
 عشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت الرابعاالجتماع  التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن

 2019 تشرين األول / أكتوبر 3في  الرابع عشرعقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالنقل واالتصاالت اجتماعها 

في الدول األعضاء في منظمة شراكات القطاع العام والخاص  نقل إدارة مخاطر مشاريع"بتركيا تحت عنوان  في أنقرة

 السياساتمداوالت بشأن توصيات  النقل واالتصاالت خالل االجتماع عمل أجرت مجموعةوقد ". التعاون اإلسالمي

األخذ ب السياساتتوصيات  تمت صياغةو. بإدارة المخاطر في مشاريع نقل شراكات القطاع العام والخاصالمتعلقة 

" ةالدول اإلسالميفي إدارة مخاطر مشاريع نقل شراكات القطاع العام والخاص  "عتاار التقرير الاحيي بعنوان باال

وصيات ت وتأتي .وردود الدول األعضاء على األسئلة المرسلة من قال مكتب تنسيق الكومسيك المتعلقة بالسياسات

 :كما يلي السياسات

لمالئمة اتحسين اإلطار القانوني عن طريق تبني التشريعات  / تشجيع تطوير: التوصية األولى المتعلقة بالسياسات

 .شراكة القطاع العام والخاصل

 :األساس المنطقي

 التنمية الوطنية المعنية واستراتيجية خطط عملية وضعمشاريع شراكة القطاع العام والخاص كجزء من  تحديديفضل 

ن تاني يمك، إحدى الدولإلى عدد ماادرات شراكة القطاع العام والخاص المنفذة أو المتوقع تنفيذها في  واستنادا. النقل

ين ، من بشراكات القطاع العام والخاصل المالئمإن اإلطار القانوني . شراكة القطاع العام والخاصطار تنظيمي مالئم لإ

جموعة م ليوفر كذلك، أساليب الشراءمن  النمطعلقة بهذا المت السمات الخاصةبشكل مناسب  يتناولربما  أمور أخرى،

لول ح سيتم النظر فيكما  .وإعادة التفاوض المتعلقة بالتعاقدمن األحكام التي يمكن أن تخفف مخاطر النزاعات  موحدة

عتماد ال بالنساةو .االقتصاد الكلي واالئتمان الماليلتخفيف من مخاطر ل لتأثيراتها اإليجابية المحتملةالتمويل اإلسالمي 

الخطوات األساسية  بعضتنفيذ تقرير بحث الكومسيك  يقترحالتمويل اإلسالمي في الالدان التي ال يستخدم فيها بالفعل، 

ميل تعديل التشريعات واإلطار التنظيمي للنظام المصرفي والتمويلي، والقيام بحمالت توعية حول التمويل اإلسالمي 

 .ذلك وغيرومهاراتها مخصصة لتحسين كفاءات الموارد الاشرية برامج تدرياية وتنظيم على المستوى المؤسسي، 



 

ورة على مدار د شراكات القطاع العام والخاصمسؤوليات واضحة إلدارة  إسناد: اتالسياسالمتعلقة بالتوصية الثانية 

 .الهدفداخل الحكومة لتحقيق هذه  إدارة/ تعزيز وحدة / حياتها وإنشاء 

 :المنطقياألساس 

 ؤوليةلتتولى مسميزانية الدولة  واإلشراف علىإدارة داخل الحكومة أو السلطة المسؤولة عن الرقابة / سيتم تحديد وحدة 

 تناداواس .شراكات القطاع العام والخاصفي دارة المناساة لاللتزامات المحاساية المستمدة من إشرا  القطاع العام اإل

 اصالخ القائمواإلطار المؤسسي  الدولإحدى المنفذة أو المتوقع تنفيذها في شراكات القطاع العام والخاص عدد إلى 

على ار  لتش شراكات القطاع العام والخاصوحدات كذلك إقامة يمكن ، العامةالستيمار األجناي والمشتريات لترويج الب

ط والتخطيوتحديدها  شراكات القطاع العام والخاص وتنفيذ شراكة القطاع العام والخاصاألقل في تعريف سياسة 

، اء، حسب االقتضلشراكات القطاع العام والخاصإضافية  إدارات/ تشكيل وحدات يمكن  كما .وتقييمهالها  والترويج

راف واإلشوتطويرها  شراكات القطاع العام والخاص النقل التي تنفذها داخل الوزارات المشاركة في تخطيط مشاريع

وى تلضمان المس الالزمةالمؤسسية  واألًطرفي اللوائح  أيضاسيتم النظر  .القائمة أجهزة الرقابةوكذلك داخل  عليها،

لين الذين يهيمنون على السوق قد يقلل من الكفاءة إن وجود عدد صغير من المشغ  إذ  ؛األميل من المنافسة في السوق

 .مراعاة األولويات الوطنية ومواصفات القطاعوذلك عن طريق ، تقديم خدمات النقل عندويلة األجل ط

 

كفاءات وير ، وتطوما إلى ذلك والتحليالتدعم استخدام األدوات التقنية المناسبة  :المتعلقة بالسياسات الثالثةالتوصية 

 .شراكة القطاع العام والخاصتنفيذ مشاريع في أثناء قاعدة بيانات قوية لتقليل المخاطر و

 :المنطقي األساس

جزء كشراكة القطاع العام والخاص والجدوى بعد تحديد ماادرات التمهيدية دراسات الجدوى  أن يعد  القطاع العامل يفض  

تخدام اسبمتعمق في هذه المرحلة إجراء تحليل  يناغي للقطاع العام .من خطط النقل الوطنية والخاصة بقطاعات محددة



تجنب مخاطر القاول العام التي تؤدي في النهاية إلى مخاطر االستدامة كما يجب  .لهذا الغرض برامج ونماذج مخصصة

المشروع المشتر  أو مسؤولية /  األرباحالمشاركة في طريقة أو ( LPVR)حالية للعائدات أقل قيمة طريق  عتارتو .المالية

 .الماليةلتخفيف مخاطر االستدامة المخصصة بعض األدوات من بين التنفيذ المشتركة 

الوثائق و تدقيق دراسات الجدوىوإجراءات بالرعاية الضرورية  للقياممستقلين استشاريين أو مهندسين وربما يُستعان ب

المسؤولة  الجهاتتحتاج  من أجل تخفيف المخاطر المالية كما أنه .واإلشراف عليها المشاريعوتنفيذ جيدة التصميم فني ا 

مخاطر وال بشراكة القطاع العام والخاصالمرتاطة  المحتملةراقاة تأثير االلتزامات عن ميزانية الدولة إلى تقدير وم

 تقارير جميع االلتزاماتعلى أن تعد   ،على أساس كل مشروع على حدة تنفيذ هذا األمريمكن و .المالية على الميزانية

 .العام والخاص شراكات القطاععدد وفقا ل بصفة دورية المحتملةالمالية المااشرة وااللتزامات 

 

 تحسين المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر وقوائم المراجعة لتحسين/ تطوير  :المتعلقة بالسياسات الرابعةالتوصية 

 شراكات القطاع العام والخاصتنفيذ مشاريع  عملية

 :األساس المنطقي

ي سايل فحيث ال توجد بالفعل  العتمادهاالخاصة بإدارة المخاطر وقوائم المراجعة  الماادئ التوجيهيةالنظر في  يناغي

يجب أن تكون هذه الدولة إن لم تكن خاصة  .جميع أنواع المخاطر بخصوصإدارة المخاطر ألساليب التحسين الشامل 

 مناساةوجيهية ل أن تكون الماادئ التيفض   .المؤسسية والتنظيمية والسياقات في السياسة السماتلتعكس  األسلوب/ بالنقل 

ت القطاع شراكاأن  ، ذلكوال تنطاق بشكل عام على استيمارات الانية التحتية شراكات القطاع العام والخاص لماادرات

 .قليديةالت المشتريات العامةالتي تم تطويرها وتنفيذها وفقًا لنماذج  المشاريعمن  معقدة بشكل أكار العام والخاص

فة على مدار المراحل المختل شراكات القطاع العام والخاصالتي تنطاق على  األساسيةاإلضافة إلى تحديد المخاطر وب

من  واعتاارات .الكيانات المسؤولة عن تقييمها ورصدها وعالجها عند االقتضاء تحديد، يناغي شروعمن دورة حياة الم



ع اعتماد قوالب قياسية لجم لض  ويف .تكرار مهام إعداد التقارير/ تحديد جدولة كذلك ، يجب أنشطة اإلشراف والمراقاة

 .بالمشروع المتعلقةالمعلومات 

 :المشورة السياسية فهمأدوات 

مجاالت  تشرح، أن المقالة افي اجتماعاتهيمكن لمجموعة العمل،  :مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك

 .تفصيالالمذكورة أعاله بطريقة أكير  السياسات

 

 .لكومسيكا مشاريعفي إطار تمويل كل عام  إلنجاز المشاريعدعو مكتب تنسيق الكومسيك ي :الكومسيك مشاريعتمويل 

لكة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف لدول األعضاء المشار  ا وتستطيع  من خالل المنح تمو 

كورة المذ السياساتلمجاالت  النساةوأما ب .الكومسيك مشاريعمن خالل تمويل  المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك

الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع  مشاريع، يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل أعاله

د تشمل هذه المشاريع تنظيم حلقات دراسية وبرامج تدرياية وزيارات دراسية وتاادل الخاراء وق .المجالالناجحة في هذا 

 .الوثائق التدرياية/ العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد وورش 


