عضوية IRU

تشكيل مستقبل
النقل الطرقي

جعل النقل الطرقي عادل،
وتنافسي ومسؤول.

iru.org/ar/membership
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عضوية IRU

 IRUهو اتحاد النقل
الطرقي العالمي

في إطار دمج المسؤولية العامة مع

جنب ًا إلى جنب مع شبكتنا العالمية من

المصالح التجارية ،فإن مهمتنا هي العثور

األعضاء ،نحن قادرون على توفري القيادة –

على حلول لتحديات النقل المستقبلية

جعل المجلس المعني باألطر التنظيمية

 IRUيقوم بت�أسيس شراكات مع أعضاء جدد

وتنفيذها .نحن نقدم إرشادات بشأن

يتحلى بالمرونة وروح ريادة األعمال،

في عدد أكرب من البلدان .نحن منتشرون

السياسات والبحوث ،وتنفيذ الت�كنولوجيا

مما يوفر للصناعة منصة أقوى وأكرث

حالي ًا في خمس قارات ،ومتواجدون في كل
أقاليم العالم ،ونقود حركة التنقل المستدام

الجديدة ،وتقديم خدمات واسرتاتيجيات
رقمية لخفض البصمة الكربونية في هذه

لألفراد والبضائع داخل وخارج القطاع.

الصناعة إلى أدنى مستوى.

إنصاف ًا للتغي�ي.

تشكيل مستقبل النقل الطرقي
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مدخالت السياسات والت�آزر
األعضاء العاملون هم منظمات غري هادفة
للربح تعمل على المستوى الوطني في
أحد هذه القطاعات:
•

•النقل المهني للركاب

•

•نقل البضائع بنظامي الت�أجري والمكافأة

•

•نقل البضائع بنظام الحساب الخاص

أو يمكنها أن تمثل قطاعات محددة في
هذه الصناعات ،مثل سيارات األجرة أو نقل
الحيوانات الحية.
ويمكن أن يكون أعضاءنا العاملني جزء ًا
من مجلس  IRUلنقل البضائع (،)CTM
و/أو مجلس  IRUلنقل الركاب (،)CTP
و/أو مجموعة سيارات األجرة (.)TA
يمكن لألعضاء العاملني:
•

•تقديم مرشحني والتصويت لهم في
جميع انتخابات IRU

•

•أن يكونوا جزء ًا من اللجان اإلقليمية
ولجان االتصال ،واللجان العامة
ومجموعات الخرباء

•

•استعراض أي وثائق خاصة بالسياسات
مقدمة من المجموعات التي يشاركون
فيها والمساهمة فيها بفاعلية

الشبكة والمعرفة والفرص
العضوية المنتسبة مفتوحة ألي منظمة
تشارك في النقل الطرقي – بشكل مباشر
أو غري مباشر ،سواء كانت وطنية أو
دولية ،هادفة للربح أو غري هادفة للربح.
ال یمکن لألعضاء المنتسبین تقديم مرشحین
أو التصویت في انتخابات  .IRUولكن يمكنهم
أن يكونوا جزء ًا من اللجان ومجموعات
بناء على طلب خاص للرئاسة
الخرباء،
ً

التنفيذية .ويمكنهم استعراض وثائق
السياسات المقدمة من المجموعات التي
يشاركون فيها والمساهمة بنشاط فيها.
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المعرفة

الشبكة

نحن نعمل مع األعضاء لوضع معاي�ي دولية،

نجمع األعضاء سوي ًا على نفس الطاولة،

وإنشاء أحدث الحمالت واالبت�كارات ،في

ونقوم بربطهم بعالم النقل الطرقي –

كثري من األحيان بالتعاون مع المفكري�ن

األفراد ،واألفكار والفرص.

الرائدين والممارسني والمنظمات الدولية
وصناع السياسات على مستوى العالم.

االنضمام لـ  IRUيعني المشاركة في
تشكيل مستقبل هذه الصناعة بفاعلية.

توفر أكاديمية  IRUإمكانية تبادل

نحن نعمل في أكرث من  100دولة ،في

المعرفة والتدريب ،مما يبني قدرات

جميع القارات الخمس .ونعمل مع الشركات

التدريب المهني في جميع أنحاء العالم.

وخرباء الصناعة والرؤساء التنفيذي�ي،

وبالتعاون مع شبكة دولية من معاهد

والسياسي�ي ،والباحثني وكل من يشارك في

التدريب الشريكة ،تعتمد األكاديمية آالف

النقل الطرقي – على المستوى اإلقليمي

السائقني وشركات النقل في كل عام.

أو الوطني أو العالمي .وبمجرد أن ينضم
األعضاء إلى الشبكة ،يمكنهم العثور على

تقوم أكاديمية  IRUبتطوي�ر مبادرات

عمالء جدد لتوسيع أعمالهم ،وشركاء جدد

حمالت لزيادة الوعي حول قضايا معينة،

للعمل معهم ،واست�كشاف أفكار جديدة.

التدري�بية بشكل عام .ال شك أن رفع المعاي�ي

يعقد  IRUأحداث تجمع األعضاء مع ًا لتبادل

العالمية للمهنية يحسن الكفاءة والسالمة

األفکار .وننظم بصفة دورية أحداث حول

واالستدامة والمساءلة في الصناعة.

موضوعات مختلفة أو سلسلة من األحداث

وبرامج تدريب المدرب�ي لزيادة القدرة

التي تستهدف أعضاءنا ،والصناعة ،وواضعي
كما يست�ثمر  IRUفي مبادرات بحثية

السياسات ووسائل اإلعالم ،بدء ًا من ورش

وي�وفر للصناعة أدوات ومبادئ توجيهية

ال إلى
العمل والطاوالت المستديرة وصو ً

وتقاري�ر تقدم معلومات وتوجيهات عملية

منتديات الخرباء أو المؤتمرات الدولية.

واسرتاتيجية بشأن مجموعة واسعة

وت�تيح االجتماعات التنظيمية نصف السنوية

من القضايا التي تؤثر على القطاع.

لألعضاء الفرصة للت�أثري على القرارات
المتعلقة بالسياسات العامة والمشاركة
في قيادة التغي�ي في هذه الصناعة.

“ IRUيسمح لنا
باكتساب المعرفة
وتبادل الخربات”.
دانيال إندارت
 ،FADEEACاألرجنتني

“إننا بحاجة إلى تعزي�ز
روح الجماعية ،ألننا
سوي ًا نستطيع أن
ال”.
نجد حلو ً
فلورنسا برثيلوت
 ،FNTRفرنسا

تشكيل مستقبل النقل الطرقي

الدعوة

الخدمات

يركز عمل  IRUفي مجال الدعوة على

يعمل  IRUبأحدث أوجه االبت�كار ،ويقدم

االقتصاد والسالمة والمجتمع والبيئة.

أفكار ًا وأبحاث ًا جديدة مع شركائنا ،ويعمل

والهدف من ذلك هو دفع الحلول الحاسمة

على تطوي�ر الخدمات لصالح شركات

إلى األمام لمساعدة العالم على التحرك
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النقل الطرقي.

بشكل أفضل .ونحن نمثل مصالح صناعة النقل
الطرقي مع المنظمات الدولية الرائدة ،مثل

وتشمل خدمات  :IRUتري ( ،)TIRنظام العبور

األمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة

الجمركي في العالم؛ والمبادرات الرامية

الجمارك العالمية والحكومات واألطراف

إلى تعزي�ز التجارة العالمية وكفاءة حركة

الفاعلة في السياسات لتحقيق التغي�ي.

السلع؛ وحركة الركاب بما في ذلك الحافالت
وسيارات األجرة ،ومبادرات ااالبت�كار التي

يمكن لألعضاء أن يكونوا جزء ًا من هذا،

ت�تعامل مع النقل الطرقي في المستقبل،

ويقدموا مدخالت مباشرة لفرق العمل

مثل استخدام الخدمات الرقمية في

واللجان وكذلك المشاريع والحمالت

العمليات اللوجستية ،والمركبات التجارية

واألحداث التي تعقد على مدار العام.

المستقبلية ،وشبكة سيارات األجرة

جنب ًا إلى جنب مع األعضاء وجهات االتصال

العالمية .UpTop

الصناعة إلى المستويات الوطنية والدولية.

يستفيد األعضاء من استخدام المعلومات

الخاصة بهم على أرض الواقع ،نرفع رسائل
المتعلقة بهذه الخدمات والوصول المباشر
إليها .ونحن نشجع أعضاء جدد للعمل معنا
من أجل االستجابة للمطالب المتغرية

“ IRUيوحدنا.
مع ًا نحن أقوى
وصوتنا مسموع”.
لوري لوستي
 ،ERAAإستونيا

لهذه الصناعة.

“ IRUهو حافز هائل
لالبت�كار والتنقل”.
فرانك فيلتون
مجموعة  ،PTVألمانيا
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حقوق األعضاء

عضو عامل

عضو منتسب

االنضمام تلقائي ًا للجمعية العامة

✓

✓

الحق في حضور مؤتمرات وفعاليات IRU

✓

✓

االنضمام تلقائي ًا إلى مجلس نقل الركاب ،ومجلس نقل
البضائع ،ومجموعة سيارات األجرة مع سائقني

✓

فرتة سماح مدتها سنتان لألعضاء
الجدد إذا كانوا يستوفون جميع
شروط العضوية العاملة

االنضمام تلقائي ًا إلى اللجنة اإلقليمية ،ولجنة
االتصاالت ،ولجان ومجموعات الخرباء

✓

الحصول على اعتماد من الرئاسة
التنفيذية سنوي ًا

تلقي جميع الوثائق المتعلقة بالهيئات التي
تشارك فيها

✓

✓

استالم قائمة بقرارات جميع هيئات  IRUسواء شاركت
أو لم تشارك

✓

✓

حق التصويت

✓

✕

الحق في تقديم مرشحني

✓

✕

يعمل  IRUمع مجتمع عالمي من األعضاء،

نحن نساعد األعضاء على تحقيق أهدافهم

ال عن الحكومات والمنظمات الدولية،
فض ً

ال
األكرث طموح ًا ،ونسعى لجعل القطاع عاد ً

لمساعدة األفراد والسلع على التحرك

وتنافسي ًا ومسؤوالً.

بشكل أفضل.
انضم إلينا في تشكيل مستقبل صناعتنا.
يضمن  IRUأن يكون لصناعة النقل
الطرقي صوت قوي ،وصدى عالمي،

اتصل بنا

ورسالة متماسكة.

membership@iru.org

تشكيل مستقبل النقل الطرقي

أصبح دور  IRUاآلن أكرث أهمية

ال يمكننا أن ننجح إال من خالل العمل

من أي وقت مضى .إن أعضاءنا،

مع ًا ،ونحن بالفعل نضع األساس

وما يضمون من أعضاء ،هم قلب

للنمو في المستقبل مع أعضاء جدد

الصناعة المتغرية بشكل سريع.

وخدمات مبت�كرة جديدة في عدد أكرب
من البلدان في جميع أنحاء العالم.

نحن بحاجة إلى تبني هذا التغي�ي
ومواصلة قيادة عملية التحول من خالل

وإنني أتطلع إلى تشكيل مستقبل

دعم شبكات النقل التي يمكن الوصول

الصناعة معكم وإحداث فرق في كيفية

إليها ،والفعالة ،والقابلة للت�كيف،

نقل األفراد والبضائع ،ومساعدة العالم

وأسعارها معقولة ،وابت�كارية ،ومرتابطة.

في الوصول إلى حيث يجب أن يكون.
أومربتو دي بريتو
األمني العام
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