
 لجلسة مناقشة السياسات لالجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالتاالجتماع وثيقة 

 

في   افتراضي  بشكل  بنجاح  السابع عشر  اجتماعها  واالتصاالت  للنقل  الكومسيك    2021أكتوبر    14عقدت مجموعة عمل 

أثناء   النقل  خدمات  لمقدمي  التخفيف  "استراتيجيات  كوفيدبعنوان  للنقل  .  "19-وبعد  الكومسيك  عمل  مجموعة  أجرت 

واالتصاالت خالل االجتماع مشاورات حول خيارات السياسات في مجال استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء  

ية  . صيغت توصيات السياسات من خالل األخذ في االعتبار بشكل أساسي تقرير البحث بعنوان "تسعير البن19-وبعد كوفيد

 هي كما يلي: اتالتحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". توصيات السياس

 

األولى السياسة  ب:  توصية  األجل  االستعانة  القروض طويلة  النقدي، ودعم  الدعم  )أي  والمبتكرة  الحديثة  المالية  التدابير 

المالية   األدوات  إلى  الوصول  تسهيل  أجل  من  ذلك(  إلى  وما  الضريبية  واإلعفاءات  الفائدة،  لمقدمي   المناسبةمنخفضة 

 لحفاظ على خدماتهم أثناء وبعد الجائحة العالمية.لخدمات النقل  

 :األساس المنطقي

يعد   اإلطار،  هذا  في  النقل.  لمقدمي خدمات  التشغيلي  لالستقرار  المسبق  الشرط  المالي هو  المالية   تنفيذاالستقرار  التدابير 

خدمات   لمقدمي  حيويًا  أمًرا  المناسبة  المالية  األدوات  إلى  الوصول  تسهيل  أجل  من  والمبتكرة  على  النقل  الحديثة  للحفاظ 

، مما جعل بعض الشركات  النقلفي اضطرابات مالية لمقدمي خدمات  الجائحة    ت المية. تسببخدماتهم أثناء وبعد الجائحة الع

للشركات.    اإلغاثة الماليةأوالً في التزاماتها الضريبية لضمان  التوسط  أقرب إلى نقطة اإلفالس. لهذا السبب، يمكن للبلدان  

عمليات   انخفاض  النقل  أدى  خدمات  المتغيرمقدمي  تكاليفهم  تقليل  تزال  إلى  ال  اإليرادات،  انخفاض  وبسبب  ذلك،  ومع  ة. 

الثابتة  التكاليف  الحكومات تدابير خفض  لهذا السبب، ينبغي أن تدعم  الشركات.  المستمرة تشكل عبئًا على  الثابتة  التكاليف 

لمزودي خدمات  النقللمزودي خدمات   ثابتة  تكلفة  أعلى  أن  فيه  أجل حماية   تكاليفهي  النقل  . مما ال شك  الموظفين. من 

خدمات   لمزودي  الثابتة  التكاليف  تقليل  أجل  من  الموظفين  رواتب  دفع  الحكومات  تدعم  نفسه، و.  النقلالعمالة،  الوقت  في 

تقديم  يمكن   يكون  والقروض أن  العامة،  البنوك  خالل  من  الفائدة  منخفضة  األجل  طويلة  القروض  ودعم  النقدي،  الدعم 

حقوق الملكية، ومنح التعويض عن  أساس  ان من الدولة، واإلعانات الموجهة جيدًا والقائمة على  المصرفية المدعومة بضم

 والتخفيضات الضريبية من شأنه تقديم الدعم لمقدمي خدمات النقل.، واإلعفاءات الضائعةاإليرادات 

 

   على مقدمي خدمات النقل. 19-وفيد : تحسين اإلطار التنظيمي للتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كتوصية السياسة الثانية

 األساس المنطقي:

لمقدمي   التخفيف  الناجح الستراتيجيات  للتنفيذ  له أهمية خاصة  نقل شاملة  المصحوب بسياسة  التمكيني  القانوني  اإلطار  إن 

ألداء بطريقة منهجية بمشاركة لمفتاح  الالنهج القانوني المالئم  يعد  . في هذا الصدد،  19-حقبة جائحة كوفيدفي    خدمات النقل

مقدمي خدمات على الجائحة فعالة من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع العام والخاص والمدني في تخفيف تأثير 

 .النقل

لقطاع حتى اآلن عند إصدار اللوائح  على الجهات المعنية أن تأخذ بعين االعتبار آثار الجائحة والتغييرات التي أحدثتها في ا

النقل، يجب أن تشارك وتساهم  القانونية الجديدة. ومن أجل القضاء على اآلثار السلبية للوائح الجديدة على مقدمي خدمات 

الشركات في هذه العملية. يمكن للشركات العاملة في نفس القطاع أن تجتمع معًا وتقوم بصياغة نصوص القوانين الالزمة  

بمشاركة جميع أصحاب  خاصة  يمها إلى الجهات المختصة للنظر فيها. في هذا الصدد، قد يوفر إنشاء لجنة قانون نقل  وتقد

ل السلبي  األثر  للتخفيف من  تمكيني  تنظيمي  إطار  تحسين   / تطوير  كبيرة من حيث  فوائد  كوفيدالمصلحة  على   19-جائحة 

 مقدمي خدمات النقل. 

 



في صناعة النقل للتخفيف من مخاطر    ،بما في ذلك الذكاء االصطناعي  ،م التقنيات الرقمية: استخدا توصية السياسة الثالثة

   .على مقدمي خدمات النقل 19-لجائحة كوفيدسلسلة التوريد وبالتالي التخفيف من األثر السلبي 

بوضوح    19-االتصال السلس وسالسل التوريد غير المنقطعة هي أساس سياسات النقل الحديثة. يُظهر تفشي جائحة كوفيد

أن صناعة سلسلة التوريد الحالية هشة إلى حد كبير، وحتى التأخير الضئيل يمكن أن يؤدي إلى فشل السلسلة بأكملها. لذلك،  

، وتحسين التميز التشغيلي، والرؤية الشاملة،  خفة الحركةإجراء تمكيني بشأن  فقد حان الوقت للشركات اللوجستية أن تتخذ  

دعم عمالئهم في توقع االضطرابات وتخفيف اآلثار ذات من أجل  ومرونة العملية والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة  

المدى   على  ضروري  هو  ما  روبوت  البعيدالصلة.  أنظمة  بناء  والية  هو  المستودعات،  الطاقة  لعمليات  عمليات  في  تحكم 

  ، ونتيجة لذلك  ،على تعزيز الكفاءة التشغيلية  التكنولوجياتومنصات التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء االصطناعي. تعمل هذه  

لعمالء الشركات اللوجستية على توقع مخاطر سلسلة التوريد. باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي تقصير األفضل لدارة  اإلستساعد  

التوري إعادة  سالسل  خالل  من  التسنيد  أو  التسنيد  د  جائحة  تقريب  من  للتخفيف  الوقود  واستهالك  النقل  تكاليف  تقليل  إلى 

لالستجابة   19-كوفيد والتأهب  المخاطر  إدارة  في  لالستثمار  حاجة  هناك  أن  الواضح  من  اإلطار،  هذا  النقل. ضمن  على 

 أنظمة سلسلة التوريد بأكملها. من أجل  للطوارئ 

ى ذلك، تعد القدرة التكنولوجية لمقدمي خدمات النقل مهمة ليس فقط في خفض التكلفة وتبسيط الرؤية والتحكم  باإلضافة إل

مقدمي خدمات النقل . 19-عبر سلسلة التوريد، ولكن أيًضا في استراتيجيات تخفيف المخاطر التي تعالج اآلثار السلبية لكوفيد

، مثل إنترنت األشياء، والحوسبة السحابية، واألتمتة، وتحليالت  4.0لوجستية  ال  تكنولوجياقدرات رقمية قوية )  لديهمالذين  

، وما إلى ذلك( التي تسمح لهم بتوفير رؤية البضائع،  ذاتية القيادةالبيانات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والمركبات 

التتبع والقيام باألعمال على ا الرقمية،   التكنولوجياتاستخدام  تعزيز  مهمة. لذلك، فإن  ، يتمتعون بأفضلية  إلنترنتوإمكانية 

 . 19-كوفيدبما في ذلك الذكاء االصطناعي في صناعة النقل، سيكون مفيدًا في التكيف مع أزمة 

 

الرابعة السياسة  اآلثار  توصية  مع  بفعالية  للتعامل  النقل  لقطاع  التنافسية  الظروف  وتعزيز  استعادة  ل:  جائحة  السلبية 

 على مزودي خدمات النقل.  19-كوفيد

 األساس المنطقي:

خدمات   لمقدمي  والعادلة  الفعالة  المنافسة  بيئة  حيويًا    النقلتعد  شأن أمًرا  االقتصادي   لرفع  النمو  وتحفيز  التنافسية  القدرة 

قبل   من  للقطاع  التنافسية  الظروف  تنظيم  إعادة  يجب  ما.  بلد  في  اللوجستي(  واألداء  الوطني،  اإلجمالي  المحلي  )الناتج 

  ة الشرك. من الضروري إعادة تنظيم طرق النقل التي ستفيد  19-لكي يكون مقدمي خدمات النقل أقل تأثراً بكوفيد  الحكومات

وتشجع التعاون بين المشغلين. في العديد من البلدان، تم اعتماد نظام نقل مناسب إليجاد بدائل من خالل تفضيل وسيلة نقل  

مقدمي الخدمة في وسائط النقل المختلفة. لهذا السبب، يمكن أن يكون   تداخل على أخرى. ومع ذلك، يتسبب هذا الموقف في  

. عالوة على ذلك، يمكن حماية مزودي الجائحةآثار تقليل نهاية الوفي التداخالت ة لتقليل التكامل بين وسائط النقل وسيلة فعال

عن طريقالنقل  خدمات   الجائحة  أثناء  المنافسة  تأثيرات  ذات  الترتيب    من  والترددات،  الطرق  الخطط  والتعريفات  بديلة، 

 واالستخدام اإللزامي ألنماط النقل المختلفة في أوقات وأماكن مختلفة.

األقصى  الحد  "سياسة  و  لألسعار"  األدنى  الحد  "سياسة  مثل  المالية  السياسات  بعض  استخدام  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

لألسعار" لتنظيم المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل في حالة حدوث أزمة. عالوة على ذلك، يمكن أن يكون تنظيم أو  

المنافسة  لسفر من قبل الحكومات خطادعم حمالت ترويج   مقدمي خدمات  لوة استراتيجية لتحفيز قطاع النقل وإعادة تنظيم 

. في هذا الصدد، يمكن أن يكون لتقديم قروض العطالت من قبل البنوك العامة، وعقد أحداث مهمة في مدن مختلفة،  النقل

 . النقلالفعالة بين مقدمي خدمات وتنظيم احتفاالت كبيرة مثل المهرجانات واألحداث التقليدية تأثير إيجابي على المنافسة 

 

الطلب في مختلف أنماط السفر مثل السكك  وتعزيز  : تنظيم حمالت ترويجية وتواصلية الستعادة  توصية السياسة الخامسة

 الحديدية وشركات الطيران والحافالت إلى جانب الخصومات الكبيرة. 

التردد في اإلصابة بفيروس كوفيد المعلومات والتواصل مفيدة في إقناع الركاب بالسفر دون  .  19-يمكن أن تكون حمالت 

 في هذه الحمالت تسليط الضوء على فعالية التطعيم وتدابير السالمة لبناء الثقة في نقل الركاب.يمكن 



السفر   تعريف  فعالة إلعادة  كأداة  الحمالت  هذه  استخدام  لها يمكن  الحالي  التصور  النقل وتصحيح  باستخدام بعض وسائل 

حيوي   أمر  الطلب  إثارة  فإن  بالطلب،  مدفوًعا  قطاًعا  يعتبر  النقل  قطاع  ألن  ونظًرا  لذلك،  آمنة.  غير  أنها  على  المبني 

يمكن   النقل.  خدمات  مقدمو  يقدمها  التي  النقل  خدمات  فيالستمرارية  على  ات إعالن  التفكير  المؤقتة  التذاكر   الخصومات 

 زيادة عدد المستفيدين من خدمات النقل.من أجل لتحفيز الحجوزات المبكرة واستخدام قنوات البيع عبر اإلنترنت  

 

السادسة السياسة  تحالف  توصية  إنشاء  في  والنظر  النقل  مقدمي خدمات  بين  التعاون  تعزيز  في النقل  خدمات  مقدمي  : 

 المشتركة، حيثما كان ذلك ممكنًا.منظمة التعاون اإلسالمي أو شركات النقل 

الدولي واإلقليمي  التعاون  الحكومات تعزيز  الدولي واإلقليمي أمر حيوي لمواجهة تحٍد عالمي. ينبغي على  التعاون  تعزيز 

لتخفيف عبء الجائحة العالمية. يجب تشجيع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على زيادة التعاون فيما بينها في  

ير ممارسات معيارية أخرى في أنشطة الطرق العابرة للحدود وتنقل البشر؛ وتطوير إجراءات تسهيل الحصول على  تطو

وجود  لالتأشيرة لسائقي الشاحنات الدولية؛ ووضع خطط طوارئ منسقة لإلجراءات أثناء حاالت الطوارئ. يمكن أن يكون  

 . الجائحةين البلدان األعضاء إلدارة عملية مكافحة الهيئات الدولية أداة فعالة لتحسين التنسيق والتعاون ب

 

 : إدخال ابتكارات النقل لتخفيف العبء على وسائل النقل التقليدية. توصية السياسة السابعة

يمكن استخدام ابتكارات النقل الناشئة كأدوات مهمة لتخفيف قيود السفر الحالية. تعد الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية  

ا كوفيدالقيادة  حقبة  في  األخرى  الوسائل  بين  من  المحتملتين  التكنولوجيتين  في حل 19-لوسيلتين  تساعد  أن  يمكن  والتي   ،

مشاكل قيود السفر. على الرغم من عدم استخدامها على نطاق واسع، إال أنها تعتبر فعالة للغاية في نقل األشخاص المصابين 

الخطور عالية  المناطق  إلى  اإلمدادات  توصيل  إصدار وفي  مثل  لخدمات  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  أيًضا  يمكن  ة. 

الخدم المطهر  اتإعالنات  ابتكارات   ،العامة، ورش  استخدام  في  للنظر  الوقت  لقد حان  االجتماعي.  التباعد  لرصد  وكذلك 

ار للسيطرة المتكررة  النقل بحيث يمكن تخفيف اللوائح المتعلقة بالسفر بسرعة. يمكن التوسع في استخدام الطائرات بدون طي

الحمى النقل  على  لمرض  في محطات  تعد عرًضا مهًما  والتي  تقيس درجة 19-كوفيد،  التي  بدون طيار  للطائرات  يمكن   .

الطيران   من خالل  ومالحظة    على الحرارة  المرض  عليهم عالمات  تظهر  الذين  الركاب  اكتشاف  تسهل  أن  معين  ارتفاع 

الروبوتات   نشر  يمكن  بالمخاطر.  محفوف  القيادة  موقف  ذاتية  وشبه  القيادة  الموانئ  ذاتية  في  طيار  بدون  والطائرات 

آثار   مكافحة  في  للمساعدة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  في  السفن  التعاون يم   .19-كوفيدوأحواض  منظمة  لدول  كن 

 .19-كوفيدطائرات بدون طيار للتسليم والنقل، وخاصة السلع الطبية وإمدادات الاإلسالمي نشر 

 

 واألمراض المعدية األخرى. 19-كوفيد: تعزيز التدابير الخاصة بالسفر اآلمن فيما يتعلق بجائحة توصية السياسة الثامنة

ارتداء   على    الكماماتيعتبر  االوالحفاظ  انتشار  التباعد  منع  أجل  من  حيويًا  أمًرا  النظافة  قواعد  ومراعاة  جائحة  جتماعي 

وتقليل مخاطر انتقاله. يجب على مقدمي خدمات النقل التأكد من تطبيق هذه القواعد، مما يجعل خدمة النقل أكثر    19-كوفيد

في محطات النقل وفي مركبات النقل الكمامات  م  لذلك، يجب على مقدمي خدمات النقل االنتباه إلى استخدافأمانًا للجمهور.  

وتوفير الكمامات للركاب. يجب أيًضا توفير المنتجات التي تلبي احتياجات النظافة الفورية للركاب مثل المناديل والمطهرات  

لمنتجات سيشكل . يجب أن يتحمل مقدمو الخدمة هذه التكلفة ألن عدم استخدام هذه ااتالخدم  مقدميوالمناديل المبللة من قبل  

. قد يتم تطوير أدوات مخصصة يتواجد في العمليةوالركاب اآلخرين وأي شخص آخر في  العمل  خطًرا كبيًرا على فريق  

أنظمة تطهير أوتوماتيكية( للوقاية والتعافي واالحتواء من أجل السيطرة  مجهزة بومبتكرة )عربة قطار أو مقصورة قطار  

 على الفيروس أثناء أنشطة التنقل.

 

 السياسة: توصيةأدوات تحقيق 

عمل   واالتصاالتللكومسيك  امجموعة  العمل  :  لنقل  مجموعة  تتوسع  السياسقد  مجاالت  في  الالحقة  اجتماعاتها   ات في 

 المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.



يمكن  إطار تمويل مشروع الكومسيك.    ، ضمن: يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل عامتمويل مشروع الكومسيك

العمل   مجموعات  في  المشاركة  األعضاء  للدول  الكومسيك  مشروع  تمويل  خالل  تقدم  من  متعددة  أن  تعاون  مشروعات 

المذكورة أعاله، يمكن للبلدان   اتاألطراف ليتم تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. بالنسبة لمجاالت السياس

ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد.    ،ادة من تمويل مشروع الكومسيكاألعضاء االستف

الندوات تنظيم  المشاريع  هذه  تشمل  التدريبية  ،قد  الدراسية  ،والبرامج  الخبراء  ،والزيارات  وإعداد    ،وتبادل  العمل  وورش 
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