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3 افتتاحية رئي�س الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

اإنني جد م�رشور و فخور بقرار نظرائي بالإجماع 

متديد رئا�ستي لالإحتاد الدويل للعامني القادمني 

لكونها فرتة ذات اأهمية وحافلة بالتحديات لقطاع 

النقل الطرقي والإحتاد الدويل للنقل الطرقي.

اإن الحرتافية التي متيز بها الإحتاد الدويل جعلت 

مناطق جديدة من العامل ت�سعى اليوم لالإ�ستفادة من 

خرباته التي تفوق 60 عامًا والتي �ساهمت ب�سكل 

فعال يف تي�سري وتاأمني التجارة وال�سياحة والنقل 

الدويل الطرقي يف كثري من املناطق حول العامل !

اإن ال�رشاكات اجلديدة التي عقدها 

الإحتاد الدويل وال�رشاكات القائمة 

التي مت تعزيزها يف كل من اأفريقيا 

من خالل اإن�ساء جلنة اإقليمية جديدة 

ت�سم اإحتادات من 20 دولة اأفريقية؛ 

ويف الأمريكتني مع منظمة البلدان 

الأمريكية؛ ويف ال�رشق الأو�سط 

من خالل جامعة الدول العربية؛ 

ويف اأ�سيا الو�سطى عرب منظمة التعاون الإقت�سادي؛ 

ويف ال�رشق الأق�سى مع منظمة �سنغهاي للتعاون، 

جميع هذه ال�رشاكات توؤ�رش على تطور اأن�سطة الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي على امل�ستوى العاملي ب�سكل فعلي 

لأن با�ستطاعته اعتماداً على خرباته تقدمي حلول فعالة 

وذات جدوى اإقت�سادية لكافة هذه املناطق.

اإن هذه التطورات التاريخية تر�سم م�ستقباًل م�رشقًا 

لالإحتاد الدويل و قطاع النقل الطرقي... لكنها تتطلب 

منا املثابرة والعمل اجلماعي اجلاد واملتوا�سل وال�رشاكات 

النزيهة بني القطاعني العام واخلا�س من اأجل جني الثمار 

املاأمولة لكافة الأطراف املعنية. 

�سيبقى العامل يعاين من ا�سطرابات �سيا�سية واإقت�سادية. 

ورمبا يكون ذلك هو الثابت الوحيد الذي ميكن التنبوؤ به 

على املدى الق�سري. ولهذا ال�سبب فاإننا بحاجة اليوم اأكرث 

من اأي وقت م�سى اإىل ال�ستعداد لتغريات اأكرث �رشعة 

وللتعامل مع التحديات الكثرية التي ل تزال جمهولة 

بالن�سبة لنا والتي تنتظرنا مع ا�ستمرار تبدل امل�سهدين 

ال�سيا�سي والإقت�سادي يف العامل.

لكن ميكنني اأن اأوؤكد اأنه ل يوجد حتٍد يتعذر علينا قهره 

اإذا ما عملنا بجهد ومثابرة نحو التطبيق الفعال ل�سعارنا 

الناجح:  

 جانو�س لكني

افتتاحية رئي�س

الإحتاد الدويل

للنقل الطرقي

”لنعمل معًا من اأجل م�ستقبل اأف�سل“ 
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وزراء النقل واملنظمات الدولية 

واملوؤ�س�سات املالية يوحدون 

جهودهم مع الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي من اأجل اإعادة 

اإحياء طريق احلرير القدمي يف 

املوؤمتر ال�ساد�س الأورو-اأ�سيوي 

للنقل الطرقي والجتماع 

الوزاري ب�ساأن ربط جميع 

الأعمال وجميع و�سائل النقل 

بني اأوروبا واأ�سيا بوا�سطة النقل 

الطرقي.

رئي�س وزراء رو�سيا البي�ساء 

ميا�سنيكوفيت�س يوؤكد على احلاجة 

اإىل تعزيز التعاون مع الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي من اأجل تعظيم قدرات 

العبور يف البلد عرب ال�ستفادة 

املثلى من موقعها اجليوبوليتيكي 

ال�سرتاتيجي

املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي ملنطقة اأورا�سيا 

حت�سل على جائزة »العربة 

الذهبية« من وزير النقل 

والتوا�سل يف رو�سيا البي�ساء، 

اإيفان �سكريبو، يف فئة »تعزيز 

التعاون الدويل« تقديراً 

لأن�سطتها يف تطوير النقل 

الدويل الطرقي بني اأوروبا 

واأ�سيا. 

الأكادميية التابعة لالإحتاد

ومنظمة العمل الدولية ومنتدى

النقل الدويل يناق�سون ق�سية

فريو�س فقدان املناعة املكت�سبة

الإيدز يف قطاع النقل يف منغوليا

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يعزز ال�رشاكة مع ال�سني ب�ساأن 

تي�سري التجارة والنقل الدويل 

على الطرق، فيما تدعو منظمة 

�سنغهاي للتعاون  لنظام نقل اأكرث 

فعالية على الطرق من اأجل تطوير 

التبادل التجاري يف املنطقة.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مينح جائزة ال�رشف 

الكربى لرئي�س تركمان�ستان كربان كويل بريدي 

حممدوف تقديراً لدوره البارز يف م�ساندة تطوير 

التجارة وقيام �سناعة دولية تركمانية م�ستقلة للنقل 

الطرقي. 

الإحتاد الأوروبي للنقل 

الطرقي يعقد �رشاكة مع خدمة 

الأمم املتحدة ملكافحة الألغام 

الأر�سية يف اأفغان�ستان ودفع 

التجارة والرخاء والتقدم وال�سالم 

يف البلد واملنطقة. 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يجتمع مع ممثلني   

اإندوني�سيني للنقل على الطرق ملناق�سة اآليات تي�سري 

النقل على الطرق وتوفري التكوين ملا ي�سل اإىل

1,5 مليون �رشكة عاملة يف جمال النقل الطرقي
و 5 ماليني �سائق.

 IRU-LAS-AULT ندوة

الثالثة حول النقل الدويل 

للب�سائع اخلطرة على الطرق 

(ADR) فيما يت�سل مببادرة 
عقد للعمل من اأجل ال�سالمة 

الطرقية التابعة لالأمم املتحدة 

.2020-2011

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ي�ساهم 

يف �سياغة قانون النقل ال�سوري 

من اأجل امل�ساعدة يف الربط الفعال 

خلم�سة بحار عن طريق النقل الربي 

عرب �سوريا ويوقع مذكرة تفاهم مع 

وزارة النقل ال�سورية.

الأكادميية التابعة لالإحتاد

الدويل للنقل الطرقي تعقد 

جل�سة تكوين للمدربني مدتها 

اأربعة اأيام ب�ساأن برناجمها 

اجلديد CAP Manager و التي 

اأعدت خ�سي�سًا لتلبية احتياجات 

منطقة ال�رشق الأو�سط من اأجل 

تطوير القدرات التكوينية يف 

ال�رشق الأو�سط. 

منظمة التعاون الإقت�سادي تعقد �رشاكة 

مع املرحلة الثالثة من مبادرة النقل الربي 

اجلديدة ملنطقة اأورا�سيا التي اأطلقها الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق من اأجل حتديد 

العقبات الرئي�سية واحلواجز غري املادية للنقل 

الدويل الطرقي يف منطقة دول منظمة 

التعاون الإقت�سادي.
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

ُيطلع البنك الدويل على تي�سري

التجارة والتنمية امل�ستدامة وال�سالمة 

الطرقية والبتكار يف النقل الطرقي.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ُيطلع 

القيادة املركزية الأمريكية على الو�سع 

الأمني يف اأفغان�ستان.

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

ُيطلع اأ�سحاب امل�سلحة الأمريكيني 

 .TIR على الفوائد الأمنية لنظام

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يعزز التعاون مع منظمة

الدول الأمريكية و يوقع 

اتفاقية تعاون.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يطلع 

الوكالة الربازيلية للنقل الربي

و اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني يف 

جمال النقل والتجارة على فوائد 

.TIR الن�سمام اإىل نظام

رئي�سة الأرجنتني

كري�ستينا فرينانديز 

دي كري�سيرن تعلن اأن 

الأرجنتني �سوف تن�سم

TIR اإىل نظام

موؤمتر IRU-FADEEAC امل�سرتك 

للق�ساة ي�سلط ال�سوء على كيف 

ميكن لتعزيز وتي�سري التجارة والنقل 

على الطرق الدولية اأن ي�سهم يف 

دفع التقدم والرخاء يف اأمريكا 

الالتينية.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يتناول 

ال�سالمة الطرقية يف اأمريكا الالتينية 

من خالل موؤمتر دويل يجمع حوايل 

800 ممثل للهيئات العامة و�سناعات 
النقل على الطرق والتكوين من 

اأمريكا الالتينية.

الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي ُين�سئ جلنة 

اإقليمية لدى اإفريقيا جتمع

اإحتادات النقل الطرقي 

من 20 بلداً اأفريقيًا. 

الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقـــي 

ين�سئ ممثلية دائمة 

لدى اإفريقيا يف 

الدار البي�ساء.

املنتدى الأوروبي ال�سابع للحافالت وال�سيارات 

الكبرية حول: »جعل ال�سفر وال�سياحة اأكرث 

اإيكولوجية: ال�سيا�سة واإ�سهامات قطاع النقل 

يف جعل ال�سفر و ال�سياحة اأكرث اإيكولوجية«، 

والذي اأقيم �سمن فعاليات معر�س

 Busworld الذي يعد اأكرب معر�س يف
العامل للحافالت والعربات الكبرية. 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي وال�سلطات 

التنفيذية ُتطلع م�ستت�ساري �سيم 

كال�س على امل�سكالت التــي واجهتها 

كل من الأجهزة الرقابية وال�سناعة يف 

تطبيق والمتثال لقواعد النقل

الطرقي اخلا�سة بالإحتاد الأوروبي. 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يطلع امللحقني املعنيني بالنقل 

وممثلي املفو�سية الأوروبية على 

اأولويات قطاع نقل الب�سائع 

على الطرق خالل نقا�س ع�ساء 

ا�ست�سافه اأربعة من اأع�ساء الربملان 

الأوروبي. 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ونائب 

رئي�س املفو�سية الأوروبية، �سيم كال�س، 

ومقرر الكتاب الأبي�س للنقل يف الربملان 

الأوروبي، ماثيو جرو�س، يدعون اأ�سحاب 

امل�سلحة الرئي�سيني يف ال�سناعة وال�سيا�سات 

اإىل مناق�سة الدور الذي تلعبه احلافالت 

وال�سيارات الكبرية و�سيارات الأجرة يف نظام 

النقل بالإحتاد الأوروبي و�سيا�سة الغد. 

ملحة عن الإحتاد الدويل

للنقل الطرقي
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يعد النقل الطرقي عن�رشاً اأ�سا�سيا لتي�سري التجارة الداخلية والعابرة للحدود وكذلك لتعزيز ال�سياحة.

الدكتور مر�سيد�س ماركو ديل بونت،

رئي�س البنك املركزي الأرجنتيني

اإنه ملن ال�رشوري اأن نوؤكد ل�سانعي ال�سيا�سات و جلميع الأفراد على اأهمية النقل بال�ساحنات بالن�سبة

لالإقت�ساد و بالن�سبة لطريقة عي�سنا.

توم دونوهو،

رئي�س غرفة التجارة الأمريكية، الوليات املتحدة الأمريكية

ب�سفتنا اأفرادا و مواطنني عاديني، فاإننا جميعًا ن�ستهلك منتجات النقل الطرقي.

اإنه ي�ساحب النا�س منذ اللحظة التي يتم فيها ا�سطحاب الأم ال�سابة لو�سع مولودها واإعادتها

للمنزل ثم يبقى معهم طوال حياتهم.

ميخائيل جوربات�سوف، رئي�س الإحتاد ال�سوفياتي (1991-1990)

اإن الإحتاد الدويل للنقل الطرقي الذي ميثل قطاع النقل الطرقي عرب العامل يلعب دورا حيويا

يف حت�سني �سجل ال�سالمة والأداء البيئــي للنقل الطرقي و�سمان �سهولة تنقل الأ�سخا�س

والب�سائع.

كويف عنان، الأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة

اإن النقل الطرقي قطاع ل غنى عنه من اأجل تي�سري حياة النا�س وتقدم الإقت�ساد.

�ساحب ال�سمو الإمرباطوري الأمري اأكي�سينو

اإن مفتاح الرخاء امل�ستقبلي، لي�س فقط يف الإمارات العربية وحدها واإمنا يف كافة الإقت�سادات حول العامل، 

يتمثل يف تطوير �رشاكات بني القطاعني العام واخلا�س من اأجل اإزالة العوائق التي تعرت�س النقل الطرقي، 

وبالتايل تعزيز ال�سياحة والتجارة.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم،

نائب الرئي�س ورئي�س وزراء الإمارات العربية املتحدة، حاكم دبي

اأعتقد اأن التنمية امل�ستدامة، والتي ميكنها توطيد العالقات بني البلدان واملناطق وتوحيد ال�سعوب

وحت�سني توزيع الب�سائع واخلدمات، ل ميكن اأن تتحقق دون قيام قطــاع النقل الطرقي يتميز

باجلودة العالية والأمان والفعالية ومراعاة للبيئة يعمل على تي�سري تو�سع الأ�سواق والتجارة وال�سياحة

والنقل العام.

اأيون اإلي�سكو رئي�س رومانيا ال�سابق 

يجب اأن نتوقف عن اعتبار العربات الثقيلة، مثل احلافالت وال�سيارات الكبرية، بل و�سيارات النقل كذلك، 

م�سكلة بالن�سبة للمدن. ففي �سعينا ملكافحة العتماد على ال�سيارات اخلا�سة، تعترب هذه »العربات الثقيلة«

يف احلقيقة مطلبًا يف غاية ال�رشورة.

اإيزابيل دورانت،

نائب رئي�س الربملان الأوروبي وحزب اخل�رش

اإن ال�ستقرار الدائم والأمن ي�سريان جنبًا اإىل جنب مع الفر�س الإقت�سادية...ونحن ننظر اإىل م�ستقبل

منطقة جنوب وو�سط اأ�سيا...دعونا نوجه اأنظارنا نحو طريق حرير جديد - �سبكة من روابط الإقت�ساد 

والإنتقال �سرتبط منطقة طاملا بقيت ممزقة لردح من الزمن بفعل ال�رشاعات والنق�سامات...

اإن ال�سعوب لن تتمتع فقط بفوائد احلركة التجارية الأكرث ن�ساطًا واإمنا كذلك بالفوائد التي �ستجنيها

من العمل معًا. 

هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية الأمريكية

ميثل النقل الطرقي اأداة جوهرية للتنمية الإقت�سادية والجتماعية يف اأمريكا الالتينية...ونظراً لأن واحدة فقط 

من بني كل ثالث موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة يف املنطقة ميكنها ت�سدير منتجاتها ولأن حجم التجارة بني 

املناطق ل يتجاوز 20%مقارنة  بن�سبة 80% يف الإحتـاد الأوروبي، فاإن احتمالت النمو تعد هائلة.

وهذا هو ال�سبب يف قيام OAS بعقد �رشاكة مع الإحتـاد الدولـــي للنقل على الطرقي من اأجل اإزالة احلواجز 

احلالية للتجارة والنقل الطرقي يف اأمريكا الالتينية.

الدكتور خو�سيه ميغيل ان�سولز،

الأمني العام ملنظمة الدول الأمريكية

النقل الطرقي يف حقائق...
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نقل الب�سائع

   اأكرث من 90% من الب�سائع يف القيمة

   اأكرث من 80% يف حجم ال�سحن الداخلي

   85% من القدرة الطنية لل�سحن التي يتم حملها  
   مل�سافة اأدنى من 150 كلم،

   متثل ال�ساحنات 1 من بني 10 عربات

   على الطريق

نقل امل�سافرين 

   55% من النقل العام يف اأوروبا

   45% من نقل امل�سافرين يف تركيا

   751 مليون رحلة �سنويًا
   يف الوليات املتحدة الأمريكية

   25,000 �سخ�س يف ال�ساعة يف كل
   اجتاه يف جواجنزو

�سيارات الأجرة

   4 من بني 10 اأ�رش يف اأوروبا
   ل ميلكون �سيارة خا�سة

  ن�سف كافة انتقالت املطارات

   50% من كبار ال�سن يف الإحتاد الأوروبي
   ل ميلكون �سيارة اأو ل ميكنهم القيادة

  1% فقط من كافة حوادث ال�سري
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الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي

يعترب الإحتاد الدويل للنقل الطرقي (IRU)، منذ تاأ�سي�سه 

فـي جنيــف بتاريـخ 23 مار�س 1948، منظمة عاملية تدافع 

عن م�سالح قطاع النقل الطرقي على امل�ستوى العاملي لدى 

ال�سلطات العمومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة وو�سائل الإعالم.

 يتكون الإحتاد من �سبكة عاملية من اجلمعيات املن�سوية حتت 

لوائه، و ميثل م�سغلي البا�سات واحلافالت و�سيارات الأجرة 

وال�ساحنات، �سواء كانوا منظمني على �سكل جمعيات اأو 

ي�ستغلون بطريقة فردية. وبهذا ال�سكل، يتوفر الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي بالفعل على روؤية عاملية ويت�رشف بفعالية على 

امل�ستوى الدويل والإقليمي والوطني وحتى املحلي، من خالل 

اأع�سائه وبالتعاون مع ال�سلطات احلكومية.

”لنعمل �سويا من اأجل م�ستقبل اأف�سل“
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الع�سـويـة

بداأ الإحتاد الدويل للنقل الطرقي م�سريته كمجموعة 

من اجلمعيات الوطنية مكونة من ثمانية بلدان من 

اأوروبا الغربية.

حاليا يتكون الإحتاد من 170 ع�سوا يف

 73 بلدا موزعني على القارات اخلم�س.

ويعترب الأع�ساء العاملون يف الإحتاد من اجلمعيات 

الوطنية للنقل على الطرق الأكرث متثياًل. اإن 

الأع�ساء املنت�سبني لالإحتاد هم الأع�ساء املنبثقون 

عن ال�سناعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا مبجال 

النقل على الطرق، مبا يف ذلك ال�رشكات املنتجة 

لل�سيارات والوقود واإطارات ال�سيارات ونظم 

املعلومات.

ي�ساهم اأع�ساء الإحتاد بدرايتهم و خربتهم و وزنهم 

ال�سيا�سي يف تدعيم ال�سبكة العاملية للمنظمة ويف 

جعل الإحتاد قادرا، عرب بنيته الدميقراطية، على اأن 

يكون فاعال على ال�سعيد العاملي والإقليمي والوطني 

وحتى املحلي. اإن تنوع وكذا وحدة اأع�ساء الإحتاد 

متنح للقطاع ال�سلطة، وامل�سداقية والقوة عند 

التعامل مع احلكومات والهيئات الدولية، وغريها 

من القطاعات ال�سناعية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

8 دول
موؤ�س�سة

خالل �سنة 2012 :

170 ع�سوا يف
73 دولة

الدول الأع�ساء املوؤ�س�سة لالإحتاد

الدول الأع�ساء يف الإحتاد

الدول الأع�ساء يف اللجنة الإقليمية لالإحتاد لدى اإفريقيا
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مهام و اأن�سطة

مهام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

يعمل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي، باعتباره 

ال�سوت العاملي لقطاع النقل الطرقي، يف �سبيل 

حتقيق التنمية امل�ستدامة وت�سهيل النقل الطرقي

يف جميع اأنحاء العامل. وميثل هذان الهدفان 

الأ�سا�س الذي تقوم عليه كافة اأن�سطة الإحتاد، 

خ�سو�سا من خالل توظيف التكوين املهني يف 

تعزيز الكفاءة املهنية يف القطاع وحت�سني نوعية 

اخلدمات التي يقدمها.

غري اأن الإحتاد لي�س جمرد جمموعة تهتم مب�سالح 

قطاع معني، بل يعمل اأي�سا على الدفاع عن 

م�سالح الإقت�ساد واملجتمع ككل، نظرا لكون 

النقل التجاري على الطرق يعترب حجر الأ�سا�س 

لالإقت�سادات القوية واملجتمعات احليوية.

تتمثل مهام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف دعم 

حوار بناء مع كافة املوؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة 

بقطاع النقل الطرقي، كما يعمل الإحتاد على الدفاع 

عن حرية الختيار لدى العمالء بني و�سائل النقل 

املختلفة ومعاملة جميع الو�سائل على قدم امل�ساواة. 

كما يدعم الإحتاد التعاون والتكامل مع و�سائل 

النقل الأخرى.

يعمل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مع الدول 

الأع�ساء ل�سمان حتقيق تنمية من�سجمة للنقل 

الطرقي وحت�سني �سورته. ويقوم الإحتاد كذلك 

بتمثيل م�سالح قطاع النقل الربى اأمام ال�سلطات 

العامة، وهيئات القطاع اخلا�س وو�سائل الإعالم.

اأن�سطة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

ينخرط الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف اأن�سطة 

عديدة ت�سمل دون اأن تقت�رش على

�رشاكة بني جميع اأع�سائه النا�سطني واملنت�سبني   

و بني املنظمات والقطاعات ال�سناعية ذات العالقة   

لتحديد وتطوير وتعزيز ال�سيا�سات ذات الهتمام  

امل�سرتك.  

ر�سد جميع الأن�سطة والت�رشيعات وال�سيا�سات   

والأحداث التي توؤثر على قطاع النقل الطرقي   

وال�ستجابة واأي�سا التعاون مع جميع الفاعلني   

يف هذا القطاع.  

و�سع اخلطط الإ�سرتاتيجية ملواجهة التحديات   

العاملية املتمثلة يف الطاقة ، واملناف�سة، وامل�سوؤولية   

الإجتماعية، وذلك بالإعتماد على جوانب القوة   

واخلربة لدى اأع�سائه من خالل اللجان والهيئات   

التابعة لالإحتاد والأع�ساء العاملني فيه.  

فتح قنوات احلوار مع الهيئات احلكومية   

واملنظمات الدولية وجميع اجلهات املعنية بقطاع   

النقل الطرقي، مبا يف ذلك اجلمهور ب�سفة عامة.  

التعاون مع وا�سعي ال�سيا�سات وامل�رشعني وقادة   

الراأي العام، من اأجل امل�ساهمة يف و�سع     

ت�رشيعات حكيمة وفعالة، وخلق توازن حقيقي   

بني احتياجات وم�سالح اجلميع.  

خلق �رشاكات بني القطاعني العام واخلا�س مع   

ال�سلطات لتفعيل الو�سائل القانونية، مثل اتفاقية   

النقل الطرقي الدولية مبوجب تفوي�س من   

الأمم املتحدة اأو تنفيذ امل�ساريع ال�سخمة العابرة   

للحدود مثل م�رشوع اإعادة فتح طريق احلرير.  

الإ�سادة بدور واأهمية �سناعة النقل الطرقي،   

وموقفها من خمتلف الق�سايا.  

تزويد م�ستعملي النقل الطرقي باخلدمات   

العملية واملعلومات املوثقة، مثل اآخر اأ�سعار   

الوقود، فرتات النتظار على احلدود، الأماكن   

الآمنة لوقوف ال�سيارات، التكوين املهني،   

التطورات الت�رشيعية، وامل�ساعدة القانونية، وما   

اإىل ذلك.  

توفري الدورات التكوينية لتعزيز الكفاءة املهنية   

يف هذا القطاع، وحت�سني نوعية اخلدمات التي   

يقدمها، و�سمان احرتام معايري التكوين يف النقل   

الطرقي للت�رشيعات الدولية، من خالل اأكادميية   

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.  
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البنية الدميقراطية لالإحتاد

يعترب الإحتاد الدويل للنقل على الطرق موؤ�س�سة 

قائمة على نهج دميقراطي.

ويتاألف من الهيكل التنظيمي التايل:

   اجلمع العام لالإحتاد

   جمال�س الإحتاد اخلا�سة بنقل الب�سائع

   و نقل امل�سافرين

   رئا�سة الإحتاد

وتتلقى هذه الهيئات امل�ساعدة يف حتديد �سيا�سة 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي من قبل:

   الهيئات الدولية والأطراف العاملة وفرق العمل 

   يف الإحتاد، جلان الت�سال وجلان الإحتاد 

   اجلهوية.

تعترب الأمانة العامة، التي تتاألف من مقر الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي يف جنيف و من البعثات 

الدائمة املوجودة يف بروك�سيل ومو�سكو وا�سطنبول

والدار البي�ساء، الهيئة التابعة لالإحتاد التي تتوىل 

م�سوؤولية الإدارة اليومية للمنظمة. 

الرئـــــــا�ســـــــة

مقر الأمانة العامة )جنيف(

جلنة الإت�سال الأوروبية

جلنة الإت�سال الأورو اأ�سيوية

اللجنة الإقليمية الإقت�سادية الأورو اأ�سيوية

اللجنة الإقليمية الإفريقية

الأكادميية التابعة لالإحتاد

املمثلية الدائمة لدى الإحتاد الأوروبي )بروك�سيل(

املمثلية الدائمة لدى اإفريقيا )الدار البي�ساء(

املمثلية الدائمة لدى اأورا�سيا )مو�سكو(

اجلمع العام

جمل�س نقل امل�سافرين جمل�س نقل الب�سائع

الأمــــني العــام

فرق العمل

اللجان

جمموعات العمل

املمثلية الدائمة يف ال�رشق الأو�سط )ا�سطنبول(
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اجلمع العام

ال�سلطة العليا لالإحتاد

يتاألف اجلمع العام من جميع الأع�ساء النا�سطني 

والأع�ساء املنت�سبني يف الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي، و ميثل ال�سلطة العليا لالإحتاد.

يجتمع اجلمع العام مرتني يف ال�سنة، وتكمن املهمة 

الرئي�سية للجمع العام يف حتديد اأهداف الإحتاد 

ومناق�ستها واعتمادها ون�رش مواقف الإحتاد حول 

جميع امل�سائل املتعلقة ب�سيا�سة النقل الطرقي.

ومن مهام اجلمع العام اأي�سًا اعتماد التقرير ال�سنوي 

عن و�سع املنظمة، واختيار هيئة م�ستقلة ملراجعة 

احل�سابات وتدقيقها.
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الرئـــا�ســـــة

الهيئة التنفيذية للجمع العام

لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي

املجل�س التنفيذي لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق

من الي�سار اإىل اليمني )وقوفا( : انطونيو مو�سنهو، ANTRAM، الربتغال، غيورغي بيرتوف، AEBTRI، بلغاريا، ومارتن مارمي، 

الأمني العام ل IRU، وديك فان دن بروك، هامفربدج، EVO، هولندا، فالدميري فلوريا، AITA، مولدوفا، جارو�سالف هانك،

 CESMAD بوهيميا، جمهورية الت�سيك، دويفو كولدكب. ERAA، ا�ستونيا، ليونيد كو�ستيوت�سنكو، AsMAP UA، اأوكرانيا.

من الي�سار اإىل اليمني )جلو�سا( : يوري �سوخني، ASMAP، الإحتاد الرو�سي، غراهام �سميث، نائب رئي�س الإحتاد، CPT، اململكة 

املتحدة، جانوز لن�سي، رئي�س الإحتاد الدويل للنقل على الطرق، ZMPD، بولندا، بيري بادروزا، نائب رئي�س الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق، ASTIC ا�سبانيا، وعزت �سالح، UND، تركيا.

املجل�س التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للجمعية 

العامة لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق وهو 

م�سوؤول عن اإدارة �سوؤون املنظمة وفقا لد�ستور 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق واأنظمته الداخلية. 

يقوم املجل�س بتنفيذ جميع القرارات التي تتخذها 

اجلمع العام ومب�ساعدة هذه الأخرية على حتقيق 

اأهداف �سيا�سة النقل اخلا�سة بالإحتاد.
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جمال�س النقل

جمل�س نقل الب�سائع

يتاألف جمل�س نقل الب�سائع التابع لالإحتاد الدويل 

للنقل على الطرق من جميع الأع�ساء النا�سطني 

الذين ميثلون نقل الب�سائع على الطرق للح�ساب 

اخلا�س اأو حل�ساب الغري ويعملون حل�سابهم 

اخلا�س. ويجتمع جمل�س نقل الب�سائع مرتني يف 

ال�سنة على الأقل. 

تتمثل املهمة الرئي�سية ملجل�س نقل الب�سائع يف 

و�سع اأهداف ال�سيا�سة العامة لالإحتاد فيما يتعلق 

بنقل الب�سائع على الطرق ومناق�سة واعتماد ون�رش 

موقف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ب�ساأن 

جميع امل�سائل املتعلقة بنقل الب�سائع على الطرق، 

مثل م�ساكل عبور احلدود، تطورات �سوق ال�سحن، 

الت�سهيالت اخلا�سة بالنقل والتجارة، وكذا ق�سايا 

الأمن. 

يعقد املجل�س جمعا اإنتخابيا مرة كل �سنتني 

لنتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س. كما يقوم بتعيني 

املر�سحني للمجل�س التنفيذي لالإحتاد. 

جمل�س نقل امل�سافرين

يتاألف جمل�س نقل امل�سافرين التابع لالإحتاد الدويل 

للنقل على الطرق من جميع الأع�ساء النا�سطني  

الذين ميثلون النقل املهني للم�سافرين على الطرق 

مبا يف ذلك �سيارات الأجرة وتاأجري ال�سيارات 

ب�سائقيها. يجتمع املجل�س مرتني يف ال�سنة على 

الأقل.

تتجلى املهمة الرئي�سية ملجل�س نقل امل�سافرين يف 

و�سع الأهداف وال�سيا�سة العامة لالإحتاد فيما 

يتعلق بنقل امل�سافرين على الطرق ومناق�سة واعتماد 

ون�رش موقف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلقة بنقل امل�سافرين على 

الطرق، مثل واجبات اخلدمة العمومية، خطوط 

منتظمة للبا�سات وال�ساحنات، ال�ساحنات ال�سياحية 

واإمكانية الولوج للمدن ووجهات �سياحية، اأماكن 

منخف�سة الرواج، وكذا اإمكانية الولوج للمهنة 

بالن�سبة ل�سيارات الأجرة.

يعقد املجل�س جمعا اإنتخابيا مرة كل �سنتني 

لنتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س. كما يقوم بتعيني 

املر�سحني للمجل�س التنفيذي لالإحتاد. 

الهيئة الإدارية ملجل�س نقل الب�سائع: 

من الي�سار اإىل اليمني :

كاخارامون �سديكنازاروف، نائب رئي�س CTM ،AIRCUZ، اأوزباك�ستان،

بري بادرو�سا، رئي�س CTM ،ASTIC اإ�سبانيا،

بيرت كومل، نائب رئي�س CTM، RHA، اململكة املتحدة.

الهيئة الإدارية ملجل�س نقل امل�سافرين: 

من الي�سار اإىل اليمني :

اإيريك ريرت، نائب رئي�سCTP ،FNTV فرن�سا،

اإيف مانايرت، رئي�س جمل�س نقل امل�سافرين، FBAA، بلجيكا، 

وهيربت اأنديال، نائب رئي�س CTP ،KNV للنقل بالتاك�سي، 

هولندا.
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جلان الإت�سال

جلنة الإت�سال لدى الإحتاد الأوروبي 

لنقل الب�سائع

تعترب جلنة الت�سال اخلا�سة بالإحتاد الأوروبي 

لنقل الب�سائع التابعة لالإحتاد منتدى جلمعيات 

الإحتاد الأوروبي الأع�ساء يف الإحتاد لدويل 

للنقل على الطرق ملعاجلة ق�سايا ال�سيا�سة العامة 

للنقل يف الإحتاد الأوروبي. يف عام 2011، ركزت 

هذه اللجنة اهتمامها على الكتاب الأبي�س اجلديد 

للجنة الأوروبية حول �سيا�سة النقل اإىل غاية 2050، 

وتقلي�س ا�ستهالك الوقود وانبعاث ثاين اأك�سيد 

الكربون، وا�ستعمال م�سادر وقود بديلة، وت�سجيع 

البتكار مبا يف ذلك الت�سور املعياري الأوروبي، 

والتوجيهات اجلديدة اخلا�سة بر�سم الأورو 

اخلا�س والر�سوم على الطاقة، واحلاجة اإىل مناطق 

وقوف اأكرث اأمان خا�سة بال�ساحنات، وحظر ال�سري 

بالن�سبة لو�سائل النقل املحملة بب�سائع ثقيلة، ونقل 

احليوانات احلية، والعدادات الرقمية.

الهيئة الدارية للجنة الت�سال اخلا�سة بالإحتاد الأوروبي 

لنقل الب�سائع :

من الي�سار اإىل اليمني : كري�ستيان لبروت، نائب رئي�س

CLTM، BWVL، اأملانيا، فلورن�س بريتيلو، نائب رئي�س
 CLTM،فرن�سا، األك�ساندر �ساكرز، رئي�س ،CLTM ،FNTR

TLN، هولندا.

جلنة الإت�سال اخلا�سة باأورا�سيا 

متثل جلنة الت�سال اخلا�سة باأورا�سيا املنتدى الذي 

يربط اجلمعيات الأع�ساء يف الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق على امتداد منطقة اأورا�سيا ملناق�سة 

ق�سايا النقل و�سيا�ساته يف املنطقة، وكذا مناق�سة 

املمار�سات وال�سيا�سات الدولية للنقل على الطريق 

من اأجل تن�سيق ومالئمة العمليات الدولية للنقل 

على الطريق على امتداد القارة الآ�سوية.

خالل �سنة 2011، ركزت هذه اللجنة اهتمامها اأكرث 

على تطوير خطوط النقل الربي مبنطقة اأورا�سيا 

من خالل التنمية والتطبيق الفعلي ملبادرة الطريق 

ال�سيار الرائدة اخلا�سة بالإحتاد ولعمليات النقل 

على الطرق باجتاه وعرب اأفغان�ستان، ح�س�س 

املوؤمتر الأوروبي لوزراء النقل، الرخ�سة متعددة 

الأطراف داخل دول منطقة البحر الأ�سود للتعاون 

الإقت�سادي، وكذا الإ�رشاف على نتائج املرحلة 

الثانية من املبادرة الأوروبية الآ�سيوية اجلديدة 

للنقل الربي.

الهيئة الدارية للجنة الت�سال اخلا�سة باأورا�سيا

 CLEAمن الي�سار اإىل اليمني : توفيق نورلييف، نائب رئي�س

 CLEA اأذربيجان، كاخرامون �سديقنازاروف، رئي�س ،ABADA
AIRCUZ، اأوزبك�ستان، ليونيد كو�ستيو�سينكو، نائب رئي�س 

CLEA ،AsMAP UA، اأوكرانيا.
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اللجان الإقليمية

اللجنة الإقليمية لدى الرابطة 

الإقت�سادية الأورا�سية

جتمع اللجنة الإقليمية اخلا�سة بالرابطة الإقت�سادية 

الأورا�سية بني اجلمعيات الأع�ساء يف الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق يف دول املنطقة )رو�سيا 

البي�ساء، وكازاخ�ستان، وقرغيز�ستان، ورو�سيا، 

وطاجك�ستان، واأوزبك�ستان( وبني ممثلني عن 

دول مراقبة )اأرمينيا ومولدوفا واأوكرانيا( اأع�ساء 

يف املجموعة الإقت�سادية وم�سوؤولني حكوميني من 

الدول الأع�ساء يف الرابطة الإقت�سادية اأورا�سية، 

من اأجل مناق�سة الق�سايا الأولوية املتعلقة بالتجارة 

والنقل يف املنطقة والعمل يف اإطار �رشاكة اأ�سيلة 

بني القطاعني العام واخلا�س.

تعمل هذه اللجنة الإقليمية على ر�سد و تتبع 

التحديات والفر�س التي يواجهها قطاع النقل على 

الطرق يف منطقة اأورا�سيا من اأجل متثيل م�سالح 

القطاع من خالل ت�سميم ال�سيا�سات واملبادرات 

املالئمة. خالل �سنة 2011، ركزت هذه اللجنة 

اهتمامها على دعم وت�سهيل اأكرب للتجارة وال�سفر 

عرب الطرق الدولية داخل منطقة اأورا�سيا.

اللجنة الإقليمية لدى اإفريقيا

تاأ�س�ست اللجنة الإقليمية لدى اإفريقيا حديثا 

يف �سهر يناير 2012، وهي ت�سم جمعيات النقل 

من 20 دولة اإفريقية هي البنني، بوركينافا�سو، 

الكامرون، الت�ساد، �ساحل العاج، م�رش، الغابون، 

غينيا بي�ساو، غينيا كوناكري، غينيا ال�ستوائية، 

ليبرييا، مايل، املغرب، موريتانيا، النيجر، ال�سنغال، 

ال�سودان، الطوغو وتون�س. ويتمثل هدفها امل�سرتك 

يف تطوير وت�سهيل التجارة والنقل على الطرق 

داخل اإفريقيا من اأجل تاأمني الربط بني الإقت�سادات 

الإفريقية وتاأمني ات�سالها بالإقت�ساد الدويل بهدف 

دعم التطور الإقت�سادي، وال�ستقرار الجتماعي 

والرفاهية.
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اللجان وجمموعات العمل الدولية 

ت�سم الهيئات الدولية والأطراف العاملة يف الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق ممثلي الأع�ساء من 

ذوي اخلربات املحددة ي�سهرون على و�سع م�سودة 

م�رشوع ل�سيا�سة املواقف التي توجه ملجال�س النقل 

واجلمعية العامة لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

والعمل ب�سفة هيئة ا�ست�سارية ومعلوماتية وبحثية.

(GETC) النقل املختلط

AEBTRI ،اأنطوانيتا اإيفانوفا

)بلغاريا( 

�سيارات الأجرة وال�سيارات امل�ستاأجرة 

(TA) مع �سائق

هيوبرت اأنديال، KNV ل�سيارات

الأجرة هولندا

(GEMD) الب�سائع اخلطرة

بول ووترز، FEBETRA بلجيكا

اللجان الــدوليــة

(CIT) ال�سوؤون التقنية

،SÅ ،مارتن يوهان�سن

ال�سويد

(CAD) ال�سوؤون اجلمركية

ميكاييال هافيلكوفا، �سي�سماد

بوهيميا، جمهورية الت�سيك

(CAE) ال�سوؤون الإقت�سادية

اأويف هومل، DTL، الدمنارك

(CF) ال�سوؤون املالية

كري�سيتان لبروت، BWVL، اأملانيا

(CAJ) ال�سوؤون القانونية

اإيزابيل بون-جار�سن AFTRI، فرن�سا

(CSR) ال�سالمة على الطرق

غيول كوفالفي، MKFE، هنغاريا

اخلدمات املقدمة ملقاويل النقل على 

(CSE) الطرق

فوتيك رومري، �سي�سماد بوهيميا، 

جمهورية الت�سيك 

(CAS) ال�سوؤون الإجتماعية

جورج كو�س، FNTR، فرن�سا

مجموعات العمل
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املنظمات ال�رشيكة 

ال�رشكاء الدوليون

يحافظ الإحتاد الدويل للنقل على الطرق على 

عالقات عمل وثيقة مع العديد من املنظمات 

احلكومية الدولية، وهي كما يلي:

   الهيئات التابعة لالأمم املتحدة (UN) : وت�سمل 

 ،(UNECA) موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية

 ،(UNCTAD) الأونكتاد

واللجنة الإقت�سادية لأوروبا (UNECE)، جلنة 

الأمم املتحدة الإقت�سادية والجتماعية لآ�سيا 

واملحيط الهادئ (UNESCAP)، اللجنة الإقت�سادية 

والجتماعية لغربي اآ�سيا (UNESCWA)، و برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة (UNEP)، و منظمة ال�سياحة 

العاملية (UNWTO)، و منظمة الأمم املتحدة املتعلقة 
 (ILO) و منظمة العمل الدولية ،(UNMAS) بالألغام

واملنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة ال�سحة 

العاملية (WHO)، و امليثاق العاملي لالأمم املتحدة
 (UN Global Compact) 

(WTO)  منظمة التجارة العاملية   

(WB) البنك الدويل   

(WCO) منظمة اجلمارك العاملية   

(ITF) املنتدى الدويل للنقل   

ال�رشكاء الإقليميون

(ADB) بنك التنمية ال�سيوى   

(AU) الإحتاد الإفريقي   

(AULT) الإحتاد العربي للنقل على الطرق   

(BSEC) منظمة البحر الأ�سود للتعاون الإقت�سادي   

   منظمة اآ�سيا الو�سطى للتعاون الإقت�سادي اجلهوي

     (CAREC)   
   جمل�س النقل على الطرق يف رابطة الدول 

(CIS CTC) امل�ستقلة   
   الإحتاد اجلمركي )رو�سيا، رو�سيا البي�ساء، 

 (Customs Union) )كزاخ�ستان   

(ECO) منظمة التعاون الإقت�سادي   

   الهيئات التابع لالإحتاد الأوروبي (EU)، وت�سمل 

   املفو�سية الأوروبية والربملان الأوروبي واملجل�س 

   الأوروبي 

(EurAsEC) املجموعة الإقت�سادية الأورواآ�سيوية   

   املنظمة من اأجل الدميقراطية والنمو الإقت�سادي

(GUAM)   
(IDB) البنك الإ�سالمي للتنمية   

(LAS) جامعة الدول العربية   

(OAS) منظمة الوليات املتحدة   

(OSCE) منظمة الأمن والتعاون باأوروبا   

(SCO) منظمة �سانغهاى للتعاون   

اإ�سافة اإىل ذلك فقد يتعاون الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق مع العديد من اجلمعيات الدولية التي 

متثل القطاعات الأخرى املرتبطة ب�سكل مبا�رش 

بالتجارة والنقل.
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مقر الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي

تت�سكل الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق من املقر املوجود بجنيف ومن املمثليات 

الدائمة لدى الإحتاد الأوروبي بربيك�سيل، ولدى 

منظمة اأورا�سيا مبو�سكو، ومنطقة ال�رشق الأو�سط 

با�سطنبول، واإفريقيا بالدار البي�ساء. ويرتاأ�س الأمني 

العام الأمانة العامة التي ت�سغل موظفني من 

جن�سيات خمتلفة قادمني من 35 دولة خمتلفة.

ت�ستفيد الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق من موقعها املتميز الذي يتيح لها التفاعل 

مع عدد كبري من الهيئات احلكومية و�سبه 

احلكومية مبا ي�سب يف م�سلحة النقل على الطرق 

عامليا. 

ت�ساعد الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق املجل�س التنفيذي يف تنفيذ ال�سيا�سات التي 

تقرتحها وتقرها كل من جمال�س النقل واجلمع 

العام، كما تعمل على التن�سيق يف عمل وتفاعل 

املجال�س والهيئات وجلان الت�سال التابعة لالإحتاد.

الأهداف الرئي�سية

تقوم الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق بالعمل جنبا اإىل جنب مع املمثليات الدائمة 

الأربع اإ�سافة اإىل اأع�ساء الإحتاد، للتن�سيق من 

اأجل تنفيذ الربنامج الدويل العام واأولويات املنظمة.  

ويف هذا الإطار اأي�سًا، يعترب الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق �رشيكا تنفيذيا لنظام النقل الدويل 

على الطرق واجلمارك مبوجب تفوي�س من الأمم 

املتحدة.

كما تعمل الأمانة العامة اأي�سا ب�سكل وثيق 

مع احلكومات وال�سلطات والوكالت احلكومية 

وال�رشكاء التجاريني يف دول الإحتاد الأوروبي 

واآ�سيا وال�رشق الأو�سط واإفريقيا واأمريكا اجلنوبية، 

على ربط قطاعات الأعمال املختلفة بكربيات 

الأ�سواق العاملية عرب و�سائل النقل املختلفة، وتعمل 

كذلك على تنمية التجارة والنقل على الطرق يف 

الدول غري املطلة على البحار يف جميع مناطق 

العامل.

تتاألف الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق يف جنيف، من الوظائف الرئي�سية التالية:

الأمني العام

مارتن مارمي

نائب الأمني العام

اومربتو دي بريتو

امل�سوؤول عن نقل وتي�سري الب�سائع والتنمية 

امل�ستدامة

جين�س هوجيل

امل�سوؤول عن نقل امل�سافرين

اوليغ كامرب�سكي

امل�سوؤولة عن التوا�سل

جولييت اإبيلي

امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية

اإريك بينوي�ست

امل�سوؤول عن املعلومات

فيليب غروجون

امل�سوؤول عن التكوين يف الإحتاد

باتريك فيليب 

امل�سوؤول عن ال�سوؤون التقنية

جاك مارمي

امل�سوؤول عن نظام النقل الدويل الطرقي

ماريك ريتل�سكي

الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي : جنيف

باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

www.iru.org

http://www.iru.org
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املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي لدى الإحتاد الأوروبي 

قام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف عام 

1973 بتاأ�سي�س ممثلية دائمة لدى الإحتاد الأوروبي 
بربوك�سل لدعم جمعيات الإحتاد الأوروبي الأع�ساء 

يف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف ر�سد 

ومراقبة الت�رشيعات املتعلقة بكل الق�سايا التي 

تتناولها موؤ�س�سات الإحتاد الأوروبي التي من �ساأنها 

اأن توؤثر على م�سائل النقل على الطرق.

ومنذ ذلك احلني، اأ�سبح الإحتاد لعبا هاما يف 

عملية بناء الأطر القانونية الأوروبية املتعلقة بالنقل 

على الطرق.

تعمل املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق لدى الإحتاد الأوروبي بالتن�سيق مع جميع 

اأع�ساء الإحتاد الأوروبي وفقا لربنامج العمل الذي 

قرروه باأنف�سهم. وتقوم اأي�سًا بالتعاون والتن�سيق مع 

جميع املديريات العامة ذات ال�سلة بهيئة الإحتاد 

الأوروبي، والربملان الأوروبي وخا�سة جلنة النقل 

وال�سياحة  (TRAN)وجمل�س وزراء الإحتاد الأوروبي 

للنقل، واأمانتها العامة، وممثلي الدول الأع�ساء 

الدائمني لدى الإحتاد الأوروبي واجلمعيات

و املنظمات ذات ال�سلة املوجودة يف بروك�سل،

وذلك من اأجل حتقيق اأهداف واأولويات الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي.

الأهداف الرئي�سية

تعزيز م�سالح قطاع النقل على الطرق داخل   

الإحتاد الأوروبي  

امل�ساهمة اليجابية يف مبادرات الإحتاد   

الأوروبي و�سيا�ساته الت�رشيعية ل�سمان توفر بيئة   

�سغل فعالة وم�ستدامة ومناخ اإقت�سادي �سليم   

لقطاع النقل على الطرق يف احلا�رش وامل�ستقبل.        

�سمان توفر مناف�سة عادلة يف جميع عمليات   

�سنع ال�سيا�سات يف الإحتاد الأوروبي والتاأكد   

من اأن قطاع النقل على الطرق ل يتعر�س للظلم   

واحليف.  

الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي: بروك�سيل

تتاألف املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق لدى الإحتاد الأوروبي ومقرها بروك�سل، 

من الوظائف الرئي�سية التالية :

املندوب العام

مايكل نيل�سون

امل�سوؤول عن نقل الب�سائع و�سوؤون البيئة

مارك بيلييه

امل�سوؤول عن نقل امل�سافرين يف الإحتاد الأوروبي

اوليغ كامبري�سكي

امل�سوؤول عن ال�سوؤون الجتماعية وال�سالمة 

الطرقية يف الإحتاد الأوروبي 

داميان فيكارز

امل�سوؤول عن ال�سوؤون القانونية واجلمركية يف 

الإحتاد الأوروبي

رميي ليبيدا

امل�سوؤول عن التوا�سل و التظاهرات

�ستيوارت كويل

                   www.iru.org
باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

http://www.iru.org
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الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي : مو�سكو

ت�سم املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل لدى منطقة 

اأورا�سيا يف مو�سكو املراكز الوظائف الرئي�سية 

التالية:

نائب الأمني العام و املندوب العام لأورا�سيا

ايغور رونوف 

املكلف بال�سيا�سات كبري املوظفني – 

دميرتي لريونوف

امل�سوؤولة عن التوا�سل

ايلينا اأنفيموفا 

امل�سوؤول عن اجلمارك

األيك�ساندر راتنيكوف

امل�سوؤولة عن ال�سوؤون اجلهوية

اأولغا فرولوفا

املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي لدى اأورا�سيا

مت اإن�ساء املمثلية الدائمة لالإحتاد لدى منطقة 

اأورا�سيا عام 1998يف مو�سكو، وهي ت�سهر على 

مراقبة الق�سايا وال�سيا�سات املتعقلة بالنقل على 

الطرق يف القارة الأورواآ�سوية، وتعزيز اأن�سطة 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق وكذا اأن�سطة 

الأكادميية التابعة له، وتدعم التنمية امل�ستدامة لنقل 

الب�سائع على الطرق يف منطقة اأورا�سيا بتعاون مع 

اجلمعيات الوطنية الأع�ساء ومع ال�سلطات املحلية 

فيها، وتعمل على تعجيل عملية التكامل يف النقل 

على الطرق من خالل توحيد الت�رشيعات يف دول 

منطقة اأورا�سيا.

الأهداف الرئي�سية

الرفع من الهتمام بقطاع النقل على الطرق   

الأورواآ�سيوي    

توحيد ت�رشيعات النقل على الطرق يف دول     

منطقة اأورا�سيا، ول �سيما من خالل الن�سمام   

اإىل التفاقيات الدولية والتفاقات املتعددة    

الأطراف املتعلقة بتي�سري العمليات التجارية   

والنقل الدويل على الطرق.  

تطوير وتنفيذ وتعزيز الروابط الأورو اآ�سوية يف   

جمال النقل على الطرق بخلق �رشاكات بني   

القطاعني العام واخلا�س، من خالل تعاون وثيق   

مع احلكومات و الوكالت الوطنية واملنظمات   

احلكومية الدولية واجلمعيات الأع�ساء يف   

الإحتاد.  

ت�سهيل النقل الدويل على الطرق عرب الرتاب   

الأورو اآ�سيوي من خالل تعميم نظام TIR على   

اأطراف جديدة من�سمة لالإحتاد.  

العمل على توفري معلومات و خدمات باللغة   

الرو�سية لأرباب �رشكات النقل على الطرق يف   

دول منطقة اأورا�سيا.  

          www.iru-eapd.org
باللغة الرو�سية

http://www.iru-eapd.org
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املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي لدى منطقة ال�رشق الأو�سط

تهدف املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق يف منطقة ال�رشق الأو�سط، التي تاأ�س�ست 

عام 2005 با�سطنبول، اإىل تطوير وتي�سري النقل 

على الطرق على تقاطعات الطرق بني القارات 

واملناطق التي متتد بني تركيا يف اأوروبا وم�رش 

يف اإفريقيا لت�سمل منطقة ال�رشق الأو�سط باأكمله، 

وذلك بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية الأع�ساء يف 

الإحتاد ومع ال�سلطات املحلية.

تعمل املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق يف منطقة ال�رشق الأو�سط جنبًا اىل جنب 

مع اجلمعيات الوطنية الأع�ساء وكذا مع املنظمات 

املحلية والدولية ذات العالقة لتعزيز التنمية امل�ستدامة 

وت�سهيل التجارة والنقل على الطرق يف اأ�رشع 

البلدان منواً يف العامل على امل�ستوى الإقت�سادي.

ت�سم املمثلية الدائمة لالإحتاد يف منطقة ال�رشق 

الأو�سط يف ا�سطنبول الوظائف الرئي�سية التالية :

املندوب العام 

حيدر اأوزكان

م�سوؤولة التوا�سل والتظاهرات

�سمرية �سادي

الأهداف الرئي�سية

تلبية م�سالح قطاع النقل على الطرق يف منطقة   

ال�رشق الأو�سط و املناطق املجاورة   

العمل على حتقيق الن�سجام بني الت�رشيعات   

املختلفة املتعلقة بقطاع النقل يف منطقة ال�رشق   

الأو�سط، ول �سيما من خالل الن�سمام اإىل اأهم   

التفاقيات الدولية والتفاقات املتعددة الأطراف   

املتعلقة بتي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل    

على الطرق  

ن�رش الوعي العام لأهمية و�رشورة توفر تكوين   

مهني معرتف به دوليًا على م�ستوى املنطقة،   

والرتويج لأن�سطة اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل   

على الطرق وبراجمها التكوينية.  

توفري الدعم الفني وامل�ساندة للحكومات املهتمة   

يف املنطقة من اأجل تطوير اأو اإ�سالح الت�رشيعات   

املحلية اخلا�سة بالنقل ق�سد ت�سهيل التجارة   

وال�سياحة عرب تنمية نقل حملي ودويل على   

الطرق.  

حتديد والق�ساء على احلواجز املادية وغري املادية   

التي تعرقل النقل على الطرق، وتنمية روابط   

النقل على الطرق على امل�ستوى اجلهوي وكذا   

تو�سيع رقعة تطبيق اتفاقيات ومعاهدات الأمم   

املتحدة املتعلقة بالنقل يف املنطقة.  

امل�ساركة يف عمل هيئات الأمم املتحدة املعنية   

بروابط النقل اجلهوي، واأي�سا يف امل�ساريع مثل   

م�رشوع الروابط الطرقية بني اأروبا-اآ�سيا، الطرق   

ال�سيارة الآ�سيوية، م�رشوع الطريق ال�سيار بالبحر   

الأ�سود وم�رشوع الطرق الدولية العربية امل�رشقية.  

الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي : ا�سطنبول

                   www.iru.org
باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

http://www.iru.org


25    الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي لدى اإفريقيا

تهدف املمثلية الدائمة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي يف اإفريقيا، التي تاأ�س�ست عام 2012 بالدار 

البي�ساء، اإىل تطوير وتي�سري وتاأمني النقل الطرقي 

على امل�ستويني الوطني والدويل، وذلك بالتعاون مع 

اأع�ساء اللجنة اجلهوية لالإحتاد لدى اإفريقيا حديثة 

التاأ�سي�س، مع ال�سلطات املحلية ومع املنظمات 

املحلية والدولية ذات ال�سلة من اأجل الربط وخلق 

التكامل بني الإقت�سادات واملقاولت يف القارة 

الإفريقية.

الأمانة العامة لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي : الدار البي�ساء 

الأهداف الرئي�سية

تلبية م�سالح قطاع النقل الطرقي يف اإفريقيا،  

يف �سوء التحديات املنبثقة من احلاجة   

اإىل تطوير النقل بني اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا.   

تي�سري تطور التجارة والنقل الدويل الطرقي   

لتمكني الإقت�سادات الإفريقية من امل�ساهمة   

ب�سكل اأف�سل يف الإقت�ساد الدويل، ل�سيما من   

خالل تطبيق التفاقيات املنبثقة عن الأمم   

املتحدة واملنظمة الدولية للجمارك يف جمال   

ت�سهيل النقل وال�سالمة الطرقية.  

ن�رش الوعي العام لأهمية و�رشورة توفر تكوين   

مهني معرتف به دوليًا على م�ستوى املنطقة،   

والرتويج لأن�سطة اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل   

الطرقي وبراجمها التكوينية.  

ت�سم املمثلية الدائمة لالإحتاد لدى اإفريقيا 

الوظائف الرئي�سية التالية :

املندوب العام 

عادل كاوي

                   www.iru.org
باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

http://www.iru.org
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي على الإنرتنت 

املوقع الإلكرتوين اجلديد لالإحتاد

مت تطوير املوقع الإلكرتوين لالإحتاد ب�سكل كبري، 

وفقا لأف�سل التقنيات امل�ستعملة يف ت�سميمات 

املواقع الإلكرتونية، من اأجل ت�سهيل الولوج اإىل 

جميع املعلومات، الر�سائل واملوارد اخلا�سة بالإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق.

يتوفر املوقع اجلديد على اأف�سل الت�سميمات، 

هند�سة متقدمة و�رشعة الرد، مما ي�سهل ب�سكل 

كبري عملية الطالع على املعلومات، وبالتايل البحث 

على معلومات قيمة.

الوظائف اجلديدة للموقع الإلكرتوين متكن زائري 

املوقع من ت�سنيف جميع املحتويات ح�سب نوع 

النقل )ب�سائع، م�سافرين اأو هما معا(، وكذا و�سيلة 

بحث متطورة.

ميكن الإطالع و حتميل �سور الإحتاد على موقع فليكر

ميكن م�ساهدة فيديوهات الإحتاد على موقع يوتوب

اآخر امل�ستجدات الإحتاد على موقع تويرت

اأحدث اأخبار الإحتاد على موقع فيد ريدر

و�سائل الإعالم الإجتماعية

دخل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي اأي�سا جمال 

و�سائل الإعالم الجتماعية مع اإن�ساء مواقع »تويرت«، 

»فليكر« و »يوتيوب« التي من �ساأنها اأن ت�سمح 

جلميع الأطراف املعنية اأن تبقى على الدوام على 

علم باأحدث الأن�سطة وامل�ساريع التي يقوم بها 

الإحتاد. اإذن اإن�سموا اإلينا !

http://www.iru.org/
http://www.flickr.com/photos/the_iru/
http://www.youtube.com/user/IRUChannel
http://twitter.com/the_iru
http://www.iru.org/news-rss-action?lang=en


27 تطور النقل الطرقي

تطور النقل الطرقي 

يعترب قطاع النقل الطرقي العمود الفقري لالإقت�سادات

القوية وللمجتمعات الن�سيطة. ي�سعب على الدول امل�سنعة

و الدول النامية حتقيق اأي منو اإقت�سادي، اأو تقدم اجتماعي 

اأو رفاهية وبالتايل الأمن بدون هذا القطاع.

تعترب التنمية امل�ستدامة مرحلة مهمة يف تاريخ قطاع 

النقل الطرقي. فاحلافالت، البا�سات، ال�ساحنات و�سيارات 

الأجرة اأ�سبحت اليوم اأكرث اأمنا وفعالية ونظافة وهدوءا من 

ذي قبل. فهي متثل التكنولوجيا العليا يف اأبهى �سورها 

و ت�سمن اليوم حت�سنا يف جودة العي�س ويف امل�ستقبل 

بالن�سبة لالأجيال القادمة.

يلعب قطاع النقل الطرقي دورا حيويا يف الربط بني 

الأعمال واأهم اأ�سواق العامل، بحيث يقود التجارة وي�سمن 

توزيعا اأف�سل للرثوات. اإنه حيوي يف خلق فر�س ال�سغل 

يف وقت ترتفع فيه البطالة وال�سعوبات الإقت�سادية مما 

يوؤثر اأكرث فاأكرث على العائالت. لهذا ينبغي بال�رشورة حماية 

�سناعة النقل الطرقي.

اأي عقوبة تقع على قطاع النقل الطرقي هي يف   

واقع الأمر عقوبة كربى لالإقت�ساد باأكمله.  
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نقل الب�سائع على الطرق

تعد ال�ساحنات الرابط احليوي بني املنتجني، 

ال�رشكات وامل�ستهلكني. اإنها متنحهم كل احلرية 

لختيار املكان الذي يريدون ال�ستقرار فيه وذلك 

بف�سل املرونة التي توفرها ال�ساحنات. وت�ساهم 

هذه احلرية يف تعزيز التوزيع العادل للرثوة وفر�س 

ال�سغل بني املناطق احل�رشية والقروية. فال�ساحنات 

هي الو�سيلة الوحيدة التي ميكن بوا�سطتها الو�سول 

اإىل اأغلب امل�سانع، املحالت التجارية، املطاعم 

واملنازل. اإذا قمتم باإح�ساء عدد الأ�سياء املتوفرة 

يف منازلكم والتي مت نقلها عن طريق ال�ساحنات، 

ف�سوف ت�سابون مبفاجئة كبرية. اإنها حتمل كل 

�سيء، ابتداء من اأجهزة التلفزيون والكمبيوترات 

وانتهاء باملالب�س، الأدوية، األعاب الأطفال، الأكل 

ومواد البناء – عرب �سل�سلة الإنتاج كلها، للو�سول 
اأخريا اإىل املحالت التجارية املحلية واأمام باب بيتكم.

ال�ساحنات هي الو�سيلة الوحيدة للو�سول

اإىل اأغلب امل�سانع، املحالت التجارية،

املطاعم و املنازل.

جميع

الوظائـــف

و

األعمـــــــــال

تعتمد على خدمات النقل على الطرق.
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إن كل عنصر
ُينتج اأو ُي�ستهلك

في أي مكان
يتم نقله بوا�سطة

شاحنة.

رحلة م�سباح الإ�ساءة على منت �ساحنة
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نقل امل�سافرين على الطرق 

بوا�سطة البا�سات واحلافالت

تعترب البا�سات واحلافالت من الو�سائل الأ�سا�سية 

لتاأمني حركة م�ستدامة وتعد جزءا ل يتجزاأ من 

اأنظمة النقل العمومي. فهي توفر خدمات اآمنة، 

حافظة للبيئة، فعالة ويف املتناول، وهي �سهلة 

ال�ستعمال بالن�سبة للجميع، مبن فيهم ذوو الدخل 

املحدود، املعاقون اأو الذين يعي�سون يف مناطق غري 

ماأهولة بال�سكان.

�سواء كانت وجهتكم النهائية حملية، جهوية، 

وطنية اأو دولية، فاإن البا�سات واحلافالت هي اأف�سل 

و�سيلة نقل تكميلية لأي و�سيلة نقل اأخرى بالن�سبة 

مل�ستعملي و�سائل النقل ب�سكل يومي وبالن�سبة 

للم�سافرين املتوجهني ملحطة القطار اأو املطار.

يوفر النقل بالبا�س و احلافلة ردا على 

عدد كبري من حتديات التنقل احلالية

و امل�ستقبلية.

القتلى يف حوادث ال�سري بالإحتاد الأوروبي خالل 2010

الباصات و احلافالت
   هي

         و�سائل املوا�سالت

        األكثر أمانا
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      الباصات و احلافالت
  هي

و�سائل املوا�سالت

  األكثر مراعاة للبيئة

حافلة واحدة
ميكنها اأن حتل حمل

30 سيــارة
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التوجهات الإقت�سادية للنقل

الطرقي

اإن موؤ�رشات الإحتاد الدويل للنقل الطرقي، التي 

متكن من اإجراء مقارنة بني منو الناجت الداخلي 

اخلام، اأحجام نقل الب�سائع على الطرق والت�سجيالت 

ال�سيارات اجلديدة يف 58 دولة، ت�سري اإىل اأن دول 

BRIC )الربازيل، رو�سيا، الهند وال�سني( �ست�ستمر 
يف قيادة النمو الإقت�سادي يف العامل، يف حني 

 ،OECD تظل معدلت النمو جد متدنية يف دول

مبا فيها الدول الأع�ساء يف الإحتاد الأوروبي.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه الناجت الداخلي اخلام 

بن�سبة 14.6% يف دول BRIC مابني 2008 و2011، 

انخف�س بن�سبة 0.9% يف دول OECD و بن�سبة 

2.7% يف الإحتاد الأوروبي خالل نف�س الفرتة. 
وعلى نف�س النحو، �سجلت الت�سجيالت اخلا�سة 

بال�سيارات اجلديدة ارتفاعا بن�سبة 13.8% داخل 

دول BRIC مابني 2008 و2011، يف حني �سجلت 

دول OECD والإحتاد الأوروبي انخفا�سا بن�سبة 

36% و بن�سبة 40% على التوايل.

بالن�سبة ل�سنة 2011، ت�سري التوقعات بالن�سبة لدول 

BRIC اإىل ا�ستمرار النمو يف ت�سجيالت ال�سيارات 
اجلديدة بن�سبة 7.8%، يف حني ت�سري التوقعات 

اخلا�سة بدول OECD، مبا فيها الإحتاد الأوروبي، 

اإىل اأن الت�سجيالت �ستبقى بن�سبة 40% اأدنى من 

م�ستوى �سنة 2008، مع ت�سجيل منو طفيف بن�سبة 

1.6% و بن�سبة 2.1% على التوايل.

توقعات BRIC ،TRACECA ،OECD والإحتاد 

الأوروبي

BRIC دول

�سجلت دول BRIC منوا م�ستمرا بن�سبة %8.2

يف حجم النقل )الأطنان املنقولة( و ن�سبة %13.7 

ارتفاع يف عدد ال�سيارات امل�سجلة.

 TRACECA دول

�سجلت دول TRACECA منوا م�ستمرا بن�سبة 

4.8% يف الأطنان املنقولة. بعد انخفا�س كبري 
خالل 2008-2009، تعرف ت�سجيالت ال�سيارات 

اجلديدة انتعا�سا مرة اأخرى (%4.9).

 OECD دول

يف دول OECD، رجعت الأطنان املنقولة اإىل 

م�ستوى ما قبل الأزمة. غري اأن النخفا�س املهول 

يف الراأ�سمال املتوفر ملحرتيف النقل وكذا حالة 

ال�سوق، اأدى اإىل انخفا�س كبري يف ت�سجيالت 

ال�سيارات اجلديدة خالل 2009. وا�ستمر هذا 

العزوف عن ال�ستثمار خالل 2011 وبالرغم من 

بع�س الإ�سارات، ظلت ن�سب النمو جد منخفظة.
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م�ستقبل نظام نقل

الإحتاد الأوروبي و�سيا�سته.

اإ�سافة اإىل ن�رش الكتاب الأبي�س للجنة الأوروبية 

املتعلق مب�ستقبل �سيا�سة الإحتاد الأوروبي اإىل غاية 

2050، املعنون »خارطة الطريق اإىل منطقة نقل 
نحو نظام نقل �سامل وفعال«،  اأوروبية واحدة – 

ن�رش الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ردا �سامال 

على الكتاب الأبي�س للجنة الأوروبية حول النقل، 

كتتمة ل »كتابه الأبي�س حول م�ستقبل النقل 

التجاري على الطرق يف الإحتاد الأوروبي«

ال�سادر �سنة 2009.

يو�سح رد الإحتاد روؤية القطاع وتو�سياته حول 

الكيفية التي ينبغي اأن يتم بها تطوير النقل، 

واللوجي�ستيك وال�سفر الأوروبي خالل العقود 

القادمة.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ي�رشح 

للربملان الأوروبي اأولويات �سيا�سة النقل

قامت جلنة العالقات اخلا�سة بنقل الب�سائع التابعة 

لالإحتاد ب�رشح اأولويات �سناعة نقل الب�سائع على 

الطرق لأع�ساء الإحتاد الأوروبي، مللحقي النقل 

وملمثلي اللجنة الأوروبية، وذلك خالل حفل ع�ساء 

ومباحثات نظمه اأع�ساء الإحتاد الأوروبي كوريان 

وورمتان-كول )EPP- هولندا( و ›اأولغا �سينالوفا‹ 

)S-D– جمهوبية الت�سيك( ورامون ترميو�ساي 

بال�سيل�س )ALDE، اإ�سبانيا(.

دول الإحتاد الأوروبي

�سجل الإحتاد الأوروبي كذلك اإ�سارات العودة، 

رغم اأن الأرقام ون�سب النمو ظلت اأقل بكثري من 

م�ستويات ما قبل الأزمة. ومثلما هو ال�ساأن بالن�سبة 

لدول OECD، قام مهنيو النقل على الطرق هم 

كذلك بنقل اأحجام اأقل ب�سكل عام. يف احلقيقة، 

فاإن مقارنة بني ما قبل وما بعد الأزمة اأظهرت 

نق�سا بن�سبة 10.4% يف الأطنان املنقولة وانخفا�سا 

بن�سبة 42.4% يف الت�سجيالت اخلا�سة بال�سيارات 

اجلديدة.

اإن النمو الإقت�سادي امل�سجل يف دول BRIC خالل 

2011، والذي �سي�ستمر خالل 2012، نابع من الوعي 
باأن البتكار املنتظم وال�ستثمار الكبري يف و�سائل 

الإنتاج، مبا فيها املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة 

مثل �رشكات النقل على الطرق التي توفر %85 

من منا�سب ال�سغل، هما معا �رشوريان من اأجل 

ت�سجيل منو اإقت�سادي حقيقي. وهذا هو عك�س ما 

تقوم به �سيا�سات دول OECD والإحتاد الأوروبي، 

حيث تبقى املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة و قطاع 

النقل على الطرق عر�سة للعقوبات ب�سكل م�ستمر 

من خالل اأعباء تنظيمية جديدة وخطط �رشيبية 

�ستف�سي اإىل منو �سعيف خالل 2012.

من اأجل ا�ستعادة منو اإقت�سادي م�ستدمي خالل 

2012، ينبغي حلكومات جميع تلك الدول امل�سنعة 
اأن تعرتف، كما هو ال�ساأن بالن�سبة لدول BRIC، اأن 

و�سيلة الإنتاج غري املدعومة اأي النقل الطرقي، التي 

تعمل على ربط كل �رشكة بكل �سوق وتوفر خدمة 

عالية اجلودة، يجب اأن يتم دعمها وت�سهيلها.
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ال�سالمة الطرقية

تاأتي ال�سالمة الطرقية على راأ�س اأولويات قطاع النقل الربي، 

حيث كانت و�ستظل دائًما ملتزمة بتقلي�س عدد احلوادث 

واحلد من خطورتها مبا يف ذلك حوادث �ساحنات النقل 

الثقيل على الطرق التجارية عرب تعزيز ثقافة ال�سالمة الطرقية 

داخل القطاع. 

وبالن�سبة للمتخ�س�سني يف قطاع النقل الطرقي،   

كل حادثة �سري واحدة تعترب تق�سريا فادحا.  
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عقد الأمم املتحدة للعمل من 

اأجل ال�سالمة الطرقية

عقب اإعالن قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

عقد 2011-2020 »عقد العمل من اأجل ال�سالمة 

الطرقية«، تبنت اجلمعية العمومية لالإحتاد الدويل 

للنقل علي الطرق قراًرا مهًما فيما يتعلق بال�سالمة 

على الطرق يهدف اإىل امل�ساعدة على حتقيق اأهداف 

الأمم املتحدة املتمثلة يف تثبيت عدد �سحايا 

حوادث الطرق ثم العمل على تخفي�سه يف جميع 

اأنحاء العامل من خالل تكثيف الأن�سطة الفعالة علي 

امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.

ويف هذا ال�سدد، خ�س�س الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي دعًما مالًيا كبرًيا من اأجل تنفيذ امل�رشوعات 

التي تعمل ب�سكٍل فعال على حت�سني �سجالت 

ال�سالمة ل�سناعة النقل على الطرق التجارية، 

بالتعاون مع ال�رشكاء اجلديرين بالثقة الراغبني يف 

تلقي الأموال.

وقد اأظهرت درا�سات اخلرباء اأن حت�سني ال�سالمة 

على الطرق ب�سكٍل فعال يتطلب تنفيذ منهج

ثالثي اخلطوات:

حتديد ال�سبب الرئي�سي للحوادث ومعاجلته مبا   

يف ذلك حوادث �ساحنات النقل التجارية الثقيلة   

من اأجل اإعداد �سيا�سة واعية واتخاذ قرارات   

جتارية �سليمة؛  

الرتكيز على العن�رش الب�رشي من خالل تعزيز   

وتنفيذ معايري فعالة ومواتية لتكوين العاملني   

يف النقل على الطرق على النحو املن�سو�س عليه   

من قبل الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل   

علي الطرق اإىل جانب تكوين �سائر م�ستخدمي   

الطرق؛   

التعاون مع جمتمع الأعمال من خالل تدعيم   

برامج ال�رشاكة الفعالة بني القطاعني العام   

واخلا�س بغية حتقيق نتائج ملمو�سة يف حت�سني   

م�ستوى ال�سالمة على الطرق.  

ودعمًا ملبادرة »عقد الأمم املتحدة للعمل   

من اأجل ال�سالمة الطرقية« والتي   

اأطلقت يف مايو 2011، بذل الإحتاد   

واأع�ساوؤه م�ساعي ملمو�سة وملتزمون   

مبوا�سلة القيام بذلك.  

اإزالة الألغام يف اأفغان�ستان

– �رشاكة مبتكرة بني القطاعني 
(PPP) العام واخلا�س

�سارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مع وكالة الأمم 

املتحدة ملكافحة الألغام (UNMAS) لدعم اأن�سطة 

اإزالة الألغام يف اأفغان�ستان وذلك من خالل اإزالة 

15 كيلومرتا مربعا من الألغام الأر�سية وخملفات 
احلرب من املواد املتفجرة التي تقع بالقرب من 

الطريق الدائري البالغ طوله 700 كيلومرت والذي 

يربط بني كابول واملقاطعات الأفغانية ال�سمالية 

واملناطق املجاورة لدول اآ�سيا الو�سطى. 

وعن طريق احلد من خطورة الإ�سابة وحالت 

الوفاة التي يتعر�س لها هوؤلء امل�سافرون والعاملون 

على هذه الطرق، ي�ساهم برنامج ال�رشاكة املبتكرة 

بني القطاعني العام واخلا�س (PPP) يف �سالمة 

الطرق وتنمية الإقت�ساديات الأفغانية واإقت�ساديات 

دول اآ�سيا الو�سطى وذلك من خالل تاأمني طرق 

الربط التجارية. 

ويتمثل امل�ستفيدون املبا�رشون من هذا امل�رشوع يف 

21 جمتمعًا حمليًا يقطنها اأكرث من 3،000 عائلة 
اأفغانية تعي�س بالقرب من 33 منطقة حمفوفة 

باملخاطر يغطيها هذا امل�رشوع، كما �سيوفر هذا 

ا فر�س عمل لأكرث من 200 �سخ�س  امل�رشوع اأي�سً

من هذه املجتمعات املت�رشرة. هذا بالإ�سافة اإىل 

الآلف من الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون هذه 

الطرق ب�سفٍة اأ�سبوعية يف ال�سفر داخل اأفغان�ستان 

والبلدان املجاورة لها. 

اأما بالن�سبة للم�ستفيدين غري املبا�رشين فيقدر 

عددهم بنحو 7 ماليني �سخ�س يعي�سون يف

6 حمافظات واقعة علي امتداد الطريق الدائري. 
و�سيعمل هذا امل�رشوع بدوره على تعزيز التجارة 

بني املحافظات بع�سها البع�س وكذا مع الدول 

املجاورة لأفغان�ستان من ال�سمال مثل )طاجيك�ستان 

واأوزبك�ستان وتركمان�ستان(، كما �ستكون هناك 

منفعة �ساملة على امل�ستوى املحلي. 

ومن �ساأن التجارة الآمنة من خالل النقل على 

الطرق بني اأفغان�ستان - وهي بلد غري �ساحلي - 

والبلدان املجاورة لها اأن ت�ساعد على تقليل تكلفة 

املواد الغذائية وغري الغذائية، وبالتاأكيد �سيعود هذا 

بالنفع على جميع ال�سكان ب�سفٍة عامة. 

اإزالة الألغام يف اأفغان�ستان :

املوقع الإلكرتوين

http://demining-afghanistan.org/
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ويف كلمة لها اأمام اجلمع العام لالإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي يف نوفمرب 2011، اأعربت القيادة 

املركزية الأمريكية عن بالغ تقديرها للجهود احلثيثة 

التي يبذلها الإحتاد والتي تعترب مبثابة جهود 

تكميلية مع القيادة املركزية الأمريكية يف نقل 

اأفغان�ستان من املعونة اإىل التجارة وذلك من خالل 

ال�سماح بالنقل على الطرق مما يوؤدي يف نهاية 

املطاف اإىل دفع عجلة التقدم والزدهار وال�سالم 

يف هذا البلد الذي مزقته احلرب وكذلك يف جميع 

اأنحاء منطقة اآ�سيا الو�سطى.

اإجراءات الإحتاد الدويل للنقل 

لتح�سني ال�سالمة الطرقية

قوائم مرجعية جديدة لل�سالمة الطرقية 

لل�سائقني وامل�سريين: الإهتمام بالعن�رش 

الب�رشي

انطالًقا من اجلهود الرامية اإىل معاجلة ال�سالمة 

على الطرق من م�سدرها من الهتمام بالعن�رش 

الب�رشي، قامت اأكادميية الإحتاد بتطوير العديد من 

القوائم املرجعية ون�رشها والتي تهدف يف جمملها 

اإىل م�ساعدة ال�سائقني واملديرين املهنيني يف اإعداد 

ال�ساحنات وحتميل الب�سائع قبل ال�رشوع يف 

رحالتهم، حيث يعمل تبني اأف�سل املمار�سات اأثناء 

اأداء العمل على حت�سني �سالمة جميع م�ستخدمي 

الطرق ب�سكٍل فعال. 

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه القوائم املرجعية اجلديدة 

املتاحة بعدة لغات عرب موقع الإحتاد تت�سمن 

قوائم مرجعية تخ�س »ال�ساحنات« و«الإ�سعافات 

الأولية« والتـي مت تطويرها من خالل ال�رشاكة مع 

الإحتاد الدولـــي جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمـر (IFRC) والإحتاد الدويل لل�سائقني املحرتفني 

(UICR)، لتجهيز ال�سائقني على اأعلى م�ستوى 
واإمدادهم باملعرفة الكافية لتجنب وقوع احلوادث 

على الطرق من ناحية وال�ستعداد لإنقاذ الأرواح 

يف حالت الطوارئ من ناحية اأخري.

وتعترب هذه القوائم وغريها من القوائم املرجعية 

اخلا�سة بال�سالمة التابعة لالإحتاد جزًءا ل يتجزاأ من 

برامج اأكادميية الإحتاد املتعلقة ب�سهادة الكفاءة 

املهنية اخلا�سة باملديرين وكذلك الكفاءة املهنية 

اخلا�سة بال�سائقني.
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التكوين والفعاليات اخلا�سة بال�سالمة 

الطرقية - رفع الوعي 

قام الإحتاد بعقد العديد من املوؤمترات واحللقات 

التكوينية ب�ساأن ال�سالمة على الطرق علي مدار عام 

2011 وذلك من اأجل زيادة م�ستوى الوعي والتاأكيد 
على اأهمية تكوين ال�سائقني و�سمان انت�ساٍر اأف�سل 

للممار�سات املهنية بهدف تعزيز ال�سالمة على الطرق 

ب�سكٍل فعال يف جميع اأنحاء العامل. 

اأمريكا الالتينية

كما قام الإحتاد مب�ساركة رابطة اأع�ساء الأرجنتني 

والإحتاد الأرجنتيني ل�ساحنات نقل الب�سائع 

(FADEEAC) بعقد موؤمتر دويل ب�ساأن »ال�سالمة 
على الطرق والتكوين املهني للنقل على الطرق« 

�سم ما يقرب من 800 ممثل عن املوؤ�س�سات العامة 

وال�سناعات املعنية بالنقل على الطرق والتكوين من 

اأمريكا الالتينية.

و�سم املوؤمتر وفوداً، من بني اأع�سائها جورج غونزالز، 

وكيل وزارة النقل على الطرق، وزارة التخطيط 

الفيدرايل، واملدير التنفيذي للهيئة القومية لل�سالمة 

على الطرق، ليك فيليب رودريجيز لجوتز، هذا 

بالإ�سافة اإىل ح�سور عدد من خرباء اأبحاث 

ال�سالمة على الطرق، الذين ا�ستعر�سوا م�ستوى اأداء 

ال�سالمة على الطرق يف الأرجنتني واإيبريواأمريكا 

ومريكو�سور وا�ستك�سفوا اأ�ساليب لتح�سني ال�سالمة 

على الطرق ب�سكٍل فعال يف اأمريكا الالتينية، اإىل 

جانب جهودهم البارزة يف حتديد اأ�سباب حوادث 

الطرق ومعاجلتها ومن بينها حوادث ال�ساحنات. 

كما اأ�سارت الوفود امل�ساركة يف املوؤمتر اإىل اأن تعر�س 

العربات التجارية للحوادث ل يعني بال�رشورة 

اأنها هي ال�سبب وراء وقوع مثل هذه احلوادث، 

وذلك وفًقا ملا اأو�سحته نتائج الأبحاث العلمية، 

مثل الدرا�سة الأوربية مل�سببات حوادث ال�ساحنات 

(ETAC)، حيث اأظهرت البيانات اأن ن�سبة 85%من 
اإجمايل عدد احلوادث يكون �سببها خطاأ ب�رشًيا، 

75% من احلوادث �سببها امل�ستعملون الآخرون 
للطرق مقارنًة بن�سبة 25% من احلوادث �سببها 

�سائقوا ال�ساحنات. وعليه اأو�سى اخلرباء بالرتكيز 

على العن�رش الب�رشي من خالل تعزيز وتنفيذ 

معايري فعالة ومواتية للتكوين املهني للعاملني يف 

النقل على الطرق على النحو املن�سو�س عليه من 

قبل الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل علي 

الطرق.

جامعة الدول العربية

�سيعمل الإحتاد على تو�سيع النطاق اجلغرايف 

ملنهجية الدرا�سة الأوربية مل�سببات حوادث ال�ساحنات 

ليغطي منطقة الدول العربية، وذلك بهدف امل�ساعدة 

على حتديد ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث التي 

ت�ستمل على �ساحنات يف هذه الدول البالغ عددها 

22 دولة.

ال�رشق الأو�سط

عقد الإحتاد ندوة بعنوان »تغيري �سلوك 

م�ستخدمي الطرق من اأجل التح�سني الفعال 

لل�سالمة على الطرق« يف ا�سطنبول، تركيا، حيث 

ح�رش الندوة ما يقرب من 150 وفًدا ممثاًل عن 

املوؤ�س�سات العامة، وقطاع النقل على الطرق، وخرباء 

اأبحاث ال�سالمة على الطرق اإىل جانب القطاعات 

العاملة يف �سناعة التكوين من 30 دولة، وركزت 

هذه الندوة على الأبحاث واملبادرات الرئي�سية التي 

تعالج ال�سالمة على الطرق ب�سكٍل فعال. وتو�سلت 

الندوة يف ختام فعالياتها اإىل �رشورة الرتكيز على 

ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث األ وهو العن�رش 

الب�رشي، وذلك من اأجل املعاجلة الفعالة لق�سية 

ا على احلاجة  ال�سالمة على الطرق. كما ركزت اأي�سً

اإىل برامج تكوينية عالية اجلودة تتعلق بالنقل على 

الطرق، مثل الربامج التي حتددها وتوفرها اأكادميية 

الإحتاد.

كما يعترب الرتكيز على ال�سلوك الب�رشي من 

خالل حت�سني م�ستوى التكوين املهني جلميع 

م�ستخدمي الطرق هو العامل الرئي�سي 

لتح�سني ال�سالمة الطرقية يف جميع اأنحاء 

العامل ب�سكٍل فعال.
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ويف 2012، �سيقوم الإحتاد مبراقبة تنفيذ اأنظمة 

النقل الذكية (ITS) عن كثب وذلك لتعزيز تنفيذ 

ال�رشوط اخلا�سة بنقل الب�سائع اخلطرة. وي�سجع 

الإحتاد على ال�ستخدام التطوعي لتطبيقات اأنظمة 

النقل الذكية بهدف �سمان حرية مر�سلي وم�ستلمي 

الب�سائع يف اختيار و�سائل النقل التي ي�ستخدمونها، 

وجتنب حتويل تطبيقات اأنظمة النقل الذكية اإىل 

اأدوات تف�سل و�سيلة نقل على اأخرى.

�سمان �سالمة الفرامل

تركز اللجنة الدوْلية لل�سوؤون الفنية التابعة لالإحتاد 

(CIT) على تقنيات العربات، والوثائق، ووحدات 
التحميل، والتقنيات الالزمة، اإىل جانب تكاملها مع 

�سل�سلة النقل، ول�سيما يف نقل الب�سائع اخلطرة، 

كما ت�سعى اإىل اإجراء اختبارات مالئمة للتاأكد من 

جدارة ال�سري على الطرق وكذلك اإجراء فحو�سات 

على فرامل العربات التجارية، بالإ�سافة اإىل تاأمني 

احلمولة والأوزان والأبعاد.

ويف اإطار العمل على حت�سني م�ستوى تقييم 

ال�رشوط الفنية للفرامل بطريقٍة مالئمة وعادلة، 

فقد تعاونت اللجنة الدولية لل�سوؤون الفنية التابعة 

لالإحتاد مع ال�سلطات الدامنركية لتقدمي اقرتاح 

لفريق العمل التابع لالأمم املتحدة املعني مبعايري 

الفرامل والأجزاء الدوارة (UN GRRF)، والتي يجب 

تبنيها يف عام 2012. 

ويجب اأن يتعاون العاملون يف قطاع النقل الطرقي، 

ومقاولو النقل بالعربات، وامل�ستوردون، ومالكو 

ماآرب ال�سيارات، وال�سلطات والهيئات املعنية باإجراء 

الإختبارات معًا من اأجل تبني الإجراءات واملعايري 

التي ت�سمن حت�سني ال�رشوط الفنية لفرامل عربات 

النقل الثقيل. ومن الأهمية اأن ت�ستهدف املتطلبات 

القانونية اإعطاء الأولوية لعمليات الفح�س الدوري 

على ت�سغيل املكونات والأنظمة التي تعترب مهمة 

لل�سالمة الطرقية والتي ميكنها اأن تو�سح ب�سفافية 

التكلفة املوحدة.

ويدعم الإحتاد الدويل واأع�ساوؤه جميع   

اإجراءات ال�سالمة الطرقية التي ت�ستهدف     

معرفة ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث  

  التي تت�سمن العربات التجارية. 

 

نقل الب�سائع اخلطرة..... على نحو 

اآمن.....على امل�ستوى العاملي

اأثناء فعاليات مناق�سة املائدة امل�ستديرة ب�ساأن »نقل 

الب�سائع اخلطرية: الأبعاد العاملية والإقليمية« 

التي انعقدت يف اإطار عمل جلنة النقل الربي 

التابعة للجنة الأمم املتحدة الإقت�سادية لأوروبا، 

عر�ست جمموعة اخلرباء التابعة لالإحتاد املعنية 

بنقل الب�سائع اخلطرة اأهداًفا طويلة املدى ب�ساأن 

تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�سة بالنقل الدويل 

للب�سائع اخلطرة على الطرق (ADR) يف اأجزاء 

اأخرى من العامل، وخا�سًة يف ال�رشق الأو�سط واأ�سيا 

واأفريقيا. 

الندوة الثالثة برعاية الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي وجامعة الدول العربية والإحتاد 

العربي للنقل الربي ب�ساأن النقل الدويل 

(ADR) للب�سائع اخلطرة على الطرق

يف اإطار عملية املتابعة، نظم الإحتاد الندوة الثالثة 

مب�ساركة جامعة الدول العربية والإحتاد العربي 

للنقل الربي ب�ساأن النقل الدويل للب�سائع اخلطرة 

على الطرق (ADR) يف القاهرة، م�رش، و�سارك يف 

هذه الندوة ما يقرب من 150 �سخ�سًا من وزراء 

النقل، وامل�سوؤولني عن تطبيق القوانني، واجلمارك 

والتجارة، هذا اإىل جانب ممثلني من املنظمات 

الدولية وقطاع �سناعة النقل الطرقي. وكانت الندوة 

مبثابة من�سة لتقييم الإحتياجات الإقليمية الالزمة 

لتح�سني عملية نقل الب�سائع اخلطرة على الطرق 

وا�ستعرا�س اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن النقل الدويل 

للب�سائع اخلطرة على الطرق من اأجل تعزيز تنفيذها 

يف الدول العربية باعتبارها الأداة الرئي�سية لتح�سني 

ال�سالمة الطرقية على امل�ستوى الإقليمي.
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التكوين

ُيعد التكوين املهني يف جمال النقل الطرقي اأمًرا بالغ الأهمية 

اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى. ويتعني على متخ�س�سي النقل 

الطرقي التكيف �رشيًعا والبقاء على دراية باأحدث التطورات 

يف هذا املجال على جميع امل�ستويات. وعندها فقط 

�سيكونون قادرين على حتقيق الهدف الطموح املتمثل يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة وحت�سني ال�سالمة الطرقية والمتثال 

للقوانني التي تزداد تعقيًدا والتقدم التكنولوجي امل�ستمر. 

وبذلك، ميكنهم تقدمي خدمات تتمتع بالكفاءة ومطابقة 

املعايري البيئية والفاعلية من حيث التكلفة لتلبية الطلب 

الإقت�سادي وا�ستمرار القدرة على التناف�س حملًيا واإقليمًيا 

ودولًيا. 
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التكوين اخلا�س بالإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي: »تعلم اكت�ساب املعرفة«

يتمثل الهدف من تكوين الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق يف غر�س ثقافة »تعلم اكت�ساب املعرفة« 

يف اإطار قطاع النقل على الطرق، وخلق التعاون 

بني جميع الأن�سطة التكوينية اخلا�سة بالإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق - اأكادميية الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق والتكوين اخلا�س باتفاقية 

TIR والتكوين الداخلي لالإحتاد الدويل للنقل على 
الطرق. وجميع امل�ساركني يف التكوين اخلا�س 

بالإحتاد الدويل للنقل على الطرق، �سواء كانوا 

مديري النقل على الطرق اأو �سائقني اأو جمعيات 

اأع�ساء بالإحتاد اأو �سلطات جمارك، ي�ستفيدون 

من اخلا�سية املميزة للح�سول على املواد التكوينية 

التفاعلية واأدوات اإدارة التكوين الفعالة. 

اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل

الطرقي - التميز يف جميع اأنحاء العامل 

والإعرتاف الدويل يف جمال التكوين 

املهني للنقل الطرقي 

تعمل اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

مع �رشكائها وفريق من اخلرباء على م�ستوى العامل 

لتوفري اإطار عمل خا�س بالتكوين املهني للنقل على 

الطرق وال�ستفادة من العرتاف والدعم الدويل 

الذي متنحه اللجنة ال�ست�سارية رفيعة امل�ستوى 

التابعة لأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

(ADC). وتتاألف اللجنة ال�ست�سارية العليا من 
ممثلني من البنك الدويل واللجنة الإقت�سادية لالأمم 

املتحدة اخلا�سة باأوروبا (UNECE) ومنتدى النقل 

الدويل واملفو�سية الأوروبية (EC) والإحتاد الأوروبي 

لعمال النقل. 

ال�سبكة العاملية وبرامج معاهد 

التكوين املعتمدة لأكادميية 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

تقدم اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

من خالل �سبكتها العاملية التي ت�سم 50 معهد 

تكوين معتمد (ATIs) يف 35 بلًدا العديد من برامج 

التكوين التي تركز على تطوير املهارات واملعرفة 

اخلا�سة مبتخ�س�سي النقل على الطرق و ذلك 

لتعزيز قدرتهم للتعامل مع جميع اجلوانب الرئي�سية 

لعمليات النقل على الطرق. ويجري حتديث برامج 

اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق، التي 

يتم ت�سميمها من ِقبل خرباء معروفني دولًيا وحتت 

اإ�رشاف اللجنة ال�ست�سارية رفيعة امل�ستوى، على نحو 

م�ستمر لدمج اأف�سل املمار�سات و�سمان الإمتثال 

للقوانني الدولية والإقليمية والوطنية املعمول بها. 

وتقوم اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرق بتقدمي �سواهد ملدربي 

�سهادة الكفاءة املهنية اخلا�سة بامل�سريين من ال�رشق الأو�سط 

واملنطقة 

برنامج �سهادة الكفاءة املهنية لل�سائقني

 (CPC) يغطي برنامج �سهادة الكفاءة املهنية

لل�سائقني اخلا�س باأكادميية الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق جمموعة �ساملة من املو�سوعات بدًءا 

من التحميل الآمن وتاأمني الب�سائع اإىل القيادة 

املتوافقة مع املعايري البيئية. ومن اأجل تلبية 

الحتياجات الوطنية املحددة لتكوين ال�سائقني، 

يتم تنفيذ الربنامج على اأ�سا�س كل حالة على 

حذة ل�سمان اأق�سى بناء للكفاءات املهنية اخلا�سة 

بال�سائقني يف جمال النقل على الطريق ونقل 

امل�سافرين. 

كما مت اإطالق برنامج تكوين جديد ل�سهادة الكفاءة 

املهنية ي�ستهدف متخ�س�سي النقل الطرقي املعنيني 

بالنقل الدويل يف منطقة رابطة الدول امل�ستقلة. 

ميتثل هذا الربنامج، الذي مت تطويره من خالل 

التعاون الوثيق مع اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي يف 6 دول من رابطة الدول امل�ستقلة، 

امتثاًل كاماًل لـ » اتفاقية رابطة الدول امل�ستقلة 

ب�ساأن مواءمة املتطلبات مع التكوين الإ�سايف 

والكفاءة املهنية مل�سغلي النقل الطرقي الدوليني يف 

الدول الأع�ساء يف رابطة الدول امل�ستقلة«.

برنامج �سهادة الكفاءة املهنية للم�سريين

يقدم برنامج �سهادة الكفاءة املهنية (CPC) للمديرين 

اخلا�س باأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق جمموعة من معايري التكوين الدولية لتلبية 

كافة احتياجات املديرين. وقد متت ترقية الربنامج 

من اأجل اأخذ املتطلبات الإقليمية يف احل�سبان، ل 

�سيما الأحكام اجلديدة اخلا�سة بالالئحة الأوروبية 

EC 1071/2009 املطبقة يف دي�سمرب 2011. ويف 
عام 2012، �سوف يتوا�سل العمل التعاوين ب�ساأن 

عمليات تكييف الربنامج فيما يتعلق مبناطق 

اأخرى. 
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وقد ح�سلت �ستة معاهد تكوين معتمدة على الإعتماد ب�ساأن 

تقدمي برنامج التكوين الدويل اخلا�س ب�سهادة الكفاءة املهنية 

لل�سائقني يف رابطة الدول امل�ستقلة

(ADR) برنامج نقل الب�سائع اخلطرة

اأطلقت اأكادميية الإحتـــاد الدويل للنقـــل الطرقــي 

برناجًما جديًدا لنقل الب�سائع اخلطرة (ADR) الذي 

ا لتلبية احتياجات العمال  مت ت�سميمه خ�سي�سً

غري املتنقلني امل�ساركني يف تفريغ الب�سائع اخلطرة 

من ال�ساحنات، مبا يتما�سى كلًيا مع اتفاقية نقل 

الب�سائع اخلطرة. وين�سب تركيز الربنامج على 

احتياجات القادة املهنيني ويتم تطبيقه فيما يتعلق 

بنقل الطرود وال�سحنات واحلاويات، با�ستثناء 

املتفجرات )الفئة1( واملواد امل�سعة )الفئة 7(.

برنامج مقيا�س ال�رشعة وامل�سافة 

مت حتديث برنامج مقيا�س ال�رشعة وامل�سافة اخلا�س 

باأكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي من اأجل 

اإدراج اأحدث التغريات الت�رشيعية ومتت اإعادة 

ت�سميمه لزيادة اإمكانية الو�سول واإثراء جتربة 

امل�ستخدم.

قدمت اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي �سواهدا ملدربي 

برنامج نقل املواد اخلطرة وبرنامج مقيا�س ال�رشعة وامل�سافة يف 

جنوب �رشق اأوروبا. 

جمموعة اأدوات »القيادة من اأجل 

التغيري« اخلا�سة بفريو�س فقدان املناعة 

املكت�سبة الإيدز 

تهدف جمموعة اأدوات التكوين »القيادة من اأجل 

التغيري« متعددة الو�سائل ب�ساأن فريو�س فقدان 

املناعة املكت�سبة الإيدز اخلا�سة باأكادميية الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق، والتي مت تطويرها 

بال�رشاكة مع منظمة العمل الدولية والإحتاد الدويل 

لعمال لنقل (ITF) ل�سالح قطاع النقل على الطرق، 

اإىل زيادة الوعي وتقدمي التكوين امل�ستهدف ب�ساأن 

فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/الإيدز وذلك لتمكني 

عمال وموظفي النقل على الطرق لال�ستجابة 

بفاعلية لفريو�س نق�س املناعة الب�رشية/الأيدز يف 

اأماكن عملهم. وتتوفر املجموعة بلغات متعددة يف 

جميع معاهد التكوين املعتمدة التابعة لأكادميية 

الإحتاد  (ITF)واجلمعيات الأع�ساء يف الإحتاد 

(ITF) وال�رشكاء املعنيني. 

برنامج ال�سحن الآمن وتاأمني الب�سائع

اأطلقت اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

برنامج ال�سحن الآمن وتاأمني الب�سائع التفاعلي 

ومتعدد اللغات. وي�ستجيب هذا الربنامج 

لالحتياجات التي مت الإعراب عنها من ِقبل العديد 

من معاهد التكوين املعتمدة ويتناول ب�سكل مبا�رش 

هدف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق والدول 

الأع�ساء به من اأجل زيادة العمل نحو حت�سني 

�سالمة الطرق. ويدرج هذا الربنامج اجلديد، الذي 

ي�ستهدف متخ�س�سي النقل على الطرق املتنقلني 

 CEN وغري املتنقلني، معظم متطلبات معيار

الأوروبي 1:2010-12195 ب�ساأن قيود التحميل 

املتعلقة بعربات الطريق والتي بداأ �رشيانها

يف مايو 2011. 

ويتميز برنامج التكوين اخلا�س باأكادميية الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق باحتوائه على جهاز حماكاة مميز وتفاعلي ب�ساأن 

التحميل الآمن وتاأمني الب�سائع.
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الكادميية تقدم التكوين للمدربني يف برنامج التحميل الآمن 

 (Safe Loading and Cargo Securing) وتاأمني ال�سحنات

تكوين املكونني

تقدم الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق دورات »تكوين املكونني« من اأجل تعزيز 

املعارف واملهارات املطلوبة لتقدمي التكوين على نحو 

فعال و�سمان تلبية مقدمي التكوين ملعايري التكوين 

عالية اجلودة واملت�سقة اخلا�سة بالأكادميية. 

وقد اأقيمت بنجاح عدة دورات لتكوين املكونني 

امل�ساركني يف تقدمي برامج ADR، والتحميل الآمن 

وتاأمني احلمولة )SLCS(، و CPC Manager، و

CPC Driver وHIV/AIDS. و�سوف تركز الور�سات 
التكوينية اجلديدة على تطوير املهارات الفنية 

والتعليمية واملنهجية لدى املكونني و�سيبداأ العمل 

بها يف 2012.

التعلم الإلكرتوين

نظام اإدارة املحتوى

مت اإثراء نظام اإدارة املحتوى اخلا�س بالإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق مبحتوى اإ�سايف واإمكانية 

ت�سفح حم�سنة من اأجل تي�سري الو�سول اإىل برامج 

اأكادميية الإحتاد العاملي للنقل على الطرق واملواد 

املتخ�س�سة املرجعية. وي�سمح هذا النظام احلد�سي 

متعدد اللغات واملتاح على الإنرتنت ملعاهد التكوين 

املعتمدة الو�سول اإىل املحتوى والأدوات التي من 

�ساأنها اأن ت�ساعد املتدربني يف عملية التعلم يف 

اأي وقت. وميكن كذلك ملعاهد التكوين املعتمدة 

من الأكادميية تنزيل كافة املوارد وا�ستخدامها 

وال�ستفادة منها يف علمية تطوير الربامج 

وحتديثها. 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يعزز 

ال�رشاكة مع منظمة اجلمارك العاملية

اأ�سبحت برامج IRU-WCO TIR للتعلم عن بعد 

متاحة الآن باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية 

والرو�سية وكذلك الأ�سبانية يف مطلع 2012. 

وي�سهم هذا الربنامج التكويني التفاعلي املتاح لكافة 

موظفي الإحتادات واجلمارك التابعة لالإحتاد الدويل 

للنقل على الطرق يف حت�سني الفهم العاملي لنظام 

TIR والت�سغيل ال�سل�س له. 

وبالتوازي مع ذلك، وا�سل الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق تطوير قدرات تعلم TIR التي يوفرها من 

خالل اإكمال جمموعة من الوحدات املزودة بال�سور 

املتحركة ب�سكل كامل والتي ت�ستهدف على وجه 

التحديد تلبية احتياجات الإحتادات التي ت�سدر 

 .TIR بطاقات العبور

الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي املتاحة على الإنرتنت

يتيح الإ�سدار اجلديد املتاح على الإنرتنت 

لأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ملعاهد 

التكوين املعتمدة اإدارة عملية الإعتماد اخلا�سة بها 

عرب الإنرتنت واإدارة امللف التعريفي اخلا�س باملعهد 

بطريقة �سهلة للغاية. وت�سهم امليزات اجلديدة 

العديدة، مثل ا�سترياد وت�سدير بيانات القدرات 

الإ�سافية للخريجني، يف حت�سني جتربة امل�ستخدم.
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جُتري الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق م�رشوعات دولية م�سرتكة ت�ستهدف و�سع 

معايري اأداء مرتفعة يف �سناعة النقل على الطرق 

مما ي�سمح بتعزيز التزام ال�سناعة بزيادة ال�سالمة 

على الطرق وخف�س الب�سمة الكربونية وحت�سني 

احرتافية العاملني بها.

م�رشوع الإحتاد الأوروبي ليوناردو: 

DRIVEN

اأطلقت الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق بالتعاون مع ال�رشكاء يف اأ�سبانيا وبولندا 

وفرن�سا م�رشوعًا ي�ستهدف تطوير املعارف واملهارات 

التكوينية ونقلها اإىل املكونني الذين يقدمون 

التكوين الدوري لل�سائقني يف الفئة ج. وياأتي هذا 

الربنامج ا�ستجابة اإىل احلاجة امللحة لإن�ساء قدرة 

تكوينية عالية امل�ستوى ل�سمان العر�س الكايف 

وتفادي النق�س يف ال�سائقني املوؤهلني. وباعتباره 

برنامج متابعة، يهدف DRIVEN الآن اإىل تزويد 

الأطراف املعنية بربنامج تكوين موحد يعمل على 

تعزيز املعارف التقنية واملداخل املنهجية ومهارات 

التدري�س لدى املكونني مبا ي�سمن حتقيق اأعلى 

م�ستوى من النجاح يف برنامج تكوين ال�سائقني 

.CPC

م�رشوعات التكوين الدولية امل�سرتكة

التكوين يف العامل العربي

ت�سارك الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق بال�رشاكة مع الإحتاد العربي للنقل 

الربي يف م�رشوع طموح للنقل على الطرق مبنطقة 

بلدان اجلامعة العربية ي�ستفيد من امل�ساعدة التقنية 

املقدمة من البنك الإ�سالمي للتنمية. ويتمثل الهدف 

من امل�رشوع يف حت�سني كفاءة خدمات النقل على 

الطرق التي يقدمها م�سغلو النقل على الطرق 

يف العامل العربي وذلك من خالل تقدمي برامج 

الأكادميية التابعة لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق، 

مثل CPC Manager وADR يف العامل العربي.

 ECO-EFFECT م�رشوع

ECO-EFFECT اأطلق م�رشوع

  (ECO trainEr For Fleet commErcial truCks
and lighT vehicles)

واملمول بال�سرتاك مع الوكالة الأوروبية للطاقة 

الذكية، بالتعاون مع ت�سعة �رشكاء من ثمانية بلدان 

بهدف و�سع الربامج اخلا�سة بالقيادة املالئمة بيئيًا 

وتطبيقها وذلك بغية تعزيز �سلوكيات القيادة املراعية 

للبيئة بني ال�سائقني املحرتفني مما من �ساأنه اأن 

ي�ساعد يف خف�س انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون 

بن�سب اأكرب. 
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احلوار الإجتماعي الأوروبي - امل�رشوع املعني باملهارات

(STARTS) و التكوين يف قطاع النقل الطرقي

اأن�ساأ الإحتاد الدويل للنقل الطرقي والإحتاد 

الأوروبي للعاملني يف النقل (ETF) رابطة من 

ال�رشكاء مهمتها اختبار التكوين واملهارات لدى 

العاملني املتنقلني وغري املتنقلني يف قطاع النقل 

على الطرق. وتوؤكد ال�رشاكة يف امل�رشوع على 

امل�سلحة امل�سرتكة لكل من اأ�سحاب الأعمال 

والعمال يف حتديد الإجراءات املطلوبة من اأجل 

تعزيز الأثر الإيجابي للتكوين يف قطاع النقل على 

الطرق و�سمان اإمكانية تقدميه باأف�سل الطرق 

واأقلها تكلفة.

وقد اأبرزت نتائج البحوث الأولية للم�رشوع 

التحديات املتعلقة بتوجيه الإحتاد الأوروبي املعني 

بتكوين ال�سائقني (EC/59/2003)، والتي �سملت: 

احلواجز املتعلقة بالعرتاف املتبادل مبوؤهالت    

ال�سائقني CPC بني الدول الأع�ساء يف     

الإحتاد الأوروبي ؛   

ال�سواغل ب�ساأن جودة التكوين يف بع�س البلدان؛   

احلاجة اإىل تعزيز الدعم والعرتاف املقدمني على   

امل�ستوى الوطني ملعاهد التكوين املعتمدة، مثل   

املعاهد املعتمدة من الأكادميية التابعة لالإحتاد   

الدويل للنقل على الطرق ؛  

انعدام وجود اآلية لتبادل املعلومات بني الدول   

الأع�ساء يف الإحتاد الأوروبي مما من �ساأنه اأن   

يوؤدي اإىل م�سكالت يف الإنفاذ على الطرق؛  

ال�سواغل املتعلقة بالقدرات التكوينية غري الكافية   

التي تقف عائقًا يحول دون تلبية ال�سائقني   

احلاليني للمواعيد اخلا�سة بالتكوين الدوري.   

 STARTS ومن املزمع اأن يبداأ العمل يف م�رشوع

يف 2012 و�سيوا�سل الإحتاد الدويل جهوده حلمل 

احلكومات، بالتوازي مع قراره ب�ساأن نق�س ال�سائقني 

واملهارات، على العرتاف بالقيمة ال�سرتاتيجية 

التي ميثلها العاملون يف قطاع النقل التجاري على 

الطرق، و�سمان قدرتهم على ال�ستمرار يف خدمة 

املجتمع والإقت�ساد من خالل الكفاءات الحرتافية 

املطلوبة. 

 املزيد من املعلومات على املوقع : 

starts.iru.org  

http://starts.iru.org/
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يتميز الإقت�ساد احلايل بعوملته و �سدة مناف�سته. �ساهمت 

اأمناط احلركية اجلديدة اإىل جانب زيادة التنمية الإقت�سادية، 

والعدالة الجتماعية واملخاوف البيئية على امل�ستوى العاملي 

يف ظهور حاجة ملحة اإىل اإعادة التفكري فى اأنظمة النقل 

وتغيري �سلوك الأ�سخا�س اأثناء ال�سفر. 

ولذا يجب اأن تعمل �سيا�سات النقل على ت�سجيع ال�ستخدام 

وا�سع النطاق لو�سائل النقل التي تتمتع بكونها اآمنة 

و�سديقة للبيئة وفعالة يف ا�ستهالك الطاقة ومرنة، ويف 

الوقت ذاته معقولة ال�سعر، من اأجل �سمان التنقل الدائم 

للجميع، فى اأي مكان فى العامل.
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اتخذ اخلطوة الذكية من اأجل م�ستقبلنا:

ان�سم للحملة !

يوفر النقل اجلماعي من خالل البا�سات واحلافالت 

ا�ستجابًة مثالية ملجموعة من التحديات احلالية 

وامل�ستقبلية حلركة التنقل مثل الإدماج الجتماعي، 

والتوا�سل مع طرق النقل الأخرى، وانبعاثات ثاين 

اأك�سيد الكربون و الزدحام. 

لقد اأطلقت �سناعة احلافالت و البا�سات مبادرة 

»�سمارت موف«، وهي حملة تدعيم وتوعية طويلة 

املدى تهدف اإىل توجيه اهتمام وا�سعي ال�سيا�سات 

يف قطاع النقل اإىل البا�سات واحلافالت بغية 

م�ساعفة ا�ستخدامها وحتقيق التنقل الدائم للجميع. 

لقد ظلت حملة »�سمارت موف« ملا يربو عن عامني 

تعمل على تزويد �سانعي القرارات وال�سيا�سات 

باحلقائق والأرقام الدقيقة واملوثوق بها من اأجل 

�سمان �سن ت�رشيعات واعية واإعداد �سيا�سات تعمل 

بدورها على دعم وت�سجيع املواطنني على التنقل 

با�ستخدام البا�سات واحلافالت على نطاٍق وا�سع 

على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية كلما كان 

ذلك ممكًنا.

ال�سالمة الطرقية اأوًل

 انطالًقا من اللتزام اخلا�س بالإحتاد الدويل، فقد 

و�سعت �سناعة البا�سات واحلافالت ال�سالمة على 

الطرق على راأ�س اأولوياتها لأهداف عام 2011، 

وذلك يف نطاق حملة �سمارت موف العاملية، 

ول�سيما من خالل تنفيذ وتطوير اأف�سل املمار�سات 

والأن�سطة التكوينية اخلا�سة بال�سالمة على الطرق 

والعمل على ن�رشها، مثلها مثل التي توفرها 

اأكادميية الإحتاد، هذا بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار فى 

اأحدث التقنيات والأجهزة التي حتافظ على �سالمة 

العربات. و�سيتم حتقيق مثل هذه الإجراءات من 

خالل عقد الأمم املتحدة للعمل من اأجل ال�سالمة 

على الطرق 2020-2011. 

www.busandcoach.travel
ان�سم للحملة...

http://twitter.com/Smart_move
http://www.facebook.com/SmartMoveCampaign
http://www.youtube.com/user/Smartmovecampaign
http://www.flickr.com/photos/smart_move/collections/
http://www.busandcoach.travel/uae/uae_bus_and_coach_the_smart_move.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UCi5N-aC2t4&feature=plcp&context=C3f19d63UDOEgsToPDskL9-3WThZYjSIXDxbRfehhb
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التنقل الدائم من خالل قواعد متوافقة 

مع املناطق منخف�سة النبعاثات

و�سط ما يزيد عن 200 دولة اأوروبية منخف�سة 

النبعاثات موجودة بالفعل، وما يرتاوح من 40

اإىل 50 مدينة جديدة يتم اإن�ساوؤها �سنوًيا، تفر�س 

العديد من هذه الدول جمموعة من القوانني 

والقيود املرورية بالن�سبة لنقل امل�سافرين اجلماعي 

بوا�سطة البا�سات واحلافالت، مبا فيها تلك التي 

حتتوي على حمركات Euro 3 التي تعد من اأف�سل 

اخليارات البيئية منذ 5 �سنوات فقط. 

وتوؤثر مثل هذه الت�رشيعات على ما يقرب من 

80,000 حافلة Euro 3 يف اأوروبا ومتثل خ�سارة 
قيمتها ملياري يورو والتي ميكن بدًل من ذلك 

ا�ستثمارها يف �سيارات اأحدث واأنظف. عالوًة 

على ذلك، فاإن ال�رشكة التي متتلك ع�رشين مركبة 

تعمل مبحرك Euro 3 قد تتكبد خ�سارة ت�سل 

اإىل 250,000 يورو �سنوًيا، اأى ما يعادل تكلفة 

اأحدث جيل من احلافالت، وذلك نتيجًة لال�ستهالك 

املبكر لعرباتهم. وباملثل، فاإن جمال التجارة املرتبط 

بال�سياحة، مثل املطاعم والفنادق الكائنة يف مدينة 

اأوروبية متو�سطة امل�ساحة، قد تفقد ما ي�سل اإىل 

50,000 زائر حمتمل �سنوًيا، وهو ما ميثل اإجمايل 
خ�سارة تقدر مبا يزيد عن 11 مليون يورو. 

وعلى الرغم من الجتاه املتزايد نحو تنفيذ خطة 

املناطق منخف�سة النبعاثات فى جميع اأنحاء اأوربا،

اإل اأنه مل يتم حتى الآن اإعداد اإطار عمل مواتي 

لتنظيم عملية اإدخال مثل هذه املناطق فى الإحتاد 

الأوروبى، حيث تقوم كل مدينة بتقدمي القواعد 

واللوائح والإجراءات وال�سهادات اخلا�سة بها، مما 

يوؤدي اإىل �سوق جمزئة اإىل حٍد كبري، مما ي�ستلزم 

ب�ساأنه عدم كفاءة البا�سات/احلافالت/�رشكات 

ال�سياحة وعمالئها وارتفاع تكاليفها، وهذا يوؤثر 

�سلًبا على حركة التنقل امل�ستدامة على امل�ستوى 

املحلي اإىل جانب التاأثري على �سل�سلة قطاع ال�سياحة 

باأكملها.

ويف الواقع ت�ساهم هذه ال�سيا�سات غري املتنا�سقة 

التي تتبعها املدن والتي تقيد ا�ستخدام الأتوبي�سات 

واحلافالت يف املدن يف زيادة انبعاثات ثاين اأك�سيد 

الكربون والحتقان املروري بدًل من تقل�سيها، يف 

حني اأنها توؤثر �سلًبا على كفاءة وفعالية اأداء �سوق 

ال�سياحة والنقل الأوروبي !

وملعاجلة هذا الو�سع، فقد نظم الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي اأول مناق�سة اأوروبية ب�ساأن »القيود 

املرورية واملناطق منخف�سة النبعاثات يف اأوروبا« 

والتي جمعت اأع�ساء الربملان الأوروبي، وملحقي 

خدمات اللجنة الأوروبية وملحقي قطاع النقل 

للدول الأع�ساء، ف�ساًل عن م�ساركة ما يقرب من 

100 ممثل من العاملني بقطاع ال�سياحة الأوروبية 
و�سلطات املدن. وقد نا�سد الإحتاد الدويل �سناع 

القرار الأوروبي بتقدمي اإطار عمل متوافق يتحتم 

على جميع مدن الإحتاد الأوروبي تطبيقه والإلتزام 

به عند اإدخال املناطق منخف�سة الإنبعاثات اأو منافذ 

اأخرى م�سابهة اأو فر�س قيود على احلركة املرورية.

ويجب اأن تعمل �سيا�سات النقل على ت�سجيع ال�ستخدام 

وا�سع النطاق لو�سائل النقل التي تتمتع مبزيٍد من الأمان 

والراحة واملرونة والتكلفة املنا�سبة اإىل جانب كونها و�سائل 

نقل �سديقة للبيئة وذات كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة كما 

هو متاح من خالل البا�سات واحلافالت.
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املنتدى الأوروبي ال�سابع للبا�سات واحلافالت:

م�ساهمات ال�سيا�سة وقطاع النقل نحو توفري �سياحة

و�سفر �سديق للبيئة. 

واأ�رشت ال�سيدة/ ايزابيل ديورانت، نائب رئي�س 

الربملان الأوروبي، على اأن امل�ساهمات الإيجابية 

الفعلية من قبل �سناعة البا�سات واحلافالت ل 

توؤدي اإىل القيام برحالت �سديقة للبيئة تت�سم 

بالكفاءة يف ا�ستخدام الوقود فح�سب، بل اإنها 

ا اإىل خلق فر�س عمل يف هذا القطاع  توؤدي اأي�سً

والقطاعات الأخرى، هذا بالإ�سافة اإىل ال�سفر 

باأ�سعار معقولة.

وقد تو�سل امل�ساركون يف املنتدي اإىل �رشورة 

اأن تتبع الإجراءات احلكومية، اأو يف العديد من 

احلالت ال�سابقة يجب اأن ت�سبق، التغيري ال�رشوري 

يف وجهات النظر وطريقة الفهم والإدراك ال�سائدة 

يف املجتمع ب�ساأن احلافالت والبا�سات. وهذا من 

�ساأنه اأن يت�سمن القوانني واللوائح مثل القوانني 

التي حتدد القيادة اخلا�سة واأوقات الراحة، ونظام 

عادل ل�رشيبة القيمة امل�سافة، وكذلك الأوزان 

والأبعاد املنا�سبة للعربات، واملناطق منخف�سة 

النبعاثات ال�سديقة للبيئة، واحلوافز والتمويل العام 

الكايف خلدمات النقل اجلماعي للم�سافرين بوا�سطة 

الأتوبي�سات واحلافالت، وذلك على �سبيل املثال ل 

احل�رش.

ا امل�ساركون يف املنتدى بـ«جولة  وا�ستمتع اأي�سً

خ�رشاء« لعار�سي Busworld، باعتباره طريًقا 

ا مفعم باحليوية يف �سالت املعر�س �ساهم  خا�سً

يف اإر�ساد الزوار للمنتجات والتعرف على املفاهيم 

اخلا�سة وثيقة ال�سلة بالإ�ستدامة، واحلد من 

النبعاثات وال�سو�ساء، والإقت�ساد يف ا�ستهالك 

الوقود، واإعادة التدوير، وتقليل الأوزان، وبالتايل 

تعر�س اأحدث التقنيات التي طورها �سانعوا 

وموردوا العربات بهدف حتقيق املزيد من التنقالت 

وال�سفر وال�سياحة يف بيئة نظيفة.

»كما يجب على الدول الأع�ساء اأن ت�سع   

حًدا للممار�سات املالية التمييزية التي ت�سوه   

�سورة البا�سات واحلافالت ب�سكٍل غري   

عادل مقارنًة بو�سائل نقل اأخرى اأكرث تلوًثا   

يف �سوق النقل.«   

ال�سيدة/ ايزابيل ديورانت،

نائبة رئي�س الربملان الأوروبي 

نظم املنتدى الأوروبي ال�سابع للبا�سات واحلافالت 

بال�سرتاك مع كل من الإحتاد الدويل، ورابطة 

اأع�ساء الإحتاد البلجيكي لعمال البا�سات 

واحلافالت، ووكالء ال�سفر الأوروبيني، و رابطة 

منظمــي الرحالت ال�سياحية الأوروبية الذي عقد يف 

Busworld Kortrijk يف ح�سور ما يقرب من
200 من كبار قادة الأعمال وم�سوؤويل موؤ�س�سات 

الإحتاد الأوروبي.

وقد دارت النقا�سات يف املنتدى حول الكيفية التي 

من املمكن اأن ت�ساعد ال�سيا�سات من خاللها يف 

حتقيق اإطار عمل قانوي واإداري يعمل على تعزيز 

وت�سجيع اختيارات ال�سائحني وامل�سافرين ال�سديقة 

ا على م�ساهمة قطاع  للبيئة، كما ركزت اأي�سً

ال�سياحة واأف�سل املمار�سات التي تكمل مثل هذه 

ال�سيا�سات وتدعمها.

http://www.youtube.com/watch?v=-hRjcq2SjCI&lr=1
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�سيارات الأجرة: متى �سئت، اأينما تكون !

تعد �سيارات الأجرة وال�سيارات امل�ستاأجرة بخدمات 

ال�سائقني جزًءا ل يتجزاأ من و�سائل النقل العام 

يف كاًل من املناطق احل�رشية و الريفية . وبف�سل 

مرونتها التي ل مثيل لها، تعترب �سيارات الأجرة 

مكماًل لو�سائل النقل العام الأخرى، كما اأن خدماتها 

منا�سبة ومتوافرة على مدار ال�ساعة، اإىل جانب 

خدمة تو�سيل كل راكب من الباب اإىل الباب. 

كما اأن خدمات �سيارات الأجرة ذات املرونة العالية 

تعترب اأمًرا اأ�سا�سًيا يف حركة التنقل امل�ستدامة 

لالأ�سخا�س، من بينهم املعاقني. فهي ت�سمن الرتابط 

الجتماعي و التكامل من خالل اإمداد املواطنني 

املحليني والزائرين بالتنقل الآمن والنظيف واملرن 

باأ�سعاٍر معقولة. 

كما اأن �سناعة �سيارات الأجرة تبدي ا�ستعدادها 

والتزامها دائًما بالعمل على حت�سني جودة اخلدمات 

التي تقدمها ومدى جاذبيتها، اإىل جانب متتعها 

بالآمان وال�سجالت البيئية النظيفة، وذلك من خالل 

زيادة الكفاءة املهنية ل�سائقيها ومديريها.

نظًرا ملرونتها التي ل مثيل لها، تعترب 

�سيارات الأجرة مبثابة مكمالت حيوية 

لو�سائل النقل العام الأخرى. 

سيارة أجرة واحدة = 20 �سخ�سًا على الأقل كل يوم

�سيارات الأجرة،

في جميع األوقات، 

و جميع األماكن
ل�سمان �سهولة التنقل

لكل فرد*
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تعزيز ا�ستخدام �سيارات الأجرة

متى  انطالًقا من ال�سعار اجلديد »�سيارة الأجرة – 

�سئت، اأينما تكون« فقد بداأت �سناعة �سيارات 

الأجرة عملها من خالل بذل جهود جماعية 

لتح�سني خدمات �سيارات الأجرة وتعزيز البيئة 

الت�رشيعية بهدف زيادة ا�ستخدام �سيارات الأجرة 

ب�سكٍل فعلي على اعتبار اأنها جزًءا ل يتجزاأ من 

�سل�سلة النقل العام.

ونظًرا لهذه اجلهود طويلة املدى، تهدف �سناعة 

�سيارات الأجرة الأوروبية اإىل جعل �سيارات الأجرة 

فى �سدارة جدول الأعمال ال�سيا�سية على امل�ستوى 

املحلي والوطني والإقليمي، حيث اإنها تعترب اأف�سل 

بديل لل�سيارات اخلا�سة ومكماًل لو�سائل النقل العام 

الأخرى. 

ا يف تعزيز معايري  كما يتمثل الهدف الرئي�سي اأي�سً

القيم الأ�سا�سية للجودة، واجلاذبية، وال�سالمة، 

واحلفاظ على نظافة البيئة اإىل جانب �سهولة 

الو�سول اإىل خدمات �سيارات الأجرة داخل قطاع 

ال�سناعة من خالل زيادة الكفاءة املهنية ملديرى 

و�سائقي �سيارات الأجرة وذلك من خالل التكوين 

املهنى على غرار التكوين الذي تقدمه اأكادميية 

الإحتاد، اإىل جانب تكثيف تبادل اأف�سل املمار�سات 

بني حمرتيف �سيارات الأجرة و ذلك مل�سلحة 

عمالئها احلاليني وامل�ستقبليني. 

وتتمتع �سيارات الأجرة مبزايا واإمكانيات غري 

م�ستخدمة لتوفري و�سيلة نقل ي�سهل على املواطنني 

ا�ستخدامها فى املناطق الريفية واحل�رشية على حٍد 

�سواء، لذا فقد اأدرك متاًما �سناع القرار ال�سيا�سى 

الأوروبى باأن �سيارات الأجرة تعترب جزًءا من �سل�سلة 

النقل العام. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �سناعة �سيارات الأجرة 

�ستظل تعمل على ت�سجيع جمموعة القيم العامة 

التي تتبناها وتعزيزها، مما يو�سح رغبتها يف العمل 

�سوًيا جلعل �سيارات الأجرة هي بديل التنقل الأكرث 

اأمًنا وراحًة ومرونة وحفاًظا على البيئة كما ي�سهل 

جلميع املواطنني الو�سول اإليها. 

http://www.iru.org/en_taxi?_rewrite_sticky=taxi
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�رشكاء �سناعة �سيارات الأجرة مع 

املنتدى الأوروبي لذوي الإعاقة

لقد ان�سم الإحتاد الدوىل للنقل على الطرق 

واملنتدى الأوروبى لذوي الإعاقة للعمل �سوًيا من 

اأجل تطوير ون�رش قائمة مرجعية ي�سهل الو�سول 

اإليها مع التو�سيات الالزمة مل�ساعدة �سائقى �سيارات 

الأجرة لتح�سني جودة اخلدمات التى يقدمونها 

للعمالء ذوى الحتياجات اخلا�سة وتقليل حركة 

تنقالتهم.

ا�ستناًدا اإىل الإر�سادات التطوعية التف�سيلية التي 

يوفرها الإحتاد الدوىل، حتتوي القائمة املرجعية على 

التو�سيات الالزمة ل�سائقي �سيارات الأجرة الذين 

يقدمون اخلدمات لهوؤلء الأ�سخا�س الذين يعانون 

من �سعوبات فى الروؤية، من بينهم هوؤلء الذين 

لديهم كالب م�ساعدة، الذين يعانون من �سعوبات 

فى ال�سمع اأو الكالم اأو اإعاقات فى احلركة، ويت�سمن 

ا العمالء الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة. اأي�سً

لقد اجتمع جمل�س جمموعة »�سيارات الأجرة 

وال�سيارات امل�ستاأجرة بخدمات ال�سائقني« التابع 

لالإحتاد الدويل مع اأع�ساء الربملان الأوروبى وممثلني 

من وحدة النقل احل�رشية النظيفة DG MOVE يف 

بروك�سل وذلك ملناق�سة كيفية دمج �سيارات الأجرة 

فى �سل�سلة النقل العام ب�سكٍل اأف�سل وزيادة جودة 

خدمات �سيارات الأجرة من خالل تقدمي الو�سول 

املنا�سب اإىل قواعد مهنة قيادة �سيارات الأجرة على 

م�ستوى الإحتاد الأوروبى.
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التنمية امل�ستدامة

اأكرث تعريفات التنمية امل�ستدامة �سيوعًا هو اأنها تلك التنمية 

»التي تعمل على تلبية احتياجات احلا�رش دون التاأثري على 

قدرة الأجيال القادمة يف تلبية احتياجاتهم«.

اأما فيما يتعلق بقطاع �سناعة النقل على الطرق، فاإن حتقيق 

التنمية امل�ستدامة يتمثل يف الإيفاء مبتطلبات ال�سوق باأقل 

التكاليف البيئية والإجتماعية والإقت�سادية املمكنة، ل�سيما 

من خالل حتقيق بيئة اأف�سل واأكرث نظافة عالوة على النقل 

الطرقي. 

حتقيق التوازن ال�سحيح بني التنمية الإقت�سادية   

والعدالة الإجتماعية وحماية البيئة  
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ا�سرتاتيجية الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي ”i“ 3 لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة 

قام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بو�سع ا�سرتاتيجية  

”i“ 3 لتحقيق التنمية امل�ستدامة ا�ستناداً اإىل ثالثة 
حماور هي الإبداع واحلوافز والبنية التحتية، 

كاأف�سل طريقة لتحقيق الأهداف الإقت�سادية 

والجتماعية والبيئية امل�سرتكة: 

الإبتكار: القيام بتطوير وتنفيذ التدابري التقنية   

واملمار�سات الت�سغيلية بفعالية اأكرب من اأي وقت   

م�سى »عند امل�سدر« للحد من الأثر البيئي الذي   

يت�سبب فيه النقل على الطرق؛   

احلوافز: ت�سجيع وت�رسيع عملية تقدمي اأف�سل   

التقنيات واملمار�سات املتاحة من قبل متعهدي   

النقل؛   

البنية التحتية: �سمان تدفق حركة املرور دون   

معوقات و�سمان كفاءة التدابري املذكورة اأعاله.  

وقد مت اعتماد ال�سرتاتيجية ”i“ 3 هذه والتو�سية 

بها من جانب برنامج الأمم املتحدة كنموذج 

يحتذى به من قبل املجموعات الأخرى العاملة يف 

امليدان. 

وفيما يتعلق بقطاع �سناعة النقل الطرقي، 

فاإن حتقيق التنمية امل�ستدامة يتمثل يف 

الإيفاء مبتطلبات ال�سوق باأقل التكاليف 

البيئية والإجتماعية والإقت�سادية املمكنة، 

ل�سيما بتحقيق بيئة اأف�سل عالوة على 

النقل الطرقي.

منذ انعقاد املوؤمتر الأول لقمة الأر�ض يف مدينة 

ريو دي جانريو يف عام 1992، والذي تبنت فيه 

182 دولة جدول اأعمال القرن 21، فقد مت العرتاف 
يف املجال الإقت�سادي كما يف البيئي باأن تطبيق 

قواعد العتماد املتبادل والتدابري املعزولة باتت 

اأموراً م�ستحيلة. فال�سيا�سات التي ل يتم و�سعها 

بعناية �سيرتتب عليها اآثار �سلبية �سارة، لي�ض على 

ا.  الإقت�ساد فح�سب بل وعلى البيئة اأي�سً

وفقا جلدول الأعمال 21 الذي مت اعتماده يف 

املوؤمتر، فاإن قطاع �سناعة النقل الطرقي ملتزم 

ب�سكل م�سبق بالعمل من اأجل حتقيق التنمية 

امل�ستدامة من خالل تبني ميثاق الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي للتنمية امل�ستدامة واعتماده بالإجماع 

خالل املوؤمتر العاملي لالإحتاد الذي عقد يف بوداب�ست 

عام 1996. فال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة 

اأ�سبح التزامًا د�ستوريًا لقطاع �سناعة النقل الطرقي 

وفقا للمادة 2 من الأهداف القانونية العامة لالإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي.

وقد ان�سم الإحتاد الدويل اإىل العهد الدويل لالأمم 

املتحدة، وهو اأكرب مبادرة موؤ�س�سية دولية ت�سم 

اأكرث من 9500 م�سارك من داخل قطاع الأعمال 

وخارجه يف 140 دولة. اإن اأولويات الإحتاد الدويل 

ون�ساطاته ذات العالقة - وخا�سة تلك املتعلقة 

بت�سهيل التجارة والنقل الدويل الطرقي وكذلك 

التنمية امل�ستدامة - تن�سجم متامًا مع »املبادئ 

الع�رسة« للعهد الدويل فيما يتعلق بحقوق الإن�سان 

والعمالة والبيئة واإجراءات مكافحة الف�ساد. 
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الإبتكار

املفهوم املعياري املوحد: احلل البتكاري 

وامل�ستدام لزيادة كفاءة النقل 

اإن احلاجة امللحة لتحقيق التنمية امل�ستدامة ونظام 

النقل الفعال واملوفر للطاقة تتطلب حلول ابتكارية 

مثل تلك التي يقدمها املفهوم املعياري والتي من 

�ساأنها اأن ت�ساهم يف خلق قطاع نقل يركز على 

النوع ل الكم ويعزز من قدرات النقل متعدد 

الو�سائط. 

ي�سمح املفهوم املعياري للمركبة بتغيري �سل�سلة 

احلاويات اأو وحدات التحميل للو�سول اإىل احلل 

الأمثل للنقل. ويتم ا�ستخدام �سال�سل طويلة حيثما 

اأمكن واأخرى اأقل طوًل متى اقت�سى الأمر. وقد 

اأثبتت العديد من الدرا�سات احلكومية وال�سناعية 

والختبارات امليدانية فعالية هذا الأ�سلوب وكفاءته 

فيما يتعلق بالنقل على الطرق وال�ستخدام الفعال 

للطاقة والأداء البيئي وذلك من خالل حتقيق �سعة 

نقل اأكرب بعدد اأقل من العربات، ف�سال عن ت�سهيل 

عمليات النقل متعدد الو�سائط. 

ومع ذلك تبقى احلاجة قائمة اإىل قيام القيادة 

ال�سيا�سية مبتابعة ان�سجام ووحدة معايري وحدات 

التحميل وموا�سفات العربات من اأجل �سمان 

التوافق بني جميع و�سائط النقل. واإجراء املزيد من 

التجارب امليدانية على امل�ستوى الداخلي واخلارجي 

من اأجل الو�سول اإىل اأف�سل املعايري املمكنة لتطبيق 

املفهوم النموذجي وتطبيق تلك املعايري على النحو 

الأمثل وعلى نطاق وا�سع.

لقد ا�ستمر الإحتاد الدويل يف تعاونه عن قرب 

مع جمموعة من الأطراف املعنية الرئي�سية لرتويج 

املفهوم النموذجي وت�سهيل ا�ستخدامه، وقد لقت 

جهوده الرتحيب يف العديد من الدول الأع�ساء يف 

الإحتاد الأوروبي. 

الإحتاد الدويل يوجه اقرتاحاته اإىل 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا فيما 

يتعلق مبو�سوعات النقل امل�ستدام

ناق�س ال�سيد/ اومربتو دي برتو، نائب الأمني العام 

لالإحتاد الدويل مع حكومات الدول الأع�ساء اأثناء 

فعاليات امللتقى الإقت�سادي والبيئي التا�سع ع�رش 

ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا مدى �رشورة 

تطوير �سيا�سات النقل امل�ستدامة بناء على حقائق 

وواقع الإقت�ساد والنقل والطاقة، مبا يف ذلك 

اعتماد النقل التجاري الثقيل على النفط، ومن 

هنا تظهر احلاجة امللحة لو�سع �سيا�سات للطاقة 

تعزز من تنوع ا�ستخدام الطاقة بهدف توفري النفط 

لحتياجات النقل اخلا�سة بالأطفال. 

كما اأكد اأي�سا على اإمكانية زيادة فعالية الأهداف 

الإقت�سادية والجتماعية والبيئية للتنمية امل�ستدامة 

عن طريق تطبيق ا�سرتاتيجية الإحتاد الدويل

”i“ 3 القائمة على ثالثة عنا�رش هي البتكار 
واحلوافز والبنية التحتية. 

واأ�سار يف كلمته اإىل اأن هناك اأدوات لالأمم املتحدة 

مت اختبارها وجتربتها تهدف اإىل زيادة �سالمة 

الطرق واحلد من الآثار البيئية للنقل، ومن ثم فقد 

نا�سد حكومات منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 

تطبيق تلك الأدوات املتعددة ب�سكل فعال كاإحدى 

اأولويات املرحلة.

ففي هولندا، قررت ال�سلطات اأن تتخطى مرحلة 

التجربة عن طريق توحيد موا�سفات العربات وفقا 

للمفهوم النموذجي يف عمليات النقل وال�سحن على 

الطرق املحلية. كما كان وقع الفرتة التجريبية اإيجابيًا 

كذلك يف الدمنارك، وقد مت تو�سعة نطاق �سبكة 



55 التنمية امل�ستدامة

الطرق امل�سموح بالت�سغيل التجريبي بها يف يونيو. 

وهناك اأي�سا تطورات واعدة يف كل من اأملانيا 

ومنطقة الفالندرز حيث يتوقع اأن تبداأ التجارب 

امليدانية بحلول نهاية 2012. 

كما ينا�سد الإحتاد الدويل املوؤ�س�سات الأوروبية اأن 

ت�سجع املزيد من الدول الأع�ساء يف تنفيذ تلك 

التجارب واتخاذ التدابري الالزمة لل�سماح باإجرائها 

عرب احلدود فيما بني الدول الأع�ساء.

احلد من انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون 

من النقل الطرقي

طالبت املفو�سية الأوروبية الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق بامل�ساركة يف مراجعة التدابري التي 

ميكنها اأن حتد ب�سكل فعال من انبعاثات ثاين 

اأك�سيد الكربون من العربات الثقيلة يف حماولة 

لإيجاد ا�سرتاتيجية للحد من انبعاثات غاز ثاين 

اأك�سيد الكربون بحلول نهاية 2012. وتت�سمن تلك 

التدابري و�سع معايري لالأداء، وخلق نظام موحد 

عرب الإحتاد الأوروبي لقيا�س ن�سبة انبعاثات غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون من العربات على اختالف 

موا�سفاتها والإبالغ عن تلك الن�سب، وكذلك اإيجاد 

نظام حتفيزي لل�رشكات امل�ساركة يف برامج احلد من 

انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون.

وقد اعرتفت املفو�سية الأوروبية با�ستحالة تطوير 

معايري الأداء قبل النتهاء من و�سع الإجراءات 

اجلديدة اخلا�سة بتو�سيح معدل ا�ستهالك الوقود 

وانبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون من جميع 

وحدات النقل. ولذا فقد اقرتحت و�سع اإجراءات 

بالإحتاد الأوروبي ت�سمن بيان معدل انبعاث غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون وا�ستهالك الوقود من قبل 

العربات الثقيلة. 

ومع تاأييده الكامل لهذه املبادرة، اأو�سح الإحتاد 

الدويل اأن هناك حتديات يواجهها م�سغلو النقل 

على الطرق، خا�سة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

اأثناء حماولة احل�سول على احلدود الئتمانية 

الالزمة لتحويل عرباتهم وعملياتهم اإىل النوع 

ال�سديق للبيئة. هذا وقد ركز الإحتاد الدويل 

على �رشورة العرتاف بهذه احلقيقة الإقت�سادية 

بالتوازي مع �رشورة اإيجاد حلول فعالة للحد من 

انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون. 

و�سوف يظل الإحتاد الدويل يعمل بالتعاون مع 

املفو�سية الأوروبية ل�ستك�ساف الأنظمة التحفيزية 

املمكنة ملبادرات احلد من انبعاث غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون والتي تتبناها �رشكات النقل وال�سحن على 

الطرق، كما هو احلال مع و�سائط نقل اأخرى خالل 

برامج الإحتاد الأوروبي القائمة بالفعل مثل ماركو بولو.



التنمية امل�ستدامة56

احلوافز

يقدم الإحتاد الدويل جوائز لأف�سل ال�سائقني 

ومديري ال�رشكات وال�سيا�سات واملمار�سات املثلى 

التي تعزز الأمن والأمان والكفاءة والأداء البيئي 

والجتماعي واملوؤ�س�سي لقطاع النقل. ويتم الرتويج 

لتلك الإجنازات والنتائج يف جميع اأنحاء العامل، 

كطريقة لتطبيق املمار�سات املثلى التي يجب اتباعها 

يف قطاع �سناعة النقل بالكامل.

اأف�سل م�سغل للنقل يف منطقة اأورا�سيا 

خالل العام 

يقدم الإحتاد الدويل كل عام جائزة للتقدم امللمو�س 

يف النواحي البيئية والإقت�سادية والجتماعية 

والنواحي املتعلقة بالأمن وال�سالمة ومدى احرتافية 

اخلدمات التي تقدمها �رشكات النقل يف منطقة 

اأورا�سيا. حتظى هذه امل�سابقة ب�سعبية كبرية بني 

موؤ�س�سات و�رشكات النقل على الطرق الدولية 

العاملة يف منطقة اأورا�سيا، وتهدف اإىل ن�رش اأف�سل 

املمار�سات بني �رشكات النقل على الطرق يف منطقة 

اأورا�سيا. ويف هذا العام اأولت جلنة التحكيم اهتمامًا 

خا�سًا لاللتزام باملعايري الأوروبية وال�ستقرار املايل 

وكذلك توفري التكوين املهني الالزم لهيئة املوظفني 

بال�رشكة. 

وقد فاز بجائزة عام 2011 كل من: 

�رشكة SvetAvtoTrans، رو�سيا )10-1 مركبة(، نظرا 

لتميز معايري ال�سالمة بها واعتمادها كمركز خدمة 

يعني برتكيب و�سيانة التاكوغراف مبا يتوافق مع 

بنود اتفاقية عمل طواقم العربات امل�ستخدمة يف 

النقل على الطرق.

�رشكة Hegelmann Transporte من كازاخ�ستان 

)50-11 مركبة(، نظرا جلودة خدماتها

العالية بف�سل التكوين املهني امل�ستمر ملوظفيها 

مبا يف ذلك القيادة البيئية ونقل الب�سائع اخلطرة. 

�رشكة Intertransavto، رو�سيا البي�ساء )يزيد عن 

50 مركبة(، نظرا لتميز املعايري البيئية لأ�سطولها، 
والذي ي�سم 57 مركبة يورو 5، و 11 مركبة يورو 4، 

و 3 عربات يورو 9، ف�سال عن ح�سولها على �سهادة 
الأيزو عن جودة اإدارة نقل الب�سائع وحماية البيئة 

والعمال.

ح�سل على �سهادات التقدير كل من:

�رشكة Altircom، مولدوفا، نظرا لتميز املعايري البيئية 

لأ�سطولها.

�رشكة Barva-Avto، اأوكرانيا، نظراً لكفاءة عمليات 

النقل التي تقوم بها.

�رشكة K-Transit، رو�سيا، نظرا جلودة خدماتها 

العالية.

�رشكة Sergorus-UZ من اأوزباك�ستان، نظرا 

لرتكيزها ال�سديد على التكوين املهني.

جائزة اأف�سل مدير بقطاع النقل على 

الطرق

منذ عام 2011، ويقدم الإحتاد العاملي جائزة اأف�سل 

مدير بقطاع النقل على الطرق لأف�سل مديري 

�رشكات النقل والذين قاموا بت�رشيف �رشكاتهم 

من خالل خرباتهم املهنية العميقة 

واإجنازاتهم الإدارية. 

وبالن�سبة لالإ�سدار الأول، فقد 

تلقى 60 مديرا رفيعًا من 13 دولة 

تلك اجلائزة اجلديدة التي يقدمها 

الإحتاد الدويل والتي حظيت 

باهتمام وا�سع على م�ستوى العامل. 

وانطالقا من هذه احلما�سة التي قوبلت بها اجلائزة، 

يتوقع اخلرباء اأن تكون اأكرث جناحا يف ال�سنوات 

القادمة.
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الدبلومات الفخرية 

مت تقدمي الدبلوم الفخري ال�سادر عن الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق اإىل 1,403 �سائق )با�سات 

وحافالت و�ساحنات( اإ�سافة اإىل 17 �سائق �سيارة 

اأجرة من 27 دولة. بعد اأن جتاوزت امل�سافات التي 

قطعها كل منهم مليون كيلو مرت على الأقل 

خالل فرتة عملهم والتي تبلغ 20 عاما على الأقل 

يف نقل امل�سافرين والب�سائع على الطرق الداخلية 

واخلارجية دون اأن يت�سببوا يف اأي حوادث اأو 

يرتكبوا اأي خمالفات مرورية خطرية اأو يخالفوا 

تعليمات اجلمارك اأو اللوائح الإدارية خالل فرتة 

اخلم�س �سنوات املا�سية. ومتثل هذه الن�سبة زيادة 

بواقع 32% يف عدد ال�سائقني املميزين منذ ال�سنة 

املا�سية. اإن مثل هذا الأداء ي�ستحق التكرمي ويعترب 

اأ�سحابه قدوة �ساحلة لل�سائقني ال�سباب كما اأنه 

ي�ساهم يف حت�سني �سورة هذه املهنة ب�سكل عام.

جائزة اأف�سل مدينة �سديقة للحافالت

مت منح جائزة اأف�سل مدينة �سديقة للحافالت 

لعام 2011 اإىل املنتجع الربيطاين الكال�سيكي 

�ساوث بورت ، نظرا لكونه اأكرث املدن لطفا وروعة 

يف جانب ال�سياحة اجلماعية حيث تعمل على 

تطبيق �سيا�سات ت�ستهدف راحة العمالء مما اأدى 

اإىل م�ساعفة اأعداد احلافالت ال�سياحية الزائرة من 

2,883 يف عام 2000 اإىل 5,252 يف عام 2010. 
وقد اأخذت جلنة التحكيم الدولية اخلدمات املميزة 

املقدمة يف �ساوث بورت ل�سائقي احلافالت يف 

اعتبارها اأثناء اتخاذ القرار؛ حيث يتم توفري مرافق 

جيدة لنتظار ال�سيارات، بالإ�سافة اإىل تقدمي يد 

العون ب�سكل م�ستمر وتوفري ال�سكن املميز، وخدمات 

ال�ستقبال والرتحيب وخدمات ال�ستعالم املقدمة 

لل�سائقني وال�سياح على حد �سواء.

جائزة التميز يف خدمات احلافالت

فازت �رشكة البا�سات 

“Stadtverkehrsgesellschaft mbH
”Hogenmüller & Kull Co. KG (RSV)يف 

ريوتلنجن باأملانيا، بجائزة الإحتاد الدويل للتميز 

يف خدمة احلافالت 2011 نظرا للتزامها ال�سديد 

بجودة اخلدمة و اإر�ساء العميل من خالل العرو�س 

البتكارية املميزة. هذا وقد اأثنت جلنة التحكيم 

على برامج العناية بالعمالء لدى ال�رشكة، مبا يف 

ذلك الربامج املخ�س�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة 

واملعاقني، واأنظمة الأمن واجلودة، وحمالت التوعية 

والت�سويق، بالإ�سافة اإىل ابتكار خطوط جديدة 

وخدمات �رشيعة متميزة.

جائزة الإبداع يف نقل ال�سياح 

با�ستخدام احلافالت

نالت ال�رشكة الأملانية Videobustour جائزة الإبداع 

يف نقل ال�سياح با�ستخدام احلافالت لعام 2011 

نظرا لتمتعها بنظام فريد لنقل ال�سياح والذي يجمع 

بني طابع اجلولت ال�سياحية التقليدية التي تهدف 

مل�ساهدة معامل اجلذب وبني اأحدث املبتكرات يف 

تكنولوجيا الو�سائط املتعددة. وقد اأو�ست جلنة 

التحكيم ب�رشورة تطبيق اأ�سلوب ال�رشكة احلديث 

عرب �رشيحة اأكرب من العمالء من خالل ا�ستخدام 

م�ساهد تاريخية م�سورة و�سور فوتوغرافية ومواد 

م�سموعة يتم عر�سها عرب �سا�سات عر�س يف 

احلافلة خالل الرحلة. وقد لوحظ زيادة نقل ال�سياح 

با�ستخدام احلافالت يف املناطق التي تتواجد بها 

ال�رشكة. 

الفائزون بجوائز اأف�سل مدينة �سديقة 

للحافالت، والتميز يف خدمات احلافالت، 

والإبداع يف نقل ال�سياح با�ستخدام 

احلافالت واملقدمة من الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي لعام 2011
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البنية التحتية

توجيه Eurovignette: املزيد من 

�سيارات الأجرة بال اأثر بيئي 

وفقا لنظام ال�رشائب اجلديد املفرو�س على العربات 

والذي تبناه واأقره املجل�س يف �سبتمرب 2011، اأ�سبح 

قطاع النقل وال�سحن على الطرق هو م�ستخدم 

الطريق ومنط النقل الأول والوحيد الذي يخ�سع 

ملجموعة �ساملة من القواعد الر�سمية ال�سادرة عن 

الإحتاد الأوروبي فيما يخ�س ا�ستبطان التكاليف 

اخلارجية املتعلقة بالتلوث وال�سو�ساء داخل البيئة 

املحلية. 

و�سوف يو�سك النظام اجلديد على اإجناز واحد من 

اأهدافه الرئي�سية األ وهو حتويل قطاع النقل على 

الطرق اإىل النوع ال�سديق للبيئة، حيث ل يجب 

على الدول الأع�ساء بالإحتاد الأوروبي حتميل 

م�رشوفات للم�رشوعات التي تهدف اإىل جعل قطاع 

النقل قطاعا �سديقا للبيئة على امل�سدر. 

ولذا يعترب هذا النظام نوعا اآخرا من ال�رشائب التي 

تزيد من الأعباء املالية على قطاع النقل وال�سحن 

على الطرق، ومن ثم زيادة تكاليف النقل واإعاقة 

تناف�سية الإحتاد الأوروبي.

ويف اإطار نظام �رشائب العربات اجلديد،   

ي�سبح ا�ستبطان التكاليف اخلارجية فيما   

يخ�س قطاع النقل وال�سحن على الطرق   

حقيقة واقعية، بل ولن توؤدي اإىل املزيد من   

التوجه نحو حتويل القطاع اإىل النوع   

ال�سديق للبيئة.  

تران�س بارك: حتديد مواقف ال�سيارات 

املوؤّمنة بهدف مكافحة اجلرمية املنظمة

وبعد �سنني من اإبداء الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق ملخاوفه حول قطاع النقل التجاري على 

الطرق من جراء عدم كفاية مواقف ال�سيارات عموما 

واملوؤّمن منها ب�سكل خا�س، تبنى جمل�س العدل 

وال�سوؤون الداخلية يف الإحتاد الأوروبي قرارا يعمل 

على مكافحة جرائم النقل على الطرق والذي يذكر 

على وجه التحديد الدور الذي �ساهم به الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق يف هذا ال�سدد. 

ومنذ ذلك الوقت، ركز كل من الإحتاد الدويل 

واملنتدى الدويل للنقل جهودهما على اإتاحة 

املعلومات اخلا�سة مبواقف ال�سيارات جلميع 

ال�سائقني عرب موقع تران�س بارك؛ وهو التطبيق 

الذي اأطلقه الإحتاد الدويل عرب الإنرتنت لتحديد 

مواقع ال�سطفاف الآمنة واملنا�سبة. كما ي�ستطيع 

م�ستخدمو موقع تران�س بارك البحث عن اأماكن 

وقوف ال�ساحنات ح�سب الدولة جمانا يف دائرة 

يبلغ ن�سف قطرها 100 كيلو مرت حول املكان املراد، 

اأو على طول م�سارات الطرق املقرر ال�سري فيها، 

ويتيح هذا املوقع التعرف على جميع املرافق املتوفرة 

يف اأماكن الوقوف املحددة واملدرجة باملوقع. 

تتيح التحديثات امل�ستمرة مع ما تت�سمنه من �سمات 

وخ�سائ�س جديدة ملالك املواقف اخلا�سة و/اأو 

العامة الو�سول اإىل املواقف خا�ستهم وتقييم الو�سع 

بها من خالل النظام. 

تقييم مواقف ال�ساحنات: م�رشوع

)LABEL(

وعالوة على ذلك، بعد ا�ستالم التفوي�س من املديرية 

العامة للنقل واملوا�سالت التابعة للمفو�سية الأوروبية 

من اأجل تنفيذ م�رشوع )LABEL(، قام الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق اأي�سا بتاأ�سي�س جلنة دولية
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لتقييم مواقف ال�ساحنات والتي �سوف تعمل على 

�سمان حتديث جميع ال�سلطات امل�سوؤولة بالدول 

الأع�ساء تران�س بارك مبعلومات املواقع املطلوبة 

وغريها من املعلومات ذات ال�سلة حول مواقف 

ال�سيارات املوؤّمنة يف بالدهم، وت�سجيعهم متى 

اقت�سى الأمر على بناء املزيد من املواقف املوؤّمنة 

ل�سالح قطاع �سناعة النقل والإقت�ساد ب�سفة عامة. 

لقد بلغت التكلفة املبا�رشة للهجوم على ال�سائقني 

وعرباتهم وال�سحنات التي ينقلونها يف اأوروبا بني 

عامي 2000 و 2005 ما يزيد عن 7 مليار يورو، 

هذا دون احت�ساب املعاناة الإن�سانية والنفقات غري 

املبا�رشة اأو قيمة الفر�س التجارية املفقودة.

وبالإ�سافة اإىل املجهود املقدم من قبل الإحتاد 

الدويل واملنتدى الدويل للنقل فيما يخ�س حتديث 

املعلومات املتاحة يف تران�س بارك، مت تقدمي اقرتاح

اإىل املجل�س الإقت�سادي والجتماعي التابع لالأمم 

املتحدة باإقرار لفتة موحدة على الطرق ت�سري اإىل 

مواقف ال�ساحنات املوؤّمنة.

ويعمل الإحتاد الدويل بالتعاون مع املنتدى الدويل 

للنقل على ت�سجيع جميع ال�سلطات املخت�سة 

ومالك املواقف اخلا�سة لإر�سال جميع املعلومات 

حول مواقف ال�سيارات التي تقع يف منطقتهم اأو 

حتت م�سوؤوليتهم اإىل الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق. وميكن اإدخال تلك املعلومات بعد ذلك اإىل 

قاعدة بيانات تران�س بارك، حيث ميكن ا�ستكمال 

ا�ستمارة تقييم ذاتي من قبل ال�سلطة اأو مالك 

املوقف اخلا�س من ناحية املوقع اأو مدى املالءمة 

اأو م�ستويات الأمن قبل الن�رش عقب التحقق الذي 

يجريه الإحتاد الدويل بخ�سو�س دقة املعلومات. 

http://www.iru.org/transpark-app
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بادرة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي: 

الطريق ال�رشيع النموذجي

تهدف هذه املبادرة اإىل بناء طريق �رشيع منوذجي 

من خالل �رشاكة حقيقية بني القطاعني العام 

واخلا�س. مت ت�سميم هذه املبادرة لتعزيز وتوفري 

املزيد من الت�سهيالت لعمليات النقل على الطرق 

على امتداد منطقة اأورا�سيا وذلك عن طريق دعم 

التطوير املتناغم للبنية التحتية التكميلية الالزمة 

لتوفري حمطات للوقوف اأكرث اأمنا وكفاءة على طول 

امتداد طريق احلرير، وكذلك تقدمي الإ�سالحات 

املوؤ�س�سية املطلوبة يف البالد التي تقع بها حمطات 

الوقوف. 

وبعد انتهاء املوؤمتر ال�ساد�س للنقل على الطرق يف 

منطقة اأورا�سيا واملنعقد يف يونيو 2011، مت تاأ�سي�س 

جلنة خرباء ملتابعة تطوير البنية التحتية التكميلية 

حتت مبادرة الطريق ال�رشيع النموذجي وتفوي�سها 

باإجراء درا�سة �ساملة جلميع نواحي امل�رشوع ل�سمان 

التنفيذ الأمثل وتوزيع املوارد املختلفة امل�ساركة به. 

قام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق بال�سرتاك 

مع وزارة البنية التحتية الأوكرانية بعقد اأول 

اجتماع للجنة اخلرباء والذي �سم م�سوؤولني من 

الوزارات املخت�سة يف اأوكرانيا ورو�سيا ومولدوفا 

ورومانيا، وكذلك ممثلني عن اأكرب املنظمات الدولية 

واملوؤ�س�سات املالية وموؤ�س�سات النقل على الطرق 

يف منطقة اأورا�سيا، حيث مت الرتكيز على اإن�ساء 

طريق �رشيع منوذجي يف اجلزء ال�سمايل من الطريق 

ال�رشيع الدائري للبحر الأ�سود وجتهيزه باأحدث 

اخلدمات ومرافق الوقوف.

م�سار الطريق ال�رشيع النموذجي لالإحتاد 

الدويل يف منطقة البحر الأ�سود 
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وعقب ذلك الإجتماع، قررت جلنة توجيه الطريق 

ال�رشيع الدائري للبحر الأ�سود اأن تقوم بدمج اإن�ساء 

مثل ذلك الطريق ال�رشيع النموذجي باأجزاء الطريق 

ال�رشيع الدائري للبحر الأ�سود، والذي ميتد من 

البلقان وحتى منطقة القوقاز، يف برامج اأعمالها

بالإ�سافة  اإىل اأنها وافقت على التعاون مع الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق يف اإعداد درا�سة جدوى 

حول م�رشوع الطريق ال�رشيع النموذجي.

وقام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق بال�سرتاك 

مع وزارة الإقت�ساد والتنمية امل�ستدامة يف جورجيا 

ومنظمة الدميقراطية والتنمية الإقت�سادية بتنظيم 

الجتماع الثاين للجنة اخلرباء، حيث مت الرتكيز 

على اإن�ساء طريق �رشيع منوذجي اآخر على طريق 

باكو-تبلي�سي-باتومي/ترابزون، وقد توبع ذلك بزيارة 

ميدانية اإىل حدود جورجيا مع تركيا وبالتحديد 

يف منطقة �ساريف. كما متت مناق�سة النواحي املالية 

املتعلقة بتنفيذ م�رشوع الطريق ال�رشيع النموذجي 

وبلورة ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س. 

م�سار الطريق ال�رشيع النموذجي املقرتح من قبل الإحتاد الدويل 

للنقل على الطرق من اأذربيجان اإىل تركيا مرورا بجورجيا
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اإعادة اإحياء طريق احلرير

يف الوقت احلايل، يتم تنفيذ 80%من اأن�سطة التجارة العاملية 

من خالل 30 ميناًء من املوانئ التي ت�سهد حالة اكتظاظ 

متزايدة يف حركات ال�سحن. وقد اأدت هذه الديناميكيات اإىل 

خ�سارة كبرية يف الدول غري ال�ساحلية، حيث اأعاقت التنمية 

الإقت�سادية وخلقت يف كثري من الأحيان توترات �سيا�سية 

واجتماعية. 

ونظًرا لأنه ل يوجد بلد منقطع عن النقل الطرقي، فاإن 

اإعادة فتح طريق احلرير القدمي اأمام حركة النقل الدويل 

الطرقي يعد بدياًل عملًيا للتجارة من اآ�سيا اإىل اأوربا، مما

يعزز التقدم والزدهار واإحالل ال�سالم يف نهاية املطاف يف 

جميع الدول الواقعة على طول طريق احلرير. 

ل يوجد بلد معزول عن النقل الطرقي  
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النقل الطرقي، ربط كافة الأعمال وكافة 

و�سائل النقل بني اأوروبا واآ�سيا

مت تنظيم املوؤمتر والإجتماع الوزاري ال�ساد�س 

للنقل على الطرق يف منطقة اأورا�سيا بالتعاون 

مع اجلمعية اجلورجية ل�رشكات النقل الدويل على 

الطرق، الع�سو يف الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق، يف تبلي�سي، وحتت رعاية ال�سيد/ نيكا 

جيالوري، رئي�س وزراء جمهورية جورجيا. وقد 

اجتذب املوؤمتر 400 �رشكة ووفد �سيا�سي من اأكرث 

من 40 دولة، اإىل جانب وزراء النقل وممثليهم 

يف اأوربا ومنطقة ال�رشق الأو�سط وو�سط وجنوب 

�رشق اآ�سيا، وممثلني رفيعي امل�ستوى من املنظمات 

واملوؤ�س�سات املالية الدولية امل�ساركة يف اإعادة اإحياء 

طريق احلرير. وقد ركز ال�سادة احل�سور على حتديد 

التدابري ال�سيا�سية والتنفيذية الالزمة لت�سجيع وزيادة 

ت�سهيل النقل الدويل على الطرق حتى ميكنه ربط 

كافة الأعمال وكافة و�سائل النقل بني اأوروبا واآ�سيا.

ولأول مرة يف اإطار �سل�سلة اجتماعات الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق، مت عقد اجتماع تن�سيقي 

بني املنظمات واملوؤ�س�سات املالية الدولية بهدف تعزيز 

العمل امل�سرتك بني هذه اجلهات الفاعلة الرئي�سية 

يف عملية اإعادة الإحياء الفعال لطريق احلرير.

املوؤمتر والإجتماع الوزاري ال�ساد�س للنقل الطرقي

يف منطقة اأورا�سيا

» اأعتقد اأن هذا املوؤمتر يلعب دوًرا �سديد   

الأهمية يف حتقيق التنمية امل�ستقبلية   

خلطوط النقل الطرقي واحلركة املرورية  

بني دول اأوربا واآ�سيا «  

ال�سيدة فريا كوباليا، وزيرة الإقت�ساد والتنمية امل�ستدامة،

جورجيا

وقد ت�سافرت جهود الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

ووزراء النقل واملوؤ�س�سات املالية الدولية مع جميع 

وفود املوؤمتر لدعوة احلكومات اإىل تعزيز وزيادة 

ت�سهيل النقل على الطرق من اأجل زيادة م�ساهمتها 

يف دفع عجلة التقدم والتعجيل بالنتعا�س 

الإقت�سادي. 

http://www.youtube.com/user/IRUChannel#p/c/F6910FDDDA361C95/0/lI2yBequGkA
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اإعالن تبلي�سي ال�سادر عن الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي 

مت اعتماده بالإجماع من قبل 400 م�سارك ينتمون 

اإىل اأكرث من 40 دولة يف تبلي�سي بجورجيا بتاريخ 

17 يونيو 2011 )مقتطف(

تدعو الوفود امل�ساركة يف املوؤمتر احلكومات اإىل 

تنفيذ اأدوات الت�سهيل الرئي�سية التي و�سعتها الأمم 

املتحدة، باعتبارها اأولوية، مثل املواءمة واتفاقيات 

النقل الدويل على الطرق للحد من اأوقات النتظار 

على احلدود؛

تطوير وتطبيق خطط عمل ملكافحة الف�ساد؛

تطوير واملحافظة على على الطرق والتجهيزات 

املقامة على جانب الطريق، وكذلك نقاط العبور 

احلدودية، وتاأمني مرافق وقوف ال�ساحنات، وذلك 

وفًقا للمبادرة النموذجية التي اأطلقها الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي؛

تطبيق ر�سوم واأجور معقولة على النقل الدويل 

للب�سائع على الطريق مبا يتفق مع تكاليف مربرة 

اإقت�سادًيا؛

اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�سع حد جلميع التدابري 

التمييزية �سد عربات النقل التجاري على الطريق، 

واحرتام مبداأ حرية العبور على النحو املن�سو�س 

عليه يف املادة 5 من اتفاقية التجارة العاملية؛

دعم تطوير حلول نقل اإ�سافية متعددة الو�سائط 

تت�سم بالكفاءة والفعالية الإقت�ساديةمثل ال�سحن 

بدحرجة الب�سائع (RO-RO)؛

ت�سهيل اإ�سدار التاأ�سريات بدون عوائق لل�سائقني 

املحرتفني مع فرتة �رشيان طويلة املدى و�ساحلة 

لعدد غري حمدود من مرات الدخول؛

ت�سجيع ودعم التكوين املهني ب�سكل ن�سط كما

هو من�سو�س عليه من قبل اأكادميية الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق. 
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وبالنظر اإىل اجلهود الكبرية املبذولة من جانب 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق من اأجل ت�رشيع 

وتاأمني عمليات العبور عرب احلدود من خالل 

الإعالن الإلكرتوين امل�سبق للنقل الدويل على 

الطرق (TIR-EPD)؛ والتنقل الآمن (RTS) ؛ ونظام 

التنقل الدويل على الطرق للتجارة الثنائية؛ واأداة 

مراقبة التاأخري على احلدود (IRU BWTO)؛ واأدوات 

الت�سجيل والبحث عن �ساحات انتظار ال�ساحنات 

املعتمد على �سبكة الويب )موقع تران�س بارك التابع 

لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق(؛

فقد قرروا العمل امل�سرتك على 

اإزالة احلواجز غري املادية التي تعوق التجارة والنقل 

على الطرق، مثل اأوقات النتظار الطويلة على 

احلدود والإجراءات الروتينية والف�ساد و�سعوبات 

اإ�سدار التاأ�سريات لل�سائقني املحرتفني وغريها 

من الظروف الجتماعية واملالية والقانونية والفنية 

غري املواتية التي تعوق كفاءة عمليات النقل على 

الطريق؛

الن�سمام اإىل اتفاقيات الأمم املتحدة الرئي�سية

ب�ساأن ت�سهيل التجارة والنقل على الطرق اإىل 

جانب القواعد الدولية املتعلقة بحرية العبور، 

وتب�سيط توثيق عمليات النقل وتر�سيد الر�سوم 

وال�رشائب، والتوفيق بني التفاقيات الثنائية اأو 

احلكومية الإقليمية املتعلقة بالنقل الدويل على 

الطرق والتفاقيات الدولية متعددة الأطراف 

احلالية؛

التن�سيق بني �سيا�سات النقل الوطنية والإقليمية 

التي تنظم عملية تطوير �سبكة الطرق ال�رشيعة 

والعامة، مع اإيالء تركيز خا�س للخدمات امل�ساعدة 

على جانب الطرق، مبا يف ذلك �ساحات النتظار 

الآمنة واملريحة املخ�س�سة لل�ساحنات وكذلك �سبكة 

متطورة من حمطات التزود بالوقود وور�س العمل، 

وذلك وفًقا ملبادرة الطريق ال�رشيع النموذجي املقدمة 

من الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.

الإجتماع الوزاري - »ت�سهيل التجارة 

والنقل الطرقي بطول طريق احلرير«

البيان امل�سرتك للوزراء املعتمد يف املوؤمتر والجتماع 

الوزاري ال�ساد�س للنقل الطرقي يف منطقة اأورا�سيا 

املعتمد يف تبلي�سي بجمهورية جورجيا يف 16 يونيو 

2011 )مقتطف( 

الوزراء

بالنظر اإىل اأن التاأثري ال�سلبي »لالأزمة الإقت�سادية 

العاملية« على التجارة ونقل الب�سائع على الطرق 

ميكن تقلي�سه بنجاح يف فرتة ما بعد الأزمة من 

خالل ت�سجيع وزيادة ت�سهيل التجارة والنقل على 

الطرق؛

واقتناًعا باأن طرق التجارة وخطوط النقل، كما هو 

مو�سح يف اأنظمة النقل على الطرق، غري منف�سلة 

ا بالتبادل، ومن ثّم يتعني اإعطاء  وتعزز بع�سها بع�سً

الأولوية لإزالة احلواجز الإجرائية وبناء اخلطوط 

املطلوبة للربط بني القارات ف�ساًل عن خطوط 

املوا�سالت الفرعية لل�سكان املحليني وال�سناعة 

والزراعة والتجارة؛

واإقراًرا باأن النقل على الطرق يربط ما بني كل عمل 

جتاري وكل و�سيط نقل بني اأوربا واآ�سيا وقادر على 

اإتاحة نقل الب�سائع، يف اأي وقت واأي مكان، اإىل 

جميع املجتمعات بدون متييز؛

واإدراًكا لأهمية ت�سهيل الو�سول احلر لالأ�سواق 

با�ستخدام اأنظمة النقل الدويل على الطرق عن 

طريق تنفيذ الأدوات القانونية متعددة اجلوانب 

الدولية الرئي�سية واملبادئ الواردة فيها، ال�سادرة

عن الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية؛

وبالإ�سارة اإىل النتائج التجريبية لقوافل ال�ساحنات 

وعمليات النقل بال�ساحنات التجارية على طول طريق 

احلرير اخلا�سة بالإحتاد الدويل للنقل على الطرق، 

وكذلك النتائج التجريبية للمبادرة الأورواأ�سيوية 

اجلديدة للنقل على الطرق املقدمة  من الإحتاد 

الدويل للنقل على الطرق )املبادرة 1 و 2(، والتي 

ك�سفت عن �سياع 40% من وقت النقل على احلدود؛ 
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الإجتماع التن�سيقي »التطوير امل�ستقبلي 

خلطوط النقل الأورواأ�سيوية« 

البيان امل�سرتك املعتمد يف 16 يونيو 2011، 

تبلي�سي، جورجيا )مقتطف( 

روؤ�ساء املنظمات الدولية احلكومية وغري 

احلكومية واملوؤ�س�سات املالية والإئتمانية الدولية، 

وممثليها املعينني

اإدراًكا لالأهمية الكبرية لإحياء طريق احلرير   

العظيم، والدور الذي لعبته اأنظمة النقل   

على الطرق يف دفع عملية التنمية الإقت�سادية   

وال�ستقرار ال�سيا�سي والعالقات التجارية   

والتعاون الإقت�سادي الإقليمي بني الدول يف   

املنطقة الأوربية الآ�سيوية ال�سا�سعة، ول�سيما   

الدول غري ال�ساحلية؛   

ويف �سوء النتائج العملية مل�رشوع املبادرة   

الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل على الطرق   

(NELTI)، والتي اأظهرت اأن 40% من وقت   

النقل على الطرق التجاري �سائع على   

احلدود؛   

ومالحظة اأن اإ�سهاًما كبرًيا يف تطوير بنية   

النقل التحتية خلطوط النقل الأورواأ�سيوية   

قد مت تقدميه بالفعل من قبل املوؤ�س�سات املالية   

الدولية،   

وتاأكيًدا على احلاجة املا�سة اإىل التحلي   

مبزيد من الفعالية وحتقيق نتائج ملمو�سة اأكرث   

للمواطنني، ول�سيما يف الدول غري ال�ساحلية،   

من خالل حت�سني تن�سيق جهود املنظمات   

واملوؤ�س�سات املالية الدولية لتطوير خطوط   

النقل الأورواأ�سيوية، وتنفيذ م�رشوعات البنية   

التحتية، وتعزيز الإ�سالحات املوؤ�س�سية   

وت�سهيل العبور على احلدود؛   

فقد قرروا ما يلي: 

املوافقة على املبادرة امل�سرتكة املقدمة من   

مفو�سية مبادرة النقل بالعبور اإىل اأفغان�ستان   

والإحتاد الدويل للنقل على الطرق لرتتيب   

اجتماعات تن�سيق لروؤ�ساء املنظمات الدولية   

واملوؤ�س�سات املالية الدولية، والتي تعقد مرة كل   

عامني بالتوازي مع اجتماعات الإحتاد الدويل   

للنقل على الطرق اخلا�سة بالنقل على الطرق   

الأورواأ�سيوية واجتماع وزراء النقل يف اأوربا   

واآ�سيا؛   

زيادة م�ستوى التعاون والتن�سيق بهدف   

العمل جتاه م�ستوى اأعلى من الكفاءة   

والت�ساق يف جميع جوانب تطوير خطوط   

النقل الأورواأ�سيوية واإعادة اإحياء طريق احلرير   

العظيم؛   

تركيز الهتمام ال�سيا�سي وال�ستثمارات على   

تنفيذ اأدوات ت�سهيل التجارة والنقل متعددة   

اجلوانب الرئي�سية التي و�سعتها الأمم   

املتحدة، وكذلك تطوير البنية التحتية   

امل�ساعدة على جانب الطرق؛   

التوظيف على نطاق اأو�سع لقدرة جمموعة   

املوؤ�س�سات املالية والئتمانية الدولية لتنفيذ   

امل�رشوعات الرامية اإىل تطوير خطوط النقل   

الأورواأ�سيوية.  
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الطريق، لأ�سباب مربرة )التزود بالوقود، والوجبات، 

وال�سرتاحة والتنظيمات املرورية على الطرق( 

واأ�سباب غري مربرة )اأوقات النتظار على احلدود، 

وال�سوابط الوا�سعة اخلا�سة بالعربات وال�سحنات، 

والتخلي�س اجلمركي، اإىل غري ذلك(.

ومع ذلك، ركز حتليل بيانات �سجل ال�سائقني على 

اأن مدة التوقف على احلدود اأدى اإىل خ�سارة 

يومية قدرها 280 كيلومرًتا بدون قيادة، وهو ما 

يعني عملًيا فقدان 40% تقريًبا من وقت النقل 

على الطرق بطول طريق احلرير على احلدود وذلك 

ب�سبب اإجراءات عبور احلدود غري املالئمة والتي 

تعرقل منو التجارة بطول الكتلة الأورواأ�سيوية 

بالكامل. واإ�سافًة اإىل ذلك، يعزى 32% تقريًبا من 

تكاليف النقل اإىل املدفوعات والر�سوم غري الر�سمية 

التي يتحملها م�سغلو و�سائل النقل يف طريقهم 

وعند نقاط العبور احلدودية. 

وعلى ذلك، يتعني اتخاذ تدابري معينة من اأجل 

احلد بدرجة كبرية من وقت وتكاليف النقل الدويل 

على الطرق وزيادة القدرة التناف�سية لل�سحنات على 

الطرق الدولية بطول الطرق املحددة يف املبادرة 

الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل على الطرق املقدمة 

من الإحتاد الدويل للنقل على الطرق. ومن املقرر 

اأن ي�سمل ذلك الت�سديق والتنفيذ ال�سارم لالأدوات 

متعددة اجلوانب الرئي�سية التي و�سعتها الأمم 

املتحدة لت�سهيل التجارة والنقل الدويل على الطرق، 

األ وهي مواءمة اأدوات الأمم املتحدة واتفاقيات 

النقل الدويل على الطرق، وكذلك ا�ستخدام 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املعتمدة على �سبكة 

الويب املطورة من قبل الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق، مثل الإعالن الإلكرتوين امل�سبق للنقل 

الدويل على الطرق، والتنقل الآمن، واأداة مراقبة 

التاأخري على احلدود. 

املبادرة الأورواأ�سيوية اجلديدة 

للنقل الطرقي، املرحلة 2، حتقق 

الهدف !

اأكدت النتائج النهائية للمبادرة الأورواأ�سيوية 

اجلديدة للنقل على الطرق (NELTI) - املرحلة 2، 

والتي مت الك�سف عنها خالل املوؤمتر والجتماع 

الوزاري ال�ساد�س للنقل على الطرق يف منطقة 

اأورا�سيا، على خطوط طرق التجارة بني اأوربا 

واآ�سيا باعتبارها بديال جذابا وفعال اإقت�سادًيا 

لطرق التجارة البحرية التقليدية املكتظة بعمليات 

ال�سحن. كما خل�ست اإىل اأن اإزالة العوائق الإجرائية 

املتبقية على احلدود وتطوير البنية التحتية امل�ساعدة 

ال�رشورية مهمة الآن لتحقيق اإمكانات النمو الكبري 

لتدفقات التجارة الدولية هذه على الطرق الدولية.

وقد ر�سدت املبادرة الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل 

على الطرق - املرحلة 2، والتي اأُطلقت يف يونيو 

2009 بالتعاون الوثيق مع بنك التنمية الآ�سيوي 
وبرنامج التعاون الإقت�سادي الإقليمي لدول اآ�سيا 

الو�سطى (CAREC) ال�سادر عنه، عمليات ت�سليم 

ب�سائع جتارية ب�سفة منتظمة على مدى عامني، 

جُترى بوا�سطة 37 �رشكة من �رشكات النقل على 

الطرق من 13 دولة اأوربية واآ�سيوية، مبا يف ذلك 

ال�سني، وتغطي 18 دولة متتد على طول الكتلة 

الأورواأ�سيوية بطول خم�سة طرق )�سمالية وو�سطى 

وجنوبية واأفغانية و�سينية(. 

كما كان متو�سط حركة ال�سحن على طول الطرق 

املحددة يف املبادرة 18.4 كيلومرت/�ساعة، وهو ما 

يعادل قرابة 450  كيلومرتا يومًيا. ومما يف�رش هذه 

ال�رشعة املنخف�سة ن�سبًيا هو التوقفات العديدة على 
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�رشكاء الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي مع منظمة التعاون 

الإقت�سادي ب�ساأن املراقبة الدولية 

لل�ساحنات

عزز جناح قافلة ال�ساحنات على طريق احلرير والتي 

مت تنظيمها يف عام 2010 من قبل الإحتاد الدويل 

للنقل على الطرق ومنظمة التعاون الإقت�سادي، 

من نتائج املبادرة الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل على 

الطرق )املبادرة 1 و 2( والتي اأظهرت اأن %40 من 

وقت النقل على الطرق ي�سيع على احلدود. 

وقد اأطلق الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

ومنظمة التعاون الإقت�سادي مبادرة املراقبة الدولية 

لل�ساحنات ملنظمة التعاون الإقت�سادي بال�سرتاك 

مع املبادرة الثالثة الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل 

الطرقي (ECO RMT/NELTI 3) يف يونيو 2011، 

بهدف جمع وحتليل البيانات ب�ساأن الظروف احلالية 

للنقل الدويل على الطرق خالل عمليات ت�سليم 

الب�سائع التجارية يف منطقة منظمة التعاون 

الإقت�سادي. و�سيتعني على �سائقي ال�ساحنات 

املحرتفني من 30 �رشكة نقل على الطرق من 9 دول 

من الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإقت�سادي 

)اأفغان�ستان واأذربيجان وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان 

واإيران وطاجك�ستان وتركيا وتركمان�ستان 

واأوزبك�ستان( ا�ستيفاء ا�ستبيانات و�سجالت خا�سة 

تطبق منهجية الوقت وامل�سافة والتكلفة اخلا�سة 

بلجنة الأمم املتحدة الإقت�سادية والجتماعية لآ�سيا 

واملحيط الهادئ.

و�سوف يتم تقدمي نتائج املراقبة اخلا�سة بامل�رشوع 

اإىل احلكومات خالل منا�سبة موؤمتر منظمة التعاون 

الإقت�سادي وال�سني املقرر انعقاده يف باك�ستان يف 

عام 2012. 

وف�ساًل عما �سبق، ينبغي اأن يويل م�رشوع

  (ECO RMT/NELTI 3) مزيًدا من الرتكيز على 
خطوط الطرق التجارية بني اأوربا واآ�سيا باعتبارها 

بدياًل جذابا وفعال اإقت�سادًيا خلطوط التجارة 

البحرية التقليدية املكتظة بعمليات ال�سحن، مع 

الإزالة التدريجية للعوائق املادية وغري املادية التي 

تعرقل عمليات عبور النقل على الطرق يف منطقة 

منظمة التعاون الإقت�سادي، اإىل جانب تعزيز 

التبادلت الإقليمية والتكامل الإقت�سادي يف 

املنطقة وكذلك باقي دول العامل.
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مكاملة عرب الفيديو لل�سيد/ روبرت اآر روارك، القيادة املركزية 

الأمريكية، يف اجلمعية العمومية لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي

يهدف م�رشوع العبور بالنقل اإىل اأفغان�ستان 

اخلا�س بالإحتاد الدويل للنقل الطرقي، والذي 

يتما�سى متاًما مع مبادرة طريق احلرير اجلديد التي 

تروج لها حكومة الوليات املتحدة، اإىل التكامل 

التدريجي لإقت�ساد اأفغان�ستان مع نظم التجارة 

والنقل الإقليمية والعاملية وكذلك تكثيف حركة 

التجارة داخل منطقة اآ�سيا الو�سطى. ويف كلمة 

اأمام اجلمعية العمومية لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق، اأعربت القيادة املركزية الأمريكية عن تقديرها 

الكبري للجهود املكثفة واملكملة التي يبذلها الإحتاد 

يف نقل اأفغان�ستان من تلقي امل�ساعدات اإىل التجارة 

عن طريق ال�سماح بالنقل على الطرق من اأجل دفع 

عجلة التقدم والزدهار واإحالل ال�سالم يف نهاية 

املطاف يف هذا البلد الذي مزقته احلرب ويف جميع 

اأنحاء منطقة اآ�سيا الو�سطى.

م�رشوع النقل بالعبور اإىل 

اأفغان�ستان اجلديد اخلا�س 

بالإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

العبور اإىل اأفغان�ستان هو اأحد امل�رشوعات احلديثة 

التي قام بها الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف 

اإطار مبادرته الأورواأ�سيوية اجلديدة للنقل على 

الطرق، وهو يهدف اإىل تطوير عبور الب�سائع على 

الطريق من اأوربا واآ�سيا اإىل اأفغان�ستان، اإىل جانب 

امل�ساهمة يف اإعادة اإعمار اأفغان�ستان وتنميتها 

والعمل على ا�ستقرارها، وهي دولة غري �ساحلية 

حتتل موقًعا ا�سرتاتيجًيا بطول طريق احلرير الذي 

مبجرد تاأمينه ميكن اأن يلعب دوًرا اأ�سا�سًيا يف 

حركة التجارة وخطوط النقل الدويل على الطرق 

ومن ثّم حتقيق الزدهار للكتلة باأكملها.

ويف اإطار م�رشوع النقل بالعبور اإىل اأفغان�ستان 

اجلديد، بداأ الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف 

تعاون فعال مع حكومة الوليات املتحدة. وقد 

�سارك ممثلون عن الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق ب�سكل خا�س يف اأن�سطة جمموعة العمل 

املعنية مب�ستقبل اأفغان�ستان (AFIWG) والتي ت�سم 

العديد من الوكالت الفيدرالية ووكالت الأعمال 

يف الوليات املتحدة، حيث قدم الإحتاد مبادراته 

وم�رشوعاته الرئي�سية من اأجل تطوير خطوط النقل 

على الطرق الأورواأ�سيوية. 

كما �سارك الإحتاد يف اإطالق برنامج خا�س، يف 

ب�سكيك بدولة قرغيز�ستان،والذي بداأته القيادة 

املركزية الأمريكية (US CENTCOM)، من اأجل دعم 

تطوير النقل التجاري على الطرق داخل اأفغان�ستان 

ودول اآ�سيا الو�سطى وفيما بينها. 

http://www.youtube.com/user/IRUChannel#p/c/9A03E14B881843F5/1/iUbALMoY4rQ
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تي�سري العمليات

التجارية وال�سياحة 

والنقل الدويل الطرقي

يهدف تي�سري النقل الطرقي اإىل زيادة العمليات التجارية 

الداخلية واخلارجية وكذلك ال�سياحة من خالل اإزالة احلواجز 

الإدارية واملالية والطبيعية اأي�سا والتي حتول دون حتقيق 

قطاع النقل الطرقي لأي تنمية اإقت�سادية. 
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من خالل تطبيقه يف 57 دولة يف جميع اأنحاء 

العامل، عمل نظام النقل الدويل على الطرق على 

تي�سري وتاأمني العمليات التجارية والنقل الدويل على 

الطرق ملا يزيد عن 60 �سنة، عن طريق ال�سماح 

لل�ساحنات واحلاويات املختومة من قبل �سلطات 

اجلمارك بعبور الدول دون اإجراء فح�س لها على 

احلدود من خالل م�ستند واحد للرقابة على 

اجلمارك معرتف به دوليا ويتميز بالن�سجام وهو 

بطاقة نظام النقل الدويل على الطرق. 

يظل عام 2011 من الأعوام الهامة بالن�سبة لنظام 

النقل الدويل على الطرق، وخ�سو�سا ب�سبب 

الهتمام البالغ التي اأف�سحت عنه العديد من الدول 

الكربى يف الأمريكتني وال�رشق الأو�سط و�سمال 

اإفريقيا يف الن�سمام اإىل نظام النقل الدويل على 

الطرق.

تو�سيع نطاق نظام النقل الدويل الطرقي 

حتى اأمريكا اجلنوبية !

مبنا�سبة الجتماعات القانونية لالإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق واملنعقدة يف العا�سمة الأرجنتينية 

بوين�س اآير�س يف اأبريل، اأعلنت رئي�سة الأرجنتني 

كري�ستينا فرناندز دي كر�سرن، ان�سمام الأرجنتني 

اإىل نظام النقل الدويل الطرقي يف امل�ستقبل القريب. 

وقد �رشحت الربازيل على الفور عقب هذا القرار 

بحر�سها البالغ على اتخاذ خطوة م�سابهة. هذا 

بالإ�سافة اإىل ت�سيلي والأورجواي وهي اأطراف 

م�ساركة بالفعل يف اتفاقية نظام النقل الدويل على 

الطرق، حيث اأن تطبيق هذا النظام مبثل هاتني 

الدولتني اللتني متثالن قطاعًا كبرياً من الإقت�ساد 

يف اأمريكا اجلنوبية �سوف يكون له تاأثري 

نظام النقل الدويل الطرقي: تي�سري وتاأمني 

العمليات التجارية والنقل الدويل الطرقي

ملحوظ بال �سك على اأ�ساليب التجارة يف املنطقة 

ويف العامل ب�سفة عامة.

الإهتمام بنظام النقل الدويل الطرقي 

يتزايد يف منطقة ال�رشق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا 

وقع كل من جامعة الدول العربية والإحتاد العربي 

للنقل الربي والإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

خطة عمل م�سرتكة تركز ب�سكل اأ�سا�سي على 

تي�سري وتاأمني العمليات التجارية والنقل الدويل 

على الطرق من خالل تطبيق نظام النقل الدويل 

على الطرق يف دول املنطقة التي تبلغ 22 دولة. 

كما �سعت احلكومات ومنظمات النقل على 

الطرق بالدول الإفريقية الع�رشين اإىل حتقيق نف�س 

الأهداف من خالل اللجنة الإقليمية الإفريقية 

لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق املوؤ�س�سة موؤخراً. 

و�سوف يكون ملثل هذا التطور عظيم الأثر على 

اإقت�ساديات تلك الدول وب�سكل ملحوظ يف الدول 

العربية وخا�سة خالل هذا املوقف ال�سعب الذي 

تواجهه بع�س الدول يف الوقت الراهن عقب »الربيع 

العربي«. 

حتقيق اإجنازات كربى فيما يخ�س 

حو�سبة اإجراءات نظام النقل الدويل 

الطرقي

يتم حو�سبة نظام النقل الدويل على الطرق بوا�سطة 

اأحدث التطبيقات املختلفة والتي مت ت�سميمها 

واإتاحتها جمانا من قبل الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق اإىل م�سوؤوؤويل اجلمارك وم�سغلي قطاع 

النقل على الطرق. تتيح تطبيقات تقنية املعلومات 

هذه الإعالنات امل�سبقة الإليكرتونية مل�سلحة 

اجلمارك، والتتبع الفعلي لبطاقة نظام النقل الدويل 

على الطرق والإدارة الفعالة للمخاطر، بالإ�سافة اإىل 

ت�رشيع عمليات النقل الدويل على الطرق وتاأمينها 

ب�سكل اأف�سل مع �سمان راحة م�ستخدمي الطرق.

كما يزود تطبيق النقل الآمن العرو�س اجلمركية 

مبعلومات فعلية حول حالة وتوفر بطاقة نظام النقل 

الدويل على الطرق وكذلك اإر�سال تلقائي لبيانات 

اإنهاء نظام النقل الدويل على الطرق من اجلمارك 

اإىل الإحتاد الدويل من اأجل الك�سف العاجل عن 

http://www.youtube.com/user/IRUChannel?v=8MwLLWYEflQ&lr=1
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اأي خمالفات بهدف رفع امل�ستوى الأمني وت�رشيع 

عملية عبور احلدود. متت اإتاحة تطبيق النقل 

الآمن حاليا يف 9 من الدول املطبقة لنظام النقل 

الدويل على الطرق، ومي اإر�سال ما يزيد عن 80% 

من بيانات اإنهاء نظام النقل الدويل على الطرق من 

خالل تطبيق النقل الآمن.

تتيح الإعالنات امل�سبقة من الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي (IRU TIR-EPD) مل�سغلي قطاع النقل على 

الطرق اإمكانية تقدمي الإعالنات امل�سبقة جمانا 

وبطريقة ب�سيطة وموحدة، مبا يتوافق مع اإطار 

املعايري الآمنة التي اعتمدتها منظمة اجلمارك 

العاملية فيما يخ�س بيانات ال�سحن امل�سبقة وكذلك 

مبا يتما�سى مع القوانني الوطنية ذات ال�سلة. 

ويف عام 2011، مت تطبيق الإعالنات امل�سبقة بنجاح 

يف العديد من الدول ال�سرتاتيجية داخل وخارج 

الإحتاد الأوروبي، وعلى �سبيل التحديد يف رو�سيا 

البي�ساء وبلجيكا والبو�سنة والهر�سك وفرن�سا 

وجورجيا واأملانيا ومولدوفا. وبف�سل هذه التطورات 

اجلديدة، يتم ا�ستخدام تطبيق الإعالن الإليكرتوين 

امل�سبق حاليا يف 18 دولة من الدول املطبقة لنظام 

النقل الدويل على الطرق، مع دخول الكثري من 

الدول يف طور الن�سمام اإىل النظام منها على وجه 

اخل�سو�س رو�سيا وتركيا واأوكرنيا.

وبالإ�سافة اإىل مذكرة التفاهم املوقعة بني موؤمتر 

الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وبني 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق بخ�سو�س 

دمج خ�سائ�س اإليكرتونية جديدة لإدارة خماطر 

النقل على الطرق يف نظام اأونكتاد اأ�سيكودا، وقد 

�رشف الإحتاد الدويل مب�ساهدة جناح اأول مرحلة 

من هذا التعاون من خالل دمج تطبيق الإعالن 

الإليكرتوين امل�سبق من الإحتاد الدويل يف برنامج 

اأ�سيكودا وتطبيقه يف دولتني من الدول الرائدة يف 

هذا املجال: جورجيا ومولدوفا. وهذا ميهد الطريق 

جلميع الدول امل�ساركة يف برنامج اأ�سيكودا لأن 

ت�ستفيد من اأدوات اإدارة املخاطر هذه يف امل�ستقبل، 

ومن ثم زيادة اجلذب جتاه ا�ستخدام نظام النقل 

الدويل على الطرق، وب�سكل ملحوظ يف الدول 

النامية.

ال�سكرتري التنفيذي ملنظمة الدول الأمريكية ل�سوؤون التنمية 

املتكاملة، ال�سفري موري�سو اإي. كورتا كو�ستا )على الي�سار(، واأمني 

عام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق، مارتن مارمي )على اليمني( 

اأثناء توقيع برنامج العمل امل�سرتك بني املنظمة والإحتاد.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يقوي اأوا�رش التعاون مع دول 

اأمريكا الالتينية

يف اإطار التو�سع اجلغرايف لنظام النقل الدويل 

الطرقي يف اأمريكا الالتينية، حر�س الإحتاد الدويل 

على تقوية اأوا�رش التعاون مع منظمة الدول 

الأمريكية (OAS) عن طريق توقيع اتفاقية تعاون يف 

�سكل برنامج عمل م�سرتك بني املنظمة والإحتاد 

يهدف اإىل تي�سري وتاأمني العمليات التجارية والنقل 

الدويل على الطرق يف جميع اأنحاء منطقة منظمة 

الدول الأمريكية وذلك عن طريق تعزيز وتنفيذ 

امل�ساريع الرئي�سية التي تقرتحها الأمم املتحدة يف 

جمال تي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل 

الطرقي؛ مثل اتفاقية النقل الدويل الطرق. 

اأوراق العمل امل�سرتكة ملنظمة الدول 

الأمريكية والإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يتطلع برنامج العمل امل�سرتك بني منظمة الدول 

الأمريكية والإحتاد الدويل للنقل على الطرق اإىل 

اإعداد اأوراق عمل وتقارير حتليلية حول النقل على 

الطرق يف املك�سيك، ومن ثم تعقبها اأوراق عمل 

اأخرى حول النقل على الطرق يف دول اأمريكا 

الالتينية. 

قافلة ال�ساحنات ال�ستدللية 

يتم جتهيز قافلة �ساحنات جتريبية م�سرتكة حاليا 

لل�سفر عرب مناطق واأقاليم اأمريكا الالتينية. ت�سعى 

هذه القافلة لتحقيق نف�س اأهداف القوافل ال�سابقة 

التي حظيت بالنجاح ومت تنفيذها بالتعاون بني 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق و�رشكاء اإقليميني؛ 

مثل منظمة البحر الأ�سود للتعاون الإقت�سادي 

 .(ECO) ومنظمة التعاون الإقت�سادي (BSEC)
ومن �ساأن هذا امل�رشوع اأن يجلي بو�سوح مزايا 

تطبيق امل�ساريع الرئي�سية املتعددة التي تقرتحها 

الأمم املتحدة فيما يخ�س تي�سري وتاأمني العمليات 

التجارية والنقل الدويل على الطرق، مثل معاهدة 

التنميط ومعاهدات نظام النقل الدويل الطرقي يف 

هذه الدول. 
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الإحتاد الدويل يقدم تقريراً موجزاً

للمخت�سني بقطاع النقل لدى البنك الدويل

قدم نائب الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق، اأومربتو دي برتو، تقريرا خمت�رشا اإىل جميع 

خمت�سي قطاع النقل لدى البنك الدويل، مبا يف 

ذلك مدير �سوؤون النقل واملياه وتقنية الت�سالت 

واملعلومات، جو�س لوي�س اريجوين، حول كيفية 

حتقيق البنك الدويل لر�سالته ال�ساملة التي تهدف 

اإىل »العمل من اأجل عامل بال فقر«. كما اأ�سار 

الإحتاد الدويل للنقل على الطرق اإىل اإمكانية 

حتقيق قطاع �سناعة النقل للنمو والتقدم والرخاء 

وال�سالم الدائم، ولكن يتطلب ذلك من البنك 

الدويل اأن يركز على تبني اإجراءات عبور احلدود 

عن طريق تنفيذ عمالئها من الدول مل�ساريع تي�سري 

العمليات التجارية والنقل على الطرق التي تقرتحها 

الأمم املتحدة وتوفري التكوين املهني املنا�سب على 

غرار ما تقدمه اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على 

الطرق.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يقوي اأوا�رش التعاون مع دول 

ال�رشق الأو�سط

الإحتاد الدويل يوقع مذكرة اإتفاق مع 

وزارة النقل يف �سوريا

وقع الإحتاد الدويل للنقل على الطرق مذكرة اإتفاق 

مع د.م. يعرب بدر، وزير النقل ال�سوري، يف اإطار 

تعزيز التعاون امل�سرتك وتي�سري العمليات التجارية 

والنقل على الطرق داخل وعرب �سوريا.

تعزيز اأوا�رش التعاون بني الإحتاد الدويل 

والإحتاد العربي للنقل الربي بهدف 

تي�سري وتاأمني العمليات التجارية والنقل 

الدويل الطرقي يف منطقة جامعة الدول 

العربية.

وقع كل من الإحتاد الدويل للنقل على الطرق 

والإحتاد العربي للنقل الربي اتفاقيتني وخطة عمل 

م�سرتك، حيث اتفقت املنظمتان على تعزيز تعاونهما 

الإقليمي والرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على تي�سري وتاأمني 

العمليات التجارية والنقل الدويل على الطرق يف 

منطقة جامعة الدول العربية. وتت�سمن خطة العمل 

اإجراءات متنوعة مثل تنفيذ امل�ساريع الرئي�سية التي 

تقرتحها الأمم املتحدة يف جمال تي�سري العمليات 

التجارية والنقل الدويل على الطرق، وكذلك حت�سني 

اإجراءات ال�سالمة على الطرق وكفاءتها وم�ستوى 

الحرتافية يف العامل العربي من خالل الربامج 

التكوينية التي توفرها اأكادميية الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي.

الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل على الطرق، مارتان مارمي، 

والأمني العام لالإحتاد العربي للنقل الربي، د. حممود حمد 

العبدالالت اأثناء توقيع خطة العمل.

الإحتاد العربي للنقل الربي يوقع اتفاقية 

منحة الدعم الفني مع البنك الإ�سالمي 

للتنمية

يف اإطار املبادرات التي يطلقها الإحتاد، وقع كل 

من الإحتاد العربي للنقل الربي والبنك الإ�سالمي 

للتنمية اتفاقية منحة متويل برنامج الدعم الفني 

والتي ُتنفذ بال�رشاكة مع الإحتاد الدويل للنقل 

على الطرق بهدف القيام بتنفيذ م�ساريع معينة 

يف منطقة جامعة الدول العربية من اأجل حت�سني 

اإجراءات ال�سالمة على الطرق وحتديد املعوقات اأمام 

النقل الدويل على الطرق، وتطوير برامج للتكوين 

املهني مبا يتوافق مع املعايري الدولية لأكادميية 

الإحتاد الدويل، وت�سجيع الدول الأع�ساء بجامعة 

الدول العربية على اإقرار وتنفيذ التفاقيات التي 

تقرتحها الأمم املتحدة يف جمال تي�سري العمليات 

التجارية والنقل الدويل على الطرق، وخا�سة 

املعاهدة الدولية ب�ساأن تنميط الرقابة احلدودية على 

ال�سلع ومعاهدة نظام النقل الدويل الطرقي.

وزير النقل ال�سوري، الدكتور املهند�س يعرب بدر )اإىل اليمني(، 

واملندوب العام لالإحتاد الدويل لدى ال�رشق الأو�سط واملنطقة، 

حيدر اأوزكان، يوقعان مذكرة اإتفاق.
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الإحتاد الدويل يقوي اأوا�رش التعاون مع احلكومات 

واملنظمات الإقليمية مبنطقة اأورا�سيا

تطوير قطاع النقل الدويل الطرقي 

بالتعاون مع ال�سني

ا�ستقبل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي نائب وزير 

النقل ال�سيني، فنغ زنغلني، وثلة من كبار امل�سوؤولني 

باإدارة اجلمارك ال�سينية واملنظمات املعنية بقطاع 

النقل بهدف تعزيز اأوا�رش التعاون يف �سوء الدور 

الرئي�سي الذي يلعبه قطاع النقل على الطرق 

واخلدمات اللوج�ستية يف اخلطة اخلم�سية الثانية 

ع�رشة التي تنفذها جمهورية ال�سني ال�سعبية. 

وقد ركزت املناق�سات على �رشورة تي�سري وتطوير 

النقل الدويل الطرقي ب�سكل اآمن عن طريق تنفيذ 

تقنيات جديدة واإجراءات حم�سنة، مثل املعاهدات 

والتفاقيات التي تقرتحها الأمم املتحدة والتي تهدف 

اإىل تي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل الطرقي. 

كما عزز الإحتاد الدويل �رشاكته مع اجلمعية 

الأمريكية للوج�ستيات والنقل (ASTL) - فرع 

ال�سني، من خالل امل�ساركة يف موؤمتر اللوج�ستيات 

ال�سيني الأمريكي الرابع والذي يعد مبثابة من�سة 

للنقا�س بني احلكومات و�رشكات ال�سحن والنقل 

الذين ل ياألون جهدا يف �سبيل حتقيق اأمن وكفاءة 

وا�ستدامة النقل و�سال�سل التوريد.

من الي�سار اإىل اليمني: نائب الأمني العام، اإدارة التخطيط ال�سامل 

بوزارة النقل ال�سينية وانغ يونغ زيانغ، ونائب وزير النقل ال�سيني 

فينغ زينغ لني، الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن 

مارمي، ونائب م�ست�سار اإدارة التعاون الدويل التابعة لوزارة النقل 

ال�سينية تانغ جومي، ووكيل الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي اإيغور رينوف، ومدير عام اإدارة التعاون الدويل التابعة لوزارة 

النقل ال�سينية وانغ هونغ وي، ومدير عالقات نظام النقل الدويل 

الطرقي لدى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي موراتبك ازمباكيف.
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تعاون على م�ستوى عاٍل يف رو�سيا 

البي�ساء

املوقع ال�سرتاتيجي الذي تتمتع به رو�سيا البي�ساء 

كونها ملتقى الطرق يف اأوروبا جعلها من البالد 

الرئي�سية التي يتم عبورها خالل عمليات النقل 

الدويل الطرقي بني اأوروبا واآ�سيا، مما اأدى اإىل توقيع 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ملذكرة تفاهم مع 

جمهورية رو�سيا البي�ساء لتطوير وترويج وتي�سري 

النقل الدويل الطرقي بني اآ�سيا واأوروبا عرب رو�سيا 

البي�ساء. وميكن حتقيق ذلك من خالل تنفيذ 

امل�ساريع الرئي�سية التي تقرتحها الأمم املتحدة فيما 

يخ�س تي�سري العمليات التجارية والنقل الطرقي، 

ودعم وتنفيذ الطريق ال�رشيع النموذجي الذي 

اقرتحـــه الإحتاد الدويل ومبادرات النقل الربي 

اجلديدة مبنطقة اأورا�سيا (NELTI)، وكذلك التاأ�سي�س 

الفعال لإحتاد اجلمارك بني رو�سيا البي�ساء 

وكازاخ�ستان ورو�سيا.

»يعود التعاون والتفاعل مع الإحتاد  

الدويل للنقل الطرقي بالكثري من النفع  

على رو�سيا البي�ساء ويتيح لها مطامح     

جديدة.«   

رئي�س وزراء رو�سيا البي�ساء ميخائيل 

ميا�سنيكوفيت�س

رئي�س وزراء رو�سيا البي�ساء ميخائيل ميا�سنيكوفيت�س )على 

الي�سار( والأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن مارمي. 

)يف اخللف من الي�سار لليمني: مدير اإدارة نظام النقل الدويل على 

الطرق لدى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارك رتل�سكي، ومدير 

عالقات نظام النقل الدويل الطرقي لدى الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي.

اأكد رئي�س وزراء رو�سيا البي�ساء ميخائيل 

ميا�سنيكوفيت�س اأنه: »يجب اأن نح�سن ا�ستغالل 

احلقائق اجلغرافية ال�سيا�سية. ويف هذا ال�سدد، 

يعود التعاون والتفاعل مع الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي بالكثري من النفع على رو�سيا البي�ساء ويتيح 

لها مطامح جديدة.« اإننا نعي جيدا اأننا اإذا اأهملنا 

�سبكة الطرق والبنية التحتية اخلا�سة بها، �سيتوجه 

متعهدو النقل اإىل ا�ستعمال طرق اأخرى.«

تركمان�ستان - ج�رش اأر�سي يربط بني 

اآ�سيا واأوروبا

ولأن اإقليم تركمان�ستان وميناء تركمانبا�سي مبنطقة 

بحر قزوين يعد اأق�رش الطرق املو�سلة بني ال�سني 

واأوروبا، فلقد عّمت العمليات التجارية والنقل 

الدويل على الطرق اأرجاء البالد. وتعمد تركمان�ستان 

اإىل ال�ستثمار ب�سكل مكثف يف جانب البنية 

التحتية للطرق واملراكز اللوج�ستية كونها ملتقى 

الطرق بني �سمال وجنوب �رشق وبني غرب منطقة 

اأورا�سيا، يف اإطار حر�سها على اأن ت�سبح حمورا 

لوج�ستيكيا دوليا للمنطقة ككل.

ويف هذا ال�سدد، اجتمع نائب رئي�س الوزراء 

الرتكماين ووزير ال�سوؤون اخلارجية ر�سيد مريدوف 

مع الإحتاد الدويل للنقل الطرقي، وح�رش الجتماع 

جمموعة كبرية من كبار امل�سوؤولني بوزارات ال�سوؤون 

اخلارجية والإقت�ساد والنقل الطرقي، من اأجل 

مناق�سة كيفية تعزيز وتي�سري العمليات التجارية 

والنقل الدويل الطرقي يف تركمان�ستان وعرب املنطقة 

كلها. 

وبالتايل قام الإحتاد الدويل بالتن�سيق مع اجلمعية 

الرتكمانية THADA بتنظيم ندوة حول »تي�سري 

العمليات التجارية والنقل الطرقي ب�سكل اآمن« 

ل�ستك�ساف مزايا تنفيذ امل�ساريع الرئي�سية التي 

تقرتحها الأمم املتحدة فيما يخ�س تي�سري العمليات 

التجارية والنقل الدويل الطرقي، وكذلك مميزات 

تطوير �سناعة ذات �سيادة م�ستقلة للنقل الدويل 

الطرقي يف تركمان�ستان من خالل تي�سري وتاأمني 

الإجراءات اجلمركية وبرامج التكوين املهني وفق 

معايري اأكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.

 من الي�سار اإىل اليمني: نائب رئي�س اإدارة التعاون الإقت�سادي 

الدويل التابعة لوزارة الإقت�ساد والتنمية الرتكمانية مق�سد 

جوتليمورادوف، والأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن 

مارمي، ونائب وزير الإقت�ساد والتنمية الرتكماين مريجان �ساليو، 

ووكيل الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي اإيغور رونوف، 

ومدير اإدارة النقل والت�سالت التابعة لوزارة الإقت�ساد والتنمية 

الرتكمانية جوماكويل تاجانوف.
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ال�سيد رئي�س تركمان�ستان قورباجنويل بردميحمدوف )على الي�سار( 

اأثناء ت�سلمه جلائزة ال�رشف الكربى من الأمني العام لالإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي مارتان مارمي.

الإحتاد الدويل مينح رئي�س 

تركمان�ستان جائزة ال�رشف الكربى 

منح الإحتاد اجلائزة الكربى - جائزة ال�رشف 

الكربى - لرئي�س تركمان�ستان قورباجنويل 

بردميحمدوف، اعرتافا بجهوده املميزة فيما يخ�س 

تطوير قطاع التجارة والنقل الدويل الطرقي يف 

تركمان�ستان والعمل على ا�ستقالله و�سيادته، مبا 

يعود بالنفع لي�س فقط على الإقت�ساد الرتكماين 

ولكن اأي�سا على كل فرد من اأبناء �سعب تركمان�ستان. 

�رشاكة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مع 

منظمة )جوام( فيما يخ�س ممرات النقل 

يف منطقة ما وراء القوقاز

بالإ�سافة اإىل مذكرة التفاهم املوقعة بني الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي ومنظمة الدميقراطية والتنمية 

الإقت�سادية لكل من جورجيا واأوكرانيا واأذربيجان 

ومولدوفا والتي ت�سمى )جوام( لتخاذ خطوات 

م�سرتكة يف طريق تطوير و�سالت النقل الطرقي 

يف منطقة اأورا�سيا، �سارك الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي يف الجتماع ال�سابع ملجموعة عمل منظمة 

)جوام( املعنية بالنقل لتقدمي مبادرته لإن�ساء طريق 

�رشيع منوذجي والذي �سيتم ت�سمينه حاليا يف 

خريطة طرق )جوام( يف اإطار تنفيذ ممرات نقل 

ما وراء القوقاز بالتن�سيق بينها وبني و�سالت النقل 

الطرقي يف منطقة اأورا�سيا.

منظمة �سانغهاي للتعاون تدعو للمزيد 

من عمليات النقل الطرقي يف املنطقة

ا�ستقبل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي الأمني العام 

ملنظمة �سانغهاي للتعاون موراتبك اإماناليف الذي 

اأكد �رشورة قيام الدول الأع�ساء باملنظمة بتطوير 

قطاع النقل الطرقي يف املنطقة، على نحو التفاق 

احلكومي امل�سرتك الذي عقدته املنظمة بهدف 

تي�سري النقل الدويل الطرقي والذي �سيتم اإقراره يف 

2012 وبهذه املنا�سبة مت منح ال�سيد / اإماناليف 
جائزة خا�سة من الإحتاد الدويل للنقل الطرقي نظرا 

مل�ساهمته ال�سخ�سية يف تطوير و�سالت قطاع النقل 

يف منطقة اأورا�سيا.

 

الإحتاد الدويل يوقع مذكرة تفاهم

مع اأرمينيا

وقع الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مذكرة تفاهم مع 

وزير النقل والت�سالت الأرميني مانوك فاردانيان 

اعرتافا مب�ساهمة قطاع النقل الطرقي الكبرية يف 

تعزيز الوجود التجاري وال�سياحي بني اآ�سيا واأوروبا 

واأكرب اأ�سواق العامل عن طريق جنوب القوقاز، 

وتاأكيدا على رغبة كل من الطرفني يف التعاون 

ب�سكل اأكرب يف جمال تطوير قطاع النقل الطرقي 

داخليا وخارجيا.

ال�سيد وزير النقل والإت�سالت الأرميني مانوك فاردانيان

)على اليمني(، والأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي

مارتان مارمي اأثناء توقيع مذكرة التفاهم.

الأمني العام ملنظمة �سانغهاي للتعاون موراتبك اإماناليف

)على اليمني( و الأمني العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي

مارتان مارمي
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اإحتاد جمارك رو�سيا البي�ساء 

وكازاخ�ستان ورو�سيا

اأ�س�ست كل من رو�سيا البي�ساء وكازاخ�ستان ورو�سيا 

اإحتادا للجمارك، وُيعتزم تو�سعة الإحتاد قريبا 

لي�سمل اأرمينيا وقريغيز�ستان. وقد اأثار ذلك النقا�س 

بني الدول الأع�ساء حول مزايا تطبيق معاهدة نظام 

النقل الدويل الطرقي داخل اإحتاد اجلمارك. قام 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بال�رشاكة مع جمل�س 

 (CEC) اخلرباء ال�ست�ساري التابع لإحتاد اجلمارك

يف التخل�س من احلواجز الإدارية التي حتول دون 

تطور قطاع النقل الطرقي داخل الإقليم اجلمركي 

وعلى امتداد احلدود اخلارجية لإحتاد اجلمارك.

وبالنظر اإىل الدور اخلا�س الذي يلعبه نظام النقل 

الدويل الطرقي والنطاق الوا�سع للنقل الدويل

الطرقي عرب الإقليم اجلمركي امل�سرتك بني

رو�سيا البي�ساء وكازاخ�ستان ورو�سيا،

واأي�سا الإر�سال الإليكرتوين 

املنتظر للرموز اجلمركية 

اإىل اجلمارك باملعلومات 

الأ�سا�سية حول ال�سلع 

املنقولة، عمل الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي 

بالتعاون مع ال�سلطات 

اجلمركية يف كل من 

كازاخ�ستان ورو�سيا على 

تد�سني تطبيق الإعالن 

الإليكرتوين امل�سبق يف 

بالدهم، بينما قامت 

ال�سلطات يف رو�سيا

البي�ساء بتنفيذ تطبيق 

الإعالن الإليكرتوين

امل�سبق بالفعل. 

اتفاقية اأومنيبا�س مع مفو�سية 

الأمم املتحدة الإقت�سادية 

لدى اأوروبا بخ�سو�س خطوط 

احلافالت و العربات املنتظمة

�سارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف اأعمال 

مفو�سية الأمم املتحدة الإقت�سادية لدى اأوروبا 

(UNECE) ل�سياغة اتفاقية عاملية بخ�سو�س نقل 
امل�سافرين باحلافالت والعربات ب�سكل منتظم 

)اأومنيبا�س(. 

تعترب اأومنيبا�س مزيجا بني التفاقيات الثنائية 

احلالية واأطر العمل املتعددة. كما اأنها تعك�س 

مبادئ ومتطلبات ال�سفافية التي تقرها منظمة 

التجارة العاملية. تتفوق اأومنيبا�س على اأحدث 

اإجنازات الإحتاد الأوروبي فيما يتعلق بتنظيم 

احلافالت و العربات، وخا�سة فيما يتعلق بالبنود 

الرئي�سية التي تخ�س الو�سول اإىل ال�سوق واجلهات 

املنتجة، و�رشوط اإ�سدار التفوي�سات.

ومبجرد النتهاء من اتفاقية اأومنيبا�س واإقرارها، 

يتوقع اأن ت�سهم ب�سكل كبري يف تي�سري عمليات 

النقل الدويل با�ستخدام احلافالت والعربات، 

وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة للم�سافرين. 
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الت�رشيعات الإجتماعية 

والعالقات التعاقدية

تهدف عملية تي�سري النقل الطرقي اإىل توحيد جميع 

الت�رشيعات التي تنظم يف الوقت احلايل النقل الطرقي، مبا 

يف ذلك الأنظمة الجتماعية، وذلك قدر الإمكان من اأجل 

�سمان قابلية ال�ستخدام املتبادل، وجتنب الزدواجية 

والتداخل، اأو خلق بلبلة ل داعي لها مما يوؤدي اإىل حدوث 

تاأخريات وخمالفات مكلفة. وتتطلب عملية تي�سري النقل 

الطرقي كذلك حتقيق التوازن ال�سحيح بني الأمن ومنع 

الغ�س وال�سالمة على الطرق من ناحية، وتب�سيط الت�رشيعات 

والإجراءات الإدارية من ناحية اأخرى. 

يعد النقل الطرقي اأكرث و�سائل النقل تنظيًما.  
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مراجعة التاكوغراف الرقمي 

الأوروبي: اعتماد التكنولوجيا 

لالأ�سباب ال�سحيحة فقط

ف�ساًل عن عر�س املفو�سية الأوروبية ملراجعة القواعد 

التنظيمية للتاكوغراف الأوروبي واإيالء تركيز قوي 

جلعل اجلهاز اأكرث اأماًنا، �سارك الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي ب�سكل وثيق طوال عملية الت�ساور مع 

املفو�سية الأوروبية، لكن ما تزال ت�ساوره خماوف 

كبرية ب�ساأن هذه املراجعة الت�رشيعية. 

  يجب اأن توؤدي التغريات املدخلة على 

  اجلهاز اإىل تخفيف الأعباء الإدارية التي 

  يتحملها م�سغلو النقل اإىل جانب ت�سهيل 

   العتماد الطوعي للتكنولوجيا اجلديدة.

 AETR م�ستقبل م�ستدام لتفاق

يلعب التفاق الأوروبي ب�ساأن عمل طواقم العربات 

(AETR) ال�سادر عن الأمم املتحدة، دوًرا فعاًل 
يف تي�سري النقل الطرقي يف منطقة اأورا�سيا من 

خالل اإطار قانوين عام لقواعد القيادة واأوقات 

الراحة والتنفيذ العادل عرب ا�ستخدام اأدوات مراقبة 

معيارية. وقد خ�سع بالفعل م�سغلو النقل الطرقي 

من الأطراف املتعاقدة يف اتفاق (AETR) لتغريات 

كبرية على مدى العامني املا�سيني، يف �سوء اإدخال 

التاكوغراف الرقمي والقواعد اجلديدة للقيادة واأوقات 

الراحة. 

وعلى الرغم من ا�ستعداد اأغلب الأطراف املتعاقدة 

غري الأوروبية بنجاح لتنفيذ التاكوغراف الرقمي، 

ظلت �سبع اأطراف متعاقدة غري قادرة، بنهاية عام 

2011، على تزويد م�سغلي النقل لديهم بالو�سائل 
الالزمة للتوافق مع هذه اللتزامات القانونية الدولية، 

ومن ثّم فاإنهم يعر�سونهم ملخاطر غري مقبولة 

من الغرامات اأو غريها من العقوبات عند ال�سفر 

للخارج. ولذا، فقد اأ�رش الإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي واأع�ساوؤه على ا�ستكمال هذه احلكومات 

ال�ستعدادات اخلا�سة بها دون تاأخري.

وعلى مدى العام املا�سي، �ساعد الإحتاد الدويل 

للنقل الطرقي يف اإقناع الأطراف احلكومية 

وغري احلكومية الأع�ساء يف جلنة الأمم املتحدة 

الإقت�سادية لأوروبا باحلاجة اإىل اإزالة الغمو�س 

 (AETR) والتناق�سات واملفارقات التي تكتنف اتفاق

وتهدد ا�ستقراره. ويرتبط ذلك بالأ�سئلة اجلوهرية 

املتعلقة بتحديد اجلهات والأماكن التي ينطبق 

عليها التفاق، وكيفية تعديله وحتديد اجلهات

التي ميكن اأن ت�سبح طرًفا متعاقًدا. 
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خالل عام 2012، من املقرر اأن يوا�سل الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي، جنًبا اإىل جنب مع اجلمعيات 

الأع�ساء، ال�سغط لإقناع الربملان واملجل�س الأوربي 

باأن مراجعة القواعد التنظيمية للتاكوغراف يجب اأن 

ت�سفر عن جهاز ل يكون اأداة �سيا�سية اآمنة فح�سب 

واإمنا اأداة دعم لتي�سري مهام ال�سائقني وتعهدات 

النقل على الطرق عرب الإحتاد الأوربي وخارجه.

درا�سة حول العقوبات

اأظهرت درا�سة مقارنة حول العقوبات اأجراها الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي ب�ساأن عدم التوافق مع القواعد 

التنظيمية اخلا�سة بفرتات القيادة واأوقات الراحة، 

اأن هذه العقوبات تتفاوت بدرجة كبرية من دولة 

لأخرى يف حال نق�س الوثائق اأو عدم توافقها، 

حيث ترتاوح العقوبات من التحذير الب�سيط اإىل 

م�سادرة املركبة اأو احلمولة. ولإبالغ �رشكات النقل 

الدولية بعواقب التقاع�س عن تقدمي وثيقة، قام 

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بن�رش »دليل �رشكات 

نقل الب�سائع على الطرق« يت�سمن معلومات 

حديثة حول العقوبات املطبقة يف 21 دولة، وهو 

متوافر على املوقع الإلكرتوين لالإحتاد الدويل للنقل  

الطرقي: 

http://www.iru.org/en_legal_databases

التعاون مع املراقبني على عملية 

التنفيذ

يعد التعاون بني جهة العمل وجهة التنفيذ اأحد 

اأهم ال�رشاكات الرامية اإىل حت�سني التوافق التنظيمي 

وكفاءة تطبيق الت�رشيعات الجتماعية. لذلك، 

اأ�سفى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي طابًعا ر�سمًيا 

على �رشاكته مع هيئة املراقبة الأوروبية على الطرق 

 ،(TISPOL) و�سبكة �رشطة املرور الأوروبية (ECR)
�سمن اإعالن نوايا وا�سع النطاق، مرفق مع برنامج 

عمل خم�س�س، ول�سيما من اأجل حتديد اأكرث 

منهجية ملوقع �ساحات انتظار ال�ساحنات الآمنة 

ودعم تطبيق TRANSPark على الإنرتنت. 

ومن املقرر اأن ي�سارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

يف ا�ست�سافة »مكتب �سكاوى التنفيذ« التابع 

لهيئة املراقبة الأوربية على الطرق وذلك على موقعه 

الإلكرتوين، بحيث يت�سنى مل�سغلي النقل تقدمي 

املعلومات لهذا املكتب ب�ساأن ممار�سات وعقوبات 

املراقبة التي يرونها غري عادلة. وبهذه الطريقة، 

�سيقوم الإحتاد الدويل للنقل الطرقي وهيئة املراقبة 

الأوروبية على الطرق بجمع املعلومات ال�رشورية 

للق�ساء على املمار�سات التي ل تعك�س التوقعات 

ال�سائعة ب�ساأن الكفاءة املهنية واملالئمة والنزاهة. 

واإىل جانب الكثري من املبادرات الأخرى، ينوى كل 

من الإحتاد الدويل للنقل الطرقي وهيئة املراقبة 

الأوروبية على الطرق حتديد عملية توثيق املراقبة 

على جانب الطريق واحلد منها ورقمنتها يف 

نهاية الأمر. وثمة جمال هام اآخر للتعاون األ وهو 

م�رشوع حمرك الإبالغ والتوافق يف جمال التجارة 

(TRACE)، والذي يهدف اإىل اإعداد منهج تكويني 
م�سرتك لإنفاذ قواعد القيادة واأوقات الراحة، مبا 

يف ذلك اإعداد تف�سريات موحدة للمواد املثرية 

للجدل. ويف عام 2012، �سيقوم الإحتاد و�رشكاوؤه 

ا لربامج »تكوين  با�ستك�ساف كيف ميكن اأي�سً

املكونني« القائم على تكنولوجيا املعلومات حت�سني 

الكفاءة املهنية مل�سوؤويل املراقبة ل�سالح اجلميع.

من الي�سار اإىل اليمني: رئي�س الإحتاد الأوروبي للنقل الطرقي، 

جانو�س لكني، واأمني عام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي،

مارتن مارمي، ومدير �سبكة �رشطة املرور الأوروبية، اآد هيليمون�س، 

وع�سو اللجنة التنفيذية لهيئة املراقبة الأوروبية على الطرق،

داين دروغنربوت، واملندوب العام لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي 

اإىل الإحتاد الأوربي، مايكل نيل�سون.

ال�رشوط العامة لالإحتاد املتعلقة

بالنقل الدويل للب�سائع على الطرق 

وعن طريق اخلدمات اللوج�ستيكية

مل�ساعدة م�سغلي النقل الطرقي يف حماية التزاماتهم 

جتاه عمالئهم وا�ستكماًل لأحكام اتفاقية النقل 

الدويل للب�سائع على الطرق (CMR)، قام الإحتاد 

الدويل للنقل الطرقي مبراجعة �رشوطه العامة 

املتعلقة بالنقل الدويل للب�سائع، وكذلك ال�رشوط 

العامة لنقل الب�سائع واخلدمات اللوج�ستية 

والتفاقات النموذجية املبدئية التي تغطي احلركات 

املرورية واخلدمات اللوج�ستيكية العاملية واملنتظمة.
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وتعك�س عملية املراجعة هذه ب�سورة �سحيحة 

العنا�رش اجلديدة التي توؤثر على العالقات التعاقدية 

بني م�سغلي النقل على الطرق وعمالئهم، ول�سيما: 

ال�رشوط املتعلقة بالأمن التي تن�ساأ عن    

الأنظمة اجلمركية اجلديدة لتنفيذ اإطار املعايري  

الآمنة التي اعتمدتها منظمة اجلمارك العاملية؛  

العواقب القانونية حلالة امل�سغل الإقت�سادي  

امل�رشح له (AEO)؛  

ا�ستخدام وثائق ال�سحن الإلكرتونية  

والت�سالت الإلكرتونية لتقدمي الإقرارات  

اجلمركية واللتزامات املرتتبة على الإقرار ل�رشكات  

ال�سحن و�رشكات النقل واجلهات امل�سحون اإليها؛  

البنود اخلا�سة بتفاوت تكلفة الوقود  

التي تهدف اإىل مترير تكاليف الوقود و�رشائب  

الطرق والر�سوم التي يتحملها العمالء؛  

زيادة ال�سفافية يف عالقات العمل، عن طريق  

اإدراج اخلدمات امل�سمنة اأو غري املتوقعة يف  

البداية. وتتوافر ب�سفة جمانية »ال�رشوط العامة  

لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي املتعلقة بالنقل  

الدويل للب�سائع على الطرق« املنقحة، والتفاقات  

النموذجية املبدئية املنقحة على املوقع الإلكرتوين  

لالإحتاد الدويل للنقل الطرقي.  

         http://www.iru.org/en_legal_contracts  

تو�سيات التاأمني مل�سغلي النقل

انتهى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي من و�سع 

ال�سيغة النهائية ملجموعة منقحة من تو�سيات 

التاأمني اخلا�سة مب�سغلي النقل، والتي تعك�س 

اأف�سل املمار�سات والإر�سادات املتعلقة بالأنواع 

املختلفة لتغطية التاأمني املطلوبة لنقل الب�سائع

على الطرق، مثل:

التاأمني مل�سلحة الغري )امل�سوؤولية املدنية(  

عن اأية اأ�رشار مادية اأو معنوية، والتي قد تت�سبب  

ال�رشكة يف وقوعها لأطراف ثالثة اأو حتى  

ملوظفيها؛  

التاأمني املروري الذي يغطي الأ�رشار التي قد  

تلحق باملمتلكات اأو الأفراد ب�سبب عربات  

مملوكة لل�رشكة اأو تقوم با�ستخدامها؛  

تاأمني امل�سوؤولية التعاقدية الذي يغطي   

م�سوؤولية ال�رشكة جتاه الأ�سخا�س املخول لهم حق  

الت�رشف يف الب�سائع التي تتوىل ال�رشكة نقلها  

)عن الأ�رشار اأو التاأخري اأو عدم الت�سليم اأو العجز(؛  

التاأمني على ال�سحنة، وفًقا للقيمة الفعلية  

للب�سائع؛  

التاأمني على خمتلف الأن�سطة الإ�سافية   

)التخزين واخلدمات اللوج�ستيكية واملناولة،  

  اإىل غري ذلك(؛

التاأمني �سد خماطر الأعمال عن عدم  

�سداد الفواتري و/اأو اخل�سائر يف العائدات ب�سبب  

حوادث معينة.  

        http://www.iru.org/en_services_legal_     
                                     transport-insurance

دخول الإتفاقية الإلكـــرتونيــة 

للنقل الـدويل للب�سائــــع على 

ز التنفيذ الطرق اإىل حيِّ

دخل الربوتوكول الإ�سايف لتفاقية النقل الدويل 

للب�سائع على الطرق بخ�سو�س وثيقة ال�سحن 

الإلكرتونية حيز التنفيذ يف يونيو 2011، بهدف 

اإن�ساء اإطار عمل قانوين يتيح ا�ستخدام وثائق 

ال�سحن الإلكرتونية اخلا�سة باتفاقية النقل الدويل 

للب�سائع على الطرق. ومنذ ذلك احلني، ميكن 

ا�ستخدام الت�سالت الإلكرتونية لإجراء اأي مطالبة 

اأو اإقرار اأو تعليمات اأو طلب اأو حجز اأو غريها من 

الت�سالت املتعلقة بتنفيذ عقد نقل الب�سائع الذي 

تنطبق عليه اتفاقية النقل الدويل للب�سائع على 

الطرق. 

وقد طور الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بنًدا 

منوذجًيا )ليتم ت�سمينه يف عقود النقل اأو ال�رشوط 

العامة( مل�سغلي النقل الراغبني يف ا�ستخدام مذكرة 

ال�سحن الإلكرتونية.

http://www.iru.org/en_services_legal_transport-insurance
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خال�سات الأمني العام 

لالإحتاد الدويل للنقل 

الطرقي

من نحن ؟ ماذا نفعل ؟ اإىل اأين نتجه ؟

»قدمت غالبية الفنون للب�رشية املعجزات، لكن فن 

احلكامة مل يقدم لها �سوى الويالت«. اأنتوان دو

�سانت جو�ست 1794-1767

منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، �سارك كل �سخ�س من 

العامل امل�سمى »املتقدم«، دون وعي يف الغالب، يف جمتمع 

العامل. وعلى الرغم من اأن عملية العوملة بداأت بنهاية 

القرن اخلام�س ع�رش مع فتح الأمريكيتني، اإل اأن العامل 

مل ي�سبح متعوملًا اإل بعد عام 1989 مع التو�سع الكوين 

لالإقت�ساد املحرر.

ورغم اأن الكرة الأر�سية قد اأن�ساأت الإقت�ساد اخلا�س 

بها واأ�سبحت غالبية البنوك الكربى وال�رشكات متعددة 

اجلن�سيات عاملية الطابع، فاإن البلدان الفردية بقيت ذات 

�سيادة م�ستقلة ومل حتتفظ املنظمات العاملية مثل منظمة 

العمل الدولية و�سندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة 

العاملية ومنظمة ال�سحة العاملية والأمم املتحدة �سوى 

ب�سيطرة و�رشعية حمدودة يف حكامة هذا العامل.

واإذا ما نظر املرء اإىل اأ�سل و تبعات الأزمة املالية، وعلى 

نحو اأكرث حتديدا اإىل العالقات بني الدول، اأو الإقت�ساد 

والتمويل، اأو بني الإقت�ساد الفرتا�سي والبنوك، فاإنه 

يتاأكد لديه �رشيعًا اأن عوملة النظام املايل، بدًل من اأن تعزز 

و تن�رش اأ�سطورة التقدم الغربي الإلهية، فاإنها تدفع بعدد 

متزايد من احلكومات وال�رشكات ودافعي ال�رشائب اإىل 

الهاوية.

حقًا، اإن النظرة الثاقبة تك�سف اأن النعدام الفا�سح 

حلكامة وتنظيم الأ�سواق املالية �ساهم يف تدهور ثورة 

الت�سنيع يف العامل الغربي ون�سوء اأزمة عاملية متعددة 

الأوجه والتي، بعيداً عن حتقيق التقدم املتوقع، ت�سببت 

يف ميالد اأخطبوط متعدد الأذرع للتمويل العاملي ميثل 

التهديد الأكرب مل�ستقبلنا.   
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فهل خلَّف لنا هذا الغياب للتنظيم والرقابة، الذي 

ي�سجع الأن�سطة عالية الربح وال�رشكات التي حتقق 

مكا�سب مرتفعة على التهرب ال�رشيبي ويجعل 

بالإمكان اأن ي�ستمر ثلثا املعامالت املالية جلميع 

التجار لثوان قليلة فقط، هل خلف لنا، مثل 

فرانكن�ستاين، خملوقًا اأو نظامًا مل يعد مبقدور اأي 

�سخ�س التعامل معه ؟ 

كيف اأمكن ا�ستخدام كافة هذه الت�سهيالت بهذا 

ال�سكل الهائل دون اأي �سوابط فعالة من قبل 

جهات التدقيق اأو املوؤ�س�سات املتخ�س�سة، اإىل احلد 

الذي يجعل من املتعذر �سداد العديد من الديون 

ال�سيادية اليوم واحل�سول على ديون جديدة ؟ هل 

لنا اأن نخ�سى تاأثرياً مماثاًل لتاأثري الدومينو ميكنه 

اأن يدفع الإقت�ساد الفعلي وما ي�سمه من موؤ�س�سات 

�سغرية ومتو�سطة اإىل �سل�سلة متوالية من حالت 

الإفال�س ؟

اإذا كان اأحد اأدوار الدولة يف ظل حكم القانون 

هو فر�س �رشائب عادلة، واإذا كان الهدف الرئي�سي 

من التمويل والبنوك هو مكافاأة الفائ�س الناجت 

عن الإقت�ساد وتقدمي قرو�س لال�ستثمارات املجدية 

املطلوبة من اأجل العمل ال�سل�س للتجارة وال�سناعة، 

وحتديث اأدوات الإنتاج، وحت�سني جودة املنتجات 

واخلدمات املقدمة، فما هي اإذن، يف التحليل 

النهائي، مزايا »الأدوات املالية« مثل �سناديق 

التحوط واخليارات واملقاي�سات بالن�سبة لالإقت�ساد 

الفعلي ؟

ما هو الغر�س و من امل�ستفيد منها ؟ هل مت تطوير 

كافة هذه الأدوات فقط بوا�سطة امل�رشفيني من اأجل 

تاأمني عالواتهم واأرباحهم اخلا�سة، اأم مت ذلك فعاًل 

من اأجل توفري القرو�س باأ�سعار فائدة منخف�سة 

لتح�سني عمل الإقت�ساد الفعلي ؟

و مادام النمو الإقت�سادي الفعلي ين�ساأ اأوًل وقبل 

كل �سيء من احلكامة اجليدة وكذلك ال�ستثمار 

يف البتكار وال�سناعة والإنتاج وحت�سني الإنتاجية 

واجلودة، فال بد من الإقرار باأنه، طوال فرتة الأزمة 

املالية، مل تنجح املوؤ�س�سات املالية مثل �سندوق 

النقد الدويل والبنك املركزي الأمريكي والبنك 

املركزي الأوروبي وعموم امل�سارف وخربائها وكذلك 

احلكومات، يف التعاون فيما بينها من قبل من 

اأجل تنفيذ التدابري امللحة واملوؤملة قطعًا واحلتمية يف 

الوقت ذاته من اأجل احلفاظ على النمو.

بل والأدهى من ذلك، فاإن هوؤلء املب�رشين بالتمويل 

املعومل عاجزون متامًا عن اأن يف�رشوا لالأطراف 

الفاعلة يف الإقت�ساد الفعلي، وبالأخ�س املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة، والتي ت�ساهم بن�سبة %85 

من فر�س التوظيف، وملمثليها، الفوائد املزعومة اأو 

املبادئ الأ�سا�سية لأدواتهم الفرتا�سية املف�سلة اأو 

حتى جمرد تربير ا�ستخدامها.

اإن تطور التمويل العاملي عزز بال ريب ال�سياحة 

والتجارة والت�سالت، لكنه �ساند يف الوقت ذاته 

ن�سوء امل�رشفية والآلت التكنوبريوقراطية ال�سخمة 

التي ت�سيطر من ناحية على كافة ما هو حقيقي 

وكافة ما هو فردي اأو مفرد اأو ملمو�س مثل 

ال�سناعة اأو املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، من 

اأجل اأن تنتج يف النهاية، من الناحية الأخرى، على 

كافة امل�ستويات، لي�س فقط �سيئًا افرتا�سيًا، بل ويف 

الأغلب عدم امل�سوؤولية. 

لقد اعرتف رئي�س الحتياطي الفيدرايل الأمريكي، 

األن جرين�سبان، يف كتابه »ع�رش ال�سطرابات« اأن 

التمويل العاملي اأ�سبح �سفينة بال دفة معزولة عن 

الواقع املنتج.

يف احلقيقة، ميكننا اأن نلحظ يف كل يوم هذا 

التدهور ال�سناعي وهذا العجز املتنامي، اأو حتى 

الزدراء، من جانب امل�رشفيني و�سانعي القرار 

جتاه التعامل على نحو بناء وم�سوؤول مع الطلبات 

املربرة لل�سناعة، وبالأخ�س تلك الطلبات اخلا�سة 

باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واملنظمات املهنية 

التي متثلها.

ومع ذلك، ففي نف�س الوقت، قامت بلدان عديدة 

باإن�ساء دين �سيادي ي�سعب التغلب عليه، 

وبالأخ�س يف البلدان التي يغلب عليها الطابع 

ال�سناعي.  ويف قطاع النقل، فقد �سمحت 

بال�ستخدام ال�سخم واملتنازع عليه يف الغالب 

لالأموال العامة من قبل �رشكات ال�سكك احلديدية 

املثقلة بالديون والتي ل تدر اأرباحًا من الأ�سا�س، 

من اأجل اإن�ساء �رشكات كربى مما اأدى اإىل الإخالل 

باملناف�سة يف �سوق النقل وو�سع م�رشوعات النقل 

اخلا�س على الطرق على حافة اخلطر. 

وقد لحظت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

الإقت�سادي يف وقت مبكر كعام 2005 اأن ر�سوم 

ا�ستخدام البنية التحتية لل�سكك احلديدية مل 

تغط التكاليف الكاملة للبنية التحتية اإل يف ثالث 

دول من الدول الأع�ساء باملنظمة، وغطت اأقل من 

50% من هذه التكاليف يف ن�سف الدول الأع�ساء 
بالإحتاد الأوروبي. ومرة اأخرى، يت�سح اأن ال�سكك 

احلديدية ل حتظى بالتف�سيل املايل و لي�س هذا 

فح�سب، بل اإن ال�ستخدام ال�سخم للتمويل العام 

يوؤدي اإىل وقوع الدول يف مديونية كبرية،
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وهو ما يعر�س للخطر لي�س فقط �رشكات النقل 

املربحة وال�سليمة، واإمنا النظام املايل ككل.

اإن الدور الرئي�سي الذي يلعبه النقل على الطرق 

يف النمو والتطور الفعالني لالإقت�ساد الفعلي ل 

يزال ل�سوء احلظ غري معرتف به من قبل كافة 

�سانعي القرار. ويف تناق�س �سارخ، فاإن هذا الدور 

الرئي�سي واحليوي الذي تلعبه �سناعة النقل على 

الطرق يجد اعرتافًا تامًا لدى �رشكات ال�سكك 

احلديدية العامة. فعلى �سبيل املثال، فاإن 55% من 

عوائد اإدارة ال�سحن يف SNCF )خطوط ال�سكك 

احلديدية الوطنية الفرن�سية( ناجتة بالفعل من 

اأن�سطة النقل على الطرق اخلا�سة به.

والأكرث مفارقة، يف اأوروبا، فاإن عمليات ال�ستحواذ 

SNCF الكبرية الأخرية التي قامت بها كل من

و DEUTSCHE BAHN، وحتديداً عرب ال�رشكات 
 ،SCHENKER و GéODIS التابعة لكل منهما

من اأجل اإن�ساء �رشكات لوجي�ستيات عامة اأوروبية 

متعددة الأقطاب، ل تزال متول بوا�سطة الدين 

ال�سيادي املتنامي يف البلدان املعنية.  بل والأدهى 

من ذلك، فبينما تبدو SNCF و DB على امل�ستوى 

ال�سيا�سي واأمام العمالء ك�رشكات نقل بال�سكك 

احلديدية، فاإن ال�رشكات التابعة لهما، والتي حتولت 

اإىل �رشكات كربى، هي امل�ستفيد املبا�رش من هذه 

الأموال العامة عرب �رشكاتها الأم، ولكنها يف نف�س 

الوقت تتناف�س مبا�رشة يف ال�سوق �سد �رشكات 

النقل اخلا�س على الطرق، التي تنوء خدماتها 

بال�رشائب الباهظة وتخ�سع لتنظيم �سارم، على 

الرغم من اأنها ل تتمتع على الإطالق باأي متويل 

عام، �سواء ب�سكل مبا�رش اأم غري مبا�رش.

لقد كان غياب احلكامة، والذي يرتبط بالفكر 

ال�سيا�سي الفريد الذي يف�سل اإىل حد بعيد منط 

ال�سكك احلديدية ويتغا�سى - عرب انعدام الرقابة، 

كما يف القطاع املايل- عن كافة انتهاكاته، هو 

ال�سبب الذي ا�ستندت اإليه الهيئات التنظيمية 

الإيطالية يف يونيو 2011 يف احلكم على اإحتاد 

SCHENKER ي�سم 20 �رشكة �سحن، من بينها

و DHL، باأنها اأخلت متامًا باملناف�سة ال�رشيفة يف 
ال�سوق الإيطالية يف الفرتة من 2002 اإىل 2007 

عن طريق تثبيت الأ�سعار وتن�سيق الإ�سرتاتيجيات 

التجارية. 

ومنذ بداية الت�سنيع قبل 250 عامًا وحتى اليوم، 

مثلما يحدث حاليًا يف بلدان الربيك )الربازيل، 

رو�سيا، الهند و ال�سني(، فقد اأثبتت التجربة اأن 

كافة ال�ستثمارات يف الإقت�ساد الفعلي، العالمات 

التجارية »�سنع يف...« وال�رشكات املنتجة لل�سلع 

واخلدمات - والتي ل حتظى بالتمويل، مثل �رشكات 

النقل على الطرق - قد اأدت دائمًا وعلى نحو 

منتظم اإىل منو اجتماعي واإقت�سادي انت�رش يف 

نهاية املطاف اإىل العامل اأجمع.

ومع ذلك، فعلى مدار ما يزيد عن 20 عامًا الآن، 

اأدى التبني الوا�سع ل�سيا�سات تخفيف اللوائح 

وجهل �سناع القرار الأوروبيني الذين يف�سلون 

املالذات ال�رشيبية والدعم الهائل غري املربر متامًا 

اإىل القطاعات التي توا�سل حتقيق اخل�سائر ل�سنوات 

عديدة،  اإىل حترير نظام مايل خرج بدوره عن 

نطاق ال�سيطرة واأف�سى لي�س اإىل دين �سيادي 

متفاقم فح�سب، بل واإىل معاناة بالغة وعدم تيقن 

مرعب ب�ساأن الن�ساط امل�ستقبلي لكل منا. 

ولكافة هذه الأ�سباب، فقد اآن الوقت للحكومات 

كي ت�سع مو�سع التنفيذ التدابري ال�رشورية الكفيلة 

بال�سيطرة على الأ�سواق املالية وتنظيمها، مبا يف 

ذلك التحكم يف الفر�س العادل لل�رشائب وكذلك 

ال�ستخدام الفعال بوا�سطة موؤ�س�سات النقل العام 

للدعم املايل الهائل الذي حت�سل عليه مبا ي�سمن 

تكافوؤ الفر�س املتاحة اأمام جميع الأن�سطة وو�سائل 

النقل. اإن من �ساأن اتخاذ قرارات كهذه اأن تعمل 

لي�س فقط على تعزيز منو الإقت�ساد الفعلي، واإمنا 

اأن ت�ساعد يف حتقيق الأهداف الإمنائية الثمانية 

لالألفية.

وختامًا، فنظراً لأن قطاع النقل اخلا�س على الطرق 

يعترب م�سدراً رئي�سيًا للعوائد بالن�سبة للحكومات، 

وطاملا اأنه متاح لكل �سخ�س ويف كل مكان، فاإنه 

لزامًا على �سانعي القرارات- وبعد تاأخر طويل- 

تعزيز وتي�سري دوره احليوي يف دفع التقدم، وذلك 

من اأجل ت�سجيع العالمات التجارية »�سنع يف...« 

وكذلك حتقيق النمو والرخاء وال�ستقرار للمجتمع 

احلديث يف الغد بهدف »العمل معًا من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل«.    

     

مارتان مارمي
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