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السيدات والسادة أعضاء غرفة التجارة الدولية في سورية

كان عام 2009 مميزاً بالنسبة لغرفة التجارة الدولية في سورية، فقد 
الدولي وخاصة بعد أن تشرفت  على الصعيد  حققت حضوراً مميزاً 
بانتخابي باإلجماع عضواً في مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة 
الدولية في باريس ألكون بذلك العضو العربي الوحيد في املجلس. وإنني 
الدولية في سورية  التجارة  أعتبر هذا االنتخاب مبثابة تكرمي لغرفة 
وتقديراً ملساهمتها في مسيرة الغرفة الدولية في باريس، ومسؤولية 

جسيمة تلقى على عاتقي جتاه سورية والبالد العربية ..

جاء انتخابي خالل مؤمتر املجلس العاملي لغرفة التجارة الدولية والذي 
نّظمه احتاد الغرف العاملي، في كواال المبور- ماليزيا بتاريخ 2 حزيران 
2009، متزامناً مع الذكرى الـ 90 لتأسيس الغرفة الدولية ومبشاركة 

غرف جتارة من 105 دول.

أما على الصعيد احمللي فقد شهد القطاع املالي في سورية تطوراً هاماً 
في األعوام املاضية، فازداد عدد املصارف اخلاصة املرخصة وبدأت 
الشركات  عدد  ازداد  كما  السوق  في  مكانتها  حتتل  التأمني  شركات 

املدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية.

منها  محاولة  في  اخلاص  للقطاع  خاصاً  اهتماماً  سورية  منحت  كما 
لتعزيز مساهمة القطاع اخلاص في بناء االقتصاد الوطني من خالل 
التحضير  وبدأت  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  التشاركية  مشاريع 

لقانون خاص بالتشاركية.

غرفة  قامت  فقد  االقتصادية  احلكومية  اجلهود  دعم  سياق  وضمن 
التجارة الدولية في سورية بعقد ندوة حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
أهم  الدردري ومت دعوة  االقتصادية األستاذ عبدالله  للشؤون  الوزراء 
الشركات القانونية البريطانية املختصة في هذا املجال لنقل التجربة 

األنكلوسكسونية في مجال التشاركية إلى سورية.

وال بد من اإلشارة إلى أهمية التمويل في املشاريع املشتركة وخاصة 
أنها تشمل في معظمها مشاريع البنية التحتية ذات التكلفة العالية. 
املصارف  مال  رأس  رفع  قرار  املصارف حيث صدر  دور  يأتي  وهنا 
اخلاصة في سورية مبا يساعد على زيادة طاقتها التمويلية للمشاريع 

الكبيرة.

كلم��ة الدكت���ور عب��د ال�رحم�ن العط����ار 
رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية
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أما على صعيد منشورات غرفة التجارة الدولية فقد انهت جلنة املصارف 
لدى الغرفة القواعد املوحدة لإلعتمادات املستندية UCP600 والتي 
عملت غرفة التجارة الدولية في سوريا على نقلها إلى املصارف احمللية 

ليتسنى لها االطالع عليها والعمل وفق قواعدها.

كما تعمل حالياً جلنة املمارسات التجارية على إنهاء قواعد االنكوترمز 
2010 والتي قامت الغرفة في سورية أيضاً بالعمل على توضيح التعديالت 

التي حلت على النسخة اجلديدة.

وقد أطلقت غرفة التجارة الدولية ورشة عمل لتعديل الـ URDG والتي 
تعرف بالقواعد املوحدة للكفاالت عند الطلب، وسنسعى بشكل مستمر 

لنقل هذه التعديالت متوافقة مع املصالح والقوانني السورية.

ستستمر الغرفة في سورية خالل العام 2010 بتقدمي خدماتها ونقل 
العلوم واخلبرات األجنبية عن طريق مختلف جلانها ومنها جلان النقل 
وجلنة  التأمني  التجارية،  العالمات  املصارف،  املنافسة،  واجلمارك، 

التراخيص.

كما ستستمر الغرفة بدعم الغرفة الفتية الدولية في سورية سعياً لدعم 
قطاع الشباب وتطوير خبراتهم االقتصادية وقد حققت الغرفة الفتية 
بحق  لتكون  السورية  احملافظات  أهم  في  وانتشرت  كبيرة  جناحات 

مؤسسة نفتخر بها.

وفي النهاية ال يسعني إال أن أشكر أعضاء غرفة التجارة الدولية بشكل 
عام وأعضاء مجلس اإلدارة بشكل خاص ملساهمتهم ودعمهم للغرفة 

خالل العام املاضي.

د. عبد الرحمن العطار
رئيس غرفة التجارة الدولية - سورية

عضو املجلس التنفيذي غرفة التجارة الدولية





خان أسعد باشا - دمشق - سورية
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نشاطات غرفة التجارة الدولية - سورية خالل العام 2009 

أ. النشاطات احمللية:
ندوة الشراكة بني القطاع العام واخلاص 

25 أيار 2009 - مقر رئاسة مجلس الوزراء في سورية

حتت رعاية السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية األستاذ عبد الله الدردري، أقامت غرفة التجارة الدولية في سورية ندوة 
حول موضوع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 أيار 2009.

وقد حضر الندوة كل من السيد وزير النقل الدكتور املهندس يعرب سليمان بدر والسيد وزير الكهرباء الدكتور املهندس أحمد قصي كيالي 
والسيد سيمون كوليس سفير بريطانيا بدمشق، والدكتورعبد الرحمن العطار رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية، إلى جانب أكثر من 

)140( ممثاًل لعدد من اجلهات اخلاصة واحلكومية.

وقد أكد د. عبد الرحمن العطار أن الغرفة عملت دائماً لتكون نافذة سورية إلى العالم وتقوم بنقل اخلبرات والدراسات القانونية في مختلف 
املجاالت مبا يساهم بتطوير التجارة الدولية مبا يخدم املصلحة الوطنية.

وأضاف د. عطار أن أهمية الندوة تأتي من توقيتها كون سورية تتسم باالنفتاح واالجتاه نحو اقتصاد السوق ذلك أن أبرز سمات املرحلة 
احلالية هي العمل على تفعيل دور القطاع اخلاص في حتمل املسؤولية ، واالطالع على جتارب اآلخرين الناجحة ألخذ ما يناسب التجربة 

الوطنية. 
البريطانية  التجربة  البريطانيتني حملة عن   Pinsent Masons LLPو Trowers & Hamlins وقدم فريق خبراء من شركتي 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص وكيفية التفاوض على العقد وتنفيذ املشروع بعد متويله وشرح ومعرفة شروط وبنود عقود 

الشراكة.

ب. النشاطات اخلارجية:
احتفالية مرور )90( عام على تأسيس غرفة التجارة الدولية 

2 شباط 2009 جنيف

احتفاالً بالذكرى السنوية التسعني لتأسيس غرفة التجارة الدولية، ومبشاركٍة سوريٍة متّثلت 
بالدكتور عبد الرحمن العطار رئيس غرفة التجارة الدولية - سورية، التقى أكثر من 270 

من قادة األعمال في جنيف بتاريخ 20 شباط 2009. 
و قد ُعِقد اجتماع األمناء للجان الوطنية للغرف والذي ناقش استراتيجية غرفة التجارة 

الدولية ومالحظات اللجان الوطنية حول موضوع األزمة االقتصادية العاملية. 
كما ومت خالل االحتفالية إطالق "مؤسسة البحوث"، والتي ستبدأ بإجراء دراسات من قبل 

هيئات بحوث ومؤسسات أكادميية لتعزيز فهم أعمق من جانب واضعي السياسات ووسائل 
اإلعالم واجلمهور بوجه عام لفوائد التجارة الدولية واالستثمار.
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جدير بالذكر أن عام الذكرى السنوية التسعني لتأسيس غرفة التجارة الدولية تصادف سلسلة من األحداث 
متباينة في  آثاراً  تركت  التي  العاملية  االقتصادية  باألزمة  متمّثلة  بالعالم  التي عصفت  واملالية  االقتصادية 

جميع أنحاء العالم. 
هذا وقد تأسست الغرفة في العام 1919 من قبل رواد ورجال أعمال آمنوا أن التجارة الدولية متثل قوة 

السالم واالزدهار وأطلقوا على أنفسهم "جتار السالم".

)franchise( مؤمتر بيروت لتراخيص االمتياز الفرنشايز
8-7 نيسان 2009 بيروت - لبنان

الدولية - سورية، شارك  التجارة  العطار رئيس غرفة  الرحمن  برئاسة د. عبد 
الذي   )Lebanese Franchise Association( مؤمتر  أعمال  في  وفد سوري 
بتاريخ  اللبنانية في فندق فنيسيا - بيروت  أقامته جمعية تراخيص االمتيازات 

7 - 8 نيسان 2009.

انتشار  ومنع  املنطقة  تطوير  في  االمتيازات  دور  مناقشة  املؤمتر  وقد مت خالل 
االضطراب االقتصادي العاملي، إضافة إلى رؤية ومهام احتاد تراخيص امتيازات 
البلدان  في  االمتيازات  بتنظيم  املتعلقة  واالحتياجات  والفرص  املتوسط،  البحر 

املتوسطية.
كذلك ناقش املؤمتر إلى جانب موضوع الفرنشايز، مسودة دستور احتاد تراخيص االمتيازات في منطقة املتوسط وهيكلية وتنظيم احتاد 

تراخيص البحر املتوسط.
ضم الوفد السوري، إلى جانب د. عطار، ُكاًل من السادة: املستشار القانوني للغرفة احملامي حسني خضور، واألعضاء عبد الغني العطار 

واحملامي نذير سنان.

االجتماع األول للمجموعة االستشارية اإلقليمية جلنوب آسيا والشرق األوسط
4 أيار 2009 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

ممثاًل عن غرفة التجارة الدولية - سورية، شارك السيد ناجي شاوي أمني عام الغرفة في االجتماع األول للمجموعة االستشارية اإلقليمية 
جلنوب آسيا والشرق األوسط التابعة لغرفة التجارة الدولية والذي ُعِقد في الشارقة بتاريخ 4 أيار 2009. 

مت خالل االجتماع مناقشة العديد من القضايا ورفع مجموعة من التوصيات إلى املجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية.
وكان من أهم التوصيات وضع روابط على املواقع االلكترونية للجان الوطنية في املنطقة، وتقدمي توصية إلى غرفة التجارة الدولية بتخصيص 
مساحة مناسبة على موقعها االلكتروني للمجموعات االستشارية اإلقليمية، وإبالغ غرفة التجارة الدولية باحلاجة إلى مقرات خاصة بتحكيم 

الغرفة ومراكز جللسات االستماع في املنطقة. 
س بعُد  كما وأوصى املؤمتر بإشراك املنطقة في اجلهود املشتركة لترويج الغرفة والتحكيم فيها، وإنشاء جلان جديدة في الدول التي لم تُؤسَّ

فيها جلان مماثلة.



10

باإلجماع د. عطار العضو العربيُّ الوحيد في مجلس اإلدارة 
التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 

3 - 5 حزيران 2009 كواالملبور - ماليزيا

انتخَب املجلس العاملي لغرفة التجارة الدولية الدكتور عبد الرحمن 
العطار رئيس غرفة التجارة الدولية - سورية، عضواً في مجلس 
اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والتي مقرها باريس ليكون 

بذلك العضو العربي الوحيد في املجلس. 
جاء ذلك خالل مؤمتر املجلس العاملي لغرفة التجارة الدولية والذي 
 2 بتاريخ  ماليزيا  كواال المبور-  العاملي، في  الغرف  نّظمه احتاد 
حزيران 2009، متزامناً مع الذكرى الـ 90 لتأسيس الغرفة الدولية 

ومبشاركة غرف جتارة من 105 دول.
د. عّطار قال إن انتخابه سوف يعّزز احلضور السوري في احملافل الدولية.

كما مت خالل املؤمتر ذاته قبول انتخاب الفرنسي السيد جان روزفادوسكي ملنصب أمني عام غرفة التجارة الدولية، وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 
.2009
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اجتماع مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 
12 - 8 تشرين األول 2009 نيويورك - بوسطن

في  الدولية  التجارة  رئيس غرفة  العطار  الرحمن  عبد  د.  أكد 
السالم  أن  مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  سورية 
احمللي  لالقتصاد  مطّورة  أداة  هو  األوسط  الشرق  منطقة  في 

والعاملي.
جاء ذلك في معِرض اجللسة التي جمعت مجلس اإلدارة التنفيذي 
مقر  في  املتحدة،  لألمم  العام  األمنَي  َو  الدولية  التجارة  لغرفة 
األمم املتحدة بنيويورك، على هامش أعمال اجتماع مجلس اإلدارة 
التنفيذي لغرفة التجارة الدولية الذي ُعِقد في نيويورك ما بني 8 

و12 تشرين األول 2009.
و شّدد د. عطار، العربي الوحيد في مجلس إدارة غرفة التجارة 

فّعاالً في االقتصاد العاملي. كما ونّوه باستمرار سورية اليوم في عملية  َ على أن سورية كانت وماتزال تلعب دوراً  الدولية، أمام املجتَِمِعنينْ
اإلصالح االقتصادي الطموحة التي تقوم بها والهادفة إلى االنفتاح على االقتصاد العاملي.

من جهته أشاد األمني العام لألمم املتحدة خالل االجتماع بدور غرفة التجارة الدولية التي تعتبر ثاني منظمة دولية مت االعتراف بها بعد 
نشوء األمم املتحدة في العام 1946. كما وأثنى كي مون على دور الغرفة في االقتصاد العاملي.

و كانت أعمال اجتماع مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية قد ترّكزت بالتعاون مع املجلس األمريكي لألعمال الدولية على وضع 
استراتيجية الغرفة لألعوام الثالثة املقبلة.

َ، حضره وزير  هذا وقد أقام املجلس األمريكي لألعمال الدولية، وهو أقوى منظمة اقتصادية أمريكية، حفل عشاء على شرف املجتَِمِعنينْ
التجارة األمريكي وعدد من السفراء العرب من بينهم د. بشار اجلعفري مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة.

كما وزار مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية جامعة هارفارد حيث ُعقدت ورشات عمل عرض فيها كبار األكادمييني في اجلامعة تصوراتهم 
لواقع ومستقبل االقتصاد العاملي. وقد نوقشت في هذا السياق قضايا حوكمة الشركات والدول، والتغيرات املناخية وتكامل التطور، وإعادة 

صياغة القوانني املالية، وإعادة إحياء االتفاقيات التجارية الثنائية اإلقليمية واالستراتيجية املتكاملة لألعمال.

اجتماع مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 
3 - 5 كانون األول 2009 نيودلهي - الهند

جولة جديدة من اجتماعات مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ُعقدت في مدينة نيودلهي في الهند ما بني 3 و5 كانون األول 
2009 حيث شارك د. عبد الرحمن العطار عضو مجلس اإلدارة، 

رئيس الغرفة في سورية في أعمالها.
وقد ناقش االجتماع العديد من املواضيع املتعلقة بعمل جلان الغرفة 
الغرفة وميزانيتها السنوية  التخصصية. كما نُوقشت خطة عمل 
للعام 2010 ومّتت املصادقة عليهما. كما جرى استعراض مقررات 
كوبنهاغن  في  عقد  الذي  املناخ  لتغييرات  املتحدة  األمم  مؤمتر 
املتعلقة  املواضيع  من  عدد  إلى  باإلضافة  املاضي،  العام  أواخر 

باحتاد الغرف العاملي.
منتدى  مع  بالتزامن  الغرفة  إدارة  اجتماع مجلس  ُعقد  وقد  هذا 
 )ICC Regional CEO Forum( اإلقليمي  التنفيذيني  املدراء 
حتت عنوان: "العوملة والنمو املتسارع" بتاريخ 4 - 5 كانون األول، 
بحضور كل من رئيس وأمني عام غرفة التجارة الدولية، حيث مت 
التوظيف،  بالتجارة،  املتعلقة  املواضيع  من  مجموعة  طرح  خالله 

التمويل والنمو املستدام. 
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النظرة اإلستراتيجية وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية في سورية خالل العام 2010
تهدف غرفة التجارة الدولية في سورية خالل العام 2010 إلى:

> استضافة االجتماع الثاني لغرفة التجارة الدولية - املجموعة اإلقليمية االستشارية ملنطقة جنوب آسيا والشرق األوسط حيث يأتي هذا 
االجتماع كجزء في سلسلة من االجتماعات اإلقليمية التي تهدف إلى اجلمع بني جلان وطنية من منطقة جغرافية واحدة. وتكمن أهمية 
هذه السلسلة من االجتماعات من كونها جامعة ألعضاء يواجهون حتديات متماثلة في هذه املنطقة من العالم، حيث يتم خاللها تبادل 

وجهات النظر حول كيفية الوصول إلى أفضل املمارسات التجارية.
> متابعة العمل كصلة وصل بني  كافة اجلهات احلكومية واخلاصة في سورية مع جلنة املمارسات التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية 
في باريس للتوصل إلى وضع النسخة اجلديدة من القواعد الدولية لتفسير املصطلحات التجارية االنكوتيرمز 2010، وعقد ندوة حول 

هذه القواعد.
> مع إعالن غرفة التجارة الدولية عن إصدار النسخة املعدلة من القواعد املوحدة خلطابات الضمان حتت الطلب )URDG( ودخول هذه 
القواعد حيز التنفيذ في األول من متوز 2010، ستعمل غرفة التجارة الدولية في سورية على نشر هذه القواعد وشرح طرق تطبيقها من 

خالل ندوات سيتم تنظيمها ألصحاب االختصاص من املصارف السورية.
> تعزيز دور التحكيم كوسيلة سريعة وسرية في حل النزاعات وخاصة في املشاريع االستثمارية.

العمل على تأسيس جلنة خاصة باملصارف تضم جميع املصارف السورية املنتسبة إلى الغرفة في سورية وتعمل على متثيلها في اجتماعات 
جلنة املصارف في باريس والتنسيق بني املصارف السورية ملا يؤدي إلى االرتقاء بالعمل املصرفي في سورية.

> العمل على تأسيس جلنة خاصة بشركات التأمني تضم جميع شركات التأمني السورية املنتسبة إلى الغرفة في سورية وتعمل على دراسة 
قوانني التأمني في سورية ومقارنتها مع القوانني في مختلف دول العالم وخاصة املتطورة منها في املجال التأميني ونقل هذه اخلبرات 

إلى السوق التأميني في سورية. 

املؤمترات والندوات خالل العام 2010
> في مجال املمارسات التجارية: ستقوم غرفة التجارة الدولية في سورية خالل العام 2010 بتنظيم 

النسخة  في  الواردة  والتطورات  التعديالت  أهم  على  والتركيز   2010 االنكوتيرمز  حول  ندوة 
اجلديدة.

> في مجال املصارف: ستقوم غرفة التجارة الدولية في سورية بدعوة أهم اخلبراء من أعضاء غرفة 
التجارة الدولية والعاملني لدى أهم املصارف العاملية لعقد مجموعة من الندوات والدورات 

املستندية،  باالعتمادات  تتعلق  مواضيع  حول  السورية  املصارف  في  للعاملني  التدريبية 
القواعد املوحدة خلطابات الضمان وغيرها من املواضيع املتعلقة باملصارف.

> في مجال التحكيم: تعتزم غرفة التجارة الدولية في سورية عقد مؤمتر حتكيمي وذلك 
بحضور أهم احملكمني الدوليني في املنطقة ملناقشة مواضيع تتعلق بدور التحكيم في 

تخفيض كلفة املخاطر التي يحتسبها املستثمر، ودور التحكيم كوسيلة حل نزاع في 
زرع الطمأنينة وتشجيع املستثمرين.
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حملة عن مجلس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 2010 
إلى  باإلضافة  الغرفة،  وبرنامج عمل  استراتيجيات وسياسات  وتنفيذ  املسؤول عن وضع  الدولية هو  التجارة  لغرفة  التنفيذي  املجلس  إن 

اإلشراف على شؤونها املالية.
كما أن املجلس مسؤول عن تقدمي التوصيات إلى املجلس العاملي للغرفة الدولية بشأن تعيني رئيس وأمني عام غرفة التجارة الدولية، فضاًل 

عن املوافقة على جميع الوثائق املتعلقة بسياسات الغرفة.
ويتألف املجلس من 7 أعضاء بحكم مناصبهم، ويتم انتخاب باقي األعضاء الذين متتدُّ عضويتهم في املجلس لثالث سنوات. 

أعضاء املجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية:
رئيس غرفة التجارة الدولية ف������ي������ك������ت������ور ف�����ون�����غ 

نائب رئيس غرفة التجارة الدوليةرج��������������������ات ك������وب������ت������ا 

لنبرغ  فا ك������وس  ر الرئيس الفخري لغرفة التجارة الدوليةم������ا

روزفادوفسكي أمني عام غرفة التجارة الدولية ج����ون 

رئيس مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ج����������ورم����������ا اول�������ي�������ال 

رئيس محكمة حتكيم غرفة التجارة الدوليةج�����������������ون ب�����ي�����ت�����ش�����ي 

رئيس احتاد الغرف العاملي رون������������������ا ي������رك������ال������ي 

العطار  الرحمن  سوريةعبد 

اململكة املتحدةج����������ون ب����وت����ش����ان����ان

ايطاليا ان����������دري����������ا ت������وم������ات 

جنتس  ن����ف����ري����د  أملانيا م����ا

اسبانيا غيليرمو دي ال ديهسا 

شميد  ن���������دري���������اس  سويسرا ا

م  ر ا و د  ر ا فرنسا ج�������������ي�������������ر

فنلندام�����ارت�����ن غ���ران���ه���ول���م 

هولندا ك�����ي ف������ان دي������ر واي�����ج

جمهورية سلوفاكيا ب������ي������ت������ر م�����ي�����ه�����وك

الواليات املتحدة س����ام����وي����ل دي���ب���ي���ي���ازا 

الواليات املتحدة ول�����������ي�����������م ب���������اري���������ت 

املكسيك ب�����ي�����ي�����ر ف���������روادف���������و 

كوريا ي��������ون��������غ ت����������ي ك����ي����م 

اليابانم����ي����ك����ي����و س����اس����اك����ي 

الصني ش���������������������ني ي���������������������وان

الهندي������وج������ن������درا م�������ودي 
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أهداف غرفة التجارة الدولية وإجنازاتها خالل العام 2009 
العمل من أجل التجارة في زمن التحدي

أزمة  إلى  أدى  الذي  الدولي  املالي  النظام  في  االنهيار  شبه  إن 
اقتصادية عاملية، وإلى أكبر انخفاض في التجارة العاملية منذ أكثر 
ثالثة  مر  على  نشهدها  لم  بطالة  مستويات  وإلى  عاما،   60 من 
عقود، جعل العام 2009 عاما استثنائيا صعبا لألعمال التجارية 

العاملية.
انبرت غرفة التجارة الدولية ملواجهة التحديات التي يفرضها الركود 
االقتصادي عن طريق التعريف بوجهات نظر التجارة الدولية على 
وعلى  الدولية  احلكومية  واملنظمات  احلكومية  املستويات  أعلى 
الطراز  إلى منتدى من  التي حتولت  العشرين،  األخص مجموعة 

األول من أجل حتديد السياسات االقتصادية الدولية.

إجنازات غرفة التجارة الدولية في العام 2009
احتفاالت غرفة التجارة الدولية مبرور 90 سنة على تأسيسها

على مدى السنوات التسعني األخيرة، اندفع االقتصاد العاملي إلى األمام، مراهنا على منو غير مسبوق، وعلى احلد من الفقر، وموفرا ثروة 
ال توصف إلى الدول املترابطة على نحو متزايد. وخالل العقود التسعة املاضية، شهدت اقتصادات العالم اضطرابات وحتديات تتراوح من 
احلروب واالضطرابات السياسية إلى التضخم اجلامح والكساد. ومع األخذ باعتبارها هذا املنظور التاريخي احتفلت غرفة التجارة الدولية 

في عام 2009 بعيدها التسعني من خالل سلسلة من املناسبات في مختلف أنحاء العالم تركزت حول القضايا التجارية الرئيسية.
> في جنيف/ شباط بدأ العمل رسميا في مؤسسة بحوث غرفة التجارة الدولية التي تأسست لتعزيز دور الغرفة في 

توفير القيادة الفكرية لقضايا السياسات التجارية واالستثمارية على املدى الطويل. وعرضت نتائج أول ثالثة 
مشاريع بحثية لهذه املؤسسة - التجارة والعمالة، مستقبل رأسمالية السوق، وإعادة النظر في حتقيق النمو 

املستدام - في قمة إقليمية على مستوى الرؤساء التنفيذيني في نيودلهي في ديسمبر كانون األول.
> في آذار، أقام وزير املالية الفرنسي كريستني الغارد في باريس حفل عشاء تكرمي الرئيس السابق لغرفة 
التجارة الدولية، بينما في كواال المبور، احتفل مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية بالذكرى التسعني لتأسيس 

الغرفة في املؤمتر العاملي السادس للغرف في حزيران/ يونيو.
> ثم في نيويورك في تشرين األول، كان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون املتحدث الرئيسي في مأدبة 

غداء لغرفة التجارة الدولية. وسلط الضوء على عالقة طويلة وخاصة بني غرفة التجارة الدولية واألمم املتحدة، 
بدأت من دعم الغرفة مليثاق األمم املتحدة في عام 1945 إلى دورها األخير في تأسيس مبادرة االتفاق العاملي. 

كلمة نيابة عن األعمال التجارية العاملية
طوال عام 2009، أدارت غرفة التجارة الدولية حملة قوية للتعبير عن وجهات نظر األعمال التجارية العاملية وتسهيل التجارة واالستثمار 

عبر احلدود.
إعالنا في صحيفة  الدولية  التجارة  ابريل، نشرت غرفة  نيسان/  لندن في  العشرين في  عشية قمة مجموعة 

التجارة  إنعاش  أجل  من  التجارية  للمفاوضات  الدوحة  جولة  اختتام  على  فيه  فاينانشال تاميز حثت 
العاملية. وتعاونت الغرفة التي مع شبكة CNN إلنتاج ثالثة مواد تلفزيونية دعائية حول قطاع األعمال 

والتجارة وامللكية الفكرية وحماية حقوق املؤلف الذي سلط الضوء على عمل غرفة التجارة الدولية في 
مساعدة الشركات العاملية على النجاح في األسواق الدولية.

وكجزء من هذه احلملة، عقدت رئاسة الغرفة لقاء خاصا مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، ورئيس 
الوزراء االيطالي سيلفيو برلوسكوني، وتستضيف على التوالي قمة مجموعة العشرين في لندن وقمة 
مجموعة الثماني في الكويال، لنقل وجهات نظر رجال األعمال في العالم حول األزمة االقتصادية العاملية، 

وتغير املناخ، وامللكية الفكرية واالبتكار.
وفي الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين، نشرت اللجنة املصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية 
نتائج مسحني عامليني تظهر حدوث انخفاض حاد في التمويل التجاري. وتوفر جهودها املبذولة مدخالت 
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هامة لقرار قمة مجموعة العشرين في نيسان/ أبريل باملوافقة على 250 مليار دوالر لدعم متويل التجارة على مدى العامني املقبلني.
عملت شبكة اللجان الوطنية في الغرفة مع رجال األعمال احملليني واحلكومات احمللية لنقل رسائل الغرفة حول األزمة االقتصادية العاملية 
إلى وسائل اإلعالم والقادة احملليني. وعقدت أول مجموعة استشارية إقليمية، مجموعات غير رسمية من ممثلي غرفة التجارة الدولية من 
منطقة جغرافية محددة، اجتماعات ناجحة للغاية لتبادل أفضل املمارسات في روتردام، وسانتياغو في شيلي، والشارقة في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 
وعلى مدار العام، واصلت جلان السياسة في غرفة التجارة الدولية، واالحتاد العاملي للغرف، ومحكمة التحكيم الدولية العمل بشأن مجموعة 

واسعة من القضايا.

كتابة قواعد التجارة
 ،URDG أقرت غرفة التجارة الدولية تعديال رئيسيا على القواعد املوحدة للكفاالت املستحقة عند الطلب
والتي يتم تطبيقها على مئات املليارات من الدوالرات من الضمانات املستحقة عند الطلب، وضمان 
االلتزامات النقدية والتزامات األداء في مجموعة واسعة من العقود الدولية واحمللية. في املاضي، مت 
اعتماد القواعد املوحدة، التي اكتسبت قبوال متزايدا في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات، من 
قبل االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني في أشكال منوذجية للضمانات وأدمجت في وقت 
الحق من قبل البنك الدولي في جميع أشكال الضمانات غير املشروطة. كما مت إقرار القواعد 
السابقة من قبل جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، واستخدمها املشرعون الوطنيون 
كنموذج لقوانني الضمان املستقل. كما أنها تستفيد من اآللية الفريدة في تسوية املنازعات مبوجب 

.DOCDEX قواعد غرفة التجارة الدولية لفض املنازعات بني أطراف االعتماد

تسوية املنازعات
واصلت محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية، املؤسسة الرائدة على مستوى 
في العالم من أجل حل املنازعات التجارية الدولية، توسيع وجودها العاملي. ُقّدم في عام 
2009 ما مجموعه 817 طلبا جديدا للتحكيم في إطار القواعد الدولية للتحكيم، وهو 

أكبر عدد من الطلبات في تاريخ احملكمة منذ إنشائها في عام 1923. وقد جتاوز مجموع 
القضايا التي تلقتها احملكمة في تاريخها منذ 87 عاما 16٫500 قضية.

واصلت جلنة التحكيم في غرفة التجارة الدولية عملها على تنقيح القواعد الدولية للتحكيم، ودور واحتياجات الدول والكيانات 
التابعة للدولة في مجال التحكيم، وإنتاج الوثائق اإللكترونية. والعمل جار أيضا لوضع توصيات لالستفادة من اخلبراء الذين تعينهم احملكمة 

في سير إجراءات التحكيم.
واعترافا باألهمية املتزايدة ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ، وسعت غرفة التجارة الدولية مكتبها اإلقليمي في سنغافورة، وعينت مديرا للتحكيم 

وخدمات تسوية املنازعات في آسيا.
احتفل مركز االستماع التابع لغرفة التجارة الدولية مبرور السنة األولى على بدء أعماله. بدأ العام احلالي بانطباع إيجابي، مع ما يقرب من 
ثالثة أضعاف العمل مقارنة بفترة يناير/ فبراير من عام 2009. وميكن أن يسخر املركز للنزاعات التي تنشأ في أي مكان في العالم وألي 

نوع من املؤسسات أو للتحكيم اخلاص، أو لتسوية املنازعات الودية.

العمل من أجل كوكب أنظف
العام املاضي كانت له أهمية خاصة بالنسبة للبيئة، مع تركيز االهتمام على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغير املناخ في كوبنهاغن. وعلى مدار السنة، دعمت جلنة البيئة والطاقة التابعة للغرفة وجهات 
نظر الشركات ونقلتها إلى احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ووسائل اإلعالم، داعية إلى اتفاق 
في كوبنهاغن من شأنه أن يوفر وضوح التجارة لزيادة االستثمارات وتطوير ونشر التكنولوجيات 

القائمة واجلديدة من أجل حل مشكلة املناخ.
في  حتد  أهم  يكون  قد  ما  معاجلة  في  للنجاح  واضحة  خطة  الدولية  التجارة  غرفة  طرحت 
عصرنا. وعلى الرغم من خيبة األمل في كوبنهاغن، تأمل الغرفة في أن السنة القادمة ستشهد 

تقدما كبيرا في التوصل إلى اتفاقية عاملية ملزمة حتى يتسنى التوصل الى اتفاق في املكسيك في 
ديسمبر كانون االول.
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تعزيز شبكة اإلنترنت وتكنولوجيا االتصاالت
قامت جلنة األعمال اإللكترونية، وتكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت )EBITT( بتعبئة قطاع األعمال في مجموعة كبيرة من البلدان لتشجيع 
من شأنها أن تزيد  حكوماتها لالعتراض على االقتراح املقدم من بعض الدول األعضاء في االحتاد الدولي لالتصاالت إلنشاء “ضريبة” 

تكاليف االتصاالت وتقلص اخلدمات بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة.
ومثلت اللجنة أيضا املصالح التجارية العاملية في مجال إعداد مسودة توصيات من قبل مجلس أوروبا ورأي غرفة التجارة الدولية الذي علق 
على تدخل احلكومة غير احلكيم وشديد التقييد في التنميط على االنترنت. دعت اللجنة بنجاح ملدخالت واسعة النطاق من املصالح التجارية 
العديدة املختلفة التي من شأنها أن تتأثر تأثرا كبيرا بهذه التوصيات. وتوجت هذه اجلهود في املجلس بجعل الوثائق متاحة للجمهور وعقد 
مشاورة ألصحاب الشأن الذين لم يشاركوا في هذه العملية. ودفعت اللجنة باجتاه صياغة مبادئ لنقل البيانات وأدوات املمارسة عبر احلدود 
21 في بلدان آسيا واحمليط الهادئ للتعاون االقتصادي والتجاري أصدرت توصيات لتحسني عمليات حماية البيانات في االحتاد األوروبي.

حماية امللكية الفكرية
وطدت غرفة التجارة الدولية نفسها باعتبارها احملاور الرئيسي عن األعمال في مفاوضات اتفاقية التنوع البيولوجي للتوصل إلى اتفاق دولي 
لتنظيم احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم املنافع املتأتية منها. ديفيد كوريس، الذي يشغل منصب املستشار العام ومدير امللكية الفكرية 

في شركة شل الدولية، ُرّشح اسمه لرئاسة اللجنة.
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برنامج عمل غرفة التجارة الدولية لعام 2010 
أوال«: تدوين القواعد التجارية

1. جلنة التحكيم 
مهام اللجنة 

> صياغة مسودة قواعد التحكيم، وحل النزاعات البديل، واخلبرة، وهيئات حل النزاعات، واألشكال األخرى حلل النزاعات، وتعديل هذه 
القواعد.

> ودراسة اجلوانب القضائية للتحكيم، وغيرها من اجلوانب، وكذلك طرق تسوية النزاعات ذات الطبيعة الدولية، وفحصها في ضوء التطّورات 
احلالية، ووضع التقارير أو املبادئ التوجيهية أو املمارسات الفضلى.

مشاريع العام 2010 
> إمتام عملية مراجعة قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية. 

> حتضير دراسة لدور الدول وهيئات الدولة في التحكيم وحاجات هذه الدول والهيئات. 
> التوّصل إلى النسخة النهائية من التقرير اخلاص باملالمح والتأثيرات األساسية إلنتاج وثائق إلكترونية في التحكيم الدولي.

> دراسة املعايير التي قد يأخذها احملّكمون بعني االعتبار في اجتهادهم بتحميل األطراف تكاليف التحكيم.

2. جلنة املمارسات التجارية 
مهام اللجنة 

تعزيز إطار قانوني متوازن ناظم للذات وناظم خاص بالصفقات الدولية التي تتّم بني مؤسستني جتاريتني، من خالل وضع معايير دولية 
للتجارة، ومن خالل تقدمي وجهة نظر قطاع األعمال حول القواعد التجارية التي تضعها املنظمات املؤلفة من حكومات مختلفة. 

مشاريع العام 2010
> االنتهاء من مراجعة إنكوتيرمز 2000. 

العقود  لقانون  التجارية  املرجعية  ذلك  في  مبا  الدولي،  التجاري  للقانون  رئيسية  مبادرات  وضع  يخّص  فيما  املطلوبة  اآلراء  تقدمي   <
األوروبي.

> التأثير في سياسات املشتريات العامة الدولية، ووضع فقرة جديدة للسرية ضمن العقود العامة وفق منوذج غرفة التجارة الدولية.
للتعاقد  ومنوذج  واحليازة،  االندماج  في  األصول  لشراء  منوذج  ذلك  في  مبا  الدولية،  التجارة  غرفة  منوذج  وفق  جديدة  عقود  وضع   <

الثانوي. 

3. جلنة املمارسات املصرفية 
مهام اللجنة 

أن نكون مبثابة منتدى عاملي وهيئة عاملية لوضع القواعد اخلاصة باملصارف. 

مشاريع العام 2010
> أن نكون احملاور األساسي في قطاع األعمال، فيما يخص متويل التجارة.

.)UCP 600( تنقيح املعايير الدولية للممارسات املصرفية بغية التقيد باألصول واألعرف املوّحدة لالعتمادات املستندية <
> الترويج للقواعد املوّحدة للضمانات حتت الطلب التي جرى تبّنيها مؤخراً. 

4. جلنة التسويق واالعالن 
مهام اللجنة 

الترويج للمعايير األخالقية الرفيعة في التسويق من خالل التنظيم الذاتي لقطاع األعمال، عبر نظم التسويق الدولية في غرفة التجارة 
الدولية، وصياغة مواقف ومبادرات من قبل قطاع األعمال على املستوى العاملي ملواجهة اإلجراءات احلكومية التي تؤثر في التسويق وحماية 

املستهلك.
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مشاريع العام 2010
> تطوير التنظيم الذاتي من خالل الترويج للنظام املوّحد لإلعالن وممارسات التسويق التواصلي ونظام البيع املباشر في غرفة 
التجارة الدولية، ونظام السوق واألبحاث االجتماعية من غرفة التجارة الدولية/إيزومار، ومن خالل وضع أدوات لتسهيل تطبيق 

األنظمة.
> إطالق إطار االتصاالت اخلاص بالتسويق البيئي املسؤول.

> وضع إطار لتأمني معايير عاملية قابلة للتطبيق للتسويق في عبر الوسائط الرقمية.

ثانيًا: التجارة واالستثمار والعوملة
5. جلنة املنافسة 

مهام اللجنة 
املنافسة،  وسياسات  قوانني  صياغة  عند  االعتبار  بعني  العاملية  األسواق  وواقع  احلديث  األعمال  قطاع  حاجات  أخذ  ضمان 

وتنفيذها.

مشاريع العام 2010
> مواصلة تعزيز دور غرفة التجارة الدولية بصفتها الصوت الرئيسي املعّبر عن قطاع األعمال في شبكة املنافسة العاملية، واملساهمة في 

عملها في مجاالت مثل تنفيذ سياسات املنافسة، والكارتيالت واالندماجات، والتصّرف األحادي.
> تقدمي اإلرشادات حول إصالح قواعد االحتاد األوروبي اخلاصة بإنفاذ القانون من قبل األطراف اخلاصة والعوائق الشاقولية.

6. جلنة اخلدمات املالية والتأمني 
مهام اللجنة 

اإلسهام في تطوير أطر سليمة لإلشراف والتنظيم الذاتي، والترويج لتحرير التجارة في اخلدمات املالية والتأمني.

مشاريع العام 2010
> وضع توصيات قطاع األعمال لتعزيز استقرار أسواق رأس املال في ضوء األزمة املالية.

> دعم التوّصل إلى نتيجة جوهرية في اخلدمات املالية، كجزء من جولة الدوحة.
> وضع نسخة نهائية من بيان السياسية املتعلّق بإيكال املهام إلى جهات خارجية )outsourcing( في قطاع اخلدمات املالية.

7. جلنة امللكية الفكرية 
مهام اللجنة 

الترويج لنظام متوازن وكفوء ومستدام حلماية امللكية الفكرية.

مشاريع العام 2010
> الترويج بشكل فّعال ضمن املنظمة العاملية للملكية الفكرية للمقترح الداعي إلى صك دولي حول حق الزبون باحلصول على نصيحة تخص 

امللكية الفكرية.
> تطوير أدوات ومشاريع إضافية في رزمة املوارد اخلاصة بامللكية الفكرية في غرفة التجارة الدولية اخلاصة بغرف التجارة.

البيئة  بالتعاون مع هيئة  النظيفة ونشرها،  التكنولوجيا  الفكرية في تطوير  امللكية  > تطوير وجهات نظر قطاع األعمال حول دور حماية 
والطاقة.

> نشر النسخة العاشرة من خارطة طريق امللكية الفكرية لقطاع األعمال وصّناع السياسات.
> حتضير التوصيات اخلاصة بدور براءات االختراع في وضع املعايير.

8. جلنة الضرائب 
مهام اللجنة 

الترويج لنظام ضريبي دولي يزيل العوائق الضريبية من درب التجارة واالستثمار عبر احلدود. 



19

مشاريع العام 2010
> الترويج لتوصيات غرفة التجارة الدولية حول متطلبات توثيق تسعير التحويل من خالل تنظيم ندوة حول هذا املوضوع. 

> حتضير آراء قطاع األعمال حول املعاجلة الضريبية حلاالت االندماج واحليازة الدولية.
> تقدمي آراء قطاع األعمال إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات واألصول غير امللموسة، 

وكذلك اللجنة االستشارية لقطاع األعمال والصناعة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

9. جلنة سياسة التجارة واالستثمار 
مهام اللجنة 

إزالة احلواجز أمام التجارة واالستثمار الدوليني، بحيث تستطيع جميع الدول االستفادة مع معايير احلياة احملّسنة من خالل زيادة تدفقات 
التجارة واالستثمار. 

مشاريع العام 2010
> تكثيف حملة غرفة التجارة الدولية لكسب التأييد دعماً للتوّصل إلى خامتة ناجحة جلولة الدوحة من املفاوضات التجارية املتعّددة األطراف 

في العام 2010. 
> اإلسهام في تعزيز النقاش حول القضايا األساسية للسياسة التجارية في عالم ما بعد الدوحة، مبا في ذلك من خالل مؤسسة األبحاث 

في غرفة التجارة الدولية وبالتعاون مع مؤسسات األبحاث الفكرية ذات الصلة، حيثما يكون ذلك مالئماً. 
> االلتزام بسياسة غرفة التجارة الدولية بالدفاع عن األسواق املفتوحة، مبا في ذلك التدّفق احلر للبضائع واخلدمات واالستثمار، ومواصلة 

حث احلكومات على حتاشي احلمائية في التجارة واالستثمار، وبشكل خاص في زمن التباطؤ االقتصادي العاملي.

10. جلنة النقل واألمور اللوجستية 
مهام اللجنة 

الترويج للنقل املتعّدد األشكال، وأسواق النقل التنافسية والكفوءة في جميع أنحاء العالم.

مشاريع العام 2010
> الدعوة إلى احلاجة إلى االستثمار في البنية التحتية للنقل، للمساعدة في حتفيز النشاط االقتصادي اجلديد، وبحيث ميكن للنقل أن يلّبي 

حاجات التجارة العاملية بأفضل األشكال.
> وضع غرفة التجارة الدولية لتوصيات خاصة بالسياسات فيما يتعلّق بتنظيم األثر البيئي للنقل، مبا في ذلك النقل اجلوي واالنبعاثات 

الغازية من املركبات.
> املطالبة بقّوة بتأييد توصيات غرفة التجارة الدولية اخلاصة بتحرير جميع أشكال النقل لدى احلكومات واملنظمات املؤلفة من هيئات 

حكومية.

ثالثًا: قطاع األعمال في قضايا املجتمع
11. جلنة املسؤولية االجتماعية وقضايا الفساد 

مهام اللجنة 
تقع على عاتق اللجنة وظيفتان أساسيتان:

> تعريف دور قطاع األعمال في سياق العوملة وتغيير التوقعات املجتمعية، وتطوير وجهات نظر قطاع األعمال العاملي حول قضايا املسؤولية 
االجتماعية األساسية. 

> تشجيع التنظيم الذاتي من قبل قطاع األعمال في مواجهة قضايا االبتزاز والرشوة، وتقدمي آراء قطاع األعمال إلى املبادرات الدولية 
اخلاصة مبكافحة الفساد. 

مشاريع العام 2010
> متابعة التطّورات وتقدمي رأي قطاع األعمال العاملي في املبادرات الدولية الرئيسية حول املسؤولية االجتماعية، مبا في ذلك:

< امليثاق العاملي.
< مجموعة عمل منظمة املعايير العاملية حول املسؤولية االجتماعية.
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< مهّمة املمثل اخلاص لألمم املّتحدة في قطاع األعمال وحقوق اإلنسان.
للمسؤولية االجتماعية، بناء على جتارب الشركات واألبحاث  > تطوير منظور لغرفة التجارة الدولية حول “ضرورة دعم قطاع األعمال” 

احلالية.

12. جلنة التجارة اإللكترونية، املعلوماتية، وقطاع االتصاالت
مهام اللجنة 

الترويج الستمرار استعمال املعلومات وتكنولوجيا املعلوماتية من خالل السياسات، ومعايير املمارسات، واملبادئ التوجيهية الرامية إلى تشجيع 
منو التجارة اإللكترونية، واملنافسة، والنمو، وقابلية التكّهن، والتقّيد، والتدّفق اآلمن واحلر للمعلومات. 

مشاريع العام 2010
> حتديث املواقف احلالية وتكييفها فيما يخص السياسات الرامية إلى تشجيع البيئات القانونية والتشريعية والسياسية التي تشّجع استعمال 

املعلوماتية للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. 
> تأييد مواقف غرفة التجارة الدولية حول املبادرات الدولية الرئيسية، مبا في ذلك إزالة العوائق التشريعية أمام نشر التكنولوجيا اجلديدة 

وحترير قطاع االتصاالت، وأمن املعلومات والشبكات.
)Cloud Computing( وضع ورقة بالقضايا اخلاصة بإجراء العمليات احلاسوبية بشكل مشترك عن طريق شبكة اإلنترنت أو ما يسّمى <

13. جلنة البيئة والطاقة 
مهام اللجنة 

تطوير توصيات لقطاع األعمال حول القضايا األساسية في البيئة والطاقة، واحلفاظ على دور غرفة التجارة الدولية بصفتها احملاور األساسي 
عن قطاع األعمال وشريك في املفاوضات األساسية بني احلكومات واملداوالت في هذه املجاالت.

مشاريع العام 2010
> تطوير مواقف قطاع األعمال حول التغّير املناخي بناًء على محصالت املؤمتر اخلامس عشر للدول األطراف في اتفاقية األمم املّتحدة 
اإلطارية بشأن تغّير املناخ الذي عقد في كوبنهاجن، مبا في ذلك قضايا مثل: أسواق الطاقة واألمن، ونقل التكنولوجيا، وأسواق الكربون، 

والتمويل. 
> قيادة وفد قطاع األعمال في املؤمتر السادس عشر للدول األطراف في اتفاقية األمم املّتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ.

رابعا«: منشورات غرفة التجارة الدولية 
املصارف

 .)URDG 758( القواعد املوّحدة للضمانات حتت الطلب الصادرة عن غرفة التجارة الدولية <
> دليل القواعد املوّحدة للضمانات حتت الطلب الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. 

> املسح السنوي لقانون االعتمادات املستندية وممارساتها للعام 2010 )معهد القوانني واملمارسات املصرفية الدولية(. 

املمارسات التجارية/ السياسة التجارية/ االستثمار 
> إنكوتيرمز 2010. 

> منوذج عقد دولي لالندماج واحليازة. 
> حتديث لنموذج عقد دولي لالمتيازات التجارية. 

القانون والتحكيم 
> نشرة محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.
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صدور تقرير التنافسية العاملي لعام 2009 - 2010 عن املنتدى االقتصادي العاملي 2009
سورية في املرتبة 94 عامليًا

صدر مؤخراً عن املنتدى االقتصادي العاملي 2009 
تقرير التنافسية العاملي لعام 2009 - 2010.

السورية  العربية  اجلمهورية  تدخل  الثالثة  وللسنة 
التقرير الذي تضمن املؤشرات الرئيسية وهي: عدد 
السكان لعام 2008 الذي بلغ )20.4 مليون(، الناجت 
بليون   54.8( والبالغ   2008 لعام  اإلجمالي  احمللي 
الناجت احمللي اإلجمالي لكل  اميركي(، كذلك  دوالر 
فرد لعام 2008 والذي بلغ )2.756.6 دوالر اميركي(، 

باإلضافة إلى الناجت احمللي اإلجمالي )تعادل القوة الشرائية( كنسبة مئوية من أسهم الناجت العاملي لعام 2008 والبالغ )0.13(

جدول التنافس العاملي:
شهدت مرتبة سورية بعض التراجع قياساً للعامني السابقني فأصبحت في املرتبة 94 من أصل 133 دولة، في حني كانت في 2008 في 

املرتبة 78 وفي 2007 في املرتبة 80.
وهنا التفاصيل حسب تصنيفات املنتدى االقتصادي العاملي:

النتيجة   الترتيب  
)من أصل 133(....   )1-7(  
- جدول التنافس العاملي ل 2009 - 2010   )94( ....  )3.8(
- جدول التنافس العاملي ل 2008 - 2009 )من أصل 134(   )78( ....  )4.0( 
- جدول النتافس العاملي ل 2007 - 2008 )من أصل 131(   )80( ....  )3.9( 

املتطلبات األساسية:   )72( ....  )4.3(
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العمود الثامن: تطور السوق املالية   )123( ....  )3.1(
العمود التاسع: االستعداد التكنولوجي   )108( ....  )2.8(
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العوامل األكثر إشكالية عند تأسيس العمل:
18.7  ................................................................................................. - البيروقراطية احلكومية الغير كفؤ 
14.6  ............................................................................................................... - لوائح العمل التقيدية 
- التعليم املناسب للقوى العاملة ......................................................................................................  13.4
- احلصول على التمويل ...............................................................................................................  11.3
11.3  ......................................................................................... - عدم كفاية ما مت تقدميه من البنى التحتية 
8.0  ........................................................................... - االفتقار الى األخالقيات املهنية في القوة العاملة الوطنية
- الفساد ................................................................................................................................  8.0
5.1  .............................................................................................................. - لوائح العمالت األجنبية 
4.4  .................................................................................................................... - التنظيم الضريبي 
2.0  .............................................................................................................................. - التضخم 
1.7  .................................................................................................................... - معدالت الضرائب 
- عدم استقرار السياسة ...............................................................................................................  0.8
- فقر الصحة العامة ...................................................................................................................  0.6
0.3  .................................................................................................................... - اجلرمية والسرقة 
0.0  ................................................................................................. - عدم استقرار احلكومة/ االنقالبات 

مالحظة: لقد طلب من املجيبني على االستفتاء أن يختاروا من العوامل اخلمسة عشر املذكورة في القائمة السابقة، العوامل اخلمسة 
األكثر اشكالية التي واجهتهم عند تأسيس عملهم وتصنيف هذه العوامل من األكثر اشكالية إلى األقل )من 1 إالى 5(
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إجنازات الغرفة الفتية الدولية في سورية عام 2009 

كان عام 2009 مميزاً بالنسبة لعمل الغرفة الفتية الدولية في سورية، فقد استقبلت الرئيس العاملي للغرفة في شهر تشرين األول ونائب الرئيس 
العاملي في شباط واستضافت وشاركت في العديد من األحداث الهامة باإلضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد األعضاء بنسبة 20 %.

أواًل: العضوية: 
حققت الغرفة الفتية الدولية في سورية منواً ملحوظاً في عدد األعضاء بنسبة 20 % حيث بلغ عدد األعضاء في سورية في نهاية العام 
2009 )590( عضو موزعة على احملافظات السورية: في دمشق 206 عضو، في حلب 156 عضو، في حمص 76 عضو، في الالذقية 70 

عضو وفي دير الزور 82 عضو.

ثانيًا: إجنازات الغرفة الفتية الدولية في سورية خالل العام 2009 
1. زيارة نائب الرئيس العاملي لسورية:

انطالقاً من حرص الغرفة الفتية الدولية على متابعة تطورات الغرفة في سورية وحتديد مستوى الكفاءة املهنية لكافة الفروع، فقد زار 
الغرفة في سورية نائب الرئيس العاملي السيد أنيس الشهابي خالل الفترة من 22 - 26 شباط 2009 لتزويد الغرفة في سورية مبجموعة 

من التوصيات املتعلقة بالصعوبات واملعوقات التي تواجه الغرف الوطنية.
زار السيد شهابي فروع الغرفة األربعة في كل من دمشق، حلب، حمص والالذقية، كما حضر اجتماعات مجالس اإلدارة في احملافظات 

األربعة، واجتماع الهيئة العامة للغرفة الفتية الدولية في سورية والذي عقد خالل الزيارة.

2. املؤمتر التطويري الفريقيا والشرق االوسط 2009
استضافت الغرفة الفتية الدولية في حلب املؤمتر التطويري الفريقيا والشرق األوسط بتاريخ 5 - 8 اذار 2009 في فندق شيراتون حلب، بهدف 

تشجيع رواد االعمال الشباب على تبادل الثقافات واخلبرات العلمية والعملية حيث شارك في املؤمتر حوالي 250 مشارك من 13 دولة
افتتح املؤمتر الدكتور عامر حسني لطفي وزير االقتصاد والتجارة باإلضافة إلى محافظ حلب وعدد من الشخصيات الرسمية، وتضمن املؤمتر 
مجموعة من الدورات التدريبية املعتمدة من قبل الغرفة الفتية الدولية باإلضافة إلى ثالث دورات تدريبية مجانية حول )القيادة - الريادة 

في االعمال - العمل اجلماعي(
مت اختتام املؤمتر بحفل عشاء شارك فيه أكثر من خمسمائة شخصية هامة وعدد من أعضاء الغرفة الفتية الدولية في سورية.

ومن اجلدير بالذكر أن الغرفة الفتية الدولية في الالذقية حصلت خالل هذا املؤمتر على عضويتها الكاملة وذلك ضمن اجتماع الهيئة العامة 
للغرفة في سورية.



24

3.جلنة التدريب:
من أجل العمل على بناء قاعدة بيانات موثقة ومهنية للمدربني في الغرفة الفتية الدولية في سورية الستعمالها لغايات تدريبية محلية وخارجية، 

فقد طورت الغرفة في سورية جلنة خاصة باملدربني املعتمدين من قبل الغرفة.

4. الغرفة الفتية الدولية في دير الزور:
بذلت الغرفة الفتية الدولية في سورية اجلهد الكبير لدعم تأسيس فرع لها في دير الزور والذي بدوره حقق انضمام 82 عضو،والعديد 
من املشاريع الرائدة أهمها مشروع مكافحة املخدرات. وبدعم من الغرفة في سورية جنحت الغرفة في دير الزور بإقامة العديد من 
اجللسات التعريفية، احملاضرات وورشات العمل، ومن اجلدير ذكره أن الغرفة الفتية الدولية في دير الزور انشأت في العشرين من 

شباط 2009.

5. مسابقة افضل خطة عمل لعام 2009 
سعياً منها الى نشر مفهوم خطة العمل وكيفية اعداده وأهميته، فقد أطلقت الغرفة الفتية الدولية للسنة الثالثة على التوالي مسابقة أفضل 
خطة عمل، حيث تلقت الغرفة 60 طلب مشاركة من 8 محافظات سورية، ومتيزت مسابقة هذا العام بإقامة دورات تدريبية الكثرمن 150 

مشترك.
نظم احلفل اخلتامي في دمشق ومت خالله تكرمي الفائزين الثالثة بهذه املسابقة.

6. توقيع مذكرات تفاهم 
مت خالل العام 2009 توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم ومنها 

> توقيع اتفاقية مع UNGC هدفها تعزيز ومتتني عالقات الغرفة في سورية بشركائها والبداء الدعم وااللتزام باملادئ العشرة من امليثاق 
العاملي.

> توقيع اتفاقية مع مركز األعمال واملؤسسات السوري من أجل االستفادة من اخلدمات االستشارية والتدريبية املقدمة للمشاركني بأفضل 
خطة عمل وتقدمي االحتماالت املستقبلية الحتضان أعمالهم كبداية انطالق 

7. صلتك:
بهدف جمع خمسني رائدا من رواد االعمال الشباب من العالم العربي ملدة خمسة أيام من التدريب وورشات العمل أطلقت الشيخة موزة من 
قطر مشروع صلتك والذي مت خالله تزويد املشاركني مبعلومات حول مفاتيح القيادة ودعوة رواد ورائدات االعمال الشباب الى أن يكونوا 

رياديني أكثر.
شارك عضوان من الغرفة الفتية الدولية في سورية في هذا املؤمتر الريادي والذي عقد في قطر بتنظيم من منظمة صلتك واملركز الثقافي 

البريطاني. 

8. قمة األمم املتحدة:
شارك وفد من عضوين من الغرفة الفتية الدولية في سورية في أعمال قمة األمم املتحدة والتي عقدت بتاريخ 28 الى 30 حزيران 2009 

في مكاتب األمم املتحدة في جنيف حيث متت مناقشة مشكلة التغيرات املناخية وأخذ اإلجراءات الالزمة لها.

9. املؤمتر الوطني في الالذقية:
يعد هذا االجتماع مبثابة االجتماع النصف سنوي للغرفة الفتية الدولية في سورية حيث جتتمع فروعها احمللية في مكان واحد من أجل 
التدريب والتواصل ومناقشة التقارير النصف سنوية املعدة من قبل الفروع احمللية ولترشيح أعضاء مجلس االدارة الوطني للعام املقبل وملناقشة 

املواضيع التي تواجه الغرفة الفتية الدولية في سورية.

شارك في هذا املؤمتر والذي مت عقده في الالذقية 143 من أعضاء الغرفة، و137 من غير االعضاء 
متيز هذا احلدث بحضور االستاذ عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية والذي شارك في اجللسة االفتتاحية 
وشارك أيضاً في اجتماع الهيئة العامة العادية للغرفة في سورية حيث أثنى على العمل الذي تقوم به الغرفة وشجع كافة االعضاء احلاضرين 

على اإلميان بأهدافهم ورؤيتهم.
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10. األهداف االمنائية لأللفية:
ركزت الغرفة الفتية الدولية في سورية على الهدف اخلامس من هذه األهداف وهو حتسني العناية الصحية باألمومة، وهدفت إلى زيادة 
الوعي لدى الشباب حول هذا املوضوع عبر إقامة ندوات في كل من دمشق، حمص، حلب، الالذقية ودير الزور خالل شهر ايلول 2009 

بالتعاون مع بعض االختصاصيني ومدربني من الغرفة الفتية الدولية.

11. زيارة الرئيس العاملي للغرفة الفتية الدولية إلى سورية:
زار سورية الرئيس العاملي للغرفة الفتية الدولية السيد جان ساب شني بتاريخ 11 تشرين األول 2009، بهدف االجتماع مع ممثلني رسمني 
وبعض الشخصيات الهامة من أجل دعم الغرفة في سورية، حيث التقى السيد شني خالل هذه الزيارة باألستاذ عبدالله الدردري نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية، الدكتورة دياال حاج عارف وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل والدكتور عبد الرحمن العطار رئيس غرفة 

التجارة الدولية في سورية، السيد عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق.
كما اجتماع أيضاً مع كافة أعضاء املجالس احمللية واملجلس الوطنية خالل هذه الزيارة التي امتدت على يومني واختتمت مبؤمتر صحفي.

12. اجلوائز العاملية 
حصدت الغرفة الفتية الدولية في سورية 6 جوائز خالل املؤمتر االقليمي ملنطقة أفريقيا والشرق األوسط خالل العام 2009 عن املشاريع 

التالية:
> جائزة أفضل مشروع لليافعني عن مشروع »املهرجان الرابع لتطوع طالب املدارس« )للسنة الثالثة على التوالي(

> جائزة أفضل مشروع محلي للنطاق الدولي عن مشروع »املهمة املستحيلة«
> جائزة أفضل مشروع وطني لنطاق األعمال عن مشروع »مسابقة أفضل خطة عمل« 

> جائزة أفضل مشروع وطني للنطاق االجتماعي عن مشروع »مسابقة إبداع، أفضل لوحة فنية«
 »Syriantelism جائزة أفضل مشروع وطني للنطاق الدولي عن »مؤمتر <

> جائزة منحت للسيد محمد طباع كأفضل رئيس محلي في املنطقة عن رئاسته للغرفة في دمشق عام 2008. ومن اجلدير بالذكر أن هذه 
أيضاً السنة الثالثة على التوالي التي متنح هذه اجلائزة لرئيس غرفة دمشق.

وجائزة خالل املؤمتر العاملي للغرفة 2009 وهي:
> جائزة أفضل مشروع وطني للنطاق االجتماعي عن مشروع »مسابقة إبداع، أفضل لوحة فنية«
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برنامج عمل الغرفة الفتية الدولية في دمشق لعام 2010 
تواصل الغرفة الفتية الدولية في سورية مشاريعها الطموحة، ويحمل عام 2010 الكثير منها في مجاالت تطوير الفرد واملجتمع واألعمال 

باإلضافة الى مشاريع على النطاق الدولي.

أوال: مشاريع نطاق تطوير الفرد: 
سلة الكتب: »كتابك القدمي هو كتابي اجلديد«. يعزز هذا املشروع عملية تبادل الكتب لتشجيع األفراد على مزيد من القراءة واالطالع. 

حملة القراءة: تهدف هذه احلملة لترويج مزايا القراءة من خالل فعاليات متعددة: مثل تنظيم حفالت توقيع كتب لكتاب مشهورين، توزيع 
كوبونات حسم لثالثني دار نشر في سوريا  

بطولة »التحدث بذكاء«: تقوم JCI في دمشق بتنظيم بطوالت شهرية ملسابقة »فن اخلطابة«، ومسابقة »املناظرة« ما بني أعضائها حيث 
سيتأهل الفريق الفائز للبطولة العاملية لفن املناظرة في أوساكا - اليابان ومسابقة فن اخلطابة في أبوجا - نيجيريا. 

املغامرة: يهدف هذا املشروع لتقوية الذكاء العاطفي ومهاراته ما بني أعضاء الغرفة حيث تقسم كل مغامرة الى قسم يتناول التدريب على 
مهارة معينة والقسم الثاني يكون بالتجربة العملية لهذه املهارة. 

ثانيًا: مشاريع نطاق تطوير املجتمع:
مشروع إبداع 2010: موضوع املسابقة لهذا العام هو »أفضل صحفي«. يتوجه هذا املشروع لليافعني أعمار بني )14 - 18( لتشجيع اإلبداع 

واكتشاف املواهب الكامنة لديهم. 
مسابقة فن اخلطابة لطالب املدارس: تهدف لتطوير املهارات الفردية ومهارات التواصل للطالب )من صف احلادي عشر( األمر الذي يؤثر 

على حياتهم املهنية والشخصية في املستقبل القريب.
للشركات« ومساعدة  »املسؤولية االجتماعية  الوعي حول  إلى نشر  الريادي  املشروع  يهدف هذا  مشروع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة: 

األشخاص املؤهلني من ذوي اإلعاقة لدمجهم في مجال العمل. 
مشروع لنحافظ على موارد سورية: هدفه نشر الوعي لدى الشركات واألفراد جتاه أهمية احلد من استهالك مواردنا الطبيعية وخاصة 

الطاقة واملياه.
نشر مفهوم ثقافة التطوع لدى الطالب: »نحو جيل متطوع« هو شعار هذا املشروع والذي يتوجه لطالب املدارس لغرس بذور ثقافة التطوع 

لديهم منذ الصغر. 

ثالثًا: مشاريع نطاق تطوير األعمال: 
سلسلة احملاضرات الشهرية: حيث تستضيف JCI شخصية معروفة في عالم األعمال لتشجيع الرواد الشباب على زيادة إطالعهم على 

مستجدات القضايا االقتصادية واملالية في سورية والعالم من حولها. 
مشروع »خطوة/ STEP«: إلعطاء الفرصة لثالثني طالب جامعي )حكومية وخاصة( للتدريب في شركات عاملية ومحلية في دمشق بعد فترة 

تدريبية محددة لتأهليهم لالنخراط بجو العمل واالستفادة منه. 
جائزة اإلبداع لرواد األعمال الشباب: وهي لتكرمي املبدعني من الرواد الشباب الذين يستعملون اإلبداع في أماكن عملهم وذلك لزيادة االنتاجية 

أو تذليل الصعوبات التي تواجههم. 
مشروع التوعية بعالم البورصة: لنشر ثقافة األسواق املالية وزيادة املعرفة بآلية عملها وذلك عبر سلسلة محاضرات وورشات عمل متخصصة 

وزيارات دورية لسوق األوراق املالية في دمشق. 
مشروع تبادل خبرات العمل بني الشباب: وهو من أحد أهم فعاليات التشبيك التي تشتهر بها الغرفة الفتية الدولية حول العالم. حيث يتم 

خالل هذا املشروع تنظيم اللقاء ما بني املشاركني في املعارض واملؤمترات بطريقة فعالة ومختصرة للوقت. 
متكني املرأة الريفية: من خالل زيارة احدى قرى ريف دمشق خللق روح املبادرة لدى نساء القرية الرواد وتأمني سوق مناسبة ملنتجاتهم اليدوية. 

رابعًا: مشاريع النطاق الدولي لعام 2010
مشروع الكل يعرف سوريا: يهدف إلى الترويج للتاريخ والثقافة واملواطنة الفاعلة في املجتمع السوري من خالل مسابقة باستخدام املوقع 

الكتروني.
مشروع »كن ضيفي«: استضافة عشرون عضو من غرف عاملية استضافة منزلية في سوريا للترويج للمؤمتر اإلقليمي للمنطقة )أ( في دمشق 

 .JCI في 2012، وعرض صورة صحيحة عن سوريا وتوطيد الروابط مع الغرف احمللية والوطنية األخرى في
مشروع معرض الثقافات: تنظيم معرض ثقافي بالتعاون مع عشرين سفارة )السفارات التي متثل نفس البلدان العشرين التي سنستضيف 

منها أشخاص في املشروع السابق( وذلك لتشجيع تبادل املعرفة والعالقات الثقافية. 
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نشاطات التير لعام 2009
ان أهم نشاطات إدارة التير لعام 2009 تتلخص بالتالي:

1. دعت وزارة النقل بتاريخ 2009 / 3 / 10 غرفة التجارة الدولية في سورية للمشاركة 
بوضع آلية عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة بني الدول الثالثة )سورية، لبنان، 

االردن( وذلك حول التالي:
> تطبيق احلموالت احملورية

> نقل املواد اخلطرة
> اعتماد دفتر املرور واملكوث
> توحيد وجتانس وثائق النقل

وقد ساهمت غرفة التجارة الدولية في سورية بطرح عدة حلول الجناح ورشة العمل التي جرت بهذا اخلصوص.
2. اعادة تشكيل املجلس االستشاري لوزارة النقل بعضوية السيد الدكتور عبد الرحمن العطار والذي يهدف لتوسيع املشاركة في دعم وصنع 
القرار واالستفادة من اخلبرات التخصصية في عمل الوزارة وكذلك تقدمي املشورات والدراسات املمكنة، واملشكل مبوجب القرار رقم 

/513/ تاريخ 22 / 3 / 2009
3. دعت وزارة النقل ممثل غرفة التجارة الدولية في سورية للمشاركة بالوفد الرسمي املتوجه الى بلغاريا بتاريخ 11 - 12 / 5 / 2009، 
ملناقشة االتفاقية الثنائية بني الدولتني وقد مثل غرفة التجارة الدولية في سورية، مدير ادارة التير السيد شوقي فيتروني وبحضور 
سعادة السفير السوري في بلغاريا السيد ابراهيم عيسى، حيث نوقشت االتفاقية بدقة وقد طرح الوفد السوري ضرورة التزام بلغاريا 
مبنح السائقني السوريني تاشيرات الدخول الى بلغاريا ألن السائقني البلغاريني يحصلون على تأشيرات الدخول على احلدود السورية 
وفي هذا املجال ضرورة التعامل باملثل وذلك لتسهيل االنتقال ومعاجلة كافة املعوقات من أجل تطوير عمليات التصدير من سورية 

باجتاه أوروبا.

4. شاركت غرفة التجارة الدولية بناًء على دعوة وزارة النقل لتشكيل وفد الى تركيا ملناقشة موضوع االعتراض على دخول الشاحنات السورية 
بسبب األطوال املخالفة وقد مثل اللجنة السيد فؤاد بدوي عضو لدى غرفة التجارة الدولية في سورية ومستشار الدارة التير في النقاط 
احلدودية، حيث نوقشت االتفاقية الثنائية لعام 2004 بني الدولتني بغض النظر عن االطوال كي يتم تسهيل عمليات التصدير والعبور 
بني الدولتني اال ان تركيا قررت توقيف العمل بتلك االتفاقية واعادة النظر مبضمونها لالستفادة من الواقع اجلديد للشاحنات التركية 

اجلديدة.
5. بناًء على طلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء االستاذ عبد الله الدردري بتشكيل جلنة من الرئاسة ووزارة النقل فقد شاركت غرفة 

التجارة الدولية في سورية وعدة جهات أخرى العداد البوليصة املوحدة بغية توحيد البوالص في سورية.
6. بناء على دعوة احتاد النقل الدولي IRU في جنيف للمؤمتر اليورو آسيوي اخلامس للنقل الطرقي والذي عقد مبدينة املاتي/ كزاخستان 
تاريخ 11 - 12 / 6 / 2009، فقد دعت غرفة التجارة الدولية وزارة النقل للمشاركة بوفد رسمي رافق غرفة التجارة الدولية في سورية 
املؤلف من السيد جورج هالل مدير عام التير والسيد شوقي فيتروني مدير ادارة التير، وقد كان ملشاركتنا االثر الفاعل الظهار دور سورية 
احلضاري حيث قامت الغرفة بطباعة كتيب على نفقتها ومت توزيعه في املؤمتر الذي عقد حتت شعار »اعادة فتح طريق احلرير: من الرؤيا 

الى الواقع« وقد أظهر الكتيب موقع سورية اجلغرافي الهام وحلقة الوصل بني آسيا وأوروبا.
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7. شاركت غرفة التجارة الدولية في سورية بدعوة من جامعة 
الدول العربية حتت رعاية السيد عمر موسى باملؤمتر الدولي 
الذي عقد في جمهورية مصر العربية/ القاهرة، حتت عنوان: 
»املؤمتر الدولي حول االتفاقيات العربية والدولية في مجال 
النقل البري ودورها في تنمية التجارة العربية« وذلك بتاريخ 25 
 IRU 26 - 27 / 10 / 2009، ومبشاركة احتاد النقل الدولي - 

والسيد شوقي فيتروني مدير ادارة التير في سورية، حيث 
وكذلك  العربية  الدول  بني  والتجارة  النقل  دراسة  فيه  مت 
العالقة مع الدول العاملية، وضرورة انتشار نظام التير في 
من  مزيداً  النظام  هذا  عن  سينتج  وما  االوسط،  الشرق 
حرية النقل ودفعاً كاماًل للتبادل التجاري مما ينعكس على 
االقتصاد العربي بشكل عام واستفادة األنظمة العربية في 
تبادل السلع إضافة الى أنها تقع جغرافيا في نقطة تواصل 
أعطاها  اجلغرافي  املوقع  وان  وإفريقيا،  وأوروبا  آسيا  بني 
ميزة هامة جداً بحيث تستفيد من عمليات الترانزيت ما بني 

الشرق والغرب.
8. قامت غرفة التجارة الدولية في سورية بدعوة خبراء من 
احتاد النقل الدولي بتاريخ 7 / 12 / 2009 بناء على طلب 
وزارة النقل وذلك من اجل التعاون في اصدار قانون النقل 
اجلديد والذي عملت وزارة النقل على تطويره لتنظيم نقل 
البضائع في سورية. وقد قام الوفد باعداد تقرير حتليلي 
للموائمة بني قانون النقل الطرقي اجلديد والقوانني الدولية، 
ويعمل احتاد النقل الدولي حالياً على اعداد خطة من اجل 
بتدريب  يعنى  في سورية  )أكادميية(  اقليمي  معهد  افتتاح 
الراغبني بالعمل في مجال النقل عبر الطرق لتحسني مفهوم 
الطرقي  للنقل  السائقني  قدرة  وتعزيز  الطرقية  السالمة 
االحتاد  يقوم  وسوف  املهنة،  هذه  صورة  وحتسني  الدولي 
بدراسة كاملة عن حاجات مدرسة التدريب السورية ليقوم 

باملساعدة املطلوبة.
الى  املتحدة  األمم  لدى  التير  الدارة  التنفيذي  املجلس  دعى   .9
رفع كفالة التير في كافة الدول املنضوية في ظل هذا النظام 
من /50000 $/ الى /60000 يورو/، مما استدعى احتاد 
النقل الدولي بجنيف االعتراض على هذا التعديل وقد طلب 
من جميع الدول التي تعمل في ظل نظام التير رفع كتب الى 
أمني عام االمم املتحدة السيد بانكي مون االعتراض على قرار 
املكتب التنفيذي الذي قد يؤثر سلباً على أعمال التير احلالية 
ويحد من وضع التطورات نحو التجديد املستمر النظمة التير 

الدولية، حيث قامت اللجنة برفع االعتراض عن طريق وزارة اخلارجية باسم سورية وقد أدى تدخل اجلمهورية العربية السورية مع 
بقية الدول الى الغاء هذا القرار وذلك للتاثيرات السلبية التي ستنعكس على الدول املنضمة الى اتفاقية التير مما سيؤثر على اقتصاد 

تلك الدول.
10. متابعًة آلخر التطورات التقنية فقد شرع احتاد النقل الدولي باعداد نظام جديد للبث االلكتروني حتت عنوان )AskTIR( وهو نظام 

حديث جداً ومتطور لتبادل املعلومات الفورية عبر أحدث وسائل التقنية وقد طلب السيد رئيس مجلس االدارة السيد الدكتور عبد الرحمن 
العطار باالنضمام الى هذا النظام فوراً مع تسديد كافة التكاليف املادية مهما بلغت ملا فيه مصلحة لسورية الستخدام أحدث التكنولوجية 

دعماً السطول النقل السوري واالستفادة من هذه التقنيات لرفع سوية التصدير الى الدول االوروبية.


