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 2011في عام اومني باص  اتفاقية يجب إبرام
ـ ل بيةواألور األمم المتحدة االقتصادية لجنةإلبرام اتفاقية  المساهمينجميع  االتحاد الدولي للنقل على الطرق يدعو
  !العام لهذا الباصاتوخطوط النظامية الدولية  الحافلة أوروبا علىباص  أومني

 
الذي سيعقد ألمم المتحدة ا في األوربيةاالقتصادية  اللجنةمن  السنوي للجنة النقل الداخليتماع قبل انعقاد االج -جنيف 

،  2011المتوقع في ربيع  على الطرق للنقلاالتحاد األوروبي  لسلمجالفريق العامل مناقشة وقبل ،  آذار 03-01في 
الحكومات واألطراف المعنية ومؤسسات االتحاد األوروبي إلى مضاعفة  يحث االتحاد الدولي للنقل على الطرق

في الحافلة لنقل الرآاب  األطرافمتعددة  الدولية العالمية االتفاقيةبشأن   - أومني باصالتزامها والعمل على 
 ! 2011في  التي اختتمت والباص

للموافقة من جانب  تنسيبه، بحيث يمكن هذا الصيفل االتفاقية مشروعوالهدف هو االنتهاء من أعمال الخبراء بشأن  
تشرين في اجتماعها في ) 1القطاع( بالنقل البري العامل المعني الفريق لألمم المتحدة األوربية اللجنة االقتصادية

 . من هذا العام األول
إبرام إن : " قائال، ، غراهام سميثاالتحاد الدولي لنقل الرآاب على الطرق مجلس نائب الرئيس ورئيستحدث وقد 
ام هو بمثابة اختبار للسلطات الوطنية والهيئات الدولية ومؤسسات االتحاد األوروبي هذا الع أومني باص اتفاقية

هذا االختبار خطوة ملموسة نحو وسوف يكون . هذه الصناعة فيفي شراآة بين القطاعين العام والخاص  العاملة معا
تحقيق الهدف من في  ، وبالتالي المساهمة الفعالةخدماتها جودةوزيادة  والباص الدوليين الحافلةعمال ألتيسير آبير 

 . " في جميع أنحاء العالم والحافالت الباصات استخدام لمضاعفةحملة سمارت موف 
 اتفاقيات، مثل المتعددةالعمل أطر الحالية مع  يدمج أفضل االتفاقات الثنائية أومني باص عرض، فإن اآلن آما هوو

 لنقل العرضيةالحافالت ، فضال عن اتفاق بشأن تيسير النقل البري الدولي الموحد هاقراروعلى الطرق  للسيرفيينا 
مبادئ  تقدمآما أنها . العالم الثالث، المبرمة بين االتحاد األوروبي ومجموعة من بلدان والحافلة الباص فيالرآاب 

 . فيةومتطلبات الشفا العالميةمنظمة التجارة 
اعتمد  الذي ،األخيرةاألوروبي  لالتحاد باصالو حافلةال من مكتسبات األآبرالجزء  أومني باص عرضيتولى  آما
فيما يتعلق بالوصول إلى األسواق وإجراءات  الرئيسية حكامألا وعلى وجه الخصوص،، 2009 األولآانون في 
 . التأخير في إتمامهامن  لمزيد، وليس هناك مبرر لتراخيصشروط إصدار او

 آبير عملياتبشكل  أومني باص ر اتفاقيةأن تيسالمتوقع  من، وتصديقهاالصيغة النهائية  ، عند وضعالواقعوفي 
نواع األعن طريق التنسيق بين  للرآابنوعية الخدمات المقدمة  من وتحسن في الحافلة والباص الدوليين النقل

من آذلك تحسن ؛ الثنائية العبور وأذون التوقيت أنها تنسق أمورآما التراخيص الالزمة والضوابط  من المختلفة
 . على الحدود وعمالئهمالدولية  المنتظمة والباصات للحافالت باألولوية خدماتم ، وتقدمحطاتاللعمالء في خدمات ا

  سمارت موف حملة عنالمزيد 
  في األمم المتحدة األوربية المقدم إلى اللجنة االقتصادية للنقل على الطرق االتحاد الدولي منأومني باص عرض 
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