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 اـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةالدورة الحادية عشر
  2010مارس /آذار 24- 22 بيروت،

  
  دول األعمال المؤقتمن ج 4البند 

  
  
  
  
  

  :مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي
  مقترح حول تشكيل مجموعة عمل بشأن مواءمة الهياكلمسودة 

  المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  

  موجـز
  

 مارس/آذار 31 ،بيروت(لجنة النقل في دورتها العاشرة التي أصدرتها  تنفيذاً إلحدى التوصيات  
مة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة ءمواوالمتعلقة ب )2009أبريل /نيسان 2 - 

مسودة مقترح حول تشكيل مجموعة عمل بشأن مواءمة الهياكل  ، أعدت األمانة التنفيذيةاإلسكوا
ثيقة نص المقترح حيث وتتضمن هذه الو.  المؤسسية والتشريعات في مجال النقل في منطقة اإلسكوا

عرض وتُ.  تُعرض أهداف مجموعة العمل ومهامها وعضويتها واجتماعاتها والفترة الزمنية لعملها
  .في دورتها الحادية عشرة لمناقشتها واعتمادهالجنة النقل  المسودة على ممثلي البلدان األعضاء في
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  مقدمة

  
جزءاً هاماً من عملها لفترة السنتين ) اإلسكوا(خصصت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   

للتعاون مع البلدان األعضاء في وضع خطة عمل شاملة لدعم البلدان األعضاء في مجال  2008-2009
وفي هذا اإلطار، نظمت اإلسكوا، .  مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع سورية، بالتعاون مع وزارة النقل ال
، والذي اعتمد المشاركون فيه عدة )2008نوفمبر /تشرين الثاني 13- 12دمشق، ( النقل في منطقة اإلسكوا

.  توصيات حول الموضوع وتوصيات أخرى تتعلق باستكمال تنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
 2 –مارس /آذار 31بيروت، (في دورتها العاشرة  توصيات اجتماع دمشق بعد مناقشتهالجنة النقل  اعتمدتو

وكان من أبرز هذه التوصيات تشكيل مجموعة عمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية ).  2009أبريل /نيسان
لإلسكوا على وضع مقترح وقد عملت األمانة التنفيذية  . والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

وكانت .  لتشكيل مجموعة العمل يتضمن أهدافها ومهامها وعضويتها واجتماعاتها والفترة الزمنية لعملها
المسودة األولى للمقترح قد نوقشت في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 

ت بعض البلدان األعضاء مالحظات حول المسودة وقد أرسل).  2009ديسمبر /كانون األول 8-7بيروت، (
  :لمقترحالمعدلة لمسودة الوفيما يلي .  األولى

  
  مجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات 

  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
 

 تعريف مجموعة العمل  -1
  

في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا تُعنى مجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات   
بتقديم توصيات إلى لجنة النقل التابعة لإلسكوا فيما يتعلق بمواءمة الهياكل المؤسسية ) مجموعة العمل(

، وهي تضم ممثلين عن البلدان األعضاء واألمانة التنفيذية والتشريعات في قطاع النقل في بلدان المنطقة
  .لإلسكوا

  
  األهداف   -2
  

عة العمل إلى تقديم توصيات إلى لجنة النقل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات تهدف مجمو  
 :في قطاع النقل في البلدان األعضاء في اإلسكوا، من خالل ما يلي

 
 منطقة في النقل قطاع في والتشريعات المؤسسية الهياكل بين المواءمة بأهمية الوعي زيادة  )أ(  
  ؛المنطقة بلدان بين فيما اإلقليمي التكامل تحقيق في ورهاود منافعها وتبيان اإلسكوا

 
 إعداد ثم ومن المنطقة بلدان في النقل قطاع في والتشريعات المؤسسية الهياكل أوضاع دراسة  )ب(  
 . والتشريعات الهياكل هذه مواءمة أجل من توصيات
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  المهام   -3
  

  :تتولى مجموعة العمل المهام التالية لتحقيق األهداف المذكورة أعاله  
  

تحديد الجهات واألجهزة ذات العالقة بالنقل من داخل القطاع وخارجه وسـبل التنسـيق فيمـا      )أ(  
 بينها؛

  
إعداد مصفوفة المسؤوليات المتعلقة بالهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في بلـدان    )ب(  
 ة؛المنطق

  
التعاون مع اإلسكوا على استنباط التجارب الناجحة والدروس المكتسبة من البلـدان األعضـاء     )ج(  

 وبلدان أخرى متقدمة في هذا المجال؛
  

القطاعـات  تقديم مقترحات لتطوير الهياكل المؤسسية التنظيمية داخل قطاع النقل وخارجه في   )د(  
 ذات العالقة وسبل التنسيق فيما بينها؛

  
تطوير مصفوفة المسؤوليات المستقبلية بما يتماشى مع اإلطار العام لتطوير قطاع النقل في كل   )•(  

  بلد ومواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات بين تلك البلدان؛ 
  

التوصل إلى توافق حول مجموعة من المقترحات، المشتركة بين بلدان المنطقة أو الخاصة بكل   )و(  
وإن أمكن فـي القطاعـات ذات   (طوير الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل بلد حسب احتياجاته، لت

 ؛)العالقة
  

تقديم التوصيات المناسبة إلى لجنة النقل التابعة لإلسكوا في دوراتها المتعاقبة العتماد ما تـراه    )ز(  
 مناسباً في هذا الشأن؛

  
 . ل الموضوعمتابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة في لجنة النقل حو  )ح(  

 
  العضوية   -4
  

تتألف مجموعة العمل من مندوبين اثنين من كبار المسؤولين عن كل من البلدان األعضاء فـي    )أ(  
اإلسكوا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال تنظيم ومواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات فـي قطـاع   

  غياب أحدهما يقوم اآلخر بعمله؛  النقل، حيث يكون أحدهما قانونياً واآلخر فنياً، وفي حال
  

  تشارك اإلسكوا كعضو في مجموعة العمل؛  )ب(  
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 وبيوت والشركات واإلقليمية الدولية والهيئات المنظمات من تراه من تدعو أن العمل لمجموعة  )ج(  
 .اجتماعاتها من أي في للمشاركة واالستشاريين والخبراء المتخصصة الخبرة

  األمانة الفنية  -5
  

يتم (أمانة فنية مشتركة تتألف من عضوين اثنين من ممثلي البلدان األعضاء مجموعة العمل ن ليكو  
ويتم وضع آليات .  واألمانة التنفيذية لإلسكوا) تسميتهما سنوياً بحسب الترتيب األبجدي للبلدان األعضاء

 . العمل بالتنسيق فيما بين أعضاء األمانة الفنية
  
  االجتماعات  -6
  

 أخرى اجتماعات تعقد أن ولها السنة، في واحدة مرة عادياً اجتماعاً العمل مجموعة تعقد  )أ(  
 األقل؛ على أعضاء بلدان ثالثة من أو للمجموعة الفنية األمانة من طلب على بناء استثنائية

  
  واالستثنائية؛ العادية االجتماعات إلى ةالدعو بتوجيه العمل لمجموعة الفنية األمانة تقوم  )ب(  

  
 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في اجتماعاتها العمل مجموعة تعقد  )ج(  

 االجتماع؛ استضافة البلدان أحد يطلب لم ما )اإلسكوا(
  

 األقل؛ على بلدان خمسة بحضور قانونياً العمل مجموعة اجتماع يكون  )د(  
  

 الحاضرة؛ البلدان بأكثرية العمل مجموعة توصيات تصدر  )•(  
  

 والتوصيات نشاطاتها كافة عن النقل لجنة إخطار مهمة العمل لمجموعة الفنية األمانة تتولى  )و(  
 . اإلسكوا خالل من عنها الصادرة

  
   الرئاسة  -7
  

 األعضاء المشاركة في المجموعة بحسب البلدان بين لمدة سنة وبالتناوبالعمل مجموعة  رئاسة تكون  
  .البلدان، ويكون رئيس مجموعة العمل عضواً في األمانة الفنية ءألسما الترتيب األبجدي

  
  الميزانية  -8
  

يتم توفير ميزانية لمجموعة العمل عن طريق تبرعات من البلدان األعضاء باإلضافة إلى المساهمات   
  .العينية لألمانة التنفيذية لإلسكوا

  
  الفترة الزمنية  -9
  

ع اكتمال تشكيلها وتمتد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموجب تبدأ الفترة الزمنية لمجموعة العمل م  
  .  قرار من لجنة النقل
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