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 منطقة االسكوا (( نية لتسهيل النقل والتجارة في)) االمانة التنفيذية للجنة الوط

 العراق -بغداد  –وزارة النقل 

 

 ((وظيفيوالوصف ال )) الهيكل التنظيمي 

 

 رئيس مجلس الوزراءالسيد ب اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواتبط رت. 
  النقل.اللجنة الوطنية السيد وزير يرأس 
  قسم رأسي مرتبط بمركز وهي بمستوى بالسيد وزير النقل مباشرة االمانة التنفيذية للجنة الوطنية ترتبط

 ة والمالية.يوزارة النقل من الناحيتين االدار
 
 : و التكامل التنسيق شعبة    -والا ا
 -:ة التنسيق و التكامل الوطنيوحد -أ

 . والفنية الوطنية اللجنتينالجتالعلت  عاللوطبع وتوزيع جداول اال وتنظيم إعداد -1
وطبعهييل وتوزيعهييل عليين االالنيية العلايية الوطنييية والفنييية  اللجنتييين جتالعييلتاحلضييا ا تنظيييم -2

 واعضلء اللجنتين.لاجلس الوزااء و الوزااات والجهلت الاعنية 
 . الحلضاون عليهل ويوقع والحضوا االجتالعلت وقلئع فيهل تدون سجالت اسك  -3
والتغيييياات التييص تحيييل فييص االعضييلء اتلبعيية اسييتااااية عضييوية اللجنتييين الوطنييية والفنييية  -4

او اضييلفة اعضييلء جييدد وايييداا االوااييا واتخييلا االجيياءات اللالزايية للتغييييا واالسييتبدال 
 الالزاة.الوزااية 

  جتالعلتالاتلبعة حضوا اعضلء اللجنتين الوطنية والفنية ان خالل اسك سجل حضوا ا -5
 .اع اااجعهملالعضلء الاين ال يحضاون واعداد الاااسالت الالزاة 

 
 -:ة التنسيق و التكامل االقليميوحد -ب

ايين خييالل قسييم  الاتحييد  لألاييم التلبعيية( أسيياوا) واالجتالعييية االقتيييلدية اللجنيية اييع التنسييي   -1
 . والتجلا  النقل تسهيل بلختيليلت يتعل  بالووزاا  الخلاجية النقل وزاا  التعلون الدولص فص 

  والاقا  والتجلا  النقل بتسهيل الخلية والاعلهدات لالتفلقيلت العااق جاهواية تنفيا اتلبعة  -2
 وتزوييد الانظاية بيللاواق  العيااق جاهوايية قبيل اين عليهيل والاييلدق االساوا انظاة قبل ان 

بهياا واية اعلوالت اخاى  ادى التقدم الاي احاز فص العااق حسب طلبهل عن السنوية او الفيلية
 .الخيوص

  تقاهل التص والاعلهدات التفلهم وااااات االتفلقيلت علن العااق جاهواية ايلدقة اتلبعة  -3
 .الاجلل واعالم الانظاة بللتقدم الحليل فص هاا االساوا انظاة 
واتلبعية لتسهيل النقل والتجلا   الجواا ودول العااق بين للجلن الثنلئية الاشتااة الاشلااة فص -4

 وعاسهل ضان التقلايا الاافوعة الن انظاة االساوا. نتلئج اعاللهل
 

 -:الوطنية القدرات وبناء الفنية المساعدات ة توفيروحد -ت
  والقطلع الدولة دوائا فص للعلالين العااق داخل اتخيية تدايبية لدواات والتنظيم االعداد -1
ضيلء ليوزااات واتحيلدات القطيلع الخيلص اعبللتعيلون ايع ا والتجيلا  النقيل اجيلالت فيص الخلص 

 .اللجنة الوطنية
اتخيلا االجيااءات انظاة االسياوا خيلاا العيااق و التص تقياهلاتلبعة تنظيم الدواات التدايبية  -2

 .العااقيين العلالين فص دوائا الدولة والقطلع الخلص فيهلالالزاة لاشلااة 
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ا ث  :الدراسات التخطيط و  شعبة   -انيا
 -:ة التخطيطوحد -أ

اات الطيييلبع الفنيييص و االقتييييلدي  والتجيييلا  بللنقيييل الاتعلقييية والدااسيييلت الاواضييييع اقتييياا  -1
 . والفنية الوطنية اللجنتين علن وعاضهل الوطنية اللجنة اهدا  باوجب صوالتخطيط

و اتحييلدات القطييلع عيياا الاواضيييع والاقتاحييلت التييص تقييداهل الييوزااات ودوائييا الدوليية  -2
 .علن اجتالعلت اللجنتين الوطنية والفنية صاات الطلبع الفنص و االقتيلدي والتخطيط الخلص

سالت الاساية الن االالنة العلاية لاجليس اليوزااء واليوزااات و الجهيلت الاعنيية ااعداد الاا -3
اات الطبيعية الفنيية و  اللجنية الفنيية جنية الوطنيية وايالكتنفيا قاااات وتوييلت الل الغااا

  .وعاا النتلئج علن اللجنتين الوطنية والفنية او اتلبعتهل بلستااا االقتيلدية والتخطيطية
اتلبعة اعالل فاق العايل الفاعيية اات الطبيعية الفنيية واالقتييلدية والتخطيطيية التيص تشيالهل  -4

عيياا نتييلئج اعاللهييل عليين وايييداا االوااييا الوزااييية بتشييايلهل وللجنتييين الوطنييية والفنييية ا
  اجتالعلت اللجنتين. 

 واعوقلتهييل واشييلالهلفييص العييااق  والتجييلا  النقييل عيين واعلواييلت بيلنييلت قلعييد  واداايية اعييداد -5
 .بللتنسي  اع الوزااات والجهلت الاعنية وخططهل واشلايعهل

و اييدى عين قياااات و تويييلت اللجنتيين الوطنيية والفنيية علاية اعيداد وادااية قلعيد  بيلنيلت  -6
  وجااءاتهل الاتخا  بشأنهل. التزام الوزااات و الجهلت الاعنية بتنفياهل

اات طييييييييلبع فنييييييييص او اقتيييييييييلدي او تخطيطييييييييص  أخيييييييياى اهييييييييلم او اواضيييييييييع اييييييييية -7

 .والفنية الوطنية اللجنتين قبل ان التنفياية األالنة بهل تال 

 

 -:ة الدراسات و المؤتمراتوحد -ب
وجاييع وتوثييي  الدااسييلت والبحييوص الاتخيييية بعلييوم ونشييلطلت تسييهيل النقييل العاييل عليين اعييداد  -1

وتشجيع انتسبص اليوزااات و جهيلت و خلية ال يتعل  بللواقع العااقص يلتهل والتجلا  بالفة اختيل
 اعدادهل واتلبتهل.القطلع الخلص علن 

الدوليية و والاقلالت والاطبوعلت التيص اييداتهل او تييداهل الانظايلت تاجاة الدااسلت والبحوص  -2
البيلحثين ان اجل وضيعهل فيص اتنيلول وطبعهل  اللغة االناليزية الن اللغة العابيةن االجهلت االجنبية 

 .الوزااات والجهلت العااقية االخاى اات العالقة بتسهيل النقل والتجلا و
 الاتخيييةاالخياى  الدوليية والانظايلت االساوا انظاة وانشواات اليدااات االلاتاونص التوثي  -3

 . الاجلل هاا فص تنظاهلوالاؤتااات التص  العال واش ونتلئج والتجلا  بللنقل
 الجهييلت اييع بللتنسييي  العييااق داخييل والتجييلا  بللنقييل الاتخيييية العاييل لييواش والتنظيييم االعييداد -4

 . األخاى الاعنية والجهلت الوطنية اللجنة أعضلء الاختية
 تنظاهيل التيص العايل وواش الايؤتااات فيص العيااق جاهوايية وفود اشلااة تنظيمواتلبعة و التنسي  -5

واعيداد التقيلايا الالزاية عنهيل وافعهيل الين اللجنتيين الوطنيية  العيااق وخيلاا داخيل االسياوا انظاة
 .والفنية

 
ا   -:والقانوني االداري االصالح ةوحد   -ثالثا

 باوجيباات الطلبع القلنونص و االدااي  والتجلا  بللنقل الاتعلقة والدااسلت الاواضيع اقتاا  -1
 . والفنية الوطنية اللجنتين علن وعاضهل الوطنية اللجنة اهدا 

التيص تقيداهل اليوزااات ودوائيا االدااي اات الطلبع القيلنونص وعاا الاواضيع والاقتاحلت  -2
 القطلع الخلص علن اجتالعلت اللجنتين الوطنية والفنية.الدولة و اتحلدات 

اعداد الاااسالت الاساية الن االالنة العلاية لاجليس اليوزااء واليوزااات و الجهيلت الاعنيية  -3
نية و اات الطبيعة القلنو الغااا تنفيا قاااات وتوييلت اللجنة الوطنية واالك اللجنة الفنية

 النتلئج علن اللجنتين الوطنية والفنية.  اتلبعتهل بلستاااا وعاا االدااية و
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 التييييييص يييييييةواالداا نيييييييةالقلنو الطبيعيييييية اات الفاعييييييية العاييييييل فيييييياق اعاييييييلل اتلبعيييييية -4

 بتشييييييييايلهل الوزااييييييييية االوااييييييييا وايييييييييداا والفنييييييييية الوطنييييييييية اللجنتييييييييين تشييييييييالهل

 .  اللجنتين اجتالعلت علن اعاللهل نتلئج وعاا

 األالنيييييية بهييييييل تاليييييي او ادااي  صاات طييييييلبع قييييييلنون أخيييييياى اهييييييلم او اواضيييييييع اييييييية -5

 .والفنية الوطنية اللجنتين قبل ان التنفياية

 تدقي  احلضا اجتالعلت اللجنتين الوطنية والفنية ان النلحية القلنونية. -6

وتوزيييييييع البايييييييد اييييييع اااييييييز الاتلبعيييييية واالشيييييياا  عليييييين اعاييييييلل اسييييييتالم وتسييييييليم  -7

 الوزاا  والوزااات االخاى وداخل االالنة التنفياية.

 اتلبعة واداا  شؤون االفااد لاوظفص االالنة التنفياية. -8

 
ا   -:االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و ةوحد  -رابعا

الاتخيييية بتانولوجيييل الاعلواييلت  والتجييلا  بللنقييل الاتعلقيية والدااسييلت الاواضيييع اقتيياا  -1
 . والفنية الوطنية اللجنتين علن وعاضهل الوطنية اللجنة اهدا  باوجبواالتيلالت 

التيص تقيداهل الاتخييية بتانولوجييل الاعلوايلت واالتييلالت عاا الاواضيع والاقتاحيلت  -2
 الوزااات ودوائا الدولة و اتحلدات القطلع الخلص علن اجتالعلت اللجنتين الوطنية والفنية.

اعداد الاااسالت الاساية الن االالنة العلاية لاجليس اليوزااء واليوزااات و الجهيلت الاعنيية  -3
الاتخيية بتانولوجييل  تنفيا قاااات وتوييلت اللجنة الوطنية واالك اللجنة الفنيةالغااا 

 و اتلبعتهل بلستاااا وعاا النتلئج علن اللجنتين الوطنية والفنية. الاعلوالت واالتيلالت 
الاتخييييييييييية بشيييييييييؤون تانولوجييييييييييل  الفاعيييييييييية العايييييييييل فييييييييياق اعايييييييييلل اتلبعييييييييية -4

 واييييييييداا والفنيييييييية الوطنيييييييية يناللجنتييييييي تشيييييييالهل التيييييييص الاعلوايييييييلت واالتييييييييلالت

 اجتالعيييييييييلت علييييييييين اعاللهيييييييييل نتيييييييييلئج وعييييييييياا بتشيييييييييايلهل الوزاايييييييييية االواايييييييييا

  .  اللجنتين

اات طييييييييلبع فنييييييييص او اقتيييييييييلدي او تخطيطييييييييص  أخيييييييياى اهييييييييلم او اواضيييييييييع اييييييييية -5

 .والفنية الوطنية اللجنتين قبل ان التنفياية األالنة بهل تال 

التنفياييييييية اليييييييلدا و الييييييوااد ضييييييان االاشييييييفة االلاتاونييييييية لالفيييييية بايييييييد االالنيييييية  -6

 انظواة االاشفة االلاتاونية التلبعة لوزاا  النقل.

 اتلبعة وادااة الاوقع االلاتاونص لالالنة التنفياية. -7

 .لالالنة التنفياية االلاتاونصاتلبعة و ااسلل واستالم البايد  -8

 االنتانيييييييت وهواتيييييي  السيسيييييياو لالالنيييييية التنفياييييييية اييييييعاتلبعيييييية واداايييييية انظوايييييية  -9

 قسم تانولوجيل الاعلوالت فص وزاا  النقل.

 والاسييييييلهاة فيايييييييةنتيييييييايم وطبلعيييييية التقييييييلايا السيييييينوية و اطبوعييييييلت االالنيييييية الت -10

  هل.اعداد فص

 

 
 
 


