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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةعشرالثالثة الدورة 
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦- ٢٤بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت) أ( ٤ البند

  
  

  ول قضايا النقل في المشرق العربيمناقشة عامة ح
  

  مواءمة الهياكل بشأنعمل المجموعة ل الثانياالجتماع 
  المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  

  موجـز
  

مايو /أيار ١٩- ١٧ بيروت،(عشرة  الثانيةالتي أصدرتها لجنة النقل في دورتها للتوصية تنفيذاً   
مواءمة الهياكل المؤسسية بشأن عمل المجموعة اعتماد تقرير االجتماع األول لحول ) ٢٠١١

وبناء على ، )٢٠١١مايو /أيار ١٧بيروت، (وتوصياته  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
 ،مع األمانة التنفيذية لإلسكوابالتعاون  ،األمانة الفنية للمجموعةأعدت هذا االجتماع، توصيات عدد من 

األعضاء بلدان قطاع النقل في الالمتصلة بحول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات نموذج تقرير 
  .)المرفق( ملئه وإعادته إلى اإلسكوااألعضاء لبلدان إلى الُأرسل 

  
التي شريعات والتالهياكل المؤسسية في قطاع النقل استعراضاً ألوضاع تتضمن هذه الوثيقة و 
الذي عمال األجدول أيضا تتضمن و، التقارير الوطنيةتتناولها كما  ،اإلسكواعدد من بلدان في ترعاه 

توصيات من  وقد استوحيت بنوده ،عملالمجموعة لالثاني الجتماع للإلسكوا تقترحه األمانة التنفيذية 
.  ها والفترة الزمنية لعملهامجموعة ومهامها وعضويتها واجتماعاتالأهداف االجتماع األول ومن 

لمناقشته مجموعة الأعضاء على لالجتماع الثاني لمجموعة العمل جدول األعمال المقترح عرض يو
 .للمجموعةالثاني ناقشات االجتماع م االنتقال إلىومن ثم  ،هإقرارو



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part I)  
  

 -٢ -  
  

  

  ةـمقدم
  
في منطقة النقل والتشريعات في قطاع مة الهياكل المؤسسية ءموابشأن عمل المجموعة أنشئت   -١

 عمالًو.  )٢٠١٠مارس /آذار ٢٤-٢٢ ،بيروت( الدورة الحادية عشرة للجنة النقل توصياتبناء على اإلسكوا 
هم تفدأوو ،ي مجموعة العملفن عنها تسمية ممثليإلى األعضاء هذه التوصيات، عمدت مجموعة من البلدان ب

 ١٩-١٧بيروت، ( لدورة الثانية عشرة للجنة النقلقد ضمن فعاليات االذي ع إلى االجتماع األول للمجموعة
  .)٢٠١١مايو /أيار

  
في منطقة والتشريعات في قطاع النقل مة الهياكل المؤسسية ءموابشأن عمل الأصدرت مجموعة و  -٢

الطلب من أعضاء مجموعة العمل إعداد تقارير وطنية أهمها  في اجتماعها األول، اإلسكوا عدة توصيات
تعده تقرر أن تقرير حسب نموذج وذلك  ،قطاع النقلالمتصلة بل المؤسسية والتشريعات حول أوضاع الهياك

  .مع اإلسكوا بالتعاون ،العملاألمانة الفنية لمجموعة 
  
نموذج التقرير الوطني  ،بالتعاون مع األمانة التنفيذية لإلسكوا ،األمانة الفنية للمجموعةوأعدت   -٣

 ١٩في إلى أعضاء مجموعة العمل رسل عبر البريد اإللكتروني ي ُأالذ ،األعضاءبلدان المطلوب من ال
مان وسلطنة عومملكة البحرين المملكة األردنية الهاشمية أرسلت وقد   .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  .والجمهورية اليمنية تقاريرها الوطنيةالمملكة العربية السعودية و وجمهورية مصر العربية وفلسطين
  

  قطاع النقلوالهياكل المؤسسية المتصلة بعات التشري  -أوالً
  الوضع الراهن :منطقة اإلسكوابلدان في 

  
لهياكل المؤسسية واالقوانين والتشريعات تقارير وطنية حول  األعضاءأعدت مجموعة من البلدان   -٤

  :فيها، على النحو اآلتي قطاع النقلبالمتصلة 
  

  المملكة األردنية الهاشمية  -ألف
  
 ،قطاع النقل بالبريد االلكترونيفي تشريعات الألردن تقريره الوطني حول الهياكل المؤسسية وأرسل ا  -٥

من عدة قطاعات يتكون قطاع ال هذا أنإلى  التقريرشير وي  .٢٠١١ديسمبر /كانون األول ١٩وذلك في 
لبري بشقيه االنقل قطاع والجوي النقل قطاع والبحري وقطاع النقل لسكك الحديدية هي قطاع ا ،فرعية

قطاع النقل األردني تغييرات طرأت على و  .ذات الصلةوالقطاعات األخرى الركاب والبضائع، المتصلين ب
ازدادت األعمال الرقابية عن األنشطة التشغيلية، وفيه  تصليكلته، وفُإذ أعيدت ه ،٢٠٠٠منذ عام  كبيرة

كما جرى ، وفي إدارتها وتشغيلها التابعة لهاوالخدمات النقل مرافق في مشاركة القطاع الخاص في االستثمار 
قطاع النقل رعى وت  .في مختلف مجاالت النقل الدولي واإلقليميتعاون تحديث التشريعات الوطنية وتوثيق ال

بحري البري و، وهي القطاع الات النقل الثالثةمن قطاع قطاعخاصة بكّل التشريعات الالقوانين ومجموعة من 
  .جويالو
  
  
  



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part I)  
  

 -٣ -  
  

 

  يعاتالتشر  -١
  
  البريقوانين النقل   )أ(
  

  نقل البضائع على الطرققوانين  •
  
 قانون نقل البضائع على الطرقو ،قانون هيئة تنظيم النقل البريو ،قانون النقلهذه القوانين تشمل   -٦

 ،ردنية للسكك الحديديةقانون المؤسسة األو ،قانون السكك الحديديةووجبه، نظمة والتعليمات الصادرة بمواأل
قانون و ،قانون الجماركو ،)منطقة فقطهذه اليطبق داخل (نون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة قاو

  .وجبهنظمة والتعليمات الصادرة بمواأل قانون السيرو ،قانون تشجيع االستثمارو ،الشركات
  

  النقل العام للركابقوانين  •
  
نظمة والتعليمات الصادرة لبري واألقانون هيئة تنظيم النقل او ،قانون النقلهذه القوانين تشمل   -٧
قانون و ،قانون السكك الحديديةووجبه، نظمة والتعليمات الصادرة بمواأل قانون النقل العام للركابووجبه، بم

 ،)منطقة فقطهذه اليطبق داخل ( قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصةو ،ردنية للسكك الحديديةالمؤسسة األ
  .قانون تشجيع االستثمارو ،السيرقانون و ،قانون الجماركو
  

  النقل البري على السكك الحديديةقوانين  •
  
قانون المؤسسة و ،قانون السكك الحديديةو ،قانون هيئة تنظيم النقل البريو ،قانون النقلتشمل   -٨
  .قانون مؤسسة سكة حديد العقبةو ،قانون الخط الحديدي الحجازي األردنيو ،ردنية للسكك الحديديةاأل
  
  البحريلنقل اقوانين   )ب(
  
واألنظمة والتعليمات  قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصةو ،قانون النقل هذه القوانين تشمل  -٩

واألنظمة والتعليمات  قانون السلطة البحرية األردنيةو ،)منطقة فقطهذه الطبق داخل ت(وجبه الصادرة بم
قانون و ،قانون الجماركو ،لتجارة البحرية األردنيقانون او ،قانون مؤسسة الموانئووجبه، الصادرة بم
  .وجبهنظمة الصادرة بمواأل قانون تشجيع االستثمارو ،الشركات

  
  نقل الجويقوانين ال  )ج(
  
وجبه، نظمة والتعليمات الصادرة بمواأل قانون الطيران المدنيو ،قانون النقلهذه القوانين تشمل   - ١٠
قانون و ،قانون تشجيع االستثمارو ،)فقط منطقةهذه اليطبق داخل (اصة قانون منطقة العقبة االقتصادية الخو

  .الجمارك
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  الهياكل المؤسسية  -٢
  
  النقل البري  )أ(
  
 سكانواإل العامة األشغالوزارة و وزارة الداخليةو وزارة النقلل نقل البضائع على الطرقيخضع   - ١١
 كائرة الجمارود )منطقة فقطهذه الداخل (دية الخاصة سلطة منطقة العقبة االقتصاو هيئة تنظيم النقل البريو
 هيئة تنظيم النقل البريو وزارة الداخليةو زارة النقلمهام وضمن فيندرج  ،لنقل العام للركابأما ا  .ردنيةاأل
  ).مانة فقطاألداخل (مانة عمان الكبرى أو ،)منطقة فقطهذه الداخل (سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و
  
  النقل البحري  )ب(
  
 )منطقة فقطهذه الداخل (سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و وزارة النقلة أنشطيندرج ضمن   - ١٢
  .شركة تطوير العقبةو مؤسسة الموانئو السلطة البحرية األردنيةو
  
  النقل الجوي  )ج(
  
  .ردنيةات األشركة المطارو هيئة تنظيم الطيران المدنيو وزارة النقلضمن أنشطة يندرج   - ١٣
  

  قطاع النقلالمتصلة بتحديث القوانين والهياكل المؤسسية عنية بمالمشاريع الخطط وال  -٣
  
قانون النقل  تعمل المملكة األردنية الهاشمية حالياً على إصدار تشريعات محدثة لقطاع النقل منها  - ١٤

  .القانون البحري األردنيو الدولي متعدد الوسائط للبضائع
  

  كة البحرينممل  -باء
  
صالت في مملكة البحرين نموذج التقرير اوزارة المو أرسلت، ٢٠١١ديسمبر /كانون األول ٢٥في   - ١٥

شير يو  .قائمة في قطاع النقلوالهياكل التنظيمية التشريعات المعتمدة عن ال ةنسخ هأرفقت معبعد أن ، الوطني
  .ع المقرر تنفيذها في المستقبل في هذا القطاعإلى هذه التشريعات والهياكل، وإلى الخطط والمشاري التقرير

  
  التشريعات  -١

  
إعادة تنظيم وزارة  حول ٢٠٠٥لسنة ) ٥٩(مرسوم رقم ال: النقل البري على الطرق  )أ(  

  ؛المواصالت
  

  ؛تشريعات وجدتال : النقل البري على السكك الحديدية  )ب(  
  

ون المؤسسة العامة نإصدار قاحول  ٢٠٠٦لسنة ) ٦١(قانون رقم ال: النقل البحري والموانئ  )ج(  
  ؛للموانئ البحرية
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قانون الطيران المدني لقطاع النقل الجوي والمطارات يخضع : النقل الجوي والمطارات  )د(  
  ذات الصلة؛ وزاريةالقرارات ولعدد من ال، ١٩٩٥لسنة ) ٦(رقم الصادر بالمرسوم 

  
  ؛ال توجد تشريعات: )عابر للحدودالالنقل و ،تصديرالستيراد ولال(عبر الحدود  يالنقل الدول  )ه(  

  
تباعها في عملية ، بشأن التعليمات الواجب إ٢٠٠٣نة لس) ١٢(قرار رقم ال: النقل الدولي العابر  )و(  

  ؛مختلف وسائط النقلبواسطة  ، وذلكنقل البضائع بالعبور على الطرق
  

  .ال توجد هياكل مؤسسية مختصة: قطاعات أخرى  )ز(  
  

  المؤسسيةاكل ياله  -٢
  

  ؛قسم خدمات النقل العامبممثلة  ،وزارة المواصالت: النقل البري على الطرق  )أ(  

  ؛هياكل مؤسسية مختصة وجدتال : النقل البري على السكك الحديدية  )ب(  

  ؛المؤسسة العامة للموانئ البحرية: النقل البحري والموانئ  )ج(  

  : النقل الجوي والمطارات  )د(  
  

   في وزارة المواصالت؛ ون الطيران المدنيؤش: الطيران المدني •
  .شركة مطار البحرين: يمطار البحرين الدول •

  
ال توجد هياكل مؤسسية : )عابر للحدودالالنقل تصدير والستيراد ولال(النقل الدولي عبر الحدود   )ه(  
  ؛مختصة

  ؛ال توجد هياكل مؤسسية مختصة: )الترانزيت(العابر  يلنقل الدولا  )و(  

  .ال توجد هياكل مؤسسية مختصة: عات أخرىقطا  )ز(  
  

  حديث القوانين والهياكل المؤسسيةخطط ومشاريع مستقبلية متعلقة بت  -٣
  :قطاع النقل الجويفي لقطاع النقل 

  
هيئة التشريع واإلفتاء أقرت وي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للطيران المدن  )أ(  
  ئها؛قانون إنشا القانوني

  ؛عليه هيئة التشريع واإلفتاء القانوني توافق ،وضع مشروع قانون جديد للطيران المدني تم  )ب(  

  .ا أعالهمالقانون المشار إليه يإلقرار مشروعالالزمة جراءات الدستورية يجري تنفيذ اإل  )ج(  
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  مانسلطنة ع  -جيم
  
يناير /كانون الثاني ١٩في ني مان التقرير الوطسلطنة عفي وزارة النقل واالتصاالت أرسلت   - ١٦

، وإلى الخطط والمشاريع المقرر المعنية بالنقل البري ويشير التقرير إلى التشريعات والهياكل  .٢٠١٢
  .تنفيذها في المستقبل في هذا القطاع

  
  يلنقل البراتشريعات   -١

  
  ؛قانون المرور •

  ؛السالمة من أخطار الطريقشروط  •

  ؛الئحة تنظيم حمالت الحج •

  وتسويقها؛ ةنقل الثروة المائية الحيالمستخدمة لسيارات الشروط ومواصفات  الئحة •

  ؛الئحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها •

  ؛)الالئحة التنفيذية لتنظيم أنشطة النقل السياحي( قانون السياحة •

مجلس في بلدان الخاصة بسالمة النقل البري الشروط والئحة  ،دليل وسائل التحكم المروري •
  العربية؛ لخليجا لدولالتعاون 

  لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛قانون الجمارك الموحد  •

الخليجية وأوزانها في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج القياسية ألبعاد المركبات  اتالمواصف •
  العربية؛

  ؛مشروع قانون النقل البري والئحته التنفيذية •

  ؛)قيد اإلعداد( جنبيةري بوسائل النقل األالالئحة التنفيذية لتنظيم النقل الب •

  ؛٢٠٠٤عام لة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية تفاقية النقل البري الدوليا •

 الجمهورية العربيةوحكومة  تفاقية التعاون في مجال النقل البري بين حكومة سلطنة عمانا •
  ؛٢٠٠٥عام لالسورية 

عام ل ل البري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنيةاون في مجال النقتفاقية التعا •
٢٠٠٦.  

  
  النقل البريمعنية بالهياكل المؤسسية ال  -٢

  
 وزاري رقمالقرار الصدر  ،أهمية قطاع النقل البري وعوائده االقتصادية واالجتماعيةإلى  نظراً  - ١٧

  .قطاعهذا التطوير تُعنى بلبري دائرة للنقل اإنشاء حول  ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٦في  )٧٧/٢٠٠٨(
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  أقسام دائرة النقل البري
  

  قسم شؤون النقل  )١(  
  

  :ما يليهذا القسم تولى ي  
  

ة الوطنية للنقل ياالستراتيجسياق وذلك في  ،مشاكل النقل البريمعالجة متابعة الخطط الالزمة ل •
 ؛البري

  
المنقولة م الركاب والبضائع حجتحديد و ،وسائل النقل البري المختلفةحول الدراسات إعداد  •

ن يتحساتخاذ التدابير الالزمة لو، عليها حجم الطلب والعرضبواسطتها، من أجل تحديد 
 ؛هاخدمات

  
 ؛النقل البريحول قضايا تقديم المشورة الفنية  •
  
سواق ألابما في ذلك  ،السكنية الجديدة والتجمعات والمرافق العامةمنشآت البناء  متابعة خطط •

 ؛تها لخدمات النقل العامااجتيحتحديد ال ،مدارسالت ومستشفياالو
  
البيانات توفير و ،مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبلدان متابعة مشاريع التنمية المشتركة بين  •

 ؛النقل البريعلى صعيد جدوى اقتصادية لهذه المشاريع  اتدراسعداد والمعلومات الالزمة إل
  
 ضمن االستراتيجيةوبالتنسيق مع الجهات المعنية  ، وذلكتهتطوير النقل البري والنهوض بحرك •

 ؛الوطنية للنقل البري
  
 ية ومتابعتها ومراجعتها؛دعداد الدراسات الخاصة بالسكك الحديإ •
  
  .ف بهاخرى يكلّأمهام االضطالع بأية  •

  
  قسم إدارة النقل  )٢(  

  
  : يتولى هذا القسم ما يلي  

  
الخاصة بالنقل البري صكوك االتفاقيات والمذكرات والام إلبرالتنسيق مع كافة الجهات المعنية  •

 ؛قليميةالمنظمات الدولية واإلمع  وأيضاً ،مع البلدان
  
مكانيات االستثمار في إوتحديد سس مشتركة مع القطاع الخاص أيجاد إلالزمة وضع الخطط ال •

لك بالتنسيق مع وذ ،سواق العالميةفي األاالستثمارية والعمل على تسويق الفرص  النقل البري،
 ؛في السلطنة الجهات المعنية

  
كافة الجهات المعنية بإدارة هذا  التنسيق معبوذلك  ،إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنقل البري •

 ه؛حصائيات وبيانات دورية عنإالقطاع، والعمل على نشر 
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بشأن الثنائية  المباحثاتفي  أيضاًو ،قليمية والدوليةتحادات اإلتمثيل السلطنة في المنظمات واال •
 ؛متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها، والنقل البريقضايا 

  
الظروف االجتماعية واالقتصادية حسب شراف على خدمات النقل البري وتنظيمها اإل •

 المعنية؛وبالتعاون مع الجهات 
  

بري نشطة النقل الأصدار التراخيص الخاصة بالمشاركة في تحديد الرسوم الالزمة إل •
 وتجديدها؛

  
في مسار خدمات النقل العام إعداد توقّعات حول و ،تقارير عن التقدم العمرانيإصدار  •

 ؛للنقل العام كبديل للنقل الخاص ينالمواطن اتاجتيحوتحديد ا ،ستقبلالم
  

، ووضعهالوسائل النقل العام المعتمدة  اتفيتعرالفي مراجعة  ،مع قسم شؤون النقل ،المشاركة •
 ؛عادلة اتفين تكون هذه التعرلى أمع الحرص ع

  
  .ف بها القسمخرى يكلّأية مهام أاالضطالع ب •

  
  مستقبليةالمشاريع الخطط وال  -٣

  
  ته؛وخصخصقطاع النقل  دراسة إلعادة هيكلةإعداد  •
  ؛استعمالهاعزيز تتحديث الئحة تنظيم الطرق و •
  ية؛حديد كمشروع خط سكتنفيذ لتفصيلية عداد دراسات هندسية إ •
  ؛قانون النقل البريعداد إ •
  .تطوير خدمات النقل البريالبحث في  •

  
  فلسطين  -دال

  
الهياكل المؤسسية والتشريعات حول وزارة النقل والمواصالت في فلسطين تقريرها الوطني  أرسلت  - ١٨

التقرير إلى أشار و  .٢٠١٢يناير /كانون الثاني ٥، في عبر البريد اإللكتروني ،قطاع النقلالمتصلة ب
يعات والهياكل المعنية بمختلف قطاعات النقل، وإلى الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل في التشر

  .هذه القطاعات
  

  تشريعاتلا  -١
  
  على الطرق يالنقل البر  )أ(
  

  المدخلة عليه؛ تعديالتالو ٢٠٠٠لسنة ) ٥(قانون المرور الفلسطيني رقم  •
  ؛إنشاء المجلس األعلى للمرورحول  ٢٠٠٥سنة ل) ٢٧١(قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم  •
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  ؛لمروراألعلى لمجلس النظام حول  ٢٠٠٩لسنة ) ٨(قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم  •
  .التعليمات واألوامر الفنية الصادرة عن وزير النقل •

  
  النقل البري على السكك الحديدية  )ب(
  
وأنشئت   .الراهنةلظروف السياسية إلى انظراً  ية،الحديد كتشريعات خاصة بالسكأية وجد حالياً تال   - ١٩

  .يةالحديد كلسكعنى بقضايا اوزارة النقل والمواصالت تضمن دارة عامة في اآلونة األخيرة إ
  
  النقل البحري والموانئ  )ج(
  

  ؛)١٩٢٦(لسنة ) ١٦(قانون الموانئ رقم  •
  ؛بشأن إنشاء سلطة الموانئ البحرية ١٩٩٩لسنة ) ٤٧(قرار رقم ال •
  .بشأن إنشاء ميناء غزة التجاري ٢٠٠٠لسنة ) ١(وم الرئاسي رقم المرس •

  
  النقل الجوي والمطارات  )د(
  

  ؛للنقل الجوي ةبشأن إنشاء الخطوط الجوية مؤسسة فلسطيني ١٩٩٦لسنة ) ١٧٣(قرار رقم ال •
   ي؛بشأن  إنشاء سلطة الطيران المدن ٢٠٠٣لسنة ) ٩٩(قرار رقم ال •

  
  بسبب االحتاللتشريعات ترعى هذا المجال، وجد ت ال :النقل الدولي عبر الحدود  )ه(
  
  ال توجد تشريعات ترعى هذا المجال، بسبب االحتالل): الترانزيت(النقل الدولي العابر   )و(
  
  لنقلالمتصلة بالوجستية لالمخصصة لتقديم الخدمات ا القطاعات، مثل قطاعات أخرى  )ز(
  

  الهياكل المؤسسية  –٢
  
  اإلدارة العامة للنقل الطرقي والسككي، والمجلس األعلى للمروروتعنى به : لطرقعلى ا يالنقل البر  )أ(
  

  :مهامها أبرزي، ومن إلدارة العامة للنقل الطرقي والسككا  )١(  
  

  ؛ومساراتها) لألفراد(تنظيم شبكة خطوط النقل العام  •

  ؛تنفيذ السياسات العامة للنقل الطرقي والسككي •

إلى استناداً  ،تحديد األوزانوخارجها، واألراضي الفلسطينية  تنظيم حركة نقل الشاحنات داخل •
  ؛لمعايير التصميمية للطرقا

  ؛بالتنسيق مع البلديات في المحافظات الفلسطينية ،تنظيم األنشطة الخاصة بمرافق الطرق •
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  سائر البلدان؛تنفيذ اتفاقيات النقل الطرقي والسككي المبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية و •

  .فيذ معايير السالمة الطرقية والسككية وحماية البيئةتن •
  

  :برز مهامهأومن  ،المجلس األعلى للمرور  )٢(  
  

  ين؛تأمين السالمة المرورية للمواطن •

  ؛تنظيم الشارع الفلسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق واالختناقات المرورية •

  ؛بقطاع المرور المعنيةاألجهزة المساهمة في رفع مستوى كفاءة الوزارات والمؤسسات و •

  ؛نشر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع •

والفني ألفراد شرطة المرور والعاملين في هذا  يالمهنالمساهمة في رفع مستوى األداء  •
  ؛برامج ودورات علمية متخصصةتنظيم من خالل  ،المجال

  ؛هج والبرامج المروريةمن خالل تطوير المنا ،المساهمة في رفع مستوى كفاءة السائقين •

  المعنية؛ دوليةالفلسطينية والتوثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  •

  ودعمها؛ تشجيع البحوث العلمية في مجال السالمة المرورية •

  .تنظيم المناسبات والفعاليات المرورية الفلسطينية والعربية والدولية •
  
  النقل البري على السكك الحديدية  )ب(
  
اإلدارة العامة  تاستحدثو  .ظروف االحتاللإلى نظراً  ،سكة حديد األراضي الفلسطينيةوجد في تال   - ٢٠

متابعة ملف سكة بهدف ضمن هيكل وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية لهندسة الطرق والسكك الحديدية 
  :برز مهامهاأومن   .)أ(كما هو موضح في الفقرة ، الحديد

  
  ؛والمعايير التصميمية لشبكات ومحطات السكة الحديد عداد المواصفاتإ •
  ؛التنفيذالمسؤولة عن جهات الإعداد التصاميم الهندسية الالزمة ومتابعتها مع  •
  ؛الهندسية المعتمدة رمشاركة القطاع الخاص في إعداد التصاميم الهندسية وفقاً للمعايي •
  .معنيةمع الجهات ال يةيدالحد كشبكات السكالمتصلة باإلنشاء والصيانة خطط متابعة  •

  
  النقل البحري والموانئ  )ج(
  
  .من مجلس الوزراء ةمعتمد ةعامية يكلرسمية ذات ههيئة وهي  :سلطة الموانئ البحرية  - ٢١
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  النقل الجوي والمطارات  )د(
  
  :هذا القطاعب تانالتاليتان تُعنى الهيئ  - ٢٢
  

  ؛من مجلس الوزراء ةمعتمد ةعامية ولها هيكل ،سلطة الطيران المدني  )١(  

 ،سها مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينيةأوير ة،عامية لها هيكلو ،الخطوط الجوية الفلسطينية  )٢(  
  :ومن مهامها

  
  ؛وشراء وبيع وتأجير الطائرات المروحية والنفاثة ،إنشاء خطوط جوية فلسطينية •

رحالت طيران وإليها على متن نقل الركاب وشحن البضائع من األراضي الفلسطينية  •
  ؛منتظمة وغير منتظمة

االستثمار في مجال السياحة واألسواق الحرة وغيرها من األعمال التجارية ذات الصلة  •
  ؛بالطيران

 طالخطوأجل تحسين من التعاقد مع الدول والشركات والمؤسسات والهيئات المماثلة  •
  وتطويرها؛ الجوية الفلسطينية

  .الخطوط الجوية الفلسطينية تطويراتخاذ جميع التدابير الالزمة ل •
  
  بسبب االحتاللمعدوم : النقل الدولي عبر الحدود  )ه(
  
  بسبب االحتاللمعدوم ): الترانزيت(النقل الدولي العابر   )و(
  
  لنقلالمتصلة باوجستية تقديم الخدمات اللتطوير مناطق ل من أجلالعمل جري ي: قطاعات أخرى  )ز(
  

  تحديث القوانينلمستقبل ها في الالمقرر تنفيذمشاريع الخطط وال  -٣
  قطاع النقلالمعنية بوالهياكل المؤسسية 

  
  ؛تحديث قانون المرور •
  ؛لبحري والموانئاالنقل قانون  إعداد  •
  ؛النقل الجوي والمطاراتعداد قانون إ •
  ؛نقلالمتصلة باللوجستية لتقديم الخدمات المناطق الالزمة إلنشاء هياكل التشريعات والعداد إ •
  .لتسهيل النقل والتجارة عبر الحدود الالزمةهياكل التشريعات والعداد إ •

  
  جمهورية مصر العربية  -هاء

  
القوانين الذي تضمن تقريرها الوطني ، ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧في  ،أرسلت وزارة النقل  - ٢٣

في القطاعات ذات عاملة دارات الاإللهيئات ولمة المنظّالهياكل المؤسسية و ،والتشريعات الخاصة بالنقل
  .الصلة
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  تشريعات النقل  -١
  
  والكباري للطرق العامة الهيئة قوانين  )أ(
  

 رقم القانون وبإلغاء ،العامة الطرق بشأن ١٩٦٨ لسنة ٨٤ رقم بالقانون الجمهورية قرار رئيس •
  ؛العامة الطرق شأنب ١٩٤٩ لسنة ٥٣

 وجهات واإلقليمية يعةوالسر الرئيسية الطرق تحديد شأنب ١٩٦٧ لسنة ٨١ رقم قرارال •
  ؛اإلشراف عليه

حول  ٤٠٧ وأيضاً ٤٧٦رقم  نقراريالالمعدل ب ،١٩٧٦لسنة  ٣٥٩قرار رئيس الجمهورية رقم  •
  ؛إنشاء الهيئة العامة للطرق والكباري

 والكباري للطرق العامة الهيئة تنظيم بإعادة ٢٠٠٤ لسنة ٣٣٤ جمهورية رقمال رئيسقرار  •
  .البرى والنقل

  
  الحديدية للسكك القومية الهيئة قوانين  )ب(
  

  ؛مصر حديد لسكك القومية الهيئة بإنشاء ١٩٨٠ لسنة ١٥٢ رقم قانونال •

 بإنشاء ١٩٨٠ لسنة ١٥٢ رقم القانون أحكام بعض تعديلحول  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٩ رقم قانونال •
  .مصر حديد لسكك القومية الهيئة

  
  قوانين الهيئة القومية لألنفاق  )ج(
  

  .إنشاء الهيئة القومية لألنفاقحول  ١٩٨٣سنة ل ١١٣قانون رقم ال •
  
  األنفاق لمترو القومية الهيئة قوانين  )د(
  

  .األنفاق بمترو الخاصة األحكام بعض بشأن ١٩٩٠ لسنة ٤ رقم قانونال •
  
  الداخلية المالحة قوانين  )ه(
  

  ؛الداخلية المالحة حول  ١٩٥٦ لسنة ١٠ رقم قانونال •

 المالحة شأنب ١٩٥٦ لسنة ١٠ رقم القانون أحكام بعض بتعديل ١٩٦٢ لسنة ٥٧ رقم القانون •
  ؛الداخلية

  ؛النهري للنقل العامة الهيئة بإنشاء ١٩٧٩ لسنة ٤٧٤ رقم جمهوريةال رئيس قرار •

  الجمهورية  رئيس قرار أحكام بعض بتعديل ٢٠٠٨ لسنة ١١٧ رقم جمهوريةال رئيسقرار  •
  .١٩٧٩لسنة  ٤٧٤رقم 
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  بإنشاء الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل  ١٢٥٦هورية رقم قرار رئيس الجم  )و(
  
  قوانين النقل البحري  )ز(
  

بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد  ١٩٧٢لسنة  ٩٨٥قرار رئيس الجمهورية رقم  •
  ؛اختصاصاتها

  ؛عامة لميناء اإلسكندريةالبإنشاء الهيئة  ١٩٦٧لسنة  ٦القانون رقم  •

  ؛بتشكيل مجلس أعلى للمواني ١٩٨١لسنة  ٢٤١قرار رقم ال •

  ؛سعيد بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور ١٩٨٠لسنة  ٨٨قرار رئيس الجمهورية رقم  •

 سعيد بتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة العامة لميناء بور ٥٦٥قرار رئيس الجمهورية رقم  •
  ومسؤولياتها؛

  األحمر؛ بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر ٢١٧قرار رئيس الجمهورية رقم  •

  ؛بإنشاء هيئة ميناء دمياط ١٩٨٥لسنة  ٣١٧قرار رئيس الجمهورية رقم  •

بإنشاء المعهد  ١٩٨٣لسنة  ١٩٤قرار رئيس الجمهورية رقم : قرار إنشاء المعهد القومي للنقل •
  ؛القومي للنقل

  ؛بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية ١٩٩٦لسنة  ٣٤٩قرار رئيس الجمهورية رقم  •

البرية باسم  ئباستبدال اسم الهيئة العامة للموان ٢٠٠٤لسنة  ٢٣٥لجمهورية رقم قرار رئيس ا •
  .البرية والجافة ئالهيئة العامة للموان

  
  الهياكل المؤسسية  –٢

  
  وزارة النقل  )أ(
  

  األهداف  )١(  
  
والخاص بتنظيم وزارة النقل  ١٩٩٩لسنة  ٣٦٠تحدد المادة األولى من قرار رئيس الجمهورية رقم   - ٢٤

  :على النحو التالي ،الوزارةهذه أهداف 
  

شى مع خطط ابما يتم ،السكك الحديدية والطرق البرية والمائيةواسطة تلبية الطلب على النقل ب •
ق التنسيق يحقلتوضع مخطط شامل لهذه المرافق في إطار الخطة العامة للدولة والتنمية القومية، 

والعمل على تطوير مرافق  ؛طة القطاعات األخرىوالربط بين أنشطتها وأنش ،بينهافيما والتكامل 
وبما يحقق االستفادة من إمكانياتها على أساس  ،النقل وفقاً ألحدث األساليب العلمية والتكنولوجية

ما يمكنها من ب تهاإنتاجيو تهااقتصادي أمثل، وتوفير العمالة الالزمة لهذه المرافق، ورفع كفاء
  والعصرية؛ درجة من الكفاءة الفنية بأعلىتها وإدارتشغيل هذه المرافق 
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 لتوفير قدر أكبر من الراحة والسعة واألمان هاوتطويرتحديث شبكة الطرق الحالية  •
  ؛االحتياجات المستقبلية للتنميةتلبية لو لمستخدميها،

  
  .وتوفير أعلى درجات األمان للناقلين ،تطوير المجاري المائية الداخلية لخدمة النقل النهري •

  
  ختصاصاتاال  )٢(  

  
تتعلق و  .اختصاصات وزارة النقل ١٩٩٩لسنة  ٣٦٠قرار رئيس الجمهورية رقم تحدد المادة الثانية من   - ٢٥

سكك والطرق ال :بوسائل النقل الداخلي الثالث ٢٦و ٢٥وتلك التي تحمل الرقمين  ،الثمانية األولى هااختصاصات
  .نهريالنقل ووسائل الحديدية ال
  
  طيط مشروعات النقلالهيئة العامة لتخ  )ب(
  

  ختصاصاتاالهداف واأل  
  
الغرض من إنشاء الهيئة  ١٩٧٣لسنة  ١٢٥٦المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم تحدد   - ٢٦

توفير  ، بهدفالنقل الداخلي على أسس فنية اقتصاديةاريع مشلتخطيط الهو ، والعامة لتخطيط مشروعات النقل
  .اريعية واالقتصادية لهذه المشة الفنءأكبر قدر ممكن من الكفا

  
  الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  )ج(
  

  ختصاصاتاالداف واأله  
  
الهيئة هذه الهدف من إنشاء إلى أن  ١٩٧٦لسنة  ٣٥٩المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم تشير   - ٢٧

العلمي ويواكب التقدم التكنولوجي كفاءتها بما يساير التطور مستوى ورفع  ،هو النهوض بالطرق البرية
كي تؤدي دورها في خطط التنمية القومية ، وذلك ويحقق استغاللها األمثل على أسس فنية واقتصادية سليمة

  .الشاملة
  
  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  )د(
  

  ختصاصاتاالداف واأله  
  
ة القومية لسكك حديد مصر هو لهدف من إنشاء الهيئإلى أن ا ١٩٨٠لسنة  ١٥٢القانون رقم يشير   - ٢٨

إنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع 
متطلبات التوسع في اإلنتاج والتعمير في إطار أن تواكب دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على 

  .الخطة االقتصادية والسياسية للدولة
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  الهيئة العامة للنقل النهري  )ه(
  

  ختصاصاتاالهداف واأل  
  
الهدف من إنشاء الهيئة إلى أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٧٤المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم تشير   - ٢٩

تنمية االقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر نهر النيل هو العامة للنقل النهري 
كي يؤدي  ،على أسس فنية واقتصادية سليمة ، وذلكوتطويره بما يحقق استغالله األمثل وقنواته المالحية

  .دوره في التنمية القومية
  
  الهيئة القومية لألنفاق  )و(
  

  ختصاصاتاالهداف واأل  
  
الهيئة تتولى تنفيذ مشروع مترو هذه ن إلى أ ١٩٨٣لسنة  ١١٣لمادة الثانية من القانون رقم ا تشير  - ٣٠

  .في جمهورية مصر العربيةاألنفاق 
  
  تشغيل وصيانة وإدارة خطوط مترو األنفاق جهاز  )ز(
  

  ختصاصاتاالهداف واأل  
  
ولذلك فهو جهاز تشغيل وصيانة وإدارة خطوط مترو األنفاق للهيئة القومية لسكك حديد مصر،  يتبع  - ٣١

أهدافه واختصاصاته ك، ما زالت ولذل . هيئة مستقلةذلك  يصبح بعدومن المقرر أن يمر اآلن بفترة انتقالية 
  .هاواختصاصات الحالية مشتقة من أهداف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

  
  والجافة البرية ئالهيئة العامة للموان  )ح(
  

  ختصاصاتاالهداف واأل  
  
إدارة تعنى بهذه الهيئة  نإلى أ ٢٠٠٤لسنة  ٣٣٥لمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم تشير ا  - ٣٢
بما يكفل حسن سير عملها وانتظامها واالرتفاع بمستواها إلى أقصى درجة من  ،والجافةالبرية  ئنالموا
  .جميع أوجه نشاطهاءة في الكفا

  
  كة العربية السعوديةالممل  -واو

  
ضمن تقريراً شامالً يت أرسلت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، ٢٠١٢فبراير /شباط ٣ في  - ٣٣

لك المتعلقة بأوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات ال سيما ت ،ت المطلوبة من قبل لجنة النقلكافة البيانا
  :، على النحو التاليبالنقل في المملكةوالهيئات الخاصة 
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  التشريعات  -١
  
  نظام النقل العام على الطرق  )أ(
  
تنظيمية الحكام من األ عدداً ، ويتضمنيعنى هذا النظام بتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق  - ٣٤
  :ذية المنظمة ألنشطة النقل العامللوائح التنفيعرض وفيما يلي   .عامةال
  

  ؛الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام •
  ؛لالئحة المنظمة لنشاط األجرة العامةا •
  ؛الالئحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات •
  ؛يشروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرس •
  ؛شروط الترخيص بممارسة نشاط نقل المعلمات •
  ؛شروط نقل المعتمرين من داخل المملكة وخارجها •
  .الئحة النقل السياحي •

  
  اللوائح التاليةيقع في و ،نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحري  )ب(
  

  ؛الئحة الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية •
  ؛لصيد والنزهةالئحة السالمة وصالحية المالحة لوسائط ا •
  ؛الئحة تسجيل السفن •
  ؛الئحة قبول هيئات تصنيف السفن الدولية •
  ؛الئحة تنظيم الترخيص بمزاولة أعمال النقل البحري •
  ؛الئحة تنظيم الترخيص بمزاولة نشاط لمبيعات تذاكر السفر البحرية •
  ؛الئحة الرقابة والتفتيش على السفن •
  .الئحة رسوم تسجيل السفن والوحدات البحرية •

  
  االتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري  )ج(
  

  ؛جامعة الدول العربيةبلدان اتفاقية النقل بالعبور بين  •

  لدول الخليج العربية؛ مجلس التعاونبلدان االتفاقية االقتصادية بين  •

  ؛)سكوااإل(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  •

  ؛)سكوااإل( في المشرق العربيالدولية اتفاق السكك الحديدية  •

المملكة ولبنان و ةسوريالجمهورية العربية الردن وث المؤقت بين األوتوكول دفتر المكوبر •
  ؛السعوديةالعربية 

واليمن والمغرب وتركيا  ةسوريالجمهورية العربية الواتفاقيات ثنائية مع مصر واألردن  •
  . هاظيموتن والسودان لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب براً مع هذه الدول



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part I)  
  

 -١٧ -  
  

 

  ، ال سيما في المجاالت التاليةاالتفاقيات والمعاهدات الموقعة في مجال النقل البحريعدد من   )د(
  

  ؛غير المشروعة ضد سالمة المالحة األعمالقمع  •

  ؛نانقاذ البحريالبحث واإل •

  ؛سالمة األرواح في البحار •

  ؛منع تلوث مياه البحر بالزيت •

  ؛هليةة والشهادات األاتفاقية معاهدة التدريب وأعمال النوب •

  ؛)مم المتحدةاأل(نون البحار قا •

  ؛)سكوااإل(مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  •

واليمن مصر والمغرب و ةسوريالجمهورية العربية الووتونس  األردناتفاقيات ثنائية مع  •
  .هاوتنظيمول لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بحراً مع هذه الد

  
  نيةعالمالعربية الهيئات   -٢

  
  ؛جامعة الدول العربيةالتابع لمجلس وزراء النقل العرب  •
  ؛المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب •
  ؛مجلس وزراء النقل والمواصالت لدول الخليج العربية •
  ؛سكوالجنة النقل في اإل •
  ؛االتحاد العالمي للنقل العام •
  ؛وليةالمنظمة البحرية الد •
   ؛تحاد الطرق الدوليا •
  .لعربية ألنظمة النقل الذكيالجمعية ا •

  
  الوطنية الهياكل المؤسسية  -٣

  
  ؛)البري والبحري(وكالة النقل و كالة الطرقوب ممثَّلة، وزارة النقل  )أ(  

  
هذه تتولى أن نص على وت ،اإلطار العام لمهام وزارة النقلمن نظام النقل العام ) ٢٠(المادة تحدد   - ٣٥
وكذلك التنسيق بين وسائله  ،فيما عدا النقل الجوي يه،واإلشراف عل المملكةفي وزارة تنظيم قطاع النقل ال

  :، من خالل االضطالع بما يليبما يخدم االقتصاد الوطني وخطة التنمية ،المختلفة
  

الطرق وسكة ط خطوبين ها، بينفيما والتنسيق ، المملكةفي النقل  اتقطاعلخطط وضع ال •
 ؛مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية ،النقل الجوي طخطو لحديد والموانئا
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م العلمي في صناعة ليه التقدإوفق ما وصل  ،عداد البحوث الفنية واالقتصادية لقطاع النقلإ •
 ؛النقل ووسائله

  
منشآت عداد ومراجعة االتفاقيات الدولية للنقل واإلشراف على تنفيذها بما يكفل حماية الإ •

 ؛حديد وغيرهاالموانئ وسكة الطرق والشبكة مثل الوطنية 
  
استخدام و ،بما يمنع ازدواج خدمات النقل ،نواع نشاط النقل ووسائلهمختلف أالتنسيق بين  •

أعلى مستوى مع تحقيق ، ومميزاتهكل منها خصائص مع بما يتفق ائل النقل وسجميع 
 ؛نتاجيةواإلكفاءة ممكن من ال

  
حافالت وشاحنات من ات الالزمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ءحصااإل إعداد •

ات المتعلقة ءحصاوكذلك اإل ،سيارات خاصةوجرة صغيرة لألسيارات وسكة حديد و
الشاحنات  مالسفن أبواسطة نقلها  سواء تم ها،وخارجالمملكة بالبضائع والركاب داخل 

 ؛عن طريق الجو مالبرية أ
  

 ؛النقل الجويفي ما عدا النقل،  يع وسائلجمفي جور تحديد األ •
  
  .تنفيذهالص يخارتحصل على تو ألزم المشاريع تتي شراف على الشركات الاإل •

  
  ؛المؤسسة العامة للموانئ  )ب(  
  ؛المؤسسة العامة للخطوط الحديدية  )ج(  
  ؛الهيئة العامة للطيران المدني  )د(  
  :وزارة الداخلية  )ه(  

  
  ؛اإلدارة العامة للمرور •
 ؛القوات الخاصة ألمن الطرق •

  
  ؛وزارة االقتصاد والتخطيط  )و(  
  ؛وزارة الشؤون البلدية والقروية  )ز(  
  ؛وزارة الحج  )ح(  
  ؛الهيئة العامة للسياحة  )ط(  
  ؛)هاوتفعيل إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارةالمعنية ب(الهيئة العامة لالستثمار   )ي(  
  ؛ر المدنالهيئات العليا لتطوي  )ك(  
  ؛)ستراتيجية الوطنية للسالمة المروريةاال(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية   )ل(  
  ؛)لجان النقل(الغرف التجارية   )م(  
  ؛الشركة السعودية للنقل الجماعي  )ن(  
  ).سار(الشركة السعودية للسكك الحديدية   )س(  
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  قطاع النقلالمتصلة بهياكل المؤسسية تحديث القوانين والالمقترحة لمشاريع الخطط وال  -٤
  
  .مشروع الالئحة المنظمة لممارسة نشاط النقل بالحافالت  - ٣٦
  

  ؛مشروع الالئحة المنظمة لممارسة نشاط ترحيل الركاب بالسيارات الصغيرة •

مشروع الالئحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع والمواد على الطرق البرية داخل المملكة  •
  ؛خارجهاو

روع الالئحة المنظمة لنشاط ترحيل البضائع والمواد على الطرق البرية داخل المملكة مش •
  ؛خارجهاو

  .مشروع الالئحة المنظمة إلدارة وتشغيل األفراد العاملين بسياراتهم في نشاط األجرة العامة •
  

  الجمهورية اليمنية  -زاي
  
تقريرها الوطني حول التشريعات  ،٢٠١٢يناير /كانون الثاني ٩في  ،أرسلت وزارة النقل اليمنية  - ٣٧

  :من النواحي، أهمها يتناول التقرير عدداًو. قطاع النقل في اليمنالمتصلة بوالهياكل المؤسسية 
  

  تشريعاتال  -١
  
  النقل البري على الطرق  )أ(
  

 ويتضمن، ٢٠١١لسنة  ١٤والمعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة ) ٣٣(البري رقم النقل قانون  •
   ؛فصلة عن رئاسة مجلس الوزراءعدة قرارات م

  ؛١٩٩٤لسنة ) ٢٣(قانون األوزان واألبعاد الكلية لمركبات النقل رقم  •

 ؛ن إنشاء صندوق صيانة الطرقأبش ١٩٩٥لسنة )  ٢٢( القانون رقم  •

  .وتعديالته ١٩٩١لسنة  ٤٩رقم قانون المرور  •
  
  أية تشريعات وجدت ال :النقل البري على السكك الحديدية  )ب(
  
  لنقل البحري والموانئا  )ج(
  

  ؛بشأن القانون البحري ١٩٩٤لسنة ) ١٥(القانون رقم  •
  .حماية البيئة البحرية من التلوثبشأن  ٢٠٠٤لسنة ) ١٦(قانون رقم ال •
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  النقل الجوي والمطارات  )د(
  

  .ن تعديل قانون الطيران المدني واألرصادأبش ٢٠٠٩لسنة )  ١( القرار الجمهوري رقم  •
  
بشأنه عدة قرارات  تصدر): عابر للحدودالنقل التصدير والستيراد والا(ولي عبر الحدود النقل الد  )ه(

  وزارية
  
  )الترانزيت(النقل الدولي العابر  )و(
  

  .اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية •
  
  ال توجد: أخرى نقل قطاعات  )ز(
  

  الهياكل المؤسسية  -٢
  
  قالنقل البري على الطر  -)أ(
  

  وزارة النقل  )١(  
  
إلى أن  ،وتعديالته ،لتنظيمية للوزارةابشأن الالئحة  ٢٠٠٢لسنة ) ٤٢٧(القرار الجمهوري رقم يشير   - ٣٨

في تنشيط فعالية باإلسهام و ،لمختلفةا شكالهاأبالنقل  ألنشطة ستراتيجيةا إدارةتحقيق هو الوزارة الهدف من 
على أساس حرية النشاط  ،مع العالمالتواصل و ،معوتوسيع حركة التجارة واالقتصاد، وفي حركة المجت

واالضطالع بعدد من  ،وذلك في إطار الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة ،االقتصادي والمنافسة الحرة
  .المهام

  
  ون النقل البريؤالهيئة العامة لتنظيم ش  )٢(  

  
٣٩ -  تهدف إلى تنظيم أنشطة وخدمات و  .٢٠٠٨لسنة ) ٢٩١(قم رالقرار الجمهوري إنشاءها بموجب  تم

وتعزيز  يكفل تطويرهابما  ،محافظات الجمهورية والمنافذ البريةمختلف في  اإلشراف عليهاوالنقل البري 
 والتشريعاتالعامة للدولة وأحكام القانون  إطار السياسة وذلك في ،دورها في دعم التنمية االقتصادية للبلد

  .األخرىالنافذة 
  

  شغال العامة والطرقزارة األو  )٣(  
  
  .صيانة الطرق صندوقتضم   -٤٠
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  وزارة الداخلية  )٤(  
  
  .اإلدارة العامة للمرورتتضمن   -٤١
  
  النقل البري على السكك الحديدية  )ب(
  
  .)بالتنفيذلحين البدء ( وزارة النقلتُعنى به   -٤٢
  
  النقل البحري والموانئ  )ج(
  

  ون البحريةؤللش الهيئة العامة  )١(  
  
، كما حددت ٢٠٠١لسنة ) ٣٥٢(لجمهوري رقم ا القراربموجب  ون البحريةؤللش الهيئة العامةأنشئت   - ٤٣

ون البحرية هي ؤالهيئة العامة للشو  .٢٠٠٤لسنة ) ٦٢(قرار وزير النقل رقم موجب الئحتها التنظيمية ب
مين سالمة المالحة تأ ة، مثلون البحريؤالذي يضطلع بممارسة مهام الدولة في إدارة الش يجهاز الحكومال

 والمياه اإلقليميةوالبيئة البحرية وتوفير نظام فعال للرقابة والتفتيش على السفن في المياه الداخلية والموانئ 
بمقتضى االتفاقيات أخرى مهام وواجبات ب الهيئةتضطلع و . والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري

  .ئهاقرار إنشاعمال بو ،قانون البحري وقانون حماية البيئة البحرية من التلوثووفقاً لل ،الدولية البحرية النافذة
  

  ؛٢٠٠٧لسنة ) ٦١(القرار الجمهوري رقم بموجب وأنشئت  ،مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية  )٢(  
  

  ) ٦٢(القرار الجمهوري رقم بموجب ، وأنشئت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية  )٣(  
  ؛٢٠٠٧لسنة 

  
  ) ٦٣(القرار الجمهوري رقم بموجب  ، وأنشئتسسة موانئ خليج البحر األحمر اليمنيةمؤ  )٤(  

  .٢٠٠٧لسنة 
  
  لنقل الجوي والمطاراتا  )د(
  
 قرارالبموجب  الهيئة العامة للطيران المدني واألرصادأنشئت وقد   .زارة النقلو يخضع لتنظيم  - ٤٤

  .٢٠٠٠لسنة ) ٤٤٤(رقم  الجمهوري
  
  )عابر للحدودوالنقل التصدير الستيراد واال(ر الحدود النقل الدولي عب  )ه(
  
لسنة ) ١٧٤(القرار الجمهوري رقم بموجب  ، وذلكون النقل البريؤالهيئة العامة لتنظيم شتنظمه   - ٤٥

  .ون الموانئ البريةؤالئحة تنظيم شحول  ٢٠٠٩
  
  طاعتعنى أية هياكل مؤسسية بهذا القال  ):الترانزيت(النقل الدولي العابر   )و(
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  ال تعنى أية هياكل مؤسسية بهذا القطاع :قطاعات أخرى خاصة بالبلد  )ز(
  

  قطاع النقلالمتصلة ب بتحديث القوانين والهياكل المؤسسيةالمعنية مشاريع الخطط وال  -٣
  
  النقل البري على الطرق  )أ(
  

  تحديث القوانين والتشريعات  )١(
  

ون ؤشان إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شب ٢٠٠٨لسنة ) ٢٩١(مراجعة القرار الجمهوري رقم  •
  وتقييمه وتحديثه؛ النقل البري

  وتقييمها وتحديثها؛  مراجعة القرارات الوزارية المنظمة ألنشطة وخدمات النقل البري •

وتقييمه ن الئحة تنظيم الموانئ البرية أبش ٢٠٠٩لسنة ) ١٧٣( مراجعة القرار الجمهوري رقم  •
  وتحديثه؛

  . ٢٠١٢تكمال إجراءات إصدارها في عام اسمن المقرر قرارات  •
  

  تحديث الهياكل المؤسسية  )٢(
  

وفقاً لطبيعة الوظائف والمهام  ،ون النقل البريؤالتنظيمي للهيئة العامة لتنظيم شهيكل ال تقييم •
وإعداد  ؛واألنشطة، وبما يواكب المستجدات والتطورات اإلستراتيجية في خدمات النقل البري

التي  ،لتطوير الهيئة والتي يتوقع أن تتضمن الالئحة التنظيمية للهيئة ستراتيجيةالخطة اال
وليات ؤستحدد التقسيمات اإلدارية وتضع توصيفاً وتصنيفاً دقيقاً للوظائف والمهام والمس

 ،ولية، وأدوات الرقابة والمساءلةؤوالصالحيات، وتحدد قنوات االتصال ونطاق اإلشراف والمس
  ؛النقل البري في الجمهوريةوخدمات ي تنظيم نشاط بما يعزز قدرات الهيئة ف

  
  ؛إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل البري •
  
المساهمة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لسالمة النقل والمرور على الطرق وإنشاء الكيان  •

  ؛اإلداري المعني بإدارة السالمة
  
راجعة نتائج تطبيق الالئحة الحالية استكمال البناء المؤسسي التنظيمي للموانئ البرية بعد م •

  .وتحليلها وتقييمها
  
  النقل البري على السكك الحديدية  )ب(
  
  .التشريعات الالزمةوقوانين لايتم حالياً إعداد   - ٤٦
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  النقل البحري والموانئ  )ج(
  
  :التالية تحديث القوانينيتم حالياً   - ٤٧
  

  ؛متابعة إصدار قانون الموانئ اليمنية •
  .القانون البحريالمقترحة على يالت تعداعتماد ال •

  
  النقل الجوي والمطارات  )د(
  
  .رصادصدار قانون األإليتم العمل حالياً   - ٤٨
  

  مواءمة العمل بشأنلمجموعة  الثانيالمقترح لالجتماع عمال األجدول   -ثانياً
  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا والتشريعات الهياكل المؤسسية

  
 ؛)١(٢٠١٢وعة العمل لعام انتخاب رئيس مجم  -١
  
 ؛مراجعة التقرير الشامل للتقارير الوطنية الواردة إلى األمانة الفنية للمجموعة  -٢
  
في والتشريعات مسودة الشروط المرجعية لدراسة تقييم الوضع العام للهياكل المؤسسية مناقشة   -٣

  ها؛واعتماد تهامناقشبهدف ا القادم لعرضها على مجموعة العمل في اجتماعه ،قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  
  ها؛لتمويلة مقترحالسبل العمل المجموعة و ميزانيةمناقشة موضوع   -٤
  
  اتخاذها؛ التنفيذيةة ماناألمطلوب من الالتدابير دور اإلسكوا و  -٥
  
  ؛لبحثامواضيع   -٦
  
  ؛ةللمجموعالثالث مكان وزمان انعقاد االجتماع   -٧
  
  .الثانيتوصيات االجتماع   -٨

  

                                                            
 الترتيب األبجدي المشاركة في المجموعة بحسباألعضاء  البلدان بين لمدة سنة وبالتناوبالعمل مجموعة  رئاسة تكون"  )١(

  .E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/3 ". البلدان، ويكون رئيس مجموعة العمل عضواً في األمانة الفنية ألسماء
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  المرفق
  
  نموذج
  

  التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل
  

  معلومات عامة
   :الدولة

  الشخص المسؤول عن ملء
 :االستبيان ووظيفته

  

   :الفاكس/رقم الهاتف
   :البريد اإللكتروني

    :تاريخ ملء االستبيان
  

  :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بكل من
  

عمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في المجموعة السيد نعيم حمدان، رئيس  •
بريد ال .وزارة النقل، المملكة األردنية الهاشميةفي ، ومدير وحدة الشؤون القانونية ٢٠١١منطقة اإلسكوا لعام 

 .@mot.gov.joNHamdan: لكترونياإل
 
التنمية االقتصادية والعولمة في شعبة  يف ةمساعد ةباحثمنى فتاح، ممثلة األمانة التنفيذية لإلسكوا،  ةالسيد •

 .fattahm@un.org:لكترونياإلبريد الاإلسكوا، 
  

وفيما يخص   .حالياًالمطلوب تعبئة التقارير بشكل مفصل والتطرق لكيفية وضع القوانين والهياكل المؤسسية المعتمدة  :مالحظة
جهزة الحكومية التابعة لقطاع النقل، فالمطلوب أو الهياكل المؤسسية لأل/شريعات والدول التي تقوم حالياً بتحديث القوانين والت

  .جراءات أو المشاريع المستقبليةإطالع مجموعة العمل على هذه اإل
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  لنقل التاليةكل من قطاعات ارعى التشريعات التي ت  - أوالً
  
 .النقل البري على الطرق  -١
  
 .)إن وجد(النقل البري على السكك الحديدية   -٢
  
 .النقل البحري والموانئ  -٣
  
 .النقل الجوي والمطارات  -٤
  
 .)استيراد وتصدير وعابر للحدود(النقل الدولي عبر الحدود   -٥
  
 .)الترانزيت(النقل الدولي العابر   -٦
  
 .قطاعات أخرى خاصة بالبلد  -٧
  

  ظمة لكل من قطاعات النقل التاليةالهياكل المؤسسية المن  - ثانياً
  )حيات والمهام المنوطة بكل مؤسسةمع ذكر الصال(

  
 .النقل البري على الطرق  -١
 
 .)إن وجد(النقل البري على السكك الحديدية   -٢
  
 .النقل البحري والموانئ  -٣
  
 .النقل الجوي والمطارات  -٤
  
 .)استيراد وتصدير وعابر للحدود(النقل الدولي عبر الحدود   -٥
  
 .)الترانزيت(النقل الدولي العابر   -٦
  
 .قطاعات أخرى خاصة بالبلد  -٧
  

  خطط ومشاريع مستقبلية متعلقة بتحديث القوانين والهياكل المؤسسية لقطاع النقل  -ثالثاً
  

 -----  


