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 http://ec.europa.eu/transport/themes/international/doc/euromed/evaluation-report_en.pdf 2007-2013 موجود عىل RTAP تقرير تقييم  1

مقدمة 

النقل  امل�سوؤولون عن  الوزراء  تبنى  الأورومتو�سطي يف عام 2005 يف مراك�س،  الوزاري  املوؤمتر  اأقرها  التي  ال�سرورة  متابعة  يف ظل 

التعاون  اأهمية  يوؤكد من جديد على  اإعالنًا  املتو�سط )UfM( يف اجتماعهم يف بروك�سل يف 14 نوفمرب 2013  اأجل  يف الحتاد من 

الأورومتو�سطي يف جمال النقل تاأ�سي�سًا على ركيزتني متكاملتني: )1( الإ�سالح والتقارب النظاميني يف جميع قطاعات النقل املختلفة 

اإن�ساء �سبكة النقل العابرة ملنطقة  ذات ال�سلة )البحري والطريان املدين والطرق وال�سكك احلديدية والنقل داخل املدن(؛ و)2( 

.)TEN-T( املزمع اإقامتها يف امل�ستقبل،لتكون مت�سلة ب�سبكة النقل العابرة للمنطقة الأوروبية )TMN-T( البحر الأبي�س املتو�سط

الوزاري  املوؤمتر  فاإن   ،
1

2013-2007   )RTAP(  املتو�سط الأبي�س  البحر  ملنطقة  الإقليمي  النقل  عمل  خطة  تنفيذ  نتائج  وباعتماده 

للنقل يوؤكد جمدًدا على التكامل بني مبادئ �سبكة TMN-T والإ�سالحات النظامية كاأ�سا�س للنموذج املتعدد املتكامل ل�سبكة النقل 

الأورومتو�سطية املزمع تنفيذها يف امل�ستقبل. 

اأعرب وزراء نقل الحتاد من اأجل املتو�سط )UfM( عن رغبتهم يف اتباع هذا النهج يف �سوء املبادئ التوجيهية )يف املرفق( التي هي 

اأ�سا�س خطة RTAP احلالية والتي تغطي الفرتة من 2014 اإىل 2020 التي تناولتها بالتف�سيل القمة الأورومتو�سطية للنقل.
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الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني وسوريا وتونس     2

املبادئ العامة  .I

الهدف الرئييس لخطة العمل RTAP للفرتة 2020-2014  

موا�سلة، من خالل اإجراءات ملمو�سة، كل من الإ�سالح النظامي والتقارب يف جميع قطاعات النقل املختلفة ذات ال�سلة )البحري 

والطريان املدين والطرق وال�سكك احلديدية والنقل داخل املدن( واإن�ساء �سبكة نقل اأورومتو�سطية متعددة ومتكاملة، ويعد ذلك �سرًطا 

للتنمية القت�سادية والتكامل يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط من خالل ت�سهيل التجارة وربط النا�س بني الحتاد الأوروبي وال�سركاء 

يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط وكذلك بني ال�سركاء يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط وبع�سهم البع�س.

 ومن اأجلهم. وقد مت الأخذ 
2

مت تناول خطة العمل RTAP بالتف�سيل مع ال�سركاء يف منطقة البحر املتو�سط من دول اجلوار اجلنوبي

بعني العتبار جتربة تركيا املقرتنة باحلوار الأورومتو�سطي عند تناول خطة العمل RTAP هذه.  

متت �سياغة خطة العمل RTAP لتقدمي اإطار عمل مرجعي ل�سمان التكامل والرتابط بني املبادرات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية 

والدولية يف جمال النقل يف البحر املتو�سط.

املبادئ األساسية   

تت�سق خطة العمل RTAP مع �سيا�سة النقل الوطنية لل�سركاء يف منطقة البحر املتو�سط. 

يتاأكد الت�ساق بني �سيا�سات النقل املحلية والإقليمية من خالل تكامل خطط العمل الثنائية التي يتم اإ�سدارها يف اإطار �سيا�سة اجلوار 

الأوروبية )ENP( لتفاقية ال�سراكة بني البلدان ال�سريكة لالحتاد الأوروبي وخطة العمل RTAP للفرتة  2020-2014. 

وينبغي �سمان التاآزر بني التعاون يف جمال النقل الأورومتو�سطي واملبادرات الأخرى التي يديرها الحتاد الأوروبي، وي�سمل ذلك على 

وجه اخل�سو�س العمل يف اإطار ال�سيا�سة البحرية املتكاملة و�سيا�سة التو�سع وحماية البيئة ويف جمال البحوث. 

تنطوي عملية التنفيذ الفعالة خلطة العمل RTAP للفرتة 2014-2020 على تعزيز املوارد الب�سرية، من خالل تطوير املعرفة والكفاءة 

والتدريب، وتعزيز احلكم الر�سيد والإمكانات املوؤ�س�سية والتنظيمية. 

عملية التنفيذ وأدوات االتحاد األورويب والتقييم    

يتم تن�سيق عملية تنفيذ خطة العمل RTAP ور�سدها من خالل هيكل احلوار الأورومتو�سطي املُن�ساأ مبوجب عملية بر�سلونة والذي 

يتبعه الحتاد من اأجل املتو�سط )UfM(. يجذب هيكل احلوار هذا، والذي تديره اللجنة الأوروبية بدعم من �سكرتارية الحتاد من 

اأجل املتو�سط، ممثلي وزارات النقل بالدول املتو�سطية ال�سريكة والدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي ليكونوا اأع�ساء به. 

يدار احلوار على 3 م�ستويات

يتبنى املوؤمتر الوزاري للنقل القرارات ال�سيا�سية والتوجهات ال�سرتاتيجية؛  -

القمة  وتعمل  املو�سوعية.  العمل  جمموعات  خالل  من  تتم  التي  الفنية  الأن�سطة  على  للنقل  الأورومتو�سطية  القمة  ُت�سدق   -

ا على اإعداد املعطيات الفنية لتقدميها اإىل املوؤمتر الوزاري للنقل خالل اجتماع كبار م�سوؤويل الحتاد من اأجل املتو�سط  اأي�سً

)SOM/UfM(؛

جمموعات العمل املو�سوعية التي تتوىل امل�ساكل الفنية يف جمال ال�سبكات والنقل الربي والبحري واجلوي.  -
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GTMO - مجموعة وزراء النقل يف غرب املتوسط؛ CETMO: مركز الدراسات يف مجال النقل يف غرب املتوسط؛ AMU: اتحاد املغرب العريب؛ ESCWA: اللجنة االقتصادية   3
واالجتامعية لغريب أسيا )اإلسكوا(.  

IFI - املؤسسات املالية الدولية؛ EIB – البنك األورويب لالستثامر؛ WB – البنك الدويل؛ EBRD – البنك األورويب إلعادة البناء والتنمية.  4
الالئحة )االتحاد األورويب( رقم 2013/1316 الصادرة عن الربملان األورويب وعن املجلس املنعقد يف 11 ديسمرب 2013 والذي أصدر اآللية األوروبية لالتصال، والالئحة املعدلة   5
)االتحاد األورويب( رقم 2010/913 واللوائح امللغاة )املفوضية األوروبية( رقم 2007/680 و)املفوضية األوروبية( رقم 2010/67 )JO L 129/348 اعتباًرا من 20 ديسمرب2013(  

TAIEX - املساعدة الفنية وتبادل املعلومات  6

 ،EIB، WB، EBRD ( واملوؤ�س�سات املالية الدولية ،
3ESCWAو AMUو CETMO/5+5 GTMO ترتبط خمتلف اجلهات املعنية مثل

 ب�سكل وثيق بهذا احلوار الفني. 
4

اإلخ.(

ووفًقا لالتفاق بني اأع�ساء هذا احلوار فاإنه ميكن اأن ينفتح جلهات معنية اأخرى ذات �سلة، مع مراعاة املو�سوعات التي يتم تناولها.   

 ،)ENI( من خالل التعبئة ذات ال�سلة لالآلية الأوروبية للجوار RTAP ي�ستمر دعم الحتاد الأوروبي املوجه نحو تنفيذ خطة العمل

(، وكذلك مع الوثائق 
5CEF-وقد يتم دجمها مع الآلية الأوروبية لالت�سال( NIF-ول �سيما اآلية ت�سهيل ال�ستثمار يف منطقة اجلوار

، م�ساريع التواأمة وامل�ساعدة الفنية(. و�سيتم تعزيز هذا الدعم من خالل م�ساركة هيئات النقل 
6TAIEX الثنائية والإقليمية )مثل

الأوروبية، ح�سب القت�ساء، والبنك الأوروبي لال�ستثمار. 

�سوف ت�سهم التعبئة املن�سقة جلميع اجلهات املعنية على اأ�سا�س اإطار عمل ا�سرتاتيجي م�سرتك ومعتمد على امل�ستوى الوزاري، مبا يف 

ذلك دعم الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي وم�ساركة القطاع اخلا�س والعام، يف التنفيذ الفعال خلطة العمل RTAP. وبالإ�سافة 

الأورومتو�سطي  احلوار  تكامل  اأجل  من  ال�سريكة  املتو�سط  البحر  غرب  دول  بني  اخلربات  تبادل  عمليات  ت�سجيع  �سيتم  ذلك،  اإىل 

)�سمال-جنوب(.

يتم اإعداد تقرير �سري العمل اخلا�س بتنفيذ خطة الأعمال RTAP، املزمع تقدميه يف املوؤمتر الوزاري التايل للنقل لالحتاد من اأجل 

املتو�سط، بوا�سطة منتدى النقل الأورومتو�سطي وتقدميه من خالل اجتماع كبار م�سوؤويل الحتاد من اأجل املتو�سط.
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FAL: اتفاقية حركة املرور البحرية الدولية وتعديالتها يف عام 1965.    7

اإجراءات النقل البحري  .II

اإلجراء رقم 1: كفاءة املوانئ والشفافية يف استخدامها   

ينبغي ال�سعي اإىل اإجراء اإ�سالحات تنظيمية وتب�سيط الإجراءات بهدف حت�سني كفاءة املوانئ وال�سفافية يف ا�ستخدام الأموال العامة. 

للموانئ،  التحتية  للبنى  )�سبكة(  والإقليمي  املحلي  ال�سرتاتيجي  التخطيط  لتعزيز  املحلية  الإ�سالحات  موا�سلة  ينبغي   -

القانوين  واليقني  العادلة  واملناف�سة  لل�سوق  التمييزي  غري  الو�سول  لتعزيز  خلفها  الواقعة  واملناطق  املوانئ  بني  والت�سالت 

واإدراك التدابري الكافية للحد من الآثار البيئية مل�ساريع تطوير املوانئ. 

يجب اأن تاأخذ تلك الإ�سالحات بعني العتبار ف�سل الوظائف التجارية واملهام التنظيمية مبا يف ذلك، عند ال�سرورة، اإن�ساء   -

هيئات تتمتع بال�ستقاللية داخل الإدارات البحرية بالإ�سافة اإىل تقييم توافق التمويل العام )دعم الدولة( و�سيا�سة حتديد 

الر�سوم مع اأ�سا�سيات املناف�سة العادلة.

يجب حت�سني عملية تب�سيط الإجراءات من خالل:  -

ال�ستمرار يف تنفيذ مبداأ »نافذة واحدة قومية« لكل جمموعة الإجراءات الر�سمية املتعلقة مبوانئ التوقف مع مراعاة   )i
التوافق و/اأو قابلية الأنظمة للت�سغيل البيني واللتزام باملعايري الدولية/اأو معايري الحتاد الأوروبي.

تب�سيط �سوابط اجلمارك و�سوابط املعابر احلدودية الأخرى واإعداد تقارير عن الإجراءات، حتديًدا يف موانئ �سبكة   )ii
  )

7FAL( مع مراعاة تو�سيات اتفاقية حركة املرور البحرية الدولية ،)TMN-T( النقل العابرة لإقليم البحر املتو�سط

لتحديد مقايي�س الإجراءات الر�سمية لإعداد التقارير الأ�سا�سية لل�سفن عند الو�سول اإىل و/اأو مغادرة املوانئ.

و�سع اتفاقيات مل�ستوى اخلدمة يف حمطات احلاويات والتي تهدف اإىل خف�س مدد البقاء يف املوانئ وحت�سني م�ستوى   )iii
الكفاءة العام للخدمات التي تقدمها املوانئ. 

نظام  تقوية  اإىل  بالإ�سافة  الأمر ذلك،  تطلب  اإذا  اأن�سطة جديدة  وتوفري  اللوجي�ستية  الأن�سطة  كفاءة  م�ستوى  حت�سني   )iv
الت�سال بني اجلهات املعنية )املوانئ وخطوط ال�سحن و�سناعات الت�سدير وال�سترياد واجلمارك( من خالل، على 

�سبيل املثال، نوافذ اأن�سطة لوجي�ستية موحدة.

لنظام  الأ�سا�سية  الربامج  بني  قوية  روابط  تاأ�سي�س  بهدف  ومعايرته   )EDI( الإلكرتونية  البيانات  تبادل  نظام  و�سع   )v
تبادل البيانات الإلكرتونية للموانئ املعنية يف اإقليم البحر املتو�سط، كما يجب و�سع ت�سور لإمكانية النتقال اإىل تطبيق 

البيانات الإلكرتونية )EDI( املطلوب تنفيذهما  حلول تقنيات املعلومات والت�سالت املتكاملة )ICT( ونظام تبادل 

يف كل و�سائل النقل )عمليات حتويل و�سائل النقل( بالإ�سافة اإىل الت�سميم الوظيفي والفني لنظام تبادل املعلومات 

الإلكرتونية يف النقل املائي الداخلي )IWT( املتكامل مع اأنظمة EDI/ICT للموانئ البحرية. 

ال�سفن  بقطر  حتديًدا  واخلا�سة  ال�سروط  تلك  وت�سهيل  املوانئ  خدمات  �سوق  اإىل  للو�سول  الالزمة  ال�سروط  تو�سيح   )vi
واإر�سادها والإر�ساء واإدارة املخلفات وتزويد ال�سفن بالوقود.   

تاأثري  لتقييم  وامل�ستقبلية  احلالية   EuroMed GNSS اأن�سطة  فعالية  زيادة  على  املتو�سط  البحر  اإقليم  ال�سركاء يف  ت�سجيع   -

خدمات املالحة بالأقمار ال�سناعية التي توفرها EGNOS وتطبقها على الأن�سطة اللوجي�ستية للنقل متعدد الو�سائل وكفاءة 

اجلمارك.

ت�سجيع ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط على التعاون فيما بينهم من خالل التدريبات امل�سرتكة واإجراءات التواأمة التي تغطي   -

ما ُذكر اأعاله.
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ILO/WHO - منظمة العمل الدولية / منظمة الصحة العاملية   8
SAT-AIS: األقامر الصناعية األوروبية - نظام التعريف اآليل    9

VTMIS - نظام معلومات وإدارة حركة السفن    10
IMO    11 - املنظمة البحرية الدولية

SOLAS: االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار    12
ISPS - املدونة الدولية ألمن السفن ومرافق املوانئ    13

- ت�سجيع ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط على تاأ�سي�س جتمعات بحرية قومية )اإطار عمل لتبادل املعلومات واأف�سل املمار�سات 

بني اجلهات املعنية اخلا�سة والعامة( بهدف تعزيز م�ستوى اأداء املوانئ بالإ�سافة اإىل ا�ستك�ساف اخليارات املتاحة لالرتقاء 

ا.  مب�ستوى ربط �سبكات التجمعات البحرية مع الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي وبني هذه الدول بع�سها بع�سً

ال�سحة  )ILO(/منظمة  الدولية  العمل  منظمة  لتو�سيات  الفعال  التنفيذ  على  املتو�سط  البحر  اإقليم  يف  ال�سركاء  ت�سجيع 

والسالمة  الصحة  إدارة  لنظم  التوجيهية  »املبادئ  مع  املتوافقة  وال�سالمة  ال�سحة  مبتطلبات  املتعلقة   
8

)WHO(العاملية

املهنية« والتي تهدف اإىل احلفاظ على �سالمة العاملني يف املوانئ و�سحتهم وتوفري الرعاية لهم.

للتح�سني من م�ستوى كفاءة  ابتكارية  اإىل حلول  التو�سل  بهدف  والبتكارية  البحثية  الأن�سطة  التعاون يف جمال  - يجب مراعاة 

املوانئ

اإلجراء رقم 2: السالمة البحرية   

دعوة ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط اإىل تطبيق مزيد من التح�سينات على اإمكاناتهم اخلا�سة با�ستقبال معلومات مراقبة املرور 

.
9Sat-AIS وم�ساركتها وحتليلها. ويجب اأن تراعي املجهودات الفردية والإقليمية التطورات احلالية وامل�ستقبلية مثل ا�ستخدام نظام

 يف كل �سواحلهم لتحقيق م�ستوى مالئم من املراقبة 
10VTMIS ت�سجيع ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط على تنفيذ و/اأو تعزيز نظام

واملتابعة والت�سجيل لكل الأن�سطة البحرية مع تي�سري حركة ال�سفن يف نف�س الوقت وجتنب وقوع اأي ت�سادمات اأو حوادث، وبالإ�سافة 

اإىل ذلك �ستتم م�ساركة املعلومات مع مركز البحث والإنقاذ للتدخل يف الوقت املنا�سب اإذا دعت ال�سرورة لذلك.

يجب ت�سجيع اإمكانية الن�سمام اإىل كل املنظمات والتفاقيات البحرية الدولية ذات ال�سلة والتنفيذ الفعال لتلك التفاقيات، وخا�سًة 

 )IMO( يجب تعزيز متثيل ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط يف عدد من املنتديات الدولية مثل املنظمة البحرية الدولية .
11IMO

لتحقيق الوحدة يف التمثيل يف الق�سايا العامة، ويجب عقد مناق�سات حت�سريية لتحقيق تلك الغاية كلما اأمكن ذلك داخل جمموعة 

العمل البحرية لل�سراكة الأورومتو�سطية.

يجب اأن ي�سعى ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط على حتقيق التعاون الفني فيما يتعلق بنقل الب�سائع اخلطرة ل�سمان التنفيذ الفعال 

لالتفاقيات البحرية الدولية ذات ال�سلة وذلك من خالل التدريب ال�سامل.

اإلجراء رقم 3: األمان البحري   

 
12SOLAS يجب اأن يعمل ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط  على حتقيق التنفيذ الفعال للمتطلبات الإلزامية لالأمان البحري يف اتفاقية

 مع الأخذ يف العتبار الإر�سادات التوجيهية الدولية )خا�سًة الإر�سادات املحددة يف اإطار عمل املنظمة البحرية 
13ISPS وفًقا ملدونة

الدولية فيما يتعلق مبنع القر�سنة وال�سطو امل�سلح يف البحر ومكافحة تلك اجلرائم(. يجب حتقيق ذلك من خالل:

يهدف اإطار العمل التنظيمي القومي اإىل حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات �سواء على م�ستوى الدولة التي ترفع ال�سفينة علمها اأو   -

دولة امليناء.

حتقيق م�ستوى اأعلى من الوعي بالقيمة ال�سرتاتيجية لالأمن يف القطاع البحري.  -

اإملام موظفي الإدارات مبجال الأمن البحري فيما يت�سل بقدرتهم على تنفيذ املهام املوكلة لهم.  -
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MARPOL - االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن    14
MARPOL - االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم من السفن - امللحق السادس: منع تلوث الهواء من السفن    15

CleanSeaNet    16 - خدمة الكشف األوروبية عن السفن والترسب النفطي املعتمدة عىل األقامر الصناعية
IMO/BWM - االتفاقية الدولية ملراقبة وإدارة ماء الصابورة للسفن ورواسبها )إدارة ماء الصابورة(    17

ILO   18 - منظمة العمل الدولية
اتفاقية STCW - االتفاقية الدولية ملعايري التدريب والرتخيص واملراقبة املتعلقة باملالحني البحريني  19

و�سع اأنظمة مراقبة واإ�سراف مرتابطة ومت�سقة يعمل على ت�سغيلها اأفراد مدربون يتميزون بالكفاءة.  -

ن�سر اأف�سل املمار�سات املعتمدة دولًيا بني الهيئات واجلهات امل�سغلة على امل�ستوى القومي فيما يخت�س مبنع القر�سنة وال�سطو   -

امل�سلح يف البحار وعلى ال�سفن التجارية ومكافحة تلك اجلرائم.

مراعاة الت�سريعات والإر�سادات الأوروبية ذات ال�سلة واملتعلقة بهذا املجال والتي يتم ن�سرها بانتظام، وحتديًدا من خالل   -

.)EMSA( وكالة ال�سالمة البحرية الأوروبية

اإلجراء رقم 4: البيئة البحرية   

لتاأ�سي�س  اهتمام خا�س  توجيه  مع   
14MARPOL الفعال لتفاقية  التنفيذ  املتو�سط على  البحر  اإقليم  ال�سركاء يف  اأن يحر�س  يجب 

مرافق ال�ستالم يف املوانئ واإعداد خطط اإدارة خملفات املوانئ وال�ستجابة يف حالت الطوارئ. 

يف حالت حمددة، يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط التنفيذ الكامل لكل التفاقيات املتعلقة بال�سوؤون البيئية مثل اتفاقية 

 مبا يف ذلك تطوير جتهيزات لإعادة التزود بالوقود قابلة للت�سغيل البيني خا�سة بالغاز الطبيعي 
15

MARPOL - امللحق ال�ساد�س
امل�سيل )LNG( ومنهج تنظيمي ل�ستخدام اأجهزة تنظيف الغاز.

اإىل  بالإ�سافة   EMSA الت�سغيلي يف  ا�ستخدام، حيثما كان ذلك مالئًما، مهام ال�ستعداد  املتو�سط  البحر  اإقليم  لل�سركاء يف  ميكن 

والغاز، كما يجب عليهم  النفط  البحري من جتهيزات  والتلوث  ال�سفن  الناجت عن  بالتلوث  يتعلق  الك�سف وال�ستجابة فيما  خدمات 

.EMSA مع وكالة 
16CleanSeaNet مراعاة اتفاق

اإقليم البحر املتو�سط اخلا�سة بالتطوير امل�ستقبلي ملوانيهم مدى حر�سهم على اتخاذ  يت�سح من الروؤية ال�سرتاتيجية لل�سركاء يف 

الإجراءات الالزمة نحو حتقيق حتول تدريجي يف اجتاه مبداأ املوانئ اخل�سراء وفًقا للمعايري والتعريف القابل للتطبيق. هذا بالإ�سافة 

اإىل �سرورة مراعاة التعاون يف جمال الأن�سطة البحثية والبتكارية. 

 للبدء يف تطبيقها واإدخالها حيز التنفيذ الفعال، 
17BWM يجب اأوًل على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط الت�سديق على اتفاقية

كما يجب عليهم اإعطاء اهتمام خا�س للوحدات البحرية املتنقلة و�سفن الإمدادات البحرية، هذا بالإ�سافة اإىل �سرورة توفري موظفي 

مراقبة يف دولة امليناء.

اإلجراء رقم 5: تدريب املالحني البحريني واعتامدهم وترقيتهم   

يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط احلر�س على اإن�ساء معاهد للتدريب البحري باعتبارها اأحد العوامل الأ�سا�سية لتطوير 

القطاع البحري ودعم الفر�س الوظيفية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اإن�ساء �سبكات تربط بني معاهد التدريب البحري ميكن اأن يعود 

بالفائدة، حتديًدا على حت�سني املهارات والقابلية للتوظيف ودعم املناف�سة يف املجال البحري يف حو�س البحر الأبي�س املتو�سط.

، والتي اأ�سبحت 
18ILO يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط اإعطاء الأولوية لالن�سمام لتفاقية العمل البحري التابعة ملنظمة

�سارية يف 2013 على امل�ستوى الدويل، والبدء يف التنفيذ الفعال ملتطلباتها.

من  ال�سادرة  البحريني  للمالحني  املمنوحة  بال�سهادات  لالعرتاف  الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�ساء  الدول  قدمته  الذي  الطلب  بعد 

البحر  الأوروبي توفري توقيت مالئم لإجراء عمليات الفح�س الالزمة لدول  املتو�سط، يجب على الحتاد  البحر  اإقليم  ال�سركاء يف 

املتو�سط التي مل يتم العرتاف بها على م�ستوى الحتاد. واإىل اأن تتم عمليات الفح�س هذه، يجب على ال�سريك املعني يف اإقليم البحر 

. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب على 
19STCW  املتو�سط ال�ستعداد لهذا الفح�س من خالل التحقق من مدى التزامه مبتطلبات اتفاقية

الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي توفري فر�س للمالحني البحريني يف ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط للتدريب والعمل على ال�سفن 

التي حتمل العلم الأوروبي.
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الالئحة رقم 2013/1315 )االتحاد األورويب(  20
يجب أن تغطي رشاكة P.R.I.M.A السلسلة كاملًة بدًءا من األبحاث واالبتكار وتفعيل دور الجامعات ومؤسسات األبحاث العامة والخاصة والصناعة واملرشوعات املوجهة نحو   21

األبحاث واالبتكار واملرشوعات الصغرية واملتوسطة الحجم ووصوالً إىل املنظامت التي توفر خدمات الدعم مثل املؤسسات املالية واملستثمرين.  

يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط زيادة م�ستوى الوعي واملعرفة ل�ستقطاب م�سرتكني جدد خا�سة من ال�سباب لاللتحاق 

بالفر�س الوظيفية املتوفرة يف املجال البحري. ميكن حتقيق ذلك من خالل:

حت�سني جودة املعي�سة يف البحار وتوفري مزايا للمالحني البحريني مثل تلك املتوفرة يف الأعمال ال�ساحلية.  -

توفري �سكن مالئم للمتدربني وت�سجيع كل املوظفني على امل�ساركة الفعالة يف التدريبات على ال�سفن.  -

اإبراز الدور الذي تلعبه املراأة يف وظيفة املالحة البحرية وت�سجيعها على زيادة ن�سبة امل�ساركة يف التدريبات البحرية.  -

  )MoS( اإلجراء رقم 6: الطرق املالحية الرسيعة  

يلعب تطوير الطرق املالحية ال�سريعة دوًرا رئي�سًيا يف الربط بني املنطقة الأورومتو�سطية واملناطق اخللفية يف موانئ تلك املنطقة. 

يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط تطوير خدمات متكاملة للنقل متعدد الو�سائل ومعدات وعمليات قابلة للت�سغيل البيني يف 

كل الإقليم لتعالج حتديًدا: البيئة؛ وتكامل النقل البحري يف �سل�سلة اخلدمات اللوجي�ستية؛ وال�سالمة البحرية واإدارة حركة ال�سفن 

والعن�سر الب�سري والتدريب.

ميكن اأن ت�ساعد الطرق املالحية ال�سريعة يف تطوير الت�سالت بني �سبكة النقل العابرة للمنطقة الأوروبية و�سبكة النقل العابرة ملنطقة 

الأوروبية  للمنطقة  العابرة  النقل  ل�سبكة  الإر�سادات اجلديدة  لن�سو�س  امل�ستقبل. طبًقا  اإقامتها يف  املزمع  املتو�سط  الأبي�س  البحر 

، فاإن م�سروعات الطرق املالحية ال�سريعة )MoS( قد تكون مو�سع اهتمام م�سرتك وموؤهلة لتلقي الدعم املايل من 
20

)TEN-T(

الحتاد الأوروبي، ويتم حالًيا تطوير تلك امل�سروعات وعلى ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط متابعة تطويرها.

 اإطار عمل 
21

من املمكن اأن ت�سبح حزمة اأعمال النقل املت�سمنة يف P.R.I.M.A )ال�سراكة يف البحوث والبتكار يف املنطقة املتو�سطية(

للتعاون يف جمال الأبحاث والبتكار يف هذا القطاع.

اإلجراء رقم 7: حقوق الركاب يف النقل البحري  

يجب اأن يتم العرتاف بحقوق الركاب يف جمال النقل البحري يف الت�سريع الوطني فيما يخت�س مبعلومات وامل�ساعدة والتعوي�س يف 

حالة تاأخري اخلدمات اأو اإلغائها والإجراءات اخلا�سة بالركاب من ذوي الحتياجات اخلا�سة.
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اإجراءات النقل الربي )النقل على الطرق وال�سكك احلديدية والنقل احل�سري(  .III

اإلجراء رقم 8: أنظمة النقل الربي الفعالة   

يتجه تركيز الإ�سالح التنظيمي والتقارب الداعمني للنقل عرب احلدود ونقل الب�سائع الربي الدويل يف الإقليم نحو املتطلبات الت�سغيلية 

واملهنية بني الإحتاد الأوروبي وال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط، لذا يجب حتديد املنهج التنظيمي ال�سامل يف ال�سرتاتيجيات القومية، 

التي تهدف اإىل حت�سني النقل الربي، من خالل: 

-  التاأكد من تطبيق قواعد النقل ومعايريه املت�سقة التي ت�ستند اإىل اأف�سل املمار�سات الدولية.

-  ا�ستعرا�س ن�سر اأنظمة النقل الذكية )ITS( القابلة للت�سغيل البيني والتي تتميز بالت�ساق نظًرا لتاأثريها الفعال يف حتقيق 

اأهداف �سيا�سة النقل فيما يخت�س بتقليل م�ستوى الزحام وانبعاثات غازات الحتبا�س احلراري، بالإ�سافة اإىل حت�سني كفاءة 

ال�سبكة والنظام وم�ستوى ال�سالمة على الطرق. يجب تطوير اأنظمة ITS من خالل »خطة اأنظمة النقل الذكية ال�سرتاتيجية« 

اأنظمة  املعتمدة على  التقنيات  لن�سر  الالزمة  واملداخل  والفوائد  ال�سيا�سات  تطوير  والتطبيقات وعمليات  الروؤية  التي حتدد 

النقل الذكية. 

تعزيز بناء قدرات للهيئات امل�سوؤولة عن النقل الربي وحتديًدا فيما يتعلق بتجميع البيانات والنماذج والأنظمة التي ميكن اأن   -

تزيد من كفاءة العمليات واإدارة اأنظمة النقل على وجه العموم.  

ال�سائقني  احرتافية  وزيادة  الربي  الب�سائع  ونقل  الركاب  ونقل  الربي  النقل  قطاع  كفاءة  لتح�سني  املبذولة  اجلهود  متابعة   -

وامل�سغلني وحت�سني احلالة الفنية لأ�سطول املركبات وم�ستوى ال�سالمة على الطرق.

معاجلة التنظيم وال�سالمة والقابلية للت�سغيل البيني يف قطاع ال�سكك احلديدية من خالل:  -

تطبيق القواعد الأوروبية واملمار�سات اجليدة يف اإدارة اجلودة لنقل الركاب يف ال�سكك احلديدية.  )i

تطوير ا�سرتاتيجيات جلذب ال�سحن با�ستخدام و�سائل نقل خمتلفة اإىل النقل بال�سكك احلديدية.  )ii

للتح�سني من م�ستوى كفاءة  ابتكارية  اإىل حلول  التو�سل  بهدف  والبتكارية  البحثية  الأن�سطة  التعاون يف جمال  - يجب مراعاة 

الأنظمة امل�ستخدمة.

اإلجراء رقم 9: النقل الربي ونقل البضائع الربي عىل املستوى الدويل   

فيما  وخا�سًة  لها،  الفعال  والتنفيذ  املتحدة  لالأمم  التابعة  الرئي�سية  الربي  النقل  ومعاهدات  اتفاقيات  اإىل  الن�سمام  ت�سجيع  يجب 

يتعلق بالنقل الربي و�سالمة حركة املرور على الطرق وت�سهيالت عبور احلدود ونقل الب�سائع اخلطرة والأطعمة �سريعة التلف ولوائح 

املركبات املذكورة اأدناه، فالن�سمام لهذه التفاقيات واملعاهدات والتنفيذ الفعال لها من املمكن اأن يعود بالفائدة على �سركاء اإقليم 

البحر املتو�سط نتيجة اتباع اإطارات عمل مت�سقة فيما بينها على نحو كبري. 

وهي التفاق الأوروبي املتعلق بعمل طواقم املركبات امل�ستعملة يف النقل الطرقي الدويل )AETR(، والتفاق الأوروبي املتعلق بالنقل 

والتفاقية   ،)ATP( للتلف  القابلة  لالأغذية  الدويل  بالنقل  املتعلق  والتفاق   ،)ADR( الربية  بالطرق  اخلطرة  للب�سائع  الدويل 

اجلمركية املتعلقة بالنقل الدويل للب�سائع مبقت�سى دفاتر النقل الدويل الطرقي )اتفاقية النقل الدويل الطرقي TIR(، والتفاقية 

تقنية موحدة  باعتماد موا�سفات  املتعلق  واتفاق عام 1958  املواءمة(،  )اتفاقية  ال�سلع على احلدود  رقابة  ملواءمة عمليات  الدولية 

اأن ت�ستخدم يف املركبات املزودة بعجالت )اتفاق عام  اأن تركب على و/اأو  للمركبات واملعدات املزودة بعجالت والقطع التي ميكن 

1958(، التفاق املتعلق باعتماد �سروط موحدة لعمليات التفتي�س التقني الدورية للمركبات ذات العجالت.
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COTIF املتعلقة  ويف قطاع ال�سكك احلديدية فهي تت�سمن الن�سمام اإىل التفاقيات الدولية لل�سكك احلديدية )وبخا�سة اتفاقية 

بالنقل الدويل بال�سكك احلديدية(.

 UNECE يجب اأن تتم متابعة وت�سجيع امل�ساركة يف اأعمال منظمات النقل الدويل الرئي�سية )الطرق الربية وال�سكك احلديدية( مثل

)اللجنة القت�سادية لأوروبا(، UIC )الحتاد الدويل لل�سكك احلديدية(، OTIF )املنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بال�سكك 

CIT )اللجنة الدولية للنقل بال�سكك احلديدية( بني جميع البالد ال�سريكة. و�ستعمل جمموعة العمل اخلا�سة بالنقل  احلديدية(، 

الربي للمنتدى الأورومتو�سطي على تعزيز احلوار وتبادل اأف�سل املمار�سات بهدف دعم ال�سركاء يف منطقة البحر املتو�سط لتحديد 

التدابري الالزمة لتنفيذ هذه التفاقيات على نحو فعال. وحتقيًقا لذلك يجب عقد املناق�سات التح�سريية بني جمموعة العمل اخلا�سة 

بالنقل الربي للمنتدى.

دعم  بهدف  املمار�سات  اأف�سل  وتبادل  احلوار  تعزيز  على  الأورومتو�سطي  للمنتدى  الربي  بالنقل  اخلا�سة  العمل  و�ستعمل جمموعة 

ال�سركاء يف منطقة البحر املتو�سط لتحديد التدابري الالزمة لتنفيذ هذه التفاقيات على نحو فعال.

اإلجراء رقم 10: السالمة عىل الطريق  

ينبغي على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط ال�ستمرار يف تطوير �سيا�سات وخطط ال�سالمة على الطريق والتي يجب اأن تت�سمن و�سع 

هدف وطني. وعليه، فاإن جميع ال�سركاء �سي�ساهمون مًعا يف حتقيق الهدف الإقليمي املرتبط بتخفي�س ن�سب وفيات حوادث الطرق. 

وميكن اإمتام هذا الهدف الإقليمي بالأهداف الوطنية للحد من الإ�سابات اخلطرية الناجمة عن حوادث الطرق يف اأوروبا.

ت�سمل املجالت املوؤثرة التي يجب اأن تتم معاجلتها بتخطيط تنظيمي �سامل، كحد اأدنى: )1( لفتات واإر�سادات الطرق، وقواعد حركة 

املرور على الطرق، والقانون اجلنائي املتعلق بجرائم املرور اخلطرة مبا يف ذلك التنفيذ الفعال لهذه القواعد املرورية، )2( تثقيف 

نقل  الثقيل ومركبات  النقل  املتطلبات ملركبات  القيادة وغريها من  واختبارهم، )3( رخ�س  ال�سائقني  وتدريب  الطرق  م�ستخدمي 

الركاب، )4( ت�سجيل املركبات بالإ�سافة اإىل عمليات التفتي�س التقني لبع�س اأنواع املركبات واحلد الأدنى من املعايري فيما يتعلق باأي 

من املركبات �سيتم اختبارها، )5( احلد الأدنى من معدات ال�سالمة الإلزامية يف املركبات والدراجات البخارية، )6( مبادئ اإدارة 

ال�سالمة التي يجب تطبيقها عند اإن�ساء البنى التحتية للطرق الرئي�سية وتطويرها و�سيانتها.

حت�سني الهيكل التنظيمي وتقويته، وذلك من خالل هيكل تنظيمي ي�سمن التعاون بني خمتلف الوكالت والكيانات عرب برنامج ال�سالمة 

الوطني.

وي�سمن هذا الإطار املوؤ�س�سي التح�سن الفعال لل�سالمة على الطرق من خالل: 

ا التقدم املحرز نحو حتقيق الهدف  اإجراء مراقبة منتظمة و�سفافة وتقدمي تقرير مف�سل حول التدابري ذات ال�سلة واأي�سً  -

)الأهداف( الوطنية؛

جميع  وتثقيف  توعية  جهود  تعزيز  مع  الطرق  على  بال�سالمة  املتعلقة  املرور  حركة  قواعد  اإنفاذ  اأجل  من  اجلهود  ت�سافر   -

م�ستخدمي الطرق مبا يف ذلك م�ستخدمي الطرق املعر�سني للخطر؛

اإعداد نظام جلمع البيانات املوثوقة عن الوفيات يف حوادث الطرق وعن حوادث الطرق اخلطرية مبا يف ذلك اأ�سباب حدوثها   -

اإن اأمكن لت�سهيل اإمكانية مقارنة البيانات؛

تبادل اخلربات واملمار�سات النافعة يف جمال اإدارة ال�سالمة على الطرق على �سعيد و�سائل النقل العام للركاب )من اأنظمة   -

النقل اجلماعي وحتى �سيارات الأجرة اجلماعية(. 

يتم ت�سجيع دول البحر املتو�سط على م�ساركة بياناتها الوطنية على امل�ستوى الإقليمي، على غرار ممار�سة املر�سد الأوروبي لل�سالمة 

وجمع  املعرفة  بتعزيز  وثيقة  �سلة  الأ�سا�سيني  النظامني  ولهذين   .)CARE( اأوروبا الطرق يف  بيانات حوادث  وقاعدة  الطرق  على 

البيانات واملعلومات املتعلقة ب�ساأن ال�سالمة على الطرق ون�سرهما.
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يهدف الربنامج األورويب CIVITAS )نحو وسائل نقل نظيفة ومستدامة يف املدن( إىل دعم املدن يف تطبيق السياسات واإلجراءات الطموحة فيام يخص النقل لتعزيز النقل   22
الحرضي املستدام.  

اإلجراء رقم 11: النقل الحرضي   

زيادة اإمكانية الو�سول اإىل املناطق احل�سرية اإىل احلد الأق�سى ورفع جودة املعي�سة بها و�سمان توفر م�ستويات عالية من اجلودة 

واأنظمة النقل امل�ستدام لالأفراد وال�سلع �سمن املناطق احل�سرية وداخلها، وذلك على اأ�سا�س تطوير منظومة النقل العام ب�سكل خا�س 

عن طريق:

م�ستويات عالية من  توفر  و�سمان  بها  املعي�سة  ورفع جودة  الأق�سى  اإىل احلد  املناطق احل�سرية  اإىل  الو�سول  اإمكانية  زيادة   -

اجلودة واأنظمة النقل امل�ستدام لالأفراد وال�سلع �سمن املناطق احل�سرية وداخلها، وذلك على اأ�سا�س تطوير منظومة النقل 

العام ب�سكل خا�س عن طريق:

-   تطوير الآليات والنماذج املالية امل�ستدامة للنقل العام احل�سري.

�سي�سّكل اإطار العمل لتجميع ومراقبة البيانات ذات ال�سلة واملوثوقة حول النقل احل�سري وتاأثريه )على �سبيل املثال: جودة   -

الهواء، حوادث الطرق( على امل�ستوى الوطني واملحلي، الأ�سا�س الالزم لتحديد م�سكالت النقل احل�سري والتعامل معها ب�سكل 

فعال.

 .
22

»CIVITAS« تبادل اخلربات مع املدن الأوروبية وامل�ساركة يف برنامج الحتاد الأوروبي  -

اإلجراء رقم 12: السالمة وتبادلية التشغيل يف قطاع السكك الحديدية  

يجب على ال�سركاء يف اإقليم البحر املتو�سط تنفيذ نظام اإدارة ال�سالمة للنقل بال�سكك احلديدية )الأفراد وال�سلع( وذلك عن طريق 

اإن�ساء هيئة م�ستقلة ذات �سلة للتحقيق يف احلوادث، وجتميع بيانات عن حوادث ال�سكك احلديدية واإعداد تقارير عنها، والتاأقلم مع 

لوائح ومعايري ال�سالمة الأوروبية والدولية والتوافق معها.

كما ينبغي ت�سجيع تبادل اخلربات يف جمال اإدارة املزلقانات وحت�سينها. 

يجب ال�ستمرار يف حت�سني منظومة ال�سكك احلديدية الفعالة، فيما يخ�س عمليات الت�سغيل واإدارة البنية التحتية والأمن، بالإ�سافة 

اإىل �سرورة فتح الأ�سواق اإىل امل�سغلني اخلارجيني.

ا،  �سي�ساعد تبادل اخلربات بني الحتاد الأوروبي وال�سركاء املتو�سطيني على تنفيذ هذه الإجراءات يف قطاع ال�سكك احلديدية وخ�سو�سً

ح�سب القت�ساء، مع دعم الوكالة الأوروبية لل�سكك احلديدية.

اإلجراء رقم 13: حقوق املسافرين يف قطاع النقل الربي   

يجب اأن يتم اإقرار حقوق ركاب قطاعات ال�سكك احلديدية والنقل الربي يف الت�سريعات الوطنية، فيما يتعلق باملعلومات وامل�ساعدات 

والتعوي�سات يف حالة تاأخري اخلدمة اأو اإلغائها، والتدابري املخ�س�سة للركاب املعاقني وذوي الحتياجات اخلا�سة.
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ICAO - منظمة الطريان املدين الدولية.  23
SAFA - تقييم سالمة الطائرات األجنبية  24

اإجراءات النقل اجلوي  .IV

اإلجراء رقم 14: الطريان املدين: فتح سوق النقل الجوي  

اتفاقيات  اإبرام  امل�سرتكة )EMCAA( من خالل  الأورومتو�سطية  الطريان  �سيا�سة حت�سني منطقة  بن�ساط  الأوروبي  يتابع الحتاد 

الطريان مع ال�سركاء املتو�سطيني التي ت�ستند اإىل مبداأ الفتح التدريجي لل�سوق والتقارب التنظيمي. وتعترب عملية تنفيذ الإ�سالحات 

الهيكلية يف جمال النقل اجلوي، وبخا�سة فتح �سوق النقل اجلوي للمناف�سة الداخلية والدولية، عملية بعيدة املدى. وتتم هذه العملية 

يف اأغلب الدول بالتوازي مع الإجراءات الإ�سالحية ل�سركات الطريان الوطنية العامة التي تتمتع بحقوق املرور احل�سرية يف املمرات 

الدولية.

وتعد الغاية بعيدة املدى هي تطوير منطقة الطريان الأورومتو�سطية امل�سرتكة تدريجًيا لت�سبح منطقة مفتوحة ومتكاملة حًقا لي�س 

فقط بني الإحتاد الأوروبي وكل ال�سركاء املتو�سطيني ولكن بني ال�سركاء املتو�سطيني اأنف�سهم.

وعليه فاإن ال�سركاء املتو�سطيني مدعوون اإىل:

النقل  واملراقبة، �سركات  الأ�سواق )امللكية  انفتاح  لت�سهيل  النقل اجلوي  الوطنية يف جمال  الت�سريعات  اإ�سالح  موا�سلة   )i
اجلوي، اخلدمات الأر�سية، التنظيم القت�سادي للمطارات، وغريها(. 

�سمان التقارب التنظيمي بني ت�سريعاتها وبني الحتاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية امل�ستهلك يف جمال النقل اجلوي ب�ساأن   )ii
قواعد �سفافية الأ�سعار، وامل�ساعدة والتعوي�س يف حالة تاأخري الرحلة اأو اإلغائها اأو رف�سها، والتدابري املخ�س�سة للركاب 

املعاقني وذوي الحتياجات اخلا�سة.

اإبرام اتفاقات النقل اجلوي فيما بينها بغية ال�سماح بتطوير �سوق النقل اجلوي.  )iii

اإلجراء رقم 15: نقل جوي أكرث أمانًا وسالمة  

واحلماية  والأمن  بال�سالمة  اخلا�سة  الدولية  للمعايري  المتثال  �سمان  املهم  من  فاإنه  اجلوي  النقل  �سوق  يف  املتوقع  النمو  بدرا�سة 

ومعايري منظمة  بقواعد  النقل اجلوي  ت�سريعات  التزام  تتطّلب  املنطقة  النقل اجلوي يف  ا�ستدامة قطاع  فاإّن �سمان  ولهذا  البيئية. 

.
23

الطريان املدين الدويل 

فيما يتعلق باأمن الطريان املدين فاإن ال�سركاء املتو�سطيني مدعوون اإىل:

موا�سلة مالئمة ت�سريعاتها مع لوائح الحتاد الأوروبي.  )i

ا�ستك�ساف فر�س التعاون القوي مع الوكالة الأوروبية ل�سالمة الطريان )EASA(، قد يكون ذلك من خالل التوقيع على   )ii
ترتيبات العمل مع الوكالة. و�ستوا�سل الوكالة الأوروبية ل�سالمة الطريان عملها مع ال�سركاء املتو�سطيني يف تطوير اأن�سطة 

التعاون املحددة وتنفيذها.

يف  امل�ساركة  يف  وللنظر  الطائرات  �سالمة  بيانات  قواعد  واإقامة/حت�سني  الطريان  �سالمة  مراقبة  على  قدراتها  تعزيز   )iii
 .

24

)SAFA( برنامج الحتاد الأوروبي لتقييم �سالمة الطائرات الأجنبية

تقدمي ترتيبات اإقليمية عرب احلدود فيما يتعلق بالتحقيق يف احلوادث يف جمال الطريان املدين واإن�ساء قواعد بيانات   )iv
وروبي لنظم  ا لتح�سني التعاون من خالل ا�ستخدام مركز التن�سيق الأ لهذا املجال. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فهم مدعوون اأي�سً

.)ECCAIRS( الإبالغ عن حوادث ووقائع الطيران
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فيما يتعلق باأمن الطريان املدين فاإن ال�سركاء املتو�سطيني مدعوون اإىل:

ترتيب الأحكام التنظيمية لالأمن واآليات الإ�سراف الأمني مبا يتوافق مع ت�سريعات الحتاد الأوروبي.  )i

�سمان تنفيذ هذه الأحكام والآليات من قبل امل�سغلني املخت�سني وال�سلطة املعنية اأو م�سّرع اأمن الطريان امل�ستقل.  )ii

ع�سر  والرابع  ع�سر  الثالث  )التعديل  الدولية  للمعايري  التام  التنفيذ  ذلك  والربيد اجلوي، مبا يف  الب�سائع  اأمن  تعزيز   )iii
للملحق ال�سابع ع�سر ملنظمة الطريان املدين الدويل اإيكاو ICAO - الأمن(، ومن خالل تنفيذ نظام الأمن الأ�سا�سي العام 

ل�سحن الب�سائع والربيد اإىل الحتاد الأوروبي لتحقيق – عرب الفح�س امل�ستقل- تعيني ACC 3 )ناقل الب�سائع بال�سحن 

اجلوي اأو الربيد الذي يعمل اإىل دول الحتاد من مطار بلد ثالث(. 

اإلجراء رقم 16: إدارة الحركة الجوية  

خ�سع نظام اإدارة احلركة اجلوية الأوروبي لإجراءات اإ�سالحية �سمن �سياق مبادرة الأجواء الأوروبية املوحدة )SES( واملبادرات 

البحثية حول املجال اجلوي الأوروبي املوحد )SESAR(؛ وهذا يعني و�سع اأحكام جديدة وتدابري متجان�سة ف�ساًل عن تقدمي مفاهيم 

وتقنيات واأدوات جديدة.

الإجراءات  تطوير  املف�سل  فمن  والفعالية،  الكفاءة  لأ�سباب  ونظًرا   )ATM( اجلوية  احلركة  اإدارة  لنطاق  الدولية  للطبيعة  ونظًرا 

املخ�س�سة وتنفيذها لإن�ساء واجهة توا�سل منا�سبة بني نظام اإدارة احلركة اجلوية لالحتاد الأوروبي واأنظمة اإدارة احلركة اجلوية 

لدول حو�س البحر املتو�سط. ميكن لتلك الإجراءات املخ�س�سة اأن تعتمد على مبادرات اإدارة احلركة اجلوية دون الإقليمية القائمة 

مثل: التفاقية الأوروبية ال�سرق اأو�سطية لتن�سيق اإدارة احلركة اجلوية )EAMEC( واخلطة اخلا�سة بتوحيد اأنظمة التحكم يف اإدارة 

.)AEFMP( احلركة اجلوية

ي�سجع الحتاد الأوروبي ال�سركاء املتو�سطيني لالن�سمام اإىل مبادرات الكتل الوظيفية للمجال اجلوي )FAB( لالحتاد الأوروبي ذات 

ال�سلة. 

ومن اأجل حت�سني �سالمة جمال اإدارة احلركة اجلوية وزيادة كفاءته، فقد مت ت�سجيع ال�سركاء املتو�سطيني اإىل:

اإر�ساء �سبل التعاون املنا�سبة بني �سلطات الرقابة الوطنية لديها )NSAs( و�سلطات الرقابة الوطنية لالحتاد الأوروبي   )i
بهدف الإ�سراف على امتثال مقدمي خدمات املالحة اجلوية )ANSP( املعنيني للوائح ال�سماء الأوروبية املوحدة يف اإدارة 

احلركة اجلوية. 

تاأ�سي�س اأو تعيني �سلطات الإ�سراف املحلية )NS( م�ستقلة وظيفًيا عن مقدمي خدمات املالحة اجلوية )ANSP( وفًقا   )ii
ال�سلطات مراقبة امتثال مقدمي خدمات املالحة اجلوية  ال�سماء املوحدة متى كان ذلك منا�سًبا، وت�سمن هذه  للوائح 

والإ�سراف امل�ستمر عليهم.

حت�سني الو�سالت بني �سبكات اإدارة احلركة اجلوية املحلية لديهم وتلك الأوروبية، ل �سيما من خالل اتفاق التعاون مع   )iii
مدير �سبكة الحتاد الأوروبي املُعني من جانب املفو�سية الأوروبية.

امل�ساركة يف برنامج البحوث لإدارة احلركة اجلوية يف اإطار املجال اجلوي الأوروبي املوحد، �سواء يف مرحلة التطوير التي   )iv
تديرها املن�ساأة امل�سرتكة، اأو يف عملية الن�سر، خالل امل�ساريع امل�سرتكة.

اإلجراء رقم 17: حقوق املسافرين يف قطاع النقل الجوي   

يجب اإقرار حقوق امل�سافرين بقطاع النقل اجلوي يف الت�سريعات الوطنية، فيما يتعلق باملعلومات وامل�ساعدات والتعوي�سات يف حالة 

تاأخري اخلدمات اأو اإلغائها، اأو منع ال�سعود اإىل الطائرة اأو تخفي�س الدرجة والتدابري اخلا�سة للركاب الذين يعانون من عجز احلركة 

وذوي الحتياجات اخلا�سة.
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EGNOS - خدمة الغطاء املالحي باملحطات األرضية األوروبية  25
RIMS - محطات رصد تكامل تحديد املدى  26

اإلجراء رقم 18: تطبيق الطريان باستخدام النظام العاملي للمالحة باألقامر الصناعية  

 )GNSS( يجب اأن يتحقق التعاون مع ال�سركاء مبنطقة البحر الأبي�س املتو�سط يف م�ساريع النظام العاملي للمالحة بالأقمار ال�سناعية

من خالل:

 »خدمة الغطاء املالحي باملحطات الأر�سية الأوروبية« عن طريق ن�سر البنية التحتية 
25EGNOS ن�سر اإ�سارة �سالمة احلياة  -

لتحقيق تغطية املجال اجلوي لل�سركاء مبنطقة البحر الأبي�س املتو�سط. وميثل الدعم الن�سط الفعال من ال�سركاء مبنطقة 

 خلدمة الغطاء املالحي 
26

)RIMS( البحر الأبي�س املتو�سط العامل الأ�سا�سي يف ت�سييد حمطات ر�سد تكامل حتديد املدى

باملحطات الأر�سية الأوروبية ب�سرعة يف اأرا�سيهم ف�ساًل عن متكني الت�سغيل ال�سل�س لديهم.

للم�ساهمة يف  التفاقيات  ال�سرتاك يف مثل هذه  الأوروبي  اإىل الحتاد  املنتمية  الدول غري  باإمكان  الدولية:  التفاقية  توقيع   -

النقل  على غرار مناذج  اأفقية«  دولية  »اتفاقية  ت�سور  الأوروبية. وميكن  الأر�سية  باملحطات  املالحي  الغطاء  برنامج خدمة 

اجلوي. وتعمل هذه التفاقية مع غريها، على تعريف احلاكمية وامل�سوؤولية والتمويل. كما �ست�سم هذه التفاقية تعريًفا لدور 

.)EASA( الوكالة الأوروبية ل�سالمة الطريان

توقيع اتفاقية عمل خدمة الغطاء املالحي باملحطات الأر�سية الأوروبية )EWA خارج الحتاد الأوروبي(: يلزم اإبرامها بني   -

الأوروبيني )مقدمي خدمات  الأر�سية  باملحطات  املالحي  الغطاء  ومقدمي خدمة  املحليني  املالحة اجلوية  مقدمي خدمات 

الأقمار ال�سناعية الأوروبيني ESSP حالًيا( لتقدمي جميع الحتياجات الت�سغيلية املطلوبة لتوفري اخلدمات فعلًيا.

اإقرار اأحكام منظمة الطريان املدين الدويل فيما يتعلق بنظام العاملي للمالحة بالأقمار ال�سناعية.  -

اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية التي مت حتديدها للنظام العاملي للمالحة بالأقمار ال�سناعية وتنفيذها: للطريان املدين وجمالت   -

النقل الأخرى.
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الالئحة )االتحاد األورويب( رقم 2013/1315 للربملان األورويب واملجلس املنعقد يف 11 ديسمرب 2013 الخاصة باملبادئ التوجيهية لتطوير شبكة النقل عرب الدول األوروبية وإبطال   27
القرار رقم EU/2010/661، املادة 49.6.   

نحو �سبكة نقل اأورومتو�سطية متعددة الو�سائط ومتكاملة  .V

اإلجراء رقم 19: مبدأ تطوير شبكة النقل عرب املتوسط املستقبلية )TMN-T( وروابطها مع شبكات   
 .)TEN-T( النقل عرب األوروبية     

اأيد املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط املنعقد يف نوفمرب 2013 مبداأ تطوير �سبكة النقل عرب البحر 

الأبي�س املتو�سط. و�ست�ساهم هذه ال�سبكة التي تربط ال�سركاء املتو�سطيني فيما بينهم يف النمو القت�سادي والتكامل الإقليمي لديهم 

من خالل نظام نقل متعدد الو�سائط فعال وم�ستدام وحمكم واآمن حلركة الأ�سخا�س والتجارة.

اإن تطوير من�سات اخلدمات اللوج�ستية وخا�سة التي تقع بالقرب من املوانئ �سيعزز قابلية الت�سغيل البيني للنظام مبا يتيح توفري 

خدمات متعددة الو�سائط ومتكاملة بف�سل الت�سال بني خطوط ال�سكك احلديدية والنقل الربي والبحري و�سبكة النقل عرب البحر 

الأبي�س املتو�سط املكونة للمطارات.

ونظًرا لتطور �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط، �سيكمل منتدى النقل الأورومتو�سطي مناق�ساته وعمله من خالل جمموعات 

العمل املو�سوعية ذات ال�سلة. وت�سمل الروابط القابلة للت�سغيل املتبادل واملتعددة الو�سائط املحتملة داخل �سبكة النقل عرب البحر 

الأبي�س املتو�سط ومع �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية من خالل الطرق ال�سريعة يف البحر واملن�سات اللوج�ستية واملطارات واملوانئ 

والروابط الربية. اأي ما يحدد امل�ساريع ذات الأولوية ل�سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط والإجراءات الداعمة ذات ال�سلة. 

و�سيتم الت�سديق على هذه النتائج املتوقعة من جانب املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط.

كما �سيتم الت�سديق على اخلريطة الإر�سادية ل�سبكة نقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط من جانب املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت 

مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط. و�سيتم اقرتاح هذه اخلريطة لإدراجها كملحق اإر�سادي ل�سبكة النقل عرب الدول الأوروبية اإىل �سركاء 

البحر الأبي�س املتو�سط موجه لل�سركاء املتو�سطيني لالحتاد الأوروبي يف الالئحة اخلا�سة باملبادئ التوجيهية لالحتاد من اأجل تطور 

 . و�سي�سكل اإدراج خريطة �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية كملحق اإر�سادي ل�سبكة النقل عرب البحر 
27

�سبكة النقل عرب الدول الأوروبية

الأبي�س املتو�سط، من جانب الحتاد الأوروبي، روؤية للعالقة بني ال�سبكتني وذلك كما مت التاأكيد عليه ثانية من جانب املوؤمتر الوزاري 

حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط عام 2013، كما �سيوؤكد متا�سك النهج لتطور روابط النقل لي�س فقط داخل الحتاد 

ا مع جريانها. الأوروبي ولكن اأي�سً

و�ست�سعى املفو�سية الأوروبية بدعم من �سكرتارية الإحتاد من اأجل املتو�سط وممثلي وزارات النقل لل�سركاء يف البحر الأبي�س املتو�سط 

»ال�سبكة )�سبكة  املو�سوعية  الأورومتو�سطية  العمل  الفني داخل جمموعة  الأوروبي نحو حتقيق احلوار  الأع�ساء يف الحتاد  والدول 

النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط (/النقل الربي«. 

 )CETMO/5+5 GTMO( ومن هذا املنطلق، فاإن اأ�سحاب امل�سلحة ذوي ال�سلة ومن �سمنهم جمموعة وزراء نقل غربي املتو�سط

املالية  واملوؤ�س�سات   )ESCWA( اآ�سيا لغرب  والجتماعية  القت�سادية  املتحدة  الأمم  العربي )UMA( وجلنة  املغرب  احتاد  ودول 

الدولية )IFI( )بنك ال�ستثمار الأوروبي.

اإلجراء رقم 20: التمويل   

لدعم تنفيذ دورة احلياة باأكملها واإدارتها )حتديد وتقييم وت�سنيف ومتويل وتنفيذ ور�سد( للم�ساريع ذات الأولوية ل�سبكة النقل عرب 

البحر الأبي�س املتو�سط، فمن املهم تعزيز البحث عن كل املروجني املهتمني املحتملني وح�سد كل الأموال املتاحة  بطريقةمن�سقة مبا يف 

ذلك اأدوات الحتاد الأوروبي والدعم املقدم من بنك ال�ستثمار الأوروبي واملوؤ�س�سات املالية الأوروبية والدولية الأخرى.

و�سيوؤكد الإحتاد من اأجل املتو�سط على دوره كعامل حمفز للتمويل جنًبا اإىل جنب مع جميع املوؤ�س�سات املالية الأوروبية والدولية من 

اأجل اقرتاح ا�سرتاتيجيات التمويل الأكرث �سلة فيما يتعلق مب�ساريع �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط. وقد يت�سمن هذا تقييم 

امل�ساريع با�ستخدام حتليل متعدد املعايري وعر�سها على كبار م�سوؤويل الحتاد لت�سنيفها.



خطة عمل النقل اإلقليمي )RTAP( ملنطقة البحر األبيض املتوسط  

15

و�سيتم ت�سليط ال�سوء على الروابط بني �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط و�سبكة النقل عرب الدول الأوروبية ل �سيما عن طريق 

ت�سجيع الطرق ال�سريعة عرب البحر والتعبئة املمكنة لأداة �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية، اأي برنامج »ت�سهيل الربط بني دول اأوروبا« 

بالإ�سافة اإىل و�سائل التمويل املتوفرة الأخرى وبالتكامل معها. 

ووفًقا لخت�سا�سها يف البحث عن املروجني وال�سركاء املاليني، فاإن الحتادات من اأجل املتو�سط �ستن�سئ �سبكة من اأ�سحاب امل�سلحة 

ذوي ال�سلة امل�ساركني يف تنفيذ م�ساريع �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط امل�ستقبلية مبا يف ذلك الربط ب�سبكة النقل عرب 

الدول الأوروبية.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب ت�سجيع اإبرام مذكرة تفاهم بني اجلنوب واجلنوب وبني اجلنوب وال�سمال مماثلة لتلك املربمة بني تون�س/

فرن�سا والأردن/اإيطاليا، وذلك لدعم تنفيذ م�ساريع الطرق ال�سريعة عرب البحر. 

اإيطاليا  نوفمرب 2013، مت عقد موؤمتر يف دي�سمرب 2014 يف  املنعقد يف  املتو�سط  اأجل  الإحتاد من  النقل يف  وبناًء على طلب وزراء 

)موانئ روما/ت�سيفيتافيكيا( من اأجل اإ�سراك جميع ال�سركاء املاليني املحتملني. وقد �سكل اخلطوة الأوىل يف عملية احلوار املوؤدية اإىل 

حتديد اإجراءات ملمو�سة يف جمال متويل م�ساريع النقل.

اإلجراء رقم 21: األدوات الفنية  

وعلى م�ستوى �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط ، يجب دعم و�سف نظام النقل ومتابعته من خالل قاعدة بيانات م�سرتكة 

ا  ونظام معلومات جغرافية وكذلك مناذج تنبوؤ وحتديد �سيناريوهات للم�ستقبل. اإذا كان هذا ينا�سب ال�سركاء املتو�سطيني، ميكن اأي�سً

 .TENtec اإتاحة جتربة �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية من خالل اأداة

 2007-2013 للفرتة  )RTAP(املا�سية  للنقل  الإقليمية  العمل  خطة  �سمن  املوؤ�س�سة  الأورومتو�سطيني  اخلرباء  جمموعة  و�ستقوم 

)املعروفة با�سم اأعمال جمموعة الثماين ع�سر( مبتابعة عملها وفًقا ملا مت حتديده من جانب منتدى النقل الأورومتو�سطي.

اإلجراء رقم 22: تطوير الخدمات اللوجستية  

ويف �سبيل اإن�ساء �سبكة نقل اأورومتو�سطية متعددة الو�سائل متكاملة، يجب حت�سني اأداء اخلدمات اللوج�ستية يف املنطقة عن طريق:

للمن�سات  والقت�سادية  الفنية  الدرا�سات  بوا�سطة  اللوج�ستية  اخلدمات  من�سات  لأولويات  الأورومتو�سطية  ال�سبكة  تعزيز   -

الإقليمية اجلديدة.

دعم حتديد احللول اللوج�ستية العاملية للتحكم الأمثل للتدفقات بني ال�سمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب.  -

تنفيذ برنامج لرفع م�ستوى مقدمي اخلدمات اللوج�ستية لل�سركاء املتو�سطيني يف دول جنوب البحر الأبي�س املتو�سط وتعزيز   -

ال�سراكة بني ممثلي دول ال�سمال واجلنوب ودول اجلنوب واجلنوب.

اإلجراء رقم 23: توسيع شبكة النقل عرب البحر األبيض املتوسط  

�سيتطرق منتدى النقل الأورومتو�سطي اإىل تو�سيع �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط باجتاه اأفريقيا )كرابط باأوروبا( و�سبه 

اجلزيرة العربية ف�ساًل عن اآ�سيا. و�سيتم تقدمي نتائج هذا العمل اإىل املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط.
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بيان املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط لعام 2013  امللحق 1: 

املوؤمتر الوزاري حول النقل حتت مظلة الحتاد من اأجل املتو�سط 

بروك�سل، 14 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2013

البيان الوزاري

اإن وزراء النقل لدول الحتاد من اأجل املتو�سط املجتمعني يف بروك�سل بتاريخ 14 نوفمرب 2013 حتت الرئا�سة امل�سرتكة بني الحتاد 

الأوروبي واململكة الأردنية الها�سمية

يشريون إىل:

نتائج املوؤمتر الوزاري الأورومتو�سطي حول النقل لعام 2005 )مراك�س( التي اأكدت على التزام الوزراء بتحقيق الأهداف   .1

الرئي�سية مل�سار بر�سلونة، خا�سة يف جمال النقل، واإن�ساء �سبكة اأورومتو�سطية متكاملة للنقل متعدد الو�سائط ت�ساهم يف 

تعزيز عمليات التبادل بني الحتاد الأوروبي وال�سركاء املتو�سطيني وبني ال�سركاء املتو�سطيني اأنف�سهم.

املوؤمتر رفيع امل�ستوى لعام 2007 )ل�سبونة( حول تو�سيع املحاور الرئي�سية للنقل العابرة لأوربا اإىل منطقة البحر املتو�سط.  .2

الإعالن امل�سرتك لقمة باري�س من اأجل املتو�سط لعام 2008، والتي اأطلقت الحتاد من اأجل املتو�سط، وهو عبارة عن �سراكة   .3

ُمّعززة قائمة على نتائج م�سار بر�سلونة ت�سدد على �سرورة زيادة نطاق التعاون يف جمالت مثل النقل.

نتائج املوؤمتر الأوروبي 2009 )نابويل( حول »مستقبل شبكات النقل العابرة ألوروبا: التقريب أكرث بني أوروبا وجريانها«   .4

عن طريق ت�سجيع الربط بني �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية وال�سبكات غري الأوروبية ب�سكل خا�س �سبكة النقل العابرة 

للمتو�سط.

نتائج جمل�س الحتاد الأوروبي بتاريخ 6 اأكتوبر 2011 حول »التعاون يف مجال النقل مع املناطق املجاورة لالتحاد األورويب«   .5

حيث تعرتف يف اإطار �سيا�سة اجلوار الأوروبي، » باأهمية التعاون مع املناطق املجاورة يف �ستى و�سائل النقل، مبا يف ذلك 

العمليات متعددة الو�سائط، بهدف حت�سني الأمن وال�سالمة والأداء البيئي والجتماعي«، و«ت�سجع الحتاد الأوروبي على 

موا�سلة التعاون الأورومتو�سطي للنقل برعاية الحتاد من اأجل املتو�سط، بهدف دعم امل�ساريع ذات الأولوية الفعلية التي مت 

حتديدها بالفعل يف اإطار �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط، وتتطلع باهتمام اإىل انعقاد املوؤمتر الوزاري الثاين للنقل 

يف املنطقة الأورومتو�سطية«.

يعيدون التأكيد عىل :

6.  احلاجة اإىل نظام نقل اآمن و�سليم ودائم وفّعال قائم على جتان�س معايري النقل املُن�سقة ك�سرط للنمو القت�سادي والندماج 

يف املنطقة املتو�سطية عن طريق ت�سهيل التجارة والربط بني الأ�سخا�س.

اأنه، ويف هذا ال�سياق، تقوم �سبكة النقل الأورومتو�سطية متعددة الو�سائط واملتكاملة هذه بدور رئي�سي يف تعزيز التبادل بني   .7

الحتاد الأوروبي وال�سركاء املتو�سطيني وبني ال�سركاء املتو�سطيني اأنف�سهم.
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AMU: اتحاد املغرب العريب;GTMO 5+5 : مجموعة وزراء النقل ملنطقة غرب املتوسط )5-فرنسا وإيطاليا ومالطا والربتغال وإسبانيا/5-الجزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب   28
وتونس(؛ CETMO: مركز دراسات النقل يف غرب املتوسط؛ ESCWA: اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب أسيا )اإلسكوا(.  

اأهمية التعاون الأورومتو�سطي يف جمال النقل الذي تاأ�س�س على اثنني من الركائز املكملة لالإ�سالح التنظيمي واللتقاء   .8

يف جميع قطاعات النقل املختلفة ذات ال�سلة )البحري والربي وال�سكك احلديدية والطريان املدين والنقل احل�سري( 

واأهمية اإن�ساء �سبكة النقل عرب البحر الأبي�س املتو�سط امل�ستقبلية وربطها ب�سبكة النقل عرب الدول الأوروبية.

�سبكة  تطوير  اإىل  الحتاد،  بتوجيهات  اخلا�سة  الأوروبية  اللوائح  يف  مو�سح  هو  كما  الت�سال،  هذا  وراء  الروؤية  تهدف   .9

ال�سركاء  قبل  من  عليه  الت�سديق  مت  كما  وذلك  الأوروبي«،  الربط  »مرفق  ُتر�سي  كما  الأوروبية،  الدول  بني  املوا�سالت 

املتو�سطيني بالحتاد الأوروبي من خالل اللوائح الوطنية ذات ال�سلة واللتزامات الثنائية والإقليمية والدولية.

مرحًبا:

املو�سوعية  العمل  النقل وجمموعات  منتدى  وذلك من خالل  الأورومتو�سطي،  النقل  تعاون  العمل من خالل  هذا  اأجري   .10

للحوار  التحتية، والذي يعمل كاإطار عمل فعال  البنية  اإىل جانب  والبحري،  النقل اجلوي والربي  اخلا�سة بها يف جمال 

وتبادل اخلربات؛

مت اإحراز التقدم من خالل تنفيذ خطة عمل النقل الإقليمي ملنطقة البحر املتو�سط )RTAP( 2007-2013 وفًقا لت�سميم   .11

�سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T( واملجال النظامي؛

الإجراءات الداعمة التي مت تنفيذها من خالل اتفاقيات الحتاد الأوروبي وا�سرتاتيجيات ال�سركاء املتو�سطيني عالوة على   .12

 والتي تهدف جميعها اإىل تنفيذ �سبكة النقل عرب املتو�سط 
28ESCWAو CETMO/ 5+5 GTMOو ،AMU التعاون مع

.)TMN-T( امل�ستقبلية

تصديق:

التقرير التقييمي خلطة عمل النقل الإقليمي )RTAP( لالأعوام من 2007 اإىل 2013 ملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط؛  .13

 2020 اإىل   2014 من  لالأعوام   )RTAP( اجلديدة  الإقليمي  النقل  عمل  خطة  لتاأ�سي�س  الأولوية  ذات  التوجيهية  املبادئ   .14

ال�سادرة عن منتدى النقل الأورومتو�سطي والذي من املقرر اأن ي�سع اإجراءات ملمو�سة ب�ساأن الإ�سالح النظامي والتقارب 

بالإ�سافة اإىل تطوير �سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T(؛ ينبغي اأن تركز هذه الإجراءات على تطوير الطرق 

املالحية ال�سريعة وعمليات ت�سغيل حركة املرور البحرية جنًبا اإىل جنب مع املنطقة اخللفية، وال�ستخدام املثايل ل�سبكات 

الطرق وال�سكك احلديدية، وتاأ�سي�س منطقة طريان اأورومتو�سطية م�سرتكة، ف�ساًل عن اأمان وفعالية النقل عرب اجلهات 

بالأقمار  العاملية  املالحة  نظم  ب�ساأن  امل�ستمر  التعاون  خالل  من  وذلك  ال�سلة،  ذات  املبتكرة  احللول  وتطوير  املتداخلة، 

)GNSS( ال�سناعية

.)TEN-T( وروابطها مع �سبكات النقل عرب الأوروبية )TMN-T( مبداأ تطوير �سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية  .15

املوافقة على تفوي�س منتدى النقل الأورومتو�سطي لتتابع عن كثب و�سع خريطة اإر�سادية متفق عليها من جانب �سبكة النقل   .16

املو�سوعة يف  الأولوية  امل�سروعات ذات  قائمة  املوافقة على حتديد  اإىل  بالإ�سافة   ،)TMN-T( امل�ستقبلية املتو�سط  عرب 

�سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T( ف�ساًل عن الإجراءات الداعمة ذات ال�سلة. وخالل القيام بذلك، �سيتم 

اكت�ساف اأمثلة على الروابط املحتملة �سمن �سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T( و�سبكات النقل عرب الأوروبية 

)TEN-T(، وما ت�سمله من روابط ممكنة بني �سواحل البحر الأبي�س املتو�سط و�سواحل الأطلنطي عرب الطرق املالحية 

ال�سريعة.

تشجيع ت�سمني اخلريطة الإر�سادية ل�سبكة النقل عرب املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T( يف اللوائح ب�ساأن توجيهات الحتاد   .17

حول تطوير �سبكة النقل عرب الدول الأوروبية.
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التأكيد على اأهمية التعبئة لكل الأموال املتوفرة، وما ت�سمله من اتفاقيات الحتاد الأوروبي ودعمها من ِقبل البنك الأوروبي   .18

لال�ستثمار بالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات املالية الدولية والأوروبية الأخرى، وذلك بطريقة من�سقة لدعم تنفيذ �سبكة النقل عرب 

املتو�سط امل�ستقبلية )TMN-T( وم�سروعاتها ذات الأولوية. يف �سبيل حتقيق هذا الهدف، دعم عقد موؤمتر يف اأقرب وقت 

ممكن ي�سم كل ال�سركاء املاليني املحتملني لتنظيمه من ِقبل اأمانة الحتاد الأورومتو�سطي قبل نهاية 2015.

تعهد منتدى النقل الأورومتو�سطي بتعزيز التعاون بني ال�سركاء الأورومتو�سطي يف املحافل الدولية ذات ال�سلة، بالإ�سافة   .19

الأطراف  مع  النظر  وجهات  وتبادل  احلوار  ودعم  امل�ساركة،  الدول  بني  املمار�سات  واأف�سل  اخلربات  تبادل  ت�سجيع  اإىل 

املعنية.

التوصية بالنخراط الكامل للهيئات الأوروبية ذات ال�سلة يف �سبيل تنفيذ خطة العمل الإقليمية للنقل )RTAP( لالأعوام   .20

من 2014 اإىل 2020، مبا يتفق مع لوائحها التنظيمية.

إبراز اأهمية �سمان الدعم الفني الدائم لت�سغيل منتدى النقل الأورومتو�سطي داخل اأمانة الحتاد من اأجل املتو�سط.  .21

املوافقة على اإقامة املوؤمتر الوزاري التايل للنقل الأورومتو�سطي لالحتاد يف اأواخر عام 2016، بالإ�سافة اإىل طلب قيام   .22

الرئي�سي  الر�سمي  اإىل الجتماع  التقدم املحرز  الأورومتو�سطي، يف هذا ال�سدد، بتقدمي تقرير يفيد مدى  النقل  منتدى 

لالحتاد من اأجل املتو�سط حول التعاون يف جمال النقل الأورومتو�سطي، وما ي�سمله من تطوير �سبكة النقل عرب املتو�سط 

امل�ستقبلية )TMN-T( وتنفيذ خطة العمل الإقليمية اجلديدة للنقل لالأعوام من 2014 اإىل 2020.
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VTS: خدمات حركة السفن VTMIS: نظام معلومات ورصد حركة مرور السفن  29

اإر�سادات خطة العمل الإقليمية للنقل )2020-2014(   امللحق 2: 

)الوثيقة التي يتبناها املؤمتر الوزاري للنقل يف االتحاد من أجل املتوسط لعام 2013(    

خطة العمل الإقليمية للنقل ملنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط )2020-2014(

املبادئ التوجيهية ذات الأولوية

يتحمل وزراء الحتاد من اأجل املتو�سط م�سوؤولية اإقامة اجتماع النقل يف املوؤمتر املنعقد يف بروك�سل يف الرابع ع�سر من نوفمرب لعام 

2013، وقد و�سع الوزراء املبادئ التوجيهية ذات الأولوية والتي يجب ترجمتها اإىل اإجراءات ملمو�سة يف  خطة العمل الإقليمية مل�ستقبل 

النقل يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط يف الفرتة من عام 2014 وحتى عام 2020.

مع ال�ستمرار يف ال�سراكة املطروحة من ِقبل املوؤمتر الوزاري املنعقد يف مراك�س يف عام 2005 مع الأخذ يف العتبار باملبادرات املنجزة 

اأو قيد التنفيذ على خمتلف امل�ستويات )القومي والدويل والإقليمي ودون الإقليمي(، ينبغي على التعاون الإقليمي الأورومتو�سطي يف 

جمال النقل الرتكيز على الأولويات التالية:

املبادئ التوجيهية العامة

يتمثل الهدف الرئي�سي لل�سراكة الأورومتو�سطية الإقليمية يف تعزيز التعاون الوثيق بني �سفتي البحر الأبي�س املتو�سط وبني  	•
ال�سركاء املتو�سطيني اأنف�سهم من حيث الإطار التنظيمي والبنية التحتية يف جمال النقل يف �سوء حتقيق نتائج ملمو�سة.

والإقليمية  املحلية  النقل  �سيا�سات  بني  والتكامل  الت�ساق  مبادئ  على  امل�ستقبلية )2020-2014(  العمل  ت�ستند خطة  �سوف  	•
وكذلك العمل على توجيه جميع اجلهات ال�سريكة نحو الأهداف ال�سرتاتيجية امل�سرتكة.

رعاية  حتت  الأورومتو�سطي  احلوار  يف  امل�ساركة  الهيئات  بوا�سطة  ور�سدها  العمل  خطة  لتنفيذ  التن�سيق  يتم  �سوف  	•
النقل  و�سبكة  والطريان  البحري  النقل  مو�سوعية:   عمل  جمموعات  وثالث  النقل  منتدى  وهم  املتو�سط،  اأجل  من  الحتاد 

العابرة ملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط )TMN-T(/النقل الربي.  و�سوف ي�ستمر الدعم من م�ساريع امل�ساعدة الفنية للبلدان 

ال�سريكة يف منطقة البحر املتو�سط.  و�سيتم تعزيز اإ�سراك هيئات النقل الأوروبية وبنك ال�ستثمار الأوروبي.

وفًقا  �سُيعقد  والذي  املحتملني  املاليني  ال�سركاء  جميع  مب�ساركة  الدويل  املوؤمتر  نتائج  العمل  خطة  تنفيذ  يف  يراعى  �سوف  	•
لالإعالن الوزاري لعام 2013.

املبادئ التوجيهية ذات األولوية للنقل البحري

الأبي�س  البحر  منطقة  يف  للبيانات(  الإلكرتوين  )التبادل   EDI من�سات  بني  الروابط  وتعزيز  املوانئ  كفاءة  حت�سني   )i
املتو�سط؛

 )خدمات حركة ال�سفن/نظام معلومات ور�سد حركة مرور ال�سفن(؛ 
29VTS/VTMIS اإكمال ن�سر  )ii

تعزيز ال�سالمة البحرية، مبا يف ذلك اأن�سطة البحث والإنقاذ و�سروط تدريب البحارة واإجازتهم وحماية البيئة، وكذلك   )iii
الأمن ومكافحة القر�سنة وال�سطو امل�سلح يف البحر.
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املبادئ التوجيهية ذات األولوية للنقل الربي )الطرق والسكك الحديدية والنقل بني املدن(

موا�سلة عملية حترير قطاع النقل الربي؛  )i

دعم التن�سيق بني و�سائل النقل الربي الدولية؛  )ii

ال�سكك  قطاع  يف  الت�سغيل  وتبادلية  ال�سالمة  عن  ف�سال  املدن  بني  والنقل  الطرق  على  ال�سالمة  تعزيز  اإجراءات  دعم   )iii
احلديدية.

املبادئ التوجيهية ذات األولوية للنقل الجوي

تعزيز اإن�ساء منطقة اأوروبية متو�سطية م�سرتكة للمالحة اجلوية من خالل اتفاقيات النقل اجلوي على وجه اخل�سو�س؛  )i

تنفيذ اإطار عمل تنظيمي متجان�س لت�سغيل خدمات النقل اجلوي؛  )ii

تعزيز م�ساركة بلدان منطقة البحر املتو�سط ال�سريكة يف م�ساريع الحتاد الأوروبي ذات ال�سلة يف جمال النقل اجلوي.  )iii

املبادئ التوجيهية ذات األولوية »للشبكة«

تنفيذ �سبكة النقل العابرة ملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط )TMT-N( املتفق عليها وم�ساريعها ذات الأولوية؛  )i

الأبي�س  البحر  منطقة  يف  النقل  نظام  لو�سف  جغرايف  معلومات  ونظام  بيانات  وقاعدة  منهجيات  تطوير  اإىل  ال�سعي   )ii
املتو�سط ومتابعته؛

تعزيز ات�سالتها مع �سبكة النقل العابرة للمنطقة الأوروبية )TEN-T(، من خالل اتخاذ اإجراءات على املمرات املالحية   )iii
ال�سريعة واخلدمات اللوج�ستية واملطارات والطرق الربية.

املبادئ التوجيهية ذات األولوية املشرتكة بني جميع مجاالت النقل

وتب�سيط  واجلنوب،  ال�سمال  بلدان  بني  اخلربات  تبادل  عملية  مع  للتكامل  اجلنوب  بلدان  بني  اخلربات  تبادل  ت�سهيل   )i
الإجراءات التي تهدف اإىل ح�سد الأدوات الثنائية والإقليمية ذات ال�سلة؛

تعزيز املوارد الب�سرية من خالل تطوير املعرفة والكفاءة والتدريب وت�سجيع احلكم الر�سيد وكذلك القدرات املوؤ�س�سية   )ii
والتنظيمية يف جميع املجالت التي تغطيها خطة العمل امل�ستقبلية؛

دعم عمليات التقييم الجتماعية والقت�سادية يف تطوير تخطيط وا�سرتاتيجيات النقل، وي�سمل ذلك ال�ستعانة باملبادرات   )iii
املنا�سبة يف جمال البحث؛

اإبداء اهتمام خا�س بحقوق الركاب وحماية البيئة وا�ستخدام و�سائل النقل املتعددة؛  )iv

ت�سجيع تطوير احللول املبتكرة ذات ال�سلة، وي�سمل ذلك التعاون امل�ستمر يف تطوير GNSS )نظم املالحة العاملية بالأقمار   )v
ال�سناعية(؛

ت�سجيع الت�سديق على املواثيق الدولية املتعلقة بالنقل وتنفيذها، وتعزيز التعاون الأورومتو�سطي يف املحافل الدولية ذات   )vi
ال�سلة.
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قائمة الخت�سارات امللحق 3:  

ADR
AEFMP

AETR
AMU

ATP
BWM

CEF
CETMO

CleanSeaNet
CIT

COTIF
EASA
EBRD

EC
 ECCAIRS

EDI
EIB

EGNOS
EMCAA

EMSA
ENI
ENP

ESCWA
EU

FAL
GNSS

GTMO
ICAO

ILO
 IFI

IMO
ITS

 ISPS
LNG

MARPOL
RTAP- سركاء ال�سرق الأو�سط�

NIF
OTIF
RIMS
RTAP

SAT-AIS
SOLAS

SOM
STCW معاهدة

 TMN-T
 TEN-T

 UfM
UIC

 UNECE
TAIEX

TIR معاهدة

VTMIS
VTS
WB

WHO

التفاق الأوروبي ب�ساأن النقل الدويل للب�سائع اخلطرة

اجلزائر، اإ�سبانيا، فرن�سا، املغرب، الربتغال

التفاق الأوروبي ب�ساأن عمل طواقم املركبات امل�ستعملة يف النقل الدويل على الطرق

احتاد املغرب العربي

التفاق ب�ساأن النقل الدويل لالأغذية القابلة للتلف

اإدارة مياه ال�سابورة

الآلية الأوروبية لالت�سال

مركز درا�سات النقل لغربي املتو�سط

خدمة الك�سف عن حركة ال�سفن وت�سرب النفط امل�ستندة اإىل القمر ال�سناعي الأوروبي

اللجنة الدولية للنقل عرب ال�سكك احلديدية

التفاقية املتعلقة بالنقل الدويل عرب ال�سكك احلديدية

�سلطة �سالمة الطريان الأوروبية

البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

املفو�سية الأوروبية

مركز التن�سيق الأوروبي لنظم الإبالغ عن احلوادث والوقائع 

نظام تبادل البيانات الإلكرتونية

بنك ال�ستثمار الأوروبي

خدمة الغطاء املالحي باملحطات الأر�سية الأوروبية

منطقة الطريان الأورومتو�سطية امل�سرتكة

وكالة ال�سالمة البحرية الأوروبية

الآلية الأوروبية للجوار

�سيا�سة اجلوار الأوروبية

جلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا

الحتاد الأوروبي

اتفاقية تي�سري حركة النقل البحري الدويل

نظم املالحة العاملية بالأقمار ال�سناعية

جمموعة وزراء النقل لغربي املتو�سط

املنظمة الدولية للطريان املدين

منظمة العمل الدولية

املوؤ�س�سات املالية الدولية 

املنظمة البحرية الدولية

اأنظمة النقل الذكية

املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية

الغاز الطبيعي امل�سال

املعاهدة الدولية ملنع التلوث من ال�سفن

اجلزائر وم�سر واإ�سرائيل والأردن ولبنان وليبيا واملغرب وفل�سطني و�سوريا وتون�س

�سندوق ا�ستثمار اجلوار

املنظمة الدولية للنقل وال�سكك احلديدية

حمطات ر�سد تكامل حتديد املدى

خطة العمل الإقليمية للنقل

القمر ال�سناعي الأوروبي-نظام التعريف الآيل

التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار

اجتماع كبار امل�سوؤولني

التفاقية الدولية ملعايري التدريب والإجازة واخلفارة للمالحني

�سبكة النقل العابرة ملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط 

�سبكة النقل العابرة للمنطقة الأوروبية 

الحتاد من اأجل املتو�سط 

الحتاد الدويل لل�سكك احلديدية

اللجنة القت�سادية الأوروبية التابعة لالأمم املتحدة

هيئة امل�ساعدة الفنية وتبادل املعلومات

التفاقية اجلمركية املتعلقة بالنقل الدويل للب�سائع مبقت�سى دفاتر النقل الدويل عرب الطرق

نظام معلومات ور�سد حركة مرور ال�سفن

نظم حركة ال�سفن

البنك الدويل

منظمة ال�سحة العاملية




