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واالتصاالت نبذة عن التعاون في مجال النقل  
 

ة من أهم عتبر التنقل  سة للنشا االقتصادخاص  حاجةال یلبي إذ ،وأكثرها جوهرة الخصائص الرئ
انمن  للذهاب ةاألساس ضائعفیها  شترك ؛ وهي حاجةإلى آخر م اب، وال  تقاسمتوالمعلومات. وال  ،الر

ات من مستو ال نفسافة االقتصادات والمناط  ان  تحظىالقتصادات التي لون غالًا ما فلتنقل. اإم
رب ات أكبر للتنقل فرص أفضل للتطو ان ات  ،إم ان فةمقارًنة بتلك ذات اإلم توفیر ما أن . الضع

ات ان فع األجور، واستثمار ود ،توظیف األشخاصوذلك ب ؛خدمات لعمالئهاتقدم الصناعة هو  التنقل إم
 وتولید الدخل. ،رأس المال

  
افة وسائل  عضوتكمِّل  ساعدالمختلفة تالنقل إن  سلذلكالتنقل. و  سبلتوفیر ل اعضها  هناك وسیلة  ت، ل

بیرة بین التنقل. و سبل على نحو متفرد عن توفیر نقل واحدة مسئولة  ، ثمة اختالفات  ة أخر من ناح
افضل و د التكلفة والسرعة. من حیث ترشی نقلوسائل ال قل الن حدثأافة وسائل النقل،  االستفادة من مزا

ةلوسائل  اجدید امتعدد الوسائط انتعاش ضائع متعدد الوسائط، النقل التقلید ة لنقل ال النس قه یتم ف. أما  تطب
  تشتمل على وسیلتي نقل على األقل.التي  السلعنقل  سالسلسلسلة من  ةأ أساًسا على

  
ات، و  ضائع متعدد الوسائط نوعابوصفها قد أحدثت الحاو . ، تغییًرا في العالممن أهم أنواع معدات نقل ال

ما  ضائع بین القارات،  سرت نقل ال ة، زت حفَّ و  ات،فاءة اللوجست رفعت مستو فقد  نمو التجارة العالم
ة من االنضمام إلى سالسلومَّنت  ة البلدان النام من  هائال ادون أن یتطلب ذلك قدر  ،التورد العالم

اق،  االستثمارات. ة الدور وفي هذا الس ه الحیو تتنامى أهم ضائع متعدد الوسائط  الذ یلع في نقل ال
ة، ة سالمة ، وضمان التكدس، وتقلیل المرورخفض أوقات  مّن منحیث  التجارة العالم ضائعاحر  ،ل
ةالحد من اإلضافة إلى    .التكالیف اللوجست

  
ضائع متعدد الوسائط  ه تالذ  على الدور المتمیز أدلةوقدمت الدراسات في مجال نقل ال نقل خدمات لع

ات ضائع في حاو ضائع متعدد الوسائطو  ،ال ة  ،نقل ال غرض إدماج الدول في سالسل التورد العالم
ة. ناًء على  وتعزز تجارتها الخارج حاثو ح نتائج أحدث األ ن توض م المعتمدة التجارة  ر خدماتآثا، 

اتا على ك الحدیدة في اخدمات و  ،لحاو ة الس نمت التجارة  ، حیثدولة 157عدد  فيلمناط النائ
ة ل ة تتكون من عیِّ الخارج ة 22نة فرع ة  دولة صناع عشرن عاًما من إدخال أول خالل  %292بنس



OIC/COMCEC/30-14/D(18)                                                                                                   

 

3 
 

ات إلى الموان استخدام  عندما تم %790 تهنسب بلغتارتفاعا شدیدا  ارتفعتبل إنها ، ئنظام الحاو
ل من الموان ات في  ك الحدید ئالحاو ةة والس ان .في المناط النائ الح و ضائع  ات في لنقل ال او

ة  135 انت في ، و على حجم التجارة أقل آثاردولة نام التجارة  حجمداد ز افقد  ؛الصاعد نفس االتجاهٕان 
ة  ات في استعاًما من  20خالل أول  %121بنس إلى  نسبتها ارتفعت لتصل ها، ولكنالموانئخدام الحاو
ل من الموان 357% ات في  الحاو ة  ئ،في حالة النقل  ك الحدید ة. وتبرز تفي والس لك المناط النائ

فة المحورة ضائع متعدد الوسائطل االستنتاجات الوظ لنقل  ةاإلیجاب دعم اآلثار التي تهدف إلى ،نقل ال
ا ضائع  ات.ال  1لحاو

  
ة ة وقد حققت الحصة السوق ة للبلدان النام ات العالم ة الحاو  ،دة على مدار العقد السابزا من حر

ة المتزایدة ل. 2011في عام  %40بلغت حوالي  ات في البلدان  موانئوتزامن هذا التطور مع األهم الحاو
ة ضائع   ،النام ة للسفن.ابوصفها مراكز لنقل  ات العالم منة الممرات  لش وفي الوقت نفسه، انحسرت ه

االخارجة التجارة  ا وأورو   .والداخلة إلیهما ،من أمر
  

األ ناًء على ذلك، فإن أنظمة النقل التي تتسم  ةو اشر على  ،واالستدامة ،داء الجید، والفعال لها تأثیر م
ل خ، النبذةهذه من غراض تحقی األ. ولالدول تطور ش  .النقل الجو اص على تم إلقاء الضوء 

 
ة في النقل الجو    أوًال: االتجاهات العالم

ل خاص  ش افة وسائل النقل، و . في شهد العقد الماضي تطوًرا غیر مسبوق في  صناعة النقل الجو
لفةوعلى الرغم من أن النقل الجو هو  المتمثل في  ،دوره أدالوسائل األخر للنقل، فقد مقارنًة  األكثر 

ة ، إلى أن یجعلهبین القاراتسرعة  اتصال سائلو توفیر  ة  قض ة واجتماع ة اقتصاد س ع رئ في جم
عته و  أنحاء العالم. طب ة صناعةالنقل الجو  السنوات نمًوا غیر مسبوق خالل  تشهد ، حیثعالم

ة. الثالثین  ة عززو الماض س عتمد إلى  ؛هذا النمو عوامل رئ بیر مثل نمو االقتصاد العالمي الذ  حد 
احة التي  ، ونمو صناعة الس ، و  إلى األغلب في تتجهعلى النقل الجو تطور ذا على النقل الجو

ا الذ یجعل من الطائرات والطیران  .وسیلة التكنولوج ل جوهر ش   أكثر أماًنا وأقل تكلفة 
 

                                                            
  (www.comcec.org)، االتجاھات والسیاسات العالمیة في مجال نقل البضائع متعدد الوسائطمكتب تنسیق الكومسیك،  1 
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نقل الجو في عام منظمة الطیران المدني الدولي واتحاد النقل الجو الدولي، قامت صناعة الل وفًقاو 
ار 1,3 حواليبنقل  2013 قرب من  مل ان العالم من %40راكب، وهو ما  ت على أساس رحال ،س

اب.  تم نقلذهاب وٕا ملیون طن من  8,49وأكثر من  من السائحین الدولیین %50ما یزد عن  و
ضائع، إلى جانب تصدیر  ضائع %35ال ما بی من ال متها، بنقلها جوا ف معلى أساس ق . ن األقال

اإلضافة إلى دور قرب من تولِّ  افإنهالنقل،  قطاعالمتفرد في  صناعة النقل الجو  و ملیون  7,8د ما 
اشرة في  فة م عوظ بلغ إجمالي  أنحاء العالم.  جم ترلیون  4,2االقتصاد العالمي  علىالطیران  أثرو

شمل ذلك اآلثا اشرةدوالر، و اشرة، وغیر الم احة. ةوالتحفیز  ،ر الم   للس
  

سب أن لعب النقل الجو هذا الدور  تحرر  فإنلنمو االقتصاد العالمي. على ساحة ا الحیو ولم 
ةواالتفاق ،ذات التكالیف المنخفضة الناقالتأسواق الطیران، وظهور  ة للخدمات الجو  ، هيات الثنائ

ر ة في هذا التطو ةعن طر ت ،قطاع الطیران الكبیر في عوامل أساس ط الجو ما بین الدول  عزز الروا ف
  وداخلها.

  
زد النقل الجو من  ةو ان عضها  إم ة،  ؛عضبرط الدول  ساعد على زادة اإلنتاج ع بمما  تشج

ات االستثمار واالبتكار، وتحسین  ات مستو و  األعمالقطاع عمل فاءتها، فضًال عن السماح للشر
فتح ت ة أسواًقا جدیدة بجذب الموظفین ذو الكفاءة. و ط الجو ر الروا حفز المزد من  ،أمام الدولةطو ما 

ةالرط بین الدول  تعزز یرفعوفي الوقت نفسه،  نشا التصدیر. اروسع و  ،مستو التنافس  مساحة االخت
ة في اإلنتاج  .في السوق المحلي اع أفضل الممارسات الدول ة على ات ات المحل شجع الشر وهو ما 

اإلضافة مقارنًة بنظیراتهارة، والتخصص في مجاالت تمتلك فیها مزة واإلدا  تعززؤد یإلى ذلك، . 
سیر جذب االستثمار الخارجي.  الرط فضل  اتساع نطاق الرط العالمي بین الدولنتیجة و إلى زادة ت

سفو " مؤسسة تقدرالنقل الجو خالل العقدین الماضیین،  سر أو ینوم ما یزد عن هذا التأثی "د إ ر 
ار دوالر  200   2إجمالي الناتج المحلي العالمي.على مل

  
ةونتیجة لذلك، لم تكن التطورات التي شهدتها صناعة النقل الجو  التالي  عاد خالل العقود األخیرة، و

امل  إرساء یتسنلن . ومع ذلك، للبلدان ورفاهتهامذهلة على النمو االقتصاد  آثاران لها  نظام 

                                                            
 2 d	Borders/		ATAG,	March	2012,	p:2Aviation/Benefits	Beyon  
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. ومن  ،افة وسائل النقل األخر في ستدامة اال ضمانام للنقل إال ومستد ثم، فإن إلى جانب النقل الجو
ة  ة للنقل الجو شدیدة األهم ة األساس   نقل.أفضل للوجود نظام  لضمانالبن

  
التواز مع أوجه التقدم التي طرأتعلى الرغم من و  ة للنقل قد تطورت على نحو هائل  ة األساس  أن البن

ما بین البلدانیال فعلى النقل الجو خالل العقود األخیرة،  بیر ف این  ة  ،زال هناك ت من حیث جودة البن
تضح جلًا أن الدول التي  ة للنقل وتكلفة خدمات النقل. و انظاًما تتبنى األساس ة للنقل  قو ة األساس للبن

 لي،االندماج في السوق العالمي الحامن ذلك أن قصد وُ  االقتصاد العالمي.ثمار المزد من  جنيت
ح ،والنجاح في تحقی التطور ص ا  قد  ه ضًر ة وصناعة نقل جو أش ة أساس اب بن المستحیل في غ

  متقدمین.
 

 منظمة التعاون اإلسالمي  النقل الجو في البلدان األعضاء 
ه قطاع الطیران هو  إن ة فاألساس الذ یرتكز عل ما في ذلك النمو االقتصاد والتنم ة،  ي البلدان النام

منظمة التعاون اإلسالمي.  ن مالحظة البلدان األعضاء  م ه الطیران على البلدان ذال األثرو  یتر
ة موانئمن خالل أعداد ال ،مي بوضوحاألعضاء في منظمة التعاون اإلسال التجارة، والخطو  الجو

ل دولة عضو. اب في  ة، وعلى نحو خاص عدد الر س ثمة شك فيأنه وعلى الرغم من  الجو  وجود ل
ة  موانئمن العدد أكبر  عالالجو  فإن، المنتظمةلخدمات التجارة لًا لفتقر حاالتي ت أو ،للطیران العام ةتا
میناء  520إلى أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تمتلك ما یزد عن  تشیر التقدیرات

ة العظمى من هذه ال. الناقالت المنتظمةستخدام خضع حالًا الی ،جو تجار  ة  موانئوتوجد الغالب الجو
ة افتشجع في البلدان التي  ا، وٕایران ومالیزا) الطیران مع الدول األرعة الكبر عل ا، وتر والتي  ،(إندونس

ة موانئمن ال %40بها  الغ عددها  الجو   3.میناء جو  520ال
  

عضوعلى الجانب اآلخر، فإن الب من خطو  الدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تمتلك 
ة، على مستو العالماألسرع نمًوا الطیران  ة  التي ُتعتبر قو محر س ة  ؛ مثللطیرانلرئ الخطو الجو
ة،  دولة عضو  38إال فصح ت وفي حین ال لیون إیر.خطو و  ،تحاداالطیران ، و وطیران اإلماراتالتر

اب ةسنوال األرقامعن  ا أعلى  ولِّدوت ملیون راكب. 6,602 عدًدا هائًال قدره ، فإن اإلجمالي یبلغهالر تر
ة طیران تصل إلى  ة ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  %22حر تلیها اإلمارات و من إجمالي الحر

                                                            
  اول دلیل خطوط الطیران الرسمیة لجد 	SH&E	ICFتقدیرات 3 
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ة تبلغ  ة المتحدة بنس ا ومالیزا ،%15العر ل منها ب ،ثم إندونس ةحیث تسهم  . ومرة %5,13 بلغت نس
ا  ، نجد أن تر ل ملحو في مجال الطیران، حیث  تتصدرأخر ش ةالسوق  من  %20 تحظى بنس

ة الطیران الجو  ة قدتحتل  في حین، إجمالي حر ة بنس ة الثان ا المرت   4.%14رها إندونس
  
منظمة التعاون اإلسالو  ة بین البلدان األعضاء  ة الجو بیر في أرقام الحر این  ة، ثمة ت مي. فمن ناح

عضعدة تحق  ة. على سبیل المثال، یتم  ابلدان أعضاء  ة الجو ة للحر من أعلى المعدالت العالم
ة المتحدة، ومطار تصنیف  اإلمارات العر ا، ومطار دبي الدولي  س ارنو هاتا الدولي في إندون مطار سو

ا وااللمبور الدولي في مالیز  ،أتاتورك الدولي في تر األكثر  ة الثالثینجوال الموانئمن ضمن  ،اومطار 
، تفتقر  ة أخر ة. ومن ناح ضائع الجو ة نقل ال بلدان أعضاء في منظمة عدة ازدحاًما من حیث حر

ة موانئالتعاون اإلسالمي إلى وجود  التالي، ال  جو . تشهدعاملة، و ة للطیران الجو وضح  5أ حر و
اب  ة للر ة الجو   .2013البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عام الجدول أدناه الحر

 
اب  منظمة التعاون اإلسالمي خالل عام النقل جدول: ر لكل ( 2013الجو في البلدان األعضاء 
 ملیون راكب)

امنطقة الشرق األوسط وشمال أفرق ا جنوب   بر الكالصحراء أفرق ا   آس
ا ا 3,7 نیجیرا 74,3 تر  85,1 إندونس

ة المتح دةاإلمارات العر  46,3 مالیزا 0,840 توجو 69,1 
ة اكستان 0,630 موزمبی 28,2 السعود  7,7 

ةإیران اإلسالم ةجمهور ازاخستان 0,556 السودان 18,8   4,8 
ستان 0,495 السنغال 18,7 قطر  2,5 أوز

ةجمهورة مصر العر فوار 9,9  وت د ش 0,433   2 بنجالد
ا 6,7 المغرب  1,6 أذریجان 0,309 مورتان
 1,2 أفغانستان 0,287 الكامیرون  4,9 عمان
مبرونا دار السال 0,258 الصومال 4,5 الجزائر  1,2 
حرن ستان 181 أوغندا 4,4 ال  0,628 طاج

                                                            
لسیاحة فیما بین البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، االجوي الستدامة أشكال االتصال مكتب تنسیق الكومسیك، تطویر  4 

(www.comcec.org)  
  نسخة منقحة. – 2014ك بالكومسیاآلفاق المستقبلیة للنقل 5 
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ا 4,1 تونس اجمهورة قرغیز  146  جمهورة جامب  0,525 
 0,259 سورنام 137 بنین 3,4 األردن
ت ینا فاسو 3,1 الكو انا 106 بور  0,191 غو
ا مانستان 0,087 النیجر 2,5 لیب  0,146 تر
 0,034 الجابون  1,9 لبنان

من  0,033 تشاد 1,2 جمهورة ال
ا ان  0,033 مالي 0,865 أل
 0,512 العراق

ة ة المصدر: مؤشرات البنك الدولي للتنم   العالم

  
وجه عام،  ا  تزدادو ة الغال ةحر اب الجو اإلضافة إلى ذلك،  في ر ان.  الس البلدان األكثر ازدحاًما 

ة  ،ومد توافر وسائل نقل بدیلة ،یؤثر مستو الدخل، والموقع الجغرافي اب الجو ة الر على مستو حر
ة. على سبیل المثال، فإن الدول التي یزداد دخل الفرد بها معدل  یرتفع على األرجح ،في الدولة المعن

ة حر اب الجو ن مالحظة أن البلدان الجزرة التي . فیها الواحد فردللة الر م المثل،  الها بو  أش
ة ل اتصال اب الجو ة الر ة  النظرةوتتسم . الواحد فردلمحدودة للنقل البر لدیها أرقام أعلى لحر المستقبل

ة ل ةاإلیج البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي لصناعة الجو ینبىء بذلك النمو  حیث، اب
افة المناط في ذلك المجال. الكبیر ون  الذ تشهده  توقع أن  على نحو خاص  مستقراالنمو هذا و

ة، وظهور سبب زادة  تعمل  ، تلك العوامل التيوتحرر القطاع ،منخفضة التكالیف الناقالتالقوة الشرائ
ة.  وضح الر مًعا على دعم توسع الخدمات الجو ابو  في الجو  النقل قم أدناه التغیرات في أعداد ر

ا  .2012وحتى  1993خالل الفترة من  منظمة التعاون اإلسالمي، تضح جلًا أن بلدان قارة آس و
منظمة خالل  التعاون اإلسالمي، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تفوقت على المناط األخر 

ا ان األعضاء من منوأن البلد ،1996إلى  1990الفترة من  تصدرت طقة الشرق األوسط وشمال أفرق
ة في و  . 2012وحتى  1997خالل الفترة من  القائمة، اب الجو ة الر لتا المنطقتین األعضاء تزداد حر

تدنت ، في حین لها التعاون اإلسالمي منظمةمنطقة في ها ن متوسطعفي منظمة التعاون اإلسالمي 
ا جنوب  منطقة   .2012وحتى  1993عن هذا المتوسط خالل الفترة من  الكبر حراء الص أفرق
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اب  ل: ر منظمة التعاون اإلسالمي خالل  النقلش   2012 - 1993الجو في البلدان األعضاء 

 
ةالمصدر ة : مؤشرات البنك الدولي للتنم   العالم

  
ة في قطاع الطیران استثمانمو استقرار یتطلب  ة اراألسواق الناشئة والمتنام ة األساس ت جدیدة في البن

ة موانئلل ة.  ،الجو ة الجو ة على الحر اب في البلدان فوالرقا بیر من ر ، النقلالتي بها عدد   الجو
ر ال ة تطو ل عمل ن تمو ة موانئم في  من خالل القطاع الخاص ،القائمة على مشروعات التوسع الجو

اب حالتي تقل فیها البلدان  أما. المقام األول ة ر ا ما تحتاج  ،الجو  النقلر ل استثمارات فغال إلى تمو
ستدعي النمو  اإلضافة إلى ذلك،  ة من خالل القطاع العام.  ة األساس ة  القو البن اب الجو ة الر لحر

مي لضمان السالمة واألمن واالستدامة وجه و . ومنفتحةمنافسة عادلة  إطارفي  ،تحسین اإلشراف التنظ
ة، خاص، في ظل  ة الحال ومات البیئة االقتصاد ما بین على الح ات وسائل االتصال ف ترتیب أولو

اهظة، ووضع اللوائح  فرض الضرائب ال ة النقل الجو  م عمل التي البلدان، بدًال من اإلفرا في تنظ
ة ة األساس ر البن اًء، والتسبب في اختناقات مرهقة في مجال تطو    .تفرض أع

 
كالتعاوثانًا:    ن في مجال النقل تحت مظلة الكومس

الكفاءة أل انظر  ة وجود منظومة نقل تتسم  البلدان األعضاء، تم بذل جهو  لضمانهم ة المستدامة   دالتنم
ك.   حثیثة تحت مظلة الكومس
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شأن النقل واالتصاالت 2-1 ك  ة الكومس   استراتیج

كي تضمها االتالنقل واالتصال من مجاالت التعاون الستة إن مجال  ة الكومس َد الهدف ستراتیج . وَتَحدَّ
ة واالستدامة لكل  االستراتیجي للتعاون في النقل واالتصاالت تحت عنوان " في والفعال تحسین األداء الوظ
ما بین الدول األعضاء مي، وقد  ".من قطاعي النقل واالتصاالت ف ة اإلطار التنظ حددت االستراتیج

ش ة وال ة للنقلوالقدرة المؤسس ة األساس اسات البن ا المعلومات واالتصاالت ،رة، وس ، بوصفها وتكنولوج
 . لنقل واالتصاالتمجاالت المخرجات في قطاع ا

  
النقل واالتصاالت 2-2  اجتماعات فر العمل المعني 

  
النقل واالتصاالت -  االجتماع الثالث لفر العمل المعني 

  
النقل یوم انعقد االجتماع الثالث لفر عمل الكو  ك المعني   ،في أنقرة 2014ذار آمارس/  13مس

ةاالجمهورة  منظمة  " تحت عنوان ،لتر ضائع متعدد الوسائط بین الدول األعضاء  ر نقل ال تطو
اسة ات الس ة وتوص   ".التعاون اإلسالمي: جوانب التنفیذ الحال

  
ضوفي أثناء االجتماع، ناقش الممثلون الوضع الحالي ل في بلدانهم من منظور ائع متعدد الوسائط نقل ال

ات التنفیذ ة، وتحد مي، والممارسات التشغیل ما  ،اإلطار التنظ ة.  ة والجغراف ذا القدرات المؤسس  َأْثَرتو
ادل الممثلون . المناقشات القطاع الخاص يالدول األعضاء وممثل يمندوعروض  ما فضًال عن ذلك، ت

ات اكتسبوه من خبرات، وحققوه من ات التحفیز في مجال النقل متعدد  إنجازات، وواجهوه من تحد شأن آل
ة همالوسائط في بلدان   .المعن

  
ومي اسات على المستو الح عض الس ة توفیر  ،وفي ختام االجتماع، تم االتفاق على ضرورة تنفیذ  غ

منظمة التع ضائع في البلدان األعضاء  اون اإلسالمي. وتتمثل تلك خدمات أفضل للنقل متعدد الوسائط لل
اسات أساًسا في  مي  وضعوسائل النقل، و  أو عادلة لكل كافئةمتمنافسة شرو تحدید الس إطار تنظ

للذلك مخصص س - حاجة إلیهاعند ال -  محطات متعددة الوسائط إنشاء ، وتمو  اإلضافة إلى تأس
عة لإدارة  اتفي مجال اللوجستكرس عملها تحدیدا  ،وزارة النقلتا  والصناعة متعددة الوسائط. ،ت

ة المعنونة  ،االجتماع ترد محاضر ضائع متعدد الوسائط بین "إلى جانب الدراسة التحلیل ر نقل ال تطو
البلدان  ضائع متعدد الوسائط  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: وضع تنفیذ نقل ال
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ة للنقل اتقرر و  ،االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ك  –آلفاق المستقبل على  ،"2014الكومس
ك     .(www.comcec.org) الموقع اإللكتروني للكومس

  
النقل واالتصاالت - ع لفر العمل المعني   االجتماع الرا

ع  النقل واالتصاالت یوم انعقد االجتماع الرا ك المعني  في  2014سبتمبر/أیلول  11لفر عمل الكومس
ةالجمهور ،أنقرة احة في الدول  تحت عنوان " ،ة التر ة من أجل استدامة الس ال اتصال جو وضع أش

  ". األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  

مي  ال لوضعوفي أثناء االجتماع، ناقش الممثلون اإلطار المفاه ة االتصال أش واألثر االقتصاد  الجو
ة التي  ، إلى جانب االتجاهات العالم الثر على تؤ للنقل الجو احة االتصال أش  ؛بین النقل الجو والس

البلدان األعضاءما  استعراض الوضع  ة في هذا الصدد.  حواجزالو  والمحفزات ،قاموا    َأْثَرتالحال
ادل الحاضرون القطاع الخاص المناقشات.  يالدول األعضاء وممثل يمندو عروض فضًال عن ذلك، ت

ات ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من ة في مجال  إنجازات، وواجهوه من تحد ات التشغیل شأن اآلل
ال االتصال ة في ا أش ل منهالجو   .البلدان والمؤسسات الخاصة 

  
یزوقد تم الت ة  ،التعاون الوثی بین البلدان األعضاء ضرورةعلى  المشاوراتأثناء  ر المزد من  إنشاءغ

ال االتصال ما بینها أش ة ف اللما تتضمنه األفضل  خداماالست وتحقی ،الجو ما تم هذه االتصال أش  .
ر  ال االتصالالتأكید أثناء االجتماع على العالقة الوطیدة التي ترط بین تطو ة وحجم عائدات  أش الجو

احة.  الس
  

اس الس ات الخاصة  عض التوص ا، وضع فر العمل  عد دراسة تلك القضا التي تهدف إلى تحقی  ات،و
ات المزد من تحرر النقل الجو في  النقلد من األراح من صناعة المز . وتضمنت تلك التوص الجو

منظمة التعاون اإلسالمي،  في مجال  بین القطاعین العام والخاص اتلشراكا استخدامو البلدان األعضاء 
ة لل ة األساس ة موانئالبن ة أمام استخداما أفضل الجو منخفضة  لناقالتا، إلى جانب فتح أسواق محل

 التكالیف.
  

ة المعنونة  ،االجتماع ترد محاضر ة من أجل استدامة "إلى جانب الدراسة التحلیل ال اتصال جو وضع أش
احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ة للنقل تقرر و  ،" الس ك  –"اآلفاق المستقبل الكومس

ك الموقع اإللكترونعلى  ،نسخة منقحة" – 2014    .(www.comcec.org) ي للكومس
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ة للمشروعاتالدعوة وتم إطالق  ة الثان ك في سبتمبر/ أیلول  في إطار آل ل مشروعات الكومس تمو

ة للمشروعاتوفي إطار الدعوة  .2014 ة ، الثان ثالثة مقترحات لمشروعات من قبل فازت في التصف
النقل واال اإلضافة إلى مقترح مشروع واحد خاص تصاالبلدان األعضاء لفر العمل المعني  الت، 

  منظمة التعاون اإلسالمي .المنبثقة عن مؤسسات مؤسسة من ال
------------------  

 ---------- 


