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 لمجموعة عملالخاصة بـاالجتماع الخامس عشر  اتتوصيات السياس

 لكومسيك للنقل واالتصاالتا

 

افتراضيا عبر ، 2020 / تموزيوليو 7 يومبنجاح اجتماعها الخامس عشر  نقل واالتصاالت التابعة للكومسيكعقدت مجموعة عمل ال

ت تماع أجرخالل االجو، تحت عنوان "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". اإلنترنت فقط

صيغت  قدوالمتعلقة بتسعير البنية التحتية للنقل.  ساتمداوالت حول توصيات السيا نقل واالتصاالت التابعة للكومسيكمجموعة عمل ال

منظمة  "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان األعضاء في المسجل بعنوان يتقرير البحثالعتبار في االباألخذ  اتتوصيات السياس

 اتياستوصيات الس وكانت التي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك. اتالدول األعضاء على أسئلة السياس التعاون اإلسالمي" وإجابات

 :على النحو التالي

 

لقطاعين أدوات التنفيذ مثل الشراكات بين ا واستغالل: تطوير سياسات تسعير البنية التحتية للنقل المعاصرة توصية السياسة األولى

 .، وعمليات النقل العام لنظام نقل يعمل بشكل جيدأمكنكلما ، العام والخاص

 

  الحيثيات:

من شأن  إذ إن ؛نظمة تسعير البنية التحتية للنقلأهمية خاصة لنجاح أبمصحوب بسياسة نقل متكاملة  تأهيليوجود إطار قانوني  يتمتع

 تأهيلياا انونيسياسات النقل المعاصرة إطارا قوتضع أيضا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للنقل. ييسر ذلك أن 

والخاص من خالل تبسيط جميع يبرز بوضوح التزامات الحكومة وآليات نقل المخاطر بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام 

اسات النقل المعاصرة ، تشجع سيل. وفي هذا السياقعمليات تنفيذ التسعير المختلفة وتحويلها إلى قانون تسعير واحد للبنية التحتية للنق

بير على اآلثار كيعتمد نجاح مخططات تسعير البنية التحتية للنقل إلى حد ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية للنقل. 

، تولي سياسات النقل المعاصرة أهمية خاصة في هذا اإلطارووالعوامل الخارجية وتصور الناس لخطط تسعير البنية التحتية للنقل. 

 للظروف االجتماعية واالقتصادية للمستخدمين.

 

عن  لةالمحصتعيين مشغل مستقل )كيان / مؤسسة / هيئة( للتحصيل الفعال للرسوم وتخصيص األموال  توصية السياسة الثانية:

 خدمات تسعير البنية التحتية للنقل.

 

 :الحيثيات

فإن العديد من  ،والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد العام والخاص القطاعينيعتبر تسعير البنية التحتية للنقل قضية متعددة األبعاد تشمل 

أسعار البنية التحتية للنقل وسياسة الرسوم والتنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة  وضعالمؤسسات والمنظمات لها أدوار مختلفة في 

ية ة تسعير البندار، وبالنظر إلى تعقيد إ. ومع ذلككبيرةيتسم التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بأهمية ووالتقييم. 

ون أدوار ا مهما يجب مواجهته. قد ال تكالقطاعين العام والخاص يمثل تحدي، فإن التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة في التحتية للنقل

كن فصل أدوار المنظمين ، يمالحوكمةنظام ، من أجل تحسين السياقفي هذا وا. حاب المصلحة المعنيين واضحة دائمومسؤوليات أص

فإن تخصيص  ذالة والمستخدمون بكفاءة أكبر. فر المؤسسات التجارية المستقلة الخدمات التي يطلبها أصحاب المصلح، وقد تووالمشغلين

ة للنقل أمر عن خدمات تسعير البنية التحتي المحصلة للرسوم وتخصيص األموال قلة التي من شأنها أن توفر تحصيال فعاالالكيانات المست

 أهمية خاصة.ب يتمتع

قود وضريبة المركبات وضريبة الو والضرائباستخدام أدوات تسعير البنية التحتية للنقل )مثل الرسوم  سة الثالثة:توصية السيا

 وضريبة األميال وما إلى ذلك( إلدارة الطلب على النقل بفعالية وكذلك لجمع األموال لتطوير البنية التحتية للنقل.

 

  الحيثيات:

 

بما في ذلك  ،لقد توسعت شبكات النقلوألي مجتمع.  ةواالقتصادي ةاالجتماعي لسير األمورا والفعال أمرا حيوي الكفءيعتبر نظام النقل 

لطلب على مع تزايد او، بشكل ثابت خاصة في البلدان النامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد. ت الطرق والسكك الحديدية والجويةشبكا

هذا الطلب المتزايد.  بيةوتلاآلليات لتنويع مصادر التمويل  بعضتفعيل ، بدأت الحكومات مر السنين ة للنقل بشكل كبير علىالبنية التحتي

اسع لمصدر ، أحد اآلليات المستخدمة على نطاق وباسم تسعير البنية التحتية للنقل، المعروف سترداد التكلفة من مستخدمي النقليعد مبدأ او

العوامل  وتحمل مسؤولية لبات على خدمات النقل بشكل فعالإلدارة الطو التحتية واسترداد التكاليفلبنية التمويل العام لزيادة قدرة ا

رسوم وضرائب المركبات وضريبة الوقود وضريبة غازات االحتباس الحراري. تعتبر الخارجية لقطاع النقل بما في ذلك انبعاثات 

ى نطاق واسع في أنظمة تسعير البنية التحتية للنقل. بينما تستخدم البلدان األميال والملصقات القصيرة من بعض األدوات المستخدمة عل
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دم هذه األدوات في ، فإن البلدان المتقدمة تستختحسين أداء البنية التحتية للنقلالنامية هذه األدوات بشكل أساسي لتوفير بنية تحتية جديدة و

 المقام األول إلدارة الطلب على حركة المرور.

 

 ، والنظام العالمي)أي الرسوم اإللكترونية المؤتمتة، والوحدات المدمجة العصرياالستفادة من التحصيل  اسة الرابعة:توصية السي

 ( وأنظمة اإلنفاذ لضمان تسعير فعال للبنية التحتية للنقل.GPS للمالحة باألقمار الصناعية

 

  الحيثيات:

وفعال  كفءن لنظام يمكوا للغاية لتحسين إدارة تسعير البنية التحتية للنقل. حيويوالتكنولوجيا المستخدمة أمرا تعتبر الطريقة المطبقة 

ن أو اآلالت يمكن أن يتم التجميع بواسطة الموظفيولتحصيل الرسوم وتطبيقها أن يستفيد من قدرات نظام تسعير البنية التحتية بالكامل. 

ر اإللكترونية نظامين أساسيين لتحصيل الرسوم. تتكون ساحات المرور ساحات المرور ورسوم المرووتعتبر األوتوماتيكية أو كليهما. 

لقسائم أو غيرها. اا أو بالبطاقات المصرفية أو بمجرد أن يدفع السائق الرسوم نقدمن سلسلة من بوابات الرسوم ، حيث تفتح كل بوابة فقط 

إلى توقف المركبات. يجب أن تحمل المركبات على متنها ، تسمح الرسوم اإللكترونية بدفع رسوم المرور دون الحاجة من ناحية أخرى

تتطلب الرسوم اإللكترونية ، ال بالمقارنة مع الساحات العامةو( أو بطاقة إلكترونية أو جهاز إرسال واستقبال. OBUوحدة مرخصة )

يضم  اهجين ابعض البلدان نظاموتمتلك ، مما يقلل من تكاليف البناء ويمكن تنفيذ هذا النظام في شبكات الطرق عالية الكثافة. بوابات

 أنظمة الرسوم اإللكترونية. وكذلكساحات الرسوم التقليدية 

  

 :لتنفيذ توصيات السياسياتأدوات 

 .صيالمذكورة أعاله بطريقة أكثر تففي مجاالت السياسة ال  في اجتماعاتها الالحقةقد تتوسع  لنقل واالتصاالت:ل الكومسيك مجموعة عمل

 

الل تمويل من خوللمشاريع كل عام. دعوة مكتب تنسيق الكومسيك  يطلق، الكومسيك مشاريعفي إطار تمويل  الكومسيك:اريع تمويل مش

تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل  مشاريع، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم الكومسيك مشاريع

 شاريعم، يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من تمويل المذكورة أعاله اتبالنسبة لمجاالت السياس أمامنح من مكتب تنسيق الكومسيك. 

الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات والبرامج 

 لعمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييمات االحتياجات والمواد / الوثائق التدريبية.التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وورش ا


