


 اإلسكوا في سطور

 

وكالهما . ينص ميثاق األمم المتحدة على توفير عوامل االستقرار والرفاه         
عنصران أساسيان إلقامة عالقات سليمة وودية بين األمم، وذلك على أساا  
احترام مبدأ المساواة في الحقوق، الذي يضامن لااا حاق تقريار المصاير وياوفر 
فرصاً متساوية، بما فاي ذلاك تحقياق مساتوي م يفاة أفضال وتاعمين ال مال 

 .للجميع، من خالل التحفيز المستمر للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية

والااد  . وفي ضوء ذلك، أنفئت اللجان اإلقليمية الخمس في األمام المتحادة
مناا هو تحقيق األهدا  االقتصادية واالجتماعية الواردة في الميثاق، من خالل 
. ت زيز الت اون والتكامل فيما باين البلادان فاي كال منمقاة مان مناالق ال االم

 :واللجان اإلقليمية هي

 ،(1947)اللجنة االقتصادية ألوروبا  •

 ،(1947)اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الاادئ  •

 ،(1948)اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنمقة البحر الكاريبي  •

 ،(1958)اللجنة االقتصادية ألفريقيا  •

 (.1973)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  •
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 تاريخ اإلسكوا ومقارها

   

  9  تعسست اإلسكوا بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتمااعي : 1973آب
لتحاال محاال مكتااب األماام المتحاادة االقتصااادي ( 55-د) 1818التااابع لمماام المتحاادة 
 (".اإلكوا)اللجنة االقتصادية لغربي آسيا "وقد سميت آنذاك . واالجتماعي في بيروت

  26  اللجناة االقتصاادية واالجتماعياة "أعيادت تساميتاا فعصابحت : 1985تموز
 .، وذلك باد  اإلقرار بالجانب االجتماعي من عملاا(اإلسكوا" )لغربي آسيا

  1982-1991 : انتقلت اإلسكوا من بيروت إلى بغاداد إرار االجتيااإل اإلسارا يلي
 .1991، وبقيت في ال اصمة ال راقية حتى عام 1982للبنان في عام 

  1991-1997 : انتقلت اإلسكوا من بغداد إلى عّمان إرر حرب الخليج الثانية في
 .1997، وبقيت في ال اصمة األردنية حتى عام 1991عام 

   عادت إلى بيروت لتتخذ من ال اصمة اللبنانية مقاراً دا مااً : 1997تفرين األول
 .لاا

   وي ود انتقال اإلسكوا المتكرر إلى الظرو  االستثنا ية الماذكورة أعااله والتاي
 . عانت مناا المنمقة
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 عضوية اإلسكوا

 

بلداً عربياً في منمقاة  17تضم اإلسكوا         
جماورية ال اراق، المملكاة : غربي آسيا هي

األردنية الااشمية، اإلمارات ال ربية المتحادة، 
مملكااااة البحاااارين، الجماوريااااة التونسااااية، 
الجماوريااااة ال ربيااااة السااااورية، جماوريااااة 
مااان، فلساامين، دولااة  السااودان، ساالمنة ع،
قمر، دولة الكويت، الجماورية اللبنانية، ليبياا، 
جماورياااة مصااار ال ربياااة، المملكاااة ال ربياااة 
السااا ودية، المملكاااة المغربياااة، الجماورياااة 

 .اليمنية

انضااام ال اااراق الاااى االساااكوا بتااااري       
 1973/آب/9
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 المتحدةاإلسكوا في منظومة األمم 

 

تفكل اإلسكوا جزءاً من األماناة ال اماة لممام المتحادة، وت مال تحات           
إشرا  المجلس االقتصادي واالجتماعي، شعناا شعن اللجاان اإلقليمياة األرباع 

 .األخري

 أهدافها

 عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنمقة؛تحفيز 

 الت اون فيما بين بلدان المنمقة؛ت زيز 

التفاعاال بااين بلاادان المنمقااة وتبااادل الم لومااات حااول التجااارب تحقيااق 

 والممارسات الجيدة والدرو  المكتسبة؛

 التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء؛تحقيق 

التفاعل بين منمقة غربي آسيا وسا ر منالق ال االم، وإلاالا ال االم تحقيق 

 .الخارجي على ظرو  بلدان هذه المنمقة واحتياجاتاا
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 مهاّمها
 

 : توفر اإلسكوا     

 لصياغة السياسات القماعية للبلدان األعضاء ومواءمتاا،إلاراً 

 لاللتقاء والتنسيق،منبراً 

 للخبرات والم رفة، بيتاً 

 . للم لوماتمرصداً 

 

يااتم تنفيااذ أنفاامة اإلسااكوا ماان خااالل التنساايق بااين كاال        
األقسام والمكاتاب الر يساية فاي مقار األمام المتحادة والوكااالت 
المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليمية، وال سيما جام ة الادول 

 .ال ربية ومنظماتاا ومجلس الت اون الخليجي

 6 وزارة النقل -االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسيل النقل و التجارة 



 تسهيل النقل و التجارة؟ لماذا 

ووساااامايهم يرغبااااون فااااي الت اماااال مااااع المصاااادرون 
المستوردين ووسما ام فاي بيئاة آمناة ب ياداً عان ال وا اق 

 .البيروقرالية والتعخيرات والت ريفات الكمركية

الحكومياة تحتااإ إلاى حماياة المصاالط الولنيااة السالمات 
واإلقليميااة لبلااداناا عاان لريااق ساان قااوانين ووضااع أنظمااة 

 :  تَضمن لاا

علااى البنيااة التحتيااة للنقاال و التجااارة الخارجيااة الحفاااظ 1.
المرق ، شبكات السكك الحديدية، الموانئ والممارات، )

 (.  السلمات الكمركية، وغيرها

 .الضريبية والرسوم الكمركية اإليرادات 2.

 .السالمة، الصحة، البيئة ومصالط المستالكينحماية 3.

اإلرث الثقاااافي والملكياااة الفكرياااة مااان قبااال حماياااة 4.
المصااادرين والمساااتوردين المحتااارفين الاااذين ي ملاااون 
بعساااليب أساارا فااي حقاال التجااارة ال الميااة ويحققااون 

 .  أرباحا أعلى مع درجة أقل من المخالر
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وقددد تددم تحديددد امددكز الملدداقل و الم وقددا  التددي  
 :ت كقل و تؤخك النلاط التجاري و قما ياتي

البنى التحتية للنقل و االتصاالت والمنافذ الحدودياة تخلف - أ
 .و قصورها و عدم كفا تاا او عدم توفرها

 .تكاليف االجراءاتارتفاا - ب

 .الفترة الزمنية الالزمة النجاز االجراءاتلول - ت

 .و الممارسات غير المفروعةالفساد - ث

 و قد تم حصر اهم االسباب التي ادت و تؤدي الى 

 :كما يليذلك 

االستثمارات الحكومية و الخاصة في قماعاات النقال قلة -1
و االتصاااالت و المنافااذ الحدوديااة بساابب قصااور فااي فااام و 
ادراك اهمياااة هاااذه القماعاااات فاااي النماااو االقتصاااادي و 

 . االجتماعي الي بلد

قصور في كفاءة م دات الفحن و التفريا  و التاداول مان  -2
حيااق قاادرتاا علااى مسااايرة حمااوالت و اشااكال البضاااعة 

و نقص في م دات الفاحن و التفريا  و التاداول  ، المتداولة 
 .مما يسبب عجزاً في م دالت االداء، 
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و عاادم دقااة المااوازين المتاحااة فااي ب ااح المنافااذ الحدوديااة و قاادم -3
 .الموانئ

واالعتماد الدا م على ، الفديد في اجازة الكفف بالموجات النقص -4
 .فتط الحاويات للكفف

في المخازن و الخدمات المتخصصة ببضا ع المنتجات الزراعياة النقص -5
 (.  و الخضرالفواكه )

كفاياة المختبارات و الم امال الموجاودة فاي المنافاذ الحدودياة عدم -6
 .الجراء جميع انواا التحاليل و الفحوصات

تعخر ظاور نتا ج الفحص من قبل االجازة الرقابياة الخاصاة بالغاذاء و  -7
 .الدواء

باين المنفاذ الحادودي و ( الورقياة)على االجراءات التقليدية االعتماد -8
 .االلرا  االخري

الت قياااد و التاااعخير فاااي االجاااراءات اللوجساااتية و عااادم ممابقاااة  -9
 .المستندات في اغلب االحيان للم ايير القياسية الدولية

و ان وجد ال يتم تحاديق البياناات ، وجود دليل واضط لالجراءات عدم -10
 .و عدم وضوإل وشفافية االجراءات، و الم لومات 
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 .في الكوادر البفرية عالية الكفاءة مما يؤدي الى ت دد االخماء و بمئ االجراءاتالنقص -11

 .وجود م ايير واضحة متفق علياا لتقدير قيمة البضا ععدم -12

 .المباشر مع عدد كبير من الموظفين وجااً لوجهالت امل -13

 .وجود ربط بين جميع االلرا  التي لاا دور في استكمال االجراءاتعدم -14

 .عدد الخموات بصورة مفرلةكثرة -15
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 التجارةالنقل وتسهيل 

 .  النقل أهم مكون في لوجستيات التجارةي تبر  

وتفاير أدبياات ، عمليات النقل من أهم عناصر زياادة التجاارة ال اابرة تسايل  

النقاال الااى أن تكاااليف النقاال اعلااى ماارتين الااى رااالث ماارات بالمتوسااط ماان الرسااوم 
 .الكمركية في الدول النامية

إلار عالقة التالزم ما بين النقل والتجارة ت د كفاءة النقل شارلا أساسايا في  

 .لكفاءة التجارة

نظام النقال الم قاد فاي الغارب دورا حيوياا فاي زياادة التجاارة وكفاءتااا ل ب  

مقارنة بتكاليف النقال ال الياة التاي تتحملااا التجاارة فاي الادول النامياة وبالتاالي تاعرر 
 .  تجارتاا وكفاءتاا
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 مفاهيم تسهيل النقل والتجارة 

o سياسات وت ليمات وخدمات النقل وما ترتبط به : النقلعمليات

 .من بنى تحتية  لتنفيذ نفالات النقل

o وهاي إدارة تادفق البضاا ع وماا : التجارة وتساايلاالوجستيات

تتملبه من ورا ق ومدفوعات مع التركيز علاى تخفايح التكااليف 
اللوجستية المباشرة وغير المباشرة من خاالل تنسايق وتنظايم 

 .اإلجراءات و تبادل البيانات والورا ق الخاصة بالتجارة

o مجموعة من الم ايير تاد  الاى زياادة فاعلياة :التجارةتسايل

 .  تبادل التجارة الدولية

o التسااايالت التجاريااة جميااع النفااالات الاادفااة إلااى تفاامل

ثلاى للمباادالت التجارياة الدولياة، وفاي نفاس  توفير الظرو  الم،
 .الوقت احترام المصالط الولنية للبلدان الم نية

o  من تساايل التجاارة هاو إلغااء القاوانين والحاواجز التاي الاد

ت يااق التجااارة الحاارة وال تكااون ضاارورية أو عمليااة ف لياااً لحمايااة 
 .المصالط الولنية

o  الثاااني هااو التعكااد ماان أن مؤسسااات األعمااال تتّبااع الاااد

 .الممارسات الفضلى في إدارة صادراتاا ووارداتاا
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 ال وائق غيك الكمكقية في وعالقتها مالنقل

 .و يقصد باا غير الرسوم الكمركية

 :عوا ق ذات عالقة بالممارسات التجارية .1

الجاات وتبااين ولاول االجاراءات الالزماة لتخلايص البضاا ع فاي المنافاذ ت دد •

 . الحدودية

الزمنية المويلة التي تتخذها االجراءات قبل االفراإ عان البضاا ع الاى الفترات •

 .داخل بلد االستيراد خاصة في حاالت السلع الحساسة كالغذاء و الدواء
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 :عوائق ذا  عالقة مالكمارك وتتضمن.2 

االدارات الكمركياة لتماوير هياكلااا التنظيمياة بماا حاجة •
يساااعد فااي رفااع مسااتوي التنساايق بااين المااديريات 

 .  المختلفة فياا

اسااتخدام وسااا ل التقنيااة الحديثااة كاسااتخدام ضاا ف •
الحاسب اآللي وتوحيد جاات تحصايل الرساوم و الضارا ب 

 .الكمركية

الاااى رفاااع مساااتوي التنسااايق باااين االدارات الحاجاااة •
الكمركية من جاة و االدارات االخري التي تكون لاا عالقة 

 بالمواد المستوردة

التنسيق و عدم توفر الفارول المناسابة للتفتاي  عدم •
على البضا ع عند المنافاذ الكمركياة خاصاة عنادما يت لاق 

 .  االمر ببضا ع ذات الحساسية الخاصة

 .في اساليب الكفف والم اينةالمبالغة •

في تمبيق اجراءات التفتي  وتخليص البضا ع و المبالغة •
 .ت دد االجراءات الكمركية
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 : عوائق ذا  عالقة مالنقل وتتضمن.3

الفاحنات في المراكز الحدودية مماا يسابب تلاف البضاا ع وعادم مانط تاخير •

 .السا قين تاشيرات الدخول الالزمة عبر المنافذ الحدودية

 .ال ربيةوجود شبكة نقل برية او بحرية منتظمة بين الدول عدم •

 .ال ربيةكلفة النقل وتبايناا بين الدول ارتفاا •

االجراءات الحدودية ال ا ق االساسي اماام سايولة وانساياب المباادالت تمثل •

 .”ترانزيت"التجارية سواء عند  التخليص او عند مرورها كتجارة عبور
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 اهداف تسهيل النقل و التجارة

 

كالسااكك الحديااد و الماارق و )البنااى التحتيااة للنقاال تمااوير 
و االتصاااالت و فحااص البضااا ع و مواقااع ( المااوانئ و الممااارات
 .التخزين امام التجارة

 .  اإلجراءات الحدوديةتبسيط 

 .الوسا ل التكنولوجية الحديثةاستخدام 

ساااعة  24المنافااذ الكمركيااة الحدوديااة وغيرهااا لماادة عماال 
 .لسرعة استكمال اإلجراءات المت لقة بدخول البضا ع 

 .والتنسيق بين اإلدارات الكمركيةالت اون 

 .بعمن التجارة وسالسل االمداد البينيةاالهتمام 

 (.لرقي، سككي )اسمول النقل البري تموير 

 (لرقي، سككي )الورا ق الخاصة بالنقل البري اختصار 

 .االجراءات الحدودية للنقل البرياختصار 

الم لومااات او تكنولوجيااا البيانااات الكترونيااا باسااتخدام تبااادل 
 .الحكومة االلكترونية
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أسس فككة إنلاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل 
 والتجارة في االسكوا

 

 المتغيكا  الدولية ذا  ال القةأهم  -1

 الحثيق نحو تحرير التجارة في السلع والخدمات التوجه •

 ال المي المتزايد بتسايل التجارةاإلهتمام •

 ال المي المتزايد بعمن حركة البضا ع واألفراداإلهتمام •

 في تمبيقات تكنولوجيا الم لومات واإلتصاالتالتوسع •

 الحثيق نحو النقل مت دد الوسا ط التوجه •

 ال المي المتزايد باللوجستياتاإلهتمام •

 الحثيق نحو التكتالت اإلقليمية الكبيرةالتوجه •

 في التحالفات ال مالقة التوسع •

 االقتصادية ال الميةاألزمة •
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 :اإلقليمية ذا  ال القةالمتغيكا  أهم  -2

 ال المي المتزايد بالمنمقة اإلهتمام 

 الفرق االوسط وخاصة ب د ال ربية و 

 والسياسية المتغيرات االقتصادية 

 .االخيرة

 الكبريالتجارة الحرة ال ربية منمقة. 

 نحو اإلتحاد الجمركي ال ربي التوجه 

 اإلقليمي اإلهتمام بالتكامل تزايد 

 .ال ربي

 (:1999)ال كميالنقل المتكامل في الملكق نظام  -3

ايااار  27االتفاااق بااين دول المفاارق ال ربااي األعضاااء فااي اإلسااكوا فااي تاام          
على بدء ال مل في تموير نظام النقل المتكامال فاي المفارق ال رباي الم ارو  1999
و يتضاامن تبنااي شاابكة النقاال اإلقليميااة الصااادرة عاان لجنااة النقاال ، ” إتسااام"باساام 

 .النظامباإلسكوا باعتبارها الخموة األولى لاذا 

كل ذلك من أجل تسايل حركة التجاارة والنقال إقليميااً ودوليااً وعناد كافاة نقاال          
 .بالمنمقةالحدود البرية والبحرية والجوية الموجودة 
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أهم مكونا  نظام النقل المتكامل في 
 الملكق ال كمي

الطددكق الدوليددة فددي الملددكق اتفدداق 

 ال كمي؛

السددكا الحديديددة الدوليددة فددي اتفدداق 

 الملكق ال كمي؛

التفاهم ملأن الت اون في مجال مذقكة 

 النقل البحكي في الملكق ال كمي؛

 الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ اللجان 

 المكور على الطكق؛ سالمة 

 المنهجي لنظام إتسام؛ اإلطار 

 الم لوما  الجغكافي المصاحب؛ نظام 

 مت دد الوسائط؛ النقل 

 .الهياقل المؤسسية والتلكي ا 
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 اتفاق الطكق الدولية في الملكق ال كمي

التفااق المارق الدولياة ( اإلساكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرباي آسايا اعتماد •

بمقتضاى قارار اللجناة  2001أياار 10في المفرق ال رباي بججمااا الادول األعضااء فاي 
 (.  21-د)235

 2003تفرين اول  19: االتفاق حيز التنفيذدخول •

 دولة 11 :الموق ة فقط على االتفاقالدول •

 دولة 13: المصدقة على االتفاقالدول •

 . 2007لسنة  53جماورية ال راق على االتفاق بموجب القانون رقم صادقت •

 .المرق و الجسور/ وزارة االعمار و االسكان –الجاة المنفذة 
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 :اتفاق الطكق الدولية في الملكق ال كميأهداف 

المواصافات الفنياة للمارق والحماوالت المحورياة للفااحنات واإلشاارات علاى مواءماة •

محاااور الفاابكة لزيااادة عواماال األمااان والسااالمة وتسااايل ربااط دول المفاارق ال ربااي 
لتفااجيع التبااادل التجاااري والسااياحي فيمااا بيناااا وتقويااة التاارابط والتكاماال اإلقليمااي 

 .ال ربي

 .الحركة المرورية وزيادة السرعة وخفح التكلفةانسياب •

األولويااة المناساابة لتمااوير محاااور شاابكة الماارق الدوليااة ضاامن خمااط التنميااة إعماااء •

 .الولنية للدول األعضاء

 

 :ال كمياتفاق الطكق الدولية في الملكق فوائد 

 .واالجتماعيالترابط االقتصادي زيادة •

 .  البضا عالنقل ورفع كفاءته وبالتالي تسايل نقل تسايل •

 .واالنتقالتكاليف االنتاإ والتفغيل خفح •

 .المرورسالمة زيادة •
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 اتفاق السكا الحديدية الدولية في الملكق ال كمي

  اعتمااد اتفااق الساكك الحديدياة الدولياة فاي المفارق ال رباي ضامن تم
 17-14بياااروت )ف الياااات الااادورة الوزارياااة الثانياااة وال فااارين ل ساااكوا 

 (2003نيسان

  2005أيار  23 : االتفاق حيز التنفيذدخول 

  دولة 9: الموق ة على االتفاقالدول 

  دول 10: المصدقة على االتفاقالدول 

  امام مجلاس الناواب ال راقاي لغارض  2013بداية عام  م روض منذ االتفاق
 .المصادقة

 السكك الحديد/ وزارة النقل –الجاة المنفذة. 

  القماة ال ربياة االقتصاادية )مخماط الاربط الباري بالساكك الحديدياة اعتماد
باانفس المواصاافات الفنيااة ( 2009والتنمويااة واالجتماعيااة فااي الكوياات عااام 

الم تمدة في اتفاق السكك الحديدية الدولية في المفارق ال رباي ونفاس 
 أسلوب الترقيم لمحاور الربط
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اتفدداق السددكا فوائددد 
الحديدية الدولية فدي 

 :ال كميالملكق 

 

  حركااة نقاال تسااايل
 البضا ع والركاب

  التبادل التجاري زيادة
والسااااااياحي فااااااي 

 المنمقة ال ربية

  فاااااي المسااااااهمة
تحقيااااااق التكاماااااال 

 اإلقليمي ال ربي

 

 23 وزارة النقل -االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسيل النقل و التجارة 



مذقكة التفاهم ملأن الت اون في مجال 
 النقل البحكي في الملكق ال كمي

 

 مذكرة التفاهم بفاعن الت ااون فاي اعتماد
مجال النقل البحري في المفارق ال رباي 
خااالل الاادورة الوزاريااة الثالثااة وال فاارين 

 (2005أيار  12-9دمفق )ل سكوا 

 2006أيلول  4: المذكرة حيز التنفيذدخول. 

 دولة  8   : الموق ة على المذكرةالدول. 

دولة 10: الدول المصدقة على المذكرة. 

 صااادقت جماوريااة ال ااراق علااى المااذكرة
و اصاابحت نافااذة ماان  2008آذار  17بتااعري  
 .2008حزيران  15تعري  
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 اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع مين الدول ال كمية

 االتفاقيةاهداف 
تنظيم عمليات نقل البضا ع بين دولتين عربيتين او اكثر و عبرها باستخدام واسمتي نقل مختلفتين 

مان نقماة اساتالمه ( مت اد النقال)او اكثر ب قد و وريقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد 
 .للبضاعة من المرِسل حتى تسليماا للمرَسل اليه

 فوائد االتفاقية
 باين اراضاي  –جوي  –لرقي  –سككي  –بحري  –و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسا ط تنظيم

 الدول ال ربية و عبرها

 المبادالت التجارية بين الدول ال ربية و تحقيق الكفاءة و الف الية لخدمات النقل فيما بينااتنمية 

 فرص ايجاد خدمات نقل مت دد الوسا ط تتسم بالساولة و الكفاءة و تتناساب و احتياجاات تقوية
 التجارة ال ربية

 خدمات النقل مت دد الوسا ط بين الدول ال ربيةتموير 

 حق كل دولاة فاي وضاع االلاار التفاري ي المناساب علاى المساتوي الاولني لتنظايم تامين
 اعمال النقل مت دد الوسا ط و مت ادي النقل القا مين باذه الخدمات

 التااوازن بااين مصااالط مت ااادي خاادمات النقاال مت اادد الوسااا ط و بااين مسااتخدمي هااذه تاكيااد
 الخدمات ضمن الار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك 

 22/10/2013بتاري  المن قدة مجلس النواب ال راقي على االتفاقية بجلسته صادق 
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اللجنة الوطنية ال كاقية لتسهيل النقل  

 والتجارة في سطور

ايماناً بضرورة تف يل الدور المام لجماورياة           
ال راق بين الدول ال ربياة و دول الفارق االوساط و 
تحقيق الترابط و التكامال االقتصاادي و االجتمااعي 

و ضرورة استثمار الموقع الحغرافي ، مع هذه الدول 
المتميز لل راق كحلقة رباط باين شامال و جناوب و 
شرق وغرب ال الم بما يسااهم فاي زياادة و ت زياز 
النمو و االزدهاار االقتصاادي و االجتمااعي للفا ب 

فقااد عملاات وزارة النقاال علااى اتخاااذ ، ال راقااي 
االجراءات الالزمة لتفكيل اللجنة الولنياة ال راقياة 

 .2004لتسايل النقل و التجارة ب د 
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 مكاحل تلكيل اللجنة

على  19/9/2006وافق مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثامنة عفر بتاري   
 . تفكيل اللجنة الولنية لتسايل النقل والتجارة في دول االسكوا  

بتفااكيل اللجنااة (  50) صاادور االماار الااديواني رقاام  2008/  2/  17بتاااري   
وتضام ، و ترتبط بدولة ر يس مجلس الوزراء ، الولنية بر اسة م الي وزير النقل 

في عضويتاا الجانب الحكومي على مستوي وكيل وزارة وممثلين عان القمااا 
الخاص على مستوي ريساء االتحادات والنقابات والجم يات المانية ذات الصلة 

  -: و هي اضافة الى وزارة النقل

 ممثل شركات التعمين -8وزارة التجارة                            01

 اتحاد رجال االعمال ال راقيين - 9وزارة المالية                            02

 رابمة المصار  ال راقية - 10وزارة الداخلية                         03

 اتحاد الغر  التجارية-11وزارة الزراعة                          04

 اتحاد الصناعات ال راقي -12وزارة االتصاالت                       05

 الدينية و ال راقية للسياحة الجم ية -13   وزارة الصناعة والم ادن       06

 حماية االرار                                                         

 ممثل مت ادي ووسماء النقل -14البنك المركزي ال راقي          07
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  -: وحدد  اهداف اللجنة مما يأتي 

 ازالة ال وا ق التي ت ترض نمو التجارة الخارجية 

 تفجيع التجارة االقليمية 

 تموير القوي ال املة في مجال النقل 

 الدولية والتجارة 

 القضاء على الممارسات غير القانونية 

تبسيط االجراءات وتموير القوانين 

 دراسة نقال االختناق في مجال تنفيذ م امالت التجارة الدولية على مستوي ال اراق
 .  وتحديد اسبابه واعماء الحلول الناج ة 

 واالصاااالإل االداري ، تسايل النقل والتجارة مع تبسيط وموا مة االجراءات وال مليااات
وتقلايص ، تكنولوجياا الم لوماات واالتصااالت بمسااندة االجاراءات ومكننة ، والقانوني 

وكافة السبل والتساايالت عان لرياق تقاديم خادمات ، وت زيز االمن ،الكلفة والزمن 
 .النقل وتبادل الورا ق المت لقة بالتجارة الدولية 

  ت زيز القدرة التنافسية الولنية لزيادة الصادرات  . 

 مان اجال زياادة ، تبسيط االجراءات وازالة ال وا اق التاي ت تارض التجاارة باين الادول
التبادل التجاري والسياحي وبالتالي االسراا في تحقيق التكامل االقليمي باين تلاك 

 .الدول 
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 منتااااادي ولناااااي تاااااوفير
لتسايل وترشيد االجاراءات 
والممارسااااااات والورااااااا ق 
المسااات ملة فاااي التجاااارة 

 . الخارجية 

 مساااودة  ألغاااراض اقتاااراإل
تتناااول ، موافقااة الحكومااة 

تساااايل كافاااة االجاااراءات 
 .المت لقة بالنقل والتجارة 

 توصيات الى الحكومة تقديم
بخصاااااوص االساااااتثمارات 
المستقبلية ألغاراض تماوير 

 .  النقل والتجارة 

 الوعي بمنافع تحقياق زيادة
 .تسايل التجارة 
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لم يتم تف يل عمل اللجنة خالل السنوات السابقة بسبب عادم   

 ت يين امين تنفيذي وعدم تفكيل امانة تنفيذية لاا  

حصالت موافقاة دولاة ر ايس الاوزراء علاى  2012/ 12/ 9بتاري    
 .  تسمية االمين التنفيذي للجنة الولنية  

خولت االمانة ال امة لمجلس الوزراء م الي وزير النقل بتفاكيل   
االمانة التنفيذياة واصادار االمار الاوزاري بععااده تفاكيل اللجناة الولنياة 

واالسااكان ( التقياايس والساايمرة النوعيااة ) واضااافة وزارات التخماايط 
والسياحة واالرار وممثل عن حكوماة اقلايم ( المرق والجسور ) واالعمار 

 .  كردستان الى عضوية اللجنة

ر اايس اللجنااة / اصاادر م ااالي وزياار النقاال  2013/ 7/  2بتاااري    
بععااده   8274/ الولنية لتساايل النقال والتجاارة االمار الاوزاري المارقم 

 .  تفكيل اللجنة الولنية 

 .     ين قد االجتماا االول للجنة الولنية  2013/ 10/  30بتاري    
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 والتجارةآلية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل 

 اللجناة باتخااذ التوصايات وتقاديم االقتراحاات بفاعن الموضاوعات التاي تقوم
 .ت الجاا والمحددة بعهدا  اللجنة الولنية

 اللجنة الولنية توصاياتاا ومقترحاتااا الاى مجلاس الاوزراء حيثماا دعات ترفع
الحاجااة لااذلك التخاااذ القاارار المناسااب وتوجيااه الااوزارات والجاااات الم نيااة 

 .بتنفيذها في حدود اختصاصاتاا

 اللجناة الولنياة عاادة بفاكل فصالي او نصاف سانوي او كلماا دعات تجتمع
 . الحاجة لذلك بدعوة من ر يس اللجنة  الولنية لتسايل النقل والتجارة

تقوم اللجنة بوضع نظام داخلي لتنظيم اعمالاا. 

 التجارةاللجنة الفنية لتلهيل النقل و 

دا مياة بر اساة تفاكل لجناة فنياة ، لغرض تف يال دور اللجناة الولنياة          
الوكيل الفني لوزارة النقل وعضوية المديرون ال امون في الوزارات و ممثلين عن 

اللجناة بار يس اللجناة هذه و ترتبط ، هيئات القماا الخاص االعضاء في اللجنة 
 .تقوم االمانة التنفيذية بتنظيم و ادارة اعمال اللجنة الفنية الدا مية،  الولنية
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 آلية عمل اللجنة الفنية
       تتولى اللجنة الفنية لتسايل النقال والتجاارة ماماة متاب اة مفااكل و

م وقات و مستجدات قضايا تسايل النقل والتجارة و دراستاا وإعداد الوراا ق 
ومسااودات المقترحااات والتوصاايات الالزمااة حولاااا ماان خااالل تفااكيل لجااان 

و القماااا الحكااومي تجاريااة قانونيااة ماان المختصااين فااي فرعيااة هندسااية 
القماا الخاص و يجوز لاا االسات انة بمنظماة االساكوا و المنظماات الدولياة 

و تقوم اللجناة الفنياة . االخري و الفركات االستفارية ال المية المتخصصة 
هذه المقترحات و التوصيات الى ر يس اللجنة الولنياة لتساايل النقال برفع 

 .والتجارة لغرض مناقفتاا و اقرارها او ت ديلاا او رفضاا

       يقوم اعضاء اللجنة الفنية كال حساب اختصاصاه بالتنسايق ماع الجااة
التااي يمثلاااا ل اارض ايااة مواضاايع ومقترحااات جديااده بخصااوص مفاااريع او 

تساايل النقال والتجاارة علاى او برامج تدريبياة حاول م وقات او مستجدات 
اللجنة الفنية تمايدا ل رضاا على اللجنة الولنية ب د دراستاا التخاذ القارار 

 .المناسب بفعناا

       يحاادد سااقف زمنااي لكاال لجنااة فرعيااة و ينتاااي عملاااا عنااد اناا اااا
 .لمامتاا

        تجتمع اللجنة الفنياة لتساايل النقال والتجاارة دورياا كال شاار وكلماا
 .دعت الحاجة لذلك وفقاً لمستجدات قضايا تسايل النقل والتجارة
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 شكرًا جزياًل
 على حسن استماعكم 
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