  مهمة  قضايا  )أوكرانيا( 
منطقة رابطة الدول املستقلة السيما أقلمة اإلتفاق اخلاص بعمل طواقم اآلليات العاملة 
في النقل عبر الطرق الدولي واملتعلق بأوقات قيادة وراحة السائقني مع تنظيمات اإلحتاد 

األوروبي اجلديدة فضالً عن قضايا فنية ناشئة بسبب اإلعتماد اإللزامي للعّداد الرقمي. 

املبادرة  ملشروع  األولية  النتائج  في  املستقلة  الدول  رابطة  مع  اإلرتباط  جلنة  نظرت  وقد 
األوروبية اآلسيوية اجلديدة للنقل عبر الطرق. 

مولدوفا  في  براً  السلع  لناقلي  الدولية  اجلمعية  من  فلوريا  فالدميير  إنتخاب  أعيد  وقد 
رئيساً للجنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة في حني أُنتخب ليونيد كوستيوشنكو، 
رئيس جمعية الناقالت عبر الطرقة الدولية في أوكرانيا، وكاهرامون سديكنازاروف، رئيس 

جمعية الناقالت الدولية عبر الطرقة في أزبكستان، نائبني للرئيس. 

 

جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة 

جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة: 
من الشمال إلى اليمني: ليونيد كوستيوشنكو، نائب رئيس جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة، جمعية الناقالت 
عبر الطرقة الدولية في أوكرانيا ، وفلدميير فلوريا، رئيس جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة،اجلمعية الدولية 
لناقلي السلع برًا في مولدوفا، وكاهرامون سديكنازاروف، نائب رئيس جلنة اإلرتباط مع رابطة الدول املستقلة ، جمعية 

الناقالت الدولية عبر الطرقة في أزبكستان  

جلنة االرتباط مع االحتاد األوروبي لنقل السلع:  
السلع، جمعية  لنقل  األوروبي  اإلحتاد  مع  اإلرتباط  جلنة  رئيس  نائب  البرو،  كريستيان  اليمني:  إلى  الشمال  من 
اإلقتصاد والنقل واللوجستية في أملانيا ،برتيل داهلني، رئيس جلنة اإلرتباط مع اإلحتاد األوروبي لنقل السلع ، 
جمعية “SA” السويدية للنقل، فلورنس برتلو، نائب رئيس جلنة اإلرتباط مع اإلحتاد األوروبي لنقل السلع، اإلحتاد 

القومي للنقل عبر الطرق لنقل في فرنسا.  

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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جتمع الهيئات الدولية التابعة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق والهيئات العاملة 
صياغة  أجل  من  التخصصية  والدراية  اإلحتاد  أعضاء  ممثلي  بني  العمل  وفرق 

مشاريع السياسات وتقدمي املشورة واملعلومات واألبحاث. 

الهيئات الدولية التابعة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
ورؤساؤها

الشؤون اجلمركية  
جان مجالندر- الرسن )جمعية النقل النرويجية املعروفة بـ”NLF”، النروج(

الشؤون اإلقتصادية 
رودولف كريستيان بوير )جمعية “آيزو” النمساوية، النمسا(

التمويل 
رون ويتله )cpt، اململكة املتحدة(

الشؤون القضائية 
إيزابيل بون غارسن )اجلمعية الفرنسية للنقل عبر الطرق الدولي، فرنسا(

سالمة الطرق
غيوال كوفالفي )جمعية الناقلني عبر الطرقني اجملريني، اجملر(

خدمات إلى اجلهات املشغلة للنقل عبر الطرق 
البرتغال املعروفة  العام في  الوطنية للنقل  دا كروز )اجلمعية  ريبريو  جوزيه 

)”ANtRAM”بـ

الشؤون اإلجتماعية  
جورج كوس )اإلحتاد القومي للنقل عبر الطرق، فرنسا(

الشؤون الفنية  
اإلحتادية،  روسيا  في  الطرقة  عبر  الدولية  الناقالت  )جمعية  نيزوف  ميكايل 

روسيا(
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األطراف الدولية العاملة في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ورؤساؤها
النقل املدمج 

أنتونيتا إيفانوفا )جمعية الشركات البلغارية للنقل الدولي والطرق، بلغاريا(

السلع اخلطرة  
بول واترز )اإلحتاد البلجيكي ملستخدمي الباصات واحلافالت ومنظمي الرحالت، بلجيكا(

سيارات األجرة والسيارات املستأجرة مع سائق  
هوبرت آنديال )جمعية النقل الهولندية املعروفة بـ”KNV”، هولندا(

مجلس مجموعة سيارات األجرة والسيارات املستأجرة مع سائق
من الشمال إلى اليمني: نينا نيزوفسكي، نائب رئيس مجموعة سيارات األجرة، اإلحتاد الفنلندي ألصحاب سيارات األجرة، 
 ،”KNV”فنلندا، هوبرت آنديال، رئيس مجموعة سيارات األجرة ، جمعية النقل الهولندية لسيارات األجرة املعروفة بـ

هولندا، وتوماس غراتز، نائب رئيس مجموعة سيارات األجرة، جمعية سيارات األجرة األملانية املعروفة بـ”BZP”، أملانيا  

مجلس مجموعة السلع اخلطرة 
من الشمال إلى اليمني: روالند ميستر، نائب رئيس مجلس مجموعة السلع اخلطرة، 
اجلمعية السويسرية للنقل عبر الطرق، سويسرا، بول واترز، رئيس مجلس مجموعة 
السلع اخلطرة ، اإلحتاد البلجيكي ملستخدمي الباصات واحلافالت ومنظمي الرحالت، 

بلجيكا. 

مجلس مجموعة النقل املدمج 
املدمج،  النقل  مجموعة  مجلس  رئيس  نائب  توريس،  دانيل  اليمني:  إلى  الشمال  من 
مجلس  رئيسة  إيفانوفا،  أملانيا،أنتونيتا   ،”BGL”بـ املعروفة  األملانية  النقل  جمعية 

مجموعة النقل املدمج ، جمعية الشركات البلغارية للنقل الدولي والطرق، بلغاريا.

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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جنيف- املقر الرئيس لألمانة العامة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
الرئاسة  من  املقترحة  السياسات  العام  األمني  يرأسها  التي  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  العامة  األمانة  تنّفذ 
في  العامة  لألمانة  الرئيس  املقر  ويقع  العمومية.  اجلمعية  من  وأحياناً  النقل  مجالس  من  عليها  واملوافق  التنفيذية 
جنيف لكنها متلك بعثات دائمة لدى اإلحتاد األوروبي في بروكسل ورابطة الدول املستقلة في موسكو، والشرق األوسط 
30 بلداً مختلفاً تنتشر في القارات اخلمس. كما  واملنطقة في إسطنبول. وتوّظف األمانة العامة مواطنني من قرابة 
تضمن األمانة العامة بالعمل مع أعضائها تعزيز وتنفيذ إتفاقات التسهيل املتعددة األطراف األكثر فعالية على غرار 
اخلاص  اجلمركي  الترانزيت  نظام  تنفيذ  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  يتولى  اإلطار،  هذا  وفي  املتحدة.  األمم  صكوك 

بالنقل عبر الطرق مبوجب تفويض من األمم املتحدة.

في حني تعمل األمانة العامة لإلحتاد عقب إعادة فتح طريق احلرير القدمي بتعاون وثيق مع احلكومات اآلسيوية املعنية مبا 
في ذلك احلكومة الصينية وغيرها من السلطات اخملتصة والوكاالت احلكومية فضالً عن الشركاء التجاريني من أجل 
ربط جميع املشاريع التجارية القائمة في طريق احلرير ببعضها البعض عبر النقل عبر الطرق املتكامل من أجل ضمان 

جناح مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق.

ويقع املقر الرئيس لألمانة العامة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في جينف وهو موقع يسّهل التفاعل فيه مع العديد 
من هيئات األمم املتحدة الفاعلة في ميدان النقل الدولي عبر الطرق السيما هيئة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا ومنظمة 

العمل الدولية ومنظمة التجارة العاملية. 

تضم األمانة العامة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في جنيف 
األقسام األساسية التالية:

األمني العام
مارتن مارمي

نائب األمني العام  
أمبرتو دو برتو

رئيس نقل السلع والتسهيالت والفعاليات 
بيتر كراوز

رئيس نقل الركاب 
أولغ كامبرسكي

رئيسة االتصاالت
جولييت إيبيله

رئيس التمويل واإلدارة  
إريك بنويست

رئيس تكنولوجيا املعلومات 
بارش شاندرا

رئيس التدريب في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
باتريك فيليب

رئيسة الشؤون القانونية 
كارين راتيه

رئيس التنمية املستدامة  
جنس هوغل

رئيس الشؤون الفنية  
جاك مارمي

رئيس منظومة النقل عبر الطرق الدولي 
جان آكري
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بروكسل- البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق لدى اإلحتاد األوروبي
دعم  أجل  من  بروكسل  في  األوروبي  اإلحتاد  لدى  دائمة  بعثة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أسس   ،1973 العام  في 
اجلمعيات األعضاء في اإلحتاد األوروبي واإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في رصد ومعرفة التشريعات املتعلقة باملواضيع 
كافة التي تتناولها مؤسسات اإلحتاد األوروبي والتي تؤثر على النقل عبر الطرق. ومنذ ذلك احلني، باتت هذه البعثة العباً 
مهماً في عملية بناء إطار قانوني أوروبي متناغم للنقل عبر الطرق. وتعمل البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر 
أجل  الطرق من  عبر  للنقل  الدولي  واإلحتاد  األوروبي  اإلحتاد  في  األعضاء  بتنسيق مع جميع  األوروبي  اإلحتاد  لدى  الطرق 
النقل  جلنة  السيما  األوروبي  والبرملان  األوروبية  للمفوضية  التابعة  الصلة  ذات  العامة  املديريات  جميع  على  الضغط 
ومجلس وزراء النقل في اإلحتاد األوروبي وأمانته العامة واملمثلني الدائمني عن الدول األعضاء لدى اإلحتاد األوروبي وغيرها 
من اجلمعيات واملنظمات ذات الصلة الواقعة مقارها في بروكسل من أجل حتقيق أهداف اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 

وأولوياته.

األهداف الرئيسة
تعزيز مصالح قطاع النقل عبر الطرق في اإلحتاد األوروبي، — 

املساهمة بفعالية في املبادرات والتشريعات اخلاصة بسياسة اإلحتاد األوروبي لضمان بيئة عمل فعالة ومستدامة  — 
وسليمة إقتصادياً للنقل عبر الطرق اآلن ومستقبلياً،;

النقل عبر الطرق  العادل في جميع عمليات صوغ سياسات اإلحتاد األووربي من أجل حماية قطاع  التنافس  ضمان  — 
وبالتالي حماية اإلقتصاد ككل.  

تضم البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل لدى اإلحتاد األوروبي في بروكسل 
األقسام األساسية التالية:

املبعوث العام 
مايكل نيلسون

رئيس نقل السلع والشؤون البيئية في اإلحتاد األوروبي 
مارك بيليه

 رئيس نقل الركاب 
أولغ كامبرسكي

 رئيس الشؤون اإلجتماعية والشؤون الضريبية في اإلحتاد األوروبي 
 داميان فيكارس

 مسؤول اإلرتباط األوروبي 
بن رايشرت

 مسؤول السياسة  
رميي ليبيدا

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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موسكو- البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق لدى منطقة رابطة الدول 
املستقلة

لقد مت إفتتاح البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق لدى منطقة رابطة الدول املستقلة في موسكو في العام 
1998 من أجل املساعدة في تطوير الشحن عبر الطرق في منطقة رابطة الدول املستقلة وتسريع تكامل أنظمة النقل 

عبر الطرقة وأقلمة تشريع النقل عبر الطرق في رابطة الدول املستقلة. 

وتتلقى البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق لدى منطقة رابطة الدول املستقلة توجيهاتها من جلنة اإلرتباط 
اخلاصة برابطة الدول املستقلة في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق.  

األهداف الرئيسة:
تكامل رابطة الدول املستقلة مع سياسة اإلحتاد الدولي للنقل وأنظمة النقل اخلاصة باإلحتاد األوروبي، — 

حتقيق التناغم في تشريع النقل عبر الطرق في الدول األعضاء في رابطة الدول املستقلة من خالل تطبيق إتفاقات  — 
التسهيل املتعددة األطراف األكثر فعالية على غرار صكوك األمم املتحدة، 

مع  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  متابعة  ضمان  — 
احلكومات، والوكاالت احلكومية الدولية والشركاء احلكوميني وأعضاء اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في املنطقة 

عقب إعادة فتح طريق احلرير مؤخراً بالتعاون مع احلكومة الصينية. 

تطوير مجال نقل مشترك على أراضي بلدان رابطة الدول املستقلة، — 

توفير مصادر معلومات بالروسية للجهات املشغلة للنقل عبر الطرق في رابطة الدول املستقلة — 

تعمل البعثة الدائمة مع مؤمتر تنسيق النقل التابع لرابطة الدول 
املستقلة، ومجلس النقل عبر الطرق في بلدان رابطة الدول 

املستقلة، واللجنة التنفيذية لرابطة الدول املستقلة، واجلمعية 
البرملانية الدولية للمجموعة اإلقتصادية األوراسية. وباإلضافة إلى 
عملها مع اجلمعيات األعضاء في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، 

تعمل البعثة أيضاً مع حكومات ووكاالت الدول األعضاء في رابطة 
الدول املستقلة. 

 
تضم البعثة الدائمة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق لدى منطقة 

رابطة الدول املستقلة األقسام األساسية التالية:

املبعوث العام 
إيغور رونوف

مسؤول رفيع املستوى في السياسة 
دمييتري الريونوف

مسؤول رفيع املستوى في اجلمارك 
أركادي شميليف 

مسؤولة االتصاالت 
 إلينا أنفيموفا
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الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  الدائمة  البعثة  إسطنبول- 
في الشرق األوسط واملنطقة

األوسط  الشرق  في  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  الدائمة  البعثة  مهمة  تقضي 
تقاطع  عند  الطرق  عبر  النقل  وتسهيل  بتطوير  إسطنبول  في  الواقعة  واملنطقة 
القارات واملناطق املمتدة من تركيا في أوروبا ومصر في أفريقيا إلى جميع أرجاء منطقة 
الشرق األوسط ومن ثم إلى اإلقتصادات األسرع منواً في العالم في جنوب شرق آسيا 
وذلك بالعمل مع اجلمعيات اإلقليمية األعضاء والسلطات القومية. وباإلستفادة من 
الرؤية العاملية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ومن رؤيته اإلقليمية، يتعنّي على البعثة 
مع  العمل  واملنطقة  األوسط  الشرق  في  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  الدائمة 

املنظمات اإلقليمية والدولية الناشطة في هذه املنطقة املليئة بالتحديات. 

املبعوث العام 
حيدر أوزكان

مسؤولة املشاريع 
لبنى اللمع

األهداف الرئيسة:

اجلمعيات    مع  واملنطقة  األوسط  الشرق  في  الطرق  عبر  النقل  دور  تعزيز  — 
األعضاء في اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق وفقاً للسياسة العاملية لإلحتاد 

الدولي للنقل عبر الطرق،

الطرق فضالً  النقل عبر  أمام  املادية  وغير  املادية  احلواجز  وإلغاء  دعم حتديد  — 
املتعلقة  الرئيسة  املتحدة  األمم  وإتفاقيات  إلتفاقات  السليم  التطبيق  عن 

بتسهيل النقل عبر الطرق والتجارة في املنطقة،

اخلصوص  وجه  وعلى  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية  تعزيز عمل  — 
التدريب املهني املعترف به دولياً واملنسجم مع املعايير الدولية، 

السريع  الطريق  بقافالت  املتعلق  اإلتفاق  على  األخيرة  اللمسات  وضع  — 
اآلسيوي اخلاصة بهيئة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا واحمليط 
الهادئ وباإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق واملمتدة من طوكيو وبانكوك إلى 
املشاريع  ربط جميع  على  الطرق  عبر  النقل  قدرة  إظهار  بهدف  إسطنبول 
طولها  يبلغ  التي  الطرق  شبكة  إمتداد  على  البعض  ببعضها  التجارية 

141،000 كم والتي متر عبر 32 بلداً،

وضع اللمسات األخيرة على اإلتفاق املتعلق بقافلة شاحنات الشرق األوسط  — 
وشمال أفريقيا لسالمة الطرق التي ستنطلق أبو ظبي إلى إسطنبول بغية 
سالمة  حتسني  بهدف  اإلقليمي  التعاون  وتشجيع  السياسي  الوعي  تعزيز 

الطرق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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األوروبية  املفوضية  ذلك  في  مبا  األوروبي —  اإلحتاد  أجهزة 
والبرملان األوروبي واجمللس األوروبي.

اإلحتاد العربي للنقل عبر الطرق —

مجلس التعاون االقتصادي لدول البحر األسود — 

مجلس النقل التابع لرابطة الدول املستقلة —

اجملتمع االقتصادي األوروبي اآلسيوي — 

اجملال االقتصادي املشترك — 

منظمة التعاون اإلقتصادي —

اجملتمع اإلقتصادي األوروبي اآلسيوي —

للدميقراطية  ومولدوفا  وأذربيجان  وأكرانيا  جورجيا  منظمة  — 
والتنمية اإلقتصادية املعروفة مبنظمة “غوام”

املمثلة  الدولية  اجلمعيات  من  العديد  مع  االحتاد  يتعاون  كما 
لقطاعات أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالنقل والتجارة.

شركاء إقليميونالشركاء العامليني
تربط عالقات وثيقة بني اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق وعدد كبير 

من الوكاالت احلكومية الدولية وأهمها:

للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  ضمنها  ومن   ، املتحدة — األمم  أجهزة 
واللجنة  ألوروبا  االقتصادية  املتحدة  األمم  وجلنة  والتنمية 
املتحدة  األمم  وجلنة  أسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
األمم  وبرنامج  الهادئ  واحمليط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية 
السياحية  للتنمية  املتحدة  األمم  ومنظمة  البيئي  املتحدة 
ومنظمة  الدولية  البحرية  واملنظمة  الدولية  العمل  ومنظمة 

الصحة العاملية. 

منظمة التجارة الدولية — 

البنك الدولي —

منظمة اجلمارك الدولية  — 

منتدى النقل الدولي — 
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النقل عبر الطرق: مكون رئيس في اإلقتصاد العاملي
يعّد النقل عبر الطرق أفضل أداة إنتاج تدعم اإلقتصاد العاملي احلديث فهو يربط جميع املشاريع 
التجارية باألسواق العاملية الكبرى كافة وهو يوّحد في الوقت عينه الناس ويضمن توزيع الثروات 

بشكل أفضل. وهكذا، يؤدي النقل عبر الطرق إلى إحداث التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فضالً 
عن التنقل املستدام لألشخاص والسلع. 

إلى ما حتتاج إلحتساء فنجان قهوة في مقهى ما؟ 

 اجلهود املتضافرة 

لـ 29 شركة من 18 دولة!
مع حتول النقل عبر الطرق إلى أداة إنتاج حيوية في إقتصادنا املعولم صارت الشركات 
عند فرض أي جزية على النقل عبر الطرق تُرغم على تغيير موقع إنتاجها ما يوّلد املزيد 

0من النقل حتى!
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أرقام حول الشحن عبر الطرق

حقائق وأرقام مهمة:

أكثر  ما قيمته  اليوم  الطرق  النقل عبر  ينقل  — 
80 في  90 في املائة من السلع وأكثر من  من 
املائة من حجم الشحن الداخلي على صعيد 

العالم. 

سنوياً  جتارية  آلية  ماليني  أربعة  إنتاج  يتم  — 
ويعمل في العالم اليوم قرابة 90 مليون آلية 

جتارية. 

مليار   — 6000 من  أكثر  الطرق  عبر  النقل  ينقل 
طن- كم من السلع سنوياً في اإلحتاد األوروبي 
املستقلة  الدول  ورابطة  املتحدة  والواليات 

والصني واليابان. 

من دون النقل عبر الطرق لن يكون من إجمالي  — 
ناجت محلي ولن يكون من عمل. 

في اإلقتصادات احلديثة، يتم نقل 85 — في املائة 
من أطنان الشحن عبر الطرق على إمتداد 150 
إقتصادي  أنه ليس من بديل  أقل علماً  أو  كم 
آخر قابل للحياة في حني يتم نقل ما يقل عن 

1 في املائة على إمتداد يفوق 1000 كم. 

املستقر،  اإلقتصادي  النمو  من  عدة  سنوات  بعد 
تعرضت األسواق العاملية ومن بينها سوق الشحن 
عاملية  مالية  ألزمة   2008 العام  في  الطرق  عبر 
إقتصادي  تباطؤ  إلى  أدى  ما  املازوت  أسعار  وأزمة 
أثر على الطلب على نقل السلع عبر الطرق. وإذا 
ما استمرت األوضاع احلالية فإن فائضاً في العرض 

على قدرات التفريغ يلوح في األفق. 

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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مؤشرات النقل عبر الطرق
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تظهر أرقام البنك الدولي أن البنية التحتية للنقل عبر الطرق تأتي بأهم 
العائدات على اإلستثمار

متّثل الطرقات أقل من 1 في املائة من إستخدام األراضي

عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  الفصلية  الطرق  عبر  النقل  مؤشرات  أظهرت  لقد 
الطرق إستناداً إلى إجمالي الناجت احمللي، وأحجام الشحنات عبر الطرقة وعمليات 
تسجيل اآلليات التجارية اجلديدة التي فاقت 3.5 طناً في بلدان منظمة التعاون 
اإلقتصادي والتنمية اخملتارة، منواً إقتصادياً مقبوالً )+1.6 في املائة( مع نهاية العام 
)0.8+ في  زيادة بسيطة في عمليات تسجيل اآلليات اجلديدة  2008، فضالً عن 

املائة( والشحنات عبر الطرقة املنقولة )1.8+ في املائة(. 

ومنذ العام 2008، شهدنا نوعاً من الثبات. فقد ركزت اجلهات املشّغلة لقطاع 
النقل على ما يبدو على إستخدام القدرات بشكل أفضل بدالً من اإلستثمارات 

اجلديدة. 
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تسجيل الشاحنات )عدد التسجيل(

البنك الدولي دعم مشاريع البنية التحتية 

املصادر: منتدى النقل الدولي واملكتب اإلحصائي للمجتمعات األوروبية

املصدر: البنك الدولي، 2003

املوقع:  على  الطرق  عبر  النقل  مؤشرات  على  مثال 
www.iru.org

مقارنة بني نسبة األراضي املستخدمة للطرق وبني مساحة البلد اإلجمالية
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واحلافالت  الباصات  عبر  الطرق  عبر  النقل  يؤدي 
السياحية وسيارات األجرة دوراً رئيساً في التنقل 
التناغم  يضمن  فهو  لألشخاص.  املستدام 
اآلمن  التنقل  توفير  عبر  والتكامل  اإلجتماعي 
واملرن واملُداري للبيئة واملقبول الكلفة للمواطنني 
والسياح. عالوة على ذلك، تولد صناعة الباصات 
األجرة فرص عمل  السياحية وسيارات  واحلافالت 
إنفاق  وتضخ  اإلقتصاد  إمتداد  على  ومداخيل 
املستهلكني في اإلقتصادات احمللية وتعّزز السفر 

املتكامل واملستمر.

السياحية  واحلافالت  الباصات  تعّزز  كذلك، 
اإلجتماعية.  واملساواة  التناغم  األجرة  وسيارات 
ومع إزدياد عدد املسنني في البلدان الصناعية، من 
املتوقع أن يزداد عدد الباصات واحلافالت السياحية 
املائة في  30 في  إلى   25 األجرة بنسبة  وسيارات 
خالل السنوات اخلمس والعشرين املقبلة. وبفضل 
التحسن املهول في راحة ونوعية اخلدمات، فضالً 
واحلافالت  الباصات  ستظل  اخلاصة،  اخلدمات  عن 
السياحية الوسيلة األقل كلفة من وسائل النقل 
اجلماعي ومن املرجح أن تزيد حصتها في السوق. 

 15 أوروبا، تضم رحالت احلافالت السياسية  ففي 
النقل  رحالت  ركاب  جميع  من  املائة  في   25 إلى 
اجلماعي. أما في ما يتعلق بالركاب والكيلومترات 
في النقل عبر الطرق اجلماعي، فتتمتع الباصات 
املائة  في   9.5 تبلغ  السوق  في  بحصة  واحلافالت 
املائة  في   6.8 احلديدية  السكك  في حني تشكل 
احلديدية  السكك  تكّلف  ذلك  عن  فضالً  فقط. 
ضعفي ما يكلفه السفر باحلافالت السياحية في 
حني يكّلف السفر بالسيارة تقريباً ثالثة أضعاف 

أكثر.

صناعة  فتحتل  وكندا،  املتحدة  الواليات  في  أما 
احلافالت السياحية املرتبة األولى جلهة نقل الناس 
مع نقلها 631 مليون راكب في العام 2005. وتقّل 
حافالت النقل السياحية ركاباً أكثربنسبة 25 في 
املائة من اخلطوط اجلوية وأكثر مبرتني من الشركة 
املتحدة  الواليات  في  القطارات  لركاب  الوطنية 
احلديدية  السكك  ومن    AMTRAK بـ  املعروفة 

مجتمعة. 

وتعد الباصات واحلافالت السياحية وسيلة النقل 
األقل إستخداماً للطاقة ولثاني أكسيد الكربون. 
وتساهم سيارات األجرة إلى حد كبير في التنقل 
بصفتها  اإلقتصاد  وفي  لألشخاص  املستدام 
خالل  فمن  العام.  النقل  نظام  من  يتجزأ  ال  جزء 
تقدمي خدمات خاصة متكاملة على مدار الساعة 

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وسيلة النقل

الباصات واحلافالت السياحية وسيارات األجرة في اإلقتصاد 

املصدر: اجمللس األوروبي: الطاقة في اجمللس األوروبي و النقل احصائيات عام 2008 

سيارات  تكّمل  سواء،  حّد  على  والزوار  للسكان 
األجرة خدمات النقل العام وميكنها حتى أن حتّل 
فترات  في  العادية  العام  النقل  خدمات  محل 

إنخفاض الطلب. 

وتعّد سيارات االجرة كذلك مصدراً مهماً لتأمني 
السكان  القليلة  الريفية  املناطق  في  التنقل 
فهي تضمن التناغم اإلجتماعي مبا أنها غالباً ما 
الذين  للمواطنني  الوحيدة  النقل  تشّكل وسيلة 
ال سيارات خاصة مبن فيهم الركاب املستضعفني 

واملعوقني والعاجزين عن التنقل. 

العاملية الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة 
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إلى  مبدئياً  املستدامة  التنمية  تقسيم  ميكن 
ثالثة أقسام هي: التنمية اإلقتصادية واإلنصاف 
من  بأنه  واإلقرار  البيئية  واحلماية  اإلجتماعي 
دون التنمية اإلقتصادية ال ميكن حتقيق الهدفني 

الرئيسني اآلخرين.

 منذ قمة األرض األولى في ريو ده جنيرو في العام 
1992 التي اعتمد فيها 182 بلداً األجندة 21 بات 
املستدامة  للتنمية  إستخداماً  األكثر  التعريف 
هو بإعتبارها التنمية التي “تلبي احلاجات احلالية 
تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  املس  دون  من 

حاجاتها املستقبلية”. 

اإلقتصاد كما  بأنه في  اإلقرار  ومنذ ذلك احلني، مت 
في البيئة ال بّد من التكافل وأن األعمال املنفردة 
مستحيلة. ومن هنا فإن أي سياسة هي ليست 
نتيجة التفكير العميق سيكون لها آثار عكسية 

وسلبية على البيئة كما على اإلقتصاد. 

روسو  جاك  جان  السويسري  للفيلسوف  وفقاً 
البشر  من  خيراً  الطبيعة  تُعتبر   ،)1778  1712-(

البشر  لكن  الطبيعة.  على  طفيليون  هم  الذين 
عادة  حيث  البيولوجي  التنوع  يحمون  من  هم 

وحده القوي هو من يبقى. 

التنمية  البلدان  اليوم، فيعد عدد متزايد من  أما 
تستخدمه  غربي  مفهوم  أنها  على  املستدامة 
جديدة  حمائية  ألغراض  الصناعية  اإلقتصادات 
من  الناشئة.  البلدان  تنمية  عرقلة  أجل  من 
بدعم  الطرق،  عبر  النقل  قطاع  جعل  جهته، 
تعزيز  من  الطرق،  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  من 
األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية اخلاصة 
بالتنمية املستدامة واجباً دستورياً وهو أول هيئة 

نقل بل قل الوحيدة التي تقوم بذلك!

النقل  دون  العمل من  العاملي  وال ميكن لإلقتصاد 
عبر الطرق لذا فإن التحدي يكمن في جعل هذا 
النقل منسجماً مع التنمية املستدامة. وفي هذا 
الصدد، إعتمد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
األجنع  الطريقة  بإعتبارها  خاصة  إستراتيجية 
إستناداً  وذلك  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
وقد  التحتية.  والبنية  واحلوافز  اإلبتكار  إلى 
هذه  على  البيئي  املتحدة  األمم  برنامج  صادق 
مجموعات  تعمد  أن  وأوصى  اإلستراتيجية 

وقطاعات أخرى إلى تقليدها.

إستراتيجية التنمية املستدامة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق تنال مصادقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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وفقاً خلبراء اجليولوجيا، يعود تاريخ األرض إلى ما ال 
يقل عن 4.5 مليار سنة. وقد  تكونت جبال األلب 
القارتني  تصادمت  عندما  بارزة  سلسلة  وصارت 
األفريقية واألوروبية على األرجح في خالل الثالثني 
مليون سنة املنصرمة بفعل حركة قشرة األرض. 
فبعض أعلى القمم في جبال األلب السويسرية 
أفريقيا.  في  أصالً  كانت  ماترهون  قمة  غرار  على 
ومن هنا تعّد جبال األلب جزءاً من سلسلة جبال 

حديثة نسبياً. 

واملؤرخ  الشاهد  هي  الصخور  تُعتبر  الواقع  وفي 
الوحيد لتاريخ األرض. فتركيبتها وبنيتها تخبرنا 
إبان  سائدة  كانت  التي  البيئية  الظروف  عن 
نشأتها فضالً عن مدى وسرعة التغييرات املناخية 

واجليولوجية الالحقة. 

فعلى سبيل املثال، منذ قرابة 20 ألف عام كانت 
العاصمة  أنها  على  املعروفة حالياً  بيرن  منطقة 
السويسرية مغطاة بطبقة من اجلليد سماكتها 
قرابة 400 متر وهي أتت من نهري رون وآر اجلليديني. 
هذه  كانت  تقريباً،  عاماً  مليون   20 قبل  لكن 
املنطقة احمليطة ببيرن تنعم مبناخ متوسطي إلى 

شبه إستوائي. 

وبحسب حتاليل الصخور، شهدت األرض في خالل 
من  متعددة  فترات  تقريباً  املاضية  عام  املليوني 
األنهار  كانت  جديد،  تقّدم  كل  ومع  واجلليد.  احلر 

اجلليدية تسبب تآكل قسم من الصخور الناشئة 
اليوم  ببيرن  احمليطة  الهضاب  وحتمل  القدم.  منذ 
اجلليدي شواهد  آر  نهر  من  ترسبات  من  واملؤلفة 
شهدها  التي  واإلنحسار  التمدد  حاالت  على 
النهر اجلليدي. كما تظهر ترسبات جليدية أخرى 
املناخ.  عرفها  التي  املتعددة  واجلليد  احلّر  دورات 
من  مستمرة  حاالت  إلى  الدورات  هذه  أّدت  وقد 
التمدد واإلنحسار في األنهار اجلليدية وقد تركت 
اجلليدية  الترسبات  على  اليوم  للغاية  جلية  آثاراً 
في  اجلليدية  األنهار  جميع  في  املوجودة  اجلانبية 

جبال األلب. 

إحتساب  يتم  األرض،  تاريخ  الكالم عن  لكن عند 
بحسب  واملناخية  اجليولوجية  التغيرات  سرعة 
عادة  املستخدم  املقياس  عن  مختلف  مقياس 
التي تعدها وسائل  الوثائقية املقلقة  في األفالم 

اإلعالم حول سرعة تغير املناخ. 

وفي الواقع، إذا ما أردنا أن نختصر تاريخ األرض في 
وعشرين  اخلمسة  تاريخ  سيما  وال  واحدة  سنة 
وجه  وعلى  األلب  جبال  نشأة  التي شهدت  عاماً 
التي  املنصرمة  سنة  ألف  العشرين  التحديد 
قد  األلب  جبال  تكون  بيرن،  منطة  فيها  نشأت 
نشأت في 28 كانون األول/ ديسمبر عند الساعة 
األول/  كانون   31 في  بيرن  نشأت  حني  في   17:15
منتصف  على  ثانية  و30  دقيقتني  بعد  ديسمبر 

الليل!

الترسبات اجلليدية
الترسبات اجلليدية

من واحة خضراء إلى صحراء جليدية- الصخور تروي قصة األرض
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يستند  ال  املناخ  تغير  حول  حالي  إعتقاد  يسود 
إلى  أيضاً  بل  للمنطق  العاقل  اإلستخدام  إلى 
تكتيكات الصدمة املستخدمة في األفالم املثيرة 
حرارة  درجة  إرتفاع  أن  ومفاده  والعواطف  للقلق 
بإنتاج البشر لثاني أكسيد  األرض مرتبط حصراً 

الكربون. 

لكن تاريخ األرض طوال آالف السنني كما هو مدون 
في الصخور يظهر أن الكوكب قد خضع لدورات 
عدة من احلر واجلليد وأنه تطور من واحة خضراء 
وواقعية،  موضوعية  وبكل  جليدية.  صحراء  إلى 
بوضوح  الصخور  في  احملفور  األرض  تاريخ  يظهر 
الكربون  ثاني أكسيد  إنتاج  بني  املزعوم  الربط  أن 

واإلحتباس احلراري هو غير كاف إلحلاق ضرر. 

وليست إتفاقية كيوتو التي تعطي احلق في إنتاج 
ثاني أكسيد الكربون مقابل دفع ضريبة أكثر من 
إتفاقية مستندة إلى أسس منحازة وهي حتافظ 
ما  إذا  ذلك،  على  عالوة  التلويث.  في  احلق  على 
أخذنا بعني اإلعتبار أن فرض الضرائب على الوقود 

احلجري والسيما املازوت ميّثل في كل مكان تقريباً 
حتدده  الذي  السوق  سعر  أضعاف  أربعة  أو  ثالثة 
منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك(، ميكن القول 
إن فرض ضريبة ثاني أكسيد الكربون على املازوت 
له  يكون  لن  الطرقة  عبر  اآلليات  من  املستخدم 
أي تأثير على إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكنه 
للميزانية  جديد  دخل  مصدر  تقريباً  سيشكل 

القومية لبلدان متعددة. 

املتعلق  مونتريال  بروتوكول  ساهم  املقابل،  في 
أدلة  إلى  واملستند  باألوزون  املضرة  املواد  بخفض 
علمية جدية سمحت بالقضاء على املواد بدالً من 
سياسة فرض الضرائب غير اجملدية في التخفيض 
إلى حد كبير من املواد املضرة باألوزون وبالتالي من 
اإلحتباس احلراري وذلك بشكل فاق ما كان متوقعاً 
لبروتوكول كيوتو أن يحققه بحلول العام 2012. 

وفي الواقع، إذا ما كان الهدف من فرض الضرائب 
على ثاني أكسيد الكربون هو خفض إنبعاثات هذا 

إستهالك  من خالل خفض  فعالة  بطريقة  الغاز 
الوقود احلجري، علينا بالتالي أن نأخذ بعني اإلعتبار 
أن سوق النفط عاملية وأن إنبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون هي حتد عاملي.

إتفاقية  أهداف  حتقيق  أجل  ومن  السبب،  ولهذا 
العامليني  التدبيرين  تطبيق  من  بد  ال  كيوتو، 
التاليني. فمن جهة، ال يجب فرض الضرائب على 
ثاني أكسيد الكربون في البلدان املستهلكة بل 
املصدرة  البلدان  في  املصدر  في  حصري  بشكل 

للنفط. 

ومن جهة أخرى، مبا أن مجموعات صناعية وجتارية 
كبرى قد إستثمرت في الصني والهند والعديد من 
البلدان عبر الطلب من هذه البلدان إنتاج غالبية 
أيضاً  بد  ال  العالم،  لباقي  اإلستهالكية  السلع 
بالتالي للبلدان الصناعية من أن تنقل التقنيات 
األقل إستهالكاً للطاقة إلى هذه املصانع العاملية 
اجلديدة من أجل السماح لها بإستخدام الطاقة 

والسيما الطاقة احلجرية بالطريقة األكثر فعالية 
العاملي  اإلستهالك  تخفيض  بغية  كلفة  واألقل 

وبالتالي إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

ودمج  متييز  أي  تفادي  أجل  ومن  ذلك،  عن  فضالً 
احلق في التلويث في نظام جتاري ديناميكي عادل، 
يجب إستخدام العائدات املكتسبة من الضرائب 
من  كجزء  الكربون  أكسيد  ثاني  على  املفروضة 
للنفط  املنتجة  البلدان  على  للتعويض  ميزانية 
كنتيجة  النفطية  صادراتها  إنخفاض  عند 
كذلك  احلجري.  الوقود  إستهالك  في  إلنخفاض 
أكسيد  ثاني  ضرائب  فرض  بأن  اإلقرار  من  بد  ال 
كما  أصالً  الضرائب  الكثير  الوقود  على  الكربون 
للنفط،  املستهلكة  البلدان  في  حالياً  احلال  هي 
له في الواقع أثر معاكس جلهة حتويل ضرائب ثاني 
التلويث بدالً  إلى مجرد حق في  الكربون  أكسيد 

من خفض إستخدام الوقود احلجرية. 

اخملصص  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  موقع  زوروا 

www.iru.org : لقضايا ثاني أكسيد الكربون على

flikr www.flickr.com :مصدر الصورة

املستدامة التنمية 
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النفط  على  احملافظة  اجلميع  على 
بأفضل  إستخدامه  ضمان  عبر 
عبر  للنقل  يُستخدم  كأن  طريقة 
املنشآت  في  هدره  من  بدالً  الطرق 

الثابتة
النفط  ليس  الطرق،  عبر  النقل  إلى  بالنسبة 
كبرى  بأهمية  يتمتع  هو  بل  مجرد مصدر طاقة 
وإستراتيجية. ويعد النفط حتى “الذهب األسود” 
نظراً إلى عدم وجود أي بديل مقبول قصير األمد 
أو طويل األمد للنفط في النقل عبر الطرق حيث 
الوقود احلجري محدود. لهذا السبب من الضروري 
البلدان  جميع  في  احلكومات  تضع  أن  مبكان 
سياسة طاقة فعالة من أجل أن يتمكن أحفادنا 
من اإلستمرار في اإلستفادة من هذه الطاقة التي 
هي أساسية للتنقل الفعال لألشخاص والسلع 

الذي يؤمنه حالياً النقل عبر الطرق. 

حتسيناً  طاقة  سياسة  هكذا  تستلزم  أن  بد  وال 
في إستخدام جميع الطاقات املوجودة وال بد أن 
واألهم  املستخدمة  الطاقات  تنويع  إلى  تستند 
أساسي  بشكل  املستخدم  غير  احلجري  الوقود 
في قطاع النقل عبر الطرق الذي ال يشكل سوى 
في  احملروق  بل  اإلستهالك  من  املائة  في   8 إلى   6
والتدفئة  الكهرباء  إنتاج  أجل  من  ثابتة  منشآت 
إجمالي  من  املائة  في   70 من  أكثر  ميثل  الذي 
بدائل  أصالً  له  يتوفر  والذي  النفط  إستهالك 

فعالة ومقبولة. 

وأعمال  قرارات  يتطلب  الطاقة  أسواق  تنويع 
حكومية 

هذه  التنويع  سياسة  تكون  أن  املفترض  من 
من  العظمى  الغالبية  ألن  التطبيق  سهلة 
األكبر  املستهلك  هي  التي  الثابتة  املنشآت 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  هي  احلجري  للوقود 

مباشرة في يد الوكاالت احلكومية. 

فعلى  الثابتة،  املنشآت  هذه  إلى  بالنسبة  أم 
إلى  فيها  التنويع  سياسة  إسناد  احلكومات 
إستخدام  على  التشجيع  أجل  من  محفزات 

فعالة  ضريبية  تدابير  وإلى  جديدة  طاقة  مصارد 
من أجل خفض  إستخدام الوقود احلجري. 

في السياق احلالي لعوملة اإلقتصاد وإنفجار أسعار 
الوقود احلجرية، على احلكومات اإلقرار بالدور الذي 
ال ميكن إستبداله والذي يؤديه النقل عبر الطرق في 
كل بلد كأداة إنتاج تربط جميع األعمال التجارية 
وتسعى  األشخاص  ناهيك عن  البعض  ببعضها 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  األهداف  حتقيق  إلى 
األلفية  أهداف  أي  املستدامة  للتنمية  والبيئية 
للتنمية. وبالتالي يجب على احلكومات إستعادة 

الظروف املؤاتية في السوق التي تسمح للجهات 
إلى  األكالف  بتمرير  الطرق  عبر  للنقل  املشغلة  

الزبائن. 

باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل جعل جميع وسائل 
فرض  احلكومات  على  املساواة  قدم  على  النقل 
ضريبة مهنية واحدة على الوقود مع فرض ضريبة 
محلية أقل بكثير من املعدل العالي وتكون هذه 
والسلع  الركاب  جمبع  على  مطبقة  الضريبة 
وقطاعات النقل التجاري أي النقل البحري واجلوي 

وعبر الطرق وبالقطارات. 

ضرورة تنويع سوق الطاقة
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ألسعار  املستمر  التزايد  إزاء  العاملي  اإلمتعاض 
على  مرتفعة  ضرائب  من  بها  يتصل  وما  النفط 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بادر  الوقود، 
في  الوقود  أزمة  حول  طارئ  إجتماع  تنظيم  إلى 

بروكسل في حزيران/ يونيو من العام 2008. 

اإلجتماع  أدى  الرئيسة،  املشاكل  حتديد  وبعد 
الدولي  اإلحتاد  عن  صادر  قرار  إعتماد  إلى  الطارئ 
واملؤسسات  احلكومات  يدعو  الطرق  عبر  للنقل 

احلكومية الدولية إلى:

والذي  إستبداله  ميكن  ال  الذي  بالدور  اإلقرار  — 
يؤدي النقل عبر الطرق في جميع أنحاء العالم 
اإلقتصادية  األهداف  حتقيق  إلى  السعي  في 

واإلجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة.

الطرق عبر  النقل عبر  إيقاف فرض جزية على  — 
سحب املقترح املتعلق بجعل األكالف اخلارجية 
على  العام  الضريبي  العبء  وخفض  داخلية 

اجلهات املشّغلة للنقل عبر الطرق.

على  املفروضة  الضرائب  مبراجعة  السماح  — 
اجلهات املشّغلة احملترفة للنقل عبر الطرق. 

وفي آب من العام 2008، نظمت جمعية الشحن 
كبرى  دولة   30 في  للوقود  قومياً  حتركاً  اليابانية 
مناهض  وجتمع  مظاهرة  ذلك  في  مبا  البالد  في 
و2300  شخص  ألف   20 قرابة  حشد  للضرائب 

شاحنة. كما قدم احملتجون عريضة إلى احلكومة 
اليابانبة. 

تعمل  النفط،  أسعار  في  املستمر  اإلرتفاع  وإزاء 
مع  وثيق  بشكل  للشحم  األميركية  اجلمعيات 
وقد  املسألة  هذه  على  األميركي  الكونغرس 
بآخر  التزويد  أجل  من  إلكترونية  صفحة  أنشأت 
املعلومات حول أسعار املازوت وإدارة كلفة الوقود. 

في الوقت عينه، تعيد املفوضية األوروبية النظر 
على  الضرائب  فرض  حول  إستراتيجيتها  في 
املازت  حول  احلالي  مقترحها  وقد تسحب  الوقود 
إطار  يراجع  جديد  مقترح  تقدمي  اجل  من  املهني 
الضرائب  بفرض  املتعلق  الكامل  األوروبي  اإلحتاد 

على الطاقة. 

في  املقترح  األوروبيان  واجمللس  البرملان  وسيراجع 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  وسيدعو   .2009 العام 
على  واحدة  مهنية  ضريبة  ضرورة  إلى  الطرق 
األدنى للضريبة  أقل بكثير من احلد  الوقود تكون 
احلالية وتكون قابلة للتطبيق على جميع الركاب 
والسلع وقطاعات النقل التجارية من أجل وضع 
جميع وسائل النقل على قدم املساواة. كما يدعو 
اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق دول النفط الكبرى 
إلى حتديث فعاليتها في إنتاج كمية املازوت التي 

تطلبها السوق. 

املستدامة التنمية 
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لدولي30 ا واإلعتراف  ز  اإلمتيا لتحقيق  الطرق  عبر  للنقل  لدولي  ا د  اإلحتا تدريب 

تدريب اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق- التركيز على “التعّلم”
يرمي تديب اإلحتاد الدولي للنقل الطرق إلى تطوير اجلهود وثقافة “تعّلم” بني أنشطة اإلحتاد كافة أي بني 

أكادمية اإلحتاد ومنظومة النقل عبر الطرق الدولي والتدريب الداخلي في اإلحتاد. 

أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق- تأمني اإلعتراف الدولي
تضمن أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اإلمتياز في تدريب النقل عبر الطرق من خالل شبكتها 
العاملية املؤلفة من معاهد التدريب املعتمدة من األكادميية  وهي تزود اخلريجني باإلعتراف الدولي وشهادات 

وإفادات معتبرة من أكادميية اإلحتاد كبرهان على كفاءتهم املهنية. 

الطرق ونوعية اخلدمات وفعالية  الطرق في حتسني سالمة  الدولي للنقل عبر  وتساهم أكادميية اإلحتاد 
الوقود وتعزز قدرة املمتهنني في النقل عبر الطرق على الرد بفعالية على حتديات املستقبل مع املساعدة 

في املقابل في حتسني صورة مهنة النقل عبر الطرق. 

حتتل أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق موقعاً فريداً يسمح لها بالسعي إلى حتقيق تناغم معايير 
التدريب ودكج املمارسات الدولية الفضلى والتأكد، بشكل مستقل، من إنسجام معايير التدريب هذه مع 

الصكوك القانونية الدولية  مبا في ذلك قوانني اإلحتاد األوروبي ومع إحتياجات قطاع النقل عبر الطرق. 

وتضم الشبكة العاملية ملعاهد التدريب املعتمدة من أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق  38 معهد 
في 32 دولة. ومنذ إطالق شهادة الكفاءة املهنية لبرنامج مدير النقل عبر الطرق مت إصدار أكثر من 10 

آالف شهادة.

 
وأميركا  آسيا  إلى  املعاهد  شبكة  توسيع  مت   ،2008 العام  وفي 
املعروفة  األرجنتينية  النقل  إعتماد معهدي جمعية  مع  اجلنوبية 
بـ”FADEEAC” في األرجنتني واجلمعية الصينية للنقل عبر الطرق 

في الصني. 
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برنامج السلع اخلطرة 
عقب إطالق برنامج السلع اخلطرة في العام 2008 
مت قبول 6 معاهد معتمدة إلى برنامج السائقني 
املوضبة  وغير  املوضبة  اخلطرة  للسلع  الناقلني 
املشعة  واملواد  األول(  )الصف  املتفجرات  خال  ما 
)الصف السابع(. وقد جرى أول إجتماع تلخيصي 
لبرنامج السلع اخلطرة التابع ألكادميية اإلحتاد في 
2008. وعقب  العام  أبريل من  جنيف في نيسان/ 
النجاح الذي حققه هذا احلدث تقرر عقد إجتماع 

آخر في آذار/ مارس من العام 2009. 

لرقمي ا د  ا لعّد ا نامج  بر
في آب/ أغسطس من العام 2008، أطلقت أكادميية 
التدريب  برنامج  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
على العّداد الرقمي وقد مت قبول العديد من املعاهد 
املعتمدة أصالً. ويستخدم هذا البرنامج املصمم 
البلجيكي  الربان  تدريب  معهد  مع  بالتعاون 
املعروف بـ FCBO، أداة تعليمية تفاعلية متوفرة 
الفرنسية  باللغات  بنجاح  املقبولة  للمعاهد 
هو  والهدف  والروسية.  واألملانية  واإلنكليزية 
إستخدام هذه األداة في تدريب السائقني وغيرهم 
الصحيح  اإلستخدام  على  املعنيني  األطراف  من 
لكل من العدادات الرقمية واحلواسيب القياسية 
فضالً عن كيفية اإلنسجام مع تشريعات اإلحتاد 

األوروبي اجلديدة حول أوقات الراحة والقيادة. 

مشروع األيدز 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية  تعنى 
يواجهها  التي  املتزايدة  بالتحديات  فعال  بشكل 
األيدز.  إنتشار  عن  والناجتة  احملترفون  السائقون 
وهي قد وحدت قواها مع منظمة العمل الدولية 
تطوير  أجل  من  النقل  لعمال  الدولي  واإلحتاد 
برنامج تدريب ثالثي حول األيدز للسائقني واملدراء 
واملعلمني. وقد مت توزيع رزمة تدريب حديثة جلميع 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  في  األعضاء  اجلمعيات 
األكادميية  من  املعتمدة  التدريب  ومعاهد  الطرق 
كما يتم تدريس مقرر قصير عن األيدز في برامج 

شهادة الكفاءة 

والسائقني  باملدراء  اخلاصة  املهنية 
الدولي  اإلحتاد  ألكادميية  والتابعة 

للنقل عبر الطرق 
باملعايير  لإلرتقاء  حيوي  محفز  تأمني  خالل  ومن 
يساعد  أن  املفترض  من  القطاع،  في  املهنية 
مهنة  إلى  املهنة  حتويل  على  أيضاً  التوجيه  هذا 
إلى  بالنسبة  املهارات  إلى  مستندة  مختارة 

العمال الشباب. 

وسيكون هذا املوضوع من أولويات أكادميية اإلحتاد 
الدولي للنقل عبر الطرق في العام 2009 واألعوام 

الالحقة. 

املستدامة التنمية 
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تدريب اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق من خالل معاهد التدريب املعتمدة من أكادميية اإلحتاد32

UNECE

إجتماع معاهد التدريب املعتمدة 
من أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل 
عبر الطرق تنشئ شبكة تدريب 

عاملية!
التدريب  ملعاهد  الثالث  اإلجتماع  سينعقد 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية  من  املعتمدة 
كانون  يناير/  من  و30   29 بني  جنيف  في  الطرق 
الثاني 2009. ويتمحور هذا اإلجتماع حول موضوع 
تأمني  هو  منه  والهدف  املعارف”.  “مشاطرة 
والدرايات  اخلبرات  ومشاطرة  شبكات  ملد  فرصة 
واملمارسات الفضلى من خالل العروض واألنشطة 

التفاعلية واجللسات اجلماعية. 

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية 
الطرق على اإلنترنت

الدولي  اإلحتاد  أكادميية  برامج  جميع  تستخدم 
على  “األكادميية  خدمة  الطرق  عبر  للنقل 
اإلنترنت” التي تقدم لكل خريج موقعاً إلكترونياً 
خاصاً لزيادة تقدم املهنة وفرص العمل. كما تزود 
جميع املعاهد املعتمدة من األكادميية مبوقع خاص 
اإلدارية  األعباء  من  التخفيف  في  يساهم  وآمن 
تقدمي خدمات مفيدة على  املعاهد من خالل  عن 
والترويج لها على  الدراسية  إدارة حصصها  غرار 
اخلاضعة  األكادميية  شهادات  وطباعة  اإلنترنت 

للحماية وخدمات أخرى كثيرة. 

اخلاصة  اإلستشارية  اللجنة 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بأكادميية 

الطرق
حتظى أنشطة أكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق باإلعتراف الدولي والدعم املمنوح لها من 
وتتألف  املستوى.  الرفيعة  اإلستشارية  جلنتها 
اللجنة اإلستشارية من ممثلني عن البنك الدولي 
ومنتدى  ألوروبا  اإلقتصادية  املتحدة  األمم  وجلنة 
النقل الدولي واملفوضية األوروبية واإلحتاد األوروبي 
كما  األوروبية.  التدريب  ومؤسسة  النقل  لعمال 
العمل  منظمة  من  الدعم  األكادميية  تتلقى 

الدولية والبرملان األوروبي. 

اإلجتماعات التلخيصية
ضمان  أجل  من  ضرورياً  أمراً  اجلودة  مراقبة  تعد 
املعايير  بني  ومن  املمتاز.  التدريب  إستدامة 
األساسية ملراقبة اجلودة هناك معيار في برامجنا 
الغاية،  اجلديدة يركز على العامل البشري. ولهذ 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية  تقدم 
جميع  تعزيز  أجل  من  تلخيصية  إجتماعات 
تدريب  لتقدمي  من  املطلوبة  األساسية  املهارات 
معني ولضمان إنسجام التدريب املقدم من معاهد 

التدريب املعتمدة مع معايير أكادميية اإلحتاد. 

األعضاء في اجمللس االستشاري ألكادميية اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
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تدريب منظمة النقل عبر الطرق 
والعمل  الصحيحة  اإلدارة  تسهيل  أجل  من 
السليم ملنظومة النقل عبر الطرق، يؤمن اإلحتاد 
ذا  وفحوى  تدريب  إطار  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 
مبنظومة  املعنيون  األطراف  يتمكن  كي  صلة 
بالطريقة  العمل  من  الدولي  الطرق  عبر  النقل 

األكثر فعالية. 

ومن أجل مساعدة اجلمعيات األعضاء في منظومة 
النقل عبر الطرق الدولي التابعة لإلحتاد في حتقيق 
من  واسعة  شريحة  تدريب  يقدم  الهدف،  هذا 
الدراسة  قاعات  في  التدريب  تتضمن  املنتجات 

التدريب الداخلي
موظفيه  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  يزّود 
اجلديدة  املتطلبات  لتلبية  الالزمة  بالوسائل 
ومعايير تكنولوجيا املعلومات وللنجاح في تغيير 
واملعارف  باملعلومات  تزويدهم  عبر  العمل  بيئات 
والسلوك  املهارات  تعّلم  أجل  من  الضرورية 
بفعالية  املهني  عملهم  أداء  أجل  من  املطلوبني 

وكفاءة. 

والتعلم عن بعد وأفالم تدريب ومنشورات. 

اجلمارك  منظمة  غرار  على  شركاء  مع  وبالعمل 
العاملية، ينوي اإلحتاد أيضاً تقدمي مجموعة جديدة 
منظومة  على  بعد  عن  التدريب  مقررات  من 
النقل عبر الطرق الدولي يكون باإلمكان تعديلها 
بحسب األدوار اخملتلفة لألطراف اخملتلفني العاملني 

مبنظومة النقل عبر الطرق الدولي. 

ومن أجل ضمان توفر املعلومات املتصلة مبنظومة 
النقل عبر الطرق الدولي بشكل أسهل، مت توسيع 

املوقع اإللكتروني لإلحتاد ليضم مواد محددة حول 
منظومة النقل عبر الطرقة ميكن أن تستخدمها 
الدولي  الطرق  عبر  النقل  منظومة  جمعيات 
في  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أعضاء  أو 

التدريب والفعاليات. 

فضالً عن ذلك، يعمل تدريب مع جمعيات املنظومة 
عبر  السيما  بإستمرار  “الدراية”  حتسني  أجل  من 
مستند  تعبئة  “كيفية  اإلعالني  املنشور  إصدار 
ترجمته  متت  الذي  الطرق”  عبر  النقل  منظومة 

بنجاح إلى لغات عدة. 

املستدامة التنمية 



مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية
اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

لواقع ا لى  إ لرؤية  ا من 

يعد مشروع مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية 
اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق تطبيقاً 
عملياً للمهام واملبادئ التي تنادي بها حكومات املنطقة 
عبر  للنقل  الدولي  فاإلحتاد  الدولية.  احملافل  في  األوروبية 
املنطقة من خالل  الطرق في  النقل عبر  الطرق قد عزز 
تطوير روابط النقل األوروبية اآلسيوية ألكثر من عشرة 
أعوام وذلك بالشراكة مع اجلمعيات الوطنية والسلطات 
احلكومية واملنظمات اإلقليمية والدولية على غرار جلنة 
لكن  الهادئ.  واحمليط  آلسيا  اإلقتصادية  املتحدة  األمم 
اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  مشروع 
املتحدة  األمم  وإتفاقيات  إتفاقات  اجلديدة استلزم تطبيق 
النقل  منظومة  إتفاقية  فيها  مبا  بالتسهيل  املتعلقة 
احلدود  العبور على  أجل تسهيل  الدولي من  الطرق  عبر 

وحتقيق تناغم اإلجراءات اجلمركية. 

األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  مشروع  ويظهر 
على  السلع  نقل  وفعالية  إمكانية  اجلديدة  اآلسيوية 
السياسي  الوعي  من  سيزيد  وهو  احلرير  طريق  إمتداد 
والتجاري والعام إزاء البدائل القائمة للنقل البحري. ومن 
دفق  إلى  الضعيف  الشاحنات  دفق  يتحول  أن  املفترض 
نقل قوي ميتد من الصني وآسيا الغربية والوسطى إلى 
الدفق  هذا  شأن  ومن  وبالعكس.  األوروبية  الدول  جميع 
من الشاحنات أن يحّفز التجارة واإلستثمارات والسياحة 
اإلزدهار  تعزيز  في  سيساهم  بالتالي  وهو  والتوظيف 
احلرير  طريق  إمتداد  على  البلدان  جميع  في  والسالم 

الكبير.
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عرض مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية 
اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي 
في  آشغبات  في  الطرق  عبر  للنقل 

تركمنستان
منظمة  ملنتدى  الثاني  اإلعدادي  املؤمتر  إطار  في 
والبيئة،  اإلقتصاد  حول  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  إستعراض  مت 
للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية 
عبر الطرق بإعتبارها شديدة األهمية بالنسبة إلى 
البلدان الداخلية في منطقة آسيا الوسطى مبا أنه 
ال مانع أمام أي دولة داخلية من املشاركة في النقل 

عبر الطرق.   

عرض مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية 
اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي 

للنقل عبر الطرق في الصني
2008، إلتقت وفود من  في حزيران/ يونيو من العام 
التجارة  وغرفة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
واخلدمات  النقل  شركات  عن  ممثلني  مع  األميركية 
في  والصينية  واألوروبية  األميركية  اللوجستية 
بقوة  األعمال  مجتمع  دعم  وقد  وشنغهاي.  بكني 
مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية اجلديدة 

اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

مببادرة  مينسك  مدينة  في  ترحيب 
اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل 
للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة 

عبر الطرق
وصلت   ،2008 العام  من  أكتوبر  األول/  تشرين  في 
الروسية  اوجستيك  آترمي  شركة  شاحنات  إحدى 
التي كانت قد سافرت على إمتداد اخلط الشمالي 
من أزبكستان مروراً بكازاخستان وروسيا وصوالً إلى 
روسيا البيضاء إلى العاصمة مينسك حيث لقيت 
في  الثاني  النقل  مؤمتر  في  املشاركني  من  ترحيباً 

روسيا البيضاء

الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بني  لقاء 
ورئيس وزراء كيرغيستان

اخلارجية  وزراء  مع  الناجحة  اللقاءات  من  سلسلة  بعد 
ومع  كيرغستان  في  واملواصالت  والنقل  والتجارة  واإلقتصاد 
الدولي  إلتقى وفد من اإلحتاد  رئيس جلنة الضرائب احلكومية، 
السيد  كيرغستان،  في  الوزراء  رئيس  مع  الطرق  عبر  للنقل 
إيغور شودينوف. وقد أكد رئيس الوزراء دعمه لإلتفاقات املبرمة 
تنشيط  إعادة  حول  املثمرة  املناقشات  من  يومني  خالل  في 
حكومته  دعم  قدم  وهو  الطرق  عبر  النقل  عبر  احلرير  طريق 
اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل  ملبادرة  الكامل 
إتفاقيات  ولتطبيق  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة 
وإتفاقات األمم املتحدة اخلاصة بتسهيل النقل عبر الطرق في 

كيرغيستان.
إيغور  الدولي للنقل عبر الطرق،  النقل واملواصالت، مارتن مارمي، اإلحتاد  وزير  اليمني: نورالن سليمانوق،  إلى  من الشمال 

شودينوف، رئيس الوزراء، إيغور رونوف، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، ونورالن أكماتوفن رئيس جلنة الضرائب احلكومية. 

لقاء بني اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ونائب رئيس وزراء 
أزبكستان

جرى لقاء بني اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ونائب رئيس وزراء جمهورية أزبكستان، 
السيد نوديركون كانوف، ورئيس الوكالة األزبكية للنقل عبر الطرق والنهري، السيد 
عبد الرحمان عبدوفاليفيف، من أجل مناقشة القضايا املتعلقة بالنقل واملهمة 

بالنسبة إلى أزبكستان مبا في ذلك روابط النقل األوروبية اآلسيوية. 

وقد شدد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق على قدرة النقل عبر الطرق على إرساء 
أموال  أي  إنفاق  دون  من  احلرير  إمتداد طريق  وعلى  أزبكستان  في  والسالم  اإلزدهار 
اليابسة  حبيسة  تظل  ال  كي  احلكومات  على  يجب  ولكن  التحتية.  البنية  على 
وكي تكسب النفاذ إلى األسواق العاملية أن تعمد إلى تسهيل النقل عبر الطرق 
من خالل تطبيق صكوك األمم املتحدة املتعددة األطراف اخلاصة بالتسهيل من أجل 

السماح للنقل عبر الطرق بإحداث التقدم. 

أزبكستان  حكومة  مع  تفاهم  مذكرة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  وقع  وقد 
من أجل زيادة التعاون في إطار مشروع مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية 

اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

من الشمال إلى اليمني: مارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، كورديكون كانوف، نائب 
رئيس وزراء جمهورية أزبكستان، عبد الرحمان عبدوفاليف، رئيس الوكالة ألزبكية للنقل عبر 

الطرق والنهري، وجانوس الكني، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 
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عرض مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية 
اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي 

للنقل عبر الطرق في ترابزون
في  احلرير  طريق  أعمال  رجال  قمة  عقد  مبناسبة 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  عرض  األولى،  ترابزون 
التي  التسليم  عمليات  حول  عمل  تقرير  الطرق 
الطرق  عبر  النقل  مبادرة  مشروع  إطار  في  متت 
الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية 
للنقل عبر الطرق. وقد مثل وصول شاحنة تابعة 
مبادرة  في  املشاركة  التركية  كارادينيز  لشركة 
إلى  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل 
مدينة ترابزون دليالً ملموساً على النجاح املستمر 

ملشروع املبادرة.

مبادرة  تدعم  الروسية  اخلارجية  وزارة 
اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل 
للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة 

عبر الطرق
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بني  لقاء  جرى 
اإلحتادية،  روسيا  خارجية  لوزير  األول  والنائب 
التجارة  أندري دنيسوف ونائب رئيس غرفة  السيد 
األميركية، السيد غاري ليتمان. وقد أعرب السيد 
عبر  النقل  مبادرة  ملشروع  دعمه  عن  دينيسوف 
باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق 
الدولي للنقل عبر الطرق بإعتبارها خطوة عملية 
نحو إستخدام أفضل لقدرة الترانزيت التي متلكها 
روسيا اإلحتادية في حني شدد السيد ليتمان على 
الضرورة امللحة إليجاد خطوط برية بديلة لتصدير 
والواليات  أوروبا  إلى  آسيا  شرق  جنوب  من  السلع 

املتحدة.

من الشمال إلى اليمني: إيغور رونوف، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، آندري 
رئيس  نائب  ليتمان،  وغاري  الروسي،  اخلارجية  لوزير  األول  النائب  دينيسوف، 

غرفة التجارة األميركية.

عبر  النقل  مبادرة  حول  مستديرة  طاولة 
اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق 

باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في باكو 
عبر  النقل  مبادرة  حول  مستديرة  طاولة  إجتماع  عقد 
الطرق األوروبية اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي 
للنقل عبر الطرق في باكو في أذربيجان بحضور ممثلني 
عن وزارة النقل األذربيجانية وعن منظمة جورجيا وأكرانيا 
اإلقتصادية  والتنمية  للدميقراطية  ومولدوفا  وأذربيجان 
القوقازي  األوروبي  النقل  وممر  “غوام”  مبنظمة  املعروفة 
الدولي  اإلحتاد  في  أعضاء  جمعيات  عن  فضالً  اآلسيوي 
وأزبكستان.  وجورجيا  أذربيجان  من  الطرق  عبر  للنقل 
وقد مت إنشاء مجوعة خبراء برعاية اإلحتاد الدولي للنقل 
املنطقة  حلكومات  توصيات  إعداد  أجل  من  الطرق  عبر 
حول تسهيل نقل السلع عبر الطرق على إمتداد اخلط 
اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل  ملبادرة  األوسط 

اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  عرض 
الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية 
الطاولة املستديرة  أمام  الطرق  للنقل عبر 

لصناعيني روسيا واإلحتاد األوروبي
اإلحتادية،  روسيا  رئيس  مدفيديف،  دمييتري  السيد  ألقى 
األوروبي  واإلحتاد  روسيا  من  أعمال  رجال  أمام  كلمة 
املستقبلية.  التجارية  العالقات  حول  رؤيته  فيها  تناول 
وقد مت إختيار مشروع مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية 
ناشئة  اجلديدة كواحد من بني ستة مشاريع  اآلسيوية 

واعدة وهو لقي إهتماماً واسعاً.

حول  امللخص  اإلحتادية  روسيا  رئيس  مدفيديف،  دميتري  حضر  وقد 
باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة 

الدولي للنقل عبر الطرق. 

مبادرة النقل عبر الطرق األوروبية اآلسيوية اجلديدة اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق



37 اإلستراتيجية الثالثية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق: اإلبتكار

ال تدعم أنظمة النقل الفعالة النمو اإلقتصادي 
فحسب بل هي أيضاً من املتغيرات األكثر أهمية 
البيئية  التحديات  مواجهة  في  للنجاح  الالزمة 
مبا في ذلك اآلثار الصحية واإلنبعاثات واإلحتباس 

احلراري فضالً عن اإلزدحام وسالمة السير.  

بربط  يقضي  الذي  الترابط  مفهوم  شأن  ومن 
القاطرات واملقطورات من أجل حتقيق سعة أكبر 
لكل آلية أو ألقلمة شكل القاطرات واملقطورات 
وظروف  والتركيبات  التحتية  البنى  إختالف  مع 
واألداء  الوقود  فعالية  من  يزيد  أن  محلياً  العمل 
الوسائل  تعزيز  مع  الطرق  عبر  للنقل  البيئي 

املساعدة ككل.  

املستشارين  جتمع  قدم   ،2008 يوليو  متوز/  وفي 
والتنقل  للنقل  األملانية  لويفن  شركة  بقيادة 
األوروبية  املفوضية  طلبته  الذي  التقرير  مسودة 

األطول  اآلليات  وأبعاد  قواعد  أقلمة  “آثار  حول 
96/53/م  رقم  التوجيه  عليها  ينص  كما  واألثقل 
أ”.وقد خلصت النتائج األولية إلى أن إستخدام 
للمجتمع  إجماالً  مفيد  وأثقل  أطول  آليات 
وسالمة  فعالية  من  سيزيد  لكونه  األوروبي 
النقل عبر الطرق ومن إحترامه للبيئة فضالً عن 
تخفيض أكالف النقل وحتقيق إدخار سنوي من 
ثاني أكسيد الكربون يبلغ على األقل 5 مليون 

طن.

ومبناسبة املعرض العاملي الثاني والستني لآلليات 
حول  دولي  إجتماع  خلص  هانوفر،  في  التجارية 
إستخدام  أن  إلى  الطرق”  عبر  النقل  “فعالية 
إستراتيجيات  إلى  باإلضافة  الترابط  مفهوم 
أجل  من  األنسب  احلل  ميثل  مبتكرة  لوجستية 
إستيعاب النمو املستمر للنقل والشحن وتعزيز 

تكامل وسائل النقل. 

النقل  حتسني  في  الترابط  مفهوم  يساهم  ولن 
زيادة  أيضاً  سيضمن  بل  فحسب  زيادته  من  بدالً 
التحول نحو حلول النقل املتداخلة في وسائلها 

براً وسككاً حديدية.

املدمج على اإلستقطاب،  النقل  زيادة قدرة  وعبر 
ما  فعالية  أكثر  الطرق  عبر  النقل  قسم  يصير 
النقل  كلفة  من  التخفيض  إلى  بالتالي  يؤدي 
التناغم  حتقيق  لكن  املدمج.  للنقل  اإلجمالية 
التحميل  ومعدات  النقل  وحدات  في  واملعايير 
واحملطات هو أمر أساسي من أجل ضمان التطبيق 
اإلرتباط  ملفهوم  األفضل  واإلستخدام  الناجح 
املتعددة  التشغيلية  القدرة  لتعزيز  كسبيل 
الوسائل  تناغم  وضمان  النقل  لوحدات  الوسائل 

الداخلية والدولية لآلليات. 

مفهوم الترابط: زيادة فعالية النقل والطاقة فضالً عن النقل املدمج

عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  كلمة 
الطرق أمام اجلهات املشغلة  لقطاع 

النقل في البرازيل
شدد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق أمام اجلهات 
“مؤمتر  في  واملشاركني  النقل  لقطاع  املشغلة  
املنعقد   ”2008 العام  في  السير  لسالمة  فولفو 
أنه ال بد جلميع الشركاء من  باولو على  في ساو 
بذل جهود مضنية من أجل زيادة وعي احلكومات 
والرأي العام حول التقدم املهول الذي أحرزه قطاع 
النقل عبر الطرق في تخفيض حوادث الطرق التي 
تضم آليات جتارية فضالً عن احلد بشكل كبير من 
الدولي  اإلحتاد  رّكز  كما  والضجة.  الغاز  إنبعاثات 
للنقل عبر الطرق على ضرورة إدراك اجلميع وإقرار 
قد  الطرق  عبر  النقل  بأن  النهاية  في  احلكومات 
صار أداة إنتاج حيوية ومحرك السالم واإلزدهار في 

كل مكان. 

املستدامة التنمية 
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اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق مينح جائزة “أفضل جهة 
مشغلة  لقطاع النقل في رابطة الدول املستقلة للعام 

”2008
تنافست ست وثالثون شركة من بلدان رابطة الدول املستقلة الثمانية حول 

جائزة اإلحتاد الدول للنقل عبر الطرق للعام 2008 اخلاصة بـ “ أفضل جهة مشغلة 
لقطاع النقل في رابطة الدول املستقلة”. وتتمتع هذه املسابقة يوماً بعد يوم 

بإعتراف جمعيات وشركات النقل عبر الطرق الدولية في رابطة الدول املستقلة. 
وتقوم اجلمعيات بترشيح الفائزين في املسابقات الوطنية واإلقليمية لكن 

املسابقة تبقى مفتوحة جلميع الشركات الراغبة في التنافس. 

ويطلب للمسابقة أدلة على إحراز تقدم بيئي وإقتصادي ملحوظ فضالً عن 
اإلحتراف الذي حتققه شركات النقل عبر الطرق في بلدان رابطة الدول املستقلة. 

  الفائزون هم: 
شركة “كي آفتو” األوكرانية )-1 10 آليات( حلماية البيئة والتدريب املهني.

شركة “سارالي ترانس” املولدوفية )-11 50 آلية( حلماية البيئة والتدريب املهني. 

شركة “لوري” الروسية )50 آلية وما فوق( إلجنازاتها اإلقتصادية

 مت تقدمي شهادات خاصة إلى:
 شركة “تيك ترانسلفست أن أن” الروسية

ملشاركتها في برامج ملساعدة امليامت واألطفال املشردين.

 شركة بلينتيرترانز” في روسيا البيضاء 
لبرامجها اإلجتماعية مبا في ذلك بناء املساكن من أجل حتسني 

شركة “ديال ترانس” في كازاخستان
لتحديثها املستمر للتدريب املهني ملوظفيها

الفائزون بجائزة اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ألفضل جهة مشغلة لقطاع النقل في رابطة الدول املستقلة للعام 2008.

الفائزون بشهادات اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اخلاصة للعام 2008.
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شهادات اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق الفخرية

في اجلمعية العمومية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في تشرين األول/ أكتوبر من العام 
2008، منحت الرئاسة التنفيذية شهادات اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق الفخرية إلى 
1،560 سائق من سائقي الباصات واحلافالت السياحية والشاحنات  من 25 دولة وإلى 

22 سائق سيارة أجرة.

ويتم منح هذه الشهادات إستناداً إلى ترشيحات تقوم بها اجلمعيات األعضاء في اإلحتاد 
الدولي للنقل عبر الطرق إلى سائقي النقل عبر الطرق األكثر إستحقاقاً الذين قادوا ملا ال 
يقل عن مليون كم في خالل مسيرة مهنية ال تقل عن 20 سنة من دون التسبب بحادث. 
وال شك في أن هكذا أداء يستحق الثناء ويقدم مثاالً للسائقني الشباب مع حتسينه في 

الوقت عينه لصورة املهنة. 

 

جائزتا كأس املدينة والتحدي األوروبي للعام 2009 اخلاصتان باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

والتحدي  املدينة  الترشيح جلائزتي كأس  باب  الطرق  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد  2009، سيفتح  العام  في مطلع 
األوروبي. 

بكأس  واملعروفة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  السياحية”  للحافالت  الداعمة  املدينة  “جائزة  تدعو 
السياحة  تدعم  التي تطبق سياسات  البلدية  للسلطات  واملكافأة على صعيد عاملي  الثناء  تقدمي  إلى  املدينة 
باحلافالت. فاملدن التي تستثمر في منشآت للحافالت السياحية ستحصد منافع إقتصادية أما تلك التي ال تفعل 

ذلك فستحد مدخولها من السياحة.

أما الهدف من جائزة التحدي األوروبي اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
فهو تعزيز إستخدام النقل العام العادي املدني والريفي بالباصات واحلافالت 

من خالل مشاريع إبتكارية قليلة الكلفة. 

من  أكتوبر  األول/  تشرين  في  دولية  حتكيم  جلنة  يد  على  اجلائزتان  وسُتمنح 
باصات  معرض  أكبر  كورتريجك”  “باسورلد  معرض  مبناسبة   2009 العام 

وحافالت في أوروبا. 

املستدامة التنمية 
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ال يعد النقل عبر الطرق نظراً خلدماته املتكاملة 
إنتاج  أداة  صار  أيضاً  هو  بل  نقل  وسيلة  مجرد 
املتسم  احلالي  العاملي  اإلقتصاد  في  حيوية 
البشر  يوّحد  الذي  الطرق  عبر  فالنقل  بالعوملة. 
للتنمية  محرك  أيضاً  هو  الثروات  توزيع  ويحّسن 

اإلجتماعية واإلقتصادية. 

األخرى  األنشطة  غرار  على  الطرق  عبر  فالنقل 
كافة له أثر )عوامل خارجية( على البيئة. وقطاع 
مسؤوليته  لتحمل  مستعد  الطرق  عبر  النقل 
التدابير بفعالية في تخفيف  أن تساهم  بشرط 
أثره على البيئة. ومن هنا يجب على احلكومات أال 
تفرض إلزامات أخرى وقيود اخرى أو ضرائب جديدة 
على النقل عبر الطرق حتت عنوان حماية البيئة. 
لتحسني  األولوية  متنح  أن  املقابل  في  عليها  بل 
خالل  من  واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية 

تسهيل وتعزيز النقل عبر الطرق. 

ميثل  احلكومات،  من  متزايد  عدد  إلى  وبالنسبة 
إلى  إستناداً  داخلية  إلى  اخلارجية  األكالف  حتويل 
املقاربة احملدودة واملبسطة املعروفة بـ”مبدأ إرغام 
لكن  املشاكل.  جلميع  احلل  الدفع”  على  امللوث 
لفرض  تبريراً خاطئاً  املبدأ  في احلقيقة، يعد هذا 
ضرائب إضافية على النقل عبر الطرق ألن ذلك لن 

يعالج بفعالية املشاكل البيئية. 

وال تدرك احلكومات بأن أي جزية تفرضها على 
على  حتى  أكبر  جزية  هي  الطرق  عبر  النقل 
التطورات  مع  وبالتعارض  ككل.  اإلقتصاد 
التشريعية ذات الصلة، تطالب مبادئ احلوكمة 
قانوني  مقترح  أي  يخضع  بأن  كافة  السليمة 
جديد قبل إتخاذ أي قرار لتقييم مناسب آلثاره. 

اخلبراء  من  العديد  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر 
إرغام  مبدأ  بأن  يقرون  املشهورين  اإلقتصاديني 

قدمية  مقاربة  عن  عبارة  هو  الدفع  على  امللوث 
ومحدودة ومغالية في تبسيط األمور ألنها تختزل 
في  البتة  تُستخدم  ال  وهي  اإلقتصادية  األسس 
بالسياسات  املتعلقة  القرارات  أو  اليومية  احلياة 
ما عدا من السياسيني الذين ينوون فرض عوامل 
خارجية على النقل عبر الطرق! أما في األوساط 
تقصير  مواضع  فتظهر  العلمية،  اإلقتصادية 
فاضح.  بشكل  الدفع  على  امللوث  إرغام  مبدأ 
العديد  في  املبدأ  هذا  إستبدال  مت  السبب  ولهذا 
من القطاعات اإلقتصادية بـ”مبدأ جتنب الكلفة 
رونالد  اإلقتصادي  اخلبير  بسببه  نال  الذي  الدنيا” 

كواس جائزة نوبل. 

الكلفة  جتنب  ملبدأ  األساسي  املبدأ  يقضي 
الدنيا بأن يقوم الطرف الذي بوسعه منع الضرر 
أو تخفيفه بالتحرك. وفي حني يلقي مبدأ إرغام 
كاملة  باملسؤولية  تلقائياً  الدفع  على  امللوث 
وجميع األكالف الناجمة عن الضرر على قطاع 
الكلفة  جتنب  مبدأ  يدعو  الطرق،  عبر  النقل 
الدنيا إلى إجراء حسابات ملعرفة كيفية حتديد 
األطراف التي تقع عليها مسؤولية إزالة الضرر 
بشكل فعال وبأقل كلفة على اإلقتصاد ككل. 

التنمية  حتقيق  في  الفعالية  ضمان  أجل  ومن 
يجب  والتنافس،  اإلقتصادي  والنمو  املستدامة 
لألكالف  حتويل  أي  في  التالية  األسس  تطبيق 

اخلارجية إلى داخلية:

داخلية  إلى  اخلارجية  األكالف  حتويل  يتطلب   .1
الكلفة كما هو منصوص  حتاليل سليمة قليلة 

في مبدأ جتنب الكلفة الدنياز

2.  جب تطبيق حتويل األكالف اخلارجية إلى داخلية 
وسائل  جميع  على  تكاليف  من  عنه  ينجم  وما 

النقل وجميع املستخدمني في الوقت نفسه. 

فرض  عن  الناجتة  العائدات  تخصيص  يجب   .3
القطاع  لهذا  الطرق  عبر  النقل  على  الضرائب 
بدالً من دمجها في ميزانية الدولة العامة وهدرها 
أن  املفترض  ومن  الفعالة.  غير  النقل  في وسائل 
جديدة  تقنيات  إلعتماد  حوافز  العائدات  تشكل 
في النقل عبر الطرق وإستثمارات للبنية التحتية 
للطرق من أجل التخفيف بشكل كبير وفعال من 

األكالف اخلارجية للنقل. 

4.   يجب تطبيق مبدأ جتنب الكلفة الدنيا )إستناداً 
إلى حتليل لتخفيض الكلفة( في جميع القضايا 
املتعلقة بتحويل األكالف اخلارجية في النقل عبر 
الطرق إلى داخلية بدالً من مبدأ إرغام امللوث على 
الدفع القدمي وغير السليم إقتصادياً نظراً إلى أنه 

ال يحّل املشكلة.

حتويل األكالف اخلارجية إلى داخلية: امللّوث يدفع واملشكلة تبقى!

إلى إستخدام مبدأ جتنب  العامة جمللس الشاحنني األوروبيني يدعوان  البروفسور دايتر شميدشن من جامعة سارالند ونيكولت فان در جاغنت األمينة 
الكلفة الدنيا إستنادًا إلى حتليل خلفض الكلفة بداًل من مبدأ إرغام امللوث على الدفع. 
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إلى  اخلارجية  األكالف  حتويل  يؤدي  لن  وختاماً، 
مع  أو  الكلفة  لتخفيض  حتليل  دون  من  داخلية 
على  امللوث  إرغام  مبدأ  تطبيق  في  اإلستمرار 
يدفع  امللوث  أن  هي  واحدة  نتيجة  إلى  إال  الدفع 

واملشكلة تبقى!

يجب على احلكومات التحرك اآلن!

يدعو اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق احلكومات 
عبر  النقل  على  جزيات  فرض  عن  التوقف  إلى 
سحب  خالل  من  ككل  واإلقتصادات  الطرق 
واإلستفزازي  املناسب  غير  احلالي  املقترح 
داخلية  إلى  اخلارجية  االكالف  بتحويل  املتعلق 
الضريبي  العبء  إجمالي  تخفيف  خالل  ومن 
الشديد املفروض على اجلهات املشغلة للنقل 

عبر الطرق. 

األوروبي  اإلحتاد  تشريعات  في  احلالية  التطورات 
حول حتويل األكالف اخلارجية إلى داخلية:

البيئة  رزمة مداراة  األوروبية  املفوضية  قدمت  — 
 2008 العام  من  يوليو  متوز/  في  النقل  في 
اإلستراتيجية  عمل  إطار  بذلك  محددة 
املعتمدة في حتويل األكالف اخلارجية في النقل 
إلى داخلية مبا في ذلك مقترح لتعديل الرسم 

األوروبي 1999/62. 

متوز/يوليو  في  األوروبي  اجمللس  في  العمل  بدأ  — 
من  سبتمبر  أيلول/  في  األوروبي  البرملان  وفي 
العام 2008 على الرغم من أنه من غير املتوقع 
أن يعتمد البرملان التقرير في قراءته األولى قبل 

آذار/ مارس من العام 2009. 

املستدامة التنمية 
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إن فرض أي جزية على النقل عبر الطرق 
على  حتى  أكبر  جزية  فرض  مبثابة  هو 

اإلقتصاد ككل. 

النقل  وسيلة  هو  الطرق  عبر  فالنقل 
النقل عبر  يتمكن  تنظيماً. وكي  األكثر 
للمجتمع  خدماته  تقدمي  من  الطرق 

يجب تقدمي التسهيالت له. 

ترمي التسهيالت إلى إزالة احلواجز اإلدارية 
والضريبية واملادية أمام النقل عبر الطرق 
من  اإلقتصادية  التنمية  أمام  وبالتالي 

خالل زيادة التجارة والسياحة. 

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  نظر  وجهة  إن 
على  جزية  أي  أن  مفادها  واضحة  الطرق 
كبير  حد  إلى  تؤدي  الطرق  عبر  النقل 
اإلقتصاد  أكبر حتى على  إلى فرض جزية 
حتسني  مبكان  املهم  من  وليس  ككل. 
النقل عبر الطرق بدالً من زيادته فحسب 
بل أيضاً من مصلحة اجملتمع أال يتم فرض 
جزية على وسيلة النقل عبر الطرقة هذه 
التي تقود حالياً التقدم اإلقتصادي في كل 
مكان في العالم. ومن هنا ضرورة التعريف 
بالدور احليوي الذي يؤديه النقل عبر الطرق 
السياسية  الهيئات  من  دعمه  وضرورة 

الوطنية والدولية. 
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اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق يدعو ملنح السائقني 
تأشيرات دخول ملرات عدة

للسائقني  دخول  تأشيرات  على  احلصول  في  الصعوبات  تساهم 
الطرق  عبر  النقل  على  جزية  فرض  في  كبير  بشكل  احملترفني 
للحصول  الدولي  للنقل  الدولي  اإلحتاد  ويسعى  ككل.  واإلقتصاد 
ورخيصة  سريعة  إجراءات  خالل  من  عدة  ملرات  تأشيرات  على 
تأشيرات  إجراءات  تسهيل  تعزيز  يجب  احلقيقة،  وفي  وبسيطة. 
الدخول في اإلتفاقات اإلقلمية الثنائية واملتعددة األطراف من خالل 
إبرام وتطبيق إتفاقات خاصة حول منح تأشيرات الدخول للسائقني 

احملترفني بطريقة صحيحة. 

في  اجلدد  األعضاء  ليشمل  شنغن  إتفاق  نطاق  توسيع  زاد  وقد 
تأشيرات  على  باحلصول  املتعلقة  الصعوبات  من  األوروبي  اإلحتاد 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  ويدعو  وإستخدامها.  الدخول 
بني  املناسبة  اإلتفاقات  النهائية بسرعة على  اللمسات  إلى وضع 
اإلحتاد األوروبي والبلدان األخرى حول تسهيل منح تأشيرات الدخول 
للسائقني احملترفني، كما يدعو احلكومات األخرى كحكومات منطقة 
مجلس التعاون اإلقتصادي لدول البحر األسود إلى توقيع املزيد من 
إجراءات  حتول  من  ويحذر  الدخول  تأشيرات  منح  تسهيل  إتفاقات 
التأشيرات إلى حواجز حمائية جديدة ومتييزية ضد اجلهات املشغلة 

لقطاع النقل من غير دول اإلحتاد األوروبي. 

كلمة اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق أمام مجموعة 
اخلبراء التابعة للجنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا 

حول روابط النقل األوروبية اآلسيوية

أمام مجموعة اخلبراء التابعة للجنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا 
للنقل  الدولي  اإلحتاد  عرض  اآلسيوية،  األوروبية  النقل  روابط  حول 
طريق  في  النشاط  لبث  الرامية  املتعددة  أنشطتها  الطرق  عبر 
احلرير، مبا في ذلك مبادرة النقل األوروبية اآلسيوية اجلديدة اخلاصة 
السريع  اخلط  شاحنات  وقافلة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  باإلحتاد 
اآلسيوي التي سيقوم اإلحتاد الدولي وجلنة األمم املتحدة اإلقتصادية 
واإلجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ بتنظيمها معاً في العام 2009. 

منظمة  يدعو  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
التجارة العاملية إلى ضمان حرية نقل السلع وتنقل 

اآلليات عبر الطرقة وسائقيها!

قدم اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق إلى مجموعة التفاوض حول 
حول  ملخصاً  العاملية  التجارة  ملنظمة  التابعة  التجارة  تسهيل 
ضرورة ضمان توسيع نطاق احلق في التنقل بالنسبة إلى النقل عبر 
ينقلون  الذين  السائقني  عن  فضالً  واآلليات  السلع  ليطال  الطرق 
هذه السلع من خالل إجراء التعديالت الالزمة على املادة اخلامسة 
والتجارة مبا في ذلك تعزيز مبدأ  التعريفات  العام حول  من اإلتفاق 
عدم التمييز. وقد تأكد التعاون املمتاز بني منظمة التجارة العاملية 
عام  مدير  نائب  مشاركة  خالل  من  الطرق  عبر  النقل  لتسهيل 
منظمة التجارة العاملية فالنتاين روغوابيزا الذي ألقى كلمة أمام 
املنعقدة في  الطرق  للنقل عبر  الدولي  لإلحتاد  العمومية  اجلمعية 

اخلريف في جنيف. 

لتسهيل ا
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للنقل  الدولي  اإلحتاد  قافلة 
عبر الطرق وجلنة األمم املتحدة 
اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا 

واحمليط الهادئ للعام 2009

قافلة الشاحنات الدولية 2009
املتحدة  األمم  وجلنة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أعلن 
اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ عن إطالق قافلة 
مايو  أيار/  في  إسطنبول  في  اآلسيوي  السريع  اخلط  شاحنات 
من العام 2008. ومنذ ذلك احلني، شكلت املنظمتان فريق عمل 
أجل  من  منظم  تعاون  على  حتافظان  وهما  للمشروع  مشترك 
مع  بالتعاون  لتنظيمه  والتخطيط  املهم  املشروع  هذا  تعزيز 
أعضاء اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق والدول األعضاء في جلنة 

األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ

لسالمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شراكة  إطار  وفي   .
الطرق التي نظمتها جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية 
مت  الدوحة،  في  الطرق  لسالمة  العاملية  والشراكة  آسيا  لغرب 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  مع  التعاون  على  أيضاً  اإلتفاق 
في تنظيم قافلة شاحنات الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي 
واجلدير   .2009 العام  في  إلى إسطنبول  أبو ظبي  ستنطلق من 
في  اجلديد سُتعرض  املشروع  هذا  أن خالصات  هو  أيضاً  بالذكر 
املؤمتر الوزاري حول سالمة الطرق في موسكو في تشرين الثاني/ 

نوفمبر من العام 2009. 



45 يجب تخفيض أوقات اإلنتظار على احلدود

ال تزال أوقات اإلنتظار على احلدود تشكل مصدر 
لألساطيل  املشغلة  اجلهات  جلميع  كبير  قلق 
على  اإلنتظار  أوقات  تنتج  وال  الطرقة.  عبر 
احلدود من تزايد السير وال من نقص في البنية 
عن  حصري  بشكل  تنتج  تكاد  بل  التحتية 
إجراءات حدودية غير مناسبة. وميكن إعتبارها 
والسياحة  التجارة  مستوى  على  دليل  مبثابة 

وتسهيل النقل عبر الطرق. 

في  تتخبط  تزال  ال  التي  احلدود  هي  فكثيرة 
مستندة  الراقبة  ممارسات  وليست  البيروقراطية 
احلديثة. كما  التفتيش  وتقنيات  اخملاطر  إدارة  إلى 
املعامالت  كثرة  وتسمح  عدة  مستندات  تُطلب 
بإبتزاز السائقني مالياً مقابل خدمات غير مبررة. 
ومن هنا متثل احلدود املزدحمة أماكن عالية اخملاطر 
ومرتعاً لكافة أنواع األنشطة غير القانونية وهي 

تكّلف اإلقتصاد مليارات الدوالرات سنوياً. 

إنسانية  آثاراً  احلدود  على  اإلنتظار  أوقات  وتخلف 
سلبية على السائقني وموظفي الرقابة احلدودية 
احلدودية  املعابر  منطقة  في  القاطنني  والسكان 
أوقات  تخفيض  يصبح  أن  يجب  لذا  املغلقة. 
من  التي  للحكومات  أولوية  احلدود  على  اإلنتظار 
املفترض أن تقدم معلومات بشكل يومي لتحديث 
الصفحة اإللكترونية ملرصد اإلحتاد الدولي للنقل 
عبر الطرق اخلاص بأوقات اإلنتظار على احلدود التي 
ميكن توسيع نطاقها ليشمل أي معبر حدودي في 
األداة  هذه  وتؤمن  إنتظار.  ألوقات  يخضع  العالم 
القرار وتسهل  اإللكترونية معلومات حول صناع 
تخطيط  وشركات  للسائقني  اليومي  العمل 

الطرق. 

إلى  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  ويدعو 
قوية  طريقة  خالل  من  اإلنتظار  أوقات  تخفيض 
املرفق  )كتطبيق  اإلجراءات  حتسني  إلى  تهدف 
 1982 للعام  املتحدة  األمم  إلتفاقية   8 رقم  اجلديد 
على  السلع  رقابة  في  التناغم  حتقيق  حول 
احلدود(، وإلى تغيير عقلية جميع األطراف املعنيني 
وإلى  وزائنهم(  احلدودية  الرقابة  خدمات  )موظفو 
امللجأ  بإعتبارها  احلدودية  التحتية  البنية  تعزيز 

األخير واألكثر كلفة. 

أوقات اإلنتظار احلدودية اليومية على مرصد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اخلاص بأوقات اإلنتظار 
 www.iru.org :على احلدود على املوقع
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www.iru.org :إنضموا إلى مرصد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اخلاص بأوقات اإلنتظار على احلدود على املوقع

لتسهيل ا
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بعقود  املتعلقة  لإلتفاقية  اإلضافي  البروتوكول 
الشحن الدولي عبر الطرق للسلع يسمح بإستخدام 

فاتورة تسليم إلكترونية 
يستند هذا البروتوكول إلى عمل هيئة اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
للشؤون القانونية التي شاركت بفعالية في صياغة منوذج جديد لفاتورة 
ذلك  في  مبا  املشغلة  اجلهات  إحتياجات  أفضل  تسليم ستلبي بشكل 

السماح بإستخدام نسخة إلكترونية عن فاتورة التسليم.

 وبعد ثمانية أعوام من املفاوضات، إعتمد فريق عمل جلنة األمم املتحدة 
اإلقتصادية ألوروبا اخلاص بالنقل عبر الطرق نص البروتوكول اجلديد. ويدعو 
اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اآلن احلكومات إلى املسارعة إلى توقيع 
التسليم  فواتير  إستخدام  سيسهل  ألنه  عليه  واملصادقة  البروتوكول 
اإللكترونية في إطار بسيط ومنسجم كبدائل للنسخة املطبوعة في 

النقل عبر الطرق الدولي. 

القانونية  للمعونة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة  حملامي  السابع  التجمع 

للنقل  الدولي  اإلحتاد  شبكة  حملامي  السابع  التجمع  في 
بشكل  تنظيمه  مت  الذي  القانونية  للمعونة  الطرق  عبر 
مشترك مع جمعية ASMAP العضو في اإلحتاد في سانت 
بيترسبورغ في نيسا/ أبريل من العام 2008، خلص محامون 
قطاع  عن  ممثلني  جانب  إلى  النقل  قانون  في  متخصصون 
النقل عبر الطرق من 25 بلداً إلى أن التطبيق املتناغم إلطار 

حتقيق  أجل  من  ضروري  أمر  هو  وشفاف  بسيط  تنظيمي 
على  املطبقة  للقواعد  فعالية  أكثر  وتطبيق  أفضل  فهم 
إيالء  من  بد  ال  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الطرق.  عبر  النقل 
القواعد  األولوية لتبسيط وتوضيح واألهم حتسني تتنفيذ 

القائمة أصالً بدالً من إنشاء أخرى جديدة. 

أيزابيال بون جارسني, أفتري, فرنسا, تترأس التجمع, مبساعدة فرانسسكو سانتشيز 
جامبورينو, أستيك, أسبانيا و أومبارتو دي برتو, اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
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املتبادل  التعاون  يعّزز  الطرق  الدولي للنقل عبر  اإلحتاد 
مع الصني

من  املستوى  رفيع  ووفد  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بني  لقاء  جرى 
التعاون  قسم  عام  مدير  تشنزي،  جو  برئاسة  الشعبية  الصني  جمهورية 
تطبيق  على  املناقشات  ركزت  وقد  الصينية.  اإلتصاالت  وزارة  في  الدولي 
صكوك األمم املتحدة السبعة الرئيسة للتسهيل العاملي املتعدد األطراف مبا 

في ذلك إتفاقية النقل عبر الطرق الدولي. 

يعزز  الطرق  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد 
تسهيل النقل واألمن في الهند

جميع  رعاية  جلمعية  الدولي  املؤمتر  أمام  كلمة  في 
للنقل  الدولي  اإلحتاد  في  العضو  الهندية  الناقلني 
عبر الطرق في نيودلهي وأمام مؤمتر جامعة مومباي 
مومباي،  في  النقل  أنظمة  دراسة  حول  الدولي 
عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  العام  األمني  نائب  شجع 
وأعضاء  الهندية  السلطات  برتو،  ده  أمبرتو  الطرق، 
األمن  الهندية على تطبيق صكوك  الصناعات  إحتاد 
غرار  على  األطراف،  املتعددة  العاملية  والتسهيل 
إزالة  أجل  من  الدولي،  الطرق  عبر  النقل  إتفاقية 
مع  والتجارة  الطرق  عبر  النقل  تعرقل  التي  العوائق 
والعامليني  اجلنوبيني  اآلسيويني  التجاريني  شركائهم 

على حد سواء. 

النقل  تسهيل  يعزز  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
والتدريب في منغوليا

األمن  الطرق مع ممثلني عن مجلس  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد  وفد من  إلتقى 
أجل  من  املتحدة  األمم  إلى  الدائمة  املنغولية  والبعثة  منغوليا  في  القومي 
مناقشة كيفية تطبيق إتفاقية النقل عبر الطرق الدولي في منغوليا بهدف 
البلد. وقد شرح أمني عام  أكثر في ذلك  الطرق وتطويره  النقل عبر  تسهيل 
اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، مارتن مارمي، قائالً: “ليس من بلدان مغلقة 
بالنسبة إلى النقل عبر الطرق بشرط تطبيق تدابير التسهيل املالئمة. وهذا 
ينطبق أيضاً على منغوليا التي عليها أن تطّور حركة السلع واألشخاص بالبر 

مع جيرانها من أجل حصد منافع العوملة”. 

من الشمال إلى اليمني: مارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، ليماي وانغ، األمينة العام، جمعية 
الدولي، وزارة  التعاون  النقل عبر الطرق الصينية، جمهورية الصني الشعبية، جو تشنزي، مدير عام قسم 

اإلتصاالت الصينية، وجانوس الكني، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

جارغالسايكان،  يوندونسورن  الطرق،  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  غوينكوف،  جوليان  اليمني:  إلى  الشمال  من 
مسؤول مجلس األمن القومي في منغوليا، مارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، داغفا بامتونك، قنصل 

في البعثة املنغولية الدائمة إلى مكتب األمم املتحدة في جنيف وبيتر كراوز، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

مؤمتر  أمام  كلمة  في  الطرق،  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد   ، برتو  دي  أومبارتو 
جمعية رعاية جميع الناقلني الهندية في نيودلهي، في الهند. 

لتسهيل ا
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تركز مجموعة اخلبراء اخلاصة بنقل السلع اخلطرة التابعة 
على  أساسي  بشكل  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد 
رصد التطورات األمنية مبا في ذلك حتليل اخملاطر وأنشطة 
النقل  وتعريفات  احلالية  املتطلبات  وأقلمة  املعايير  فرض 
األطراف  جميع  يتمكن  كي  اخلطرة  للسلع  الطرق  عبر 
املشاركني في النقل حتمل مسؤولياتهم بشكل أفضل. 

في العام 2009، وبسبب توجيه املفوضية األوروبية اجلديد 
اإلحتاد  سيتابع  اخلطرة،  للسلع  الداخلي  بالنقل  اخلاص 
الدولي للنقل عبر الطرق بشكل دقيق عمل إجتماع جلنة 
األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا حول علم إرسال البيانات 
تعزيز  أجل  من  املعلومات(،  تكنولوجيا  نظام  )تطبيقات 
أن  ويجب  بالبر.  اخلطرة  السلع  بنقل  املتعلقة  األحكام 
املعلومات  تكنولوجيا  نظام  تطبيقات  إستخدام  يكون 
طوعياً كي يتمكن املسّلم والناقل واملستلم من احلفاظ 
على حرية إختيار وسائل النقل التي يستخدمونها ويجب 
أال يصبح أداة لفرض جزية على وسيلة نقل معينة دون 

األخرى. 

وستتابع مجموعة مجموعة اخلبراء اخلاصة بنقل السلع 
اخلطرة التابعة لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، بالتعاون 
مع اجلمعية الوطنية للنقل العام في البرتغال املعروفة 
بـ”ANTRAM”، العضو في اإلحتاد ووفد احلكومة البرتغالية 
إلى جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا املشروع من أجل 
اخلطرة  للسلع  الطرق  عبر  النقل  شهادة  تناغم  حتقيق 
)الفصل 8.2( وستتابع تعريف إلتزامات السالمة اخلاصة 

باملفرغني. 

السلع  بنقل  اخلاصة  اخلبراء  مجموعة  ستضّمن  كما 
نشر  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  التابعة  اخلطرة 
في  اجلديد  اخلطرة  للسلع  الطرق  عبر  النقل  كتيب 
كما  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  أكادميية  أنشطة 
موقع  على  للتعليمات  متعددة  خطية  ترجمات  ستوّفر 
  www.iru.org اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق على املوقع

خالل العام 2009. 
 2008www.globetrucker.com مصدر الصورة: جلوب تركر



للنقل  الدولي  لإلحتاد  العاملي  املؤمتر  إستقطب 
 70 1900 مشارك من قرابة  عبر الطرق أكثر من 
غول  اهلل  عبد  د.  تركيا،  رئيس  ذلك  في  مبا  بلداً 
ورئيس اإلحتاد السوفييتي السابق )1990-1991(، 
ميكايل س. غورباتشوف، فضالً عن زهاء 30 وزير 
نقل تناولوا موضوع “إعادة إحياء طريق احلرير” في 

قرارهم املعتمد إبان املؤمتر الوزاري. 

جانوس الكني
رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

احلكومية  السلطات  مبنح  املؤمتر  هذا  “يساهم 
العام  والرأي  اإلعالم  ووسائل  السياسات  وصناع 
الذي  اإلستثنائي  الدور  عن  أوضح  صورة  عموماً 
ال ميكن اإلستعاضة عنه والذي يؤديه النقل عبر 
جميع  في  واألعمال  األشخاص  ربط  في  الطرق 
البلدان واملناطق باألسواق العاملية كافة. وال شك 
في أن العام 2008 هو عام مميز ألنه يشكل الذكرى 

الستني لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق”.

ميكايل غورباتشوف
رئيس اإلحتاد السوفييتي السابق )1990-1991(

“كأفراد كمواطنني عاديني، جميعنا نستفيد من 
النقل عبر الطرق. من املهد إلى اللحد نحن جميعاً 
عبر  النقل  يقدمها  خدمات  ونستخدم  نحتاج 
الطرق. فاملدن تُنّظف واحملال تُعبأ بالسلع املسّلمة 
بفضل النقل عبر الطرق وعندما تفتح كّل صباح 

ميكننا أن نستمتع بكل ما تقدمه لنا”. 

د. عبد اهلل غول
رئيس جمهورية تركيا

“ما برحنا نبني اخلطوط السريعة، وآخر مثال على 
ذلك هو اخلط السريع الدائري للبحر األسود. وقد 
أظن  وأنا  تركيا.  في  كامالً  إنهائه  على  أشرفنا 
أنه سيكتمل أيضاً في مناطق أخرى حول البحر 
إلى  ما  يوماً  األسود. وهكذا سيصل طريق احلرير 
قلب آسيا كما كان في املاضي. وأن أعتقد أنه في 
خالل عشرة أعوام بل خمسة أعوام على األرجح 

سنشهد إحياء تاماً لطريق احلرير”. 

مؤمتر الذكرى الستني العاملي لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق
“النقل عبر الطرق يقود السالم واإلزدهار”
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عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  رئيس  الكني،  جانوس 
الطرق

“في مجتمعنا املعاصر، ما زال أشخاص عاديون يجدون 
بأعمال  ويقومون  عادية  غير  أوضاع  في  أنفسهم 
بطولية، وبفضل تدخل السيد غرين احملترف والشجاع 

مت إنقاذ أوالد كانوا على منت باص تدهور”. 

الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بجائزة  الفائز 
الفخرية الكبرى- بارتل غرين

بارتل غرين، الفائز بجائزة اإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق الفخرية الكبرى للعام 2008

أنني  “ال أظنني قمت بعمل إستثنائي. لكنني سعيد 
كانوا  الذين  األطفال  ألولئك  األسوأ  حدوث  دون  حلت 

على منت الباص املتدهور”. 



51 إعالن املؤمتر

يجب على اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق العمل 
مع أعضائه واجلهات املشغلة  للنقل عبر الطرق 
في شراكة عامة وخاصة حقيقية مع احلكومات 

من أجل إرساء السالم واإلزدهار من خالل:

. 1 اإلعتراف بدور النقل عبر الطرق الذي ال ميكن 
اإلستعاضة عنه

- احلكومات

يتطلب  حديث  إقتصاد  أو  مجتمع  أي  بأن  اإلقرار 
نقالً فعاالً متكامالً

 - قطاع النقل عبر الطرق

تزويد اإلقتصادات واجملتمع ككل بخدماته الفعالة 
والفريدة من  والعالية اجلودة واملتكاملة  واحملترفة 

نوعها. 

. 2 تسهيل النقل عبر الطرق

- احلكومات

النقل  وسيلة  هو  الطرق  عبر  النقل  بأن  اإلقرار   
األكثر تنظيماً في حني يجب تسهيلها وتعزيزها 

إلرساء السالم واإلزدهار. 

منظمة  وإتفاقات  املتحدة  األمم  إتفاقيات  تطبيق 
التجارة العاملية من أجل تسهيل التجارة العابرة 
للحدود والتنقل احلر لألشخاص والسلع واآلليات 
دخول  تأشيرات  وإصدار  وسائقيها،  الطرقة  عبر 

“النقل عبر الطرق يسّبب السالم واإلزدهار”
مت إعتماده باإلجماع من اجلمعية العمومية لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ومن األلف وتسعمائة مشارك القادمني من 70 بلداً في إسطنبول، في تركيا، في 16 أيار/ مايو من العام 2008 

)مقتطف(

عدة  وملرات  األمد  وطويلة  األطراف  متعددة 
للسائقني، 

فرض  أقلمة  خالل  من  العادل  التنافس  ضمان 
الضرائب كي يغطي البنية التحتية للطرق ومن 
خالل تعزيز وحتقيق تناغم قواعد النفاذ إلى املهنة 

والسوق،

من  والتجارة  الدولي  الطرق  عبر  النقل  أمن  زيادة 
عبر  للنقل  املتحدة  األمم  إتفاقية  إستخدام  خالل 
متطلبات  جميع  تطبيق  بهدف  الدولي  الطرق 

إطار عمل منظمة اجلمارك العاملية للسالمة،

- قطاع النقل عبر الطرق

التدريب  خالل  من  اجلودة  عالية  خدمات  ضمان 
الذي تقدمه شبكة معاهد أكادميية اإلحتاد الدولي 

للنقل عبر الطرق،

اإللتزام بتطبيق األمن والسالمة وتسهيل القوانني 
والقواعد فضالً عن اإلرشادات اخلاصة بالقطاع.

. 3 إحداث التنمية البيئية واإلقتصادية 
واإلجتماعية املستدامة

- احلكومات

تسريع  أجل  من  حقيقية  جتارية  حوافز  تأمني 
القطاع  وممارسات  املبتكرة  النقل  تقنيات  دخول 

الفضلى،

نتيجة  هو  النقل  على  الطلب  تزايد  بأن  اإلقرار 

النقل  وأن  اإلجتماعي  والتقدم  اإلقتصادي  للنمو 
يسببها  التي  األكالف  أصالً  يغطي  الطرق  عبر 

للبنية التحتية والبيئة، 

إلى  باإلستناد  بلد  كل  في  طاقة  سياسة  وضع 
تنوع إستخدام النفط، 

تعزيز سالمة الطرق من خالل إستهداف األسباب 
احملددة علمياً للحوادث واملتضمنة آليات جتارية،

إحتياجات  لتلبية  إجتماعية  تنظيمات  إعتماد 
املتزايد  الطلب  عن  فضالً  والشركات  السائقني 

للمجتمع على التنقل، 

- قطاع النقل عبر الطرق

خالل  من  للسالمة  القياسية  األرقام  حتسني 
إحترام متطلبات السالمة وتوفير تدريب مناسب 

للسائقني،

للطاقة  الطرق  عبر  النقل  إستهالك  تخفيض 
مبتكرة  تدابير  خالل  من  البيئة  على  وآلثاره 

وممارسات القطاع الفضلى،

من  املشتركة  النقل  وسائل  بني  التعاون  تعزيز 
خالل احلدود احلديثة،

وأوضاع  حسنة  وصورة  مؤاتية  بيئة  إنشاء 
إجتماعية جيدة إلستقطاب الشباب إلى املهنة،

. 4 ربط األعمال ببعضها البعض في كافة 
األسواق العاملية

- احلكومات

تعزيز النقل عبر الطرق من خالل تطبيق صكوك 
أجل  من  املطلوبة  األطراف  املتعددة  التسهيل 
السماح بترابط جميع األعمال في كافة األسواق 
العاملية مبا أن جميع البلدان مفتوحة أمام النقل 

عبر الطرق،

- قطاع النقل عبر الطرق

اجلديدة  اآلسيوية  األوروبية  النقل  مبادرة  تعزيز 
النقل  ممرات  عن  فضالً  احلكومات  من  بدعم 

املستقبلية الكبرى،

ومع هذا اإلعالن يتعهد اإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق مع أعضائه بالعمل معاً في شراكة عامة 
وخاصة من أجل إرساء السالم واإلزدهار في جميع 

أرجاء العالم. 



بينالي يلديرمي، وزير اإلتصاالت، تركيا

تأشيرات  متطلبات  تخلف  “اليوم، 
احلدودية  اإلنتظار  وأوقات  الدخول 
أشكال  وكافة  الرسمية  واملعامالت 
احلرة  احلركة  على  املطبقة  العوائق 
آثاراً  واخلدمات  واألشخاص  للسلع 
النقل  قطاع  على  ليس  عكسية 
التفاعل  على  أيضاً  بل  فحسب 
هنا،  ومن  والثقافي.  اإلجتماعي 
النقل  أمام  احلواجز  إلغاء  سيساهم 
عبر الطرق الذي يؤدي دوراً بالغ األهمية 
في  والرفاه  اإلقتصادية  التنمية  في 
اإلزدهار  وحتسني  العاملي  السالم  حتفيز 

اإلجتماعي”. 

السابق  العام  األمني  أنان،  أ.  كوفي 
لألمم املتحدة

العالم،  في  أسفاري  تقودني  “حيثما 
والذي  عنه  إستغناء  ال  الذي  الدور  أرى 
لألشخاص  الطرق  عبر  النقل  يؤديه 
السياحية  فاحلافالت  والسلع. 
والشاحنات  األجرة  وسيارات  والباصات 
في  تساهم  والصغيرة  منها  الكبيرة 
اإلقتصادي  والنشاط  البشري  التنقل 
في البلدان املتطورة والنامية على حد 
سواء. وال شك في أن البلدان واجملتمعات 
التي ال متلك شبكات طرقات مناسبة 
أو أنظمة نقل بري هي عاجزة عن النمو 
اإلستثمار  إستقطاب  أو  إقتصادياً 
املنتج. وأنا أشاطر املؤمتر العاملي الواحد 
عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  والثالثني 
عبر  النقل  بأن  القائل  شعاره  الطرق 

الطرق يرسي السالم واإلزدهار”. 
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إن الوزراء:

مواجهة  إلى  احلاجة  اإلعتبار  بعني  يأخذون  إذ  — 
عالقات  حول  إيجابية  بنتائج  العوملة  حتديات 

التجارة والسياحة والنقل في العالم،

وإذ يشددون على ضرورة حتقيق تعاون إقتصادي  — 
وإجتماعي وثيق بني مناطق العالم اخملتلفة،

التجارية  اخلطوط  بأهمية  منهم  وإقتناعاً  — 
املترابطة للتفاعل بني املناطق، 

لإلقتصادات  السريع  النمو  يلحظون  وإذ  — 
اآلسيوية في العالم في خالل السنوات القليلة 
روابط  وتشغيل  إنشاء  يستدعي  ما  املنصرمة 

النقل العابرة للقارات بفعالية،

أوروبا  بني  التجارة  تزايد  أن  على  يؤكدون  وإذ  — 
وآسيا يحث على تطوير ممرات النقل عبر الطرق 

من أجل تسهيل تدفق التجارة،

من  الكثير  وجود  اإلعتبار  بعني  يأخذون  وإذ  — 
تندمج  لم  التي  الداخلية  اآلسيوية  البلدان 

إقتصاداتها بعد في اإلقتصاد العاملي،

وإذ يشددون على ضرورة حتسني خطوط النقل  — 
وعبور  البناء  محوري  على  اآلسيوية  األوروبية 
التي  الناقصة  الروابط  وإنهاء  القومية  احلدود 

تتمتع بأهمية قارية،

وسيلة  ميّثل  الطرق  عبر  النقل  بأن  يقرون  وإذ  — 

واملناطق  البلدان  لربط  ومرنة  للغاية  فعالة 
اجملاورة لبعضها البعض،

وإذ يدركون احلاجة إلى التعاون اإلقليمي والدولي  — 
من أجل إنشاء خط سير غير منقطع، 

النقل  على  الطلب  تزايد  أن  على  يؤكدون  وإذ  — 
عبر الطرق بني آسيا وأوروبا يستدعي إستخدام 
ممرات نقل تنافسية ومربحة وفعالة على غرار 

طريق احلرير القدمي، 

إلى األسواق  النفاذ  بأهمية تسهيل  يقرون  وإذ  — 
جولة  إستكمال  ضرورة  إلى  اإلشارة  خالل  من 
العاملية،  التجارة  ملنظمة  التابعة  الدوحة 
ووقعها احلسن على تسهيل النقل عبر الطرق 

الدولي،

من  ومبادرات  بأنشطة  القيام  يدعمون  وإذ  — 
األوروبية  النقل  روابط  تنمية  عدد من منصات 

اآلسيوية،

احلكومية  الوكاالت  مشاركة  يقدرون  وإذ  — 
في  الدولية  واملنظمات  املهنية  واجلمعيات 

تسهيل عمليات النقل عبر الطرق الدولي، 

قرروا تعزيز العمل املشترك من أجل: 

واإلقليمية  الوطنية  النقل  سياسات  تنسيق  — 
واحلفاظ  اجلودة  عالية  حتتية  بنية  تطوير  بغية 
الداخلية  النقل  خطوط  إمتداد  على  عليها 

األوروبية اآلسيوية، 

مشاريع  إعداد  أجل  من  وثيق  بشكل  التعاون  — 
بني حتتية مشتركة والقيام بأعمال مشتركة 
السلع عبر  نقل  احلواجز في  إزالة جميع  بغية 

الطرق الدولي، 

يتعلق  ما  في  الفضلى  املمارسات  مشاطرة  — 
بتطوير البنية التحتية واخلارجية، 

مشاريع  وتنفيذ  إنشاء  على  العمل  متابعة  — 
في  النقل  ممرات  لتطوير  مهمة  مشتركة 

اإلقتصادات الداخلية املغلقة، 

ممرات  تطوير  في  تكنولوجية  حتسينات  إدخال  — 
الوسائل  متعددة  مبقاربة  السماح  مع  النقل 

متكاملة، 

املمرات  على  التجارة  تسهيل  جهود  صب  — 
البالغة األهمية بالنسبة إلى تقدم التجارة، 

اإلنضمام إلى إتفاقيات األمم املتحدة حول النقل  — 
عبر الطرق الدولي وتطبيقها وتعزيزها، 

العاملية  التجارة  منظمة  قواعد  تطبيق  — 
املستندات  وتبسيط  التنقل  بحرية  املتعلقة 

وتقليل األكالف والضرائب، 

حول  األطراف  ومتعددة  ثنائية  إتفاقات  توقيع  — 
تسهيل النفاذ إلى أسواق النقل الدولية وفقاً 

ملبادئ اإلتفاقيات الدولية املوجودة أصالً، 

حتسني ظروف عبور احلدود مبا أن أوقات اإلنتظار  — 

الطويلة على احلدود متثل خسائر كبرى لإلقتصاد 
وخلل أمني بالنسبة إلى عمليات النقل، 

حلول  لتطبيق  إقتصادية  حوافز  إنشاء  — 
اإلبتكارات  وتطبيق  للتنمية  األفضلية  تعطي 
قطاع  في  املستدامة  والتقنية  اللوجستية 

النقل عبر الطرق، 

توسيع  ذلك  في  مبا  املدمج  النقل  تطوير  — 
محطات الشحن العابرة للحدود،

بالغة  املفقودة في شبكات  الطرق  روابط  بناء  — 
األهمية،

قطاع  مع  واحلوار  التعاون  وتشجيع  تعزيز  — 
النقل،

وتعزيز  لتحسني  مقاربات جديدة  ودعم  تطوير  — 
صورة النقل عبر الطرق، 

و قد دعوا:

جميع األطراف املهتمة إلى املشاركة في حوار  — 
خاصة  شراكة  شكل  على  ومستمر  فعال 
عامة لتحقيق التقدم نحو األهداف احملددة في 

اإلعالن. 

ُعقد املؤمتر الوزاري في إطار عمل املؤمتر العاملي 
لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في إسطنبول 

بني 15 و16 أيار/ مايو 2008. 

 

اإلعالن املشترك للمؤمتر الوزاري في إسطنبول حول إعادة إحياء طريق احلرير

مت إعتماده في إسطنبول، جمهورية تركيا، 16 أيار/ مايو 2008 
)مقتطف(
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تعد منظومة النقل عبر الطرق الدولي أفضل أداة لتطبيق إطار عمل منظمة اجلمارك العاملية للسالمة مبا في ذلك 
النظام التأسيسي ملنظمة املشغلني اإلقتصاديني املرخصني ولتسهيل التجارة والنقل عبر الطرق

الدولي  الطرق  النقل عبر  تُعتبر منظومة 
املتوفرة  الوحيدة  األطراف  املتعددة  األداة 
اليوم والقادرة على تسهيل التجارة الدولية 
وقد  العاملي.  األمن  حتسني  مع  والنقل 
اآلن  وهي  دولة موقعة   68 صادقت عليها 
تعمل في 56 بلداً وسوف يستمر نطاقها 

اجلغرافي بالتوسع نحو املستقبل. 

اجلمارك  منظمة  عمل  إطار  نشر  فعقب 
البلدان  بدأت  السالمة،  ملعايير  العاملية 
بتكييف تشريعاتها الوطنية بغية تطبيق 

متطلبات السالمة اجلديدة هذه. 

لكن ليس في إطار عمل منظمة اجلمارك 
إلى  ترمي  أحكام  أي  للسالمة  العاملية 
ضمان اإلعتراف املتبادل بالرقابات الوطنية 
التأسيسي ملنظمة املشغلني  بالنظام  أو 
يبق  لم  وهكذا،  املرخصني.  اإلقتصاديني 
في  الدخول  سوى  آخر  خيار  البلدان  أمام 

شركائها  من  كل  مع  ثنائية  مفاوضات 
التجاريني. 

وقد نشرت غرفة التجارة األميركية في 
أيار/ مايو من العام 2008 تخلص بوضوح 
إلى أن إتفاقية النقل عبر الطرق الدولي 
عمل  إطار  لتطبيق  الفضلى  األداة  هي 
مبا  للسالمة  العاملية  اجلمارك  منظمة 
في ذلك النظام التأسيسي للمشغلني 

اإلقتصاديني املرخصني. 

ومنذ ذلك احلني، بدأت هيئات األمم املتحدة 
الدولي  الطرق  عبر  النقل  وإتفاقية 
التعديالت  بعض  إجراء  في  بالتفكير 
الدولي  الطرق  عبر  النقل  إتفاقية  جلعل 
منسجمة بالكامل مع إطار عمل منظمة 

اجلمارك العاملية ملعايير السالمة. 

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  وسيستمر 
أعضائه  مع  شراكة  في  بالعمل  الطرق 
العاملية  اجلمارك  ومنظمة  واحلكومات 
وجلنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا، من 
الدولي،  الطرق  النقل عبر  خالل منظومة 
ليس بواسطة صك لتسهيل التجارة بل 
أيضاً بواسطة أداة متعددة األطراف فريدة 
منظمة  عمل  إطار  متطلبات  لتطبيق 

اجلمارك العاملية للسالمة اجلديدة. 
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إبتداءاً من األول من كانون الثاني/ يناير من العام 
الدولي  الطرق  عبر  النقل  دفاتر  تُقبل  لن   ،2009
على أراضي اإلحتاد األوروبي إال إذا كانت بيانات دفتر 

النقل عبر الطرق الدولي قد ُقّدمت مسبقاً. 

وقد طور اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق بالشراكة 
مع السلطات اجلمركية لعديد من الدول األعضاء 
للسماح  إلكترونياً  تطبيقاً  األوروبي  اإلحتاد  في 
املرخصة  الدولي  الطرق  عبر  النقل  دفاتر  حلاملي 
دون  من  ومجاناً  إلكترونياً  دفاترهم  بيانات  بتقدمي 

اإلضطرار إلى اللجوء إلى طرف ثالث أو وسيط. 

عبر  للنقل  املسبق  اإللكتروني  التصريح  يرمي 
النقل  دفاتر  حاملي  تزويد  إلى  الدولي  الطرق 
النظر عن جنسياتهم  بغض  الدولي  الطرق  عبر 
اجلمارك.  مع  واحد  تواصلي  مبوقع  ومواقعهم 
إدخال  سوى  املرخصني  احلاملني  على  وليس 
إلكترونياً  وإرسالها  واحدة  املطلوبة مرة  البيانات 
تبلغ  وعندما  اجلمركية.  السلطات  إلى  مسبقاً 
نقطة  أو  للمغادرة  اجلمارك  مكتب  الشاحنة 
اجلمركية  السلطات  على  ليس  احلدودية،  العبور 
النقل  بدفتر  اإللكترونية  البيانات  مقارنة  سوى 
اإللكتروني  التصريح  وإدخال  الدولي  الطرق  عبر 

إلى أنظمتها اجلمركية الداخلية. 

على  قدرته  اآلن  حتى  التطبيق  هذا  أظهر  وقد 
وبالتالي تسهيل  احلدودية  العبور  أوقات  تخفيف 
عن  فضالً  الدولي  الطرق  عبر  والنقل  التجارة 

اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها اجلمارك. 

عبر  للنقل  املسبقة  اإللكترونية  التصريحات 
النقل عبر  دفاتر  الدولي تسمح حلاملي  الطرق 
الطرق الدولي بالتأقلم مع فرض اإلحتاد األوروبي 
بتصريحات  القيام   2009 يوليو  متوز/  من  بدءاً 

أمنية تسبق املغادرة والوصول. 

جمارك اإلحتاد األوروبي

التصريح اجلمركي

الصالحية
صالح

أي ي 15
بيانات
امللف 

التصريح اإللكتروني املسبق للنقل عبر الطرق الدولي 

سلع تُركت للترانزيت في نظام الترانزيت احلاسوبي اجلديد

جمارك اإلحتاد األوروبي

دفاتر  الدولي تسمح حلاملي  الطرق  عبر  للنقل  املسبقة  اإللكترونية  اإلعالنات 
األوروبي  لإلحتاد  اجلديدة  اإللزامية  الشروط  بإستيفاء  الدولي  الطرق  عبر  النقل 

بدءاً من متوز/ يوليو 2009

لتسهيل ا
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عبر  النقل  منظومة  أمام  حتديات 
الطرق الدولي

لقد جعل رفع حدود ضمانة النقل عبر الطرق الدولي بحوالى 
100 في املائة أي من 50 ألف دوالر أميركي إلى 60 ألف يورو 
التابعة للجنة  الدولي  النقل عبر الطرق  الذي قررته هيئات 
االمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا من تطبيق أدوات إدارة اخملاطر 
النقل عبر  إلى منظومة  البيانات  إرسال  غرار  الفعالة على 
التصريح  ونظام  قصير  وقت  في  للسالمة  الدولي  الطرق 
املسبق اإللكتروني أمراً البد منه. ولهذا عمد اإلحتاد الدولي 
مع  عالقاته  مضاعفة  إلى  أعضائه  مع  الطرق  عبر  للنقل 

السلطات املهتمة من أجل حتقيق هذه األهداف. 

ومن أجل تسهيل النقل الدواي للسلع، سيستمر اإلحتاد 
الدولي وأعضاؤه أيضاً بتشجيع احلكومات على اإلنضمام 
حتقيق  وإتفاقية  الدولي  الطرق  عبر  النقل  إتفاقية  إلى 
وتطبيق   1982 للعام  للسلع  احلدودية  الرقابة  تناغم 

مرفقها اجلديد رقم 8. 

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  تعاون  تعزيز  وبوجه خاص، سيتم 
الطرق مع السلطات اجلمركية في جمهورية الصني الشعبية 
واجلمعية الصينية للنقل عبر الطرق العضو في اإلحتاد من 

خالل حصص تدريبية معدة خصيصاً لهذه الغاية. 

منظمة  مع  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  وسيتعاون 
أجل  من  تفاهم  مذكرة  أساس  على  اإلقتصادي  التعاون 
تعزيز النقل عبر الطرق الدولي في أعضاء منظمة التعاون 
وباكستان  السعودية  السيما  اجملاورة  والدول  اإلقتصادي 
النقل عبر الطرق  إدخال منظومة  والهند مبا في ذلك إعادة 

الدولي إلى أفغانستان. 



57 قضايا النقل عبر الطرق اإلجتماعية الدولي: احلاجة إلى أقلمة قواعد اإلحتاد األوروبي 
واإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم اآلليات العاملة في النقل عبر الطرق الدولي

أقلمة نص قواعد اإلحتاد األوروبي واإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم اآلليات العاملة في النقل عبر الطرق الدولي

ما برح اإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم اآلليات العاملة في النقل عبر الطرق الدولي، منذ إعتماده، يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل تنمية سوق 
النقل عبر الطرق األوروبي اآلسيوي. ومن خالل وضع إطار عمل مشترك لقواعد أوقات الراحة والقيادة وأجهزة قياس منسجمة مع املعايير من 
أجل تطبيق هذه القواعد، ضمن اإلتفاق وجود ظروف متساوية لرحالت النقل عبر الطرق الدولي على إمتداد اإلحتاد األوروبي والقارة األوروبية 

ككل وما بعدها. 

لكّن، األطراف املوقعة من غير اإلحتاد األوروبي قد أعربت عن تزايد مختوفها إزاء إقتراح حتقيق التناغم بني اإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم 
الواقعية في  النهائية غير  الزمنية  واملهلة  األوروبي  اإلحتاد  والراحة في  القيادة  أوقات  وقواعد  الدولي  الطرق  النقل عبر  العاملة في  اآلليات 
حزيران/ يونيو 2010 لإلعتماد اإللزامي للعّداد الرقمي جلميع اآلليات اجلديدة املستخدمة في رحالت اإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم اآلليات 

العاملة في النقل عبر الطرق الدولي. 

وتقوم األطراف املوقعة لإلتفاق من غير اإلحتاد األوروبي بالطعن في اجلدول الومني احملدد إلعتماد اجلهاز وهي تشكك في قدرة البلدان غير العضو 
في اإلحتاد األوروبي على تطبيقه من دون مستوى املعونة نفسه الذي تلقته الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي. فضالً عن ذلك، تشير األطراف 
إلى بعض األحكام املعينة اخلاصة بقواعد اإلحتاد األوروبي ألوقات القيادة والراحة التي ال ميكن نقلها ببساطة إلى اإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل 
النقل احلاصلة  الوقائع اجلغرافية والتشغيلية لرحالت  إلى اإلختالف املهول في  الدولي نظراً  النقل عبر الطرق  العاملة في  اآلليات  طواقم 

مبوجب مجموعتني مختلفتني من القواعد. 

يهدف اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق إلى طلب إجراء أقلمة مستندة إلى نظر األطراف املوقعة كافة وجلنة األمم املتحدة اإلقتصادية 
ألوروبا واملفوضية األوروبية بواقعية إلى الوقائع احلالية. 

اآلليات  طواقم  بعمل  اخلاص  األوروبي  اإلتفاق  تطبيق 
احمليط  من  الدولي  الطرق  عبر  النقل  في  العاملة 
موضوع  مجرد  ليس  هو  الهادئ  احمليط  إلى  األطلسي 

يخص اإلحتاد األوروبي

ومستدام  متوازن  تنظيمي  عمل  إطار  حتقيق  إلى  السعي  يعد 
قصوى  أولوية  الطرق  عبر  النقل  قطاع  في  اإلجتماعية  للقضايا 
الواقع ساهم إدخال العّداد  لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. وفي 
في  كبير  بشكل  اجلديدة  والراحة  القيادة  أوقات  وقواعد  الرقمي 
دون منح  التشغيلية من  للمرونة  التوازن مع متديده  بهذا  اإلخالل 
يجعل  ذلك،  على  عالوة  املوعودة.  الرعاية  مكاسب  السائقني 
التمديد املستقبلي حلدود هذين التشريعني اإللزاميني الرئيسني 
خالل  من  الهادئ  احمليط  إلى  األطلسي  احمليط  من  ميتد  حتى 
اإلتفاق األوروبي اخلاص بعمل طواقم اآلليات العاملة في النقل 
اإلحتاد  تخص  قضية  مجرد  من  أكثر  منهما  الدولي  الطرق  عبر 

األوروبي وحده.

لتسهيل ا
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: عية جتما إل ا ق  لطر ا عبر  لنقل  ا يا  قضا
قمي لر ا د  ا لعد ا تصليح  و تطبيق  ن  ضما لى  إ جة  حلا ا

األوروبي  اإلحتاد  نص  توضيح  يجب 
التنظيمي رقم 561 من أجل ضمان 

التطبيق العادل

الدولي  اإلحتاد  في  األعضاء  اجلمعيات  حددت 
واألحكام  املواد  من  الئحة  الطرق  عبر  للنقل 
ألوقات  التنظيمي  األوروبي  اإلحتاد  قانون  في 
بد  ال  التي  أ  561/2006/م  رقم  والراحة  القيادة 
من توضيحها لضمان التطبيق العادل والفعال 

على إمتداد اإلحتاد األوروبي

القيمة  إختبار  مبكان  الضروري  من  صار  لقد 
من  األوروبية  املفوضية  لتوجيهات  العملية 
في خالل  الفعلي  إستخدامها  خالل حتديد مدى 
عمليات التفتيش على جوانب الطرق. أما إذا لم 
عندئذ  األوروبية  املفوضية  فعلى  تُستخدم  تكن 
املتناغم  التطبيق  لضمان  أقوى  صكوك  تطوير 

واملتطابق على إمتداد اإلحتاد األوروبي. 

املشاكل  حّل  الصلة  ذات  األخرى  األولويات  ومن 
اإلحتاد  في  األعضاء  اجلمعيات  حددتها  التي 
“بإستمارة  واملتعلقة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 
التي  املشتركة”  األوروبي  اإلحتاد  سائقي  إفادة 
بعض  عن  التصريح  أجل  من  إستخدامها  يجب 
األنشطة التي ال يسجلها العداد الرقمي. فعلى 
زادت  أساساً،  املنشود  التبسيط  هدف  عكس 
مستندات  تعقيد  من  األوروبي  اإلحتاد  إستمارة 
السائقني. وسيشكل هذا املوضوع أولوية لإلحتاد 

الدولي للنقل عبر الطرق في العام 2009. 

مصدر الصورة: ْبدو

اليونان،  خال  ما  األوروبي،  اإلحتاد  يعد  حني  في 
على  واملوافقة  السائقني  دفاتر  إصدار  على  قادراً 
نظام  ودعم  لضبط  الضرورية  العمل  ورشات 
 ،2006 العام  في  إعتماده  مت  الذي  الرقمي  العداد 
يواجه العديد من اجلهات املشغلة اليوم مشاكل 
مت  وقد  للجهاز.  اليومي  تشغيلها  في  عملية 
حتديد مجموعة كبيرة من املشاكل في البحث 
للنقل عبر  الدولي  أعده اإلحتاد  الذي  التقييمي 
والفنية  العملية  “املشاكل  واملعنون  الطرق 
الرقمي” وال تزال هذه املشاكل بإنتظار  للعداد 

احللول.

مشاكل العداد الرقمي العديدة ال تزال بحاجة إلى حلول

املواصفات  حتسني  إلى  الرامية  اجلهود  وتتركز 
العداد  “مشروع  على  الرقمي  للعداد  التقنية 
اإلحتاد  فيه  يشارك  وهو مشروع  الذكي”.  الرقمي 
أجل  من  كبير  بشكل  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 
إعداد مقترحات مفصلة حول كيفية حل العديد 
الفنية  املواصفات  في  الناشئة  املشاكل  من 
للجهاز واملذكورة في بحث اإلحتاد التقييمي. وقد 
الواضحة  التوصية  مع  أولويات  الئحة  إعداد  مت 
بضرورة إدخال املفوضية األوروبية في العام 2009 

مثل هذه احللول في قانون اإلحتاد األوروبي من خالل 
إجراء مجموعة جلان اإلحتاد األوروبي. كذلك، يجب 
عملية  تطبيقية  ومشاكل  إضافية  قضايا  حل 
أخرى متصلة باجلهاز من خالل مراجعة التنظيم 
املتعلق بالعداد الرقمي برمّته واملتوقع أطالقه في 

العام 2009.
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نائب  إلى  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  سّلم 
رئيس املفوضية األوروبية جاك بارو ورئيسة اللجنة 
باوال كوستا، عريضة حتمل تواقيع 20 ألف سائق 
ومدير من شركات احلافالت السياحية في الدول 
فيها  طالبوا  وهم  األوروبي،  اإلحتاد  في  األعضاء 
بالقيادة  اخلاص  القانون  من  إستثنائهم  بإعادة 

طوال إثني عشر يوماً مستمراً. 

كذلك  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  وتفاوض 
مع اإلحتاد األوروبي لعمال النقل حول الظروف التي 
القانون  على  اإلستثناء  إدخال  إعادة  ستصحب 
اخلاص بالقيادة طوال 12 يوماً مستمراً في تشريع 

اإلحتاد األوروبي اخلاص بأوقات القيادة والراحة. 

وفي حزيران/ يونيو من العام 2008، صوتت اجللسة 
الكاملة للبرملان األوروبي بغالبية عظمى لصالح 
إدخال إستثناء اإلثني عشر  تعديل محدد يطلب 

القيادة  ألوقات  األوروبي  اإلحتاد  قواعد  في  يوماً 
توصيات  إلى  تام  بشكل  باإلستناد  والراحة 
عبر  للنقل  الدولي  )اإلحتاد  اإلجتماعيني  الشركاء 
الطرق واإلحتاد األوروبي لعمال النقل(. ويدعو اإلحتاد 
األوروبي  الدولي للنقل عبر الطرق مجلس اإلحتاد 
كي  القرار  إتخاذ  فب  املسارعة  إلى  النقل  لوزراء 
تتمكن اجلهات املشّغلة للحافالت السياحية في 
بدءاً  اإلستثناء  من  اإلستفادة  من  األوروبي  اإلحتاد 
ويطلب   .2009 العام  من  يناير  األول/  كانون  من 
اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق أيضاً احلفاظ على 
األوروبي  اإلتفاق  في  يوماً  عشر  اإلثني  إستثناء 
النقل  في  العاملة  اآلليات  طواقم  بعمل  اخلاص 
بأوقات  املتعلقة  وقواعده  الدولي  الطرق  عبر 

القيادة والراحة. 

قطاع احلافالت السياحية يطلب إعادة إستثنائه من القانون اخلاص بالقيادة طوال إثني عشر يوماً
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لقد أظهرت عمليات التفتيش على جوانب الطرق 
وهي  تسير  السياحية  واحلافالت  الباصات  أن 
إستخدام  عند  لها  األقصى  الوزن  حلد  متجاوزة 
اإلحتاد  أطلق  وقد  كاملة.  اإلستيعابية  قدرتها 
حددت  علمية  دراسة  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 
احلافالت  أوزان  لزيادة  املسببة  العوامل  من  عدداً 
ألوزان  املستمرة  الزيادة  غرار  على  السياحية 
اآلليات الفارغة وزيادة املعدل العام ألوزان الركاب 

وأمتعتهم. 

األمم  جلنة  على  “أومنيباس”  إتفاق  يقترح  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
املتحدة اإلقتصادية ألوروبا

أعد اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق بالتعاون مع اجلمعيات األعضاء فيه وسلطات حكومية عدة من الدول 
األعضاء في جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا مقترحاً حول إتفاق عاملي متعدد األطراف خاص بالنقل 
العادي الدولي للركاب باحلافالت السياحية والباصات )واملعروف بـ “أمنيباس”(. ومن املتوقع أن يساهم أي 
إتفاق مستقبلي متعدد األطراف حول خطوط الباصات واحلافالت السياحية العادية الدولية في تسهيل 
هذه اخلدمات إلى حد كبير من خالل إنشاء إطار قانوني ومستندات رقابة وإجراءات تطبيق تكون جميعها 

متناغمة وعادلة مع تخفيف العبء اإلداري واألكالف على كل من السلطات واجلهات املشّغلة. 

الشراكة مع شركة باسورلد
واحلافالت  الباصات  خدمات  لتعزيز  باسورلد  شركة  مع  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  تعاون  لطاملا 
السياحية وصورة قطاع الباصات واحلافالت. وسينعقد منتدى اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق السادس 
للباصات واحلافالت السياحية في تشرين األول/ أكتوبر من العام 2009 في كورتريجك في بلجيكا في إطار 

عمل شركة باسورلد األوروبية. 

مصدر الصورة: مجموعة مان

العمل احلكومي مطلوب لوزن احلافالت السياحية
املصنعني  مع  مشتركة  مبادرات  أُطلقت  ولقد 
تقدمي  مت  املشكلة في حني  أجل معاجلة هذه  من 
اإلحتاد  مؤسسات  إلى  الصناعة  من  مقترحات 
احملدد  أ  96/53/م  رقم  التوجيه  لتعديل  األوروبي 
للرحالت  القصوى  واألوزان  القصوى  لألبعاد 

الدولية. 

األقصى  الوزن  في  زيادة  املقترحات  هذه  وتتطلب 
إلى   18 من  اإلطارات  الرباعية  للحافالت  املرخص 
19 طناً فضالً عن تعديل التوجيه رقم 97/27/م أ، 

املتعلق باألحجام واألبعاد واألنواع. 
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حل  والباصات:  السياحية  احلافالت 
الواحد  للقرن  املستدام  التنقل 

والعشرين

الدولي  األوروبية  الباصات  معرض  مؤمتر  أمام 
2008 حول “حّث املدن على اإلستمرار في  لالعم 
للنقل  الدولي  اإلحتاد  رئيس  نائب  شدد  التحرك”، 
أن  على  كلمته  في  سميث  غراهام  الطرق  عبر 
النقل  السياحية هي وسيلة  واحلافالت  الباصات 
البيئة وتقدم  الرائدة في إحترام  األكثر أمناً وهي 
اخلدمات األعلى جودة. لكنه أكد أنه على الرغم 
من مواطن القوة هذه، يجب على قطاع الباصات 
معاً  والعمل  اجلهود  توحيد  السياحية  واحلافالت 
مع الشركاء احلكوميني والصناعيني من أجل تزويد 
الباصات  تصبح  حتى  أفضل  بخدمة  املواطنني 

واحلافالت خيار النقل األول للزبائن واملواطنني. 

املستقلة  الدول  رابطة  مؤمتر 
السادس حول نقل الركاب

حول  السنوي  املستقلة  الدول  رابطة  مؤمتر  ركز 
النقل عبر الطرق في العام 2008 على قضايا نقل 
املستدام  والتنقل  السياحية  واحلافالت  الباصات 
املستقلة.  الدول  رابطة  منطقة  في  لألشخاص 
الدولي  اإلحتاد  نظمه  الذي  املؤمتر  هذا  ضم  وقد 
رابطة  مؤمتر  مع  بالشراكة  الطرق  عبر  للنقل 
الدول املستقلة لتنسيق النقل وبدعم من اإلحتاد 
مشاركاً   150 واملقاولني  للصناعيني  الروسي 
وشركات،  جتارية،  وجمعيات  وباحثون،  )حكومات، 
ومشاريع سفريات، ووسائل إعالم( من عشر بلدان 

وعشرة مناطق روسية. 

بلدان  في  الركاب  نقل  تشريع  املؤمتر  تناول  وقد 
رابطة الدول املستقلة، وتطوير السياحة بالباصات 
إتفاق  وإبرام  املنطقة،  في  السياحية  واحلافالت 
اإلقتصادية  املتحدة  األمم  عليه جلنة  تصادق  دولي 
ألوروبا حول خدمات الباصات واحلافالت السياحية 
العادية في أوروبا، وتعزيز وإستخدام نظام اإلحتاد 
بالنجوم  للتصنيف  الطرق  عبر  للنقل  الدولي 
للحافالت السياحية وإنشاء شراكة خاصة عامة 
لعمليات نقل الركاب الداخلية واملُدنية الفعالة. 

لتسهيل ا
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اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق يعزز 
قطاع سيارات األجرة

الطرق  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد  تعنى مجموعة 
املستأجرة  والسيارات  األجرة  بـ”سيارات  اخلاصة 
لقطاع  بالنسبة  عدة مهمة  بقضايا  مع سائق” 
سيارات األجرة على غرار الوقود والنفاذ إلى املهنة 
وسالمة الطرق، ونفاذ املعوقني إلى سيارات األجرة، 
املوضوعة  اإللكترونية  البيانات  جمع  ووحدات 
العام.  والنقل  البيئة  واملناطق  السيارات،  في 
إطار  في  القضايا  التعاطي مع جميع هذه  ويتم 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  عمل مجموعة 

ومجلس نقل الركاب. 

إلى سلسلة  األجرة  إدخال سيارات 
النقل العام

تعد  الريفية،  واملناطق  املدن  من  العديد  في 
سائق  مع  املستأجرة  والسيارات  األجرة  سيارات 
جزءاً ال يتجزأ من نظام النقل العام. وهي مكملة 
إستبدال  حتى  وميكنها  العام  النقل  خلدمات 
فترات  خالل  في  العادية  العام  النقل  خدمات 
مقبوالً  بديالً  تؤّمن  أن  وميكنها  الطلب.  إنخفاض 

وآمناً للسيارة اخلاصة. 

ويدعو اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق إلى اإلقرار 
املستدام  التنقل  في  األجرة  سيارات  مبساهمة 
كجزء ال يتجزأ من سلسلة النقل العام واجلماعي 
مبا في ذلك خطة عمل اإلحتاد األوروبي حول النقل 

املُدني. 
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مشغلة  جهة   200 حوالى  شارك 
أربع  من  األجرة  لسيارات  وتنظيمية 
للنقل  الدولي  اإلحتاد  منتدى  في  قارات 
لسيارات  الثاني  الدولي  الطرق  عبر 
مبادرات  واجلودة:  “األسواق  حول  األجرة 
احلكومات والقطاع من أجل ضمان جودة 
خدمات سيارات األجرة” الذي مت تنظيمه 
مع  بالشراكة  أملانيا  في  كولونيه  في 
جمعية سيارات األجرة األملانية املعروفة 
بـ”BZP” العضو في اإلحتاد الدولي للنقل 

عبر الطرق. 

فرض  على  املناقشات  ركزت  وقد 
سيارات  سوق  في  وإزالتها  التنظيمات 
األجرة في أوروبا وآسيا وأميركا وأوقيانيا 
املقدمة  اخلدمات  نوعية  على  ووقعها 
من شركات سيارات األجرة. كما مت عرض 
حتسني  حول  اخلاصة  القطاع  مبادرات 

نوعية اخلدمات. 

عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  إرشادات 
والسائقني  للمدراء  الطوعية  الطرق 

لتحسني النفاذ إلى سيارات األجرة

العام  من  مايو  أيار/  في  إسطنبول  في  إجتماع  في 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  مجموعة  إعتمدت   ،2008
الطرق اخلاصة بـ”سيارات األجرة والسيارات املستأجرة 
الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  إرشادات  مع سائق” 
لتحسني  والسائقني  املشغلة  للجهات  الطوعية 
نوعية اخلدمات من خالل جعل خدمات سيارات األجرة 
أكثر نفاذاً للزبائن املعوقني. وقد مت وضع هذه اإلرشادات 
األشخاص  مصالح  متثل  منظمات  مع  بالشراكة 
املعوقني والعاجزين عن التنقل. وقد مت توفير اإلرشادات 
عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  في  األعضاء  للجمعيات 
الطرق وجلميع املستخدمني املهتمني على موقع اإلحتاد 
واألملانية  والفرنسية  اإلنكليزية  باللغات  اإللكتروني 

والروسية. 

اإلرشادات  هذه  تلخيص  سيتم   ،2009 العام  وفي 
بالنسبة  اإلستخدام  سهلة  الئحة  في  ونشرها 

للمستخدمني. 

من الشمال إلى اليمني، نينا نيزوفسكي، نائب رئيس مجموعة سيارات األجرة، اإلحتاد الفنلندي ألصحاب سيارات األجرة، فنلندا، 
هوبرت آنديال، رئيس مجموعة سيارات األجرة، جمعية النقل الهولندية لسيارات األجرة املعروفة بـ”KNV”، هولندا، وتوماس غراتز، 

نائب رئيس مجموعة سيارات األجرة، جمعية سيارات األجرة األملانية املعروفة بـ”BZP”، أملانيا. 
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املشغلة  اجلهات  مهنة  إلى  النفاذ 
للنقل عبر الطرق

األوروبي واجمللس  البرملان  2008، حقق  العام  في 
للنقل  ومفيدة  األهمية  بالغة  إجنازات  األوروبي 
عبر الطرق وذلك في مقترح املفوضية األوروبية 

حول النفاذ إلى املهنة. 

البرملان  إعتمد   ،2008 العام  من  مايو  أيار/  وفي 
مقترح  حول  للتقرير  األولى  قراءته  في  األوروبي 
النفاذ إلى املهنة. ويقدم التقرير تعديالت مهمة 
القضايا  ويوضح  النقل  مدراء  بتعريف  تتعلق 
املتعلقة باإلنتهاكات الصغيرة اخلطيرة واملتكررة، 

ومكان اإلنشاء والوضع املالي. 

وقد إعتمد وزراء اإلحتاد األوروبي إتفاقاً سياسياً في 
األول  املقترح  يغّير   2008 العام  يونيو من  حزيران/ 
املقترحة  التغييرات  بحسب  كبير  إلى حد  وذلك 
اللمسات  وضع  حالياً  ويتم  األوروبي.  البرملان  من 
املوقف  ليعكس  السياسي  اإلتفاق  على  األخيرة 
بالقراءة  األوروبي  البرملان  بدء  الالزم قبل  املشترك 
الثانية. ويسعى اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
هذا  حول  القرار  إتخاذ  عملية  إلنهاء  جهده 
املقبلة  األوروبية  اإلنتخابات  قبل  املهم  التشريع 

في حزيران/ يونيو من العام 2009. 

ونقل  السلع  نقل  إلى سوق  النفاذ 
الركاب

في العام 2008، ناقش البرملان األوروبي مقترحات 
املفوضية األوروبية اجلديدة حول النفاذ إلى سوق 
نقل السلع والنفاذ إلى سوق احلافالت السياحية 
والباصات. وقد إعتمد البرملان األوروبي تقريره في 
مجلس  في  النقل  وزراء  وتوصل  األولى  القراءة 
الرئاسة  إلبان  سياسي  إتفاق  إلى  األوروبي  اإلحتاد 

السلوفينية في حزيران/ يونيو من العام 2008.

هذا  في  الرئيسة  النقاش  نقطة  كانت  وقد 
القومي  الطرق  عبر  الشحن  تعريف  امللف 
األوروبي  البرملان  قائمة بني  تزال  فاإلختالفات ال 
 2014 العام  في  التام  التجاري  للتحرير  املؤيد 
واجمللس األوروبي الذي يعتمد مقاربة أكثر حذراً 
إليجاد  املفاوضات  زالت  وما  األسواق.  فتح  إزاء 
تسوية جارية وستستمر في العام 2009. ويعمل 
أجل  من  حالياً  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
قبل  املهم  التشريع  هذا  القرار حول  إتخاذ  إنهاء 

اإلنتخابات األوروبية في حزيران من العام 2009.

يتم تداول موضوع النفاذ إلى املهنة و إلى السوق في االحتاد األوروبي 

األنشطة اإلقليمية
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النقل  عن  املسؤول  الفرنسي  اخلارجية  ووزير  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بني  لقاء 
ورئيس مجلس اإلحتاد األوروبي للنقل

جرى لقاء بني وفد من اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ورئيس مجلس اإلحتاد األوروبي للنقل، دومينيك بوسرو، وزير اخلارجية 
الفرنسي املسؤول عن النقل من أجل مناقشة أولويات النقل عبر الطرق الرئيسة كأساس للتعاون إبان الرئاسة الفرنسية 
املناخ  تغير  معاجلة  إلى  الرامية  احلالية  األوروبية  املفوضية  مبادرات  املطروحة  املواضيع  وتضمنت  األوروبي.  اإلحتاد  جمللس 
والتنمية املستدامة وسالمة الطرق وكيفية تطبيق قواعد األسواق الداخلية بأفضل طريقة ممكنة. وقد رحب السد بوسرو 
مبواقف اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق ووافق على ضرورة عمل مجلس اإلحتاد األوروبي بشكل وثيق أكثر مع اإلحتاد الدولي 

على احللول املوجودة لتخفيف أو إزالة املشاكل األكثر حدة التي تواجه حالياً التجارة والنقل عبر الطرق األوروبي. 

رزمة مدارة البيئة في النقل والرسم األوروبي
في متوز/ يوليو من العام 2008، قدمت املفوضية األوروبية رزمة 
لتحويل  إستراتيجياً  إطاراً  محددة  النقل  في  البيئة  مدارة 
مقترح  ذلك  في  مبا  داخلية  إلى  النقل  في  اخلارجية  األكالف 

لتغيير توجيه الرسم األوروبي 1999/62. 

صحفياً  مؤمتراً  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  نظم  وقد 
اخلارجية  األكالف  املفوضية حول حتويل  لضمان تطبيق مبادرة 
جلميع وسائل النقل واملستخدمني إلى داخلية في الوقت عينه 
اإلحتاد  إعتبر  وقد  البيئية.  األوروبي  اإلحتاد  أهداف  حتقيق  بغية 
لوحده  الطرق  عبر  الشحن  قطاع  حتميل  املقبول  غير  من  أنه 
املزيد من األعباء الضريبية من دون إقتراح تدابير موازية لوسائل 
النقل األخرى واملستخدمني اآلخرين تساهم في جعل اجلميع 

على قدم املساواة وفي تخفيض جميع األكالف اخلارجية. 

مبدأ  إستخدام  أن  إلى  بوضوح  اإلشارة  متت  ذلك،  على  عالوة 
الدفع هو منوذج إقتصادي إنقضى زمنه وهو  إرغام امللوث على 

لن يقود إلى حتقيق  معدل األكالف األفضل في أوروبا. 

مبدأ  إستخدام  إلى  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  دعا  وقد 
جتنب الكلفة الدنيا عند القيام بتحليل منافع األكالف الذي من 
املفترض أن يحدد مدى وجود أكالف خارجية يجب حتويلها إلى 

داخلية فضالً عن حتديد عددها في حال وجودها. 

تخصيص  إلى  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  دعا  أخيراً، 
التي  مستقبلياً  فرضها  واحملتمل  احلالية  األموال  جميع 
يدفعها قطاع النقل عبر الطرق إلستثمارها في داخل النقل 
عبر الطرق بغية التخفيف بشكل فعال من آثاره اخلارجية 
على البيئة الذي هو الهدف الواضح لرزمة مدارة البيئة في 

النقل. 

 



نائب رئيس اإلحتاد األوروبي جاك بارو يلقي كلمة أمام أعضاء اإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق في حفلة كوكتيل الربيع اخلاصة باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

الدولي للنقل عبر الطرق املنظمة سنوياً في بروكسل  الربيع اخلاصة باإلحتاد  صارت حفلة كوكتيل 
بالتزامن مع إجتماع الربيع للجنة اإلرتباط اخلاصة بنقل السلع مناسبة إجتماعية بارزة على رزنامة 
املناسبات اإلجتماعية اخلاصة بقطاع النقل في بروكسل. وقد رحب حفل كوكتيل الربيع هذا العام 
أعضاء  بحضور  وذلك  النقل  عن  وقتئذ  املسؤول  واملفوض  األوروبية  املفوضية  رئيس  نائب  بارو  بجاك 
النقل عبر  بارزين في  األوروبي والعبني  اإلحتاد  دولة عضو في   27 الطرق من  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد 

الطرق وممثلني عن قطاع النقل األوروبي واملؤسسات األوروبية والدول األعضاء.    

نقاش الذكرى السنوية الستني لإلحتاد 
البرملان  الطرق في  الدولي للنقل عبر 

األوروبي
غروش  ماتيو  األوروبي  البرملان  في  النواب  إستضاف 
)فنلندا(  فاتانني  وآري  )اجملر(  غورماي  وزيتا  )بلجيكا(، 
على وليمة العشاء نقاش الذكرى السنوية الستني 
لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في البرملان األوروبي 
املؤسسات  من  ضيفاً   160 من  أكثر  ضم  الذي 
متثيلية  هيئات  من  مسؤولني  عن  فضالً  األوروبية 
اإلحتاد  في  األعضاء  واجلمعيات  وصحافيني  قومية 
الدولي للنقل عبر الطرق من أجل مناقشة اخليارات 
امللحة  النقل  حتديات  على  الردود  وأفضل  املتاحة 
الطلب  تزايد  ذلك  في  مبا  األوروبي  اإلحتاد  في  احلالية 
والتنقل  الطاقة  وعروض  الطرق  عبر  النقل  على 

املستدام لألشخاص والسلع واآلثار البيئية. 

من الشمال إلى اليمني، النائب في البرملان األوروبي، ماثيو غروش، والنائب في البرملان األوروبي زيتا غورماي، وجانوس الكني، اإلحتاد الدولي للنقل عبر 
الطرق، وزولتان كازاتساي، نائب مدير عام DG TREN وجوهان فريدريك كولسمان، عضو في حكومة املفوض تاجاني. 

أقصى   DG TREN في  البري  النقل  مدير  جريللو,  إنريكو 
اليمني
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الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  بني  لقاء  جرى 
وأعضاء رابطة الدول املستقلة وممثلني عن عشر 
وكاالت نقل حكومية من أجل مناقشة مجموعة 
عبر  النقل  بتنمية  املتعلقة  املهمة  القضايا  من 

الطرق مبا فيها: 

األمم  جلنة  وإتفاقات  إتفاقيات  إلى  اإلنضمام  — 
تسهيل  مجال  في  ألوروبا  اإلقتصادية  املتحدة 

النقل عبر الطرق،

مبؤمتر  اخلاص  احلصص  نظام  على  احملافظة  — 
األوروبي لوزراء النقل. 

إعتماد شهادة وزن دولية موحدة آلليات النقل  — 
عبر الطرق،

إنفتاح  مؤشرات  وتصنيف  اإلدارية  احلواجز  — 
األسواق،

إمتداد  على  الطرق  عبر  النقل  قافالت  تنظيم  — 
اخلط السريع “إي 40” وغيره من خطوط اجملتمع 

اإلقتصادي األوروبي اآلسيوي،

اآلسيوية  األوروبية  النقل  مبادرة  مشروع  دعم  — 
عبر  للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة 

الطرق،

عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد  العام  املبعوث  تلقى 
الطرق في منطقة رابطة الدول املستقلة، إيغور 
املستقلة  الدول  رابطة  “عامل  ميدالية  رونوف، 
الفخري في النقل” ملساهمته الكبرى في تنمية 

النقل في رابطة الدول املستقلة. 

اجملتمع اإلقتصادي األوروبي اآلسيوي

إلتقى األمني العام لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
مارتن مارمي مع األمني العام للمجتمع اإلقتصادي 
األوروبي اآلسيوي تاير منسوروف من أجل مناقشة 
وقد  املنظمتني.  بني  التفاهم  مذكرة  تطبيق 
الحظا إحراز تقدم ال بأس به السيما في ما يتعلق 
بإنضمام دول اجملتمع اإلقتصادي األوروبي اآلسيوي 
إلى إتفاقيات جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألوروبا 

الدولية لتسهيل النقل. 

ومولدوفا  وأذربيجان  وأكرانيا  جورجيا  منظمة 
املعروفة  اإلقتصادية  والتنمية  للدميقراطية 

مبنظمة “غوام”

وأكرانيا  جورجيا  منظمة  قمة  عمل  إطار  في 
والتنمية  للدميقراطية  ومولدوفا  وأذربيجان 
أمني  وقع  “غوام”،  مبنظمة  املعروفة  اإلقتصادية 
مارتن  الطرق،  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  عام 
فاليري  غوام  ملنظمة  العامة  واألمينة  مارمي 
يوليو  متوز/  في  تفاهم  مذكرة  تشتشيالشفيلي 
بتعزيز  ستسمح  املذكرة  وهذه   2008 العام  من 
عبر  للنقل  الدولي  واإلحتاد  غوام  منظمة  جهود 
املنطقة  في  الترانزيت  قدرات  تنمية  في  الطرق 

وتقدمي دعم جديد للشراكة اخلاصة العامة.

وأذربيجان  وأكرانيا  جورجيا  دول  رؤساء  وقع  وقد   
دعموا  مشتركاً  بياناً  القمة  في  املشاركني 
األوروبية  الطرق  عبر  النقل  مبادرة  مشروع  فيه 
للنقل  الدولي  باإلحتاد  اخلاصة  اجلديدة  اآلسيوية 

عبر الطرق. 

تركيز على الشراكات اإلقليمية اخلاصة العامة

مارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق، يلقي كلمة أمام رؤساء 
الدول والوزراء في منظمة غوام

فاليري تشتشيالشفيلي، األمينة العامة ملنظمة غوام، وقعت مذكرة 
التفاهم بني اإلحتاد ومنظمة غوام مع مارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل 

عبر الطرق

رؤساء الدول املشاركون في قمة منظمة غوام

األنشطة اإلقليمية



هذا هو االحتاد الدولي للنقل على الطرق

اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في إسطنبول70

 2008www.globetrucker.com مصدر الصورة: جلوب تركر



71 اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق في إسطنبول

رئيس اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
يلقي كلمة أمام وزراء خارجية منظمة 

البحر األسود للتعاون اإلقتصادي 
منظمة  جمللس  عشر  الثامن  اإلجتماع  مبناسبة 
رئيس  ألقى  اإلقتصادي،  للتعاون  األسود  البحر 
الكني  جانوس  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
األسود  البحر  منظمة  خارجية  وزراء  أمام  كلمة 
“الشراكة  فيها على  للتعاون اإلقتصادي مشدداً 
منظمة  مجلس  بني  الناجحة  العامة  اخلاصة 
الدولي  واإلحتاد  اإلقتصادي  للتعاون  األسود  البحر 
للنقل عبر الطرق من أجل تسهيل وتطوير وضمان 
أمن النقل عبر الطرق في منطقة منظمة البحر 

األسود للتعاون اإلقتصادي”. 

يعزز  الطرق  للنقل عبر  الدولي  اإلحتاد 
النقل عبر  إحتاد جمعيات  التعاون مع 
األسود  البحر  ملنظمة  التابع  الطرق 

للتعاون اإلقتصادي
مت تعزيز التعاون بني اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق 
ملنظمة  التابع  الطرق  عبر  النقل  وإحتاد جمعيات 
البحر األسود للتعاون اإلقتصادي كي تعزز بشكل 
داخل  في  الطرق  عبر  النقل  قطاع  فعالية  أكثر 

ملنظمة البحر األسود للتعاون اإلقتصادي. 

الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد  دعم  وقد 
للتعاون  األسود  البحر  ملنظمة  العامة  واألمانة 
اإلقتصادي القيام بدراسة علمية من أجل تقدمي 
توصيات حلكومات منظمة البحر األسود للتعاون 
اإلقتصادي حول السبل العملية البديلة لتطبيق 
اخلاصة  الدولية  احلكومية  التفاهم  مذكرة 
اإلقتصادي  للتعاون  الألسود  البحر  مبنظمة 
واملتعلقة بتسهيل النقل عبر الطرق للسلع في 

املنطقة. 

الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
يوقعان  اإلقتصادي  التعاون  ومنظمة 

مذكرة التفاهم
وقع اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق مذكرة تفاهم 
مع منظمة التعاون اإلقتصادي في إسطنبول في 
أيار: مايو من العام 2008 من أجل تعزيز تسهيل 
ملنظومة  األوسع  والتطبيق  الطرق  عبر  النقل 
األعضاء  الدول  في  الدولي  الطرق  عبر  النقل 

ملنظمة التعاون اإلقتصادي.

اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق واإلحتاد 
يوحدان  الطرق  عبر  للنقل  العربي 
عبر  النقل  تطبيق  أجل  من  اجلهود 

الطرق الدولي في السعودية
أكمل اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق أيضاً تعاونه 
مع اإلحتاد العربي للنقل عبر الطرق من أجل إعداد 
أنشطة مشتركة في الشرق األوسط واملنطقة. 
وقد عقدت املنظمتان إجتماعاً مشتركاً بحضور 
العربية  اململكة  في  النقل  وزارة  عن  ممثلني 
السعودي ومت اإلتفاق على ضرورة عقد ندوة خاصة 
من  الرياض  في  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  لإلحتاد 
البالد   في  اخملتصة  السلطات  ممثلي  إخبار  أجل 
في  الدولي  الطرق  عبر  النقل  منظومة  بفوائد 
إعداد  إلى  واحلاجة  التجارة  أمن  وضمان  تسهيل 
الدولي  اإلحتاد  أكادميية  خالل  من  مهني  تدريب 

للنقل عبر الطرق. 

اإلحتاد  الكني،  وجانوس  )شمااًل(  التركي  اخلارجية  وزير  باباكان،  علي 
الدولي للنقل عبر الطرق

من الشمال إلى اليمني: فالدميير فلوريا، رئيس إحتاد جمعيات النقل عبر 
الطرق التابع ملنظمة البحر األسود للتعاون اإلقتصادي، هاليم ميتيه، 

نائب رئيس TOBB ومارتن مارمي، اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق. 

خالد النملة، رئيس اإلحتاد العربي للنقل عبر الطرق، عبد العزيز األهيلي، 
اإلحتاد  مارمي،  مارتن  السعودية،  العربية  اململكة  النقل،  وزير  نائب 
الدولي للنقل عبر الطرق، ومحمد إبراهيم العمران، وزير النقل، اململكة 

العربية السعودية. 

ممثل  بحضور  تفاهم  مذكرة  يوّقع  الطرق  عبر  للنقل  الدولي  اإلحتاد 
النقل  مدير  كاهاغ،  ميزائي  محمد  اإلقتصادي  التعاون  منظمة 
واملواصالت في منظمة التعاون اإلقتصادي )في الوسط( وبحضور باري 
كابل، مدير النقل في جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا 

واحمليط الهادئ )أقصى اليمني(. 

األنشطة اإلقليمية
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خالصات األمني العام لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق

“احلرية تعني التنوع لكنها تعني أيضًا التنقل. 
اليوم  حظوة  األقل  فرصة  على  حتافظ  وهي 
ليصبحوا األكثر حظوة في الغد وهي في هذه 
إلى  األعلى  من  تقريبًا  اجلميع  متّكن  العملية 
وتنوعًا”  غنى  أكثر  بحياة  التمتع  من  األسفل 

)ميلتون فريدمان(

عقب اإلحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلحتاد 
أن  املناسب مبكان  الطرق، من  الدولي للنقل عبر 
نتذكر أن إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان جعل 

منذ ستني عاماً التنقل حقاً إنسانياً أساسياً. 

وفي الواقع، مت اإلعتراف بحرية احلركة وحمايتها بداية 
من كورش الكبير مؤسس اإلمبراطورية الفارسية 
األخمينية في ميثاقه اخلاص بحقوق اإلنسان املوثق 
في أسطوانة كورش في العام 539 ق.م. وقد مت الحقاً 
املادة 42 من  إنكلترا تكريس حق السفر في  في 
ميثاق احلريات العظيم املعروف بالالتينية بـ”ماجنا 
كارتا” وهو ينص على قدرة أي شخص مبا في ذلك 
التجار على مغادرة اململكة والعودة إليها بسالم 

وأمان بالبر أو البحر. 

ومن األدلة التي تظهر أن التنقل هو حق إنساني 
احلكام  تاريخياً  إليه  يعمد  كان  ما  هو  واضح 
املستبدون عند توليهم مقاليد السلطة من تقييد 
حلق السفر. وحتى في أيامنا هذه ما زال العقاب 
األسوأ وفقاً حلقوق اإلنسان هو إحتجاز األشخاص. 

وكما تظهر كثرة األدلة التاريخية مرة بعد أخرى، 
فإن التنقل له منافع تفوق بكثير منافع الثبات. ففي 
التطور اإلنساني، يتفق جميع علماء علم اإلنسان 
على أن اإلنسان العاقل تطور من اإلنسان املنتصب 
الذي كان أو إنسان قدمي ميشي فعلياً بقامة منتصبة 
ومع تغّير موقع رأسه طّور دماغاً أكبر حجماً. لكن 
هو  املهول  اإلنساني  التطور  هذا  أن  هو  األهم، 

النتيجة املباشرة لزيادة احلاجة إلى التنقل. 

فتاريخياً، كانت اجملتمعات الرحالة تسيطر على 
الرحالة  أماكنها. وقد ظّل  الثابتة في  اجملتمعات 
لوقت طويل وسيلة التواصل بني الشعوب الثابتة 
أفكار  من  جديد  وكل  األخبار  يحملون  فكانوا 
وثقافات وأدوات وسلع وغيرها. وفي الواقع، لطاملا 
كان اإلرحتال وبالتالي التنقل أساسياً في حتسني 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية. 

ولطاملا كان تطور اإلقتصادات احلديثة وحتقيق جميع 
اإلجنازات اإلقتصادية واإلجتماعية النوعية مرتبطني 
بتحسني التنقل أو النقل الناجت عن إنشاء شبكات 
مواصالت جديدة كالطرق في اإلمبراطورية الرومانية 
السادس عشر  القرن  الطرقدي في  والنظام عبر 
والسكك احلديدية في القرن التاسع عشر وأخيراً 
الذي يفّسر  العشرين  القرن  محرك اإلحتراق في 
وجود اإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق واجلمعيات 

األعضاء فيه. 

احلق في التنقل هو حق إنساني أساسي

هذا هو االحتاد الدولي للنقل على الطرق
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وقد أدى ظهور الشاحنة األولى وخدمات النقل عبر 
الطرق التكاملة بعد سنوات قليلة إلى إبتكارات 
والنمو  العوملة  وتيرة  سّرع  ما  النقل  في  كبرى 
اإلقتصادي واإلزدهار في كل مكان مت فيه حتسني 

النقل عبر الطرق وتطويره. 

احلرير  إغالق طريق  أدى  الثالث عشر،  القرن  ومنذ 
القدمي الذي كان اخلط التجاري الرئيس في العالم، 
إلى إغالق العديد من البلدان وعرقل تطورها بسبب 

قدوم النقل البحري. 

وفي الواقع، وفي كل مرة كان يتم فيها فرض جزية 
على النقل عبر الطرق سواء عبر تدمير الشبكات أو 
عبر القيود السياسية أو التدابير احلمائية اجلديدة 
ضرائب  أو  واجبات  أو  محظورات  فرض  غرار  على 
جديدة، كان النمو اإلقتصادي واإلجتماعي يشهد 

تباطؤاً. 

في  الكبير  الكساد  أن  ننسى  أن  ميكن  ال  فنحن 
الثالثينيات الذي حصل عقب اإلنهيار املالي الكبير 
في 29 تشرين األول من العام 1929 إمنا يعزى إلى 
وقف عمدي للتجارة الدولية وللنقل! وعلينا أيضاً 
أن نتذكر التداعيات املهولة لألزمات النفطية في 
السبعينيات والثمانينيات والعام 2000 التي لم 
تقم فيها احلكومات مبا يُذكر على اإلطالق بدالً من 
أن تعمد إلى تنويع اإلحراق املبّذر للوقود احلجري في 

املنشآت الثابتة التي تتوفر فيها بدائل ممكنة أو إلى 
تخفيف أسعار الوقود من خالل تخفيض ضرائبها 

التمييزية املبالغ فيها. 

التنمية  إلى  بالنسبة  التنقل  أهمية  إلى  ونظراً 
واملعاملة  الوقود  املهول في ضرائب  الفارق  يبقى 
التنظيمية املطبقة على وسائل النقل اخملتلفة 
أمراً ال ميكن فهمه. فالنقل البحري الذي ال يقدم 
سوى خدمات محدودة باملرافئ لطاملا إستفاد من 
وقود ال ضرائب عليه على اإلطالق فضالً عن حترير 
كامل للتجارة. أما النقل اجلوي والنقل بالسكك 
احلديدية اللذان يستفيدان أيضاً من عروض للطاقة 
احلكومات  ومشاركة  كلياً  الضرائب  من  معفية 
املالية في شركاتهما القومية، فيعمالن في بيئة 
تنظيمية متعاونة للغاية. عالوة على ذلك، يتألف 
اإلطار التنظيمي للنقل اجلوي بشكل ملحوظ ال 
من مجموعة محظورات أو واجبات بل من “حريات 

ثمان”! 

وللمفارقة، عندما تتم املقارنة بني أهمية ونوعية 
خدمات النقل املقّدمة، يظهر أن النقل عبر الطرق 
قد صار بشكل ال يقبل اجلدل وسيلة النقل األكثر 
الرغم من  الضرائب على  وعرضة ألشد  تنظيماً 
توحيد  على  القادرة  الوحيدة  النقل  وسيلة  أنه 
الناس وإنتاج الثورات وحتسني توزيعها وذلك بفضل 
خدماته املتكاملة وتوفره الدائم للجميع في كل 

زمان ومكان. 

ومن هنا ال بد من تعزيز وتسهيل النقل عبر الطرق 
بإعتباره وسيلة النقل الوحيد القادرة على السماح 
للحكومات بالوفاء بإلتزاماتها األولية إزاء مواطنيها 
واملتمثلة بضمان حقهم اإلنساني األساسي في 
التنقل وذلك من خالل تشريعات قومية تضمن 
اإلزدهار عبر التنقل املستدام لألشخاص والسلع 

في جميع أرجاء العالم. 

وإذا كان احلق في التنقل هو حق إنساني يضمنه 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ودساتير قومية عدة 
فيمكن عندئذ وصف غالبية السياسات احلكومية 
بأفضل األحوال باإلستبداد. وفي الواقع، يعد احلق في 
التحرك حقاً أساسياً وحدها الديكتاتوريات تعيقه. 
وبإختصار، يجعل تعزيز التنقل والنقل اإلستبداد 
أمراً صعب حتقيقه. وال بد بالتالي من التذكر في 
أن  وقت مضى  أي  من  أكثر  احلالية  املالية  األزمة 
أو في  والتنقل  النقل عبر الطرق  التشكيك في 
حرية إختيار وسيلة النقل مبا في ذلك حرية نقل 
السلع بالترانزيت وحترك اآلليات والسائقني يعني 
دوماً زيادةً في الصعوبات اإلقتصادية بل واألخطر 

حتدياً للدميقراطية.

وإذا كان تطبيق حق التنقل في إعالن األمم املتحدة 
في  العام  للرأي  شديداً  إهتماماً  يستقطب  لم 
العام 1948، فليس السبب عدم أهمية هذا احلق 

األساسي بل السبب هو إعتبار هذا احلق في ذلك 
الوقت كما اليوم حقاً واضحاً. ومع ذلك، يجب اليوم 

التعريف أكثر بهذا احلق وتطبيقه من جديد. 

وكما ظهر في إعالن املؤمتر العاملي للذكرى السنوية 
الستني لإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق اخملصص 
إلعادة تنشيط طريق احلرير من احمليط الهادئ إلى 
الوزاري  اإلعالن  في  تأكد  وكما  األطلسي،  احمليط 
املشترك، يساهم النقل عبر الطرق اليوم أكثر من 
أي وقت مضى في إرساء السالم واإلزدهار. وبهذه 
الطريقة، سيستمر كامل قطاع النقل عبر الطرق 
املمثل باإلحتاد الدولي للنقل عبر الطرق بالسعي 
مع احلكومات واملنظمات الدولية من أجل تطبيق 
هذا احلق اإلنساني األساسي في التنقل من خالل 

“العمل معاً ملستقبل أفضل”. 

مارتن مارمي
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