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 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك

  حول التعاون في مجال النقل واالتصاالت

  

 املقدمة: -1

تعزز التجارة  ألنها ؛تلعب صناعة النقل واالتصاالت الحديثة دوًرا رئيسًيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

 القوى العاملة املاهرة، وتنويع األسواق، وتقليلانتقال الداخلية والخارجية، واالستخدام االقتصادي للموارد الطبيعية، و 

 زيادة في اإلنتاج الزراعي والصناعي.تحقيق الالعمالة، و 

ود، لألسر، وعوملة التجارة، وإلغاء القيبسبب زيادة دخل الفرد واحتياجات التنقل كبيرة   بسرعة  تنمو صناعة النقل و 

 عن التقدم التكنولوجي.
ً
 وخصخصة البنية التحتية للنقل والخدمات، فضال

تعتبر البنية التحتية للنقل أمًرا حاسًما لكل من التنمية االقتصادية واالجتماعية لألمم، وتعد البنية التحتية عالية 

"، ستتجاوز 2030تقرير "البنية التحتية حتى عام تقديرات وفًقا لو . 1ليةالجودة ركيزة أساسية للقدرة التنافسية الدو 

من أجل و . 2030-2009تريليون دوالر أمريكي خالل الفترة  11احتياجات االستثمار في النقل والبنية التحتية العاملية 

وضمان  ،سليمة   وطنية   سياسات  ل أطر  وضع تحتاج البلدان إلى  ؛لنقلوتنفيذها في مجال التحتية التخطيط الفعال للبنية ا

 .لهاالتمويل الالزم 

نمو سفر الركاب عبر الطرق والسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم من و ، بري النقل الويتوقع كذلك زيادة حركة 

لالقتصادات غير األعضاء في منظمة  %450إلى  %240توقع أن يتراوح هذا النمو من . وي2050بحلول عام  %230إلى  120%

أجل نفس  من، من املتوقع أن يزداد النقل العالمي البري والسكك الحديدية قتصادي والتنمية. عالوة عىى للكالتعاون اال

 . 2%420و %230بين الفترة بمعدل يتراوح 

صناعة رئيسية للنمو ستمر في كونها وت ،( تنمو أيًضاICTوباملثل، فإن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

واالبتكار والتنمية االقتصادية واالجتماعية. تبلغ حصة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الناتج املحىي اإلجمالي 

 ملعدللهذا ا نيمكو وأقل نسبًيا في البلدان النامية.  ،في البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية %6حوالي 

أن تكون  . إلى جانب للك، يمكنجيات الرقمية في البلدان الناميةمع االنتشار السريع للتكنولو أن يرتفع في املستقبل 

 كب في النمو االقتصادي، وآثارها املساهمات غير املباشرة لالستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ً
من خالل  يرة أيضا

 إنتاجية العوامل اإلجمالية. التي تعود بها عىى تحسيناتال

 في هذا اإلطارو
ً
  ، تعتبر البنية التحتية للنقل واالتصاالت عنصرا

ً
لبلدان. في التنمية االقتصادية واالجتماعية ل حاسما

ا وثيًقا بالبنية التحتيف
ً
وتطور ، ة بهاة للنقل وأنظمة النقل الخاصالنمو االقتصادي واإلنتاجي ملنطقة معينة يرتبط ارتباط

                                                           
 .2012منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  1
 (.ITFمنتدى النقل الدولي ) 2
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ول إلى أسواق الوص، وتوفير املخزون، و خالل انخفاض التكاليف اللوجستية اإلنتاجية من البنية التحتية تساهم في زيادة

 أكبر.بشكل  العمل و العرض 

كان عىى العديد من البلدان اتباع فمؤخًرا.  19-كوفيد ، تتأثر صناعة النقل العاملية سلًبا بتفش ي وباءمن جانب آخر

 من التدبير االحترازي ضدتقليل تنقل الركاب ونقل البضائع و وقائية سياسات النقل ال
ً
لوباء. وقد أدت هذا ا باعتباره نوعا

 وباء تأثير أنه في ظل إلى وتشير التقديراتهذه التدابير إلى انخفاض كبير في حجم النقل الدولي والخدمات اللوجستية. 

 صناعة في الناتج املحىي اإلجمالي العالميال هذه مساهمة ستنخفض؛ عىى صناعة الخدمات اللوجستية العاملية 19-كوفيد

مقارنة  2020املائة في عام ب 7.5سوق الشحن العالمي بنسبة  أن يتقلصكذلك من املتوقع . و 3باملائة هذا العام 6.1بنسبة 

 .4 2019بعام 

  ؛في السنوات األخيرةزيادة عدد السكان وقيود امليزانية املصحوبة بالطلب املتزايد عىى خدمات النقل إن 
 
ا  ت  ب  تطل

ً
طرق

لتي ا، يعد تسعير البنية التحتية للنقل أحد األساليب الناشئة نية التحتية للنقل. في هذا الصددجديدة لإلدارة الفعالة للب

ة تقليل العوامل الخارجي ، إلى جانبالنقللحكومات وأداة فعالة إلدارة الطلب عىى ا للتموييمكن أن تكون مصدًرا مهًما 

 السلبية مثل املشاكل البيئية.

عالوة عىى للك، فإن تسعير البنية التحتية للنقل مهم بشكل خاص لزيادة جودة البنية التحتية للنقل الوطني وخدمات 

 حساًسا يتطلب التحسين بما يتناسب مع الحقائق االقتصادية للبلد يعد التسعير أيًضا مجو النقل لصالح املجتمع. 
ً

اال

 ومستويات دخل الناس.

( التابعة للكومسيك اجتماعها الخامس عشر "لتسعير البنية TCWGقد كرست مجموعة عمل النقل واالتصاالت )و 

وع من خالل تبادل الخبرات وأفضل تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في هذا املوضو . ظًرا ألهميتهن التحتية للنقل"

 استراتيجية الكومسيك.ب املتعلقةاملخرجات  نطاقاملمارسات من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في تحقيق 

 :تعاون النقل واالتصاالت في إطار الكومسيك -1

ك في الدول األعضاء هو الهدف الرئيس ي الستراتيجية الكومسي تهاواستدام تهاإن تحسين أداء النقل واالتصاالت وفعالي

ورة الخامسة والثالثين منذ الد TCWGقامت مجموعة عمل الكومسيك ، في هذا اإلطارونقل واالتصاالت. في مجال ال

 ، بالتفصيل في تسعير قضايا البنية التحتية للنقل في اجتماعها الخامس عشر.للكومسيك

 :للنقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تسعير البنية التحتية -أ

 )االجتماع الخامس عشر ملجموعة عمل النقل واالتصاالت(

، 2020يوليو  7في بشكل افتراض ي ُعقد االجتماع الخامس عشر ملجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة للكومسيك 

 ".عضاء في منظمة التعاون اإلسالميوكان موضوعه "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان األ 

                                                           
3 https://www.statista.com/statistics/1112493/global-logistics-industry-gross-value-added-growth-covid-19/    
4 https://www.statista.com/statistics/1115277/year-on-year-change-freight-forwarding-market-worldwide/     

https://www.statista.com/statistics/1112493/global-logistics-industry-gross-value-added-growth-covid-19/
https://www.statista.com/statistics/1115277/year-on-year-change-freight-forwarding-market-worldwide/
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يكشف التقرير البحثي املعد لالجتماع عن نتائج مهمة من حيث تسعير ممارسات البنية التحتية للنقل في العالم 

يقدم التقرير البحثي إطاًرا مفاهيمًيا حول تسعير البنية التحتية للنقل، واالتجاهات العاملية و وكذلك في الدول األعضاء. 

نقل في البلدان تسعير البنية التحتية للفي سياق واملمارسات الحالية، وتوصيات سياسية ملموسة لتحسين عمليات التنفيذ 

 .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 يتضمن التقرير 
ً
التي  بلدانلفكانت امن بينها ثالث زيارات ميدانية وثالث أبحاث مكتبية.  ةحالستة لدراسة الأبحاثا

ل املمارسات التي أفضوكانت الدول الثالث التي تشكل ندونيسيا ونيجيريا وتونس. إ :هيامليدانية دراسة الحالة تمت زيارتها ل

 ملتحدة.تخضع للبحث املكتبي هي سنغافورة وجنوب إفريقيا واململكة ا

نطقة يكشف التقرير أن م ؛تسعير ممارسات البنية التحتية للنقل في منطقة منظمة التعاون اإلسالميوفي سياق 

شكل رسوم ىى عبتسعير البنية التحتية للنقل باستثناء بعض املمارسات  واسعة   منظمة التعاون اإلسالمي لم تكن عىى دراية  

تعاون من قبل دول منظمة الها يتم تنفيذ ؛لتقريرا وفقأنظمة رسوم الطرق فالطرق وضرائب املركبات وضريبة الوقود. 

اإلسالمي بشكل أساس ي لتخفيف عبء الحكومة من خالل مشاركة مستخدمي الطرق. في حين أن الشراكة بين القطاعين 

تحتية سريع توفير البنية الألكثر شيوًعا في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي لتا( هي اآللية املطبقة PPPالعام والخاص )

 ليس من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يوفر بيئة قانونية جذابة للمستثمرين إال أ، للطرق 
ً
طبقا

 في معظم البلدان.باستمرار 

إلسالمي ا في هذا اإلطار، يسلط التقرير الضوء عىى التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان األعضاء في منظمة املؤتمر

حوكمة لاغير متاح، ونظم كونه أو ، إطار قانوني وطني واضحغياب  ، وتتمثل فيتسعير البنية التحتية للنقلفي سياق 

ضعيفة، ومحدودية القدرات املؤسسية والبشرية، ونقص املبادئ التوجيهية الالزمة بشأن محتوى تسعير البنية التحتية ال

 .للنقل

خالل الدورة الخامسة عشرة لفريق العمل التقني، توصلت التي جرت في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير واملداوالت 

 التالية: اتالسياسب ةتوصيالمجموعة العمل إلى 

   راكة بين واالستفادة من أدوات التنفيذ مثل الش ،البنية التحتية للنقل املعاصرفي تسعير مناسبة للتطوير سياسات

 .طاعين العام والخاص حيثما أمكن، وعمليات النقل العام من أجل نظام نقل يعمل بشكل جيدالق

 لنقل ا وتخصيص األموال الناشئة عن ،فعال الرسوم بشكل   لتحصيلغل مستقل )كيان / مؤسسة / هيئة( عيين مشت

 ة.خدمات تسعير البنية التحتي في

  استخدام أدوات تسعير البنية التحتية للنقل )مثل الرسوم والجبايات وضريبة املركبات وضريبة الوقود وضريبة

 .نقلتطوير البنية التحتية للمن أجل وكذلك لجمع األموال  ،للك( إلدارة الطلب عىى النقل بفعالية شابهاألميال وما 

 عالمي ، والنظام الدات عىى متن الطائرةترونية املؤتمتة، والوحاالستفادة من املجموعات املعاصرة )أي الرسوم اإللك

 .تسعير فعال للبنية التحتية للنقلللمالحة باألقمار الصناعية( وأنظمة اإلنفال لضمان 

 www.comcec.org: التقرير متاح عىى موقع الكومسيك

 :تمويل مشروع الكومسيك -ب

هو األداة الهامة األخرى لالستراتيجية. واملشاريع املمولة برعاية الكومسيك يجب أن  (CPF) مشروع الكومسيكتمويل 

 لألهداف والنتائج املتوقعة التي حددتها االستراتيجية 
ً
تخدم الشراكة التعاونية متعددة األطراف، ويجب تصميمها وفقا

http://www.comcec.org/
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 أد
ً
 مهمة في تحقيق توصيات السياسات التي صاغتها الدول األعضاء خالل خالل مراحلها االنتقالية. تلعب املشاريع أيضا

ً
وارا

 .TCWG اجتماعات مجموعة عمل االتصاالت

في إطار الدعوة السادسة لتقديم مقترحات املشاريع، تم تنفيذ ثالثة مشاريع من قبل غامبيا وإيران واألردن في عام 

"تحسين القدرات البشرية واملؤسسية لنظام إدارة قواعد البيانات نفذت غامبيا املشروع الذي يحمل عنوان قد . و 2019

دارة قاعدة إالسنغال ونيجيريا وتركيا. يهدف املشروع إلى تطوير بالشراكة مع  بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" املتكاملة في

إلى تركيا  تم تنظيم زيارة دراسية، سياقفي هذا الولشريكة في املشروع. غامبيا بدعم من البلدان افي بيانات نقل متكاملة 

عايير نظام م تدريب في غامبيا لتحليل وتعلم ميظوتم كذلك تنالكتساب الخبرة في نظام إدارة قاعدة بيانات النقل في تركيا. 

 .هاووظائف هاوإجراءات إدارة قاعدة بيانات النقل

" بمساهمات قيمة من البلدان TPS-OICاملشروع الثاني بعنوان "زيادة النقل البحري والتجارة في إطار ونفذت إيران 

ام االتفاقية اإلطارية لنظ الشريكة عمان وباكستان وقطر وتركيا. يهدف املشروع إلى البحث عن حلول عملية في إطار

لتسهيل التجارة من خالل خفض تكاليف  (TPS-OIC) يالتفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

إعداد تقرير بحثي بناًء عىى زيارات دراسية إلى البلدان الشريكة والتحليالت املشروع،  وقد تم فيلبحري الدولي. النقل ا

اإلسالمي،  منظمة التعاون و  ،املكتبية. يتألف التقرير بشكل أساس ي من الوضع الحالي للتجارة والنقل البحري في العالم

التعاون  والتوصيات السياسية ملجتمع منظمة ،، واالستراتيجيات امللموسةقطاع في البلدان املعنيةهذا اللوتحليل مفصل 

 اإلسالمي بأسره.

مشروع بعنوان "إعادة بناء خط سكة حديد الحجاز العثماني ؛ بتنفيذ مع الدول الشريكة مصر وتركياوقامت األردن 

وتبادل الخبرات حول  ،". يهدف املشروع إلى مناقشة فرص التمويل إلعادة بناء خط سكة حديد الحجاز2املرحلة  -م القدي

، تم تنظيم دورة تدريبية حول دراسات الجدوى شريكة في املشروع. وفي هذا الصددتخطيط السكك الحديدية مع الدول ال

ل ملناقشة الفرص والتحديات املتعلقة بمتطلبات تمويل خط إلى جانب ورشة عم ،وهندسة السكك الحديدية والتخطيط

 سكة حديد الحجاز.

تب تنسيق مشاريع ليتم تمويلها من قبل مك 3في إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات املشاريع، تم اختيار و

ها لدولية التي فرضم تكتمل بعد بسبب التأخير الناجم عن قيود السفر الكن هذه املشاريع ل. 2020الكومسيك في عام 

في إطار الدعوة توقع إنجازها املشاريع املختارة املو . 2021بعض املشاريع في عام  إنجاز. واملتوقع 19-ظروف وباء كوفيد

 السابعة هي كما يىي؛

ي عام وتشاد ف ساحل العاجسيتم تنفيذ مشروع "إنشاء أرشيفات النقل البحري" من قبل الكاميرون بالشراكة مع 

، نجامينا - ممرات دواال. ويهدف املشروع إلى تطوير أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية لتعزيز التدفقات التجارية في 2021

سيتم تنظيم برنامج تدريبي وورشة عمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال النقل ملناقشة املؤسسات و بانغي.  -دواال

 واإلطار التنظيمي.
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توغو من قبل نيجيريا بالشراكة مع بنين و أبيدجان"  -س املشروع الثاني بعنوان "مراقبة ممر النقل الغو تنفيذ وسيتم 

 وغامبيا. الهدف من هذا املشروع هو تسهيل حركة األشخاص والبضائع وتحسين الحوكمة عىى طول املمر.

س في عام الجزائر وتون ؛شريكتينالولتين دالحرية الدولية" مع مشروع "تنفيذ االتفاقيات الب كذلك ستنفذ تركيا

. ويهدف املشروع إلى ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين البلدان املختارة من خالل إنشاء لجنة للتنفيذ وبناء 2021

 القدرات.

الصلة . الوثائق لات 2020من ناحية أخرى، بدأت الدعوة الثامنة لتقديم مقترحات املشاريع في األول من سبتمبر 

 .(project.comcec.org) :عىى موقع الكومسيك عىى اإلنترنت متاحة

 


