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هذا العرض هو واحد من مواد الدعم الخاصة ببرنامج بناء قدرات "القادة في مجال تخطيط النقل الحضري"
قامت الجهات التالية بتقديم الدعم لبرنامج بناء القادة في مجال تخطيط النقل الحضري:
البنك الدولي
الوكالة األسترالية للتنمية الدولية
برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة
المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص
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الهدف
• تقديم أمثلة عن أفضل الممارسات في الترتيبات
المؤسسية وتوضيح االختالفات الموجودة.
• طرح بعض األسئلة الرئيسية التي تُثار عند إنشاء
مؤسسات جديدة.
• التأكيد على اختالف كل موقف عن اآلخر ،وأنه من
المهم أخذ السياق المحلي في االعتبار.
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سنلقي نظرة في هذه الوحدة على بعض األمثلة بشأن كيفية تنظيم الحكومة لنفسها ،لالضطالع بتلك المسؤوليات ،وسننظر
في المؤسسات التي تم إنشاؤها والمهام التي تؤديها ،باإلضافة إلى كيفية تمويلها.

Slide 3

التمرين االفتتاحي
المسئوليات في مدينتك

المهمة

المسئول عن إجراءها

التخطيط االستراتيجي
إصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات
تحديد أسعار النقل العام
إنشاء الطرق والجسور وصيانتها
تخطيط خدمات النقل العام ،مثل المسارات والجداول الزمنية وساعات
التشغيل
إنشاء وإدارة محطات ومواقف الحافالت
تشغيل خدمات السكك الحديدية الحضرية
تشغيل خدمات الحافالت
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تم تصميم التمرين االفتتاحي ليجعلك تبدأ بالتفكير في المهام التي تؤديها الحكومة في قطاع النقل الحضري .هناك كثير من
االختالفات في كيفية تنظيم الحكومات لالضطالع بتلك المسؤوليات.
توضح الجداول بعض المهام التي تكون أحيا ًنا من مسئولية الحكومية .يُرجى ملء الجدول وتوضيح من المسئول عن تلك
المهام في مدينتك.
سيستغرق هذا التمرين حوالي  5دقائق للقيام به.
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المشكالت الحالية
• إدارة النقل الحضري موزعة بشكل كبير ،حيث يشارك
في اإلدارة كثير من المؤسسات.
• ليس هناك أي تنسيق بين تلك المؤسسات.
• ينصب تركيز إدارة النقل العام على النقل بين المدن.
• يختلف النقل بين المدن بشكل كبير عن النقل الحضري.
• بالتالي ،هناك حاجة لمؤسسات تختص بالنقل الحضري.
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من المهم في هذا السياق مالحظة أن إدارة النقل الحضري (المدينة) موزعة بشكل كبير في معظم المدن حول العالم ،حيث
تشارك كثير من المؤسسات في جوانب مختلفة من قطاع النقل الحضري ،مع وجود تنسيق ضئيل جدا فيما بينها.
عالوة على ذلك ،كان تركيز إدارة النقل العام في بعض الدول ينصب في كثير من األحيان على النقل بين المدن ،والذي
يختلف تما ًما عن النقل الحضري ،لذا من الضروري وجود مؤسسات مخصصة للنقل الحضري.

Slide 5
صياغة السياسة العامة
تحديد الرؤية
تخطيط طويل األمد
التمويل الرأسمالي

المهام االستراتيجية

التخطيط للبنية التحتية

التنظيم

مهام التخطيط
تصميم الشبكة والطرق
تقييم الطلب
تخطيط الخدمات
التنسيق متعدد الوسائط

مهام بموجب القانون
رخص القيادة
تسجيل المركبات
إصدار التصاريح
تحديد األجرة
التطبيق

إنشاء البنية التحتية وصيانتها

الطرق
الجسور
إلخ

تخطيط الخدمات

المحطات
مواقف الحافالت
أنظمة المراقبة
إدارة الحوادث
قاعدة البيانات
حجز التذاكر

التخطيط
الطرق
الجسور
المرافق األخرى للبنية التحتية

عمليات النقل العام

الحافالت
المرافق العامة

وسائل أخرى

مترو األنفاق

خدمات منفصلة
خدمات النقل غير الرسمية
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للتلخيص ،أوالً رأينا أن المهام التي يجب القيام بها يُمكن تقسيمها إلى ثالثة مستويات :التخطيط االستراتيجي في المستوى
األول ،والتنظيم ومهام تخطيط الخدمة في المستوى الثاني ،وبناء /صيانة البنية التحتية وتشغيل النقل العام في المستوى
الثالث.
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أمثلة
باريس
لندن
فانكوفر
سنغافورة
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نستعرض اآلن أربعة أمثلة محددة بشأن كيفية تنظيم الحكومات لنفسها ،إلدارة النقل الحضري وتنظيمه :باريس ولندن
وفانكوفر وسنغافورة.
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باريس
• تتولى نقابة النقل في إيل دو فرانس مسئولية إدارة وتمويل النقل العام.
–

هيئة عامة تضم الحكومات اإلقليمية وحكومات المناطق اإلدارية للمنطقة.

–

تضع األحكام العامة للتشغيل وتحديد األجرة.

–

ت ُحدد المستوى المطلوب للخدمة مع شركات النقل.

–

تقوم بتنسيق عملية تحديث النظام اإلقليمي للنقل العام.

–

تساهم في تمويل عملية تحديث أو إنشاء المرافق الضرورية لتحسين
جودة الخدمات.
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في باريس ،ت َم َّول وسائل النقل العام بواسطة وكالة تُعرف باسم "نقابة النقل في إيل دو فرانس" ،وهي هيئة عامة ممثل فيها
الحكومات اإلقليمية والمحلية ،مسؤولة عن توفير نظام نقل عام جيد التنسيق في المنطقة ،وتوع شروط التشغيل ومستوى
الخدمة المطلوبة .وهذا يعني أن نقابة النقل في إيل دو فرانس هي التي تحدد المسارات والجداول وساعات العمل والمسائل
ذات الصلة للنقل العام في المنطقة ،كما تحدد النقابة أيضًا األجرة.
تقوم نقابة النقل في إيل دو فرانس بتنسيق تحديث نظام النقل العام اإلقليمي ،والمساهمة في تمويله من األموال المخصصة
لذلك ،والتي يأتي معظمها من ضريبة العمل ،وهي ضريبة خاصة يساهم بموجبها كل صاحب عمل بنسبة مما يدفعه من
أجور لصالح قطاع النقل العام .سنعرف المزيد عن هذا الشأن في وحدة الحقة.
ال تقوم النقابة بدور في تنظيم المسائل المتعلقة بالسالمة ،مثل إصدار رخص القيادة أو تسجيل المركبات أو إنفاذ قوانين
المرور ،وليس لها دور أيضا في إنشاء وصيانة الطرق والجسور ،بل دورها الرئيسي النقل العام.
تتولى الهيئة المستقلة للنقل في باريس بشكل رئيسي مسئولية تشغيل خدمات النقل العام في وسط باريس ،بالنسبة للقطارات
والحافالت .ورغم أنها شركة يمتلكها القطاع العام تقوم بتشغيل الخدمات بموجب عقد مع نقابة النقل في إيل دو فرانس التي
تحدد نوع الخدمات المطلوبة ومستواها.
تقوم الهيئة المستقلة للنقل في باريس والشركة الوطنية للسكك الحديدية بتشغيل الخدمات اإلقليمية ،وكل منهما مسئول عن
بعض الخطوط ،بينما تتولى شركة خاصة باسم "المؤسسة المهنية للنقل في إيل دو فرانس" مسئولية تشغيل خدمات
الحافالت في بعض الضواحي.
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المهام االستراتيجية
نقابة النقل في إيل دو فرانس

تخطيط الخدمات

تخطيط الخدمات

التنظيم

نقابة النقل في إيل دو فرانس

الحكومة المحلية
نقابة النقل في إيل دو
فرانس /الشركة الوطنية
للسكك الحديدية

شرطة نقابة النقل في إيل دو فرانس

عمليات النقل العام

إنشاء البنية التحتية وصيانتها

شركات اإلنشاء
الحكومة المحلية
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الهيئة المستقلة للنقل في باريس
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
المؤسسة المهنية للنقل في إيل
دو فرانس

المرافق العامة
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عند النظر في مختلف المهام والهيئات القائمة على أدائها ،سنالحظ أن نقابة النقل في إيل دو فرانس تضطلع بدور هام في
المهام االستراتيجية ،وكذلك مهام تخطيط الخدمات .وتتولى النقابة والشرطة المحلية مسئولية تنفيذ جوانب مختلفة من المهام
التنظيمية ،حيث تُحدد النقابة األجرة ،بينما تقوم الشرطة المحلية بتنفيذ باقي المهام الخاصة بإصدار رخص القيادة وغيرها.
تتولى الحكومة المحلية مسئولية تخطيط البنية التحتية ،وليس نقابة النقل في إيل دو فرانس ،لكن يتم التعاقد على اإلنشاء
الفعلي للبنية التحتية مع شركات إنشاء خاصة ،وتتولى النقابة مسئولية تخطيط البنية التحتية للنقل العام.
تتولى الحكومة المحلية مسؤولية إنشاء البنية التحتية وصيانتها ،وليس النقابة ،في حين يتم تنفيذ علميات تشغيل النقل العام
بشكل أساسي بواسطة الهيئة المستقلة للنقل في باريس والشركة الوطنية للسكك الحديدية بموجب تعاقد مع النقابة.
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لندن
شئ َت بموجب قانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999
• هيئة النقل في لندن – هيئة قانونية أُن ِ
–

يتولى عمدة لندن مهمة وضع وتنفيذ السياسات ،لتشجيع وتعزيز مرافق آمنة
ومتكاملة وفعَّالة واقتصادية للنقل.

–

تحت اإلشراف المباشر للعمدة.

–

يترأس مفوض شئون النقل عمليات النقل.

–

مسئولة عن حافالت لندن ومترو أنفاق لندن وسكك حديد دوكالندز الخفيفة وإدارة
السكك الحديدية الخفيفة في كرويدون ولندن ريفر سيرفيسز للنقل النهري.

–

تدير أيضا محطة فيكتوريا كوتش (محطة حافالت).
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ق نظرة اآلن على مدينة لندن.
لنل ِ
تعتبر هيئة النقل في لندن الهيئة العامة الرئيسية المسئولة عن قطاع النقل ،وتأسست كهيئة قانونية بموجب قانون سلطة لندن
دورا قياديًا في تخطيط نظام النقل وصيانته ،وتخضع لإلدارة المباشرة لعمدة المدينة .تتولى
الكبرى لعام  ،1999وتؤدي ً
هيئة النقل في لندن مسئولية الحافالت ونظام مترو األنفاق وجميع الخدمات األخرى المتعلقة بالنقل العام ،كما تتولى إدارة
المحطات الهامة ،مثل محطة فيكتوريا كوتش.
يتم تشغيل الخدمات المستقلة الخاصة بمترو األنفاق ومحطة فيكتوريا كوتش بواسطة الشركات التابعة لهيئة النقل في لندن،
التي تُحدد معايير الخدمات واألسعار.

بالنسبة لخدمات الحافالت ،تقوم هيئة النقل في لندن بتحديد المسارات واألجرة ومعايير الخدمة ،ولكنها تتعاقد على الخدمات
مع مشغلين من القطاع الخاص.
وعلى غرار عمل نقابة النقل في إيل دو فرانس في مدينة باريس ،ال تقوم هيئة النقل في لندن بأداء المهام المتعلقة بإصدار
رخص القيادة وتسجيل المركبات ،حيث يتولى تلك المهام اإلدارة الوطنية للنقل من خالل هيئاتها الميدانية ،لكن على عكس
دور نقابة النقل في إيل دو فرانس في باريس ،تتولى هيئة النقل في لندن مسئولية الطرق والجسور في المدينة.
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المهام االستراتيجية

هيئة النقل في لندن

التنظيم

تخطيط الخدمات
هيئة النقل في لندن
مترو أنفاق لندن

تخطيط البنية التحتية

هيئة النقل في لندن
إدارة النقل

عمليات النقل العام

إنشاء البنية التحتية وصيانتها

شركات إنشاء خاصة

هيئة النقل في لندن

شركات تابعة لهيئة النقل في لندن
(محطة فيكتوريا كوتش)
المرافق العامة
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مترو أنفاق لندن
شركات تشغيل خاصة
خدمات منفصلة
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تتولى هيئة النقل في لندن مسئولية جميع المهام ،سواء بشكل مباشر أو من خالل شركات تابعة لها ،ما عدا التشغيل الفعلي
للحافالت وما يتعلق بإصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات.
تتولى شركة مترو األنفاق المحدودة مسئولية تخطيط البنية التحتية فيما يتعلق بنظام مترو األنفاق ،وهي شركة تابعة لهيئة
النقل في لندن.
يتم التعاقد مع شركات خاصة إلنشاء البنية التحتية وصيانتها .وفي الواقع ،حتى خدمات صيانة البنية التحتية لنظام مترو
إنفاق لندن يتم التعاقد عليها مع شركات خاصة.
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فانكوفر
• ترانس لينك هي هيئة النقل اإلقليمية ،وتأسست عام 1999
–

مسئولة عن النقل اإلقليمي ومسارات الدراجات وخيارات التنقّل بوسائل النقل المختلفة.

–

مسئولة عن تخطيط النقل العام وتمويله وإدارته ،باإلضافة إلى الطرق الرئيسية والجسور.

–

تخطيط وإدارة النظام اإلقليمي للنقل بشكل استراتيجي كامل.

–

تقديم الخدمات من خالل المتعاقدين ،باإلضافة إلى الشركات التابعة ،مثل شركة كوست
ماونتين للحافالت ،وشركة بريتش كولومبيا المحدودة لخدمات النقل السريع ،وسكاي
ترين ،وشركة ويست كوست إكسبريس المحدودة.
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في فانكوفر ،هناك هيئة نقل إقليمية تعرف باسم ترانس لينك .تم إنشاءها عام  1999بموجب قانون النقل في فانكوفر
الكبرى .وقد أنشئت لتتولى مسؤولية نظام النقل في اإلقليم بأكمله .والهيئة مسؤولة عن تخطيط وتمويل وإدارة جميع وسائل
النقل العام ،باإلضافة إلى الطرق والجسور اإلقليمية الرئيسية ،باإلضافة إلى تخطيط وإدارة نظام النقل اإلقليمي بشكل
استراتيجي كامل .تقدم ترانس لينك الخدمات من خالل متعاقدين معها وشركات تابعة ،لكن تقوم ترانس لينك بتحديد
المسارات والجداول الزمنية واألجرة وساعات العمل.
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المهام االستراتيجية
ترانس لينك

تخطيط الخدمات

تخطيط الخدمات

التنظيم

ترانس لينك
مترو أنفاق لندن

ترانس لينك
شركات التشغيل

ترانس لينك
إدارة النقل

عمليات النقل العام

إنشاء البنية التحتية وصيانتها
ترانس لينك

شركات إنشاء خاصة
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شركات تشغيل
منفصلة

خدمات منفصلة
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على غرار هيئة النقل في لندن ،تتولى ترانس لينك القدر األكبر من مسؤولية النقل الحضري في فانكوفر ،سواء بشكل
مباشر أو من خالل شركاتها التابعة ،وتكون مسئولية المهام التنظيمية المتعلقة بالسالمة على عاتق اإلدارة اإلقليمية للنقل.
وتقوم الشركات التابعة لترانس لينك بتشغيل خدمات النقل الفردية ،بينما تقوم ترانس لينك بتوفير المرافق العامة.
ويتم التعاقد خارجيًا على أنشطة اإلنشاء.
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سنغافورة
• هيئة النقل البري هي مجلس تشريعي ،تأسست عام  ،1995وتتولى مسئولية إدارة تنمية النقل
البري
–

تأسست عن طريق دمج أربعة كيانات تابعة للقطاع العام:
•

إدارة تسجيل المركبات

•

شركة النقل الجماعي السريع

•

قسم الطرق والنقل التابع إلدارة االشغال العامة

•

قسم النقل البري التابع لوزارة االتصاالت

–

تقوم هيئة النقل البري بتخطيط االحتياجات طويلة األجل لسنغافورة.

–

تتولى هيئة النقل البري مسئولية وضع وتنفيذ السياسات العامة التي تشجع الركاب على
اختيار وسائل النقل المناسبة.
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تعد هيئة النقل البري الهيئة الرئيسية المسئولة عن النقل في سنغافورة ،وهي هيئة قانونية تأسست عام  .1995تتولى هيئة
النقل البري مسئولية تخطيط االحتياجات طويلة األجل الخاصة بقطاع النقل في سنغافورة ،كما تقوم بوضع وتنفيذ السياسات
التي تشجع المسافرين على اختيار وسائل النقل األكثر مالئمة.
هيئة النقل البري مسؤولة أيضًا عن شبكة الطرق ،وتتولى الشرطة مهام إصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات .تتولى
عمليات تشغيل النقل العام شركتان من القطاع الخاص ،وهما شركة خدمات حافالت سنغافورة وشركة النقل السريع في
سنغافورة ،المتعاقدتان مع هيئة النقل البري .وتقوم هيئة النقل البري بتحديد معايير التشغيل ،بينما تقوم هيئة أخرى
(المجلس العام للنقل بتحديد أجرة الركوب.
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المهام االستراتيجية
هيئة النقل البري

تخطيط الخدمات

تخطيط الخدمات

التنظيم
هيئة النقل البري /الشرطة/
المجلس العام للنقل

هيئة النقل البري

عمليات النقل العام

إنشاء البنية التحتية وصيانتها
هيئة النقل البري

شركات إنشاء خاصة
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هيئة النقل البري

شركة النقل الجماعي السريع في سنغافورة
شركة خدمات حافالت سنغافورة

المرافق العامة
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تتولى هيئة النقل البري مسئولية جميع األنشطة ،ما عدا التشغيل الفعلي للنقل العام وتحديد األجرة (مسئولية المجلس العام
للنقل) ،ومهام إصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات (مسئولية الشرطة).
يتم التعاقد خارجيًا على إنشاء البنية التحتية.

Slide 15

بالتالي:
• هناك عدد من السمات المشتركة واالختالفات الهامة.
• تتولى مؤسسة رئيسية مسئولية التخطيط االستراتيجي وتخطيط الخدمات في جميع الحاالت.
• تتولى هيئة رئيسية أيضًا مسئولية تحديد أجرة النقل في جميع الحاالت ،عدا سنغافورة.
• ال تتولى نقابة النقل في إيل دو فرانس ،في مدينة فرنسا ،مسئولية الطرق والجسور.
• تختلف الجهة المسئولة عن التشغيل كما يلي:
–

الهيئات العامة (فرنسا)

–

الشركات التابعة (فانكوفر)

–

مجموعة من الشركات التابعة وشركات التشغيل من القطاع الخاص (لندن)

–

جميع شركات التشغيل تابعة للقطاع الخاص (سنغافورة)

• ال تتولى الهيئة الرئيسية في أي من الحاالت المذكورة مسئولية إصدار رخص القيادة وتسجيل
المركبات وإنفاذ قانون المرور.
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الوحدة  / 3المجموعة  (C3 / M3): 3الترتيبات المؤسسية للنقل الحضري

15

بالتالي ،نرى عدد من السمات المشتركة ،رغم وجود بعض االختالفات الهامة في كيفية إدارة وتنظيم النقل الحضري في
تلك المدن ،فلدى كل منها هيئة رئيسية مسئولة عن النقل في المدينة.
تتولى نقابة النقل في إيل دو فرانس في مدنية باريس المسئولية الرئيسية عن نظام النقل العام ،بينما تتولى هيئات رئيسية في
األمثلة الثالثة األخرى مسئولية أوسع نطاقًا تشمل الطرق والبنية التحتية.
يتم التعاقد على عمليات تشغيل العام في باريس مع شركات مملوكة للقطاع العام ،بينما يتم التعاقد مع شركات تابعة أو
مشغلين من القطاع الخاص في المدن األخرى.
تتعاقد مدينة فانكوفر مع شركات تابعة ،في حين يتم التعاقد في مدينة لندن على خدمات مترو األنفاق مع شركة تابعة،
وعلى خدمات الحافالت مع مشغلين من القطاع الخاص.
يتم التعاقد في سنغافورة على جميع عمليات التشغيل مع مشغلين من القطاع الخاص.
ال تقوم الهيئة الرئيسية في جميع الحاالت المذكورة بأداء المهام التنظيمية الخاصة برخص القيادة وتسجيل المركبات ،أو
إنفاذ قوانين المرور ،لكن تقوم الهيئة الرئيسية بتحديد أجرة النقل العام في جميع األمثلة ،عدا سنغافورة.
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التنسيق أفضل
كلما قل عدد المؤسسات
يؤدي تعدد المؤسسات إلى التشتت
لكن...
مؤسسات أقل تعني غياب المنافسة
LUTP
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يخضع تنظيم الحكومات في كل مدينة إلى حد كبير لكيفية وضع مناهجها المختلفة ،لذا قد يكون من الصعب استنساخ نفس
الهيكلة في مدينة أخرى .يجب فهم تنظيم حكومة المدينة عند وضع منهج لتشغيل وتنظيم النقل الحضري.
يكون التنسيق أفضل عند وجود عدد أقل من المؤسسات ،حيث يؤدي تعدد المؤسسات إلى التشتت ،لكن قد تغيب المنافسة
وتسوء جودة الخدمات عندما يدير عدد صغير من الهيئات نظام النقل العام.
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يتمثل الحل في
"إدارة المنافسة"
تخطيط منسق
مع منافسة في تقديم الخدمات
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التساؤالت الرئيسية عند إنشاء مؤسسات جديدة
• ما هي المهام التي يجب أن تؤديها تلك المؤسسات؟
–

هل يجب أن تتعلق المهام بالنقل العام فقط ،أم يجب أن تشمل جميع جوانب قطاع النقل في
المدينة؟

–

هل يجب أن تغطي المهام حدود المدينة فقط ،أم اإلقليم بأكمله؟

–

هل يجب تشغيل النقل العام بواسطة كيان يمتلكه للقطاع العام أم يتم التعاقد عليه مع
مشغلين من القطاع الخاص؟

• ما هي الصالحيات والسلطة القانونية التي يجب أن تمتلكها تلك المؤسسات؟
–

هل يجب ان تمتلك القانون التنظيمي الخاص بها ،أو أن تتأسس بموجب القانون التنظيمي
الحاكم لجميع الهيئات التجارية؟

–

LUTP

ما نوع الصالحيات التي يجب أن تمتلكها إلنفاذ قراراتها؟
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تتمثل بعض التساؤالت الرئيسية عند إنشاء مؤسسات جديدة في طبيعة المهام ال ُمحددة التي يجب أن تؤديها تلك المؤسسات.
هل يجب أن تتعلق مهامها بالنقل العام فقط ،أم يجب أن تشمل جميع جوانب قطاع النقل في المدينة؟ هل يجب أن تغطي
المهام حدود المدينة فقط ،أم اإلقليم أيضًا؟ هل يجب تشغيل النقل العام بواسطة كيان يمتلكه للقطاع العام أم يتم التعاقد عليه
مع مشغلين من القطاع الخاص؟
كيف يُمكن إنشاء تلك المؤسسة ،وبموجب أي سلطة؟ هناك بعض الحاالت ،مثل لندن وفانكوفر وسنغافورة ،حيث أُن ِشئ َت
المؤسسة بموجب قانون تنظيمي خاص بها ،ومن الممكن أيضًا إنشاء المؤسسة بموجب قانون قائم ،والذي يُمكن أن يكون
قانونًا عا ًما إلنشاء المؤسسات وتنظيم مهام أي كيان تجاري .في تلك الحالة ،يصعب منح المؤسسة سلطات خاصة قد
تحتاجها ألداء مسئولياتها.
من الممكن أيضًا إنشاء مؤسسة من خالل أمر تنفيذي ،وفي تلك الحالة يكون هناك قيود فيما يتعلق بنطاق الصالحيات التي
يُمكن منحها لتلك المؤسسة.
صا بها ،ومع ذلك فإن سن قانون خاص يُمكن أن
يُشير ما سبق إلى أنه من األفضل إنشاء مؤسسات تمتلك قانونًا تنظيميًا خا ً
يكون معقدًا ويستغرق الكثير من الوقت ،لذا تختار بعض المدن استخدام قانون عام إلنشاء تلك المؤسسات ،أو استخدام
الطرية األسهل إلنشائها بموجب أمر تنفيذي.
مرة أخرى ،يعتمد االختيار على الوضع السائد في كل مدينة.
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(تابع) التساؤالت الرئيسية
• كيفية تمويلها؟
–

منح حكومية

–

موارد خاصة بها

–

ضرائب مخصصة لها
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هناك أيضًا تساؤل بشأن كيفية تمويل تلك المؤسسات .هل يجب:
تمويلها من المنح الحكومة فقط؟
أن تكون مستقلة عن الحكومة ،ويُس َمح لها أن تتولى بنفسها جمع مواردها المالية؟
أن يكون هناك ضرائب ُمحددة ،يتم تخصيصها لذلك الكيان؟
ً
أمواال حكومية ،بينما تتلقى نقابة النقل في إيل دو فرانس
تتلقى هيئة النقل في لندن وشركة ترانس لينك وهيئة النقل البري
حصيلة ضريبة ُمخصصة لها.
هناك بعض اإليرادات المحتملة من الممتلكات واإلعالنات والخدمات األخرى التي تتدفق لتلك الكيانات.
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(تابع) التساؤالت الرئيسية
• كيفية تمويلها؟
–

منح حكومية

–

موارد خاصة بها

–

ضرائب مخصصة لها

• كيفية الحصول على القوى العاملة الخاصة بها؟
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–

االنتداب من الهيئات الحكومية (نقل مؤقت)

–

التعيين المباشر من سوق العمل
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كيف يُمكن للمؤسسة الحصول على القوى العاملة الخاصة بها ،وبموجب أي شروط؟ هي يجب عليها االعتماد على
االنتدابات الحكومية (نقل مؤقت) ،أم التعيين المباشر من سوق العمل؟ هل يعملون بموجب عقود مؤقتة أم يتم تثبيتهم بكامل
حقوقهم التأمينية؟ هي تكون رواتبهم مماثلة للرواتب الحكومية أم مختلفة؟
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(تابع) التساؤالت الرئيسية
• كيفية تمويلها؟
–

منح حكومية

–

موارد خاصة بها

–

ضرائب مخصصة لها

• كيفية الحصول على القوى العاملة الخاصة بها؟
–

االنتداب من الهيئات الحكومية (نقل مؤقت)

–

التعيين المباشر من سوق العمل

• ما شكل األسلوب الوظيفي؟
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–

هل تكون صغيرة واحترافية مع االعتماد على تعاقدات خارجية ()outsourcing؟ أم...

–

تعمل بطاقم عمل داخلي كامل؟
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هناك سؤال آخر يتعلق باألسلوب الوظيفي الخاص بالمؤسسة .هل تكون صغيرة واحترافية مع االعتماد على التعاقدات
الخارجية) (outsourcing؟ أم تمتلك القوى العاملة والقدرة الخاصة بها داخلها ألداء جميع المهام؟
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الملخص
• يجب إنشاء المؤسسات "إلدارة المنافسة" ،وتنسيق جميع جوانب النقل الحضري،
وأداء الدور التنظيمي.
• يجب أيضا أن تتولى المؤسسات تشغيل الخدمات.
• هناك أوجه تشابه واختالف في األمثلة المذكورة.
• يطرح عدد من التساؤالت عند إنشاء تلك المؤسسات:
–

المهام

–

الصالحيات

–

التمويل

–

القوى العاملة

–

األسلوب الوظيفي

• مدينة لها خصائصها الفريدة ،وقد تتطلب حلوال فريدة!
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دورا ها ًما في إدارة نظام النقل وتنظيمه في أي مدينة ،وتوضح األمثلة وجود أوجه تشابه
الخالصة ،تلعب الهيئات الرئيسية ً
وكذلك اختالف بينها.
عند إنشاء تلك المؤسسات يجب طرح عدد من التساؤالت واإلجابة عليها .وهناك خيارات ،ومزايا وعيوب لكل خيار ،لذا
يجب أن تتسق الخيارات مع السياق المحلي.
كل مدينة لها خصائصها الفريدة ،وقد تتطلب حلوال فريدة!

