
 والثالثین للكومسیك الرابعةتوصیات السیاسة التي اعتمدتھا الدورة 

تطویر/ تحسین إطار قانوني ومؤسسي وتنظیمي تمكیني لضمان تنسیق وتعاون فعالین بین الدول المعنیة ولتحقیق األھداف 
 التي تتطلب اإلصالح.

 األساس المنطقي: 
األھداف والخطط المشتركة، یشكل متطلباً أساسیاً للتنسیق الفعال بین البلدان إن اإلطار القانوني والمؤسسي القوي، الذي یحدد 

وتنفیذ أھداف تطویر الممر. وإن وجود أھداف طموحة دون توفر إطار قانوني ومؤسسي سلیم یجعل من الصعب تحقیق 
 مة أو غیر ملزمة للوصول إلىاألھداف التي تتطلب اإلصالح. ویتم تحدید اإلطار القانوني على أنھ طریقة لخلق حوافز ملز

األھداف المشتركة المحددة. وبمجرد التوصل إلى توافق في اآلراء بین مختلف أصحاب المصالح حول أھداف وإدارة الممر، 
تبدأ عملیة إنشاء أساس قانوني. یغطي اإلطار القانوني عادة المنظور االستراتیجي العام للممر على مستویات مختلفة، 

یة مختلفة، ومبادئ عمل وقضایا تمویل. ویمكن أن یشمل أیضاً عقوبات في حالة عدم االمتثال أو نظم تحدید وترتیبات مؤسس
األولویات، أو أھداف تتعلق باالستدامة. ویتم التعبیر عن التزام واستعداد األعضاء للوصول إلى ھدف مشترك، من خالل 

مارات الوطنیة تكون أكثر فعالیة عندما بنظر إلیھا من منظور إطار قانوني ومؤسسي. وبالتالي، فإن اإلصالحات واالستث
 إقلیمي، ومنسقة بشكل مثالي مع البلدان المجاورة.

إنشاء وحدة تنسیق / أمانة ممر مخصصة لتسھیل إدارة الممرات من خالل ضمان التواصل والتنسیق الدائم بین البلدان 
 المعنیة.

 األساس المنطقي: 
تتمثل مھمة األمانة في الحفاظ على الحوار بین جمیع  .و أمر حاسم في إدارة الممرات الفعالةإن وجود أمانة مخصصة ھ

البلدان المعنیة وأصحاب المصالح. وفي ھذا الصدد، لدى أمانة الممر وظیفة محفزة لتحسین إدارة الممرات من خالل إعداد 
األھداف إلى أفعال، وكذلك جمع األموال من أجل تطویر االجتماعات، وضمان التواصل والتنسیق فیما بین البلدان، وتحویل 

وعالوة على ذلك، فإن وجود أمانة مخصصة ھو أمر لھ أھمیة بالغة لصیاغة استراتیجیات طویلة األجل، وتحلیل  .الممر
 االتجاھات والممارسات الحالیة، وجمع البیانات واإلحصاءات وكذلك تحدید مؤشرات األداء ورصد تنفیذھا.

تطویر إدارة ممر النقل بطریقة شاملة، والجمع بین التدابیر الصارمة مثل البنیة التحتیة والتدابیر الناعمة مثل الدعم تعزیز 
 السیاسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات.

 األساس المنطقي: 
الوطنیة. إن إدارة الممرات ھي عملیة  تعد اإلدارة الفعالة للممرات عامالً رئیسیاً في اتجاه نجاح تطویر ممرات النقل عبر

معقدة تنطوي على جوانب مختلفة مثل المسائل القانونیة والمؤسسیة، فضالً عن أصحاب المصالح المتعددین، وغالباً من بلدان 
مختلفة. وعالوة على ذلك، تتطلب اإلدارة اتخاذ تدابیر صارمة وناعمة بحیث تكون مترابطة ومتشابكة ویجب تطویرھا 

یقة منسقة. وھذه التدابیر ھي؛ البنیة التحتیة، واإلطار القانوني والمؤسسي، وأھداف الممر والدعم السیاسي، ومراقبة أداء بطر
الممر ونشره، وتعزیز الممرات، والتشاور مع أصحاب المصالح، وبناء القدرات. إن تطویر ممرات النقل یخدم األھداف 

خالل توفیر الوصول إلى األسواق، والتكامل اإلقلیمي وتحسین آفاق النمو وتعزیز المتعددة بما في ذلك تیسیر التجارة من 
 التعاون والتآزر بین البلدان ووكاالت القطاعین العام والخاص ذات الصلة.

السعي للحصول على دعم من المنظمات الدولیة ذات الصلة في المضي قدما في إدارة الممر ، وخاصة في المرحلة األولى 
 ر الممر.من تطوی

 األساس المنطقي: 
تعتمد إدارة الممر على مجموعة من العوامل، مثل نضج الممر، واإلرادة والدعم السیاسیین، واالستقرار اإلقلیمي، ووجود 
منظمة دولیة لتسھیل إدارة الممرات، وتوافر التمویل. وفي ھذا الصدد ، تلعب المنظمات الدولیة دوراً حاسماً، لیس فقط في 

مر، وأنماً أیضاً في تحسین إدارة الممرات. وتعتبر المعرفة، والتراكم، والموارد، ودور المنظمات الدولیة كوسیط إنشاء م
مستقل، قیماً لبناء توافق في اآلراء بین البلدان ذات الصلة، مع توفیر البنیة، فضالً عن بعض التمویل األولي في بدایة 

)، لعب البنك الدولي دوراً رئیسیاً في بدایة العملیة. وأما بالنسبة إلى لكل من ALCالعملیة. بالنسیة لممر أبیدجان الجوس (



) ، لعب اإلتحاد TRACECAآسیا (-القوقاز-) السیما ممر النقل أوروباSEETOمرصد النقل لجنوب شرق أوروبا (
ظیم الدراسات، واستضافة األوروبي دوراً بارزاً في الجمع بین الدول األعضاء والتفاوض حول اإلطار القانوني، وتن

الدورات التدریبیة وغیرھا. وبالنسبة للممر المركزي األوروبي اآلسیوي، تلعب اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا 
دوراً مماثال عن طریق نشر وثائق إستراتیجیة ودراسات أداء  )UNESCAPوالمحیط الھادئ التابعة لألمم المتحدة (

یة على مستوى ممر. وإن الجھود األولیة للمنظمات الدولیة مفیدة في إقناع الدول األعضاء بمزایا لتبریر إنشاء مؤسسة إدار
 تطویر الممرات المشتركة.

وضع مبادئ توجیھیة إلعداد وتنفیذ الخطط الرئیسیة للنقل الوطني عن طریق األخذ في االعتبار أفضل الممارسات الدولیة 
 أكثر تكامالً واستدامة. نحو وضع خطط وحلول لألراضي والنقل 

 األساس المنطقي: 
یُعد تخطیط النقل موضوعاً شامالً مرتبطاً بالعدید من العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة. وال یشمل تخطیط النقل فقط 
الطرق، والسكك الحدیدیة، والبُنى التحتیة األخرى، بل یشمل أیضاً العملیات واإلدارة لضمان عدم تنافس أنماط النقل بعضھا 

د تخطیط النقل ھاماً وذلك لضمان فاعلیة عمل النقل الحضري بصورة جیدة. باتت أھمیة النقل غیر البعض بل تتتكامل. كما یُع
المزّود بمحركات باإلضافة إلى النقل المزود بالمحركات أكثر وضوًحا، خاصةً ركوب الدراجات وطرق المشاة. یتحقق 

ع المبادئ التوجیھیة، بما في ذلك نموذج لخطة النقل التخطیط األذكى أكثر بموارد أقل. إنھا عملیة معقدة، ولذلك ، فإن وض
الوطنیة الرئیسیة والتي تأخذ في االعتبار أفضل الممارسات الدولیة، لھ أھمیة حیویة لتسھیل إعداد وتنفیذ خطط النقل الرئیسیة 

 بنجاح في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.     
 

یسیة ذات الصلة للرصد والتقییم الفعال ألداء خطط النقل ونتائجھا، وتقاسم النتائج مع تحدید مؤشرات األداء الشاملة والرئ
 أصحاب المصلحة المعنیین من القطاعین العام والخاص. 

 األساس المنطقي: 
التعلم الذاتي بیُعد الرصد والتقییم عنصران ھامان للغایة لضمان التنفیذ السلس لخطط البنیة التحتیة للنقل الوطني. یتعلق األمر 

المقصود لمالك المشروع. ومع ذلك، یتم تنفیذ ھذه العملیة من قبل عدد قلیل من الدول األعضاء فقط. وبالرغم من ذلك، تملك 
) أمًرا بالغ األھمیة KPIsبعض الدول األعضاء فقط مثل ھذا النظام. یُعد تحدید وتجمیع مؤشرات األداء الرئیسیة المختلفة (

لمحرز وإجراء تقییمات صحیحة. كما تفید مؤشرات األداء الرئیسیة في وضع المعاییر، وتحدید األھداف، ورفع لقیاس التقدم ا
 المعاییر، والنجاحات/اإلخفاقات. فیما یلي مؤشرات األداء الرئیسیة األكثر استخداًما للخطط الرئیسیة للنقل؛ 

 خالل فترة التقییمإجمالي الفوائد المخصمة  -) PVBالقیمة الحالیة للفوائد ( •
 إجمالي التكالیف االقتصادیة المخصمة المتكبدة خالل فترة التقییم -) PVCالقیمة الحالیة للنفقات ( •
 الحجم المطلق للعوائد الصافیة للمشروع. -) ENPVالقیمة االقتصادیة الحالیة الصافیة ( •
الیف. ویقدم ھذا الحجم النسبي للمزایا الصافیة النسبة بین إجمالي الفوائد والتك -) BCRنسبة الفائدة إلى التكلفة ( •

 للمشروع ولكنھ مستقل عن حجم المشروع
))، فإنھ مستقل عن حجم BCR) الذي یُشبھ نسبة المنافع إلى التكالیف EIRRمعدل العائد االقتصادي الداخلي ( •

 المشروع ویُعطي داللة على مقدار الفوائد المرتبطة بتكلفة االستثمار.

 
رة التخطیطیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من خالل تطبیق األسالیب المعاصرة مثل وضع تحسین القد

 رؤیة مع مجموعة من األھداف االجتماعیة واالقتصادیة.
 األساس المنطقي: 

اع الخاص. یُعد ة القطتتسم جودة وفعالیة خطط االستثمار في البنیة التحتیة بأھمیة قصوى لجذب االستثمارات ولتحقیق فائد
تحسین القدرة على إعداد خطط النقل الرئیسیة وخطط االستثمار في البنیة التحتیة بما في ذلك المھارات البشریة والعملیات 
واألدوات أمًرا حیویًا لضمان الجودة المناسبة. وفي ھذا اإلطار، یمكن تطویر آلیة لتقییم القدرات المؤسسیة للوكاالت ذات 

 ما یمكن استخدام أدوات التخطیط، بما في ذلك نماذج االقتصاد والنقل القیاسیة واستخدام وتطبیق البیانات الضخمة.  الصلة، ك

 
 



 
) على وجھ PPPsتحسین عملیة تخطیط البنیة التحتیة للنقل الوطني وتشجیع الشراكات بین القطاعین العام والخاص (

 االستثمارات والقیام بعملیات جیدة األداء والصیانة.الخصوص لتقییم االحتیاجات وتشجیع 
 األساس المنطقي: 

یعد إشراك القطاعین الخاص والعام أمراً حیویاً لنجاح تصمیم وتنفیذ وتقییم خطة البنیة التحتیة الوطنیة للنقل. تسھم مشاركة 
 كافة وسائل النقل. ویمكن الكشف عن أصحاب المصلحة النشطة في نجاح العملیات والصیانة الفعالة، وكذلك الوسائط في

مساھمة الشراكات بین القطاعین العام والخاص في التنفیذ الفعال للخطة الرئیسیة للنقل من خالل إجراء تقییمات مسبقة 
والحقة.  وعالوة على ذلك، یعد الرأي العام والمشاورة العامة أثناء عملیة تخطیط النقل والتنفیذ أمرین حیویین لتحسین 

 طیط البنیة التحتیة للنقل.   تخ


