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 نبذة عن التعاون في مجال النقل واالتصاالت

  

I. مقدمة 

ة البنية صوخصخالفرد واحتياجات التنقل لألسر وعولمة التجارة وإلغاء القيود  تنمو صناعة النقل بسرعة بسبب زيادة دخل

 ، فضالً عن التقدم التكنولوجي.التحتية للنقل والخدمات

ة عالية الجودة ، وتعد البنية التحتيللشعوبتعتبر البنية التحتية للنقل أمًرا حاسًما لكل من التنمية االقتصادية واالجتماعية و

ستتجاوز احتياجات االستثمار في النقل  "2030"البنية التحتية حتى عام  فقًا لتقريروو 1ركيزة أساسية للقدرة التنافسية الدولية.

من أجل التخطيط الفعال للبنية و. 2030-2009 ما بين عامي تريليون دوالر أمريكي خالل الفترة 11والبنية التحتية العالمية 

 ، تحتاج البلدان إلى أطر سياسات وطنية سليمة وضمان التمويل الالزم.حتية للنقل وتنفيذهاالت

من المتوقع أن ينمو سفر الركاب عبر الطرق والسكك الحديدية في جميع أنحاء  ا يتعلق بالنقل البريعالوة على ذلك، فيم

لالقتصادات  ٪450إلى  ٪240 بين، بينما من المتوقع أن يتراوح هذا النمو 2050بحلول عام  ٪230إلى  ٪120العالم من 

سكك لبري وال، من المتوقع أن يزداد النقل العالمي اذلك. عالوة على منظمة التعاون االقتصادي والتنميةغير األعضاء في 

 2في نفس الفترة. ٪420و ٪230الحديدية بين 

كار والتنمية ة للنمو واالبتيًضا وتستمر في كونها صناعة رئيستكنولوجيا المعلومات تنمو أواالتصاالت فإن صناعة  وبالمثل

في  ٪6الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  منكنولوجيا المعلومات تواالتصاالت تبلغ حصة قطاع واالقتصادية واالجتماعية. 

جيات نولومع االنتشار السريع للتكوالبلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأقل نسبيًا في البلدان النامية. 

شرة ن أن تكون المساهمات غير المبا، يمكالعدد في المستقبل. إلى جانب ذلك، يمكن أن يرتفع هذا الرقمية في البلدان النامية

 من خالل تحسينات في إنتاجية العوامل كبيرة كذلكفي النمو االقتصادي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستثمارات 

 اإلجمالية.

يرتبط وتعتبر البنية التحتية للنقل واالتصاالت عنصرا حاسما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان.  في هذا اإلطارو

ي تتيح زيادة ، والتة للنقل وأنظمة النقل الخاصة بهاالنمو االقتصادي واإلنتاجي لمنطقة معينة ارتباًطا وثيقًا بالبنية التحتي

 .ًماحج والوصول إلى أسواق العرض والعمل األكبرلوجستية وتوفير المخزون خالل انخفاض التكاليف الاإلنتاجية من 

ة لجائحستجابات كما أن لالآثار غير عادية على أنظمة وخدمات النقل في البلدان.  كانت لجائحة كورونا، إلى جانب ذلك

 ى تنقل األشخاص والسلعهائلة عل ا، آثارً ت اإلغالق للمناطق المتضررة، من تنفيذ التباعد االجتماعي إلى سياساكورونا

 سيكون لذلك أيًضا آثار تراكمية على النشاط االقتصاديو، وبالتالي على القطاع بأكمله. وتوصيلهم واستمرارية خدمات النقل

ور وهناك شع، فضالً عن الصناعات واألسواق وسالسل التوريد ذات الصلة. لمناطق والخدمات اللوجستية للشحنللمدن وا

لى ، سيصبح التأثير عالمدن واألقاليم والبلدانالنقل العام والطيران التجاري. ومع إغالق حدود قطاع هذه األزمة في أكبر ب

 الذي يزداد سوًءا بسبب تكديس المخزون.وهو األمر ، تاج أكثر وضوًحا مع نقص المنتجاتاإلن ونقاطالسلع والخدمات 

 2012، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1

 منتدى النقل الدولي 2
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في مجال  رالسفانخفض الطلب العالمي على كما إلى انخفاض كبير في نشاط النقل.  جائحة كوروناأدت تدابير احتواء ولقد  

مليار دوالر في  300 خسائر بقيمة. ومن المتوقع أن تكون هناك 2019مقارنة بعام  2020في عام  ٪80الطيران بنسبة 

فقًا لالتحاد الدولي للسكك الحديدية بلغ إجمالي خسارة إيرادات الركاب لمشغلي السكك واإليرادات بسبب هذا االنخفاض. و

، انخفضت أنشطة نقل الركاب على الطرق عالميًا في . عالوة على ذلك2020والر في عام مليار د 60الحديدية ما يقرب من 

 3الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.وهي إحصاءات تنطبق كذلك على . ٪80إلى  ٪40إلى ما بين كل مدينة تقريبًا 

 

، يتم إغالق العديد من خدمات النقل أو تقليص حجمها استجابة لذلكوجميع وسائل النقل.  تؤثر صدمة الطلب السلبية هذه على

يثير مخاوف بشأن كيفية استدامة الحد األدنى من االتصال  ، وهو مالالستخدام على النحو المطلوبألن الطرق لم تعد قابلة 

، فضالً عن حماية سالسل التوريد لواردات الغذاء والوقود ألغراض األساسيةوالتنقل بشريان الحياة للسماح بسفر الركاب ل

ن أ لى المدى القصير والمتوسطعمن المحتمل  نتيجة لذلك،ووات التوزيع المحلية. واإلمدادات الطبية والسلع األساسية وقن

عض مزودي هو توقع إفالس بف أما األمر األكثر دراماتيكيةيتأثر توفير هذه الخدمات بشدة بسبب الضائقة المالية للمشغلين. 

ل أهمية الحفاظ على عموهو ما يبرهن على  ،ركات الطيران في المستقبل القريبخدمات النقل الرئيسيين بما في ذلك ش

ومواكبة إلبطاء وتيرة األحداث  بلدان من خالل التدخالت السليمةوية الوطنية وقدرات النقل األخرى في الالخطوط الج

 .جائحة كورونابعد  قطاع النقلاالستجابة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في 

 

قاش من لنوللمساهمة في اجائحة كورونا نظًرا ألهمية تطوير استراتيجيات التخفيف السليمة لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد و

للكومسيك اجتماعها السادس عشر ، فقد كرست مجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة وجهة نظر الدول اإلسالمية

". إن تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في هذا جائحة كورونا"استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد لـ

ذات الصلة األهداف خالل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في تحقيق من  المجال

 الستراتيجية الكومسيك.

 

II .الكومسيكأنشطة النقل واالتصاالت في إطار في مجال تعاون ال 

ال الستراتيجية الكومسيك في مج ي الدول األعضاء هو الهدف الرئيسإن تحسين أداء وفعالية واستدامة النقل واالتصاالت ف

النقل واالتصاالت مجموعة عمل  درست، دورة السادسة والثالثين للكومسيكمنذ الو، في هذا اإلطاروالنقل واالتصاالت. 

   عشر. في اجتماعها السادسجائحة كورونا الكومسيك بالتفصيل استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد ب

 جائحة كوروناالتخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد  استراتيجيات .أ

 )االجتماع السادس عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت(

في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك، جائحة كورونا استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد  3

 2021 /أيارمايو

 /أيارمايو 31 يوم افتراضيًا عبر اإلنترنتُعقد االجتماع السادس عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة للكومسيك لقد 

 ".جائحة كوروناوكان موضوعه "استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد  2021
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عملية التحضير للدراسات التحليلية القطاعية  علىكانت هناك تعديالت طفيفة  جتماع الوزاري األخير للكومسيكمنذ االو

مة من نقاط االتصال الوطنية مع األخذ في االعتبار الطلبات والتعليقات القي   ،للكومسيك وإجراء اجتماعات مجموعة العمل

بينما سيتم و .للعمجتماعين متتاليين لمجموعة اسيتم إعداد تقرير بحثي واحد الووكبار الخبراء المعنيين من البلدان األعضاء. 

 ، سيتم تقديم التقرير المكتمل إلى االجتماع الثاني.ى من التقرير إلى االجتماع األولتقديم المسودة األول

المساهمات النشطة  تحظى، قت كاٍف إلتقان الدراسة النهائيةستكون هناك فترة إعداد طويلة وو؛ إذ هذه الطريقة الجديدةوب

هذه الطريقة الجديدة على تعزيز النهج الموجه نحو  ستعمل. أكبر أهميةبن األعضاء في العملية لنقاط االتصال وممثلي البلدا

 مكتب تنسيق الكومسيك لوضع توصيات سياسية أكثر واقعية لصالح الدول األعضاء. اتاسسي

لكومسيك اواالتصاالت بالنقل عمل  لمجموعةيتم إعداد تقرير بحثي بنفس الموضوع الجتماعين متتاليين  رفي هذا اإلطاو

النقل مل ع لمجموعةبينما سيتم تقديم النسخة األولى من التقرير إلى االجتماع السادس عشر و)السادس عشر والسابع عشر(. 

لذي سيعقد ا النقل واالتصاالتعمل  لمجموعةسيتم تقديم النسخة النهائية من التقرير إلى االجتماع السابع عشر  واالتصاالت،

ة ل لآلثار الحالية والمستقبليفهم أفضلمن الدراسة هو إنشاء أساس مفاهيمي  الهدف الرئيسإن . 2021 تشرين األول/في أكتوبر

على مزودي خدمات النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتوصل إلى استراتيجيات جائحة كورونا ل

نظرة عامة  هيهذه الدراسة لستكون النتيجة المتوقعة وشأت حتى اآلن. وسياسات التخفيف السليمة لمواجهة التحديات التي ن

 ،عاون اإلسالميعلى مزودي خدمات النقل في البلدان األعضاء في منظمة التجائحة كورونا شاملة وموجزة عن انعكاسات 

ونا، جائحة كورثناء وبعد التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي أ ء على القضايا والتحديات الحاسمةمع تسليط الضو

فت الدراسة من المتوقع أيًضا أن تلو ة التي تحدد كيفية معالجة هذه القضايا من قبل مختلف الالعبين.التوصيات الرئيسوكذلك 

ايا باإلضافة إلى إثارة نقاش جاد حول القض ،على مزودي خدمات النقللجائحة كورونا االنتباه إلى اآلثار الحالية والمستقبلية 

 المحددة وكيفية معالجتها بشكل أفضل.

تكشف المسودة األولى عن نتائج مهمة فيما يتعلق باستراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل في العالم وكذلك في البلدان 

 ولدعلى قطاع النقل في العالم وكذلك في ة كورونا جائحاألعضاء. تقدم المسودة األولى للتقرير إطاًرا مفاهيميًا حول تأثير 

ي خدمات على مقدملجائحة كورونا منظمة التعاون اإلسالمي، واالتجاهات العالمية والتطبيقات الناجحة الحتواء اآلثار السلبية 

 .اءدول األعضوبمساهمة نشطة من ال في ضوء المناقشات التي دارت خالل االجتماع التقرير مسودةيتم تحسين وسالنقل. 

ة التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة تحديات الرئيسمن المتوقع أن تسلط النسخة النهائية من التقرير الضوء على الو

 وتتضمن توصيات سياسية سليمة ومحددة وعمليةآثار جائحة كورونا، التعاون اإلسالمي من خالل استراتيجيات التخفيف من 

التعاون  في الدول األعضاء في منظمةجائحة كورونا ت التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد لتطوير / تحسين استراتيجيا

على  جائحة كورونالتكشف المسودة األولى للتقرير أيًضا عن بعض التوصيات العملية للتخفيف من اآلثار السلبية واإلسالمي. 

 ؛النحو التالي

  للقطاع. يجب أن تعيد الدولة تنظيم الظروف التنافسية 

 مما يضمن الحفاظ على أنشطة مقدميال تزال فيها حواجز السفر قائمة ينبغي إنشاء طرق بديلة إلى البلدان التي ، 

 خدمات النقل.
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  يعد تعديل االلتزامات الضريبية كإعفاء مالي لمقدمي خدمات النقل أمًرا ضروريًا إلنقاذهم من االضطرابات المالية

 واإلفالس.

 للمحطات التي يديرها القطاع الخاص سيخلق ميزة مالية لمقدمي خدمات النقل. تقديم دعم متنوع 

 إنه ينقل المواد الخام والطاقة والمواد الغذائية من بين الضروريات ؛ إذ يل الشحن التجاري أمر حيوياستمرار تشغ

والتزويد بالوقود ، يجب توفير جميع الخدمات الضرورية )الخدمات الصحية في هذا الصددواألساسية األخرى. 

 ارة.للبح   (مدادات وشهادة االمتثال التنظيميواإل

 والتخليص السريع في المطارات ووكاالت  عدات الطبية الحيوية في الجماركيجب ضمان التخليص السريع للم

 الحدود من خالل قائمة رموز النظام المنسقة التي تقدمها منظمة الجمارك العالمية.

 غير الورقيةالمعامالت  اعتماد، يجب ناس على الحدود والنقاط الجمركيةلجسدي بين المن أجل تجنب االتصال ا 

 والتقديم اإللكتروني.

 (www.comcec.orgالتقرير متاح على موقع الكومسيك. )

 الكومسيك عورمشتمويل  -ب

لى إتحتاج  CPFالمشاريع الممولة في إطار و ( هو األداة الهامة األخرى لالستراتيجية.CPFتمويل مشروع الكومسيك )

م النقل ستراتيجية في قسالنتائج المتوقعة التي حددتها االويجب تصميمها وفقًا لألهداف و ،متعدد األطرافخدمة التعاون 

تلعب المشروعات أيًضا أدواًرا مهمة في تحقيق توصيات السياسات التي صاغتها الدول األعضاء خالل  الخاص بها.

  .(TCWG) االتصاالتو  النقل مجموعة عمل اجتماعات

ومسيك مشاريع ليتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الك ثالثة، تم اختيار في إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات المشاريع

 ، لم تكتمل هذه المشاريع بعد بسبب التأخير الناجم عن قيود السفر الدولية التي فرضها جائحةومع ذلك .2020في عام 

، بعد الدعوة الثامنة لتقديم مقترحات من قبل أصحاب المشروع. عالوة على ذلك 2021عام  لىإتم تأجيلها و ،19-كوفيد

، والتي CPFالمشاريع المختارة في إطار و. 2021، تم اختيار مشروع واحد ليتم تنفيذه في عام CPFالمشاريع في إطار 

 ؛هي كما يلي 2021من المتوقع أن تكتمل في عام 

. 2021"إنشاء أرشيفات النقل البحري" من قبل الكاميرون بالشراكة مع كوت ديفوار وتشاد في عام مشروع سيتم تنفيذ 

 (جامينان –دواال ) يرممية لتعزيز التدفقات التجارية في ويهدف المشروع إلى تطوير أطر قانونية ومؤسسية وتنظيم

تدريبي وورشة عمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال النقل لمناقشة  . سيتم تنظيم برنامج(انغيب –دواال )و

 المؤسسات واإلطار التنظيمي.

أبيدجان" سيتم تنفيذه من قبل نيجيريا بالشراكة مع بنين وتوغو  -المشروع الثاني بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس 

 وغامبيا. الهدف من هذا المشروع هو تسهيل حركة األشخاص والبضائع وتحسين الحوكمة على طول الممر.



 (20)/دي21-37اإلسالمي/الكومسيك/منظمة التعاون 

6 
 

ائر وتونس في الجز هما ،يا مشروع "تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية" مع دولتين شريكتين، ستنفذ تركعالوة على ذلك

. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين البلدان المختارة من خالل إنشاء لجنة تنفيذ 2021عام 

 وبناء القدرات.

نولوجيا المعلومات واالتصاالت: تمكين الشباب" من قبل جزر المالديف "تعزيز مهارات تكمشروع ، سيتم تنفيذ أخيًرا

تشمل  ،لتحسين قدرة الموارد البشرية من خالل إنشاء قوة عاملة متنقلة متنوعة يمكنها تقديم تطبيقات عبر اإلنترنت

والتسويق عبر اإلنترنت. البلدان الشريكة في هذا المشروع هي  FINTECH التكنولوجيا المالية التقنيات الناشئة مثل

 امبيا وتركيا.غ


