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 نبذة في مجال النقل واالتصاالت
 المقدمة -1
 

وت  كان من شأن الزيا ة في  ي لد  واالتتصا  الاا  ل.  ية ألتحقق التنم جوهرالنقل واالتصاالت يمثل 
واالتجاه التحرر من القوانين والنظم، و  ال الفر  واحتياجات األسر المعيشية لدتنقل، وكذا عولمة التجارة، 

نحو اصاصة اللنية األساسية لدنقل وا مات.، لاإلضافة إلى التق م التكنولوجي المتحقق في وسائل النقل 
 أن أسهمت في ارتفاع مع الت نمو صناعة النقل 

 
لوصفها أ اة توية لدتنمية االتتصا ية واالجتماعية للدٍ  ما  ووفًقا لتقرير تَُقيَّم تنمية اللنية األساسية لدنقل  إن

واللنية األساسية  النقل العالمي احتياجات االستثمار في تتجاوزق  ف"، 2030حتى عام "اللنية األساسية 
  وفي سليل وضع 2030وحتى  2009تريديون  والر أمريكي االل الفترة من  11ما مق اره  لدتوزيع

وتنفيذها في الوتت والمكان المالئمين، عاًما  20إلى  10 م ىة فعالة لدلنية األساسية لدنقل عدى اط
 لتمويل اوجو  وأن تضمن  اللد ان أطر سياسة تومية توية ينلغي أن تتلنى

 
من المتوتع ح وث نمو في ف ،لالنظر إلى النقل اللر ي ،أن.منت ى النقل ال ولي  يرىلاإلضافة إلى ذلك، 

% إلى 120لحوالي يق ر مع ل النقل اللر ي لدركاب وعن طريق السكك الح ي ية في ماتدف أنحاء العالم 
% لالنسلة 450% إلى 240، في حين من المنتظر أن يتراوح هذا النمو لين 2050% حتى عام 230

ية  إلى جانب ذلك، يتوتع زيا ة حجم لالتتصا ات التي ال تنتمي إلى منظمة التعاون االتتصا  ي والتنم
 % 420% إلى 230لدلضائع لنسلة النقل اللر ي والنقل لالسكك الح ي ية العالميين 

 
 هو القوة ال افعة وراءالنمو الذ ي شه ه تطاع النقل اللر ي  كانوعدى م ى السنوات الامسين الماضية، 

أهميتها، أصلحت تضية النقل تعاظم   ولالنظر إلى 1جميع وسائل النقل اللر ي تقريًلاالذ ي شه ت. نمو ال
ل واالتصاالت  وفي هذا المعني لالنقالكومسيك عمل   األهمية عدى ج ول أعمال فريق ش ي لن االلر ي 

 متتاليين لتناول موضوعات صيانة الطرق وسالمتها العمل اجتماعين  فريق الص  ، اص 
 
 
 

                                                                 
1
 9: ص البري، النقل في المنافسة قضايا ،نظمة التعاون االقتصادي والتنميةم  
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 العالميةأهمية صيانة الطرق واالتجاهات  -2

تمثل الطرق واح ة من األصول العامة ذات األهمية، ولالتالي فمن شأن النهوض لشلكة الطرق تحقيق 
الوصول إلى المستشفيات، والم ارس، واألسواق؛ وزيا ة إمكانية تحسين فوائ  ملاشرة وكليرة من االل 

عوامل الراحة، والسرعة، والسالمة؛ وانافاض تكاليف تشغيل المركلات  ومع ذلك، يتطدب تحقيق 
 صيانة شلكة الطرق في الوتت ولاألسدوب المالئمين، إذ ينتج عن م ى الزمناالست امة لهذه الفوائ  عدى 

وتر   ارتفاع تكاليف تشغيل وسائل النقل إلى ذلك  فضيوي  الطرق استا ام از يا  صعولةتأجيل الصيانة 
استا ام الطرق  ويقدل ذلك ل وره من فوائ  توفير إمكانية الحصول عدى  في اإلت ام عدىالنقل  شركات

الوظائف، والوصول إلى المستشفيات، والم ارس، إلخ، فضاًل عن الاسارة الكدية لدفر  االتتصا ية 
 اعية واالجتم

تاًما لقطاعات كامدة من الطرق، مما تتم الصيانة في مواعي ها المح  ة، ت  ينتج عن ذلك إافاًتا  فما لم
وعدى السدطات المعنية  لتكدفة تتع ى كثيًرا التكدفة الااصة لالصيانة الوتائية  كدًية لنائهايتطدب إعا ة 

الصيانة، لغية توفير التكاليف االستثمارية التأك  من فعالية إنفاق األموال الماصصة للرامج لالطرق 
المستقلدية والحصول عدى القيمة القصوى من هذه االستثمارات  ولتحقيق هذا الغرض، تزاي ت أهمية 

 تطليق مناهج ح يثة إل ارة أصول الطرق والتعزيز المؤسسي لدسدطات المعنية لالطرق 

 دب التالي:وتشير التجارب ال ولية إلى أن الصيانة المناسلة تتط
 

 تاطيط شامل ألعمال الصيانة ووضع لرامج لها؛ 
 توافر ليانات جي ة ل عم تح ي  األولويات؛ 
 مص ر مستقل وآمن ومستقر لدتمويل؛ 
 وجو  الهياكل المؤسسية واإل ارية المناسلة؛ 
  رص  نتائج الصيانة، وتوافر الموار  اللشرية المالئمة 

 
  منظمة التعاون اإلسالميصيانة الطرق في البلدان األعضاء في 

 
تتلع ماتدف المؤشرات االجتماعية واالتتصا ية وشلكات الطرق الماتدفة في لد ان منظمة التعاون 
اإلسالمي نظم وممارسات متنوعة لدصيانة؛ ومن ثم، هناك تلاين كلير في حالة إصالح شلكات الطرق 



OIC/COMCEC/32-16/D(21) 

 

4 
 

(  وتلدغ نسلة شلكات الطرق الممه ة حقمدلين اللد ان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )انظر ال
%، في حين لدغت هذه النسلة في شلكات الطرق في 53في لد ان منظمة التعاون اإلسالمي ككل حوالي 

اإلنفاق عدى شلكات % عدى التوالي  ويلدغ متوسط 83% و66الواليات المتح ة واالتحا  األورولي 
اإلنفاق عدى الصيانة مديون  والًرا، في حين يصل متوسط  1043الطرق في منظمة التعاون اإلسالمي 

مديون  والًرا، في حين تأتي  797مديون  والًرا  وتُع  تركيا األعدى من حيث نفقات الصيانة لحوالي  123
 2مديون  والًرا  13جامليا في المرتلة األايرة لملدغ 

وعالوة عدى ذلك، تتكون نسلة كليرة من شلكات الطرق في معظم  ول منظمة التعاون اإلسالمي من 
طرق ثانوية أو إتديمية أو ما إلى ذلك  ومع ذلك، عن  مقارنة تكوين شلكات الطرق في  ول منظمة 

 الفئات الثالثكلير في هذه الفارق يتضح الالتعاون اإلسالمي لشلكات الطرق في االتحا  األورولي ككل، 
لدنظر أن نرى أن نسلة كليرة من إجمالي شلكات الطرق في  ول  الالفت  ومن لصورة تج ر اإلشارة إليها

 منظمة التعاون اإلسالمي تتمثل في الطرق السريعة 

وتزي  ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ككل من استثماراتها في تطوير الطرق السريعة، إال 
ستثمر في تطوير الطرق الثانوية واإلتديمية وغيرها  ويتطدب هذا التركيز عدى تطوير طرق ذات أنها ال ت

جو ة عالية وحجم كلير توافر كميات كليرة من رأس المال  ونظًرا لمح و ية الموار  المتاحة في الع ي  من 
في ع م كفاية الموار   ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فمن المرجح أن يتسلب هذا التركيز

 الماصصة ألنشطة الصيانة 

%، في حين لدغت 53تلدغ نسلة شلكات الطرق الممه ة في لد ان منظمة التعاون اإلسالمي ككل حوالي 
  عن  وضع هذه األرتام جنًلا إلى جنب مع %83 هذه النسلة في شلكات الطرق في االتحا  األورولي

كليرة من شلكات الطرق في  ول منظمة التعاون اإلسالمي تتكون من المالحظة السالقة حول أن نسلة 
طرق سريعة، أو طرق وطنية، أو طرق رئيسية، يمكن مالحظة أن  ول منظمة التعاون اإلسالمي تميل 
إلى التركيز عدى الطرق السريعة والوطنية والرئيسية أكثر من سائر أنواع الطرق  وكما أشرنا من تلل، 

ق في ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير متوازنة من حيث تركيزها عدى تل و شلكات الطر 

                                                                 
 

2
 اإلسالمي، الكومسيك التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الطرق صيانة تعزيز 
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تطوير طرق ذات جو ة عالية وحجم كلير  ومن المرجح أن يتسلب هذا التركيز في حرمان أنشطة 
 الصيانة من الموار  التي تحتاج إليها 

صيانة في ال ول األعضاء في منظمة وتتمثل أوج. القصور الهامة التي تتعدق لممارسات تطاع الطرق وال
 3التعاون اإلسالمي فيما يدي؛

  االفتقار إلى الليانات الموثوتة والمتسقة الالزمة ل عم التاطيط ووضع اللرامج 
  سوء حالة شلكة الطرق في معظم  ول منظمة التعاون اإلسالمي 
 األعضاء في منظمة التطوير والممارسات المؤسسية في تطاع صيانة الطرق في ال ول  تأاُّر

 التعاون اإلسالمي عن أفضل الممارسات ال ولية 
  الحاجة إلى تحسين الحوكمة والشفافية في التشغيل والمساءلة العامة لمؤسسات صيانة الطرق 
  الحاجة إلى تح يث ت رات تطاع اللناء والتشيي  في كثير من ال ول األعضاء في منظمة التعاون

 اإلسالمي 
  لدصيانة غير كاٍف التمويل المتاح 
  المزي  من االهتمام لاحتياجات صيانة شلكات الطرق الريفية عدى وج. الاصو ، أكثر من

 االهتمام الحالي، االل عمدية تاطيط الميزانية 

 واالتجاهات العالمية السالمة على الطرقأهمية  -3

عالمية عامة ذات تلعات طرق مشكدة صحية المرورية عدى ال الناجمة عن الحوا ث تع  اإلصالات
 ، مما يؤثر سدًلا عدى التنمية االتتصا ية واللشرية ش ي ة اتتصا ية واجتماعية

عدى الطرق تضية مهمدة عدى ج ول أعمال الصحة  يةالمرور الناجمة عن الحوا ث صالات اإلوظدت 
هناك  ضاًل عن ذلك،العالمية لع ة سنوات، عدى الرغم من إمكانية التكهن لها وتفا يها إلى ح  كلير  ف

عدى الطرق تمثل  يةالمرور الناجمة عن الحوا ث صالات اإلحوا ث و الن أاعتراف  ولي واسع النطاق ل
 تعاني من ع م كفاية التمويل أزمة صحية عامة غير مقلولة و 

المؤشرات إلى إلقاء الضوء عدى أثر الحوا ث المرورية، وأكثرها شيوًعا هو ع   الوفيات  ماتدفه ف تو 
مديون شا  يدقون حتفهم عدى الطرق  1،2واإلصالات  وتق ر منظمة الصحة العالمية أن ما يزي  عن 

مديون شا  من إصالات  وتقع معظم الحوا ث المرورية عدى  50يعاني ع   يصل إلى كما سنوًيا 

                                                                 
3
 المرجع السابق  
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رق لاللد ان ذات ال اول المتوسطة والمنافضة  وتتراوح إجمالي التكاليف االتتصا ية لحوا ث الطرق الط
 لالمائة من إجمالي الناتج المحدي في لد ان ع ة  5إلى  2ما لين 

ت  شه   الع   السنو ي لدوفيات عدى مستوى العالمأن.  2015لعام العالمية تقرير منظمة الصحة  فويكش
اللد ان في  السالمة عدى الطرقلتي طرأت عدى إ ارة رجع ذلك أساًسا إلى التحسينات اللارزة ا، وياستقرارا

 ال الفر   ومع ذلك، ال تحقق االتجاهات في اللد ان ذات ال اول المتوسطة والمنافضة  لها التي يرتفع
 انعكاًسا لهذا االتجاه، وترتفع مع الت الوفيات الناجمة عن الحوا ث المرورية لتدك اللد ان 

المرورية الحوا ث الناجمة عن وفيات ال ع  لالمائة عدى  66مق ارها ت  تطرأ زيا ة  ولحسب التوتعات،
، في حين يتوتع ح وث انافاض كلير في 2020و 2000العالمية لماتدف مناطق العالم فيما لين عامي 
 ج ولالكما هو موضح في  ، لوصفها مجموعة مستقدة،هذا الع   لاللد ان التي يرتفع  ال الفر  لها

  4أ ناه

ذات الدخول المنخفضة  نبالبلداحوادث المرور على الطرق الناجمة عن وفيات بعدد ال: تكهنات جدول
 والمتوسطة

 
البلدان ذات الدخول 
المتوسطة والمنخفضة 

منطقة البنك الدوليحسب ب  

عدد 
 البلدان

العدد المقدر للوفيات 
100x) سنوًيا   (  

التغيرات بالنسبة   
-2000المئوية 

2020 
% 

معدالت الوفيات 
سكان ))الوفاة/عدد 

100000 
2000 2020   2000 2020 

 9،18 2،10 9،143   330 135 7 جنوب آسيا
 8،16 9،10 8،79   337 188 15 شرق آسيا والمحيط الها  ي
الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
13 56 94   5،67 2،19 3،22 

 31 1،26 1،48   180 122 31 أمريكا الجنولية والكاريلي
 2،21 19 2،18   38 32 9 أورولا ووسا آسيا

ذات ال اول كافة اللد ان 
 124،1 613 121 المتوسطة والمنافضة

  
3،83 3،13 19 

 لها التي يرتفعكافة اللد ان 
  ال الفر  لها

35 110 80   -8،27  8،11 8،7 

                                                                 
4
. 3035(. الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والتنمية االقتصادية. ورقة عمل بحوث سياسة البنك الدولي 2003كوبيتس، إي، كروبر، م. )  

 مجلس بجوث البنك الدولي.
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 4،17 13 4،66   204،1 723 156 المتوسط العالمي
االتتصا ية  ورتة عمل لحوث (  الوفيات الناجمة عن حوا ث المرور والتنمية 2003كوليتس، إ ي، كرولر، م  )المص ر: 

   مجدس لجوث اللنك ال ولي 3035سياسة اللنك ال ولي 
 

 األسلاب الرئيسية وراء حوا ث الطرق فيما يدي؛ 5تم تح ي 

وضآلة  أصحاب المصالحمح و ية اإلرا ة السياسية، لاإلضافة إلى مح و ية التفاعل فيما لين  -
 التمويل،

 متكامل، نهجاالفتقار إلى التنسيق وغياب وجو   -
 االنتلاه إلى مستا مي الطرق األكثر ضعًفا، تدةضعف اإلطار القانوني و  -
 تادف شلكة الطرق وفقر ظروفها، -
 إ ارتها،في ق رات الومح و ية  ،االفتقار إلى معايير الطرق -
 تقا م المركلات وضعف أهدية السائقين، -
)تاطي السرعات المقررة، ارت اء الاوذات، تناول الكحوليات،  السالمة عدى الطرقمح و ية الوعي ل -

 القيو  المفروضة عدى األطفال( ارت اء حزام األمان، 
 ة لدطرق،الثقافة الااصة لالسالمة الفعال مح و ية -
 السالمة، مقالله ف إلى تولي  ال ال في ألغراض ااصة تلقوانين ا تفعيل -
 نظام إل ارتها،ضآلة جو ة ليانات الحوا ث وع م وجو   -
 ضعف التفتيش والرتالة والتوازنات  -

السالمة عدى غالًلا ما يتول  عن االستثمار في  (،2006)سي ا   وليةلدتنمية ال سوي يةولحسب الوكالة ال
، ت ر كلير من صافي المكاسب االتتصا ية  ولوج. عام، ففي اللد ان التي يرتفع لها  ال الفر  الطرق

لالمائة،  22إلى  9عائ ات اتتصا ية تترواح لين  السالمة عدى الطرقالااصة ليتماض عن اإلجراءات 
 لاللد ان ذات ال اول المنافضة والمتوسطة  كثيًرار هذا المع ل يق يرتفع تفي حين 

 ؛اإلتديمية والعالمية السالمة عدى الطرقعدى م ار العقو  األرلعة الماضية، تم إطالق الع ي  من ملا رات 
السالمة عدى عق  اإلجراءات الااصة لعن "أعدن واح  من ترارات الجمعية العامة لألمم المتح ة  فدق 

 ولة، له ف  110فيما يزي  عن  2011  وتم إطالق هذا العق  في مايو/آيار "(2020-2011) الطرق
ك مستا مي والمركلات؛ وتعزيز سدو  السالمة عدى الطرقألفرا  من االل النهوض للمديون حياة  5إنقاذ 

الذ ي تم إتراره  2030ج ول أعمال  ح  لاإلضافة إلى ذلك، فق  الطرق، وتحسين ا مات الطوارىء  

                                                                 
5
 2016بمنظمة التعاون اإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك، النهوض بسالمة الطرق في البلدان األعضاء   
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يتمثل في الح  من وتوع اإلصالات والتسلب في الوفيات مؤاًرا لشأن التنمية المست امة ه ًفا طموًحا 
  2020لحدول عام  عدى مستوى العالم لحو اث المرورية عدى الطرقا الناجمة عن

 

 في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي السالمة على الطرق 

  وتوضح السالمة عدى الطرقعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعدق لثمة تنوع كلير لين اللد ان األ
% من ع   سكان 12منظمة الصحة العالمية أن نصيب اللد ان ذات ال اول المنافضة يلدغ إحصاءات 

ومن  % من ع   الوفيات الناجمة عن حوا ث الطرق 16% من ع   المركلات المسجدة و1والعالم، 
% من المركلات 53% من سكان العالم، و70جهة أارى، يلدغ نصيب اللد ان ذات ال ال المتوسط 

الحوا ث المرورية  وفي اللد ان ذات ال اول المنافضة  الناجمة عن وفياتال% من 74المسجدة و
قل مع الت امتالك المركلات لاللد ان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في حين ترتفع والمتوسطة، ت

مع الت الوفيات الناجمة عن الحوا ث المرورية )ع   الوفيات لكل مديون نسمة( نسلًيا مقارًنة لاللد ان 
 6الغرلية 

وتتمثل التح يات الرئيسية التي تواجهها اللد ان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتي تتعدق 
 فيما يدي: السالمة عدى الطرقلقضية 

 ،لسالمة عدى الطرقعن االستراتيجية الوطنية ال االفتقار إلى التشريع المالئم ونافذ المفعول فضاًل  -
 الحوا ث، وتوعما لع  ا  ارة االفتقار إلى التحقيق في الحوا ث و  -
 ،لسالمة عدى الطرقاالفتقار إلى التمويل الكافي ال -
 )كالق رات التنظيمية واللشرية(،  الكافيةاالفتقار إلى الموار    -
 ع م كفاية ت ريب السائقين، -
 ع م اتساق هن سة الطرق والمرور  -

 
 تحت مظلة الكومسيك واالتصال التعاون في مجال النقل -2

إن تحسين أ اء النقل واالتصاالت في ال ول األعضاء وفعاليت. واست امت. هو اله ف االستراتيجي 
الستراتيجية الكومسيك في مجال النقل واالتصاالت  ولغية تحقيق هذا اله ف، تركز الكومسيك عدى 

سياسات وضع وكذا  ،تضايا النقل واالتصاالت ذات األهمية لغرض إنتاج معرفة وادق فهم مشترك

                                                                 
6
 المرجع السابق  
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فريق عمل الكومسيك  اص   وفي هذا اإلطار، ولعضها اللعضاللد ان األعضاء  فيما لينتقريلية 
 اجتماعين متتالين لتناول تضايا صيانة الطرق وسالمتها المعني لالنقل واالتصاالت 

 

 

 االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت 

منذ انعقا  ال ورة الحا ية والثالثين لدكومسيك، عق  فريق عمل الكومسيك المعني لالنقل واالتصاالت 
مارس/ آذار  24اجتماعين هامين حول النقل عدى الطرق  وتم عق  االجتماع السالع لفريق العمل في 

مة التعاون في أنقرة لتركيا، تحت عنوان "تعزيز صيانة الطرق في ال ول األعضاء في منظ 2016
لدمناتشات أثناء االجتماع، اص  مكتب تنسيق الكومسيك تقريًرا وراء توفير م االت وسعًيا اإلسالمي"  

"تعزيز صيانة الطرق في ال ول األعضاء في منظمة التعاون ، أال وهو نفس موضوع االجتماع حوللحثًيا 
ظرهم، وما اكتسلوه من الرات، واالل االجتماع، شارك ممثدو ال ول األعضاء وجهات ن  اإلسالمي"

وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تح يات في مجال صيانة الطرق في لد انهم  لاإلضافة إلى ذلك، تمت 
مناتشة تضية السياسات التي يمكن تنفيذها لغية النهوض لجو ة الا مات المتوافرة في هذا المجال، كما 

 اء والمنظمات ال ولية المناتشات  َأْثَرت العروض المق مة من ممثدي ال ول األعض

وتتمثل النتائج األساسية لالجتماع في التأكي  عدى لعض التوصيات الهامة الااصة لالسياسات عدى 
 النحو التالي؛

 وضع استراتيجية وطنية لصيانة الطرق تستن  إلى األ لة والليانات  •
االستا ام الفعال لألموال المتاحة ضمان تاصي  تمويل كاٍف ومست ام لصيانة الطرق وزيا ة  •

 لدطرق من االل إطار تانوني مناسب وهيكل مؤسسي 
 االستفا ة من عقو  األ اء في صيانة الطرق  •
 إنشاء نظام إل ارة تاع ة ليانات الطرق  •
 
 االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت 
 

 27الكومسيك المعني لالنقل واالتصاالت اجتماع. الثامن في ُعق  االجتماع الثامن لفريق عمل 
ة عدى الطرق في اللد ان األعضاء "تعزيز السالمفي أنقرة لتركيا تحت عنوان  2016 لأكتولر/تشرين األو 
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منظمة التعاون اإلسالمي"  وعدى غرار االجتماع السالق، ت م مكتب تنسيق الكومسيك  راستين في 
منظمة التعاون في ة عدى الطرق في اللد ان األعضاء لعنوان "تعزيز السالملالجتماع، إح اهما 

 " كأساس لدمناتشات 2016لعام  واالتصاالت اإلسالمي" واألارى لعنوان "تقرير اآلفاق المستقلدية لدنقل
واالل االجتماع، ناتش وفو  ال ول األعضاء وجهات نظرهم، وما اكتسلوه من الرات، وحققوه من 

الطرق في لد انهم  لاإلضافة إلى ذلك، تناول  السالمة عدىوواجهوه من تح يات في مجال  إنجازات،
أعضاء الوفو  تضية السياسات التي يمكن تنفيذها لغية النهوض لجو ة الا مات المتوافرة في هذا 

ألهدية المجال، كما َأْثَرت العروض المق مة من ممثدي ال ول األعضاء والمنظمات ال ولية والجمعيات ا
 المناتشات  

وتتمثل النتائج األساسية لالجتماع في التأكي  عدى لعض التوصيات الهامة الااصة لالسياسات عدى 
 النحو التالي؛

 الطرق في ال ول األعضاء السالمة عدى رفع الوعي لشأن  •
نهج أنظمة السالمة  تلنيالطرق، و  لالسالمة عدىااللتزام لاتفاتات األمم المتح ة الرئيسية الااصة  •

 الطرق  السالمة عدىحول النظام الوطني إل ارة 
 الطرق وليانات الحوا ث  دسالمة عدىوضع نظام موثوق ومست ام ل •
لتكون مسؤولة  رائ ة وطنية وكالة/مؤسسةالطرق وتكديف  دسالمة عدىوضع استراتيجية وطنية ل •

 الطرق  السالمة عدى عن إ ارة 
 

تحت عنوان  2017مارس/آذار  9فريق العمل اجتماع. التاسع في أنقرة لتركيا في ومن المزمع أن يعق  
 "زيا ة ااتراق ا مات اإلنترنت ذات الحزمة العريضة في اللد ان األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي" 

 آلية تمويل مشروعات الكومسيك
ق م مكتب تنسيق الكومسيك منًحا ي ،الكومسيكآلية تمويل مشروعات ، وهي من االل آليت. التنفيذية الثانية

لالنقل لدمشروعات الماتارة التي تق مها ال ول األعضاء ممن سجدوا في فريق عمل الكومسيك المعني 
ن ونيسيا المغرب، استطاعت جمهورية تركيا، لالتعاون مع 2015في عام و واالتصاالت   يران وا  ، أن وا 

 حركة الركاب فيما لين  ول منظمة التعاون اإلسالمي"  تنفذ مشروع لعنوان "تياس مؤشرات أ اء

مشروع واح   تأهل، 2015وفي إطار ال عوة الثالثة لدمشروعات التي تم إطالتها في سلتملر/ أيدول 
 وشركاؤها الجمهورية التركيةلدحصول عدى التمويل في مجال النقل واالتصاالت  وفي هذا الص  ، تعمل 

ن ونيسيا وماليزيا، ، أال وهم تونسفي المشروع عدى تنفيذ المشروع الذ ي يحمل اسم "تقييم  وموزمليق وا 



OIC/COMCEC/32-16/D(21) 

 

11 
 

وتعزيز ترالط الشحن الجو ي فيما لين ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: نهج آلية مشاركة 
 الشحن الجو ي لتسهيل التجارة اللينية فيما لين ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"  

وتع االاتيار عدى امسة  حيث 2016في سلتملر/أيدول طالق ال عوة الرالعة لدمشروعات وت  تم إ
  مشروعات في التصفيات النهائية لدحصول عدى تمويل

  

 
 الملحق

 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وشبكة الطرق بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

الحد  المؤشر
 األدنى

الحد  الحد األدنى المتوسط الحد األعلى
 األعلى

023،34 السكان
5 

631،865،24
9  

429،922،2
8 

 إن ونسيا المال يف

) والر ال ال القومي اإلجمالي لكل فر  
 أمريكي(

 تطر النيجر 676،5 790،86 400

 كازااستان المال يف 830،558 900،724،2 300 السطح )كيدومتر مرلع(
 السعو ية أللانيا 590 891،3 صفر الطرق السريعة )كم(

الطرق السريعة، أو الرئيسية أو المحدية 
 )كم(

 إن ونسيا سورينام 534،11 570،38 صفر

 مصر توجو 505،21 451،113 صفر الطرق الثانوية أو اإلتديمية )كم(

 إن ونسيا سورينام 807،69 788،415 صفر رى )كم(الطرق األا

 إن ونسيا المال يف 227،68 508000 88 إجمالي طول الطرق )كم(
 األر ن تشا  52 100 1 الطرق الممه ة )%(
 تركيا المال يف 740،35 220،355 88 الطرق الممه ة )كم(

 إن ونسيا األر ن 423،31 074،220 صفر الطرق غير الممه ة )كم(
طول الطرق وفًقا إلجمالي الناتج المحدي 

 لكل فر  )كم/ والر(
 أوغن ا المال يف 49 300 03،0

 اللحرين السو ان 32،0 6،5 005،0 (2كثافة الطرق )كم/كم
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 موزمليق جامليا 779،30 752،115 74 حجم المرور )مديون مركلة لكل كيدومتر(
)مديون طن لكل  النقل ال اادي لدلضائع

 كيدومتر(
 كازااستان مالي 023،105 779،344 5

النقل ال اادي لدركاب )مديون راكب لكل 
 كيدومتر(

 لاكستان جامليا 758،128 384،343 16

نقل اللضائع عدى الطرق )مديون طن 
 لكل كيدومتر(

 تركيا مالي 737،63 048،224 4

نقل الركاب عدى الطرق )مديون راكب 
 )لكل كيدومتر

 لاكستان جامليا 394،122 765،322 16

لوركينا  10 37 1 نسمة 100000ع   المتوفين/
 فاسو

 ليليا

 إيران لنجال يش 99 384 1 نسمة 100000اإلصالات/ع   
الحوا ث التي ينجم عنها 

 نسمة 100000/إصالات
 إيران لنجال يش 80 316 1

I100/لحوا ث التي ينجم عنها إصالات 
 مديون عرلة لكل كيدومتر

 كازااستان أذرليجان 471 693،1 13

نفقات الحكومة المركزية )مديون  والر 
 أمريكي(

 تركيا سيراليون 756 582،6 1

نفقات الحكومة اإلتديمية/المحدية )مديون 
  والر أمريكي(

 المغرب تونس 116 185 46

نفقات القطاع الاا  )مديون  والر 
 أمريكي(

 أذرليجان أذرليجان 135 135 135

 تركيا سيراليون 959 582،6 1 إجمالي النفقات )مديون  والر أمريكي(
)مديون  والر النفقات االستثمارية 

 أمريكي(
 تركيا ماليزيا 623 785،5 1

 تركيا جامليا 130 797 13،0 نفقات الصيانة )مديون  والر أمريكي(
 السعو ية مصر 17 66 02،0 ارى )مديون  والر أمريكي(أنفقات 

العائ ات غير الملاشرة لدطرق: الضرائب 
 عدى الوتو  )مديون  والر أمريكي(

 كازااستان مصر 83 178 1

العائ ات الملاشرة لدطرق: رسم المرور 
 )مديون  والر أمريكي(

 تركيا جويانا 131 450 2

العائ ات األارى لدطرق )مديون  والر 
 أمريكي(

 موزمليق جويانا 50 101 صفر

 تركيا جويانا 218 450 48 إجمالي العائ ات )مديون  والر أمريكي(
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 ال ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الكومسيكتعزيز صيانة الطرق في المصدر: 

 

------------------------- 

 


