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مهامنا
المواضيــع المتعلقــة بالطريــق والنقــل البــري



الطريــق هــي أقــدم وســيلة للنقــل وال تــزال تمثــل أكثــر مــن 80% مــن وســائل النقــل فــي معظــم 
الــى النقــل  بلــدان العالــم، وهــي تواجــه بشــكل متفاقــم ضغوطــات متعلقــة بتزايــد الحاجــة 
وســرعة تغييــر التوجهــات العامــة والتطــور المتواصــل للحــركات اإلجتماعيــة إلــى جانــب الضغــوط 

المرتبطــة بتــوازن و نجاعــة الميزانيــات.

و يعمــل الخبــراء والباحثــون وأصحــاب المهنــة فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى إيجاد الحلــول المالئمة 
لمختلــف هذه الحاجيــات والصعوبات.

و يمثل التعاون على المستوى الدولي أداة فعالة في هذا السياق.

بدال من إعادة التوصل إلى أفضل الممارسات، فإنه يتم تبادلها من خالل 
االجتماعات والتعاون بين الخبراء، مما يوفر الوقت والمال،

يمكن أيضا الطموح لألفضل، مما يسمح بظهور مفاهيم جديدة،

كما يتيح هذا التعاون للمشاركين تطوير مختلف التجارب الوطنية.

تأسســت الجمعيــة العالميــة للطريق، في عام 1909 لتســهيل التعاون في جميع المســائل 
المتعلقــة بالطرقــات. جمعيتنــا الدوليــة غيــر سياســية وغيــر ربحيــة. وهــي تشــكل شــبكات 
مــن خبــراء فــي مجــال الطريــق مــن جميــع أنحــاء العالــم، وتوفــر لهــؤالء الخبــراء أســاليب عمــل 
تعاونيــة وتنشــر توصياتهــم وتقاريرهــم. كل هــذا يحــدث فــي ســياق تبــادل متكامــل ومســتدام.

يمكــن اإلحــراز علــي كامــل منتجاتنــا وخدماتنــا التــي تعبــر علــى تطلعــات ومتطلبــات أعضائنــا 
الموزعيــن علــى أكثــر مــن 120 دولــة.



 مؤتمر الطريق العالمي، الذي يعقد كل أربع سنوات منذ عام 1908 
- أبو ظبي )اإلمارات العربية المتحدة( في عام 2019

- براغ )الجمهورية التشيكية( عام 2023

مؤتمر الطريق الشتوي الدولي
- غدا نسك )بولونيا( في 2018

- كالجاري )كندا( في عام 2022 

1200 خبير دولي

اجتماعات ألكثر من 20 لجنة فنية ومجموعات عمل

اجتماعات دورية للجنة التنفيذية ولمجلس الجمعية

اجتماعات على المستوى الوطني )اللجان الوطنية(

نشر التقارير، وهي متاحة مجاًنا - شهرًيا

مجلة Routes/Roads ربع سنوية بثالث لغات

المؤتمرات -األنفاق وخصائص االرصفة

ملخصات موجزة )مشاريع خاصة(

تنظيــم منتــدى دولــي متطور وحديث لتحليل ومناقشــة القضايــا المتعلقة
بالطرقــات والنقــل عبر الطريق

تبــادل أفضل التجارب و ضمان ســيولة تنقــل المعلومات

أنشطتنا



إتخــاذ إجــراءات لصالح الدول الناميــة و في طور النمو 

تطويــر وتعزيــز أدوات فعالة للتمكيــن من اتخاذ القرارات
فــي مجال الطرقات والنقــل عبر الطريق

 األخذ بعين االعتبار المتطلبات المدرجة في مواضيع عملنا

مؤتمرات دولية -واحدة كل ستة أسابيع

مجموعات عمل إقليمية

آليات الدعم المالي

قاموس الطريق متعدد اللغات على اإلنترنت

HDM-4 : سياسة صيانة الطرقات وبرمجيات تحليل االستثمار

DG-QRAM : أداة إلدارة نقل المواد الخطيرة في األنفاق

منشورات على شبكة األنترنت تطرح مواضيع مختلفة : السالمة المرورية، 
استغالل األنفاق، إدارة شبكة الطرقات، استغالل الشبكة / النقل الذكي



لجان فنية

لجان 
وطنية

استراتيجيات 
وشراكات دولية

مشاريع 
خاصة

مجموعات 
عمل

تســعى الجمعيــة العالميــة للطريــق بنشــاط إلــى إقامــة شــراكات بهــدف وضــع الطرقــات كعنصــر رئيســي فــي نظــام النقــل، 
ــى جماعــات  ــا واســًعا لمنتجاتنــا، والمســاهمة فــي مقاســمة أفضــل الممارســات، وتوفــر لنــا وصــوًلا أفضــل إل ممــا يضمــن توزيًع

الطرقــات، تنســيق خطــط العمــل وابتــكار المشــاريع المشــتركة.

اللجان الوطنية للجمعية العالمية للطريق : هي جمعيات الطرقات الوطنية، وهي موجودة في أكثر من 40 دولة.

 DIRCAIBEA فــي آســيا و REAAA ،فــي أفريقيــا الفرنكوفونيــة AGEPAR ،فــي أروبــا CEDR : جمعيــات الطرقــات اإلقليميــة
فــي أمريــكا الالتينيــة.

منظمات التنمية : البنك الدولي و مصرف التنمية اآلسيوي و مصرف التنمية في أمريكا الالتينية، إلخ.

المنظمات التقنية الدولية : TRB )الواليات المتحدة(، الرابطة الدولية لألنفاق والمواقع تحت األرض )FISITA, (AITES-ITA, إلخ.  

ندوات 
دولية

طريقة عملنا

شراكات

1 يرتكــز عمــل PIARC علــى اللجــان  الفنيــة 
العمــل ومجموعــات 

2 يجمع PIARC أكثر من 1200 خبير من جميع 
أنحــاء العالــم ممــا يجعــل منــه أكبــر شــبكة مــن 
العالــم.  فــي  الطرقــات  فــي  المتخصصيــن 
ســنويين  اجتماعيــن  حــول  عملهــم  يتمحــور  
ومتوســطة  ضعيفــة  الــدول  فــي  ومؤتمــرات 
الدخــل، تتــوج بنشــر تقاريــر حــول مواضيــع فنيــة 

األولويــة. ذات 

اإلنجليزيــة  باللغــات  متوفــرة  منتجاتنــا  معظــم 
العمــل  لغــات  وهــي   - واإلســبانية  والفرنســية 
اســتخدام  يتــم   - للطريــق  العالميــة  للجمعيــة 

لغــات أخــرى فــي بعــض األحيــان.



تنسق جميع 
األنشطة

مقرها بباريس، )فرنسا(
قادة وخبراء من بعض 

الدول األعضاء
الموظفين

األمانة العامة الرئيس اللجنة التنفيذية المجلس

الوصول إلى منتجاتناشارك في

لماذا تنضم إلى الجمعية العالمية للطريق !

تظاهراتنا

التعاون في المواضيع المتعلقة بالطرقات
على المستوى الدولي

اللجان الفنية وفرق العمل

تحديد القضايا المتعلقة بالطرقات

Routes/Roads مجلة

مكتبة التقارير على اإلنترنت

قاموس الطريق على اإلنترنت

برمجياتنا 

عدة فئات من األعضاء : الحكومات الوطنية؛ السلطات اإلقليمية؛
الشركات، الجامعات و األفراد.

فريق الجمعية العالمية للطريق

مسؤولية إدارة 
الجمعية

يتألف من وفود
من الدول األعضاء،

يقود كل منها
مندوب أول

منتخب من قبل 
المجلس

كل 4 سنوات

تدير
الجمعية

بمساعدة
عدة لجان 



قم بتنزيل منشوراتنا

تابعنا على وسائل التواصل االجتماعي

اشترك في نشرتنا اإلخبارية

تمت الترجمة إلى اللغة العربية من طرف
الجمعية التونسية للطرقات

www.piarc.org


