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افتتاحية رئي�س الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

افتتاحية رئي�س الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

�إنني جد م�رسور و فخور بقرار نظرائي بالإجماع
متديد رئا�ستي للإحتاد الدويل للعامني القادمني
لكونها فرتة ذات �أهمية وحافلة بالتحديات لقطاع
النقل الطرقي والإحتاد الدويل للنقل الطرقي.
�إن االحرتافية التي متيز بها الإحتاد الدويل جعلت
مناطق جديدة من العامل ت�سعى اليوم للإ�ستفادة من
خرباته التي تفوق  60عام ًا والتي �ساهمت ب�شكل
فعال يف تي�سري وت�أمني التجارة وال�سياحة والنقل
الدويل الطرقي يف كثري من املناطق حول العامل !
�إن ال�رشاكات اجلديدة التي عقدها
الإحتاد الدويل وال�رشاكات القائمة
التي مت تعزيزها يف كل من �أفريقيا
من خالل �إن�شاء جلنة �إقليمية جديدة
ت�ضم �إحتادات من  20دولة �أفريقية؛
ويف الأمريكتني مع منظمة البلدان
الأمريكية؛ ويف ال�رشق الأو�سط
من خالل جامعة الدول العربية؛
ويف �أ�سيا الو�سطى عرب منظمة التعاون الإقت�صادي؛
ويف ال�رشق الأق�صى مع منظمة �شنغهاي للتعاون،
جميع هذه ال�رشاكات ت�ؤ�رش على تطور �أن�شطة الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي على امل�ستوى العاملي ب�شكل فعلي
لأن با�ستطاعته اعتماداً على خرباته تقدمي حلول فعالة
وذات جدوى �إقت�صادية لكافة هذه املناطق.

افتتاحية رئي�س
الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي

�إن هذه التطورات التاريخية تر�سم م�ستقب ً
ال م�رشق ًا
للإحتاد الدويل و قطاع النقل الطرقي ...لكنها تتطلب
منا املثابرة والعمل اجلماعي اجلاد واملتوا�صل وال�رشاكات
النزيهة بني القطاعني العام واخلا�ص من �أجل جني الثمار
امل�أمولة لكافة الأطراف املعنية.
�سيبقى العامل يعاين من ا�ضطرابات �سيا�سية و�إقت�صادية.
ورمبا يكون ذلك هو الثابت الوحيد الذي ميكن التنب�ؤ به
على املدى الق�صري .ولهذا ال�سبب ف�إننا بحاجة اليوم �أكرث
من �أي وقت م�ضى �إىل اال�ستعداد لتغريات �أكرث �رسعة
وللتعامل مع التحديات الكثرية التي ال تزال جمهولة
بالن�سبة لنا والتي تنتظرنا مع ا�ستمرار تبدل امل�شهدين
ال�سيا�سي والإقت�صادي يف العامل.
لكن ميكنني �أن �أ�ؤكد �أنه ال يوجد حتدٍ يتعذر علينا قهره
�إذا ما عملنا بجهد ومثابرة نحو التطبيق الفعال ل�شعارنا
الناجح:

”لنعمل مع ًا من �أجل م�ستقبل �أف�ضل“
جانو�س الكني
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ملحة عن الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

وزراء النقل واملنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات املالية يوحدون
جهودهم مع الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي من �أجل �إعادة
�إحياء طريق احلرير القدمي يف
امل�ؤمتر ال�ساد�س الأورو�-أ�سيوي
للنقل الطرقي واالجتماع
الوزاري ب�ش�أن ربط جميع
الأعمال وجميع و�سائل النقل
بني �أوروبا و�أ�سيا بوا�سطة النقل
الطرقي.

املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل
للنقل الطرقي ملنطقة �أورا�سيا
حت�صل على جائزة «العربة
الذهبية» من وزير النقل
والتوا�صل يف رو�سيا البي�ضاء،
�إيفان �سكريبو ،يف فئة «تعزيز
التعاون الدويل» تقديراً
لأن�شطتها يف تطوير النقل
الدويل الطرقي بني �أوروبا
و�أ�سيا.

رئي�س وزراء رو�سيا البي�ضاء
ميا�سنيكوفيت�ش ي�ؤكد على احلاجة
�إىل تعزيز التعاون مع الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي من �أجل تعظيم قدرات
العبور يف البلد عرب اال�ستفادة
املثلى من موقعها اجليوبوليتيكي
اال�سرتاتيجي

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 �صناعة دولية تركمانية م�ستقلة للنقل
الطرقي.

الأكادميية التابعة للإحتاد
ومنظمة العمل الدولية ومنتدى
النقل الدويل يناق�شون ق�ضية
فريو�س فقدان املناعة املكت�سبة
الإيدز يف قطاع النقل يف منغوليا
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يعزز ال�رشاكة مع ال�صني ب�ش�أن
تي�سري التجارة والنقل الدويل
على الطرق ،فيما تدعو منظمة
�شنغهاي للتعاون لنظام نقل �أكرث
فعالية على الطرق من �أجل تطوير
التبادل التجاري يف املنطقة.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يجتمع مع ممثلني
�إندوني�سيني للنقل على الطرق ملناق�شة �آليات تي�سري
النقل على الطرق وتوفري التكوين ملا ي�صل �إىل
 1,5مليون �رشكة عاملة يف جمال النقل الطرقي
و  5ماليني �سائق.
الإحتاد الأوروبي للنقل
الطرقي يعقد �رشاكة مع خدمة
الأمم املتحدة ملكافحة الألغام
الأر�ضية يف �أفغان�ستان ودفع
التجارة والرخاء والتقدم وال�سالم
يف البلد واملنطقة.
منظمة التعاون الإقت�صادي تعقد �رشاكة
مع املرحلة الثالثة من مبادرة النقل الربي
اجلديدة ملنطقة �أورا�سيا التي �أطلقها الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق من �أجل حتديد
العقبات الرئي�سية واحلواجز غري املادية للنقل
الدويل الطرقي يف منطقة دول منظمة
التعاون الإقت�صادي.

الأكادميية التابعة للإحتاد
الدويل للنقل الطرقي تعقد
جل�سة تكوين للمدربني مدتها
�أربعة �أيام ب�ش�أن برناجمها
اجلديد  CAP Managerو التي
�أعدت خ�صي�ص ًا لتلبية احتياجات
منطقة ال�رشق الأو�سط من �أجل
تطوير القدرات التكوينية يف
ال�رشق الأو�سط.
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ي�ساهم
يف �صياغة قانون النقل ال�سوري
من �أجل امل�ساعدة يف الربط الفعال
خلم�سة بحار عن طريق النقل الربي
عرب �سوريا ويوقع مذكرة تفاهم مع
وزارة النقل ال�سورية.

ندوة IRU-LAS-AULT

الثالثة حول النقل الدويل
للب�ضائع اخلطرة على الطرق
) (ADRفيما يت�صل مببادرة
عقد للعمل من �أجل ال�سالمة
الطرقية التابعة للأمم املتحدة
.2020-2011

ملحة عن الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
املنتدى الأوروبي ال�سابع للحافالت وال�سيارات
الكبرية حول« :جعل ال�سفر وال�سياحة �أكرث
�إيكولوجية :ال�سيا�سة و�إ�سهامات قطاع النقل
يف جعل ال�سفر و ال�سياحة �أكرث �إيكولوجية»،
والذي �أقيم �ضمن فعاليات معر�ض
 Busworldالذي يعد �أكرب معر�ض يف
العامل للحافالت والعربات الكبرية.
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي وال�سلطات
التنفيذية ُتطلع م�ستت�شاري �سيم
كاال�س على امل�شكالت التــي واجهتها
كل من الأجهزة الرقابية وال�صناعة يف
تطبيق واالمتثال لقواعد النقل
الطرقي اخلا�صة بالإحتاد الأوروبي.
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ملحة عن الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يطلع امللحقني املعنيني بالنقل
وممثلي املفو�ضية الأوروبية على
�أولويات قطاع نقل الب�ضائع
على الطرق خالل نقا�ش ع�شاء
ا�ست�ضافه �أربعة من �أع�ضاء الربملان
الأوروبي.
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ونائب
رئي�س املفو�ضية الأوروبية� ،سيم كاال�س،
ومقرر الكتاب الأبي�ض للنقل يف الربملان
الأوروبي ،ماثيو جرو�ش ،يدعون �أ�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني يف ال�صناعة وال�سيا�سات
�إىل مناق�شة الدور الذي تلعبه احلافالت
وال�سيارات الكبرية و�سيارات الأجرة يف نظام
النقل بالإحتاد الأوروبي و�سيا�سة الغد.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
ُيطلع البنك الدويل على تي�سري
التجارة والتنمية امل�ستدامة وال�سالمة
الطرقية واالبتكار يف النقل الطرقي.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يعزز التعاون مع منظمة
الدول الأمريكية و يوقع
اتفاقية تعاون.
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
ُيطلع �أ�صحاب امل�صلحة الأمريكيني
على الفوائد الأمنية لنظام .TIR
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ُيطلع
القيادة املركزية الأمريكية على الو�ضع
الأمني يف �أفغان�ستان.
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يطلع
الوكالة الربازيلية للنقل الربي
و �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف
جمال النقل والتجارة على فوائد
االن�ضمام �إىل نظام .TIR

الإحتاد الدويل
للنقل الطرقـــي
ين�شئ ممثلية دائمة
لدى �إفريقيا يف
الدار البي�ضاء.

رئي�سة الأرجنتني
كري�ستينا فرينانديز
دي كري�شيرن تعلن �أن
الأرجنتني �سوف تن�ضم
�إىل نظام TIR

الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي ُين�شئ جلنة
�إقليمية لدى �إفريقيا جتمع
�إحتادات النقل الطرقي
من  20بلداً �أفريقي ًا.
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يتناول
ال�سالمة الطرقية يف �أمريكا الالتينية
من خالل م�ؤمتر دويل يجمع حوايل
 800ممثل للهيئات العامة و�صناعات
النقل على الطرق والتكوين من
�أمريكا الالتينية.

م�ؤمتر  IRU-FADEEACامل�شرتك
للق�ضاة ي�سلط ال�ضوء على كيف
ميكن لتعزيز وتي�سري التجارة والنقل
على الطرق الدولية �أن ي�سهم يف
دفع التقدم والرخاء يف �أمريكا
الالتينية.
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حقائق و �أرقام

النقل الطرقي يف حقائق...
يعد النقل الطرقي عن�رصاً �أ�سا�سيا لتي�سري التجارة الداخلية والعابرة للحدود وكذلك لتعزيز ال�سياحة.

الدكتور مر�سيد�س ماركو ديل بونت،
رئي�س البنك املركزي الأرجنتيني

�إنه ملن ال�رضوري �أن ن�ؤكد ل�صانعي ال�سيا�سات و جلميع الأفراد على �أهمية النقل بال�شاحنات بالن�سبة
للإقت�صاد و بالن�سبة لطريقة عي�شنا.
A

توم دونوهو،
رئي�س غرفة التجارة الأمريكية ،الواليات املتحدة الأمريكية

ب�صفتنا �أفرادا و مواطنني عاديني ،ف�إننا جميع ًا ن�ستهلك منتجات النقل الطرقي.
�إنه ي�صاحب النا�س منذ اللحظة التي يتم فيها ا�صطحاب الأم ال�شابة لو�ضع مولودها و�إعادتها
للمنزل ثم يبقى معهم طوال حياتهم.
)

ميخائيل جوربات�شوف ،رئي�س الإحتاد ال�سوفياتي

)(1991-1990

�إن 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�ضمان �سهولة تنقل الأ�شخا�ص
والب�ضائع.
l

كويف عنان ،الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة

�إن النقل الطرقي قطاع ال غنى عنه من �أجل تي�سري حياة النا�س وتقدم الإقت�صاد.
O

�صاحب ال�سمو الإمرباطوري الأمري �أكي�شينو

�إن مفتاح الرخاء امل�ستقبلي ،لي�س فقط يف الإمارات العربية وحدها و�إمنا يف كافة الإقت�صادات حول العامل،
يتمثل يف تطوير �رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص من �أجل �إزالة العوائق التي تعرت�ض النقل الطرقي،
وبالتايل تعزيز ال�سياحة والتجارة.
i

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب الرئي�س ورئي�س وزراء الإمارات العربية املتحدة ،حاكم دبي

�أعتقد �أن التنمية امل�ستدامة ،والتي ميكنها توطيد العالقات بني البلدان واملناطق وتوحيد ال�شعوب
وحت�سني توزيع الب�ضائع واخلدمات ،ال ميكن �أن 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.
a

�أيون �إلي�سكو رئي�س رومانيا ال�سابق

يجب �أن نتوقف عن اعتبار العربات الثقيلة ،مثل احلافالت وال�سيارات الكبرية ،بل و�سيارات النقل كذلك،
م�شكلة بالن�سبة للمدن .ففي �سعينا ملكافحة االعتماد على ال�سيارات اخلا�صة ،تعترب هذه «العربات الثقيلة»
يف احلقيقة مطلب ًا يف غاية ال�رضورة.
y

�إيزابيل دورانت،
نائب رئي�س الربملان الأوروبي وحزب اخل�رض

�إن اال�ستقرار الدائم والأمن ي�سريان جنب ًا �إىل جنب مع الفر�ص الإقت�صادية...ونحن ننظر �إىل م�ستقبل
منطقة جنوب وو�سط �أ�سيا...دعونا نوجه �أنظارنا نحو طريق حرير جديد � -شبكة من روابط الإقت�صاد
والإنتقال �سرتبط منطقة طاملا بقيت ممزقة لردح من الزمن بفعل ال�رصاعات واالنق�سامات...
�إن ال�شعوب لن تتمتع فقط بفوائد احلركة التجارية الأكرث ن�شاط ًا و�إمنا كذلك بالفوائد التي �ستجنيها
من العمل مع ًا.

e

هيالري كلينتون ،وزيرة اخلارجية الأمريكية

ميثل النقل الطرقي �أداة جوهرية للتنمية الإقت�صادية واالجتماعية يف �أمريكا الالتينية...ونظراً لأن واحدة فقط
من بني كل ثالث م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة يف املنطقة ميكنها ت�صدير منتجاتها ولأن حجم التجارة بني
املناطق ال يتجاوز %20مقارنة بن�سبة  %80يف الإحتـاد الأوروبي ،ف�إن احتماالت النمو تعد هائلة.
وهذا هو ال�سبب يف قيام  OASبعقد �رشاكة مع الإحتـاد الدولـــي للنقل على الطرقي من �أجل �إزالة احلواجز
احلالية للتجارة والنقل الطرقي يف �أمريكا الالتينية.
s

الدكتور خو�سيه ميغيل ان�سولز،
الأمني العام ملنظمة الدول الأمريكية

حقائق و �أرقام

نقل الب�ضائع

t

�أكرث من  %90من الب�ضائع يف القيمة
�أكرث من  %80يف حجم ال�شحن الداخلي
 %85من القدرة الطنية لل�شحن التي يتم حملها
مل�سافة �أدنى من  150كلم،

متثل ال�شاحنات  1من بني 10

على الطريق

...و�أرقام

عربات

…and
Figures

نقل امل�سافرينs
 %55من النقل العام يف �أوروبا
 %45من نقل امل�سافرين يف تركيا
 751مليون رحلة �سنوي ًا
يف الواليات املتحدة الأمريكية
� 25,000شخ�ص يف ال�ساعة يف كل
اجتاه يف جواجنزو

�سيارات الأجرة

s

 4من بني � 10أ�رس يف �أوروبا
ال ميلكون �سيارة خا�صة
ن�صف كافة انتقاالت املطارات
 %50من كبار ال�سن يف الإحتاد الأوروبي
ال ميلكون �سيارة �أو ال ميكنهم القيادة

 %1فقط

من كافة حوادث ال�سري
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي
يعترب الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ) ،(IRUمنذ ت�أ�سي�سه
فـي جنيــف بتاريـخ  23مار�س  ،1948منظمة عاملية تدافع
عن م�صالح قطاع النقل الطرقي على امل�ستوى العاملي لدى
ال�سلطات العمومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وو�سائل الإعالم.
يتكون الإحتاد من �شبكة عاملية من اجلمعيات املن�ضوية حتت
لوائه ،و ميثل م�شغلي البا�صات واحلافالت و�سيارات الأجرة
وال�شاحنات� ،سواء كانوا منظمني على �شكل جمعيات �أو
ي�شتغلون بطريقة فردية .وبهذا ال�شكل ،يتوفر الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي بالفعل على ر�ؤية عاملية ويت�رصف بفعالية على
امل�ستوى الدويل والإقليمي والوطني وحتى املحلي ،من خالل
�أع�ضائه وبالتعاون مع ال�سلطات احلكومية.

”لنعمل �سويا من �أجل م�ستقبل �أف�ضل“

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الع�ضـويـة
بد أ� الإحتاد الدويل للنقل الطرقي م�سريته كمجموعة
من اجلمعيات الوطنية مكونة من ثمانية بلدان من
�أوروبا الغربية.
حاليا يتكون الإحتاد من  170ع�ضوا يف
 73بلدا موزعني على القارات اخلم�س.
ويعترب الأع�ضاء العاملون يف الإحتاد من اجلمعيات
الوطنية للنقل على الطرق الأكرث متثي ً
ال� .إن
الأع�ضاء املنت�سبني للإحتاد هم الأع�ضاء املنبثقون
عن ال�صناعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا مبجال
النقل على الطرق ،مبا يف ذلك ال�رشكات املنتجة
لل�سيارات والوقود و�إطارات ال�سيارات ونظم
املعلومات.
ي�ساهم �أع�ضاء الإحتاد بدرايتهم و خربتهم و وزنهم
ال�سيا�سي يف تدعيم ال�شبكة العاملية للمنظمة ويف
جعل الإحتاد قادرا ،عرب بنيته الدميقراطية ،على �أن
يكون فاعال على ال�صعيد العاملي والإقليمي والوطني
وحتى املحلي� .إن تنوع وكذا وحدة �أع�ضاء الإحتاد
متنح للقطاع ال�سلطة ،وامل�صداقية والقوة عند
التعامل مع احلكومات والهيئات الدولية ،وغريها
من القطاعات ال�صناعية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

 8دول
م�ؤ�س�سة
خالل �سنة : 2012
 170ع�ضوا يف
 73دولة

الدول الأع�ضاء امل�ؤ�س�سة للإحتاد
الدول الأع�ضاء يف الإحتاد
الدول الأع�ضاء يف اللجنة الإقليمية للإحتاد لدى �إفريقيا
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

مهام و �أن�شطة

�أن�شطة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

مهام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

ينخرط الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف �أن�شطة
عديدة ت�شمل دون �أن تقت�رص على

يعمل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ،باعتباره
ال�صوت العاملي لقطاع النقل الطرقي ،يف �سبيل
حتقيق التنمية امل�ستدامة وت�سهيل النقل الطرقي
يف جميع �أنحاء العامل .وميثل هذان الهدفان
الأ�سا�س الذي تقوم عليه كافة �أن�شطة الإحتاد،
خ�صو�صا من خالل توظيف التكوين املهني يف
تعزيز الكفاءة املهنية يف القطاع وحت�سني نوعية
اخلدمات التي يقدمها.
غري �أن الإحتاد لي�س جمرد جمموعة تهتم مب�صالح
قطاع معني ،بل يعمل �أي�ضا على الدفاع عن
م�صالح الإقت�صاد واملجتمع ككل ،نظرا لكون
النقل التجاري على الطرق يعترب حجر الأ�سا�س
للإقت�صادات القوية واملجتمعات احليوية.
تتمثل مهام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف دعم
حوار بناء مع كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة
بقطاع النقل الطرقي ،كما يعمل الإحتاد على الدفاع
عن حرية االختيار 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�ضاء ل�ضمان حتقيق تنمية من�سجمة للنقل
الطرقي وحت�سني �صورته .ويقوم الإحتاد كذلك
بتمثيل م�صالح قطاع النقل الربى �أمام ال�سلطات
العامة ،وهيئات القطاع اخلا�ص وو�سائل الإعالم.

�رشاكة بني جميع �أع�ضائه النا�شطني واملنت�سبني
و بني املنظمات والقطاعات ال�صناعية ذات العالقة
لتحديد وتطوير وتعزيز ال�سيا�سات ذات االهتمام
امل�شرتك.
ر�صد جميع الأن�شطة والت�رشيعات وال�سيا�سات
والأحداث التي ت�ؤثر على قطاع النقل الطرقي
واال�ستجابة و�أي�ضا التعاون مع جميع الفاعلني
يف هذا القطاع.
و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية ملواجهة التحديات
العاملية املتمثلة يف الطاقة  ،واملناف�سة ،وامل�س�ؤولية
الإجتماعية ،وذلك بالإعتماد على جوانب القوة
واخلربة لدى �أع�ضائه من خالل اللجان والهيئات
التابعة للإحتاد والأع�ضاء العاملني فيه.
فتح قنوات احلوار مع الهيئات احلكومية
واملنظمات الدولية وجميع اجلهات املعنية بقطاع
النقل الطرقي ،مبا يف ذلك اجلمهور ب�صفة عامة.
التعاون مع وا�ضعي ال�سيا�سات وامل�رشعني وقادة
		
الر�أي العام ،من �أجل امل�ساهمة يف و�ضع
ت�رشيعات حكيمة وفعالة ،وخلق توازن حقيقي
بني احتياجات وم�صالح اجلميع.
خلق �رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص مع
ال�سلطات لتفعيل الو�سائل القانونية ،مثل اتفاقية
النقل الطرقي الدولية مبوجب تفوي�ض من
الأمم املتحدة �أو تنفيذ امل�شاريع ال�ضخمة العابرة
للحدود مثل م�رشوع �إعادة فتح طريق احلرير.
الإ�شادة بدور و�أهمية �صناعة النقل الطرقي،
وموقفها من خمتلف الق�ضايا.
تزويد م�ستعملي النقل الطرقي باخلدمات
العملية واملعلومات املوثقة ،مثل �آخر �أ�سعار
الوقود ،فرتات االنتظار على احلدود ،الأماكن
الآمنة لوقوف ال�سيارات ،التكوين املهني،
التطورات الت�رشيعية ،وامل�ساعدة القانونية ،وما
	�إىل ذلك.
توفري الدورات التكوينية لتعزيز الكفاءة املهنية
يف هذا القطاع ،وحت�سني نوعية اخلدمات التي
يقدمها ،و�ضمان احرتام معايري التكوين يف النقل
الطرقي للت�رشيعات الدولية ،من خالل �أكادميية
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

البنية الدميقراطية للإحتاد
يعترب الإحتاد الدويل للنقل على الطرق م�ؤ�س�سة
قائمة على نهج دميقراطي.
ويت�ألف من الهيكل التنظيمي التايل:
اجلمع العام للإحتاد
جمال�س الإحتاد اخلا�صة بنقل الب�ضائع
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 االت�صال وجلان الإحتاد
اجلهوية.
تعترب الأمانة العامة ،التي تت�ألف من مقر الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي يف جنيف و من البعثات
الدائمة املوجودة يف بروك�سيل ومو�سكو وا�سطنبول
والدار البي�ضاء ،الهيئة التابعة للإحتاد التي تتوىل
م�س�ؤولية الإدارة اليومية للمنظمة.

اجلمع العام
جمل�س نقل الب�ضائع

جمل�س نقل امل�سافرين

الرئـــــــا�ســـــــة
الأمــــني العــام
مقر الأمانة العامة (جنيف)

فرق العمل

الأكادميية التابعة للإحتاد

اللجان

جلنة الإت�صال الأوروبية

املمثلية الدائمة لدى الإحتاد الأوروبي (بروك�سيل)

جمموعات العمل

جلنة الإت�صال الأورو �أ�سيوية

املمثلية الدائمة لدى �أورا�سيا (مو�سكو)

اللجنة الإقليمية الإقت�صادية الأورو �أ�سيوية

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

اللجنة الإقليمية الإفريقية

املمثلية الدائمة لدى �إفريقيا (الدار البي�ضاء)
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اجلمع العام
ال�سلطة العليا للإحتاد
يت�ألف اجلمع العام من جميع الأع�ضاء النا�شطني
والأع�ضاء املنت�سبني يف الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي ،و ميثل ال�سلطة العليا للإحتاد.
يجتمع اجلمع العام مرتني يف ال�سنة ،وتكمن املهمة
الرئي�سية للجمع العام يف حتديد �أهداف الإحتاد
ومناق�شتها واعتمادها ون�رش مواقف الإحتاد حول
جميع امل�سائل املتعلقة ب�سيا�سة النقل الطرقي.
ومن مهام اجلمع العام �أي�ض ًا اعتماد التقرير ال�سنوي
عن و�ضع املنظمة ،واختيار هيئة م�ستقلة ملراجعة
احل�سابات وتدقيقها.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

املجل�س التنفيذي للإحتاد الدويل للنقل على الطرق

من الي�سار �إىل اليمني (وقوفا)  :انطونيو مو�سنهو ،ANTRAM ،الربتغال ،غيورغي بيرتوف ،AEBTRI ،بلغاريا ،ومارتن مارمي،
الأمني العام ل  ،IRUوديك فان دن بروك ،هامفربدج ،EVO ،هولندا ،فالدميري فلوريا ،AITA ،مولدوفا ،جارو�سالف هانك،
 CESMADبوهيميا ،جمهورية الت�شيك ،دويفو كولدكب ،ERAA .ا�ستونيا ،ليونيد كو�ستيوت�شنكو� ،AsMAP UA ،أوكرانيا.
من الي�سار �إىل اليمني (جلو�سا)  :يوري �سوخني ،ASMAP ،الإحتاد الرو�سي ،غراهام �سميث ،نائب رئي�س الإحتاد ،CPT ،اململكة
املتحدة ،جانوز الن�سي ،رئي�س الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ،ZMPD ،بولندا ،بيري بادروزا ،نائب رئي�س الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق ASTIC ،ا�سبانيا ،وعزت �صالح ،UND ،تركيا.

الرئـــا�ســـــة
الهيئة التنفيذية للجمع العام
للإحتاد الدويل للنقل الطرقي

املجل�س التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للجمعية
العامة للإحتاد الدويل للنقل على الطرق وهو
م�س�ؤول عن �إدارة �ش�ؤون املنظمة وفقا لد�ستور
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق و�أنظمته الداخلية.
يقوم املجل�س بتنفيذ جميع القرارات التي تتخذها
اجلمع العام ومب�ساعدة هذه الأخرية على حتقيق
�أهداف �سيا�سة النقل اخلا�صة بالإحتاد.
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جمال�س النقل
جمل�س نقل الب�ضائع

جمل�س نقل امل�سافرين

يت�ألف جمل�س نقل الب�ضائع التابع للإحتاد الدويل
للنقل على الطرق من جميع الأع�ضاء النا�شطني
الذين ميثلون نقل الب�ضائع على الطرق للح�ساب
اخلا�ص �أو حل�ساب الغري ويعملون حل�سابهم
اخلا�ص .ويجتمع جمل�س نقل الب�ضائع مرتني يف
ال�سنة على الأقل.

يت�ألف جمل�س نقل امل�سافرين التابع للإحتاد الدويل
للنقل على الطرق من جميع الأع�ضاء النا�شطني
الذين ميثلون النقل املهني للم�سافرين على الطرق
مبا يف ذلك �سيارات الأجرة وت�أجري ال�سيارات
ب�سائقيها .يجتمع املجل�س مرتني يف ال�سنة على
الأقل.

تتمثل املهمة الرئي�سية ملجل�س نقل الب�ضائع يف
و�ضع �أهداف ال�سيا�سة العامة للإحتاد فيما يتعلق
بنقل الب�ضائع على الطرق ومناق�شة واعتماد ون�رش
موقف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ب�ش�أن
جميع امل�سائل املتعلقة بنقل الب�ضائع على الطرق،
مثل م�شاكل عبور احلدود ،تطورات �سوق ال�شحن،
الت�سهيالت اخلا�صة بالنقل والتجارة ،وكذا ق�ضايا
الأمن.

تتجلى املهمة الرئي�سية ملجل�س نقل امل�سافرين يف
و�ضع الأهداف وال�سيا�سة العامة للإحتاد فيما
يتعلق بنقل امل�سافرين على الطرق ومناق�شة واعتماد
ون�رش موقف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة بنقل امل�سافرين على
الطرق ،مثل واجبات اخلدمة العمومية ،خطوط
منتظمة للبا�صات وال�شاحنات ،ال�شاحنات ال�سياحية
و�إمكانية الولوج للمدن ووجهات �سياحية� ،أماكن
منخف�ضة الرواج ،وكذا �إمكانية الولوج للمهنة
بالن�سبة ل�سيارات الأجرة.

يعقد املجل�س جمعا �إنتخابيا مرة كل �سنتني
النتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س .كما يقوم بتعيني
املر�شحني للمجل�س التنفيذي للإحتاد.

الهيئة الإدارية ملجل�س نقل الب�ضائع:
من الي�سار �إىل اليمني :
كاخارامون �سديكنازاروف ،نائب رئي�س � ،CTM ،AIRCUZأوزباك�ستان،
بري بادرو�سا ،رئي�س � CTM ،ASTICإ�سبانيا،
بيرت كومل ،نائب رئي�س  ،CTM، RHAاململكة املتحدة.

يعقد املجل�س جمعا �إنتخابيا مرة كل �سنتني
النتخاب الرئي�س ونواب الرئي�س .كما يقوم بتعيني
املر�شحني للمجل�س التنفيذي للإحتاد.

الهيئة الإدارية ملجل�س نقل امل�سافرين:
من الي�سار �إىل اليمني :
�إيريك ريرت ،نائب رئي�س CTP ،FNTVفرن�سا،
�إيف مانايرت ،رئي�س جمل�س نقل امل�سافرين ،FBAA ،بلجيكا،
وهيربت �أنديال ،نائب رئي�س  CTP ،KNVللنقل بالتاك�سي،
هولندا.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

جلان الإت�صال
جلنة الإت�صال لدى الإحتاد الأوروبي
لنقل الب�ضائع
تعترب جلنة االت�صال اخلا�صة بالإحتاد الأوروبي
لنقل الب�ضائع التابعة للإحتاد منتدى جلمعيات
الإحتاد الأوروبي الأع�ضاء يف الإحتاد لدويل
للنقل على الطرق ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة العامة
للنقل يف الإحتاد الأوروبي .يف عام  ،2011ركزت
هذه اللجنة اهتمامها على الكتاب الأبي�ض اجلديد
للجنة الأوروبية حول �سيا�سة النقل �إىل غاية ،2050
وتقلي�ص ا�ستهالك الوقود وانبعاث ثاين �أك�سيد
الكربون ،وا�ستعمال م�صادر وقود بديلة ،وت�شجيع
االبتكار مبا يف ذلك الت�صور املعياري الأوروبي،
والتوجيهات اجلديدة اخلا�صة بر�سم الأورو
اخلا�ص والر�سوم على الطاقة ،واحلاجة �إىل مناطق
وقوف �أكرث �أمان خا�صة بال�شاحنات ،وحظر ال�سري
بالن�سبة لو�سائل النقل املحملة بب�ضائع ثقيلة ،ونقل
احليوانات احلية ،والعدادات الرقمية.

الهيئة االدارية للجنة االت�صال اخلا�صة بالإحتاد الأوروبي
لنقل الب�ضائع :

من الي�سار �إىل اليمني  :كري�ستيان البروت ،نائب رئي�س
� ،CLTM، BWVLأملانيا ،فلورن�س بريتيلو ،نائب رئي�س
 ،CLTM ،FNTRفرن�سا� ،ألك�ساندر �ساكرز ،رئي�سCLTM،
 ،TLNهولندا.

جلنة الإت�صال اخلا�صة ب�أورا�سيا
متثل جلنة االت�صال اخلا�صة ب�أورا�سيا املنتدى الذي
يربط اجلمعيات الأع�ضاء يف الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق على امتداد منطقة �أورا�سيا ملناق�شة
ق�ضايا النقل و�سيا�ساته يف املنطقة ،وكذا مناق�شة
املمار�سات وال�سيا�سات الدولية للنقل على الطريق
من �أجل تن�سيق ومالئمة العمليات الدولية للنقل
على الطريق على امتداد القارة الآ�سوية.
خالل �سنة  ،2011ركزت هذه اللجنة اهتمامها �أكرث
على تطوير خطوط النقل الربي مبنطقة �أورا�سيا
من خالل التنمية والتطبيق الفعلي ملبادرة الطريق
ال�سيار الرائدة اخلا�صة بالإحتاد ولعمليات النقل
على الطرق باجتاه وعرب �أفغان�ستان ،ح�ص�ص
امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل ،الرخ�صة متعددة
الأطراف داخل دول منطقة البحر الأ�سود للتعاون
الإقت�صادي ،وكذا الإ�رشاف على نتائج املرحلة
الثانية من املبادرة الأوروبية الآ�سيوية اجلديدة
للنقل الربي.

الهيئة االدارية للجنة االت�صال اخلا�صة ب�أورا�سيا

من الي�سار �إىل اليمني  :توفيق نورالييف ،نائب رئي�سCLEA
� ،ABADAأذربيجان ،كاخرامون �صديقنازاروف ،رئي�س CLEA
� ،AIRCUZأوزبك�ستان ،ليونيد كو�ستيو�شينكو ،نائب رئي�س

� ،CLEA ،AsMAP UAأوكرانيا.
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اللجان الإقليمية
اللجنة الإقليمية لدى الرابطة
الإقت�صادية الأورا�سية
جتمع اللجنة الإقليمية اخلا�صة بالرابطة الإقت�صادية
الأورا�سية بني اجلمعيات الأع�ضاء يف الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق يف دول املنطقة (رو�سيا
البي�ضاء ،وكازاخ�ستان ،وقرغيز�ستان ،ورو�سيا،
وطاجك�ستان ،و�أوزبك�ستان) وبني ممثلني عن
دول مراقبة (�أرمينيا ومولدوفا و�أوكرانيا) �أع�ضاء
يف املجموعة الإقت�صادية وم�س�ؤولني حكوميني من
الدول الأع�ضاء يف الرابطة الإقت�صادية �أورا�سية،
من �أجل مناق�شة الق�ضايا الأولوية املتعلقة بالتجارة
والنقل يف املنطقة والعمل يف �إطار �رشاكة �أ�صيلة
بني القطاعني العام واخلا�ص.
تعمل هذه اللجنة الإقليمية على ر�صد و تتبع
التحديات والفر�ص التي يواجهها قطاع النقل على
الطرق يف منطقة �أورا�سيا من �أجل متثيل م�صالح
القطاع من خالل ت�صميم ال�سيا�سات واملبادرات
املالئمة .خالل �سنة  ،2011ركزت هذه اللجنة
اهتمامها على دعم وت�سهيل �أكرب للتجارة وال�سفر
عرب الطرق الدولية داخل منطقة �أورا�سيا.

اللجنة الإقليمية لدى �إفريقيا
ت�أ�س�ست اللجنة الإقليمية لدى �إفريقيا حديثا
يف �شهر يناير  ،2012وهي ت�ضم جمعيات النقل
من  20دولة �إفريقية هي البنني ،بوركينافا�صو،
الكامرون ،الت�شاد� ،ساحل العاج ،م�رص ،الغابون،
غينيا بي�ساو ،غينيا كوناكري ،غينيا اال�ستوائية،
ليبرييا ،مايل ،املغرب ،موريتانيا ،النيجر ،ال�سنغال،
ال�سودان ،الطوغو وتون�س .ويتمثل هدفها امل�شرتك
يف تطوير وت�سهيل التجارة والنقل على الطرق
داخل �إفريقيا من �أجل ت�أمني الربط بني الإقت�صادات
الإفريقية وت�أمني ات�صالها بالإقت�صاد الدويل بهدف
دعم التطور الإقت�صادي ،واال�ستقرار االجتماعي
والرفاهية.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

اللجان الــدوليــة
ال�ش�ؤون اجلمركية
ميكاييال هافيلكوفا� ،سي�سماد
بوهيميا ،جمهورية الت�شيك
)(CAD

ال�ش�ؤون الإقت�صادية )(CAE
�أويف هومل ،DTL ،الدمنارك

اللجان وجمموعات العمل الدولية
ال�ش�ؤون املالية )(CF
كري�سيتان البروت� ،BWVL ،أملانيا

ال�ش�ؤون القانونية )(CAJ
�إيزابيل بون-جار�سن  ،AFTRIفرن�سا

ال�سالمة على الطرق )(CSR
غيوال كوفالفي ,MKFE ,هنغاريا

ت�ضم الهيئات الدولية والأطراف العاملة يف الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق ممثلي الأع�ضاء من
ذوي اخلربات املحددة ي�سهرون على و�ضع م�سودة
م�رشوع ل�سيا�سة املواقف التي توجه ملجال�س النقل
واجلمعية العامة للإحتاد الدويل للنقل على الطرق
والعمل ب�صفة هيئة ا�ست�شارية ومعلوماتية وبحثية.

مجموعات العمل

اخلدمات املقدمة ملقاويل النقل على
الطرق )(CSE
فوتيك رومري� ،سي�سماد بوهيميا،
جمهورية الت�شيك

النقل املختلط )(GETC
�أنطوانيتا �إيفانوفاAEBTRI ،

(بلغاريا)

ال�ش�ؤون الإجتماعية )(CAS
جورج كو�س ،FNTR ،فرن�سا

الب�ضائع اخلطرة )(GEMD
بول ووترز FEBETRA ،بلجيكا

ال�ش�ؤون التقنية )(CIT
مارتن يوهان�سن،SÅ ،
ال�سويد

�سيارات الأجرة وال�سيارات امل�ست�أجرة
مع �سائق )(TA
هيوبرت �أنديال KNV ،ل�سيارات
الأجرة هولندا
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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 للأمم املتحدة ) : (UNوت�شمل
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )،(UNECA
الأونكتاد )،(UNCTAD
واللجنة الإقت�صادية لأوروبا ) ،(UNECEجلنة
الأمم املتحدة الإقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
واملحيط الهادئ ) ،(UNESCAPاللجنة الإقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا ) ،(UNESCWAو برنامج
الأمم املتحدة للبيئة ) ،(UNEPو منظمة ال�سياحة
العاملية ) ،(UNWTOو منظمة الأمم املتحدة املتعلقة
بالألغام ) ،(UNMASو منظمة العمل الدولية )(ILO
واملنظمة البحرية الدولية ) (IMOومنظمة ال�صحة
العاملية ) ،(WHOو امليثاق العاملي للأمم املتحدة
)(UN Global Compact

منظمة التجارة العاملية
البنك الدويل )(WB
منظمة اجلمارك العاملية )(WCO
املنتدى الدويل للنقل )(ITF
)(WTO

ال�رشكاء الإقليميون

بنك التنمية اال�سيوى )(ADB
الإحتاد الإفريقي )(AU

الإحتاد العربي للنقل على الطرق
منظمة البحر الأ�سود للتعاون الإقت�صادي )(BSEC
منظمة �آ�سيا الو�سطى للتعاون الإقت�صادي اجلهوي
)(AULT

)(CAREC

جمل�س النقل على الطرق يف رابطة الدول
امل�ستقلة )(CIS CTC
الإحتاد اجلمركي (رو�سيا ،رو�سيا البي�ضاء،
كزاخ�ستان) )(Customs Union
منظمة التعاون الإقت�صادي )(ECO
الهيئات التابع للإحتاد الأوروبي ) ،(EUوت�شمل
املفو�ضية الأوروبية والربملان الأوروبي واملجل�س
الأوروبي
املجموعة الإقت�صادية الأورو�آ�سيوية )(EurAsEC
املنظمة من �أجل الدميقراطية والنمو الإقت�صادي
)(GUAM
البنك الإ�سالمي للتنمية )(IDB
جامعة الدول العربية )(LAS
منظمة الواليات املتحدة )(OAS
منظمة الأمن والتعاون ب�أوروبا )(OSCE
منظمة �شانغهاى للتعاون )(SCO

�إ�ضافة �إىل ذلك فقد يتعاون الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق مع العديد من اجلمعيات الدولية التي
متثل القطاعات الأخرى املرتبطة ب�شكل مبا�رش
بالتجارة والنقل.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل الطرقي  :جنيف
مقر الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي

تت�ألف الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق يف جنيف ,من الوظائف الرئي�سية التالية:

تت�شكل الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق من املقر املوجود بجنيف ومن املمثليات
الدائمة لدى الإحتاد الأوروبي بربيك�سيل ،ولدى
منظمة �أورا�سيا مبو�سكو ،ومنطقة ال�رشق الأو�سط
با�سطنبول ،و�إفريقيا بالدار البي�ضاء .ويرت�أ�س الأمني
العام الأمانة العامة التي ت�شغل موظفني من
جن�سيات خمتلفة قادمني من  35دولة خمتلفة.

الأمني العام
مارتن مارمي

ت�ستفيد الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق من موقعها املتميز الذي يتيح لها التفاعل
مع عدد كبري من الهيئات احلكومية و�شبه
احلكومية مبا ي�صب يف م�صلحة النقل على الطرق
عامليا.

نائب الأمني العام
اومربتو دي بريتو
امل�س�ؤول عن نقل وتي�سري الب�ضائع والتنمية
امل�ستدامة
جين�س هوجيل
امل�س�ؤول عن نقل امل�سافرين
اوليغ كامرب�سكي
امل�س�ؤولة عن التوا�صل
جولييت �إبيلي

ت�ساعد الأمانة العامة للإحتاد 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 االت�صال التابعة للإحتاد.

امل�س�ؤول عن املعلومات
فيليب غروجون

الأهداف الرئي�سية

امل�س�ؤول عن التكوين يف الإحتاد
باتريك فيليب

تقوم الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق بالعمل جنبا �إىل جنب مع املمثليات الدائمة
الأربع �إ�ضافة �إىل �أع�ضاء الإحتاد ،للتن�سيق من
�أجل تنفيذ الربنامج الدويل العام و�أولويات املنظمة.
ويف هذا الإطار �أي�ض ًا ،يعترب الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق �رشيكا تنفيذيا لنظام النقل الدويل
على الطرق واجلمارك مبوجب تفوي�ض من الأمم
املتحدة.

امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون التقنية
جاك مارمي

كما تعمل الأمانة العامة �أي�ضا ب�شكل وثيق
مع احلكومات وال�سلطات والوكاالت احلكومية
وال�رشكاء التجاريني يف دول الإحتاد الأوروبي
و�آ�سيا وال�رشق الأو�سط و�إفريقيا و�أمريكا 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.

www.iru.org

باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
�إريك بينوي�ست

امل�س�ؤول عن نظام النقل الدويل الطرقي
ماريك ريتل�سكي
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الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل الطرقي :بروك�سيل
املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي لدى الإحتاد الأوروبي
قام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف عام
 1973بت�أ�سي�س ممثلية دائمة لدى الإحتاد الأوروبي
بربوك�سل لدعم جمعيات الإحتاد الأوروبي الأع�ضاء
يف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف ر�صد
ومراقبة الت�رشيعات املتعلقة بكل الق�ضايا التي
تتناولها م�ؤ�س�سات الإحتاد الأوروبي التي من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر على م�سائل النقل على الطرق.
ومنذ ذلك احلني� ،أ�صبح الإحتاد العبا هاما يف
عملية بناء الأطر القانونية الأوروبية املتعلقة بالنقل
على الطرق.
تعمل املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق لدى الإحتاد الأوروبي بالتن�سيق مع جميع
�أع�ضاء الإحتاد الأوروبي وفقا لربنامج العمل الذي
قرروه ب�أنف�سهم .وتقوم �أي�ض ًا بالتعاون والتن�سيق مع
جميع املديريات العامة ذات ال�صلة بهيئة الإحتاد
الأوروبي ،والربملان الأوروبي وخا�صة جلنة النقل
وال�سياحة )(TRANوجمل�س وزراء الإحتاد الأوروبي
للنقل ،و�أمانتها العامة ،وممثلي الدول الأع�ضاء
الدائمني لدى الإحتاد الأوروبي واجلمعيات
و املنظمات ذات ال�صلة املوجودة يف بروك�سل،
وذلك من �أجل حتقيق �أهداف و�أولويات الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي.

الأهداف الرئي�سية

تعزيز م�صالح قطاع النقل على الطرق داخل
الإحتاد الأوروبي
امل�ساهمة االيجابية يف مبادرات الإحتاد
الأوروبي و�سيا�ساته الت�رشيعية ل�ضمان توفر بيئة
�شغل فعالة وم�ستدامة ومناخ �إقت�صادي �سليم
لقطاع النقل على الطرق يف احلا�رض وامل�ستقبل.
�ضمان توفر مناف�سة عادلة يف جميع عمليات
�صنع ال�سيا�سات يف الإحتاد الأوروبي والت�أكد
من �أن قطاع النقل على الطرق ال يتعر�ض للظلم
واحليف.

www.iru.org

باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

تت�ألف املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق لدى الإحتاد الأوروبي ومقرها بروك�سل,
من الوظائف الرئي�سية التالية :
املندوب العام
مايكل نيل�سون
امل�س�ؤول عن نقل الب�ضائع و�ش�ؤون البيئة
مارك بيلييه
امل�س�ؤول عن نقل امل�سافرين يف الإحتاد الأوروبي
اوليغ كامبري�سكي
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون االجتماعية وال�سالمة
الطرقية يف الإحتاد الأوروبي
داميان فيكارز
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون القانونية واجلمركية يف
الإحتاد الأوروبي
رميي ليبيدا
امل�س�ؤول عن التوا�صل و التظاهرات
�ستيوارت كويل

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل الطرقي  :مو�سكو

املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي لدى �أورا�سيا

ت�ضم املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل لدى منطقة
�أورا�سيا يف مو�سكو املراكز الوظائف الرئي�سية
التالية:
نائب الأمني العام و املندوب العام لأورا�سيا
ايغور رونوف
كبري املوظفني – املكلف بال�سيا�سات
دميرتي الريونوف
امل�س�ؤولة عن التوا�صل
ايلينا �أنفيموفا
امل�س�ؤول عن اجلمارك
�أليك�ساندر راتنيكوف
امل�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون اجلهوية
�أولغا فرولوفا

www.iru-eapd.org
باللغة الرو�سية

مت �إن�شاء املمثلية الدائمة للإحتاد لدى منطقة
�أورا�سيا عام 1998يف مو�سكو ،وهي ت�سهر على
مراقبة الق�ضايا وال�سيا�سات املتعقلة بالنقل على
الطرق يف القارة الأورو�آ�سوية ،وتعزيز �أن�شطة
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق وكذا �أن�شطة
الأكادميية التابعة له ،وتدعم التنمية امل�ستدامة لنقل
الب�ضائع على الطرق يف منطقة �أورا�سيا بتعاون مع
اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء ومع ال�سلطات املحلية
فيها ،وتعمل على تعجيل عملية التكامل يف النقل
على الطرق من خالل توحيد الت�رشيعات يف دول
منطقة �أورا�سيا.

الأهداف الرئي�سية

الرفع من االهتمام بقطاع النقل على الطرق
		
الأورو�آ�سيوي
توحيد ت�رشيعات النقل على الطرق يف دول 		
منطقة �أورا�سيا ،وال �سيما من خالل االن�ضمام
	�إىل االتفاقيات الدولية واالتفاقات املتعددة
الأطراف املتعلقة بتي�سري العمليات التجارية
والنقل الدويل على الطرق.
تطوير وتنفيذ وتعزيز الروابط الأورو �آ�سوية يف
جمال النقل على الطرق بخلق �رشاكات بني
القطاعني العام واخلا�ص ،من خالل تعاون وثيق
مع احلكومات و الوكاالت الوطنية واملنظمات
احلكومية الدولية واجلمعيات الأع�ضاء يف
الإحتاد.
ت�سهيل النقل الدويل على الطرق عرب الرتاب
الأورو �آ�سيوي من خالل تعميم نظام  TIRعلى
	�أطراف جديدة من�ضمة للإحتاد.
العمل على توفري معلومات و خدمات باللغة
الرو�سية لأرباب �رشكات النقل على الطرق يف
دول منطقة �أورا�سيا.
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل الطرقي  :ا�سطنبول
املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي لدى منطقة ال�رشق الأو�سط
تهدف املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،التي ت�أ�س�ست
عام  2005با�سطنبول� ،إىل تطوير وتي�سري النقل
على الطرق على تقاطعات الطرق بني القارات
واملناطق التي متتد بني تركيا يف �أوروبا وم�رص
يف �إفريقيا لت�شمل منطقة ال�رشق الأو�سط ب�أكمله،
وذلك بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء يف
الإحتاد ومع ال�سلطات املحلية.
تعمل املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق يف منطقة ال�رشق الأو�سط جنب ًا اىل جنب
مع اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء وكذا مع املنظمات
املحلية والدولية ذات العالقة لتعزيز التنمية امل�ستدامة
وت�سهيل التجارة والنقل على الطرق يف �أ�رسع
البلدان منواً يف العامل على امل�ستوى الإقت�صادي.
ت�ضم املمثلية الدائمة للإحتاد يف منطقة ال�رشق
الأو�سط يف ا�سطنبول الوظائف الرئي�سية التالية :
املندوب العام
حيدر �أوزكان
م�س�ؤولة التوا�صل والتظاهرات
�سمرية �صادي

الأهداف الرئي�سية
تلبية م�صالح قطاع النقل على الطرق يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و املناطق املجاورة
العمل على حتقيق االن�سجام بني الت�رشيعات
املختلفة املتعلقة بقطاع النقل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وال �سيما من خالل االن�ضمام �إىل �أهم
االتفاقيات الدولية واالتفاقات املتعددة الأطراف
املتعلقة بتي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل
على الطرق
ن�رش الوعي العام لأهمية و�رضورة توفر تكوين
مهني معرتف به دولي ًا على م�ستوى املنطقة،
والرتويج لأن�شطة �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق وبراجمها التكوينية.
توفري الدعم الفني وامل�ساندة للحكومات املهتمة
يف املنطقة من �أجل تطوير �أو �إ�صالح الت�رشيعات
املحلية اخلا�صة بالنقل ق�صد ت�سهيل التجارة
وال�سياحة عرب تنمية نقل حملي ودويل على
الطرق.
حتديد والق�ضاء 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�شاركة يف عمل هيئات الأمم املتحدة املعنية
بروابط النقل اجلهوي ،و�أي�ضا يف امل�شاريع مثل
م�رشوع الروابط الطرقية بني �أروبا�-آ�سيا ،الطرق
ال�سيارة الآ�سيوية ،م�رشوع الطريق ال�سيار بالبحر
الأ�سود وم�رشوع الطرق الدولية العربية امل�رشقية.

www.iru.org

باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

الأمانة العامة للإحتاد الدويل للنقل الطرقي  :الدار البي�ضاء
املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي لدى �إفريقيا
تهدف املمثلية الدائمة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي يف �إفريقيا ،التي ت�أ�س�ست عام  2012بالدار
البي�ضاء� ،إىل تطوير وتي�سري وت�أمني النقل الطرقي
على امل�ستويني الوطني والدويل ،وذلك بالتعاون مع
�أع�ضاء اللجنة اجلهوية للإحتاد لدى �إفريقيا حديثة
الت�أ�سي�س ،مع ال�سلطات املحلية ومع املنظمات
املحلية والدولية ذات ال�صلة من �أجل الربط وخلق
التكامل بني الإقت�صادات واملقاوالت يف القارة
الإفريقية.

ت�ضم املمثلية الدائمة للإحتاد لدى �إفريقيا
الوظائف الرئي�سية التالية :
املندوب العام
عادل كاوي

الأهداف الرئي�سية
تلبية م�صالح قطاع النقل الطرقي يف �إفريقيا،
يف �ضوء التحديات املنبثقة من احلاجة
	�إىل تطوير النقل بني �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا.
تي�سري تطور التجارة والنقل الدويل الطرقي
لتمكني الإقت�صادات الإفريقية من امل�ساهمة
ب�شكل �أف�ضل يف الإقت�صاد الدويل ،ال�سيما من
خالل تطبيق االتفاقيات املنبثقة عن الأمم
املتحدة واملنظمة الدولية للجمارك يف جمال
ت�سهيل النقل وال�سالمة الطرقية.
ن�رش الوعي العام لأهمية و�رضورة توفر تكوين
مهني معرتف به دولي ًا على م�ستوى املنطقة،
والرتويج لأن�شطة �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي وبراجمها التكوينية.

www.iru.org

باللغتني الإجنليزية و الفرن�سية
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الإحتاد الدويل للنقل الطرقي على الإنرتنت

املوقع الإلكرتوين اجلديد للإحتاد
مت تطوير املوقع الإلكرتوين للإحتاد ب�شكل كبري،
وفقا لأف�ضل التقنيات امل�ستعملة يف ت�صميمات
املواقع الإلكرتونية ،من �أجل ت�سهيل الولوج �إىل
جميع املعلومات ،الر�سائل واملوارد اخلا�صة بالإحتاد
الدويل للنقل على الطرق.

الوظائف اجلديدة للموقع الإلكرتوين متكن زائري
املوقع من ت�صنيف جميع املحتويات ح�سب نوع
النقل (ب�ضائع ،م�سافرين �أو هما معا) ،وكذا و�سيلة
بحث متطورة.

يتوفر املوقع اجلديد على �أف�ضل الت�صميمات،
هند�سة متقدمة و�رسعة الرد ،مما ي�سهل ب�شكل
كبري عملية االطالع على املعلومات ،وبالتايل البحث
على معلومات قيمة.
و�سائل الإعالم الإجتماعية
دخل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي �أي�ضا جمال
و�سائل الإعالم االجتماعية مع �إن�شاء مواقع «تويرت»،
«فليكر» و «يوتيوب» التي من �ش�أنها �أن ت�سمح
جلميع الأطراف املعنية �أن تبقى على الدوام على
علم ب�أحدث الأن�شطة وامل�شاريع التي يقوم بها
الإحتاد� .إذن �إن�ضموا �إلينا !

ميكن الإطالع و حتميل �صور الإحتاد على موقع فليكر
ميكن م�شاهدة فيديوهات الإحتاد على موقع يوتوب
�آخر امل�ستجدات الإحتاد على موقع تويرت
�أحدث �أخبار الإحتاد على موقع فيد ريدر

تطور النقل الطرقي
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تطور النقل الطرقي
يعترب قطاع النقل الطرقي العمود الفقري للإقت�صادات
القوية وللمجتمعات الن�شيطة .ي�صعب على الدول امل�صنعة
و الدول النامية حتقيق �أي منو �إقت�صادي� ،أو تقدم اجتماعي
�أو رفاهية وبالتايل الأمن بدون هذا القطاع.
تعترب التنمية امل�ستدامة مرحلة مهمة يف تاريخ قطاع
النقل الطرقي .فاحلافالت ،البا�صات ،ال�شاحنات و�سيارات
الأجرة �أ�صبحت اليوم �أكرث �أمنا وفعالية ونظافة وهدوءا من
ذي قبل .فهي متثل التكنولوجيا العليا يف �أبهى �صورها
و ت�ضمن اليوم حت�سنا يف جودة العي�ش ويف امل�ستقبل
بالن�سبة للأجيال القادمة.
يلعب قطاع النقل الطرقي دورا حيويا يف الربط بني
الأعمال و�أهم �أ�سواق العامل ،بحيث يقود التجارة وي�ضمن
توزيعا �أف�ضل للرثوات� .إنه حيوي يف خلق فر�ص ال�شغل
يف وقت ترتفع فيه البطالة وال�صعوبات الإقت�صادية مما
ي�ؤثر �أكرث ف�أكرث على العائالت .لهذا ينبغي بال�رضورة حماية
�صناعة النقل الطرقي.

�أي عقوبة تقع على قطاع النقل الطرقي هي يف
واقع الأمر عقوبة كربى للإقت�صاد ب�أكمله.

28

تطور النقل الطرقي

نقل الب�ضائع على الطرق
تعد ال�شاحنات الرابط احليوي بني املنتجني،
ال�رشكات وامل�ستهلكني� .إنها متنحهم كل احلرية
الختيار املكان الذي يريدون اال�ستقرار فيه وذلك
بف�ضل املرونة التي توفرها ال�شاحنات .وت�ساهم
هذه احلرية يف تعزيز التوزيع العادل للرثوة وفر�ص
ال�شغل بني املناطق احل�رضية والقروية .فال�شاحنات
هي الو�سيلة الوحيدة التي ميكن بوا�سطتها الو�صول
�إىل �أغلب امل�صانع ،املحالت التجارية ،املطاعم
واملنازل� .إذا قمتم ب�إح�صاء عدد الأ�شياء املتوفرة
يف منازلكم والتي مت نقلها عن طريق ال�شاحنات،
ف�سوف ت�صابون مبفاجئة كبرية� .إنها حتمل كل
�شيء ،ابتداء من �أجهزة التلفزيون والكمبيوترات
وانتهاء باملالب�س ،الأدوية� ،ألعاب الأطفال ،الأكل
ومواد البناء – عرب �سل�سلة الإنتاج كلها ،للو�صول
�أخريا �إىل املحالت التجارية املحلية و�أمام باب بيتكم.

جميع

الوظائـــف
و

األعمـــــــــال

تعتمد على خدمات النقل على الطرق.

ال�شاحنات هي الو�سيلة الوحيدة للو�صول
�إىل �أغلب امل�صانع ،املحالت التجارية،
املطاعم و املنازل.

تطور النقل الطرقي

إن كل عنصر
ُينتج �أو ُي�ستهلك

في أي مكان
يتم نقله بوا�سطة

شاحنة.

رحلة م�صباح الإ�ضاءة على منت �شاحنة
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نقل امل�سافرين على الطرق
بوا�سطة البا�صات واحلافالت
تعترب البا�صات واحلافالت من الو�سائل الأ�سا�سية
لت�أمني حركة م�ستدامة وتعد جزءا ال يتجز أ� من
�أنظمة النقل العمومي .فهي توفر خدمات �آمنة،
حافظة للبيئة ،فعالة ويف املتناول ،وهي �سهلة
اال�ستعمال بالن�سبة للجميع ،مبن فيهم ذوو الدخل
املحدود ،املعاقون �أو الذين يعي�شون يف مناطق غري
م�أهولة بال�سكان.

يوفر النقل بالبا�ص و احلافلة ردا على
عدد كبري من حتديات التنقل احلالية
و امل�ستقبلية.

�سواء كانت وجهتكم النهائية حملية ،جهوية،
وطنية �أو دولية ،ف�إن البا�صات واحلافالت هي �أف�ضل
و�سيلة نقل تكميلية لأي و�سيلة نقل �أخرى بالن�سبة
مل�ستعملي و�سائل النقل ب�شكل يومي وبالن�سبة
للم�سافرين املتوجهني ملحطة القطار �أو املطار.

الباصات و احلافالت
هي

و�سائل املوا�صالت

األكثر أمانا

القتلى يف حوادث ال�سري بالإحتاد الأوروبي خالل

2010

تطور النقل الطرقي

حافلة واحدة

ميكنها �أن حتل حمل

 30سيــارة

هي

الباصات و احلافالت

و�سائل املوا�صالت

األكثر مراعاة للبيئة
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التوجهات الإقت�صادية للنقل
الطرقي
�إن م�ؤ�رشات الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ،التي
متكن من �إجراء مقارنة بني منو الناجت الداخلي
اخلام� ،أحجام نقل الب�ضائع على الطرق والت�سجيالت
ال�سيارات اجلديدة يف  58دولة ،ت�شري �إىل �أن دول
( BRICالربازيل ،رو�سيا ،الهند وال�صني) �ست�ستمر
يف قيادة النمو الإقت�صادي يف العامل ،يف حني
تظل معدالت النمو جد متدنية يف دول ،OECD
مبا فيها الدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي.
ففي الوقت الذي ارتفع فيه الناجت الداخلي اخلام
بن�سبة  %14.6يف دول  BRICمابني  2008و،2011
انخف�ض بن�سبة  %0.9يف دول  OECDو بن�سبة
 %2.7يف الإحتاد الأوروبي خالل نف�س الفرتة.
وعلى نف�س النحو� ،سجلت الت�سجيالت اخلا�صة
بال�سيارات اجلديدة ارتفاعا بن�سبة  %13.8داخل
دول  BRICمابني  2008و ،2011يف حني �سجلت
دول  OECDوالإحتاد الأوروبي انخفا�ضا بن�سبة
 %36و بن�سبة  %40على التوايل.
بالن�سبة ل�سنة  ،2011ت�شري التوقعات بالن�سبة لدول
� BRICإىل ا�ستمرار النمو يف ت�سجيالت ال�سيارات
اجلديدة بن�سبة  ،%7.8يف حني ت�شري التوقعات
اخلا�صة بدول  ،OECDمبا فيها الإحتاد الأوروبي،
�إىل �أن الت�سجيالت �ستبقى بن�سبة � %40أدنى من
م�ستوى �سنة  ،2008مع ت�سجيل منو طفيف بن�سبة
 %1.6و بن�سبة  %2.1على التوايل.

دول

TRACECA

�سجلت دول  TRACECAمنوا م�ستمرا بن�سبة
 %4.8يف الأطنان املنقولة .بعد انخفا�ض كبري
خالل  ،2009-2008تعرف ت�سجيالت ال�سيارات
اجلديدة انتعا�شا مرة �أخرى ).(%4.9

توقعات  BRIC ,TRACECA ,OECDوالإحتاد
الأوروبي

دول
دول

BRIC

�سجلت دول  BRICمنوا م�ستمرا بن�سبة %8.2
يف حجم النقل (الأطنان املنقولة) و ن�سبة %13.7

ارتفاع يف عدد ال�سيارات امل�سجلة.

OECD

يف دول  ،OECDرجعت الأطنان املنقولة �إىل
م�ستوى ما قبل الأزمة .غري �أن االنخفا�ض املهول
يف الر�أ�سمال املتوفر ملحرتيف النقل وكذا حالة
ال�سوق� ،أدى �إىل انخفا�ض كبري يف ت�سجيالت
ال�سيارات اجلديدة خالل  .2009وا�ستمر هذا
العزوف عن اال�ستثمار خالل  2011وبالرغم من
بع�ض الإ�شارات ،ظلت ن�سب النمو جد منخفظة.

تطور النقل الطرقي

م�ستقبل نظام نقل
الإحتاد الأوروبي و�سيا�سته.

دول الإحتاد الأوروبي
�سجل الإحتاد الأوروبي كذلك �إ�شارات العودة،
رغم �أن الأرقام ون�سب النمو ظلت �أقل بكثري من
م�ستويات ما قبل الأزمة .ومثلما هو ال�ش�أن بالن�سبة
لدول  ،OECDقام مهنيو النقل على الطرق هم
كذلك بنقل �أحجام �أقل ب�شكل عام .يف احلقيقة،
ف�إن مقارنة بني ما قبل وما بعد الأزمة �أظهرت
نق�صا بن�سبة  %10.4يف الأطنان املنقولة وانخفا�ضا
بن�سبة  %42.4يف الت�سجيالت اخلا�صة بال�سيارات
اجلديدة.
�إن النمو الإقت�صادي امل�سجل يف دول  BRICخالل
 ،2011والذي �سي�ستمر خالل  ،2012نابع من الوعي
ب�أن االبتكار املنتظم واال�ستثمار الكبري يف و�سائل
الإنتاج ،مبا فيها املقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة
مثل �رشكات النقل على الطرق التي توفر %85
من منا�صب ال�شغل ،هما معا �رضوريان من �أجل
ت�سجيل منو �إقت�صادي حقيقي .وهذا هو عك�س ما
تقوم به �سيا�سات دول  OECDوالإحتاد الأوروبي،
حيث تبقى املقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة و قطاع
النقل على الطرق عر�ضة للعقوبات ب�شكل م�ستمر
من خالل �أعباء تنظيمية جديدة وخطط �رضيبية
�ستف�ضي �إىل منو �ضعيف خالل .2012
من �أجل ا�ستعادة منو �إقت�صادي م�ستدمي خالل
 ،2012ينبغي حلكومات جميع تلك الدول امل�صنعة
�أن تعرتف ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لدول � ،BRICأن
و�سيلة الإنتاج غري املدعومة �أي النقل الطرقي ،التي
تعمل على ربط كل �رشكة بكل �سوق وتوفر خدمة
عالية اجلودة ،يجب �أن يتم دعمها وت�سهيلها.

�إ�ضافة �إىل ن�رش الكتاب الأبي�ض للجنة الأوروبية
املتعلق مب�ستقبل �سيا�سة الإحتاد الأوروبي �إىل غاية
 ،2050املعنون «خارطة الطريق �إىل منطقة نقل
�أوروبية واحدة – نحو نظام نقل �شامل وفعال»،
ن�رش الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ردا �شامال
على الكتاب الأبي�ض للجنة الأوروبية حول النقل،
كتتمة ل «كتابه الأبي�ض حول م�ستقبل النقل
التجاري على الطرق يف الإحتاد الأوروبي»
ال�صادر �سنة .2009
يو�ضح رد الإحتاد ر�ؤية القطاع وتو�صياته حول
الكيفية التي ينبغي �أن يتم بها تطوير النقل،
واللوجي�ستيك وال�سفر الأوروبي خالل العقود
القادمة.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ي�رشح
للربملان الأوروبي �أولويات �سيا�سة النقل
قامت جلنة العالقات اخلا�صة بنقل الب�ضائع التابعة
للإحتاد ب�رشح �أولويات �صناعة نقل الب�ضائع على
الطرق لأع�ضاء الإحتاد الأوروبي ،مللحقي النقل
وملمثلي اللجنة الأوروبية ،وذلك خالل حفل ع�شاء
ومباحثات نظمه �أع�ضاء الإحتاد الأوروبي كوريان
وورمتان-كول ( -EPPهوالندا) و ‹�أولغا �سينالوفا›
( –S-Dجمهوبية الت�شيك) ورامون ترميو�ساي
بال�سيل�س (� ،ALDEإ�سبانيا).
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ال�سالمة الطرقية
ت�أتي ال�سالمة الطرقية على ر�أ�س �أولويات قطاع النقل الربي،
حيث كانت و�ستظل دائ ًما ملتزمة بتقلي�ص عدد احلوادث
واحلد من خطورتها مبا يف ذلك حوادث �شاحنات النقل
الثقيل على الطرق التجارية عرب تعزيز ثقافة ال�سالمة الطرقية
داخل القطاع.

وبالن�سبة للمتخ�ص�صني يف قطاع النقل الطرقي،
كل حادثة �سري واحدة تعترب تق�صريا فادحا.

ال�سالمة الطرقية

�إزالة الألغام يف �أفغان�ستان
– �رشاكة مبتكرة بني القطاعني
العام واخلا�ص )(PPP
عقد الأمم املتحدة للعمل من
�أجل ال�سالمة الطرقية
عقب �إعالن قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
عقد « 2020-2011عقد العمل من �أجل ال�سالمة
الطرقية» ,تبنت اجلمعية العمومية للإحتاد الدويل
للنقل علي الطرق قرا ًرا مه ًما فيما يتعلق بال�سالمة
على الطرق يهدف �إىل امل�ساعدة على حتقيق �أهداف
الأمم املتحدة املتمثلة يف تثبيت عدد �ضحايا
حوادث الطرق ثم العمل على تخفي�ضه يف جميع
�أنحاء العامل من خالل تكثيف الأن�شطة الفعالة علي
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
ويف هذا ال�صدد ،خ�ص�ص الإحتاد الدويل للنقل
ريا من �أجل تنفيذ امل�رشوعات
الطرقي دع ًما مال ًيا كب ً
ٍ
ب�شكل فعال على حت�سني �سجالت
التي تعمل
ال�سالمة ل�صناعة النقل على الطرق التجارية،
بالتعاون مع ال�رشكاء اجلديرين بالثقة الراغبني يف
تلقي الأموال.
وقد �أظهرت درا�سات اخلرباء �أن حت�سني ال�سالمة
ٍ
على الطرق
ب�شكل فعال يتطلب تنفيذ منهج
ثالثي اخلطوات:
حتديد ال�سبب الرئي�سي للحوادث ومعاجلته مبا
يف ذلك حوادث �شاحنات النقل التجارية الثقيلة
من �أجل �إعداد �سيا�سة واعية واتخاذ قرارات
جتارية �سليمة؛
الرتكيز على العن�رص الب�رشي من خالل تعزيز
وتنفيذ معايري فعالة ومواتية لتكوين العاملني
يف النقل على الطرق على النحو املن�صو�ص عليه
من قبل الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل
علي الطرق �إىل جانب تكوين �سائر م�ستخدمي
الطرق؛
التعاون مع جمتمع الأعمال من خالل تدعيم
برامج ال�رشاكة الفعالة بني القطاعني العام
واخلا�ص بغية حتقيق نتائج ملمو�سة يف حت�سني
م�ستوى ال�سالمة على الطرق.

ودعم ًا ملبادرة «عقد الأمم املتحدة للعمل
من �أجل ال�سالمة الطرقية» والتي
	�أطلقت يف مايو  ,2011بذل الإحتاد
و�أع�ضا�ؤه م�ساعي ملمو�سة وملتزمون
مبوا�صلة القيام بذلك.

�شارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مع وكالة الأمم
املتحدة ملكافحة الألغام ) (UNMASلدعم �أن�شطة
�إزالة الألغام يف �أفغان�ستان وذلك من خالل �إزالة
 15كيلومرتا مربعا من الألغام الأر�ضية وخملفات
احلرب من املواد املتفجرة التي تقع بالقرب من
الطريق الدائري البالغ طوله  700كيلومرت والذي
يربط بني كابول واملقاطعات الأفغانية ال�شمالية
واملناطق املجاورة لدول �آ�سيا الو�سطى.
وعن طريق احلد من خطورة الإ�صابة وحاالت
الوفاة التي يتعر�ض لها ه�ؤالء امل�سافرون والعاملون
على هذه الطرق ،ي�ساهم برنامج ال�رشاكة املبتكرة
بني القطاعني العام واخلا�ص ) (PPPيف �سالمة
الطرق وتنمية الإقت�صاديات الأفغانية و�إقت�صاديات
دول �آ�سيا الو�سطى وذلك من خالل ت�أمني طرق
الربط التجارية.
ويتمثل امل�ستفيدون املبا�رشون من هذا امل�رشوع يف
 21جمتمع ًا حملي ًا يقطنها �أكرث من  3,000عائلة
�أفغانية تعي�ش بالقرب من  33منطقة حمفوفة
باملخاطر يغطيها هذا امل�رشوع ،كما �سيوفر هذا
أي�ضا فر�ص عمل لأكرث من � 200شخ�ص
امل�رشوع � ً
من هذه املجتمعات املت�رضرة .هذا بالإ�ضافة �إىل
الآالف من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون هذه
الطرق ب�صفةٍ �أ�سبوعية يف ال�سفر داخل �أفغان�ستان
والبلدان املجاورة لها.
�أما بالن�سبة للم�ستفيدين غري املبا�رشين فيقدر
عددهم بنحو  7ماليني �شخ�ص يعي�شون يف
 6حمافظات واقعة علي امتداد الطريق الدائري.
و�سيعمل هذا امل�رشوع بدوره على تعزيز التجارة
بني املحافظات بع�ضها البع�ض وكذا مع الدول
املجاورة لأفغان�ستان من ال�شمال مثل (طاجيك�ستان
و�أوزبك�ستان وتركمان�ستان) ،كما �ستكون هناك
منفعة �شاملة على امل�ستوى املحلي.
ومن �ش�أن التجارة الآمنة من خالل النقل على
الطرق بني �أفغان�ستان  -وهي بلد غري �ساحلي -
والبلدان املجاورة لها �أن ت�ساعد على تقليل تكلفة
املواد الغذائية وغري الغذائية ،وبالت�أكيد �سيعود هذا
بالنفع على جميع ال�سكان ب�صفةٍ عامة.

�إزالة الألغام يف �أفغان�ستان :
املوقع الإلكرتوين
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�إجراءات الإحتاد الدويل للنقل
لتح�سني ال�سالمة الطرقية

قوائم مرجعية جديدة لل�سالمة الطرقية
لل�سائقني وامل�سريين :الإهتمام بالعن�رص
الب�رشي

ويف كلمة لها �أمام اجلمع العام للإحتاد الدويل
للنقل الطرقي يف نوفمرب � ،2011أعربت القيادة
املركزية الأمريكية عن بالغ تقديرها للجهود احلثيثة
التي يبذلها الإحتاد والتي تعترب مبثابة جهود
تكميلية مع القيادة املركزية الأمريكية يف نقل
�أفغان�ستان من املعونة �إىل التجارة وذلك من خالل
ال�سماح بالنقل على الطرق مما ي�ؤدي يف نهاية
املطاف �إىل دفع عجلة التقدم واالزدهار وال�سالم
يف هذا البلد الذي مزقته احلرب وكذلك يف جميع
�أنحاء منطقة �آ�سيا الو�سطى.

انطال ًقا من اجلهود الرامية �إىل معاجلة ال�سالمة
على الطرق من م�صدرها من االهتمام بالعن�رص
الب�رشي ،قامت �أكادميية الإحتاد بتطوير العديد من
القوائم املرجعية ون�رشها والتي تهدف يف جمملها
�إىل م�ساعدة ال�سائقني واملديرين املهنيني يف �إعداد
ال�شاحنات وحتميل الب�ضائع قبل ال�رشوع يف
رحالتهم ،حيث يعمل تبني �أف�ضل املمار�سات �أثناء
�أداء العمل على حت�سني �سالمة جميع م�ستخدمي
ٍ
الطرق
ب�شكل فعال.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه القوائم املرجعية اجلديدة
املتاحة بعدة لغات عرب موقع الإحتاد تت�ضمن
قوائم مرجعية تخ�ص «ال�شاحنات» و»الإ�سعافات
الأولية» والتـي مت تطويرها من خالل ال�رشاكة مع
الإحتاد الدولـــي جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمـر ) (IFRCوالإحتاد الدويل لل�سائقني املحرتفني
) ،(UICRلتجهيز ال�سائقني على �أعلى م�ستوى
و�إمدادهم باملعرفة الكافية لتجنب وقوع احلوادث
على الطرق من ناحية واال�ستعداد لإنقاذ الأرواح
يف حاالت الطوارئ من ناحية �أخري.
وتعترب هذه القوائم وغريها من القوائم املرجعية
اخلا�صة بال�سالمة التابعة للإحتاد جز ًءا ال يتجز�أ من
برامج �أكادميية الإحتاد املتعلقة ب�شهادة الكفاءة
املهنية اخلا�صة باملديرين وكذلك الكفاءة املهنية
اخلا�صة بال�سائقني.

ال�سالمة الطرقية

التكوين والفعاليات اخلا�صة بال�سالمة
الطرقية  -رفع الوعي
قام الإحتاد بعقد العديد من امل�ؤمترات واحللقات
التكوينية ب�ش�أن ال�سالمة على الطرق علي مدار عام
 2011وذلك من �أجل زيادة م�ستوى الوعي والت�أكيد
انت�شار �أف�ضل
على �أهمية تكوين ال�سائقني و�ضمان
ٍ
للممار�سات املهنية بهدف تعزيز ال�سالمة على الطرق
ٍ
ب�شكل فعال يف جميع �أنحاء العامل.

�أمريكا الالتينية
كما قام الإحتاد مب�شاركة رابطة �أع�ضاء الأرجنتني
والإحتاد الأرجنتيني ل�شاحنات نقل الب�ضائع
) (FADEEACبعقد م�ؤمتر دويل ب�ش�أن «ال�سالمة
على الطرق والتكوين املهني للنقل على الطرق»
�ضم ما يقرب من  800ممثل عن امل�ؤ�س�سات العامة
وال�صناعات املعنية بالنقل على الطرق والتكوين من
�أمريكا الالتينية.
و�ضم امل�ؤمتر وفوداً ،من بني �أع�ضائها جورج غونزالز،
وكيل وزارة النقل على الطرق ،وزارة التخطيط
الفيدرايل ،واملدير التنفيذي للهيئة القومية لل�سالمة
على الطرق ،ليك فيليب رودريجيز الجوتز ،هذا
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور عدد من خرباء �أبحاث
ال�سالمة على الطرق ،الذين ا�ستعر�ضوا م�ستوى �أداء
ال�سالمة على الطرق يف الأرجنتني و�إيبريو�أمريكا
ومريكو�سور وا�ستك�شفوا �أ�ساليب لتح�سني ال�سالمة
ٍ
ب�شكل فعال يف �أمريكا الالتينية� ،إىل
على الطرق
جانب جهودهم البارزة يف حتديد �أ�سباب حوادث
الطرق ومعاجلتها ومن بينها حوادث ال�شاحنات.
كما �أ�شارت الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمتر �إىل �أن تعر�ض
العربات التجارية للحوادث ال يعني بال�رضورة
�أنها هي ال�سبب وراء وقوع مثل هذه احلوادث،
وذلك وفقًا ملا �أو�ضحته نتائج الأبحاث العلمية،
مثل الدرا�سة الأوربية مل�سببات حوادث ال�شاحنات
) ،(ETACحيث �أظهرت البيانات �أن ن�سبة %85من
�إجمايل عدد احلوادث يكون �سببها خط�أ ب�رش ًيا،
 %75من احلوادث �سببها امل�ستعملون الآخرون
للطرق مقارن ًة بن�سبة  %25من احلوادث �سببها
�سائقوا ال�شاحنات .وعليه �أو�صى اخلرباء بالرتكيز
على العن�رص الب�رشي من خالل تعزيز وتنفيذ
معايري فعالة ومواتية للتكوين املهني للعاملني يف
النقل على الطرق على النحو املن�صو�ص عليه من
قبل الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل علي
الطرق.

جامعة الدول العربية
�سيعمل الإحتاد على تو�سيع النطاق اجلغرايف
ملنهجية الدرا�سة الأوربية مل�سببات حوادث ال�شاحنات
ليغطي منطقة الدول العربية ،وذلك بهدف امل�ساعدة
على حتديد ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث التي
ت�شتمل على �شاحنات يف هذه الدول البالغ عددها
 22دولة.

ال�رشق الأو�سط
عقد الإحتاد ندوة بعنوان «تغيري �سلوك
م�ستخدمي الطرق من �أجل التح�سني الفعال
لل�سالمة على الطرق» يف ا�سطنبول ،تركيا ،حيث
ح�رض الندوة ما يقرب من  150وفدً ا ممث ً
ال عن
امل�ؤ�س�سات العامة ،وقطاع النقل على الطرق ،وخرباء
�أبحاث ال�سالمة على الطرق �إىل جانب القطاعات
العاملة يف �صناعة التكوين من  30دولة ،وركزت
هذه الندوة على الأبحاث واملبادرات الرئي�سية التي
ٍ
ب�شكل فعال .وتو�صلت
تعالج ال�سالمة على الطرق
الندوة يف ختام فعالياتها �إىل �رضورة الرتكيز على
ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث �أال وهو العن�رص
الب�رشي ،وذلك من �أجل املعاجلة الفعالة لق�ضية
أي�ضا على احلاجة
ال�سالمة على الطرق .كما ركزت � ً
�إىل برامج تكوينية عالية اجلودة تتعلق بالنقل على
الطرق ،مثل الربامج التي حتددها وتوفرها �أكادميية
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 �أنحاء
العامل ب�شكلٍ فعال.
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ال�سالمة الطرقية

نقل الب�ضائع اخلطرة .....على نحو
�آمن.....على امل�ستوى العاملي
�أثناء فعاليات مناق�شة املائدة امل�ستديرة ب�ش�أن «نقل
الب�ضائع اخلطرية :الأبعاد العاملية والإقليمية»
التي انعقدت يف �إطار عمل جلنة النقل الربي
التابعة للجنة الأمم املتحدة الإقت�صادية لأوروبا،
عر�ضت جمموعة اخلرباء التابعة للإحتاد املعنية
بنقل الب�ضائع اخلطرة �أهدا ًفا طويلة املدى ب�ش�أن
تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بالنقل الدويل
للب�ضائع اخلطرة على الطرق ) (ADRيف �أجزاء
�أخرى من العامل ،وخا�ص ًة يف ال�رشق الأو�سط و�أ�سيا
و�أفريقيا.

الندوة الثالثة برعاية الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي وجامعة الدول العربية والإحتاد
العربي للنقل الربي ب�ش�أن النقل الدويل
للب�ضائع اخلطرة على الطرق )(ADR
يف �إطار عملية املتابعة ،نظم الإحتاد الندوة الثالثة
مب�شاركة جامعة الدول العربية والإحتاد العربي
للنقل الربي ب�ش�أن النقل الدويل للب�ضائع اخلطرة
على الطرق ) (ADRيف القاهرة ،م�رص ،و�شارك يف
هذه الندوة ما يقرب من � 150شخ�ص ًا من وزراء
النقل ،وامل�س�ؤولني عن تطبيق القوانني ،واجلمارك
والتجارة ،هذا �إىل جانب ممثلني من املنظمات
الدولية وقطاع �صناعة النقل الطرقي .وكانت الندوة
مبثابة من�صة لتقييم الإحتياجات الإقليمية الالزمة
لتح�سني عملية نقل الب�ضائع اخلطرة على الطرق
وا�ستعرا�ض اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن النقل الدويل
للب�ضائع اخلطرة على الطرق من �أجل تعزيز تنفيذها
يف الدول العربية باعتبارها الأداة الرئي�سية لتح�سني
ال�سالمة الطرقية على امل�ستوى الإقليمي.

ويف � ,2012سيقوم الإحتاد مبراقبة تنفيذ �أنظمة
النقل الذكية ) (ITSعن كثب وذلك لتعزيز تنفيذ
ال�رشوط اخلا�صة بنقل الب�ضائع اخلطرة .وي�شجع
الإحتاد على اال�ستخدام التطوعي لتطبيقات �أنظمة
النقل الذكية بهدف �ضمان حرية مر�سلي وم�ستلمي
الب�ضائع يف اختيار و�سائل النقل التي ي�ستخدمونها،
وجتنب حتويل تطبيقات �أنظمة النقل الذكية �إىل
�أدوات تف�ضل و�سيلة نقل على �أخرى.

�ضمان �سالمة الفرامل
تركز اللجنة الدو ْلية لل�ش�ؤون الفنية التابعة للإحتاد
) (CITعلى تقنيات العربات ،والوثائق ،ووحدات
التحميل ،والتقنيات الالزمة� ،إىل جانب تكاملها مع
�سل�سلة النقل ،وال�سيما يف نقل الب�ضائع اخلطرة،
كما ت�سعى �إىل �إجراء اختبارات مالئمة للت�أكد من
جدارة ال�سري على الطرق وكذلك �إجراء فحو�صات
على فرامل العربات التجارية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني
احلمولة والأوزان والأبعاد.
ويف �إطار العمل على حت�سني م�ستوى تقييم
ال�رشوط الفنية للفرامل بطريقةٍ مالئمة وعادلة،
فقد تعاونت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون الفنية التابعة
للإحتاد مع ال�سلطات الدامنركية لتقدمي اقرتاح
لفريق العمل التابع للأمم املتحدة املعني مبعايري
الفرامل والأجزاء الدوارة ) ،(UN GRRFوالتي يجب
تبنيها يف عام .2012
ويجب �أن يتعاون العاملون يف قطاع النقل الطرقي،
ومقاولو النقل بالعربات ،وامل�ستوردون ،ومالكو
م�آرب ال�سيارات ،وال�سلطات والهيئات املعنية ب�إجراء
الإختبارات مع ًا من �أجل تبني الإجراءات واملعايري
التي ت�ضمن حت�سني ال�رشوط الفنية لفرامل عربات
النقل الثقيل .ومن الأهمية �أن ت�ستهدف املتطلبات
القانونية �إعطاء الأولوية لعمليات الفح�ص الدوري
على ت�شغيل املكونات والأنظمة التي تعترب مهمة
لل�سالمة الطرقية والتي ميكنها �أن تو�ضح ب�شفافية
التكلفة املوحدة.

ويدعم الإحتاد الدويل و�أع�ضا�ؤه جميع
	�إجراءات ال�سالمة الطرقية التي ت�ستهدف 		
معرفة ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلوادث
التي تت�ضمن العربات التجارية.

التكوين
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ُيعد التكوين املهني يف جمال النقل الطرقي �أم ًرا بالغ الأهمية
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى .ويتعني على متخ�ص�صي النقل
�رسيعا والبقاء على دراية ب�أحدث التطورات
الطرقي التكيف
ً
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 واالمتثال
للقوانني التي تزداد تعقيدً ا والتقدم التكنولوجي امل�ستمر.
وبذلك ،ميكنهم تقدمي خدمات تتمتع بالكفاءة ومطابقة
املعايري البيئية والفاعلية من حيث التكلفة لتلبية الطلب
الإقت�صادي وا�ستمرار القدرة على التناف�س حمل ًيا و�إقليم ًيا
ودول ًيا.
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التكوين اخلا�ص بالإحتاد الدويل
للنقلالطرقي«:تعلماكت�ساباملعرفة»
يتمثل الهدف من تكوين الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق يف غر�س ثقافة «تعلم اكت�ساب املعرفة»
يف �إطار قطاع النقل على الطرق ،وخلق التعاون
بني جميع الأن�شطة التكوينية اخلا�صة بالإحتاد
الدويل للنقل على الطرق � -أكادميية الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق والتكوين اخلا�ص باتفاقية
 TIRوالتكوين الداخلي للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق .وجميع امل�شاركني يف التكوين اخلا�ص
بالإحتاد الدويل للنقل على الطرق� ،سواء كانوا
مديري النقل على الطرق �أو �سائقني �أو جمعيات
�أع�ضاء بالإحتاد �أو �سلطات جمارك ،ي�ستفيدون
من اخلا�صية املميزة للح�صول على املواد التكوينية
التفاعلية و�أدوات �إدارة التكوين الفعالة.

برنامج �شهادة الكفاءة املهنية للم�سريين
يقدم برنامج �شهادة الكفاءة املهنية ) (CPCللمديرين
اخلا�ص ب�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق جمموعة من معايري التكوين الدولية لتلبية
كافة احتياجات املديرين .وقد متت ترقية الربنامج
من �أجل �أخذ املتطلبات الإقليمية يف احل�سبان ،ال
�سيما الأحكام اجلديدة اخلا�صة بالالئحة الأوروبية
 EC 1071/2009املطبقة يف دي�سمرب  .2011ويف
عام � ،2012سوف يتوا�صل العمل التعاوين ب�ش�أن
عمليات تكييف الربنامج فيما يتعلق مبناطق
�أخرى.

�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي  -التميز يف جميع �أنحاء العامل
والإعرتاف الدويل يف جمال التكوين
املهني للنقل الطرقي
تعمل �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
مع �رشكائها وفريق من اخلرباء على م�ستوى العامل
لتوفري �إطار عمل خا�ص بالتكوين املهني للنقل على
الطرق واال�ستفادة من االعرتاف والدعم الدويل
الذي متنحه اللجنة اال�ست�شارية رفيعة امل�ستوى
التابعة لأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
) .(ADCوتت�ألف اللجنة اال�ست�شارية العليا من
ممثلني من البنك الدويل واللجنة الإقت�صادية للأمم
املتحدة اخلا�صة ب�أوروبا ) (UNECEومنتدى النقل
الدويل واملفو�ضية الأوروبية ) (ECوالإحتاد الأوروبي
لعمال النقل.

ال�شبكة العاملية وبرامج معاهد
التكوين املعتمدة لأكادميية
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي

تقدم �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
من خالل �شبكتها العاملية التي ت�ضم  50معهد
تكوين معتمد ) (ATIsيف  35بلدً ا العديد من برامج
التكوين التي تركز على تطوير املهارات واملعرفة
اخلا�صة مبتخ�ص�صي النقل على الطرق و ذلك
لتعزيز قدرتهم للتعامل مع جميع اجلوانب الرئي�سية
لعمليات النقل على الطرق .ويجري حتديث برامج
�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ،التي
يتم ت�صميمها من قِ بل خرباء معروفني دول ًيا وحتت
�إ�رشاف اللجنة اال�ست�شارية رفيعة امل�ستوى ،على نحو
م�ستمر لدمج �أف�ضل املمار�سات و�ضمان الإمتثال
للقوانني الدولية والإقليمية والوطنية املعمول بها.

وتقوم �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرق بتقدمي �شواهد ملدربي
�شهادة الكفاءة املهنية اخلا�صة بامل�سريين من ال�رشق الأو�سط
واملنطقة

برنامج �شهادة الكفاءة املهنية لل�سائقني
يغطي برنامج �شهادة الكفاءة املهنية )(CPC
لل�سائقني اخلا�ص ب�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق جمموعة �شاملة من املو�ضوعات بد ًءا
من التحميل الآمن وت�أمني الب�ضائع �إىل القيادة
املتوافقة مع املعايري البيئية .ومن �أجل تلبية
االحتياجات الوطنية املحددة لتكوين ال�سائقني،
يتم تنفيذ الربنامج على �أ�سا�س كل حالة على
حذة ل�ضمان �أق�صى بناء للكفاءات املهنية اخلا�صة
بال�سائقني يف جمال النقل على الطريق ونقل
امل�سافرين.

كما مت �إطالق برنامج تكوين جديد ل�شهادة الكفاءة
املهنية ي�ستهدف متخ�ص�صي النقل الطرقي املعنيني
بالنقل الدويل يف منطقة رابطة الدول امل�ستقلة.
ميتثل هذا الربنامج ،الذي مت تطويره من خالل
التعاون الوثيق مع �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي يف  6دول من رابطة الدول امل�ستقلة،
امتثا ً
ال كام ً
ال لـ « اتفاقية رابطة الدول امل�ستقلة
ب�ش�أن مواءمة املتطلبات مع التكوين الإ�ضايف
والكفاءة املهنية مل�شغلي النقل الطرقي الدوليني يف
الدول الأع�ضاء يف رابطة الدول امل�ستقلة».

التكوين

برنامج ال�شحن الآمن وت�أمني الب�ضائع

وقد ح�صلت �ستة معاهد تكوين معتمدة على الإعتماد ب�ش�أن
تقدمي برنامج التكوين الدويل اخلا�ص ب�شهادة الكفاءة املهنية
لل�سائقني يف رابطة الدول امل�ستقلة

برنامج نقل الب�ضائع اخلطرة

)(ADR

�أطلقت �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
برنامج ال�شحن الآمن وت�أمني الب�ضائع التفاعلي
ومتعدد اللغات .وي�ستجيب هذا الربنامج
لالحتياجات التي مت الإعراب عنها من قِ بل العديد
من معاهد التكوين املعتمدة ويتناول ب�شكل مبا�رش
هدف الإحتاد الدويل للنقل على الطرق والدول
الأع�ضاء به من �أجل زيادة العمل نحو حت�سني
�سالمة الطرق .ويدرج هذا الربنامج اجلديد ،الذي
ي�ستهدف متخ�ص�صي النقل على الطرق املتنقلني
وغري املتنقلني ،معظم متطلبات معيار CEN
الأوروبي  12195-1:2010ب�ش�أن قيود التحميل
املتعلقة بعربات الطريق والتي بد�أ �رسيانها
يف مايو .2011

�أطلقت �أكادميية الإحتـــاد الدويل للنقـــل الطرقــي
برناجما جديدً ا لنقل الب�ضائع اخلطرة ) (ADRالذي
ً
خ�صي�صا لتلبية احتياجات العمال
مت ت�صميمه
ً
غري املتنقلني امل�شاركني يف تفريغ الب�ضائع اخلطرة
من ال�شاحنات ،مبا يتما�شى كل ًيا مع اتفاقية نقل
الب�ضائع اخلطرة .وين�صب تركيز الربنامج على
احتياجات القادة املهنيني ويتم تطبيقه فيما يتعلق
بنقل الطرود وال�شحنات واحلاويات ،با�ستثناء
املتفجرات (الفئة )1واملواد امل�شعة (الفئة .)7

برنامج مقيا�س ال�رسعة وامل�سافة
مت حتديث برنامج مقيا�س ال�رسعة وامل�سافة اخلا�ص
ب�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي من �أجل
�إدراج �أحدث التغريات الت�رشيعية ومتت �إعادة
ت�صميمه لزيادة �إمكانية الو�صول و�إثراء جتربة
امل�ستخدم.

ويتميز برنامج التكوين اخلا�ص ب�أكادميية الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق باحتوائه على جهاز حماكاة مميز وتفاعلي ب�ش�أن
التحميل الآمن وت�أمني الب�ضائع.

جمموعة �أدوات «القيادة من �أجل
التغيري» اخلا�صة بفريو�س فقدان املناعة
املكت�سبة الإيدز

قدمت �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي �شواهدا ملدربي
برنامج نقل املواد اخلطرة وبرنامج مقيا�س ال�رسعة وامل�سافة يف
جنوب �رشق �أوروبا.

تهدف جمموعة �أدوات التكوين «القيادة من �أجل
التغيري» متعددة الو�سائل ب�ش�أن فريو�س فقدان
املناعة املكت�سبة الإيدز اخلا�صة ب�أكادميية الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق ،والتي مت تطويرها
بال�رشاكة مع منظمة العمل الدولية والإحتاد الدويل
لعمال لنقل ) (ITFل�صالح قطاع النقل على الطرق،
�إىل زيادة الوعي وتقدمي التكوين امل�ستهدف ب�ش�أن
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز وذلك لتمكني
عمال وموظفي النقل على الطرق لال�ستجابة
بفاعلية لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الأيدز يف
�أماكن عملهم .وتتوفر املجموعة بلغات متعددة يف
جميع معاهد التكوين املعتمدة التابعة لأكادميية
الإحتاد )(ITFواجلمعيات الأع�ضاء يف الإحتاد
) (ITFوال�رشكاء املعنيني.
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الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي املتاحة على الإنرتنت
يتيح الإ�صدار اجلديد املتاح على الإنرتنت
لأكادميية الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ملعاهد
التكوين املعتمدة �إدارة عملية الإعتماد اخلا�صة بها
عرب الإنرتنت و�إدارة امللف التعريفي اخلا�ص باملعهد
بطريقة �سهلة للغاية .وت�سهم امليزات اجلديدة
العديدة ،مثل ا�سترياد وت�صدير بيانات القدرات
الإ�ضافية للخريجني ،يف حت�سني جتربة امل�ستخدم.

االكادميية تقدم التكوين للمدربني يف برنامج التحميل الآمن
وت�أمني ال�شحنات )(Safe Loading and Cargo Securing

تكوين املكونني
تقدم الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق دورات «تكوين املكونني» من �أجل تعزيز
املعارف واملهارات املطلوبة لتقدمي التكوين على نحو
فعال و�ضمان تلبية مقدمي التكوين ملعايري التكوين
عالية اجلودة واملت�سقة اخلا�صة بالأكادميية.
وقد �أقيمت بنجاح عدة دورات لتكوين املكونني
امل�شاركني يف تقدمي برامج  ،ADRوالتحميل الآمن
وت�أمني احلمولة ( ،)SLCSو  ،CPC Managerو
 CPC Driverو .HIV/AIDSو�سوف تركز الور�شات
التكوينية اجلديدة على تطوير املهارات الفنية
والتعليمية واملنهجية لدى املكونني و�سيبد�أ العمل
بها يف .2012

التعلم الإلكرتوين
نظام �إدارة املحتوى
مت �إثراء نظام �إدارة املحتوى اخلا�ص بالإحتاد
الدويل للنقل على الطرق مبحتوى �إ�ضايف و�إمكانية
ت�صفح حم�سنة من �أجل تي�سري الو�صول �إىل برامج
�أكادميية الإحتاد العاملي للنقل على الطرق واملواد
املتخ�ص�صة املرجعية .وي�سمح هذا النظام احلد�سي
متعدد اللغات واملتاح على الإنرتنت ملعاهد التكوين
املعتمدة الو�صول �إىل املحتوى والأدوات التي من
�ش�أنها �أن ت�ساعد املتدربني يف عملية التعلم يف
�أي وقت .وميكن كذلك ملعاهد التكوين املعتمدة
من الأكادميية تنزيل كافة املوارد وا�ستخدامها
واال�ستفادة منها يف علمية تطوير الربامج
وحتديثها.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يعزز
ال�رشاكة مع منظمة اجلمارك العاملية
�أ�صبحت برامج  IRU-WCO TIRللتعلم 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 للإحتاد الدويل
للنقل على الطرق يف حت�سني الفهم العاملي لنظام
 TIRوالت�شغيل ال�سل�س له.
وبالتوازي مع ذلك ،وا�صل الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق تطوير قدرات تعلم  TIRالتي يوفرها من
خالل �إكمال جمموعة من الوحدات املزودة بال�صور
املتحركة ب�شكل كامل والتي ت�ستهدف على وجه
التحديد تلبية احتياجات الإحتادات التي ت�صدر
بطاقات العبور .TIR

التكوين

م�رشوعات التكوين الدولية امل�شرتكة
تجُ ري الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق م�رشوعات دولية م�شرتكة ت�ستهدف و�ضع
معايري �أداء مرتفعة يف �صناعة النقل على الطرق
مما ي�سمح بتعزيز التزام ال�صناعة بزيادة ال�سالمة
على الطرق وخف�ض الب�صمة الكربونية وحت�سني
احرتافية العاملني بها.

م�رشوع الإحتاد الأوروبي ليوناردو:
DRIVEN

�أطلقت الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل
على الطرق بالتعاون مع ال�رشكاء يف �أ�سبانيا وبولندا
وفرن�سا م�رشوع ًا ي�ستهدف تطوير املعارف واملهارات
التكوينية ونقلها �إىل املكونني الذين يقدمون
التكوين الدوري لل�سائقني يف الفئة ج .وي�أتي هذا
الربنامج ا�ستجابة �إىل احلاجة امللحة لإن�شاء قدرة
تكوينية عالية امل�ستوى ل�ضمان العر�ض الكايف
وتفادي النق�ص يف ال�سائقني امل�ؤهلني .وباعتباره
برنامج متابعة ،يهدف  DRIVENالآن �إىل تزويد
الأطراف املعنية بربنامج تكوين موحد يعمل على
تعزيز املعارف التقنية واملداخل املنهجية ومهارات
التدري�س لدى املكونني مبا ي�ضمن حتقيق �أعلى
م�ستوى من النجاح يف برنامج تكوين ال�سائقني
.CPC

التكوين يف العامل العربي
ت�شارك الأكادميية التابعة للإحتاد 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�شغلو النقل على الطرق
يف العامل العربي وذلك من خالل تقدمي برامج
الأكادميية التابعة للإحتاد الدويل للنقل على الطرق،
مثل  CPC Managerو ADRيف العامل العربي.

م�رشوع

ECO-EFFECT

�أطلق م�رشوع ECO-EFFECT
(ECO trainEr For Fleet commErcial truCks
)and lighT vehicles

واملمول باال�شرتاك مع الوكالة الأوروبية للطاقة
الذكية ،بالتعاون مع ت�سعة �رشكاء من ثمانية بلدان
بهدف و�ضع الربامج اخلا�صة بالقيادة املالئمة بيئي ًا
وتطبيقها وذلك بغية تعزيز �سلوكيات القيادة املراعية
للبيئة بني ال�سائقني املحرتفني مما من �ش�أنه �أن
ي�ساعد يف خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
بن�سب �أكرب.
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احلوار الإجتماعي الأوروبي  -امل�رشوع املعني باملهارات
و التكوين يف قطاع النقل الطرقي )(STARTS
ش� الإحتاد الدويل للنقل الطرقي والإحتاد
�أن� أ
الأوروبي للعاملني يف النقل ) (ETFرابطة من
ال�رشكاء مهمتها اختبار التكوين واملهارات لدى
العاملني املتنقلني وغري املتنقلني يف قطاع النقل
على الطرق .وت�ؤكد ال�رشاكة يف امل�رشوع على
امل�صلحة امل�شرتكة لكل من �أ�صحاب الأعمال
والعمال يف حتديد الإجراءات املطلوبة من �أجل
تعزيز الأثر الإيجابي للتكوين يف قطاع النقل على
الطرق و�ضمان �إمكانية تقدميه ب�أف�ضل الطرق
و�أقلها تكلفة.

وقد �أبرزت نتائج البحوث الأولية للم�رشوع
التحديات املتعلقة بتوجيه الإحتاد الأوروبي املعني
بتكوين ال�سائقني ) ،(EC/59/2003والتي �شملت:
احلواجز املتعلقة باالعرتاف املتبادل مب�ؤهالت
ال�سائقني  CPCبني الدول الأع�ضاء يف
		
الإحتاد الأوروبي ؛
ال�شواغل ب�ش�أن جودة التكوين يف بع�ض البلدان؛
احلاجة �إىل تعزيز الدعم واالعرتاف املقدمني على
امل�ستوى الوطني ملعاهد التكوين املعتمدة ،مثل
املعاهد املعتمدة من الأكادميية التابعة للإحتاد
الدويل للنقل على الطرق ؛
انعدام وجود �آلية لتبادل املعلومات بني الدول
الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي مما من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل م�شكالت يف الإنفاذ على الطرق؛
ال�شواغل املتعلقة بالقدرات التكوينية غري الكافية
التي تقف عائق ًا يحول دون تلبية ال�سائقني
احلاليني للمواعيد اخلا�صة بالتكوين الدوري.

ومن املزمع �أن يبد�أ العمل يف م�رشوع
يف  2012و�سيوا�صل الإحتاد الدويل جهوده حلمل
احلكومات ،بالتوازي مع قراره ب�ش�أن نق�ص ال�سائقني
واملهارات ،على االعرتاف بالقيمة اال�سرتاتيجية
التي ميثلها العاملون يف قطاع النقل التجاري على
الطرق ،و�ضمان قدرتهم على اال�ستمرار يف خدمة
املجتمع والإقت�صاد من خالل الكفاءات االحرتافية
املطلوبة.
STARTS

املزيد من املعلومات على املوقع :

starts.iru.org

احلركية
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يتميز الإقت�صاد احلايل بعوملته و �شدة مناف�سته� .ساهمت
�أمناط احلركية اجلديدة �إىل جانب زيادة التنمية الإقت�صادية،
والعدالة االجتماعية واملخاوف البيئية على امل�ستوى العاملي
يف ظهور حاجة ملحة �إىل �إعادة التفكري فى �أنظمة النقل
وتغيري �سلوك الأ�شخا�ص �أثناء ال�سفر.
ولذا يجب �أن تعمل �سيا�سات النقل على ت�شجيع اال�ستخدام
وا�سع النطاق لو�سائل النقل التي تتمتع بكونها �آمنة
و�صديقة للبيئة وفعالة يف ا�ستهالك الطاقة ومرنة ،ويف
الوقت ذاته معقولة ال�سعر ،من �أجل �ضمان التنقل الدائم
للجميع ،فى �أي مكان فى العامل.
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اتخذ اخلطوة الذكية من �أجل م�ستقبلنا:
ان�ضم للحملة !

يوفر النقل اجلماعي من خالل البا�صات واحلافالت
ا�ستجاب ًة مثالية ملجموعة من التحديات احلالية
وامل�ستقبلية حلركة التنقل مثل الإدماج االجتماعي،
والتوا�صل مع طرق النقل الأخرى ،وانبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون و االزدحام.
لقد �أطلقت �صناعة احلافالت و البا�صات مبادرة
«�سمارت موف» ،وهي حملة تدعيم وتوعية طويلة
املدى تهدف �إىل توجيه اهتمام وا�ضعي ال�سيا�سات
يف قطاع النقل �إىل البا�صات واحلافالت بغية
م�ضاعفة ا�ستخدامها وحتقيق التنقل الدائم للجميع.
لقد ظلت حملة «�سمارت موف» ملا يربو عن عامني
تعمل على تزويد �صانعي القرارات وال�سيا�سات
باحلقائق والأرقام الدقيقة واملوثوق بها من �أجل
�ضمان �سن ت�رشيعات واعية و�إعداد �سيا�سات تعمل
بدورها على دعم وت�شجيع املواطنني على التنقل
نطاق وا�سع
با�ستخدام البا�صات واحلافالت على
ٍ
على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية كلما كان
ذلك ممكنًا.

ال�سالمة الطرقية �أو ً
ال

انطال ًقا من االلتزام اخلا�ص بالإحتاد الدويل ،فقد
و�ضعت �صناعة البا�صات واحلافالت ال�سالمة على
الطرق على ر�أ�س �أولوياتها لأهداف عام ،2011
وذلك يف نطاق حملة �سمارت موف العاملية،
وال�سيما من خالل تنفيذ وتطوير �أف�ضل املمار�سات
والأن�شطة التكوينية اخلا�صة بال�سالمة على الطرق
والعمل على ن�رشها ،مثلها مثل التي توفرها
�أكادميية الإحتاد ،هذا بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار فى
�أحدث التقنيات والأجهزة التي حتافظ على �سالمة
العربات .و�سيتم حتقيق مثل هذه الإجراءات من
خالل عقد الأمم املتحدة للعمل من �أجل ال�سالمة
على الطرق .2020-2011

ان�ضم للحملة...

www.busandcoach.travel
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ويجب �أن تعمل �سيا�سات النقل على ت�شجيع اال�ستخدام
وا�سع النطاق لو�سائل النقل التي تتمتع مبزيدٍ من الأمان
والراحة واملرونة والتكلفة املنا�سبة �إىل جانب كونها و�سائل
نقل �صديقة للبيئة وذات كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة كما
هو متاح من خالل البا�صات واحلافالت.

التنقل الدائم من خالل قواعد متوافقة
مع املناطق منخف�ضة االنبعاثات
و�سط ما يزيد عن  200دولة �أوروبية منخف�ضة
االنبعاثات موجودة بالفعل ،وما يرتاوح من
�إىل  50مدينة جديدة يتم �إن�شا�ؤها �سنو ًيا ،تفر�ض
العديد من هذه الدول جمموعة من القوانني
والقيود املرورية بالن�سبة لنقل امل�سافرين اجلماعي
بوا�سطة البا�صات واحلافالت ،مبا فيها تلك التي
حتتوي على حمركات  Euro 3التي تعد من �أف�ضل
اخليارات البيئية منذ � 5سنوات فقط.
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وت�ؤثر مثل هذه الت�رشيعات على ما يقرب من
 80,000حافلة  Euro 3يف �أوروبا ومتثل خ�سارة
قيمتها ملياري يورو والتي ميكن بد ً
ال من ذلك
ا�ستثمارها يف �سيارات �أحدث و�أنظف .عالو ًة
على ذلك ،ف�إن ال�رشكة التي متتلك ع�رشين مركبة
تعمل مبحرك  Euro 3قد تتكبد خ�سارة ت�صل
�إىل  250,000يورو �سنو ًيا� ،أى ما يعادل تكلفة
�أحدث جيل من احلافالت ،وذلك نتيج ًة لال�ستهالك
املبكر لعرباتهم .وباملثل ،ف�إن جمال التجارة املرتبط
بال�سياحة ،مثل املطاعم والفنادق الكائنة يف مدينة
�أوروبية متو�سطة امل�ساحة ،قد تفقد ما ي�صل �إىل
 50,000زائر حمتمل �سنو ًيا ،وهو ما ميثل �إجمايل
خ�سارة تقدر مبا يزيد عن  11مليون يورو.
وعلى الرغم من االجتاه املتزايد نحو تنفيذ خطة
املناطق منخف�ضة االنبعاثات فى جميع �أنحاء �أوربا،

�إال �أنه مل يتم حتى الآن �إعداد �إطار عمل مواتي
لتنظيم عملية �إدخال مثل هذه املناطق فى الإحتاد
الأوروبى ،حيث تقوم كل مدينة بتقدمي القواعد
واللوائح والإجراءات وال�شهادات اخلا�صة بها ،مما
ي�ؤدي �إىل �سوق جمزئة �إىل حدٍ كبري ،مما ي�ستلزم
ب�ش�أنه عدم كفاءة البا�صات/احلافالت�/رشكات
ال�سياحة وعمالئها وارتفاع تكاليفها ،وهذا ي�ؤثر
�سل ًبا على حركة التنقل امل�ستدامة على امل�ستوى
املحلي �إىل جانب الت�أثري على �سل�سلة قطاع ال�سياحة
ب�أكملها.
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 �أك�سيد
الكربون واالحتقان املروري بد ً
ال من تقل�صيها ،يف
حني �أنها ت�ؤثر �سل ًبا على كفاءة وفعالية �أداء �سوق
ال�سياحة والنقل الأوروبي !
وملعاجلة هذا الو�ضع ،فقد نظم الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي �أول مناق�شة �أوروبية ب�ش�أن «القيود
املرورية واملناطق منخف�ضة االنبعاثات يف �أوروبا»
والتي جمعت �أع�ضاء الربملان الأوروبي ،وملحقي
خدمات اللجنة الأوروبية وملحقي قطاع النقل
للدول الأع�ضاء ،ف�ض ً
ال عن م�شاركة ما يقرب من
 100ممثل من العاملني بقطاع ال�سياحة الأوروبية
و�سلطات املدن .وقد نا�شد الإحتاد الدويل �صناع
القرار الأوروبي بتقدمي �إطار عمل متوافق يتحتم
على جميع مدن الإحتاد الأوروبي تطبيقه والإلتزام
به عند �إدخال املناطق منخف�ضة الإنبعاثات �أو منافذ
�أخرى م�شابهة �أو فر�ض قيود على احلركة املرورية.
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املنتدى الأوروبي ال�سابع للبا�صات واحلافالت:
م�ساهمات ال�سيا�سة وقطاع النقل نحو توفري �سياحة
و�سفر �صديق للبيئة.

و�أ�رصت ال�سيدة /ايزابيل ديورانت ،نائب رئي�س
الربملان الأوروبي ،على �أن امل�ساهمات الإيجابية
الفعلية من قبل �صناعة البا�صات واحلافالت ال
ت�ؤدي �إىل القيام برحالت �صديقة للبيئة تت�سم
بالكفاءة يف ا�ستخدام الوقود فح�سب ،بل �إنها
أي�ضا �إىل خلق فر�ص عمل يف هذا القطاع
ت�ؤدي � ً
والقطاعات الأخرى ،هذا بالإ�ضافة �إىل ال�سفر
ب�أ�سعار معقولة.
نظم املنتدى الأوروبي ال�سابع للبا�صات واحلافالت
باال�شرتاك مع كل من الإحتاد الدويل ،ورابطة
�أع�ضاء الإحتاد البلجيكي لعمال البا�صات
واحلافالت ،ووكالء ال�سفر الأوروبيني ،و رابطة
منظمــي الرحالت ال�سياحية الأوروبية الذي عقد يف
 Busworld Kortrijkيف ح�ضور ما يقرب من
 200من كبار قادة الأعمال وم�س�ؤويل م�ؤ�س�سات
الإحتاد الأوروبي.
وقد دارت النقا�شات يف املنتدى حول الكيفية التي
من املمكن �أن ت�ساعد ال�سيا�سات من خاللها يف
حتقيق �إطار عمل قانوي و�إداري يعمل على تعزيز
وت�شجيع اختيارات ال�سائحني وامل�سافرين ال�صديقة
أي�ضا على م�ساهمة قطاع
للبيئة ،كما ركزت � ً
ال�سياحة و�أف�ضل املمار�سات التي تكمل مثل هذه
ال�سيا�سات وتدعمها.

وقد تو�صل امل�شاركون يف املنتدي �إىل �رضورة
�أن تتبع الإجراءات احلكومية� ،أو يف العديد من
احلاالت ال�سابقة يجب �أن ت�سبق ،التغيري ال�رضوري
يف وجهات النظر وطريقة الفهم والإدراك ال�سائدة
يف املجتمع ب�ش�أن احلافالت والبا�صات .وهذا من
�ش�أنه �أن يت�ضمن القوانني واللوائح مثل القوانني
التي حتدد القيادة اخلا�صة و�أوقات الراحة ،ونظام
عادل ل�رضيبة القيمة امل�ضافة ،وكذلك الأوزان
والأبعاد املنا�سبة للعربات ،واملناطق منخف�ضة
االنبعاثات ال�صديقة للبيئة ،واحلوافز والتمويل العام
الكايف خلدمات النقل اجلماعي للم�سافرين بوا�سطة
الأتوبي�سات واحلافالت ،وذلك على �سبيل املثال ال
احل�رص.
أي�ضا امل�شاركون يف املنتدى بـ»جولة
وا�ستمتع � ً
خ�رضاء» لعار�ضي  ،Busworldباعتباره طريقًا
خا�صا مفعم باحليوية يف �صاالت املعر�ض �ساهم
ً
يف �إر�شاد الزوار للمنتجات والتعرف على املفاهيم
اخلا�صة وثيقة ال�صلة بالإ�ستدامة ،واحلد من
االنبعاثات وال�ضو�ضاء ،والإقت�صاد يف ا�ستهالك
الوقود ،و�إعادة التدوير ،وتقليل الأوزان ،وبالتايل
تعر�ض �أحدث التقنيات التي طورها �صانعوا
وموردوا العربات بهدف حتقيق املزيد من التنقالت
وال�سفر وال�سياحة يف بيئة نظيفة.

«كما يجب على الدول الأع�ضاء �أن ت�ضع
حدً ا للممار�سات املالية التمييزية التي ت�شوه
�صورة البا�صات واحلافالت ب�شكلٍ غري
عادل مقارن ًة بو�سائل نقل �أخرى �أكرث تلوثًا
يف �سوق النقل».
ال�سيدة /ايزابيل ديورانت،
نائبة رئي�س الربملان الأوروبي
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�سيارات الأجرة :متى �شئت� ،أينما تكون !
تعد �سيارات الأجرة وال�سيارات امل�ست�أجرة بخدمات
ال�سائقني جز ًءا ال يتجز أ� من و�سائل النقل العام
يف ك ً
ال من املناطق احل�رضية و الريفية  .وبف�ضل
مرونتها التي ال مثيل لها ،تعترب �سيارات الأجرة
مكم ً
ال لو�سائل النقل العام الأخرى ،كما �أن خدماتها
منا�سبة ومتوافرة على مدار ال�ساعة� ،إىل جانب
خدمة تو�صيل كل راكب من الباب �إىل الباب.
كما �أن خدمات �سيارات الأجرة ذات املرونة العالية
تعترب �أم ًرا �أ�سا�س ًيا يف حركة التنقل امل�ستدامة
للأ�شخا�ص ،من بينهم املعاقني .فهي ت�ضمن الرتابط
االجتماعي و التكامل من خالل �إمداد املواطنني
املحليني والزائرين بالتنقل الآمن والنظيف واملرن
أ�سعار معقولة.
ب� ٍ
كما �أن �صناعة �سيارات الأجرة تبدي ا�ستعدادها
والتزامها دائ ًما بالعمل على حت�سني جودة اخلدمات
التي تقدمها ومدى جاذبيتها� ،إىل جانب متتعها
بالآمان وال�سجالت البيئية النظيفة ،وذلك من خالل
زيادة الكفاءة املهنية ل�سائقيها ومديريها.

نظ ًرا ملرونتها التي ال مثيل لها ،تعترب
�سيارات الأجرة مبثابة مكمالت حيوية
لو�سائل النقل العام الأخرى.

�سيارات الأجرة،

في جميع األوقات،
و جميع األماكن
ل�ضمان �سهولة التنقل

لكل

فرد*

سيارة أجرة واحدة = � 20شخ�ص ًا على الأقل كل يوم

50

احلركية

تعزيز ا�ستخدام �سيارات الأجرة
انطال ًقا من ال�شعار اجلديد «�سيارة الأجرة – متى
�شئت� ،أينما تكون» فقد بد�أت �صناعة �سيارات
الأجرة عملها من خالل بذل جهود جماعية
لتح�سني خدمات �سيارات الأجرة وتعزيز البيئة
الت�رشيعية بهدف زيادة ا�ستخدام �سيارات الأجرة
ٍ
ب�شكل فعلي على اعتبار �أنها جز ًءا ال يتجز�أ من
�سل�سلة النقل العام.
ونظ ًرا لهذه اجلهود طويلة املدى ،تهدف �صناعة
�سيارات الأجرة الأوروبية �إىل جعل �سيارات الأجرة
فى �صدارة جدول الأعمال ال�سيا�سية على امل�ستوى
املحلي والوطني والإقليمي ،حيث �إنها تعترب �أف�ضل
بديل لل�سيارات اخلا�صة ومكم ً
ال لو�سائل النقل العام
الأخرى.
أي�ضا يف تعزيز معايري
كما يتمثل الهدف الرئي�سي � ً
القيم الأ�سا�سية للجودة ،واجلاذبية ،وال�سالمة،
واحلفاظ على نظافة البيئة �إىل جانب �سهولة
الو�صول �إىل خدمات �سيارات الأجرة داخل قطاع
ال�صناعة من خالل زيادة الكفاءة املهنية ملديرى
و�سائقي �سيارات الأجرة وذلك من خالل التكوين
املهنى على غرار التكوين الذي تقدمه �أكادميية
الإحتاد� ،إىل جانب تكثيف تبادل �أف�ضل املمار�سات
بني حمرتيف �سيارات الأجرة و ذلك مل�صلحة
عمالئها احلاليني وامل�ستقبليني.
وتتمتع �سيارات الأجرة مبزايا و�إمكانيات غري
م�ستخدمة لتوفري و�سيلة نقل ي�سهل على املواطنني
ا�ستخدامها فى املناطق الريفية واحل�رضية على حدٍ
متاما �صناع القرار ال�سيا�سى
�سواء ،لذا فقد �أدرك ً
الأوروبى ب�أن �سيارات الأجرة تعترب جز ًءا من �سل�سلة
النقل العام.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �صناعة �سيارات الأجرة
�ستظل تعمل على ت�شجيع جمموعة القيم العامة
التي تتبناها وتعزيزها ،مما يو�ضح رغبتها يف العمل
�سو ًيا جلعل �سيارات الأجرة هي بديل التنقل الأكرث
ً
وحفاظا على البيئة كما ي�سهل
�أمنًا وراح ًة ومرونة
جلميع املواطنني الو�صول �إليها.

احلركية

�رشكاء �صناعة �سيارات الأجرة مع
املنتدى الأوروبي لذوي الإعاقة
لقد ان�ضم الإحتاد الدوىل للنقل على الطرق
واملنتدى الأوروبى لذوي الإعاقة للعمل �سو ًيا من
�أجل تطوير ون�رش قائمة مرجعية ي�سهل الو�صول
�إليها مع التو�صيات الالزمة مل�ساعدة �سائقى �سيارات
الأجرة لتح�سني جودة اخلدمات التى يقدمونها
للعمالء ذوى االحتياجات اخلا�صة وتقليل حركة
تنقالتهم.
ا�ستنادا �إىل الإر�شادات التطوعية التف�صيلية التي
ً
يوفرها الإحتاد الدوىل ،حتتوي القائمة املرجعية على
التو�صيات الالزمة ل�سائقي �سيارات الأجرة الذين
يقدمون اخلدمات له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �صعوبات فى الر�ؤية ،من بينهم ه�ؤالء الذين
لديهم كالب م�ساعدة ،الذين يعانون من �صعوبات
فى ال�سمع �أو الكالم �أو �إعاقات فى احلركة ،ويت�ضمن
أي�ضا العمالء الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة.
� ً

لقد اجتمع جمل�س جمموعة «�سيارات الأجرة
وال�سيارات امل�ست�أجرة بخدمات ال�سائقني» التابع
للإحتاد الدويل مع �أع�ضاء الربملان الأوروبى وممثلني
من وحدة النقل احل�رضية النظيفة  DG MOVEيف
بروك�سل وذلك ملناق�شة كيفية دمج �سيارات الأجرة
ٍ
ب�شكل �أف�ضل وزيادة جودة
فى �سل�سلة النقل العام
خدمات �سيارات الأجرة من خالل تقدمي الو�صول
املنا�سب �إىل قواعد مهنة قيادة �سيارات الأجرة على
م�ستوى الإحتاد الأوروبى.
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التنمية امل�ستدامة

�أكرث تعريفات التنمية امل�ستدامة �شيوع ًا هو �أنها تلك التنمية
«التي تعمل على تلبية احتياجات احلا�رض دون الت�أثري على
قدرة الأجيال القادمة يف تلبية احتياجاتهم».
�أما فيما يتعلق بقطاع �صناعة النقل على الطرق ،ف�إن حتقيق
التنمية امل�ستدامة يتمثل يف الإيفاء مبتطلبات ال�سوق ب�أقل
التكاليف البيئية والإجتماعية والإقت�صادية املمكنة ،ال�سيما
من خالل حتقيق بيئة �أف�ضل و�أكرث نظافة عالوة على النقل
الطرقي.

حتقيق التوازن ال�صحيح بني التنمية الإقت�صادية
والعدالة الإجتماعية وحماية البيئة

التنمية امل�ستدامة

ا�سرتاتيجية الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي ” 3 “iلتحقيق التنمية
امل�ستدامة
قام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بو�ضع ا�سرتاتيجية
” 3 “iلتحقيق التنمية امل�ستدامة ا�ستناداً �إىل ثالثة
حماور هي الإبداع واحلوافز والبنية التحتية،
ك�أف�ضل طريقة لتحقيق الأهداف الإقت�صادية
واالجتماعية والبيئية امل�شرتكة:
الإبتكار :القيام بتطوير وتنفيذ التدابري التقنية
واملمار�سات الت�شغيلية بفعالية �أكرب من �أي وقت
م�ضى «عند امل�صدر» للحد من الأثر البيئي الذي
يت�سبب فيه النقل على الطرق؛
احلوافز :ت�شجيع وت�رسيع عملية تقدمي �أف�ضل
التقنيات واملمار�سات املتاحة من قبل متعهدي
النقل؛
البنية التحتية� :ضمان تدفق حركة املرور دون
معوقات و�ضمان كفاءة التدابري املذكورة �أعاله.
وقد مت اعتماد اال�سرتاتيجية ” 3 “iهذه والتو�صية
بها من جانب برنامج الأمم املتحدة كنموذج
يحتذى به من قبل املجموعات الأخرى العاملة يف
امليدان.

وفيما يتعلق بقطاع �صناعة النقل الطرقي،
ف�إن حتقيق التنمية امل�ستدامة يتمثل يف
الإيفاء مبتطلبات ال�سوق ب�أقل التكاليف
البيئية والإجتماعية والإقت�صادية املمكنة،
ال�سيما بتحقيق بيئة �أف�ضل عالوة على
النقل الطرقي.

منذ انعقاد امل�ؤمتر الأول لقمة الأر�ض يف مدينة
ريو دي جانريو يف عام  ،1992والذي تبنت فيه
 182دولة جدول �أعمال القرن  ،21فقد مت االعرتاف
يف املجال الإقت�صادي كما يف البيئي ب�أن تطبيق
قواعد االعتماد املتبادل والتدابري املعزولة باتت
�أموراً م�ستحيلة .فال�سيا�سات التي ال يتم و�ضعها
بعناية �سيرتتب عليها �آثار �سلبية �ضارة ،لي�س على
أي�ضا.
الإقت�صاد فح�سب بل وعلى البيئة � ً
وفقا جلدول الأعمال  21الذي مت اعتماده يف
امل�ؤمتر ،ف�إن قطاع �صناعة النقل الطرقي ملتزم
ب�شكل م�سبق بالعمل من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة من خالل تبني ميثاق الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي للتنمية امل�ستدامة واعتماده بالإجماع
خالل امل�ؤمتر العاملي للإحتاد الذي عقد يف بوداب�ست
عام  .1996فال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة
�أ�صبح التزام ًا د�ستوري ًا لقطاع �صناعة النقل الطرقي
وفقا للمادة  2من الأهداف القانونية العامة للإحتاد
الدويل للنقل الطرقي.
وقد ان�ضم الإحتاد الدويل �إىل العهد الدويل للأمم
املتحدة ،وهو �أكرب مبادرة م�ؤ�س�سية دولية ت�ضم
�أكرث من  9500م�شارك من داخل قطاع الأعمال
وخارجه يف  140دولة� .إن �أولويات الإحتاد الدويل
ون�شاطاته ذات العالقة  -وخا�صة تلك املتعلقة
بت�سهيل التجارة والنقل الدويل الطرقي وكذلك
التنمية امل�ستدامة  -تن�سجم متام ًا مع «املبادئ
الع�رشة» للعهد الدويل فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
والعمالة والبيئة و�إجراءات مكافحة الف�ساد.
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الإبتكار
املفهوم املعياري املوحد :احلل االبتكاري
وامل�ستدام لزيادة كفاءة النقل
�إن احلاجة امللحة لتحقيق التنمية امل�ستدامة ونظام
النقل الفعال واملوفر للطاقة تتطلب حلوال ابتكارية
مثل تلك التي يقدمها املفهوم املعياري والتي من
�ش�أنها �أن ت�ساهم يف خلق قطاع نقل يركز على
النوع ال الكم ويعزز من قدرات النقل متعدد
الو�سائط.
ي�سمح املفهوم املعياري للمركبة بتغيري �سل�سلة
احلاويات �أو وحدات التحميل للو�صول �إىل احلل
الأمثل للنقل .ويتم ا�ستخدام �سال�سل طويلة حيثما
�أمكن و�أخرى �أقل طو ً
ال متى اقت�ضى الأمر .وقد
�أثبتت العديد من الدرا�سات احلكومية وال�صناعية
واالختبارات امليدانية فعالية هذا الأ�سلوب وكفاءته
فيما يتعلق بالنقل على الطرق واال�ستخدام الفعال
للطاقة والأداء البيئي وذلك من خالل حتقيق �سعة
نقل �أكرب بعدد �أقل من العربات ،ف�ضال عن ت�سهيل
عمليات النقل متعدد الو�سائط.
ومع ذلك تبقى احلاجة قائمة �إىل قيام القيادة
ال�سيا�سية مبتابعة ان�سجام ووحدة معايري وحدات
التحميل وموا�صفات العربات من �أجل �ضمان
التوافق بني جميع و�سائط النقل .و�إجراء املزيد من
التجارب امليدانية على امل�ستوى الداخلي واخلارجي
من �أجل الو�صول �إىل �أف�ضل 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 القت
جهوده الرتحيب يف العديد من الدول الأع�ضاء يف
الإحتاد الأوروبي.

الإحتاد الدويل يوجه اقرتاحاته �إىل
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا فيما
يتعلق مبو�ضوعات النقل امل�ستدام
ناق�ش ال�سيد /اومربتو دي برتو ،نائب الأمني العام
للإحتاد الدويل مع حكومات الدول الأع�ضاء �أثناء
فعاليات امللتقى الإقت�صادي والبيئي التا�سع ع�رش
ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا مدى �رضورة
تطوير �سيا�سات النقل امل�ستدامة بناء على حقائق
وواقع الإقت�صاد والنقل والطاقة ،مبا يف ذلك
اعتماد النقل التجاري الثقيل على النفط ،ومن
هنا تظهر احلاجة امللحة لو�ضع �سيا�سات للطاقة
تعزز من تنوع ا�ستخدام الطاقة بهدف توفري النفط
الحتياجات النقل اخلا�صة بالأطفال.
كما �أكد �أي�ضا على �إمكانية زيادة فعالية الأهداف
الإقت�صادية واالجتماعية والبيئية للتنمية امل�ستدامة
عن طريق تطبيق ا�سرتاتيجية الإحتاد الدويل
” 3 “iالقائمة على ثالثة عنا�رص هي االبتكار
واحلوافز والبنية التحتية.
و�أ�شار يف كلمته �إىل �أن هناك �أدوات للأمم املتحدة
مت اختبارها وجتربتها تهدف �إىل زيادة �سالمة
الطرق واحلد من الآثار البيئية للنقل ،ومن ثم فقد
نا�شد حكومات منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
تطبيق تلك الأدوات املتعددة ب�شكل فعال ك�إحدى
�أولويات املرحلة.
ففي هولندا ،قررت ال�سلطات �أن تتخطى مرحلة
التجربة عن طريق توحيد موا�صفات العربات وفقا
للمفهوم النموذجي يف عمليات النقل وال�شحن على
الطرق املحلية .كما كان وقع الفرتة التجريبية �إيجابي ًا
كذلك يف الدمنارك ،وقد مت تو�سعة نطاق �شبكة
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الطرق امل�سموح بالت�شغيل التجريبي بها يف يونيو.
وهناك �أي�ضا تطورات واعدة يف كل من �أملانيا
ومنطقة الفالندرز حيث يتوقع �أن تبد أ� التجارب
امليدانية بحلول نهاية .2012
كما ينا�شد الإحتاد الدويل امل�ؤ�س�سات الأوروبية �أن
ت�شجع املزيد من الدول الأع�ضاء يف تنفيذ تلك
التجارب واتخاذ التدابري الالزمة لل�سماح ب�إجرائها
عرب احلدود فيما بني الدول الأع�ضاء.

احلد من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
من النقل الطرقي
طالبت املفو�ضية الأوروبية الإحتاد الدويل للنقل
على الطرق بامل�شاركة يف مراجعة التدابري التي
ميكنها �أن حتد ب�شكل فعال من انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون من العربات الثقيلة يف حماولة
لإيجاد ا�سرتاتيجية للحد من انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون بحلول نهاية  .2012وتت�ضمن تلك
التدابري و�ضع معايري للأداء ،وخلق نظام موحد
عرب الإحتاد الأوروبي لقيا�س ن�سبة انبعاثات غاز
ثاين �أك�سيد الكربون من العربات على اختالف
موا�صفاتها والإبالغ عن تلك الن�سب ،وكذلك �إيجاد
نظام حتفيزي لل�رشكات امل�شاركة يف برامج احلد من
انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون.

وقد اعرتفت املفو�ضية الأوروبية با�ستحالة تطوير
معايري الأداء قبل االنتهاء من و�ضع الإجراءات
اجلديدة اخلا�صة بتو�ضيح معدل ا�ستهالك الوقود
وانبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون من جميع
وحدات النقل .ولذا فقد اقرتحت و�ضع �إجراءات
بالإحتاد الأوروبي ت�ضمن بيان معدل انبعاث غاز
ثاين �أك�سيد الكربون وا�ستهالك الوقود من قبل
العربات الثقيلة.
ومع ت�أييده الكامل لهذه املبادرة� ،أو�ضح الإحتاد
الدويل �أن هناك حتديات يواجهها م�شغلو النقل
على الطرق ،خا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
�أثناء حماولة احل�صول على احلدود االئتمانية
الالزمة لتحويل عرباتهم وعملياتهم �إىل النوع
ال�صديق للبيئة .هذا وقد ركز الإحتاد الدويل
على �رضورة االعرتاف بهذه احلقيقة الإقت�صادية
بالتوازي مع �رضورة �إيجاد حلول فعالة للحد من
انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
و�سوف يظل الإحتاد الدويل يعمل بالتعاون مع
املفو�ضية الأوروبية ال�ستك�شاف الأنظمة التحفيزية
املمكنة ملبادرات احلد من انبعاث غاز ثاين �أك�سيد
الكربون والتي تتبناها �رشكات النقل وال�شحن على
الطرق ،كما هو احلال مع و�سائط نقل �أخرى خالل
برامج الإحتاد الأوروبي القائمة بالفعل مثل ماركو بولو.
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احلوافز

مبا يف ذلك القيادة البيئية ونقل الب�ضائع اخلطرة.

يقدم الإحتاد الدويل جوائز لأف�ضل ال�سائقني
ومديري ال�رشكات وال�سيا�سات واملمار�سات املثلى
التي تعزز الأمن والأمان والكفاءة والأداء البيئي
واالجتماعي وامل�ؤ�س�سي لقطاع النقل .ويتم الرتويج
لتلك الإجنازات والنتائج يف جميع �أنحاء العامل،
كطريقة لتطبيق املمار�سات املثلى التي يجب اتباعها
يف قطاع �صناعة النقل بالكامل.

�أف�ضل م�شغل للنقل يف منطقة �أورا�سيا
خالل العام
يقدم الإحتاد الدويل كل عام جائزة للتقدم امللمو�س
يف النواحي البيئية والإقت�صادية واالجتماعية
والنواحي املتعلقة بالأمن وال�سالمة ومدى احرتافية
اخلدمات التي تقدمها �رشكات النقل يف منطقة
�أورا�سيا .حتظى هذه امل�سابقة ب�شعبية كبرية بني
م�ؤ�س�سات و�رشكات النقل على الطرق الدولية
العاملة يف منطقة �أورا�سيا ،وتهدف �إىل ن�رش �أف�ضل
املمار�سات بني �رشكات النقل على الطرق يف منطقة
�أورا�سيا .ويف هذا العام �أولت جلنة التحكيم اهتمام ًا
خا�ص ًا لاللتزام باملعايري الأوروبية واال�ستقرار املايل
وكذلك توفري التكوين املهني الالزم لهيئة املوظفني
بال�رشكة.
وقد فاز بجائزة عام

2011

كل من:

�رشكة  ،SvetAvtoTransرو�سيا ( 1-10مركبة) ،نظرا
لتميز معايري ال�سالمة بها واعتمادها كمركز خدمة
يعني برتكيب و�صيانة التاكوغراف مبا يتوافق مع
بنود اتفاقية عمل طواقم العربات امل�ستخدمة يف
النقل على الطرق.
�رشكة  Hegelmann Transporteمن كازاخ�ستان
( 11-50مركبة) ،نظرا جلودة خدماتها
العالية بف�ضل التكوين املهني امل�ستمر ملوظفيها

�رشكة  ،Intertransavtoرو�سيا البي�ضاء (يزيد عن
 50مركبة) ،نظرا لتميز املعايري البيئية لأ�سطولها،
والذي ي�ضم  57مركبة يورو  ،5و  11مركبة يورو ،4
و  3عربات يورو  ،9ف�ضال عن ح�صولها على �شهادة
الأيزو عن جودة �إدارة نقل الب�ضائع وحماية البيئة
والعمال.
ح�صل على �شهادات التقدير كل من:
�رشكة  ،Altircomمولدوفا ،نظرا لتميز املعايري البيئية
لأ�سطولها.
�رشكة � ،Barva-Avtoأوكرانيا ،نظراً لكفاءة عمليات
النقل التي تقوم بها.
�رشكة  ،K-Transitرو�سيا ،نظرا جلودة خدماتها
العالية.
�رشكة  Sergorus-UZمن �أوزباك�ستان ،نظرا
لرتكيزها ال�شديد على التكوين املهني.

جائزة �أف�ضل مدير بقطاع النقل على
الطرق
منذ عام  ،2011ويقدم الإحتاد العاملي جائزة �أف�ضل
مدير بقطاع النقل على الطرق لأف�ضل مديري
�رشكات النقل والذين قاموا بت�رشيف �رشكاتهم
من خالل خرباتهم املهنية العميقة
و�إجنازاتهم الإدارية.
وبالن�سبة للإ�صدار الأول ،فقد
تلقى  60مديرا رفيع ًا من  13دولة
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 �أن تكون �أكرث جناحا يف ال�سنوات
القادمة.
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الدبلومات الفخرية

جائزة التميز يف خدمات احلافالت

مت تقدمي الدبلوم الفخري ال�صادر عن الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق �إىل � 1,403سائق (با�صات
وحافالت و�شاحنات) �إ�ضافة �إىل � 17سائق �سيارة
�أجرة من  27دولة .بعد �أن جتاوزت امل�سافات التي
قطعها كل منهم مليون كيلو مرت على الأقل
خالل فرتة عملهم والتي تبلغ  20عاما على الأقل
يف نقل امل�سافرين والب�ضائع على الطرق الداخلية
واخلارجية دون �أن يت�سببوا يف �أي حوادث �أو
يرتكبوا �أي خمالفات مرورية خطرية �أو يخالفوا
تعليمات اجلمارك �أو اللوائح الإدارية خالل فرتة
اخلم�س �سنوات املا�ضية .ومتثل هذه الن�سبة زيادة
بواقع  %32يف عدد ال�سائقني املميزين منذ ال�سنة
املا�ضية� .إن مثل هذا الأداء ي�ستحق التكرمي ويعترب
�أ�صحابه قدوة �صاحلة لل�سائقني ال�شباب كما �أنه
ي�ساهم يف حت�سني �صورة هذه املهنة ب�شكل عام.

فازت �رشكة البا�صات

جائزة �أف�ضل مدينة �صديقة للحافالت
مت منح جائزة �أف�ضل مدينة �صديقة للحافالت
لعام � 2011إىل املنتجع الربيطاين الكال�سيكي
�ساوث بورت  ،نظرا لكونه �أكرث املدن لطفا وروعة
يف جانب ال�سياحة اجلماعية حيث تعمل على
تطبيق �سيا�سات ت�ستهدف راحة العمالء مما �أدى
�إىل م�ضاعفة �أعداد احلافالت ال�سياحية الزائرة من
 2,883يف عام � 2000إىل  5,252يف عام .2010
وقد �أخذت جلنة التحكيم الدولية اخلدمات املميزة
املقدمة يف �ساوث بورت ل�سائقي احلافالت يف
اعتبارها �أثناء اتخاذ القرار؛ حيث يتم توفري مرافق
جيدة النتظار ال�سيارات ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي يد
العون ب�شكل م�ستمر وتوفري ال�سكن املميز ،وخدمات
اال�ستقبال والرتحيب وخدمات اال�ستعالم املقدمة
لل�سائقني وال�سياح على حد �سواء.

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

ريوتلنجن ب�أملانيا ،بجائزة الإحتاد الدويل للتميز
يف خدمة احلافالت  2011نظرا اللتزامها ال�شديد
بجودة اخلدمة و �إر�ضاء العميل من خالل العرو�ض
االبتكارية املميزة .هذا وقد �أثنت جلنة التحكيم
على برامج العناية بالعمالء لدى ال�رشكة ،مبا يف
ذلك الربامج املخ�ص�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة
واملعاقني ،و�أنظمة الأمن واجلودة ،وحمالت التوعية
والت�سويق ،بالإ�ضافة �إىل ابتكار خطوط جديدة
وخدمات �رسيعة متميزة.

جائزة الإبداع يف نقل ال�سياح
با�ستخدام احلافالت
نالت ال�رشكة الأملانية  Videobustourجائزة الإبداع
يف نقل ال�سياح با�ستخدام احلافالت لعام 2011
نظرا لتمتعها بنظام فريد لنقل ال�سياح والذي يجمع
بني طابع اجلوالت ال�سياحية التقليدية التي تهدف
مل�شاهدة معامل اجلذب وبني �أحدث املبتكرات يف
تكنولوجيا الو�سائط املتعددة .وقد �أو�صت جلنة
التحكيم ب�رضورة تطبيق �أ�سلوب ال�رشكة احلديث
عرب �رشيحة �أكرب من العمالء من خالل ا�ستخدام
م�شاهد تاريخية م�صورة و�صور فوتوغرافية ومواد
م�سموعة يتم عر�ضها عرب �شا�شات عر�ض يف
احلافلة خالل الرحلة .وقد لوحظ زيادة نقل ال�سياح
با�ستخدام احلافالت يف املناطق التي تتواجد بها
ال�رشكة.

الفائزون بجوائز �أف�ضل مدينة �صديقة
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  :Eurovignetteاملزيد من
�سيارات الأجرة بال �أثر بيئي
وفقا لنظام ال�رضائب اجلديد املفرو�ض على العربات
والذي تبناه و�أقره املجل�س يف �سبتمرب � ،2011أ�صبح
قطاع النقل وال�شحن على الطرق هو م�ستخدم
الطريق ومنط النقل الأول والوحيد الذي يخ�ضع
ملجموعة �شاملة من القواعد الر�سمية ال�صادرة عن
الإحتاد الأوروبي فيما يخ�ص ا�ستبطان التكاليف
اخلارجية املتعلقة بالتلوث وال�ضو�ضاء داخل البيئة
املحلية.
و�سوف يو�شك النظام اجلديد على �إجناز واحد من
�أهدافه الرئي�سية �أال وهو حتويل قطاع النقل على
الطرق �إىل النوع ال�صديق للبيئة ،حيث ال يجب
على الدول الأع�ضاء بالإحتاد الأوروبي حتميل
م�رصوفات للم�رشوعات التي تهدف �إىل جعل قطاع
النقل قطاعا �صديقا للبيئة على امل�صدر.
ولذا يعترب هذا النظام نوعا �آخرا من ال�رضائب التي
تزيد من الأعباء املالية على قطاع النقل وال�شحن
على الطرق ،ومن ثم زيادة تكاليف النقل و�إعاقة
تناف�سية الإحتاد الأوروبي.

ويف �إطار نظام �رضائب العربات اجلديد،
ي�صبح ا�ستبطان التكاليف اخلارجية فيما
يخ�ص قطاع النقل وال�شحن على الطرق
حقيقة واقعية ،بل ولن ت�ؤدي �إىل املزيد من
التوجه نحو حتويل القطاع �إىل النوع
ال�صديق للبيئة.

تران�س بارك :حتديد مواقف ال�سيارات
امل� ّؤمنة بهدف مكافحة اجلرمية املنظمة
وبعد �سنني من �إبداء الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق ملخاوفه حول قطاع النقل التجاري على
الطرق من جراء عدم كفاية مواقف ال�سيارات عموما
وامل� ّؤمن منها ب�شكل خا�ص ،تبنى جمل�س العدل
وال�ش�ؤون 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�صدد.
ومنذ ذلك الوقت ،ركز كل من الإحتاد الدويل
واملنتدى الدويل للنقل جهودهما على �إتاحة
املعلومات اخلا�صة مبواقف ال�سيارات جلميع
ال�سائقني عرب موقع تران�س بارك؛ وهو التطبيق
الذي �أطلقه الإحتاد الدويل عرب الإنرتنت لتحديد
مواقع اال�صطفاف الآمنة واملنا�سبة .كما ي�ستطيع
م�ستخدمو موقع تران�س بارك البحث عن �أماكن
وقوف ال�شاحنات ح�سب الدولة جمانا يف دائرة
يبلغ ن�صف قطرها  100كيلو مرت حول املكان املراد،
�أو على طول م�سارات الطرق املقرر ال�سري فيها،
ويتيح هذا املوقع التعرف على جميع املرافق املتوفرة
يف �أماكن الوقوف املحددة واملدرجة باملوقع.
تتيح التحديثات امل�ستمرة مع ما تت�ضمنه من �سمات
وخ�صائ�ص جديدة ملالك املواقف اخلا�صة و�/أو
العامة الو�صول �إىل املواقف خا�صتهم وتقييم الو�ضع
بها من خالل النظام.

تقييم مواقف ال�شاحنات :م�رشوع
()LABEL
وعالوة على ذلك ،بعد ا�ستالم التفوي�ض من املديرية
العامة للنقل واملوا�صالت التابعة للمفو�ضية الأوروبية
من �أجل تنفيذ م�رشوع ( ،)LABELقام الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق �أي�ضا بت�أ�سي�س جلنة دولية
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لتقييم مواقف ال�شاحنات والتي �سوف تعمل على
�ضمان حتديث جميع ال�سلطات امل�س�ؤولة بالدول
الأع�ضاء تران�س بارك مبعلومات املواقع املطلوبة
وغريها من املعلومات ذات ال�صلة حول مواقف
ال�سيارات امل� ّؤمنة يف بالدهم ،وت�شجيعهم متى
اقت�ضى الأمر على بناء املزيد من املواقف امل� ّؤمنة
ل�صالح قطاع �صناعة النقل والإقت�صاد ب�صفة عامة.
لقد بلغت التكلفة املبا�رشة للهجوم على ال�سائقني
وعرباتهم وال�شحنات التي ينقلونها يف �أوروبا بني
عامي  2000و  2005ما يزيد عن  7مليار يورو،
هذا دون احت�ساب املعاناة الإن�سانية والنفقات غري
املبا�رشة �أو قيمة الفر�ص التجارية املفقودة.
وبالإ�ضافة �إىل املجهود املقدم من قبل الإحتاد
الدويل واملنتدى الدويل للنقل فيما يخ�ص حتديث
املعلومات املتاحة يف تران�س بارك ،مت تقدمي اقرتاح

�إىل املجل�س الإقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم
املتحدة ب�إقرار الفتة موحدة على الطرق ت�شري �إىل
مواقف ال�شاحنات امل� ّؤمنة.
ويعمل الإحتاد الدويل بالتعاون مع املنتدى الدويل
للنقل على ت�شجيع جميع ال�سلطات املخت�صة
ومالك املواقف اخلا�صة لإر�سال جميع املعلومات
حول مواقف ال�سيارات التي تقع يف منطقتهم �أو
حتت م�س�ؤوليتهم �إىل الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق .وميكن �إدخال تلك املعلومات بعد ذلك �إىل
قاعدة بيانات تران�س بارك ،حيث ميكن ا�ستكمال
ا�ستمارة تقييم ذاتي من قبل ال�سلطة �أو مالك
املوقف اخلا�ص من ناحية املوقع �أو مدى املالءمة
�أو م�ستويات الأمن قبل الن�رش عقب التحقق الذي
يجريه الإحتاد الدويل بخ�صو�ص دقة املعلومات.
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بادرة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي:
الطريق ال�رسيع النموذجي
تهدف هذه املبادرة �إىل بناء طريق �رسيع منوذجي
من خالل �رشاكة حقيقية بني القطاعني العام
واخلا�ص .مت ت�صميم هذه املبادرة لتعزيز وتوفري
املزيد من الت�سهيالت لعمليات النقل على الطرق
على امتداد منطقة �أورا�سيا وذلك عن طريق دعم
التطوير املتناغم للبنية التحتية التكميلية الالزمة
لتوفري حمطات للوقوف �أكرث �أمنا وكفاءة على طول
امتداد طريق احلرير ،وكذلك تقدمي الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية املطلوبة يف البالد التي تقع بها حمطات
الوقوف.
وبعد انتهاء امل�ؤمتر ال�ساد�س للنقل على الطرق يف
منطقة �أورا�سيا واملنعقد يف يونيو  ،2011مت ت�أ�سي�س
جلنة خرباء ملتابعة تطوير البنية التحتية التكميلية
حتت مبادرة الطريق ال�رسيع النموذجي وتفوي�ضها
ب�إجراء درا�سة �شاملة جلميع نواحي امل�رشوع ل�ضمان
التنفيذ الأمثل وتوزيع املوارد املختلفة امل�شاركة به.
قام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق باال�شرتاك
مع وزارة البنية التحتية الأوكرانية بعقد �أول
اجتماع للجنة اخلرباء والذي �ضم م�س�ؤولني من
الوزارات املخت�صة يف �أوكرانيا ورو�سيا ومولدوفا
ورومانيا ،وكذلك ممثلني عن �أكرب املنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات املالية وم�ؤ�س�سات النقل على الطرق
يف منطقة �أورا�سيا ،حيث مت الرتكيز على �إن�شاء
طريق �رسيع منوذجي يف اجلزء ال�شمايل من الطريق
ال�رسيع الدائري للبحر الأ�سود وجتهيزه ب�أحدث
اخلدمات ومرافق الوقوف.

م�سار الطريق ال�رسيع النموذجي للإحتاد
الدويل يف منطقة البحر الأ�سود

التنمية امل�ستدامة

م�سار الطريق ال�رسيع النموذجي املقرتح من قبل الإحتاد الدويل
للنقل على الطرق من �أذربيجان �إىل تركيا مرورا بجورجيا

وعقب ذلك الإجتماع ،قررت جلنة توجيه الطريق
ال�رسيع الدائري للبحر الأ�سود �أن تقوم بدمج �إن�شاء
مثل ذلك الطريق ال�رسيع النموذجي ب�أجزاء الطريق
ال�رسيع الدائري للبحر الأ�سود ،والذي ميتد من
البلقان وحتى منطقة القوقاز ،يف برامج �أعمالها
بالإ�ضافة �إىل �أنها وافقت على التعاون مع الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق يف �إعداد درا�سة جدوى
حول م�رشوع الطريق ال�رسيع النموذجي.
وقام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق باال�شرتاك
مع وزارة الإقت�صاد والتنمية امل�ستدامة يف جورجيا
ومنظمة الدميقراطية والتنمية الإقت�صادية بتنظيم
االجتماع الثاين للجنة اخلرباء ،حيث مت الرتكيز
على �إن�شاء طريق �رسيع منوذجي �آخر على طريق
باكو-تبلي�سي-باتومي/ترابزون ،وقد توبع ذلك بزيارة
ميدانية �إىل حدود جورجيا مع تركيا وبالتحديد
يف منطقة �ساريف .كما متت مناق�شة النواحي املالية
املتعلقة بتنفيذ م�رشوع الطريق ال�رسيع النموذجي
وبلورة ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
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�إعادة �إحياء طريق احلرير

يف الوقت احلايل ،يتم تنفيذ %80من �أن�شطة التجارة العاملية
من خالل  30مينا ًء من املوانئ التي ت�شهد حالة اكتظاظ
متزايدة يف حركات ال�شحن .وقد �أدت هذه الديناميكيات �إىل
خ�سارة كبرية يف الدول غري ال�ساحلية ،حيث �أعاقت التنمية
الإقت�صادية وخلقت يف كثري من الأحيان توترات �سيا�سية
واجتماعية.
ونظ ًرا لأنه ال يوجد بلد منقطع عن النقل الطرقي ،ف�إن
�إعادة فتح طريق احلرير القدمي �أمام حركة النقل الدويل
الطرقي يعد بدي ً
ال عمل ًيا للتجارة من �آ�سيا �إىل �أوربا ،مما
يعزز التقدم واالزدهار و�إحالل ال�سالم يف نهاية املطاف يف
جميع الدول الواقعة على طول طريق احلرير.

	ال يوجد بلد معزول عن النقل الطرقي

طريق احلرير

امل�ؤمتر والإجتماع الوزاري ال�ساد�س للنقل الطرقي
يف منطقة �أورا�سيا
النقل الطرقي ،ربط كافة الأعمال وكافة
و�سائل النقل بني �أوروبا و�آ�سيا
مت تنظيم امل�ؤمتر والإجتماع الوزاري ال�ساد�س
للنقل على الطرق يف منطقة �أورا�سيا بالتعاون
مع اجلمعية اجلورجية ل�رشكات النقل الدويل على
الطرق ،الع�ضو يف الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق ،يف تبلي�سي ،وحتت رعاية ال�سيد /نيكا
جيالوري ،رئي�س وزراء جمهورية جورجيا .وقد
اجتذب امل�ؤمتر � 400رشكة ووفد �سيا�سي من �أكرث
من  40دولة� ،إىل جانب وزراء النقل وممثليهم
يف �أوربا ومنطقة ال�رشق الأو�سط وو�سط وجنوب
�رشق �آ�سيا ،وممثلني رفيعي امل�ستوى من املنظمات
وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية امل�شاركة يف �إعادة �إحياء
طريق احلرير .وقد ركز ال�سادة احل�ضور على حتديد
التدابري ال�سيا�سية والتنفيذية الالزمة لت�شجيع وزيادة
ت�سهيل النقل الدويل على الطرق حتى ميكنه ربط
كافة الأعمال وكافة و�سائل النقل بني �أوروبا و�آ�سيا.
ولأول مرة يف �إطار �سل�سلة اجتماعات الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق ،مت عقد اجتماع تن�سيقي
بني املنظمات وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية بهدف تعزيز
العمل امل�شرتك بني هذه اجلهات الفاعلة الرئي�سية
يف عملية �إعادة الإحياء الفعال لطريق احلرير.

« �أعتقد �أن هذا امل�ؤمتر يلعب دو ًرا �شديد
الأهمية يف حتقيق التنمية امل�ستقبلية
خلطوط النقل الطرقي واحلركة املرورية
بني دول �أوربا و�آ�سيا »
ال�سيدة فريا كوباليا ،وزيرة الإقت�صاد والتنمية امل�ستدامة،
جورجيا

وقد ت�ضافرت جهود الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
ووزراء النقل وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية مع جميع
وفود امل�ؤمتر لدعوة احلكومات �إىل تعزيز وزيادة
ت�سهيل النقل على الطرق من �أجل زيادة م�ساهمتها
يف دفع عجلة التقدم والتعجيل باالنتعا�ش
الإقت�صادي.
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�إعالن تبلي�سي ال�صادر عن الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي
مت اعتماده بالإجماع من قبل  400م�شارك ينتمون
�إىل �أكرث من  40دولة يف تبلي�سي بجورجيا بتاريخ
 17يونيو ( 2011مقتطف)
تدعو الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمتر احلكومات �إىل
تنفيذ �أدوات الت�سهيل الرئي�سية التي و�ضعتها الأمم
املتحدة ،باعتبارها �أولوية ،مثل املواءمة واتفاقيات
النقل الدويل على الطرق للحد من �أوقات االنتظار
على احلدود؛
تطوير وتطبيق خطط عمل ملكافحةالف�ساد؛
تطوير واملحافظة على على الطرق والتجهيزات
املقامة على جانب الطريق ،وكذلك نقاط العبور
احلدودية ،وت�أمني مرافق وقوف ال�شاحنات ،وذلك
وفقًا للمبادرة النموذجية التي �أطلقها الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي؛

تطبيق ر�سوم و�أجور معقولة على النقل الدويل
للب�ضائع على الطريق مبا يتفق مع تكاليف مربرة
�إقت�صاد ًيا؛
اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضع حد جلميع التدابري
التمييزية �ضد عربات النقل التجاري على الطريق،
واحرتام مبد أ� حرية العبور على النحو املن�صو�ص
عليه يف املادة  5من اتفاقية التجارة العاملية؛
دعم تطوير حلول نقل �إ�ضافية متعددة الو�سائط
تت�سم بالكفاءة والفعالية الإقت�صاديةمثل ال�شحن
بدحرجة الب�ضائع )(Ro-Ro؛
ت�سهيل �إ�صدار الت�أ�شريات بدون عوائق لل�سائقني
املحرتفني مع فرتة �رسيان طويلة املدى و�صاحلة
لعدد غري حمدود من مرات الدخول؛
ت�شجيع ودعم التكوين املهني ب�شكل ن�شط كما
هو من�صو�ص عليه من قبل �أكادميية الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق.

طريق احلرير

الإجتماع الوزاري « -ت�سهيل التجارة
والنقل الطرقي بطول طريق احلرير»
البيان امل�شرتك للوزراء املعتمد يف امل�ؤمتر واالجتماع
الوزاري ال�ساد�س للنقل الطرقي يف منطقة �أورا�سيا
املعتمد يف تبلي�سي بجمهورية جورجيا يف  16يونيو
( 2011مقتطف)
الوزراء
بالنظر �إىل �أن الت�أثري ال�سلبي «للأزمة الإقت�صادية
العاملية» على التجارة ونقل الب�ضائع على الطرق
ميكن تقلي�صه بنجاح يف فرتة ما بعد الأزمة من
خالل ت�شجيع وزيادة ت�سهيل التجارة والنقل على
الطرق؛
واقتناعا ب�أن طرق التجارة وخطوط النقل ،كما هو
ً
مو�ضح يف �أنظمة النقل على الطرق ،غري منف�صلة
ثم يتعني �إعطاء
وتعزز بع�ضها ً
بع�ضا بالتبادل ،ومن ّ
الأولوية لإزالة احلواجز الإجرائية وبناء اخلطوط
املطلوبة للربط بني القارات ف�ض ً
ال عن خطوط
املوا�صالت الفرعية لل�سكان املحليني وال�صناعة
والزراعة والتجارة؛
و�إقرا ًرا ب�أن النقل على الطرق يربط ما بني كل عمل
جتاري وكل و�سيط نقل بني �أوربا و�آ�سيا وقادر على
�إتاحة نقل الب�ضائع ،يف �أي وقت و�أي مكان� ،إىل
جميع املجتمعات بدون متييز؛
و�إدرا ًكا لأهمية ت�سهيل الو�صول احلر للأ�سواق
با�ستخدام �أنظمة النقل الدويل على الطرق عن
طريق تنفيذ الأدوات القانونية متعددة اجلوانب
الدولية الرئي�سية واملبادئ الواردة فيها ،ال�صادرة
عن الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية؛
وبالإ�شارة �إىل النتائج التجريبية لقوافل ال�شاحنات
وعمليات النقل بال�شاحنات التجارية على طول طريق
احلرير اخلا�صة بالإحتاد الدويل للنقل على الطرق،
وكذلك النتائج التجريبية للمبادرة الأورو�أ�سيوية
اجلديدة للنقل على الطرق املقدمة من الإحتاد
الدويل للنقل على الطرق (املبادرة  1و  ،)2والتي
ك�شفت عن �ضياع  %40من وقت النقل على احلدود؛

وبالنظر �إىل اجلهود الكبرية املبذولة من جانب
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق من �أجل ت�رسيع
وت�أمني 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؛ و�أداة
مراقبة الت�أخري على احلدود )(IRU BWTO؛ و�أدوات
الت�سجيل والبحث عن �ساحات انتظار ال�شاحنات
املعتمد على �شبكة الويب (موقع تران�س بارك التابع
للإحتاد الدويل للنقل على الطرق)؛
فقد قرروا العمل امل�شرتك على
�إزالة احلواجز غري املادية التي تعوق التجارة والنقل
على الطرق ،مثل �أوقات االنتظار الطويلة على
احلدود والإجراءات الروتينية والف�ساد و�صعوبات
�إ�صدار الت�أ�شريات لل�سائقني املحرتفني وغريها
من الظروف االجتماعية واملالية والقانونية والفنية
غري املواتية التي تعوق كفاءة عمليات النقل على
الطريق؛
االن�ضمام �إىل اتفاقيات الأمم املتحدة الرئي�سية
ب�ش�أن ت�سهيل التجارة والنقل على الطرق �إىل
جانب القواعد الدولية املتعلقة بحرية العبور،
وتب�سيط توثيق عمليات النقل وتر�شيد الر�سوم
وال�رضائب ،والتوفيق بني االتفاقيات الثنائية �أو
احلكومية الإقليمية املتعلقة بالنقل الدويل على
الطرق واالتفاقيات الدولية متعددة الأطراف
احلالية؛
التن�سيق بني �سيا�سات النقل الوطنية والإقليمية
التي تنظم عملية تطوير �شبكة الطرق ال�رسيعة
والعامة ،مع �إيالء تركيز خا�ص للخدمات امل�ساعدة
على جانب الطرق ،مبا يف ذلك �ساحات االنتظار
الآمنة واملريحة املخ�ص�صة لل�شاحنات وكذلك �شبكة
متطورة من حمطات التزود بالوقود وور�ش العمل،
وذلك وفقًا ملبادرة الطريق ال�رسيع النموذجي املقدمة
من الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.
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الإجتماع التن�سيقي «التطوير امل�ستقبلي
خلطوط النقل الأورو�أ�سيوية»
البيان امل�شرتك املعتمد يف  16يونيو ،2011
تبلي�سي ،جورجيا (مقتطف)
ر�ؤ�ساء املنظمات الدولية احلكومية وغري
احلكومية وامل�ؤ�س�سات املالية والإئتمانية الدولية،
وممثليها املعينني
	�إدرا ًكا للأهمية الكبرية لإحياء طريق احلرير
العظيم ،والدور الذي لعبته �أنظمة النقل
على الطرق يف دفع عملية التنمية الإقت�صادية
واال�ستقرار ال�سيا�سي والعالقات التجارية
والتعاون الإقت�صادي الإقليمي بني الدول يف
املنطقة الأوربية الآ�سيوية ال�شا�سعة ،وال�سيما
الدول غري ال�ساحلية؛
ويف �ضوء النتائج العملية مل�رشوع املبادرة
الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل على الطرق
) ،(NELTIوالتي �أظهرت �أن  %40من وقت
النقل على الطرق التجاري �ضائع على
احلدود؛

وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية لتطوير خطوط
النقل الأورو�أ�سيوية ،وتنفيذ م�رشوعات البنية
التحتية ،وتعزيز الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
وت�سهيل العبور على احلدود؛
فقد قرروا ما يلي:
املوافقة على املبادرة امل�شرتكة املقدمة من
مفو�ضية مبادرة النقل بالعبور �إىل �أفغان�ستان
والإحتاد الدويل للنقل على الطرق لرتتيب
اجتماعات تن�سيق لر�ؤ�ساء املنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،والتي تعقد مرة كل
عامني بالتوازي مع اجتماعات الإحتاد الدويل
للنقل على الطرق اخلا�صة بالنقل على الطرق
الأورو�أ�سيوية واجتماع وزراء النقل يف �أوربا
و�آ�سيا؛
زيادة م�ستوى التعاون والتن�سيق بهدف
العمل جتاه م�ستوى �أعلى من الكفاءة
واالت�ساق يف جميع جوانب تطوير خطوط
النقل الأورو�أ�سيوية و�إعادة �إحياء طريق احلرير
العظيم؛

ريا يف تطوير بنية
ومالحظة �أن �
ً
إ�سهاما كب ً
النقل التحتية خلطوط النقل الأورو�أ�سيوية
قد مت تقدميه بالفعل من قبل امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية،

تركيز االهتمام ال�سيا�سي واال�ستثمارات على
تنفيذ �أدوات ت�سهيل التجارة والنقل متعددة
اجلوانب الرئي�سية التي و�ضعتها الأمم
املتحدة ،وكذلك تطوير البنية التحتية
امل�ساعدة على جانب الطرق؛

وت�أكيدً ا على احلاجة املا�سة �إىل التحلي
مبزيد من الفعالية وحتقيق نتائج ملمو�سة �أكرث
للمواطنني ،وال�سيما يف الدول غري ال�ساحلية،
من خالل حت�سني تن�سيق جهود املنظمات

التوظيف على نطاق �أو�سع لقدرة جمموعة
امل�ؤ�س�سات املالية واالئتمانية الدولية لتنفيذ
امل�رشوعات الرامية �إىل تطوير خطوط النقل
الأورو�أ�سيوية.

طريق احلرير

املبادرة الأورو�أ�سيوية اجلديدة
للنقل الطرقي ،املرحلة  ،2حتقق
الهدف !
�أكدت النتائج النهائية للمبادرة الأورو�أ�سيوية
اجلديدة للنقل على الطرق ) - (NELTIاملرحلة ،2
والتي مت الك�شف عنها خالل امل�ؤمتر واالجتماع
الوزاري ال�ساد�س للنقل على الطرق يف منطقة
�أورا�سيا ،على خطوط طرق التجارة بني �أوربا
و�آ�سيا باعتبارها بديال جذابا وفعاال �إقت�صاد ًيا
لطرق التجارة البحرية التقليدية املكتظة بعمليات
ال�شحن .كما خل�صت �إىل �أن �إزالة العوائق الإجرائية
املتبقية على احلدود وتطوير البنية التحتية امل�ساعدة
ال�رضورية مهمة الآن لتحقيق �إمكانات النمو الكبري
لتدفقات التجارة الدولية هذه على الطرق الدولية.
وقد ر�صدت املبادرة الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل
على الطرق  -املرحلة  ،2والتي �أُطلقت يف يونيو
 2009بالتعاون الوثيق مع بنك التنمية الآ�سيوي
وبرنامج التعاون الإقت�صادي الإقليمي لدول �آ�سيا
الو�سطى ) (CARECال�صادر عنه ،عمليات ت�سليم
ب�ضائع جتارية ب�صفة منتظمة على مدى عامني،
تجُ رى بوا�سطة � 37رشكة من �رشكات النقل على
الطرق من  13دولة �أوربية و�آ�سيوية ،مبا يف ذلك
ال�صني ،وتغطي  18دولة متتد على طول الكتلة
الأورو�أ�سيوية بطول خم�سة طرق (�شمالية وو�سطى
وجنوبية و�أفغانية و�صينية).
كما كان متو�سط حركة ال�شحن على طول الطرق
املحددة يف املبادرة  18.4كيلومرت�/ساعة ،وهو ما
يعادل قرابة  450كيلومرتا يوم ًيا .ومما يف�رس هذه
ال�رسعة املنخف�ضة ن�سب ًيا هو التوقفات العديدة على

الطريق ،لأ�سباب مربرة (التزود بالوقود ،والوجبات،
واال�سرتاحة والتنظيمات املرورية على الطرق)
و�أ�سباب غري مربرة (�أوقات االنتظار على احلدود،
وال�ضوابط الوا�سعة اخلا�صة بالعربات وال�شحنات،
والتخلي�ص اجلمركي� ،إىل غري ذلك).
ومع ذلك ،ركز حتليل بيانات �سجل ال�سائقني على
�أن مدة التوقف على احلدود �أدى �إىل خ�سارة
يومية قدرها  280كيلومرتًا بدون قيادة ،وهو ما
يعني عمل ًيا فقدان  %40تقري ًبا من وقت النقل
على الطرق بطول طريق احلرير على احلدود وذلك
ب�سبب �إجراءات عبور احلدود غري املالئمة والتي
تعرقل منو التجارة بطول الكتلة الأورو�أ�سيوية
بالكامل .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يعزى  %32تقري ًبا من
تكاليف النقل �إىل املدفوعات والر�سوم غري الر�سمية
التي يتحملها م�شغلو و�سائل النقل يف طريقهم
وعند نقاط العبور احلدودية.
وعلى ذلك ،يتعني اتخاذ تدابري معينة من �أجل
احلد بدرجة كبرية من وقت وتكاليف النقل الدويل
على الطرق وزيادة القدرة التناف�سية لل�شحنات على
الطرق الدولية بطول الطرق املحددة يف املبادرة
الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل على الطرق املقدمة
من الإحتاد الدويل للنقل على الطرق .ومن املقرر
�أن ي�شمل ذلك الت�صديق والتنفيذ ال�صارم للأدوات
متعددة اجلوانب الرئي�سية التي و�ضعتها الأمم
املتحدة لت�سهيل التجارة والنقل الدويل على الطرق،
�أال وهي مواءمة �أدوات الأمم املتحدة واتفاقيات
النقل الدويل على الطرق ،وكذلك ا�ستخدام
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املعتمدة على �شبكة
الويب املطورة من قبل الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق ،مثل الإعالن الإلكرتوين امل�سبق للنقل
الدويل على الطرق ،والتنقل الآمن ،و�أداة مراقبة
الت�أخري على احلدود.
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طريق احلرير

�رشكاء الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي مع منظمة التعاون
الإقت�صادي ب�ش�أن املراقبة الدولية
لل�شاحنات
عزز جناح قافلة ال�شاحنات على طريق احلرير والتي
مت تنظيمها يف عام  2010من قبل الإحتاد الدويل
للنقل على الطرق ومنظمة التعاون الإقت�صادي،
من نتائج املبادرة الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل على
الطرق (املبادرة  1و  )2والتي �أظهرت �أن  40%من
وقت النقل على الطرق ي�ضيع على احلدود.
وقد �أطلق الإحتاد الدويل للنقل على الطرق
ومنظمة التعاون الإقت�صادي مبادرة املراقبة الدولية
لل�شاحنات ملنظمة التعاون الإقت�صادي باال�شرتاك
مع املبادرة الثالثة الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل

الطرقي ) (ECO RMT/NELTI 3يف يونيو ،2011
بهدف جمع وحتليل البيانات ب�ش�أن الظروف احلالية
للنقل الدويل على الطرق خالل عمليات ت�سليم
الب�ضائع التجارية يف منطقة منظمة التعاون
الإقت�صادي .و�سيتعني على �سائقي ال�شاحنات
املحرتفني من � 30رشكة نقل على الطرق من  9دول
من الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإقت�صادي
(�أفغان�ستان و�أذربيجان وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان
و�إيران وطاجك�ستان وتركيا وتركمان�ستان
و�أوزبك�ستان) ا�ستيفاء ا�ستبيانات و�سجالت خا�صة
تطبق منهجية الوقت وامل�سافة والتكلفة اخلا�صة
بلجنة الأمم املتحدة الإقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
واملحيط الهادئ.
و�سوف يتم تقدمي نتائج املراقبة اخلا�صة بامل�رشوع
�إىل احلكومات خالل منا�سبة م�ؤمتر منظمة التعاون
الإقت�صادي وال�صني املقرر انعقاده يف باك�ستان يف
عام .2012
وف�ض ً
ال عما �سبق ،ينبغي �أن يويل م�رشوع
) (ECO RMT/NELTI 3مزيدً ا من الرتكيز على
خطوط الطرق التجارية بني �أوربا و�آ�سيا باعتبارها
بدي ً
ال جذابا وفعاال �إقت�صاد ًيا خلطوط التجارة
البحرية التقليدية املكتظة بعمليات ال�شحن ،مع
الإزالة التدريجية للعوائق املادية وغري املادية التي
تعرقل عمليات عبور النقل على الطرق يف منطقة
منظمة التعاون الإقت�صادي� ،إىل جانب تعزيز
التبادالت الإقليمية والتكامل الإقت�صادي يف
املنطقة وكذلك باقي دول العامل.

طريق احلرير

م�رشوع النقل بالعبور �إىل
�أفغان�ستان اجلديد اخلا�ص
بالإحتاد الدويل للنقل الطرقي
العبور �إىل �أفغان�ستان هو �أحد امل�رشوعات احلديثة
التي قام بها الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف
�إطار مبادرته الأورو�أ�سيوية اجلديدة للنقل على
الطرق ،وهو يهدف �إىل تطوير عبور الب�ضائع على
الطريق من �أوربا و�آ�سيا �إىل �أفغان�ستان� ،إىل جانب
امل�ساهمة يف �إعادة �إعمار �أفغان�ستان وتنميتها
والعمل على ا�ستقرارها ،وهي دولة غري �ساحلية
موقعا ا�سرتاتيج ًيا بطول طريق احلرير الذي
حتتل
ً
مبجرد ت�أمينه ميكن �أن يلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف
حركة التجارة وخطوط النقل الدويل على الطرق
ثم حتقيق االزدهار للكتلة ب�أكملها.
ومن ّ
ويف �إطار م�رشوع النقل بالعبور �إىل �أفغان�ستان
اجلديد ،بد�أ الإحتاد الدويل للنقل على الطرق يف
تعاون فعال مع حكومة الواليات املتحدة .وقد
�شارك ممثلون عن الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق ب�شكل خا�ص يف �أن�شطة جمموعة العمل
املعنية مب�ستقبل �أفغان�ستان ) (AFIWGوالتي ت�ضم
العديد من الوكاالت الفيدرالية ووكاالت الأعمال
يف الواليات املتحدة ،حيث قدم الإحتاد مبادراته
وم�رشوعاته الرئي�سية من �أجل تطوير خطوط النقل
على الطرق الأورو�أ�سيوية.
كما �شارك الإحتاد يف �إطالق برنامج خا�ص ،يف
ب�شكيك بدولة قرغيز�ستان،والذي بد�أته القيادة
املركزية الأمريكية ) ،(US CENTCOMمن �أجل دعم
تطوير النقل التجاري على الطرق داخل �أفغان�ستان
ودول �آ�سيا الو�سطى وفيما بينها.

مكاملة عرب الفيديو لل�سيد /روبرت �آر روارك ،القيادة املركزية
الأمريكية ،يف اجلمعية العمومية للإحتاد الدويل للنقل الطرقي

يهدف م�رشوع العبور بالنقل �إىل �أفغان�ستان
اخلا�ص بالإحتاد الدويل للنقل الطرقي ،والذي
متاما مع مبادرة طريق احلرير اجلديد التي
يتما�شى ً
تروج لها حكومة الواليات املتحدة� ،إىل التكامل
التدريجي لإقت�صاد �أفغان�ستان مع نظم التجارة
والنقل الإقليمية والعاملية وكذلك تكثيف حركة
التجارة داخل منطقة �آ�سيا الو�سطى .ويف كلمة
�أمام اجلمعية العمومية للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق� ،أعربت القيادة املركزية الأمريكية عن تقديرها
الكبري للجهود املكثفة واملكملة التي يبذلها الإحتاد
يف نقل �أفغان�ستان من تلقي امل�ساعدات �إىل التجارة
عن طريق ال�سماح بالنقل على الطرق من �أجل دفع
عجلة التقدم واالزدهار و�إحالل ال�سالم يف نهاية
املطاف يف هذا البلد الذي مزقته احلرب ويف جميع
�أنحاء منطقة �آ�سيا الو�سطى.

69

70

التي�سري

تي�سري العمليات
التجارية وال�سياحة
والنقل الدويل الطرقي
يهدف تي�سري النقل الطرقي �إىل زيادة العمليات التجارية
الداخلية واخلارجية وكذلك ال�سياحة من خالل �إزالة احلواجز
الإدارية واملالية والطبيعية �أي�ضا والتي حتول دون حتقيق
قطاع النقل الطرقي لأي تنمية �إقت�صادية.

التي�سري

نظام النقل الدويل الطرقي :تي�سري وت�أمني
العمليات التجارية والنقل الدويل الطرقي
من خالل تطبيقه يف  57دولة يف جميع �أنحاء
العامل ،عمل نظام النقل الدويل على الطرق على
تي�سري وت�أمني العمليات التجارية والنقل الدويل على
الطرق ملا يزيد عن � 60سنة ،عن طريق ال�سماح
لل�شاحنات واحلاويات املختومة من قبل �سلطات
اجلمارك بعبور الدول دون �إجراء فح�ص لها على
احلدود من خالل م�ستند واحد للرقابة على
اجلمارك معرتف به دوليا ويتميز باالن�سجام وهو
بطاقة نظام النقل الدويل على الطرق.
يظل عام  2011من الأعوام الهامة بالن�سبة لنظام
النقل الدويل على الطرق ،وخ�صو�صا ب�سبب
االهتمام البالغ التي �أف�صحت عنه العديد من الدول
الكربى يف الأمريكتني وال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا يف االن�ضمام �إىل نظام النقل الدويل على
الطرق.

تو�سيع نطاق نظام النقل الدويل الطرقي
حتى �أمريكا اجلنوبية !
مبنا�سبة االجتماعات القانونية للإحتاد الدويل للنقل
على الطرق واملنعقدة يف العا�صمة الأرجنتينية
بوين�س �آير�س يف �أبريل� ،أعلنت رئي�سة الأرجنتني
كري�ستينا فرناندز دي كر�شرن ،ان�ضمام الأرجنتني
�إىل نظام النقل الدويل الطرقي يف امل�ستقبل القريب.
وقد �رصحت الربازيل على الفور عقب هذا القرار
بحر�صها البالغ على اتخاذ خطوة م�شابهة .هذا
بالإ�ضافة �إىل ت�شيلي والأورجواي وهي �أطراف
م�شاركة بالفعل يف اتفاقية نظام النقل الدويل على
الطرق ،حيث �أن تطبيق هذا النظام مبثل هاتني
الدولتني اللتني متثالن قطاع ًا كبرياً من الإقت�صاد
يف �أمريكا اجلنوبية �سوف يكون له ت�أثري

ملحوظ بال �شك على �أ�ساليب التجارة يف املنطقة
ويف العامل ب�صفة عامة.

الإهتمام بنظام النقل الدويل الطرقي
يتزايد يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا
وقع كل من جامعة الدول العربية والإحتاد العربي
للنقل الربي والإحتاد الدويل للنقل على الطرق
خطة عمل م�شرتكة تركز ب�شكل �أ�سا�سي على
تي�سري وت�أمني العمليات التجارية والنقل الدويل
على الطرق من خالل تطبيق نظام النقل الدويل
على الطرق يف دول املنطقة التي تبلغ  22دولة.
كما �سعت احلكومات ومنظمات النقل على
الطرق بالدول الإفريقية الع�رشين �إىل حتقيق نف�س
الأهداف من خالل اللجنة الإقليمية الإفريقية
للإحتاد الدويل للنقل على الطرق امل�ؤ�س�سة م�ؤخراً.
و�سوف يكون ملثل هذا التطور عظيم الأثر على
�إقت�صاديات تلك الدول وب�شكل ملحوظ يف الدول
العربية وخا�صة خالل هذا املوقف ال�صعب الذي
تواجهه بع�ض الدول يف الوقت الراهن عقب «الربيع
العربي».

حتقيق �إجنازات كربى فيما يخ�ص
حو�سبة �إجراءات نظام النقل الدويل
الطرقي
يتم حو�سبة نظام النقل الدويل على الطرق بوا�سطة
�أحدث التطبيقات املختلفة والتي مت ت�صميمها
و�إتاحتها جمانا من قبل الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق �إىل م�س�ؤ�ؤويل اجلمارك وم�شغلي قطاع
النقل على الطرق .تتيح تطبيقات تقنية املعلومات
هذه الإعالنات امل�سبقة الإليكرتونية مل�صلحة
اجلمارك ،والتتبع الفعلي لبطاقة نظام النقل الدويل
على الطرق والإدارة الفعالة للمخاطر ،بالإ�ضافة �إىل
ت�رسيع عمليات النقل الدويل على الطرق وت�أمينها
ب�شكل �أف�ضل مع �ضمان راحة م�ستخدمي الطرق.
كما يزود تطبيق النقل الآمن العرو�ض اجلمركية
مبعلومات فعلية حول حالة وتوفر بطاقة نظام النقل
الدويل على الطرق وكذلك �إر�سال تلقائي لبيانات
�إنهاء نظام النقل الدويل على الطرق من اجلمارك
�إىل الإحتاد الدويل من �أجل الك�شف العاجل عن
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�أي خمالفات بهدف رفع امل�ستوى الأمني وت�رسيع
عملية عبور احلدود .متت �إتاحة تطبيق النقل
الآمن حاليا يف  9من الدول املطبقة لنظام النقل
الدويل على الطرق ،ومي �إر�سال ما يزيد عن 80%
من بيانات �إنهاء نظام النقل الدويل على الطرق من
خالل تطبيق النقل الآمن.
تتيح الإعالنات امل�سبقة من الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي ) (IRU TIR-EPDمل�شغلي قطاع النقل على
الطرق �إمكانية تقدمي الإعالنات امل�سبقة جمانا
وبطريقة ب�سيطة وموحدة ،مبا يتوافق مع �إطار
املعايري الآمنة التي اعتمدتها منظمة اجلمارك
العاملية فيما يخ�ص بيانات ال�شحن امل�سبقة وكذلك
مبا يتما�شى مع القوانني الوطنية ذات ال�صلة.
ويف عام  ،2011مت تطبيق الإعالنات امل�سبقة بنجاح
يف العديد من الدول اال�سرتاتيجية داخل وخارج
الإحتاد الأوروبي ،وعلى �سبيل التحديد يف رو�سيا
البي�ضاء وبلجيكا والبو�سنة والهر�سك وفرن�سا
وجورجيا و�أملانيا ومولدوفا .وبف�ضل هذه التطورات
اجلديدة ،يتم ا�ستخدام تطبيق الإعالن الإليكرتوين
امل�سبق حاليا يف  18دولة من الدول املطبقة لنظام
النقل الدويل على الطرق ،مع دخول الكثري من
الدول يف طور االن�ضمام �إىل النظام منها على وجه
اخل�صو�ص رو�سيا وتركيا و�أوكرنيا.
وبالإ�ضافة �إىل مذكرة التفاهم املوقعة بني م�ؤمتر
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ) (UNCTADوبني
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق بخ�صو�ص
دمج خ�صائ�ص �إليكرتونية جديدة لإدارة خماطر
النقل على الطرق يف نظام �أونكتاد �أ�سيكودا ،وقد
�رشف الإحتاد الدويل مب�شاهدة جناح �أول مرحلة
من هذا التعاون من خالل دمج تطبيق الإعالن
الإليكرتوين امل�سبق من الإحتاد الدويل يف برنامج
�أ�سيكودا وتطبيقه يف دولتني من الدول الرائدة يف
هذا املجال :جورجيا ومولدوفا .وهذا ميهد الطريق
جلميع الدول امل�شاركة يف برنامج �أ�سيكودا لأن
ت�ستفيد من �أدوات �إدارة املخاطر هذه يف امل�ستقبل،
ومن ثم زيادة اجلذب جتاه ا�ستخدام نظام النقل
الدويل على الطرق ،وب�شكل ملحوظ يف الدول
النامية.

ال�سكرتري التنفيذي ملنظمة الدول الأمريكية ل�ش�ؤون التنمية
املتكاملة ،ال�سفري موري�شو �إي .كورتا كو�ستا (على الي�سار) ،و�أمني
عام الإحتاد الدويل للنقل على الطرق ،مارتن مارمي (على اليمني)
�أثناء توقيع برنامج العمل امل�شرتك بني املنظمة والإحتاد.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يقوي �أوا�رص التعاون مع دول
�أمريكا الالتينية

يف �إطار التو�سع اجلغرايف لنظام النقل الدويل
الطرقي يف �أمريكا الالتينية ،حر�ص الإحتاد الدويل
على تقوية �أوا�رص التعاون مع منظمة الدول
الأمريكية ) (OASعن طريق توقيع اتفاقية تعاون يف
�شكل برنامج عمل م�شرتك بني املنظمة والإحتاد
يهدف �إىل تي�سري وت�أمني العمليات التجارية والنقل
الدويل على الطرق يف جميع �أنحاء منطقة منظمة
الدول الأمريكية وذلك عن طريق تعزيز وتنفيذ
امل�شاريع الرئي�سية التي تقرتحها الأمم املتحدة يف
جمال تي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل
الطرقي؛ مثل اتفاقية النقل الدويل الطرق.

�أوراق العمل امل�شرتكة ملنظمة الدول
الأمريكية والإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يتطلع برنامج العمل امل�شرتك بني منظمة الدول
الأمريكية والإحتاد الدويل للنقل على الطرق �إىل
�إعداد �أوراق عمل وتقارير حتليلية حول النقل على
الطرق يف املك�سيك ،ومن ثم تعقبها �أوراق عمل
�أخرى حول النقل على الطرق يف دول �أمريكا
الالتينية.

قافلة ال�شاحنات اال�ستداللية

يتم جتهيز قافلة �شاحنات جتريبية م�شرتكة حاليا
لل�سفر عرب مناطق و�أقاليم �أمريكا الالتينية .ت�سعى
هذه القافلة لتحقيق نف�س �أهداف القوافل ال�سابقة
التي حظيت بالنجاح ومت تنفيذها بالتعاون بني
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق و�رشكاء �إقليميني؛
مثل منظمة البحر الأ�سود للتعاون الإقت�صادي
) (BSECومنظمة التعاون الإقت�صادي ).(ECO
ومن �ش�أن هذا امل�رشوع �أن يجلي بو�ضوح مزايا
تطبيق امل�شاريع الرئي�سية املتعددة التي تقرتحها
الأمم املتحدة فيما يخ�ص تي�سري وت�أمني 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�صني بقطاع النقل لدى البنك الدويل
قدم نائب الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل على
الطرق� ،أومربتو دي برتو ،تقريرا خمت�رصا �إىل جميع
خمت�صي قطاع النقل لدى البنك الدويل ،مبا يف
ذلك مدير �ش�ؤون النقل واملياه وتقنية االت�صاالت
واملعلومات ،جو�س لوي�س اريجوين ،حول كيفية
حتقيق البنك الدويل لر�سالته ال�شاملة التي تهدف
�إىل «العمل من �أجل عامل بال فقر» .كما �أ�شار
الإحتاد الدويل للنقل على الطرق �إىل �إمكانية
حتقيق قطاع �صناعة النقل للنمو والتقدم والرخاء
وال�سالم الدائم ،ولكن يتطلب ذلك من البنك
الدويل �أن يركز على تبني �إجراءات عبور احلدود
عن طريق تنفيذ عمالئها من الدول مل�شاريع تي�سري
العمليات التجارية والنقل على الطرق التي تقرتحها
الأمم املتحدة وتوفري التكوين املهني املنا�سب على
غرار ما تقدمه �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل على
الطرق.

تعزيز �أوا�رص التعاون بني الإحتاد الدويل
والإحتاد العربي للنقل الربي بهدف
تي�سري وت�أمني 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�شرتك ،حيث اتفقت املنظمتان على تعزيز تعاونهما
الإقليمي والرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على تي�سري وت�أمني
العمليات التجارية والنقل الدويل على الطرق يف
منطقة جامعة الدول العربية .وتت�ضمن خطة العمل
�إجراءات متنوعة مثل تنفيذ امل�شاريع الرئي�سية التي
تقرتحها الأمم املتحدة يف جمال تي�سري العمليات
التجارية والنقل الدويل على الطرق ،وكذلك حت�سني
�إجراءات ال�سالمة على الطرق وكفاءتها وم�ستوى
االحرتافية يف العامل العربي من خالل الربامج
التكوينية التي توفرها �أكادميية الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي.

الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يقوي �أوا�رص التعاون مع دول
ال�رشق الأو�سط
الإحتاد الدويل يوقع مذكرة �إتفاق مع
وزارة النقل يف �سوريا
وقع الإحتاد الدويل للنقل على الطرق مذكرة �إتفاق
مع د.م .يعرب بدر ،وزير النقل ال�سوري ،يف �إطار
تعزيز التعاون امل�شرتك وتي�سري العمليات التجارية
والنقل على الطرق داخل وعرب �سوريا.

وزير النقل ال�سوري ،الدكتور املهند�س يعرب بدر (�إىل اليمني)،
واملندوب العام للإحتاد الدويل لدى ال�رشق الأو�سط واملنطقة،
حيدر �أوزكان ،يوقعان مذكرة �إتفاق.

الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل على الطرق ،مارتان مارمي،
والأمني العام للإحتاد العربي للنقل الربي ،د .حممود حمد
العبدالالت �أثناء توقيع خطة العمل.

الإحتاد العربي للنقل الربي يوقع اتفاقية
منحة الدعم الفني مع البنك الإ�سالمي
للتنمية

يف �إطار 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�شاريع معينة
يف منطقة جامعة الدول العربية من �أجل حت�سني
�إجراءات ال�سالمة على الطرق وحتديد املعوقات �أمام
النقل الدويل على الطرق ،وتطوير برامج للتكوين
املهني مبا يتوافق مع املعايري الدولية لأكادميية
الإحتاد الدويل ،وت�شجيع الدول الأع�ضاء بجامعة
الدول العربية على �إقرار وتنفيذ االتفاقيات التي
تقرتحها الأمم املتحدة يف جمال تي�سري العمليات
التجارية والنقل الدويل على الطرق ،وخا�صة
املعاهدة الدولية ب�ش�أن تنميط الرقابة احلدودية على
ال�سلع ومعاهدة نظام النقل الدويل الطرقي.

73

74

التي�سري

الإحتاد الدويل يقوي �أوا�رص التعاون مع احلكومات
واملنظمات الإقليمية مبنطقة �أورا�سيا
تطوير قطاع النقل الدويل الطرقي
بالتعاون مع ال�صني
ا�ستقبل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي نائب وزير
النقل ال�صيني ،فنغ زنغلني ،وثلة من كبار امل�س�ؤولني
ب�إدارة اجلمارك ال�صينية واملنظمات املعنية بقطاع
النقل بهدف تعزيز �أوا�رص التعاون يف �ضوء الدور
الرئي�سي الذي يلعبه قطاع النقل على الطرق
واخلدمات اللوج�ستية يف اخلطة اخلم�سية الثانية
ع�رشة التي تنفذها جمهورية ال�صني ال�شعبية.
وقد ركزت املناق�شات على �رضورة تي�سري وتطوير
النقل الدويل الطرقي ب�شكل �آمن عن طريق تنفيذ
تقنيات جديدة و�إجراءات حم�سنة ،مثل املعاهدات
واالتفاقيات التي تقرتحها الأمم املتحدة والتي تهدف
�إىل تي�سري العمليات التجارية والنقل الدويل الطرقي.
كما عزز الإحتاد الدويل �رشاكته مع اجلمعية
الأمريكية للوج�ستيات والنقل ) - (ASTLفرع
ال�صني ،من خالل امل�شاركة يف م�ؤمتر اللوج�ستيات
ال�صيني الأمريكي الرابع والذي يعد مبثابة من�صة
للنقا�ش بني احلكومات و�رشكات ال�شحن والنقل
الذين ال ي�ألون جهدا يف �سبيل حتقيق �أمن وكفاءة
وا�ستدامة النقل و�سال�سل التوريد.

من الي�سار �إىل اليمني :نائب الأمني العام� ،إدارة التخطيط ال�شامل
بوزارة النقل ال�صينية وانغ يونغ زيانغ ،ونائب وزير النقل ال�صيني
فينغ زينغ لني ،الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن
مارمي ،ونائب م�ست�شار �إدارة التعاون الدويل التابعة لوزارة النقل
ال�صينية تانغ جومي ،ووكيل الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي �إيغور رينوف ،ومدير عام �إدارة التعاون الدويل التابعة لوزارة
النقل ال�صينية وانغ هونغ وي ،ومدير عالقات نظام النقل الدويل
الطرقي لدى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي موراتبك ازمباكيف.
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تعاون على م�ستوى عالٍ يف رو�سيا
البي�ضاء
املوقع اال�سرتاتيجي الذي تتمتع به رو�سيا البي�ضاء
كونها ملتقى الطرق يف �أوروبا جعلها من البالد
الرئي�سية التي يتم عبورها خالل عمليات النقل
الدويل الطرقي بني �أوروبا و�آ�سيا ،مما �أدى �إىل توقيع
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ملذكرة تفاهم مع
جمهورية رو�سيا البي�ضاء لتطوير وترويج وتي�سري
النقل الدويل الطرقي بني �آ�سيا و�أوروبا عرب رو�سيا
البي�ضاء .وميكن حتقيق ذلك من خالل تنفيذ
امل�شاريع الرئي�سية التي تقرتحها الأمم املتحدة فيما
يخ�ص تي�سري العمليات التجارية والنقل الطرقي،
ودعم وتنفيذ الطريق ال�رسيع النموذجي الذي
اقرتحـــه الإحتاد الدويل ومبادرات النقل الربي
اجلديدة مبنطقة �أورا�سيا ) ،(NELTIوكذلك الت�أ�سي�س
الفعال لإحتاد اجلمارك بني رو�سيا البي�ضاء
وكازاخ�ستان ورو�سيا.

«يعود التعاون والتفاعل مع الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي بالكثري من النفع
على رو�سيا البي�ضاء ويتيح لها مطامح 		
جديدة».
رئي�س وزراء رو�سيا البي�ضاء ميخائيل
ميا�سنيكوفيت�ش

�شبكة الطرق والبنية التحتية اخلا�صة بها� ،سيتوجه
متعهدو النقل �إىل ا�ستعمال طرق �أخرى».

تركمان�ستان  -ج�رس �أر�ضي يربط بني
�آ�سيا و�أوروبا
ولأن �إقليم تركمان�ستان وميناء تركمانبا�شي مبنطقة
بحر قزوين يعد �أق�رص الطرق املو�صلة بني ال�صني
عمت العمليات التجارية والنقل
و�أوروبا ،فلقد ّ
الدويل على الطرق �أرجاء البالد .وتعمد تركمان�ستان
�إىل اال�ستثمار ب�شكل مكثف يف جانب البنية
التحتية للطرق واملراكز اللوج�ستية كونها ملتقى
الطرق بني �شمال وجنوب �رشق وبني غرب منطقة
�أورا�سيا ،يف �إطار حر�صها على �أن ت�صبح حمورا
لوج�ستيكيا دوليا للمنطقة ككل.
ويف هذا ال�صدد ،اجتمع نائب رئي�س الوزراء
الرتكماين ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية ر�شيد مريدوف
مع الإحتاد الدويل للنقل الطرقي ،وح�رض االجتماع
جمموعة كبرية من كبار امل�س�ؤولني بوزارات ال�ش�ؤون
اخلارجية والإقت�صاد والنقل الطرقي ،من �أجل
مناق�شة كيفية تعزيز وتي�سري العمليات التجارية
والنقل الدويل الطرقي يف تركمان�ستان وعرب املنطقة
كلها.
وبالتايل قام الإحتاد الدويل بالتن�سيق مع اجلمعية
الرتكمانية  THADAبتنظيم ندوة حول «تي�سري
العمليات التجارية والنقل الطرقي ب�شكل �آمن»
ال�ستك�شاف مزايا تنفيذ امل�شاريع الرئي�سية التي
تقرتحها الأمم املتحدة فيما يخ�ص تي�سري العمليات
التجارية والنقل الدويل الطرقي ،وكذلك مميزات
تطوير �صناعة ذات �سيادة م�ستقلة للنقل الدويل
الطرقي يف تركمان�ستان من خالل تي�سري وت�أمني
الإجراءات اجلمركية وبرامج التكوين املهني وفق
معايري �أكادميية الإحتاد الدويل للنقل الطرقي.

رئي�س وزراء رو�سيا البي�ضاء ميخائيل ميا�سنيكوفيت�ش (على
الي�سار) والأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن مارمي.
(يف اخللف من الي�سار لليمني :مدير �إدارة نظام النقل الدويل على
الطرق لدى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارك رتل�سكي ،ومدير
عالقات نظام النقل الدويل الطرقي لدى الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي.

�أكد رئي�س وزراء رو�سيا البي�ضاء ميخائيل
ميا�سنيكوفيت�ش �أنه« :يجب �أن نح�سن ا�ستغالل
احلقائق اجلغرافية ال�سيا�سية .ويف هذا ال�صدد،
يعود التعاون والتفاعل مع الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي بالكثري من النفع على رو�سيا البي�ضاء ويتيح
لها مطامح جديدة� ».إننا نعي جيدا �أننا �إذا �أهملنا

من الي�سار �إىل اليمني :نائب رئي�س �إدارة التعاون الإقت�صادي
الدويل التابعة لوزارة الإقت�صاد والتنمية الرتكمانية مق�صد
جوتليمورادوف ،والأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي مارتن
مارمي ،ونائب وزير الإقت�صاد والتنمية الرتكماين مريجان �شاليو،
ووكيل الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي �إيغور رونوف،
ومدير �إدارة النقل واالت�صاالت التابعة لوزارة الإقت�صاد والتنمية
الرتكمانية جوماكويل تاجانوف.
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�رشاكة الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مع
منظمة (جوام) فيما يخ�ص ممرات النقل
يف منطقة ما وراء القوقاز

ال�سيد رئي�س تركمان�ستان قورباجنويل بردميحمدوف (على الي�سار)
�أثناء ت�سلمه جلائزة ال�رشف الكربى من الأمني العام للإحتاد 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�ص
تطوير قطاع التجارة والنقل الدويل الطرقي يف
تركمان�ستان والعمل على ا�ستقالله و�سيادته ،مبا
يعود بالنفع لي�س فقط على الإقت�صاد الرتكماين
ولكن �أي�ضا على كل فرد من �أبناء �شعب تركمان�ستان.

الإحتاد الدويل يوقع مذكرة تفاهم
مع �أرمينيا
وقع الإحتاد الدويل للنقل الطرقي مذكرة تفاهم مع
وزير النقل واالت�صاالت الأرميني مانوك فاردانيان
اعرتافا مب�ساهمة قطاع النقل الطرقي الكبرية يف
تعزيز الوجود التجاري وال�سياحي بني �آ�سيا و�أوروبا
و�أكرب �أ�سواق العامل عن طريق جنوب القوقاز،
وت�أكيدا على رغبة كل من الطرفني يف التعاون
ب�شكل �أكرب يف جمال تطوير قطاع النقل الطرقي
داخليا وخارجيا.

بالإ�ضافة �إىل مذكرة التفاهم املوقعة بني الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي ومنظمة الدميقراطية والتنمية
الإقت�صادية لكل من جورجيا و�أوكرانيا و�أذربيجان
ومولدوفا والتي ت�سمى (جوام) التخاذ خطوات
م�شرتكة يف طريق تطوير و�صالت النقل الطرقي
يف منطقة �أورا�سيا� ،شارك الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي يف االجتماع ال�سابع ملجموعة عمل منظمة
(جوام) املعنية بالنقل لتقدمي مبادرته لإن�شاء طريق
�رسيع منوذجي والذي �سيتم ت�ضمينه حاليا يف
خريطة طرق (جوام) يف �إطار تنفيذ ممرات نقل
ما وراء القوقاز بالتن�سيق بينها وبني و�صالت النقل
الطرقي يف منطقة �أورا�سيا.

منظمة �شانغهاي للتعاون تدعو للمزيد
من عمليات النقل الطرقي يف املنطقة
ا�ستقبل الإحتاد الدويل للنقل الطرقي الأمني العام
ملنظمة �شانغهاي للتعاون موراتبك �إماناليف الذي
�أكد �رضورة قيام الدول الأع�ضاء باملنظمة بتطوير
قطاع النقل الطرقي يف املنطقة ،على نحو االتفاق
احلكومي امل�شرتك الذي عقدته املنظمة بهدف
تي�سري النقل الدويل الطرقي والذي �سيتم �إقراره يف
 2012وبهذه املنا�سبة مت منح ال�سيد � /إماناليف
جائزة خا�صة من الإحتاد الدويل للنقل الطرقي نظرا
مل�ساهمته ال�شخ�صية يف تطوير و�صالت قطاع النقل
يف منطقة �أورا�سيا.

الأمني العام ملنظمة �شانغهاي للتعاون موراتبك �إماناليف
(على اليمني) و الأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي
مارتان مارمي

ال�سيد وزير النقل والإت�صاالت الأرميني مانوك فاردانيان
(على اليمني) ،والأمني العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي
مارتان مارمي �أثناء توقيع مذكرة التفاهم.

التي�سري

اتفاقية �أومنيبا�ص مع مفو�ضية
الأمم املتحدة الإقت�صادية
لدى �أوروبا بخ�صو�ص خطوط
احلافالت و العربات املنتظمة
�شارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي يف �أعمال
مفو�ضية الأمم املتحدة الإقت�صادية لدى �أوروبا
) (UNECEل�صياغة اتفاقية عاملية بخ�صو�ص نقل
امل�سافرين باحلافالت والعربات ب�شكل منتظم
(�أومنيبا�ص).

�إحتاد جمارك رو�سيا البي�ضاء
وكازاخ�ستان ورو�سيا
�أ�س�ست كل من رو�سيا البي�ضاء وكازاخ�ستان ورو�سيا
�إحتادا للجمارك ،و ُيعتزم تو�سعة الإحتاد قريبا
لي�شمل �أرمينيا وقريغيز�ستان .وقد �أثار ذلك النقا�ش
بني الدول الأع�ضاء حول مزايا تطبيق معاهدة نظام
النقل الدويل الطرقي داخل �إحتاد اجلمارك .قام
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بال�رشاكة مع جمل�س
اخلرباء اال�ست�شاري التابع لإحتاد اجلمارك )(CEC
يف التخل�ص من احلواجز الإدارية التي حتول دون
تطور قطاع النقل الطرقي داخل الإقليم اجلمركي
وعلى امتداد احلدود اخلارجية لإحتاد اجلمارك.
وبالنظر �إىل الدور اخلا�ص الذي يلعبه نظام النقل
الدويل الطرقي والنطاق الوا�سع للنقل الدويل
الطرقي عرب الإقليم اجلمركي امل�شرتك بني
رو�سيا البي�ضاء وكازاخ�ستان ورو�سيا،
و�أي�ضا الإر�سال الإليكرتوين
املنتظر للرموز اجلمركية
�إىل 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�شني تطبيق الإعالن
الإليكرتوين امل�سبق يف
بالدهم ،بينما قامت
ال�سلطات يف رو�سيا
البي�ضاء بتنفيذ تطبيق
الإعالن الإليكرتوين
امل�سبق بالفعل.

تعترب �أومنيبا�ص مزيجا بني االتفاقيات الثنائية
احلالية و�أطر العمل املتعددة .كما �أنها تعك�س
مبادئ ومتطلبات ال�شفافية التي تقرها منظمة
التجارة العاملية .تتفوق �أومنيبا�ص على �أحدث
�إجنازات الإحتاد الأوروبي فيما يتعلق بتنظيم
احلافالت و العربات ،وخا�صة فيما يتعلق بالبنود
الرئي�سية التي تخ�ص الو�صول �إىل ال�سوق واجلهات
املنتجة ،و�رشوط �إ�صدار التفوي�ضات.
ومبجرد االنتهاء من اتفاقية �أومنيبا�ص و�إقرارها،
يتوقع �أن ت�سهم ب�شكل 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 �إىل توحيد جميع
الت�رشيعات التي تنظم يف الوقت احلايل النقل الطرقي ،مبا
يف ذلك الأنظمة االجتماعية ،وذلك قدر الإمكان من �أجل
�ضمان قابلية اال�ستخدام املتبادل ،وجتنب االزدواجية
والتداخل� ،أو خلق بلبلة ال داعي لها مما ي�ؤدي �إىل حدوث
ت�أخريات وخمالفات مكلفة .وتتطلب عملية تي�سري النقل
الطرقي كذلك حتقيق التوازن ال�صحيح بني الأمن ومنع
الغ�ش وال�سالمة على الطرق من ناحية ،وتب�سيط الت�رشيعات
والإجراءات الإدارية من ناحية �أخرى.

يعد النقل الطرقي �أكرث و�سائل النقل تنظي ًما.

القوانني والعقود

م�ستقبل م�ستدام التفاق AETR
يلعب االتفاق الأوروبي ب�ش�أن عمل طواقم العربات
) (AETRال�صادر عن الأمم املتحدة ،دو ًرا فعا ً
ال
يف تي�سري النقل الطرقي يف منطقة �أورا�سيا من
خالل �إطار قانوين عام لقواعد القيادة و�أوقات
الراحة والتنفيذ العادل عرب ا�ستخدام �أدوات مراقبة
معيارية .وقد خ�ضع بالفعل م�شغلو النقل الطرقي
من الأطراف املتعاقدة يف اتفاق ) (AETRلتغريات
كبرية على مدى العامني املا�ضيني ،يف �ضوء �إدخال
التاكوغراف الرقمي والقواعد اجلديدة للقيادة و�أوقات
الراحة.
وعلى الرغم من ا�ستعداد �أغلب الأطراف املتعاقدة
غري الأوروبية بنجاح لتنفيذ التاكوغراف الرقمي،
ظلت �سبع �أطراف متعاقدة غري قادرة ،بنهاية عام
 ،2011على تزويد م�شغلي النقل لديهم بالو�سائل
الالزمة للتوافق مع هذه االلتزامات القانونية الدولية،
ثم ف�إنهم يعر�ضونهم ملخاطر غري مقبولة
ومن ّ
من الغرامات �أو غريها من العقوبات عند ال�سفر
للخارج .ولذا ،فقد �أ�رص الإحتاد الدويل للنقل
الطرقي و�أع�ضا�ؤه على ا�ستكمال هذه احلكومات
اال�ستعدادات اخلا�صة بها دون ت�أخري.
وعلى مدى العام املا�ضي� ،ساعد الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي يف �إقناع الأطراف احلكومية
وغري احلكومية الأع�ضاء يف جلنة الأمم املتحدة
الإقت�صادية لأوروبا باحلاجة �إىل �إزالة الغمو�ض
والتناق�ضات واملفارقات التي تكتنف اتفاق )(AETR
وتهدد ا�ستقراره .ويرتبط ذلك بالأ�سئلة اجلوهرية
املتعلقة بتحديد اجلهات والأماكن التي ينطبق
عليها االتفاق ،وكيفية تعديله وحتديد اجلهات
التي ميكن �أن ت�صبح طر ًفا متعاقدً ا.

مراجعة التاكوغراف الرقمي
الأوروبي :اعتماد التكنولوجيا
للأ�سباب ال�صحيحة فقط
ف�ض ً
ال عن عر�ض املفو�ضية الأوروبية ملراجعة القواعد
التنظيمية للتاكوغراف الأوروبي و�إيالء تركيز قوي
جلعل اجلهاز �أكرث �أمانًا� ،شارك الإحتاد الدويل
للنقل الطرقي ب�شكل وثيق طوال عملية الت�شاور مع
املفو�ضية الأوروبية ،لكن ما تزال ت�ساوره خماوف
كبرية ب�ش�أن هذه املراجعة الت�رشيعية.

		 يجب �أن ت�ؤدي التغريات املدخلة على
اجلهاز �إىل تخفيف الأعباء الإدارية التي
		يتحملها م�شغلو النقل �إىل جانب ت�سهيل
			االعتماد الطوعي للتكنولوجيا اجلديدة.
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خالل عام  ،2012من املقرر �أن يوا�صل الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي ،جن ًبا �إىل جنب مع اجلمعيات
الأع�ضاء ،ال�ضغط لإقناع الربملان واملجل�س الأوربي
ب�أن مراجعة القواعد التنظيمية للتاكوغراف يجب �أن
ت�سفر عن جهاز ال يكون �أداة �سيا�سية �آمنة فح�سب
و�إمنا �أداة دعم لتي�سري مهام ال�سائقني وتعهدات
النقل على الطرق عرب الإحتاد الأوربي وخارجه.

درا�سة حول العقوبات
�أظهرت درا�سة مقارنة حول العقوبات �أجراها الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي ب�ش�أن عدم التوافق مع القواعد
التنظيمية اخلا�صة بفرتات القيادة و�أوقات الراحة،
�أن هذه العقوبات تتفاوت بدرجة كبرية من دولة
لأخرى يف حال نق�ص الوثائق �أو عدم توافقها،
حيث ترتاوح العقوبات من التحذير الب�سيط �إىل
م�صادرة املركبة �أو احلمولة .ولإبالغ �رشكات النقل
الدولية بعواقب التقاع�س عن تقدمي وثيقة ،قام
الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بن�رش «دليل �رشكات
نقل الب�ضائع على الطرق» يت�ضمن معلومات
حديثة حول العقوبات املطبقة يف  21دولة ،وهو
متوافر على املوقع الإلكرتوين للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي:

ال�شائعة ب�ش�أن الكفاءة املهنية واملالئمة والنزاهة.
و�إىل 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 �آخر للتعاون �أال وهو
م�رشوع حمرك الإبالغ والتوافق يف جمال التجارة
) ،(TRACEوالذي يهدف �إىل �إعداد منهج تكويني
م�شرتك لإنفاذ قواعد القيادة و�أوقات الراحة ،مبا
يف ذلك �إعداد تف�سريات موحدة للمواد املثرية
للجدل .ويف عام � ،2012سيقوم الإحتاد و�رشكا�ؤه
أي�ضا لربامج «تكوين
با�ستك�شاف كيف ميكن � ً
املكونني» القائم على تكنولوجيا املعلومات حت�سني
الكفاءة املهنية مل�س�ؤويل املراقبة ل�صالح اجلميع.

http://www.iru.org/en_legal_databases

التعاون مع املراقبني على عملية
التنفيذ
يعد التعاون بني جهة العمل وجهة التنفيذ �أحد
�أهم ال�رشاكات الرامية �إىل حت�سني التوافق التنظيمي
وكفاءة تطبيق الت�رشيعات االجتماعية .لذلك،
طابعا ر�سم ًيا
�أ�ضفى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
ً
على �رشاكته مع هيئة املراقبة الأوروبية على الطرق
) (ECRو�شبكة �رشطة املرور الأوروبية )،(TISPOL
�ضمن �إعالن نوايا وا�سع النطاق ،مرفق مع برنامج
عمل خم�ص�ص ،وال�سيما من �أجل حتديد �أكرث
منهجية ملوقع �ساحات انتظار ال�شاحنات الآمنة
ودعم تطبيق  TRANSParkعلى الإنرتنت.
ومن املقرر �أن ي�شارك الإحتاد الدويل للنقل الطرقي
يف ا�ست�ضافة «مكتب �شكاوى التنفيذ» التابع
لهيئة املراقبة الأوربية على الطرق وذلك على موقعه
الإلكرتوين ،بحيث يت�سنى مل�شغلي النقل تقدمي
املعلومات لهذا املكتب ب�ش�أن ممار�سات وعقوبات
املراقبة التي يرونها غري عادلة .وبهذه الطريقة،
�سيقوم الإحتاد الدويل للنقل الطرقي وهيئة املراقبة
الأوروبية على الطرق بجمع املعلومات ال�رضورية
للق�ضاء على املمار�سات التي ال تعك�س التوقعات

من الي�سار �إىل اليمني :رئي�س الإحتاد الأوروبي للنقل الطرقي،
جانو�س الكني ،و�أمني عام الإحتاد الدويل للنقل الطرقي،
مارتن مارمي ،ومدير �شبكة �رشطة املرور الأوروبية� ،آد هيليمون�س،
وع�ضو اللجنة التنفيذية لهيئة املراقبة الأوروبية على الطرق،
داين دروغنربوت ،واملندوب العام للإحتاد الدويل للنقل الطرقي
�إىل الإحتاد الأوربي ،مايكل نيل�سون.

ال�رشوط العامة للإحتاد املتعلقة
بالنقل الدويل للب�ضائع على الطرق
وعن طريق اخلدمات اللوج�ستيكية
مل�ساعدة م�شغلي النقل الطرقي يف حماية التزاماتهم
جتاه عمالئهم وا�ستكما ً
ال لأحكام اتفاقية النقل
الدويل للب�ضائع على الطرق ) ،(CMRقام الإحتاد
الدويل للنقل الطرقي مبراجعة �رشوطه العامة
املتعلقة بالنقل الدويل للب�ضائع ،وكذلك ال�رشوط
العامة لنقل الب�ضائع واخلدمات اللوج�ستية
واالتفاقات النموذجية املبدئية التي تغطي احلركات
املرورية واخلدمات اللوج�ستيكية العاملية واملنتظمة.

القوانني والعقود

وتعك�س عملية املراجعة هذه ب�صورة �صحيحة
العنا�رص اجلديدة التي ت�ؤثر على العالقات التعاقدية
بني م�شغلي النقل على الطرق وعمالئهم ،وال�سيما:
ال�رشوط املتعلقة بالأمن التي تن�ش�أ عن
الأنظمة اجلمركية اجلديدة لتنفيذ �إطار املعايري
الآمنة التي اعتمدتها منظمة اجلمارك العاملية؛

العواقب القانونية
امل�رصح له )(AEO؛

حلالة امل�شغل الإقت�صادي

ا�ستخدام وثائق ال�شحن الإلكرتونية

واالت�صاالت الإلكرتونية لتقدمي الإقرارات
اجلمركية وااللتزامات املرتتبة على الإقرار ل�رشكات
ال�شحن و�رشكات النقل واجلهات امل�شحون �إليها؛

البنود اخلا�صة بتفاوت تكلفة الوقود
التي تهدف �إىل مترير تكاليف الوقود و�رضائب
الطرق والر�سوم التي يتحملها العمالء؛

زيادة ال�شفافية يف عالقات العمل ،عن طريق
	�إدراج اخلدمات امل�ضمنة �أو غري املتوقعة يف
البداية .وتتوافر ب�صفة جمانية «ال�رشوط العامة
للإحتاد الدويل للنقل الطرقي املتعلقة بالنقل
الدويل للب�ضائع على الطرق» املنقحة ،واالتفاقات
النموذجية املبدئية املنقحة على املوقع الإلكرتوين
للإحتاد الدويل للنقل الطرقي.
http://www.iru.org/en_legal_contracts

تو�صيات الت�أمني مل�شغلي النقل
انتهى الإحتاد الدويل للنقل الطرقي من و�ضع
ال�صيغة النهائية ملجموعة منقحة من تو�صيات
الت�أمني اخلا�صة مب�شغلي النقل ،والتي تعك�س
�أف�ضل املمار�سات والإر�شادات املتعلقة بالأنواع
املختلفة لتغطية الت�أمني املطلوبة لنقل الب�ضائع
على الطرق ،مثل:
الت�أمني مل�صلحة الغري (امل�س�ؤولية املدنية)
عن �أية �أ�رضار مادية �أو معنوية ،والتي قد تت�سبب
ال�رشكة يف وقوعها لأطراف ثالثة �أو حتى
ملوظفيها؛
الت�أمني املروري الذي يغطي الأ�رضار التي قد
تلحق باملمتلكات �أو الأفراد ب�سبب عربات
مملوكة لل�رشكة �أو تقوم با�ستخدامها؛
ت�أمني امل�س�ؤولية التعاقدية الذي يغطي
م�س�ؤولية ال�رشكة جتاه الأ�شخا�ص املخول لهم حق

الت�رصف يف الب�ضائع التي تتوىل ال�رشكة نقلها
(عن الأ�رضار �أو الت�أخري �أو عدم الت�سليم �أو العجز)؛

الت�أمني على
للب�ضائع؛

ال�شحنة ،وفقًا للقيمة الفعلية

الت�أمني على خمتلف الأن�شطة الإ�ضافية

(التخزين واخلدمات اللوج�ستيكية واملناولة،
�إىل غري ذلك)؛

الت�أمني �ضد خماطر الأعمال عن عدم
�سداد الفواتري و�/أو اخل�سائر يف العائدات ب�سبب
حوادث معينة.
_http://www.iru.org/en_services_legal
transport-insurance

دخول الإتفاقية الإلكـــرتونيــة
للنقل الـدويل للب�ضائــــع على
الطرق �إىل ح ِّيز التنفيذ
دخل الربوتوكول الإ�ضايف التفاقية النقل الدويل
للب�ضائع على الطرق بخ�صو�ص وثيقة ال�شحن
الإلكرتونية حيز التنفيذ يف يونيو  ،2011بهدف
�إن�شاء �إطار عمل قانوين يتيح ا�ستخدام وثائق
ال�شحن الإلكرتونية اخلا�صة باتفاقية النقل الدويل
للب�ضائع على الطرق .ومنذ ذلك احلني ،ميكن
ا�ستخدام االت�صاالت الإلكرتونية لإجراء �أي مطالبة
�أو �إقرار �أو تعليمات �أو طلب �أو حجز �أو غريها من
االت�صاالت املتعلقة بتنفيذ عقد نقل الب�ضائع الذي
تنطبق عليه اتفاقية النقل الدويل للب�ضائع على
الطرق.
وقد طور الإحتاد الدويل للنقل الطرقي بندً ا
منوذج ًيا (ليتم ت�ضمينه يف عقود النقل �أو ال�رشوط
العامة) مل�شغلي النقل الراغبني يف ا�ستخدام مذكرة
ال�شحن الإلكرتونية.
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خال�صات الأمني العام
للإحتاد الدويل للنقل
الطرقي
من نحن ؟ ماذا نفعل ؟ �إىل �أين نتجه ؟
«قدمت غالبية الفنون للب�رشية املعجزات ,لكن فن
احلكامة مل يقدم لها �سوى الويالت»� .أنتوان دو
�سانت جو�ست 1794-1767

منذ نهاية احلرب العاملية الثانية� ،شارك كل �شخ�ص من
العامل امل�سمى «املتقدم» ،دون وعي يف الغالب ،يف جمتمع
العامل .وعلى الرغم من �أن عملية العوملة بد�أت بنهاية
القرن اخلام�س ع�رش مع فتح الأمريكيتني� ،إال �أن العامل
مل ي�صبح متعومل ًا �إال بعد عام  1989مع التو�سع الكوين
للإقت�صاد املحرر.
ورغم �أن الكرة الأر�ضية قد �أن�ش�أت الإقت�صاد اخلا�ص
بها و�أ�صبحت غالبية البنوك الكربى وال�رشكات متعددة
اجلن�سيات عاملية الطابع ،ف�إن البلدان الفردية بقيت ذات
�سيادة م�ستقلة ومل حتتفظ املنظمات العاملية مثل منظمة
العمل الدولية و�صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة
العاملية ومنظمة ال�صحة العاملية والأمم املتحدة �سوى
ب�سيطرة و�رشعية حمدودة يف حكامة هذا العامل.
و�إذا ما نظر املرء �إىل �أ�صل و تبعات الأزمة املالية ،وعلى
نحو �أكرث حتديدا �إىل العالقات بني الدول� ،أو الإقت�صاد
والتمويل� ،أو بني الإقت�صاد االفرتا�ضي والبنوك ،ف�إنه
يت�أكد لديه �رسيع ًا �أن عوملة النظام املايل ،بد ً
ال من �أن تعزز
و تن�رش �أ�سطورة التقدم الغربي الإلهية ،ف�إنها تدفع بعدد
متزايد من احلكومات وال�رشكات ودافعي ال�رضائب �إىل
الهاوية.
حق ًا� ،إن النظرة الثاقبة تك�شف �أن االنعدام الفا�ضح
حلكامة وتنظيم الأ�سواق املالية �ساهم يف تدهور ثورة
الت�صنيع يف العامل الغربي ون�شوء �أزمة عاملية متعددة
الأوجه والتي ،بعيداً عن حتقيق التقدم املتوقع ،ت�سببت
يف ميالد �أخطبوط متعدد الأذرع للتمويل العاملي ميثل
التهديد الأكرب مل�ستقبلنا.
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فهل خ َّلف لنا هذا الغياب للتنظيم والرقابة ،الذي
ي�شجع الأن�شطة عالية الربح وال�رشكات التي حتقق
مكا�سب مرتفعة على التهرب ال�رضيبي ويجعل
بالإمكان �أن ي�ستمر ثلثا املعامالت املالية جلميع
التجار لثوان قليلة فقط ،هل خلف لنا ،مثل
فرانكن�شتاين ،خملوق ًا �أو نظام ًا مل يعد مبقدور �أي
�شخ�ص التعامل معه ؟
كيف �أمكن ا�ستخدام كافة هذه الت�سهيالت بهذا
ال�شكل الهائل دون �أي �ضوابط فعالة من قبل
جهات التدقيق �أو امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة� ،إىل احلد
الذي يجعل من املتعذر �سداد العديد من الديون
ال�سيادية اليوم واحل�صول على ديون جديدة ؟ هل
لنا �أن نخ�شى ت�أثرياً مماث ً
ال لت�أثري الدومينو ميكنه
�أن يدفع الإقت�صاد الفعلي وما ي�ضمه من م�ؤ�س�سات
�صغرية ومتو�سطة �إىل �سل�سلة متوالية من حاالت
الإفال�س ؟
�إذا كان �أحد �أدوار الدولة يف ظل حكم القانون
هو فر�ض �رضائب عادلة ،و�إذا كان الهدف الرئي�سي
من التمويل والبنوك هو مكاف�أة الفائ�ض الناجت
عن الإقت�صاد وتقدمي قرو�ض لال�ستثمارات املجدية
املطلوبة من �أجل العمل ال�سل�س للتجارة وال�صناعة،
وحتديث �أدوات الإنتاج ،وحت�سني جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة ،فما هي �إذن ،يف التحليل
النهائي ،مزايا «الأدوات املالية» مثل �صناديق
التحوط واخليارات واملقاي�ضات بالن�سبة للإقت�صاد
الفعلي ؟
ما هو الغر�ض و من امل�ستفيد منها ؟ هل مت تطوير
كافة هذه الأدوات فقط بوا�سطة امل�رصفيني من �أجل
ت�أمني عالواتهم و�أرباحهم اخلا�صة� ،أم مت ذلك فع ً
ال
من �أجل توفري القرو�ض ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة
لتح�سني عمل الإقت�صاد الفعلي ؟
و مادام النمو الإقت�صادي الفعلي ين�ش�أ �أو ً
ال وقبل
كل �شيء من احلكامة اجليدة وكذلك اال�ستثمار
يف االبتكار وال�صناعة والإنتاج وحت�سني الإنتاجية
واجلودة ،فال بد من الإقرار ب�أنه ،طوال فرتة الأزمة
املالية ،مل تنجح امل�ؤ�س�سات املالية مثل �صندوق
النقد الدويل والبنك املركزي الأمريكي والبنك
املركزي الأوروبي وعموم امل�صارف وخربائها وكذلك
احلكومات ،يف التعاون فيما بينها من قبل من
�أجل تنفيذ التدابري امللحة وامل�ؤملة قطع ًا واحلتمية يف
الوقت ذاته من �أجل احلفاظ على النمو.
بل والأدهى من ذلك ،ف�إن ه�ؤالء املب�رشين بالتمويل
املعومل عاجزون متام ًا عن �أن يف�رسوا للأطراف
الفاعلة يف الإقت�صاد الفعلي ،وبالأخ�ص امل�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي ت�ساهم بن�سبة
من فر�ص التوظيف ،وملمثليها ،الفوائد املزعومة �أو
املبادئ الأ�سا�سية لأدواتهم االفرتا�ضية املف�ضلة �أو
حتى جمرد تربير ا�ستخدامها.
%85

�إن تطور التمويل العاملي عزز بال ريب ال�سياحة
والتجارة واالت�صاالت ،لكنه �ساند يف الوقت ذاته
ن�شوء امل�رصفية والآالت التكنوبريوقراطية ال�ضخمة
التي ت�سيطر من ناحية على كافة ما هو حقيقي
وكافة ما هو فردي �أو مفرد �أو ملمو�س مثل
ال�صناعة �أو امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،من
�أجل �أن تنتج يف النهاية ،من الناحية الأخرى ،على
كافة امل�ستويات ،لي�س فقط �شيئ ًا افرتا�ضي ًا ،بل ويف
الأغلب عدم امل�س�ؤولية.
لقد اعرتف رئي�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي،
�أالن جرين�سبان ،يف كتابه «ع�رص اال�ضطرابات» �أن
التمويل العاملي �أ�صبح �سفينة بال دفة معزولة عن
الواقع املنتج.
يف احلقيقة ،ميكننا �أن نلحظ يف كل يوم هذا
التدهور ال�صناعي وهذا العجز املتنامي� ،أو حتى
االزدراء ،من جانب امل�رصفيني و�صانعي القرار
جتاه التعامل على نحو بناء وم�س�ؤول مع الطلبات
املربرة لل�صناعة ،وبالأخ�ص تلك الطلبات اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة واملنظمات املهنية
التي متثلها.
ومع ذلك ،ففي نف�س الوقت ،قامت بلدان عديدة
ب�إن�شاء دين �سيادي ي�صعب التغلب عليه،
وبالأخ�ص يف البلدان التي يغلب عليها الطابع
ال�صناعي .ويف قطاع النقل ،فقد �سمحت
باال�ستخدام ال�ضخم واملتنازع عليه يف الغالب
للأموال العامة من قبل �رشكات ال�سكك احلديدية
املثقلة بالديون والتي ال تدر �أرباح ًا من الأ�سا�س،
من �أجل �إن�شاء �رشكات كربى مما �أدى �إىل الإخالل
باملناف�سة يف �سوق النقل وو�ضع م�رشوعات النقل
اخلا�ص على الطرق على حافة اخلطر.
وقد الحظت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
الإقت�صادي يف وقت مبكر كعام � 2005أن ر�سوم
ا�ستخدام البنية التحتية لل�سكك احلديدية مل
تغط التكاليف الكاملة للبنية التحتية �إال يف ثالث
دول من الدول الأع�ضاء باملنظمة ،وغطت �أقل من
 %50من هذه التكاليف يف ن�صف الدول الأع�ضاء
بالإحتاد الأوروبي .ومرة �أخرى ،يت�ضح �أن ال�سكك
احلديدية ال حتظى بالتف�ضيل املايل و لي�س هذا
فح�سب ،بل �إن اال�ستخدام ال�ضخم للتمويل العام
ي�ؤدي �إىل وقوع الدول يف مديونية كبرية،
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وهو ما يعر�ض للخطر لي�س فقط �رشكات النقل
املربحة وال�سليمة ،و�إمنا النظام املايل ككل.
�إن الدور الرئي�سي الذي يلعبه النقل على الطرق
يف النمو والتطور الفعالني للإقت�صاد الفعلي ال
يزال ل�سوء احلظ غري معرتف به من قبل كافة
�صانعي القرار .ويف تناق�ض �صارخ ،ف�إن هذا الدور
الرئي�سي واحليوي الذي تلعبه �صناعة النقل على
الطرق يجد اعرتاف ًا تام ًا لدى �رشكات ال�سكك
احلديدية العامة .فعلى �سبيل املثال ,ف�إن  %55من
عوائد �إدارة ال�شحن يف ( SNCFخطوط ال�سكك
احلديدية الوطنية الفرن�سية) ناجتة بالفعل من
�أن�شطة النقل على الطرق اخلا�صة به.
والأكرث مفارقة ،يف �أوروبا ،ف�إن عمليات اال�ستحواذ
الكبرية الأخرية التي قامت بها كل من SNCF
و  ،Deutsche Bahnوحتديداً عرب ال�رشكات
التابعة لكل منهما  Géodisو ،Schenker
من �أجل �إن�شاء �رشكات لوجي�ستيات عامة �أوروبية
متعددة الأقطاب ،ال تزال متول بوا�سطة الدين
ال�سيادي املتنامي يف البلدان املعنية .بل والأدهى
من ذلك ،فبينما تبدو  SNCFو  DBعلى امل�ستوى
ال�سيا�سي و�أمام العمالء ك�رشكات نقل بال�سكك
احلديدية ،ف�إن ال�رشكات التابعة لهما ،والتي حتولت
�إىل �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 �ضد �رشكات
النقل اخلا�ص على الطرق ،التي تنوء خدماتها
بال�رضائب الباهظة وتخ�ضع لتنظيم �صارم ،على
الرغم من �أنها ال تتمتع على الإطالق ب�أي متويل
عام� ،سواء ب�شكل مبا�رش �أم غري مبا�رش.
لقد كان غياب احلكامة ،والذي يرتبط بالفكر
ال�سيا�سي الفريد الذي يف�ضل �إىل حد بعيد منط
ال�سكك احلديدية ويتغا�ضى  -عرب انعدام الرقابة،
كما يف القطاع املايل -عن كافة انتهاكاته ،هو
ال�سبب الذي ا�ستندت �إليه الهيئات التنظيمية
الإيطالية يف يونيو  2011يف احلكم على �إحتاد
ي�ضم � 20رشكة �شحن ،من بينها Schenker
و  ،DHLب�أنها �أخلت متام ًا باملناف�سة ال�رشيفة يف
ال�سوق الإيطالية يف الفرتة من � 2002إىل 2007
عن طريق تثبيت الأ�سعار وتن�سيق الإ�سرتاتيجيات
التجارية.
ومنذ بداية الت�صنيع قبل  250عام ًا وحتى اليوم،
مثلما يحدث حالي ًا يف بلدان الربيك (الربازيل،
رو�سيا ،الهند و ال�صني) ،فقد �أثبتت التجربة �أن

كافة اال�ستثمارات يف الإقت�صاد الفعلي ،العالمات
التجارية «�صنع يف »...وال�رشكات املنتجة لل�سلع
واخلدمات  -والتي ال حتظى بالتمويل ،مثل �رشكات
النقل على الطرق  -قد �أدت دائم ًا وعلى نحو
منتظم �إىل منو اجتماعي و�إقت�صادي انت�رش يف
نهاية املطاف �إىل العامل �أجمع.
ومع ذلك ،فعلى مدار ما يزيد عن  20عام ًا الآن،
�أدى التبني الوا�سع ل�سيا�سات تخفيف اللوائح
وجهل �صناع القرار الأوروبيني الذين يف�ضلون
املالذات ال�رضيبية والدعم الهائل غري املربر متام ًا
�إىل القطاعات التي توا�صل حتقيق اخل�سائر ل�سنوات
عديدة� ،إىل حترير نظام مايل خرج بدوره عن
نطاق ال�سيطرة و�أف�ضى لي�س �إىل دين �سيادي
متفاقم فح�سب ،بل و�إىل معاناة بالغة وعدم تيقن
مرعب ب�ش�أن الن�شاط امل�ستقبلي لكل منا.
ولكافة هذه الأ�سباب ،فقد �آن الوقت للحكومات
كي ت�ضع مو�ضع التنفيذ التدابري ال�رضورية الكفيلة
بال�سيطرة على الأ�سواق املالية وتنظيمها ،مبا يف
ذلك التحكم يف الفر�ض العادل لل�رضائب وكذلك
اال�ستخدام الفعال بوا�سطة م�ؤ�س�سات النقل العام
للدعم املايل الهائل الذي حت�صل عليه مبا ي�ضمن
تكاف�ؤ الفر�ص املتاحة �أمام جميع الأن�شطة وو�سائل
النقل� .إن من �ش�أن اتخاذ قرارات كهذه �أن تعمل
لي�س فقط على تعزيز منو الإقت�صاد الفعلي ،و�إمنا
�أن ت�ساعد يف حتقيق الأهداف الإمنائية الثمانية
للألفية.
وختام ًا ،فنظراً لأن قطاع النقل اخلا�ص على الطرق
يعترب م�صدراً رئي�سي ًا للعوائد بالن�سبة للحكومات،
وطاملا �أنه متاح لكل �شخ�ص ويف كل مكان ،ف�إنه
لزام ًا على �صانعي القرارات -وبعد ت�أخر طويل-
تعزيز وتي�سري دوره احليوي يف دفع التقدم ،وذلك
من �أجل ت�شجيع العالمات التجارية «�صنع يف»...
وكذلك حتقيق النمو والرخاء واال�ستقرار للمجتمع
احلديث يف الغد بهدف «العمل مع ًا من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل»				.
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