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  الملخص التنفيذي 

 لتكامل خاصاً  ماً ي اھتماول| يالجھود والدراسات السابقة في مختلف قطاعات النقل و "نماطالنقل المتعدد ا�"ل مشروع كم| يُ 
 المرافئ تطوير ،ئ البحريةفارالمعمل تفعيل  ،ةياتسسؤا"ص5حات الم :سائر العناصر المكونة لمنظومة النقل من خ5ل

تحديث وتحسين ا"جراءات يلقي الضوء على أھمية كما  .)ةالطرق والسكك الحديدي( البري النقل تحسين شبكات، ةالجاف
ا,نماء على الصعيدين وتحقيق أقصى قدر من للموارد المتاحة  ا�ولوية منحاجل  من منھج متكامل ضمن ةالجمركي

  .وا"جتماعي ا"قتصادي
  

 اً م تقييمويقد| ) MMTP( نماطمشروع النقل المتعدد ا� االيھ صَ ي خِل تالوالتوصيات  النتائج أھم التقريرھذا  يعرض
. مھامأھم توصيات ونتائج حزم ال 17و 16و 15ل وصالفكما تعرض  ،جراءات الموصى بھاا"قتصادية ل�لجدوى ل
 نتائجالتي تقدم لمحة عامة عن  14-2 الفصول ا,ستفادة منعلى تفاصيل المشروع يمكنه  عّطليريد ان ي الذيلقارئ ل

مھام  لكل حزمةتقارير من خ5ل الاكثر  ةمعرفة معمقُيمكن الحصول على . عالجھا المشروع التي والمواضيع الدراسات
)WP( خ5ل فترة تنفيذ المشروع  قام فريق الخبراء بإعدادھاالتي و) 2008أيار  – 2006أيلول(. 
  

  :  للشروط المرجعية بما يليوفقا ) MMTP( �نماطالھدف الرئيسي لمشروع النقل المتعدد ا ث�ليتم
  

وسط من خZل محاور النقل المساھمة في تفعيل امكانات سورية باعتبارھا البوابة الرئيسية الى اسواق الشرق ا#
  شرق -جنوب وغرب  –شمال : ساسية 1ا

 
ممرات النقل  علمنافسة ماة لمواجھة يضرورالنقل يقود إلى اتخاذ إجراءات  لتطور حجومإن التوقع المنطقي المستقبلي 

ا�دوات ما يلزم من  مع ةلطرق والسكك الحديديلوالبنية التحتية البحرية والجافة ئ فارالممما يستدعي تطوير  ،ةالبديل
ويحتاج إلى ا,طار ا,داري  لكن ھذا " يكفي. ئفارفي الم ةومعدات المناول ةللسكك الحديدي المحركة والمتحركة

  .مناولة البضائعتطوير والتنظيمي المناسب والداعم للبنى التحتية والفوقية والذي يوفر العامل ا�ساسي لتسھيل التجارة و
  

سلسلة، من خ5ل مختلف عمليات مناقلة ضمن يعني استخدام أنماط عدة ناجحة متعاقبة " تعدد ا�نماطالنقل الم"إن مفھوم 
حصل أي خلل في إحدى الحلقات سواء في إدارة أو إذا " يمكن للسلسلة أن تكون فّعالة اذا فقدت أي حلقة منھا، . البضائع

  .ا�نماط أحدالمعلومات أو في خدمات 
 

 ةا"نشطووصفت كيف أن  لنقل البضائعمتكاملة  ستراتيجية, المكونة عناصرال مشروعال مھامحزم  مختلف بينت
كبلد عبور بين البحر ا"بيض  ةسوري تحسين موقع تھدف بشكل عام الىوالتي ككل  ةھذه ا"ستراتيجي تخدم المقترحة

على  ةلتأثير ھذه ا"ستراتيجيتقدم تقديرات  )Simulation(ة المحاكا إن .ا�خرى المتوسط وبلدان الشرق ا"وسط
 . قليميالصعيدين الوطني وا,

 
في العديد من  التطويرات بين ضروري نماط،متعدد ا�ال لتطوير النقل يةلمستقبلا الخططتقييم الوضع الحالي وإن 

 . لحركة العبور، وذلك لتفعيل دور سورية كبلد جاذب المجا"ت
 

ا,ص5حات  :أساسين ينتحت بنددرج نتالتي و شروعلرئيسية للميات اتوصالالنھائي والشامل  التقريريلخص ھذا 
ال للموارد يتطلب اقترانھا لكن ا"ستخدام الفعّ . لزيادة ا,ستطاعات النقلية مطلوبةالستثمارات توظيف ا,المؤسساتية؛ 
  .والمؤسساتي لتحديث القانونيابا,دارية والتنظيمية وبا,ص5حات 

  
 يإدار تطويربطريقة فّعالة مع ما يتطلب ذلك من  حالياً  رورة إستخدام الموارد المتاحةوقد ركز المشروع على ض

  :ا,جراءات التالية تطبيقوتنظيمي وتحديث مؤسساتي وقانوني عن طريق 
 

A. استبدال التعامل البيروقراطي في المرافئ بالتعامل التجاري  
 

 لتفعيل المقررة سابقاً  تحسيناتان إلى ضرورة إستكمال الدفعيلعبور ل ة لتصبح بلداً جاذباً التجارة وطموح سوري إن نمو
و"حقاً  ؛ئ بحاجة ,عادة تنظيم الھيكل ا"داري، لتكون لھا سلطة مرفئية حديثةرافإن الم .داءات المتاحة وتطوير ا�القدر

 .إلى وحدات تجارية مستقلةتدريجياً تتحول عمليات المناولة 
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  : المقترحة رئيسيةال ةنشطا�
 

A.1  عادة التنظيم الداخليإ.  
 A.2 طوير ا,طار ا,داري للمرافئ لتصبح مستقب5ً سلطة مرفئية تLand Lord Port)(.  
 A.3   التشغيلمفاوضات إمتيازات.  
 A.4   ةالبنية التحتية والفوقيتطوير وتوسيع.  
A.5   تجھيزاتتحديث الوتطوير اساليب التشغيل.  

  
B. ةلسكك الحديديل لتفعيل دور وتھيئة الفرصالبحرية  ئفارالمعن  ة لتخفيف الضغطرافئ الجافالم بناء وتطوير  

 
إن . وتفريغ السفن تحميلبلة صِ المت� ساسية ا� ةنشطئ البحرية ل�فارفي الم تخصيص المساحات في المقام ا"ول ينبغي

 ؛مختلف المناطق إلى/منزيع البضائع ع وتويجمتل ا"ً فع�  اً ر نظامويوف|  اتمساحھذه ال نالضغط ع يخففالجاف  رفأالم
 . أنه يقود إلى تنظيم خدمات جيدة ومتكاملة مع شبكات النقل البري وخاصة السكك الحديديةبا"ضافة الى 

 
تأسيس شركة تجارية مسؤولة عن التسويق وتنظيم التشغيل في المرافئ الجافة وتقديم خدمات للنقل المتعدد  لذلك يجب

 تشكل نقطة ا,نط5ق ھيو تتوفر بعض المنشآت الحالية في المواقع ا�ربعة المقترحة. الباب ا�نماط من الباب إلى
 .ويمكن تطويرھا تدريجياً حسب نمو الطلب في السوق

 
  : المقترحة رئيسيةال ةنشطا�
  

B.1    النقل تأسيس شركة تجارية مسؤولة عن التسويق وتنظيم التشغيل في المرافئ الجافة وتقديم خدمات لس5سل
  .المتعدد ا�نماط

B.2   أولوية لموقعي حمص وحلب( للمواقع ا�ربعةالتدريجي  تطويرلسنوات ل 5لـ خطة عمل وضع(. 
B.3    وحمص حلبموقعي ولوية لا� اعطاءمع  ا�ربعة مواقعللوضع وتنفيذ برنامج استثماري. 
B.4   ف إنشائھااھدأ ة من تحقيقئ الجاففارلما تمكينل مناسبةة جراءات جمركيإعتماد إ.  

  
C. أھمية دور الجمارك في تفعيل أداء المرافئ ومنظومة النقل بشكل عام  

 
وخاصة ئ فارالم عملتحسين  من اجلإن ا,ص5ح الجمركي أمر ذو أھمية قصوى للحصول على نتائج الجھود المبذولة 

ل ال��ى أقص��ى ح��د قط��اعق��درتھا التنافس��ية ف��ي  تح��ديث ا,ط��ار الق��انوني والتنظيم��ي إن  .الترانزي��ت الت��ي ينبغ��ي أن ُتس��تغ�
تكمن مواطن الخلل في عمليات التفتيش الروتيني، وعملي�ات : ضروري "ستكمال ا"جراءات الداخلية ، على سبيل المثال

  .التكديس والتخزين والفرز في المرافئ
 

5ئقة مع الزبائن وتنسيق وال المناسبةان تحقيق النتائج إ"يجابية المرجوة من ا"ص5ح الجمركي يتطلب المعاملة 
كون يينبغي ان  .النقاط الحدوديةفي ا,جراءات ما بين الوزارات ومع دول الجوار وتحديث عمليات التفتيش الجمركي 

تحديث الو) وليس فقط في دمشق(قع االمو فيمثل المختبرات ساسية ا� استثمارات في المرافقب اً مصحوبا"ص5ح ھذا 
 .تكنولوجيا المعلوماتل

 
  : المقترحة رئيسيةال ةنشطا�
  

C.1   ةتحديث التشريعات الجمركي. 
C.2   لتكنولوجيا المعلوماتفضل أوتوفير دعم  ةتحديث ا"جراءات الجمركي. 
C.3   الواحدة النافذة( اتوزارالبين  داخليتحسين التعاون ال(.  
C.4   الحدوديةلتحسين ا,جراءات  يالتعاون الدول فعيلت. 
C.5   ةئ الجاففارجديدة في الم إعتماد تسھي5تالحالية و جراءاتتحسين ا,/م5ئمةل يمج استثماربرنا تطوير.  
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D. ةالسكك الحديدي ية فيوالمستقبل الحاليةلموارد ل تطوير ا#ستخدام ا1مثل   
  
 لتلبية  وذلك يةمتعدد ا�نماط في سورال النقل اً في استراتيجيةمركزيأن تلعب دوراً  ،بل يجب ،ةيمكن للسكك الحديديُ 

تبين التوقعات إمكانية حصول نمو مّطرد في أعمال النقل بواسطة . الطاقة النقلية المستقبليةورفع  المتطلبات التجارية
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تتحضر لمواجھة التحديات المستقبلية �خذ  تعيني. السكك الحديدية السورية

زيادة حجم النقل في تتطلب . البضائع العابرة مناري لنقل البضائع وخاصة حصة مناسبة مكان أكبر في السوق التج
  .و المرافئ البحرية مبنية على تكامل أدوار الخطوط الحديدية والمرافئ الجافة" جاذبة"الحاويات بناء استراتيجية 

  
والمتحركة يشك5ن ركائز أساسية لخطة  ل�دوات المحركةتحتية والتحديث التدريجي البنية ا"ستمرار في تطوير الإن 

 وذلك الموارد المتاحة إمكانية وطاقةحتاج الى مزيد من التركيز على زيادة ي ا�نماط المتعددالنقل لكن  .طويلة ا�مد
صيانة وال التسويق والتشغيل تحسين استراتيجيات برع با"ستخدام ا�فضل لخطوط الشبكة وا�دوات المحركة والمتحركة

 خفض السوق في حاجاتمخططات الحركة وذلك لتلبية وادخال تحسينات على  ا,شارات وا"تصا"ت ةنظمأيث وتحد
  .النفقات و الزمن

  
  : المقترحة رئيسيةال ةنشطا�
  

D.1    مليار طن 2,5بمقدار تستطيع السكك الحديدية زيادة إنتاجھا السككي التجاريx3با,ضافة إلى ( متكامل كم 
من خ5ل برنامج شامل على  مناسبإذا تمكنت من استغ5ل الموارد المتاحة بالشكل ال )حاليةكم الxمليار طن

  .لتحسين التسويق، التشغيل والصيانة) 2010- 2008(المدى القصير 
D.2      وصو"ً إلىالسوق والتعامل مع تحديث وتوسيع نطاق مسؤولية قسم التسويق لتحسين الع5قات مع الزبائن        

 .الباب الى البابدمات من خ تقديم
D.3    على المدى من خ5ل استراتيجية شاملة  في إستخدام ا�دوات المحركة والمتحركة المستمروالتحسين التحديث

  .طويلالمتوسط وال
D.4   دول الجوار معوص5ت الإستكمال والبنية التحتية قدرات إستيعاب تحسين  مواصلة.  

  
E. وتطبيق مراقبة الحمو#ت المحورية استراتيجية لصيانة الطرق إعتماد  

  
لى في التركيز ع من الجھد اً مزيديجب بذل  هنأتشير الى  يةا"ستثمارالتطوير وخطط  ا�ساسية لشبكةا وضعتحليل إن 

  . ا�ساسية اوبنيتھ قة وتأمين الموارد الكافية للحفاظ على س5مة الطرالصيان
  

بين  ةموزع تليسميزانية الكما أن ة للحفاظ على شبكة الطرق ا"ساسية في الوقت الراھن، " توجد استراتيجية متكامل
إن . وا"نشاءات ومرافق الصرف الصحي حالة الطرقلمراقبة مستمرة مبني على ساس علمي أناداً إلى تإسمحافظات ال

 ةالقيم حسب( س.ليار لم 1,5التي تبلغ  ةالسنوي ةالميزاني أن تشير الىالمثالية  لصيانةل HDM-4الـ نموذج نتائج تطبيق
في  وانخفاضاً خسائر اقتصادية كبيرة  يولدا ممالطرق والرصف  شبكة في حادالى تدھور  ستؤدي )2008لعام  ئيةالشرا
 . ة بشكل عامالشبكأداء 

 
 2012 - 2008للفترة  سنوياً  مليار ليرة سورية 3 قل عنت"  ة للصيانةسنوي ةنموذج حاجة واضحة لميزانييبي|ن ال

من  ةالى ان مجموع الميزانييشير النموذج سنة،  12فترة ل عند تحليل النتائج). 2008لقيمة الليرة السورية لعام  فقاً و(
حالية لمستويات الالى ا ةنفقات الصيانة السنوي ُيمكن خفض كما،)2008عام  �سعار وفقاً ( مليار 28,8رب ان يقأشأنه 

  .2012ام بعد الع ) مليار ليرة سورية 1,5( المعتمدة
  
  :المقترحة رئيسيةال ةنشطا�
   

E.1   الطرقية  ةالشبك موضوعية لكامليير من خ5ل إستراتيجية متكاملة مبنية على معاصيانة الطرق  تطوير
   .الرئيسية

E.2   تعداد دائم مالمرور معتمدة على نظاحركة تتضمن معلومات عن  للطرق بيانات قاعدة إنشاء. 
E.3    ةالمحوري و"تحمالمراقبة  تنفيذ.  
E.4   شرق وشمال -طرقات السريعة لمحوري غربال تضمنلبرنامج ي ا"ستثمارات المخطط لھا وفقاً  توزيع - 

  .جنوب
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  العناصر ا#ستراتيجية ا1ساسية في مشروع النقل المتعدد ا1نماط

لكامل والمجدي للبرنامج، اقترح تحقيق أھداف المشروع والحفاظ على التطبيق والتنفيذ المن وجھة النظر ا"ستراتيجية و
 :خ5ل أقصر فترة زمنية ممكنةفريق الخبراء وضع الخطوات التالية موضع التنفيذ 

 
من وزارات النقل والمالية (لمتابعة وا"شراف على مشروع النقل المتعدد ا�نماط تتولى ا لجنة علياتشكيل  •

 : مھمتھا تحقيق ا�ھداف التالية ). وھيئة تخطيط الدولة
 

 التطوير المؤسساتي -
 متابعة تطبيق القوانين وا�نظمة -
 التمويلتأمبن مصادر  -
 تيازاتا"م و الشراكة مع القطاع الخاصتطوير  -
 .النقل البريوخاصة فيما يتعلق بوص5ت الع5قات مع دول الجوار تنظيم  -

  
د ا"نماط بشكل عام من دون تأخير، لتطوير منظومة النقل المتعد بتحديث إجراءات الجمارك البدء الفوري •

  .وتأمين نجاح تشغيل المرافئ الجافة
  .ومن خ5ل ا"ستراتيجية الشاملة) خاصة المرحلة ا�ولى(التي تم اقتراحھا لكل قطاع  الخطط التنفيذيةإقرار  •
  .الذي ُيطب�ق على الشركات العامة المتعلقة بخدمات النقل العمل المؤسساتيطار إتحديث  •

  
ن مشروع النقل  نقل البضائع في سورية  نظومةمبساسية المتعلقة �استراتيجية ا,المتعدد ا�نماط من معالجة المسائل اتمك�

  : والمتضمنة البنود الرئيسية التالية  
  

د المشروع ا1ولويات التي يجب استكمالھا أو تحقيقھا ضمن خطة عمل متكاملة .1 xستفادة من موقع  و ذلك حدZل
غرب لتسھيل نقل  –جنوب وشرق  –شمال : طات النقل على المحاور ا�ساسيةلتحسين نشا ؛سورية المميز

 . البضائع وخاصة حركة الترانزيت
  
والمؤشرات، التي تمت في المناقشات والمؤتمرات وورشات  المنھجية والمقاربة في تحليل وتجميع المعطيات .2

 .العمل وإجتماعات الخبراء مع أصحاب الع5قة
 

البحرية،  ،المرافئ، المرافىء الجافة، الطرق الحديدية السكك: اسة وتطوير قطاعات النقلاملة لدرالمقاربة الش .3
 مركزيةنواة  والتي تشكلمن ِقَبل فريق الخبراء  (Data Base)تأسيس قاعدة البيانات والمبني�ة على 

ات الجدوى يجب أن ُتستعَمل ھذه القاعدة كمرجع لجميع دراس. ضرورية في تطبيق وتصويب سياسات النقل
 ).داخلي بين المحافظات نقلاستيراد، تصدير، ترانزيت و(البضائع  نقلللمشاريع التي لھا ع5قة ب

  
لبضائع في نقل ادورياً، �ن�ھا أول قاعدة متكاملة ل وأن تتولى تحديثھاوزارة النقل أن تدعم ھذه القاعدة  يتعين على  لذلك،

يجب التعامل معھا و كورة أع5ه يكتسب أھمية كبرى لتحقيق أھداف المشروعتشكيل اللجنة العليا المذ كما وإن. سورية
  .في برنامج الوزارةقصوى كأولوية 

  
قام فريق الخبراء بتنفيذ المھام وإلى الدراسات الملحوظة ضمن مشروع النقل المتعدد ا�نماط استناداً إلى قاعدة البيانات 

  :التالية
  

   كيسكالنقل ال  ) أ

القاطرات وا�قسام المحددة لطاقة بما خص الشاحنات،  ة الحالية والمستقبلية للشبكة،حساب الطاقة النقلي -
 تثمرة، وانشاءسالخطوط المطرات، تحسين اقلحاجات المستقبلية من الشاحنات، الوكذلك تحديد ا ،التمرير

  .)2025أفق (لزيادة الطاقة النقلية تماشياً مع التوقعات المستقبلية خطوط جديدة 
 2015و) كسنة أساس( 2005 للسنوات إلى/ضمن مصفوفات من اعدة المعلومات لنقل البضائعتطوير ق -

 .2025و
  
  
  



 ISMF  10  سورية –وزارة النقل 

 

  BMT / TREDIT / NESTEAR                                          2008أيار                         مشروع النقل المتعدد ا�نماط
  التقرير النھائي 

  .الحجوم ا,جمالية، ونسبتھم المتوق�عة من يةسكك الحديدالالبضائع التي من المحتمل أن ُتنَقل بحجوم تقييم  -
دة للطاقة النقلية للعام بيان الحجوم على محاور الشبكة والحجوم المنقولة والمتوقع نقلھا على ا - �قسام المحد�

 .2025و 2015و 2005
  .)الداخلي، استيراد، تصدير، ترانزيت(كم الصافي لمختلف أنواع الشحن ×  تقدير ا,نتاج السككي بالطن -
بناًء للتعرفة الُمعَتمدة من ِقَبل المؤسسة العامة للسكك  2025لغاية  2015تقدير ا"يرادات المتوقعة  لسنة  -

  .)2008سنة (يدية الحد
اقتراح ا"جراءات والتوصيات الرامية الى تقوية دور السكك الحديدية في منظومة نقل البضائع وخاصة  -

  :الترانزيت والتي تشمل
  

 ا"جراءات الخاصة بتطوير وتحسين التسويق والتشغيل  �
  مشاريع تطوير البنيتين التحتية والفوقية للسكك الحديدية �
  شّغلين الرئيسيين والع5قة مع دول الجوارا"جراءات الخاصة بالم �
  توصيات للمسؤولين وصّناع القرار �
 تطوير المرافىء الجافة والِخدمة من الباب الى الباب �

  
  في النقل البري  ) ب

لخصائص شبكة الطرق الرئيسية وتقييم عدة سيناريوھات لتحسين ا"ستراتيجية المتكاملة  بياناتتطوير قاعدة ال -
  .�عمال الصيانة

  .2025و 2015ب حجوم نقل البضائع وبالتالي تدفق الشاحنات على المحاور الرئيسية للشبكة �عوام حسا -
  .دائم تعداد تطبيق برنامج المبني على السيروضع مخطط عام لتجميع قاعدة البيانات لحجوم  -
 .إھت5ك الطريقتسارع لمنع ) محور/ طن  13(إقتراح خطط لمراقبة ضبط الحمو"ت المحورية  -

  
  ي النقل البحري والمرافىء الجافةف  ) ج

يجياً نحو بناء سلطة مرفئية وذلك تماشياً مع طبيعة سلطة المرافئ رتحديث ھيكلية ادارة المرافىء ثم التوجه تد -
(Land Lord Port).  

، مفاوضات معاييرتقييم العارضين، ( في ا,طار العام لوضع خطة للشراكة بين القطاع العام والخاصتوصيات  -
  .)ةومراقب

  .ال5ذقية وطرطوس أىر وتحديث مرفمخطط عام لتطوي وضع -
 .يةسكك الحديدالمن خ5ل المرافىء الجافة و المتعدد ا�نماط لنقلا تفعيل -
  
  التشريعات المطلوبة  ) د

طبيعة عملھم  وذلك تماشياً مع والمرافىء، يةسكك الحديدالين في قطاعات عاملتشريعات خاصة لل اقتراح -
  .الخاصة

  .لجافة وأنظمة الجمارك الخاصة بھاتشريعات خاصة بالمرافىء ام لبناء إطار عا -
د(خاصة بالنقل المتعدد ا�نماط وأنظمة الجمارك الخاصة بھا  اقتراح إجراءات -   ).بيان موح�
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  متطلبات بناء القدرات

 مختلف العاملين تعاون بينفي إدارة المعلومات وال ومتواصل قوييحتاج دعم نظام النقل المتعدد ا�نماط إلى تنسيق 
منافع النقل المتعدد ا�نماط بشكل عام والخيارات  تبيانتطلب يالنشاطات التسويقية والحوافز تطوير ن , ،المشغلينو

  . ل خاصكالمتعلقة بكل نمط من أنماط النقل بش
  

ت عامة وشركات خاصة إلى إضافة لذلك يحتاج صّناع القرار والمسؤولون والعاملون في مجال نقل البضائع من مؤسسا
  :المشورة والتدريب المرتكز على المعرفة التفصيلية، وخاصة في الحقول الرئيسية التالية

  
   مختلف شبكات النقل حاجات -
  ا,جراءات ا,دارية والقانونية -
  المنافسة ا,قليمية والدولية -
  "الباب إلى الباب"تنظيم الخدمة من  -
  مةأساليب التنظيم وعمل الھيئات الناظ -
  ا,دارة  التشغيلية -
  متابعة وتقييم ا"متيازات -

  
إن موقع سورية كبوابة عبور إلى بلدان الشرق ا�وسط  يعزز مردودية نظام النقل المتعدد ا�نماط مما يتطلب خدمات 

ت علماً أن نجاح تطبيق أي تطوير يتطلب تحديداً دقيقاً للمسؤوليا ؛حة لمنظومة النقل وإجراءات مبسطةمميزة وواض
  .وتوفر الموارد البشرية المؤھلة

  
القدرات إلى ا,دارات والمؤسسات العامة وتتألف من صناع القرار، المدراء  تنتمي المجموعات المعنية ببرامج بناء

  . كبار الفنيين با,ضافة إلى الباحثين والجامعيين...) جمارك  - طرق -سكك حديدية -مرافئ(العامين 
  

تضم القطاعين العام والخاص للضغط من أجل إنجاح منظومة  للنقل المتعدد ا�نماط" رابطة"من من الھام جداً إنشاء نوع 
  .التطوير والتحديثعمليتي نقل متكاملة تواكب 

  
يجب أن تقوم اللجنة العليا للنقل المتعدد ا�نماط بتقديم الدعم وا,شراف على تطبيق خطط بناء القدرات وذلك لكل قطاع 

  ). العمليات البرية لتطوير البنية التحتية وإدارة الصيانة - الجمارك -افئ الجافةالمر( استراتيجي 
  

تطوير القدرات ى لاإن التنسيق في تطبيق برامج بناء القدرات ھو شرط إلزامي لنجاح ھذه الخطوات لكي تؤدي فعلياً 
  .المعينة والمؤسسات العامة تالبشرية وخاصة في الوزار

  
  

  .المقترحة لبناء وتطوير القدرات حسب ا�ولويات مجا"ت ا�ساسيةال 5يبين الجدول رقم 
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 خطة العمل المقترحة

 دكجزء من قرار محد�  و ذلك من ا"ستثمارات بالتفصيل كل� لالجدوى ا"جتماعية وا"قتصادية  ه سيتم تقييمنأ بديھيمن ال
ق الخبراء بتحديد ا�نشطة المقترحة التي ينتج عنھا عائدات لكن من أجل توضيح ا�ولويات قام فري. ل5ستثمار ونھائي

  .جدوىال "ةجيد"و أ "عالية"بانھا  ھاتم تصنيف و مرتفعة وشبه فورية،
  

  :الضرورية من حيث الكلفة وفترات التنفيذ تصنيف ا"ستثمارات معاييرالجدول التالي  يعرض
  

                                                                                                                             ستثماراتتصنيف ا?: 1 الجدول رقم
  

  الزمنية حتى ا#ستكمالالمدة   :)سنوياً ( ا#ستثمارات/ التكلفة 
    

  سنوات 10> طويلة   مليون دو"ر أمريكي 20> عالية 
  سنوات 10 – 3متوسطة   مليون دو"ر أميركي 20 – 8   يةوسط

  سنوات 3< قصيرة   مليون دو"ر أميركي 8<  ةمنخفض
  
  

  .امج عامضمن برن المقترحة وخطط التحديث والمشاريع التدابير الرئيسية 2الجدول رقم  ُيبي|ن
  

ليھا إشار مُ ا"جراءات التدل . ستثمارات ضخمةإ، و" تتطلب ومفيدة عاجلة ةن العديد من ا"نشطأالجدول الى  ھذايشير
ا,جراءات  أما. خ5ل فترة قصيرة وعائدھا سريع ُيمكن تنفيذھاوواعدة و متواضعة نسبياً إلى استثمارات  خضرون ا�للبا

إلى ارتفاع عائدات ا"ستثمار وإن ا"ستثمار لتنفيذ ھذه ا,جراءات ھو مھم جداً  فأنھا تدل  للون البرتقاليالمشار إليھا با
الى  ةقصيرحجم ا"ستثمار متوسط والمدة الزمنية ارتفاع العائد،  (ويجب أن يتم على المدى القصير أو المتوسط

  .)ةمتوسط
  

افز تشمل كافة العناصر حوتقديم  إلى ,ضافةبا ةلرئيسيادر اور ودعم الكيلتغيا ا,قرار بضرورةھو  �ساسيإن العامل ا
في  اتم تطويرھوالتي  َبل خطط بناء القدرات في كل قطاعمدعوماً من قِ البرنامج متكام5ً وينبغي ان يكون ھذا  .المعِني�ة

َمت (WP) لمھاما حزم مجموعة النتائج  تعميمبغية  (WP) حزمة مھام كلورشة عمل عند ا"نتھاء من ، حيث ُنظ|
  .المعنية وا"طراف مع الفريق النظيرالرئيسية والتوصيات  

  
وقد تضمنت تقارير حزم  ،تنفيذ برنامج بناء القدرات ضمن خطة عمل متكاملة لضمان ا"ستدامة في التنفيذيجب أن يتم 

وسط لخطة العمل المتطلبات ا�ساسية على المدى القصير والمت إن تحقيق. تفاصيل البرامج المقترحة WPs لمھاما
  .بناء القدرات برنامجلنجاح  شرط أساسي وضروري وھيحتاج إلى إرادة سياسية عالية المستوى ي

  
خ5ل فترة  USDمليون  80ستثمارات تقريبية مقدرة بـ إتركز على ) 4جدول رقم (القصوى ذات ا�ولوية  إن ا�نشطة
الجافة وتسھيل وتحديث ا,جراءات الجمركية  وھي تشمل تفعيل المرافئ) 2015-2009(سنوات  7-5تمتد من 

  .)والتي يمكن اعتبارھا كمجموعة متكاملة 4في الجدول  Cو B نشطةا�(
  

  :تقدر المبالغ على  المدى القصير في المجا"ت ا�خرى كما يلي
  )4من الجدول رقم E  و Dو Aالنشاطات (
  مليون دو"ر لتحديث المرافئ 20 -
  الحديدية على تطوير مشاريع السككمليون دو"ر تتركز  60 -
  .شبكة الطرق عململيون دو"ر لتأمين ا"حتياجات ال5زمة لتطبيق نشاطات خاصة لتحسين  15 -
  

. 5 رقم تتضمن الميزانية ا"ستثمارية التكاليف المقدرة لكافة ا�عمال الضرورية لبناء القدرات الموضحة في الجدول
  %.15وھي تشكل حوالي 
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  البرنامج العام وا?قتراحات :2 رقم الجدول
  

القطاعات 
 المعنية

قيمة  المشاريع/ا?جراءات/ا1نشطة  
 ا#ستثمارات

 يةزمنمدة الال
حتى  ةالمتوقع

 ا#ستكمال

الجدوى 
  ةالمتوقع

A. لمرافئا 
 البحرية

A.1 عالية قصيرة منخفضة  إعادة التنظيم الداخلي  

A.2 
 landlord(للمرافئ لتصبح مستقب5ً سلطة مرفئية  ا,طار ا,داريتطوير 

Port  (  
  عالية قصيرة منخفضة

A.3 عالية قصيرة منخفضة   مفاوضات إمتيازات التشغيل  

A.4 وقيةوتوسيع البنية التحتية والف طويرت   

  جيدة  طويلة  عالية  مرفأ ال5ذقية  

  جيدة  طويلة  عالية  مرفأ طرطوس  

 A.5 عالية  متوسطة عالية ديث التجھيزات وتطوير أساليب التشغيل تح  

B.    المرافئ
 الجافة

B.1 
تشغيل المرافئ الجافة وتقديم خدمات شركة تجارية لتسويق و تأسيس

  متعدد ا�نماطال لس5سل النقل
  عالية  قصيرة منخفضة

B.2 
سنوات من أجل التطوير التدريجي للمواقع  5وضع خطة عمل لمدة 

 ) أولوية لموقعي حمص وحلب( ةا�ربع
  جيدة متوسطة منخفضة

B.3  عالية متوسطة وسطية لمواقع ا�ربعةلتطوير وتطبيق برنامج استثماري  

 B.4 
اعتماد إجراءات جمركية مناسبة لتمكين المرافئ الجافة من تحقيق أھداف 

  إنشائھا
  عالية قصيرة منخفضة

C. لجماركا 

C.1 عالية ةوسطمت نخفضةم ات ذات الصلةتحديث التشريع  

C.2 
 تحديث ا,جراءات الجمركية وتقديم دعم أفضل لتكنولوجيا المعلومات

 وتفعيل عمل المرافئ الجافة
  عالية قصيرة منخفضة

C.3  عالية قصيرة منخفضة )النافذة الواحدة(تحسين التعاون بين الوزارات  

C.4 جيدة ةوسطمت نخفضةم لتحسين ا,جراءات الحدوديةالتعاون الدولي  تفعيل  

C.5 
الحالية  جراءاتتحسين ا,/  م5ئمةتطوير برنامج استثماري من أجل 

 5ت جديدة في المرافيء الجافةيتسھ إعتمادو
  عالية قصيرة وسطية

D.   سكك
 الحديد

D.1 
لزيادة ا"نتاجية التجارية من خ5ل برنامج شامل  الحالية مكاناتا,استغ5ل 

 ن التسويق والتشغيل والصيانةتحسيلعلى المدى القصير 
  عالية قصيرة وسطية

D.2 
تحديث وتوسيع نطاق مسؤولية قسم التسويق لتحسين الع5قات مع الزبائن 

 باب الى البابالمن  خدمات الى وصو"ً السوق التعامل مع و
  عالية ةوسطمت منخفضة

D.3 
 كةا�دوات المحركة والمتحر في استخدام المستمروالتحسين التحديث 

 طويل وعلى المدى المتوسط والاستراتيجية شاملة  ضمن
  جيدة متوسطة عالية

D.4 
دول  معوص5ت واستكمال الالبنية التحتية قدرات استيعاب مواصلة تحسين 

 الجوار 
  جيدة طويلة عالية

E. طرقات 

E.1 
من خ5ل استراتيجية متكاملة مبنية على معايير صيانة الطرق  تطوير

 لطرقية الرئيسيةموضوعية للشبكة ا
  جيدة ةوسطمت عالية

E.2 
معتمدة حركة المرور معلومات عن  تتضمن للطرق بياناتقاعدة نشاء إ

 على نظام تعداد دائم
  عالية ةوسطمت يةوسط

E.3 عالية قصيرة منخفضة ةالمحوري مراقبة الحمو"ت تنفيذ  

E.4  
ء طرق سريعة تنفيذ المشاريع ا"ستثمارية المخطط لھا والتي تتضمن إنشا

(B.O.T)  شرق- جنوب وغرب-للمحورين شمال  
  جيدة طويلة عالية

  
  

                           



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مجاالت األنشطة األنشطة/اإلجراءات/المشاريع

A.1 إعادة التنظيم الداخلي
A.2 (  landlord Port) تطوير اإلطار اإلداري للمرافئ لتصبح مستقبالً سلطة مرفئية

A.3 مفاوضات إمتيازات التشغيل

تطوير وتوسيع البنية التحتية والفوقية

مرفأ الالذقية

مرفأ طرطوس
A.5 تحديث التجهيزات وتطوير أساليب التشغيل

B.1 تأسيس شركة تجارية لتسويق وتشغيل المرافئ الجافة وتقديم خدمات لسالسل النقل المتعدد األنماط

B.2 وضع خطة عمل لمدة 5 سنوات من أجل التطوير التدريجي للمواقع األربعة (أولوية لموقعي حمص وحلب)

B.3 تطوير وتطبيق برنامج استثماري للمواقع األربعة

B.4 اعتماد إجراءات جمركية مناسبة لتمكين المرافئ الجافة من تحقيق أهداف إنشائها
C.1 تحديث التشريعات ذات الصلة

C.2 تحديث اإلجراءات الجمركية وتقديم دعم أفضل لتكنولوجيا المعلومات وتفعيل عمل المرافئ الجافة
C.3 تحسين التعاون بين الوزارات (النافذة الواحدة)

C.4 تفعيل التعاون الدولي لتحسين اإلجراءات الحدودية

C.5
/ تحسين اإلجراءات الحالية وإعتماد تسهيالت جديدة في         تطوير برنامج استثماري من أجل مالئمة       

المرافيء الجافة

D.1
استغالل اإلمكانات الحالية لزيادة االنتاجية التجارية من خالل برنامج شامل على المدى القصير لتحسين               

التسويق والتشغيل والصيانة

D.2
تحديث وتوسيع نطاق مسؤولية قسم التسويق لتحسين العالقات مع الزبائن والتعامل مع السوق وصوالً الى              

خدمات من الباب الى الباب

D.3
التحديث والتحسين المستمر في استخدام األدوات المحركة والمتحركة ضمن استراتيجية شاملة وعلى              

المدى المتوسط والطويل

D.4 مواصلة تحسين قدرات استيعاب البنية التحتية واستكمال الوصالت مع دول الجوار

E.1 تطوير صيانة الطرق من خالل استراتيجية متكاملة مبنية على معايير موضوعية للشبكة الطرقية الرئيسية

E.2 إنشاء قاعدة بيانات للطرق تتضمن معلومات عن حركة المرور معتمدة على نظام تعداد دائم

E.3 تنفيذ مراقبة الحموالت المحورية

E.4
)  للمحورين شمال - B.O.T)            تنفيذ المشاريع االستثمارية المخطط لها والتي تتضمن إنشاء طرق سريعة

جنوب وغرب-شرق

األعمال التحضيرية
- التشغيل اإلنشاء - التنفيذ

برنامج زمني لتنفيذ األنشطة :3 الجدول رقم

C. الجمارك

D.  سكك الحديد

E. طرقات

A. المرافئ

A.4

B.   المرافئ الجافة
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  ذات ا1ولوية القصوى ا#ستثمارات للمشاريع وا1نشطة :4 الجدول رقم
  

  ا#ستثمارات  المشاريع/ا?جراءات/ا1نشطة  القطاعات المعنية

A. لمرافئا 

A.1 إعادة التنظيم الداخلي  
على المستوى ا"ستراتيجي  اً قرارتتطلب خطة إدارية 

  سنة/مليون دو"ر 3- 2التكاليف المقدرة 
  )المساعدة الفنية تتضمن(التطبيق لمدة سنتين 

A.2 
للمرافئ لتصبح مستقب5ً  تطوير ا,طار ا,داري

  )  Landlord Port(سلطة مرفئية 

مع المساعدة الفنية وبناء القدرات  A.1كما في 
مع ا�خذ . سنة/مليون دو"ر 3- 2التكاليف مقدرة بـ 

  سنوات 3بعين ا"عتبار أن التطبيق لمدة 

A.3 يلمفاوضات إمتيازات التشغ   
متطلبات المشورات الخدماتية والمساعدة الفنية في 

  . مليون دو"ر 2-1الكلفة . تنظيم عقد ا"متياز
  سنوات 3 مدة التنفيذ

B.    المرافئ
 الجافة

B.1 
المرافئ شركة تجارية لتسويق وتشغيل  تأسيس

  متعدد ا�نماطالالنقل  الجافة وتقديم خدمات لس5سل

مليون دو"ر  50ي حوالسنوات ھي  7الكلفة لمدة 
حزمة  تتوزع على المشاريع وا�نشطة المذكورة في

  ؛WP11 المھام 
  ا�ولوية للمرافئ الجافة في حلب وحمص

B.2 
سنوات من أجل التطوير  5وضع خطة عمل لمدة 

أولوية لموقعي حمص ( التدريجي للمواقع ا�ربعة
 ) وحلب

B.3  ربعةلمواقع ا�لتطوير وتطبيق برنامج استثماري 

B.4 
اعتماد إجراءات جمركية مناسبة لتمكين المرافئ 

  الجافة من تحقيق أھداف إنشائھا

C. لجماركا 

C.1 ات ذات الصلةتحديث التشريع 

  سنوات 4مدة الخطة 
والم5حق  WP12 حزمة المھاموھي مفصلة ضمن 

  .للتقرير النھائي
  مليون دو"ر 30الكلفة المقدرة 

C.2 
مركية وتقديم دعم أفضل تحديث ا,جراءات الج

 وتفعيل عمل المرافئ الجافة لتكنولوجيا المعلومات

C.3  النافذة الواحدة(تحسين التعاون بين الوزارات( 

C.4 لتحسين ا,جراءات الحدوديةالتعاون الدولي  تفعيل 

C.5 
تحسين /  م5ئمةتطوير برنامج استثماري من أجل 

5ت جديدة في يتسھ إعتمادالحالية و جراءاتا,
 المرافيء الجافة

D.   سكك
 الحديد

D.1 
لزيادة ا"نتاجية التجارية  الحالية مكاناتا,استغ5ل 

تحسين لمن خ5ل برنامج شامل على المدى القصير 
 التسويق والتشغيل والصيانة

مليون دو"ر في  50-45تقدر ا"ستثمارات ا�ولية بـ 
ات بناء القدر متضمنةسنوات  4-3السنة لمدة 

  والمساعدة الفنية

D.2 
تحديث وتوسيع نطاق مسؤولية قسم التسويق 

السوق التعامل مع لتحسين الع5قات مع الزبائن و
 باب الى البابالمن  خدمات الى وصو"ً 

 إختصاصات معينةويلزمه  1Dيتصل ھذا العمل بـ 
  .وإدارة أعمال لبناء القدرات

ر في مليون دو" 5-4ا"ستثمارات ا�ولية حوالي 
  )مدة التطبيق سنتان(السنة 

E. طرقات 

E.2 
معلومات عن  تتضمن للطرق بياناتقاعدة نشاء إ

 معتمدة على نظام تعداد دائمحركة المرور 

، مع التشديد على العمل متواص5ً يجب أن يكون ھذا 
  )ا�ولى تان للمرحلةسن(تطبيق البرنامج ا�ول  أھمية

  سنة/ دو"رمليون  6-5ا"ستثمارات ا�ولية حوالي 

E.3 ةالمحوري مراقبة الحمو"ت تنفيذ 

يعتبر ھذا أھم إجراء في مجال الطرق وتأثيره سيكون 
  .إيجابياً على أداء الشبكة بشكل عام

  سنة/مليون دو"ر 3-2تقدر التكاليف بحوالي 
  يتطلب نجاح ھذا العمل قرار قوي ومراقبة دائمة
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  مجا#ت تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات :5 الجدول رقم
  

  مجا#ت بناء القدرات  ا?جراءات/المشاريع/ا1نشطة  القطاعات المعنية

A. لمرافئا A.1 إعادة التنظيم الداخلي  

الت��دريب لكب��ار ا,داري��ين والفني��ين ل���دارات العلي��ا، 
   في الوزارة الجھات الرقابية

: ف���ي المج���ا"ت المس���اعدة ف���ي تطبي���ق ا,ج���راءات
  ا,دارة، التمويل، والتطوير ا"ستراتجي والرقابة

 A.2 
للمرافئ لتصبح  تطوير ا,طار ا,داري

  )  landlord Port(مستقب5ً سلطة مرفئية 
المس��اعدة ف��ي تأس��يس س��لطة مرفئي��ة ومتابع��ة التنفي��ذ، 

  أساليب التنظيم ، التسويق، معايير التشغيل

 A.3 غيلمفاوضات إمتيازات التش   
الن����واحي : المس����اعدة ف����ي تحض����ير عق����ود ا"متي����از

المحاس��بة  -ش��روط التش��غيل -مع��ايير ا�داء -القانوني��ة
  والمراقبة

B.  المرافئ
 الجافة

B.1 
شركة تجارية لتسويق وتشغيل  تأسيس

الجافة وتقديم خدمات لس5سل المرافئ 
وط الحديدية تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للخط  متعدد ا�نماطال النقل

 ،تطوير إدارة ا�عمال ،ووزارة النقل، التسويق
جراءات الجمارك، التشغيل للنقل البري التشغيل في إ

  المرافئ
تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تطوير 

 -النقل البري -ا,جراءات الجمركية –المعلومات 
  تنظيمات قانونية

B.2 
أجل  سنوات من 5وضع خطة عمل لمدة 

أولوية ( التطوير التدريجي للمواقع ا�ربعة
 ) لموقعي حمص وحلب

B.3 
لمواقع لتطوير وتطبيق برنامج استثماري 

 ا�ربعة

B.4 
اعتماد إجراءات جمركية مناسبة لتمكين 

  المرافئ الجافة من تحقيق أھداف إنشائھا

C. لجماركا 

C.1 ات ذات الصلةتحديث التشريع 

في مجا"ت ية وبناء القدرات تقديم المساعدة الفن
ا,جراءات  –تطوير البرامج  –المعلوماتية 

  .العمليات ا�رضية والنواحي القانونية –الجمركية 

C.2 
تحديث ا,جراءات الجمركية وتقديم دعم 

وتفعيل عمل  أفضل لتكنولوجيا المعلومات
 المرافئ الجافة

C.3 
النافذة (تحسين التعاون بين الوزارات 

 )حدةالوا

C.4 
لتحسين ا,جراءات التعاون الدولي  تفعيل

 الحدودية

C.5 
/  م5ئمةتطوير برنامج استثماري من أجل 

 إعتمادالحالية و جراءاتتحسين ا,
 5ت جديدة في المرافيء الجافةيتسھ

D.  سكك
 الحديد

D.1 

لزيادة ا"نتاجية  الحالية مكاناتا,استغ5ل 
ل على التجارية من خ5ل برنامج شام

تحسين التسويق والتشغيل لالمدى القصير 
 والصيانة

تقديم المساعدة الرئيسية في التشغيل المثالي المرتكز 
  .(Simulation)على تحاليل المحاكاة 

إن مجا"ت تنمية القدرات يجب أن تشمل بشكل 
  التسويق -الصيانة -التشغيل: رئيسي

D.2 

تحديث وتوسيع نطاق مسؤولية قسم 
تحسين الع5قات مع الزبائن التسويق ل

 خدمات الى وصو"ً السوق التعامل مع و
 باب الى البابالمن 

E. طرقات E.2 
 تتضمن للطرق بياناتقاعدة نشاء إ

معتمدة على حركة المرور معلومات عن 
إدارة الصيانة، إنشاء وإدارة : مجا"ت تنمية القدرات نظام تعداد دائم

  المحورية مو"تحمراقبة ال تقنيات قاعدة البيانات،
 E.3 

 
 ةالمحوري مراقبة الحمو"ت تنفيذ
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 المقدمة 1

  التفاصيل العقدية 1.1

  
 مشروع النقل المتعدد ا�نماط: اسم المشروع

  
 EuropeAid/121932/D/SV/SY: رقم المشروع

  
 الجمھورية العربية السورية:        الدولة

  
  "ستشارياالجھة المتعاقدة               

  بالتعاون مع BMT Ltd (UK)ھيئة تخطيط الدولة                              :   ا"سم
               State Planning Commission       �ESTEAR (FR)  & (GR) TREDIT SA  

 
   Road  Goodrich House، 1 Waldegrave                     شارع ابن النفيس     :       العنوان

 Teddington،  Middlesex    ركن الدين                                             
 TW 11  8 LZ   UK     سورية                        –دمشق                

  
 +  49 40 36 47 80                      1001 516 11 963+:   رقم الھاتف

 
      +49 40 36 47 99                      1011 516 11 963+:  رقم الفاكس

 
       رامـي سمعـان             أحمـد الحسـن         :   الطرف المسؤول

  رئيس فريق الخبراء             برنامجالمدير الوطني لل                     
 

 2008 يارأ:   التقريرتاريخ 
 

    :السادة الخبراء: إعداد التقرير
  معـان، رئيس فريق الخبراءرامـي س               
 "رس كالستروم، خبير دولي في النقل المتعدد ا"نماط               
 ، خبير محلي أساسي في النقل والمواص5تميخائيل جرجس               
 مروان بارودي، خبير دولي في المرافيء البحرية               
 النمذجةكرستيان رينو، خبير دولي في                
  أودو سوربري، خبير دولي في تصميم وادارة المرافيء الجافة               

  
  2006آب  16  :المشروع ءتاريخ بد
  2006آب  22    :ا�عمال ءتاريخ بد

  شھراً  21    :مدة المشروع
  2008أيار     :المشروع نھاية
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 ا?طار العام للمشروع 1.2

  :ا1ھداف العامة للمشروع 

  . القدرات الكامنة في سورية كبّوابة رئيسية �سواق الشرق ا�وسط عبر ممرات النقل المتعدد ا�نماط المساھمة في تنشيط

  :ا1ھداف المحددة

تحقيق تغّير ايجابي في طاقة وكفاءة خطوط نقل البضائع وعبورھا على (الھدف ا�ساسي للمشروع  من الممكن تفصيل

  :وفق ا�ھداف الجزئية التالية) الجنوبية العابرة لسورية - ية الغربية والشمال –طول ممرات النقل الشرقية 

SO1 : النقل  شبكاتكمية الطلب الذي يمكن تلبيته بواسطة  البضائع في المنطقة وتقديرلحركة تقييم الطلب المستقبلي

جارة، نوع البضائع، تطور الت: العناصر ا�ساسية التاليةالنقل تتعلق ب أنماطوذلك وفق فرضيات متعددة لمختلف السورية 

 .النقل طاقة أنماط

SO2 :مراتمع م طرطوس وال5ذقية مرفأي تقييم واقتراح التحسينات الواجب إدخالھا على س5سل النقل التي تربط 

ستناداً إلى تقييم ا,مكانات المستقبلية للمرفئين ومراجعة كل من ا,جراءات المرافقة وا,طار إالنقل الداخلية الرئيسية 

  .نونيالقا

SO3 : النقل الطرقية والسكك الحديدية الرئيسية بما في ذلك  مراتكفيلة بتحسين م مشاريع وخطواتتقييم واقتراح

التركيز بشكل خاص على اقتراح  معمحطات تبديل وسيلة نقل البضائع وذلك استناداً إلى عوامل تتعلق بالسعة والتشغيل، 

  .إجراءات أكثر كفاءة لعبور الحدود

SO4 :في مجال انشاء ممرات نقل البضائع العابرة والتي يتم اختيارھا من "ئحة  ةواعدال عريامشلديم دراسات أولية لتق

  .الخيارات ا"ستراتيجية الممكنة

SO5 : بناء القدرات ل إطار عامو  2015 - 2011خطة توجيھية ل�عوام و 2010 - 2008تطوير خطة عمل ل�عوام

  .ا,جراءات وا�طر القانونية لدعم التغييرات المقترحة في

  : النتائج المتوّقعة

النقل عبر ممرات الترانزيت في  أنماطالنقل المتعدد ا�نماط وامكانية التكامل بين مختلف  منظومةحقيقي لھيكلية  تطوير

  .سورية

  :الطلب على النقل دراسة وتحليلللمشروع،  C1فيما يتعلق بالمكون ا1ول 

R1 :التركيز بشكل خاص على تجارة المنتجات ا�ساسيةمع  2020والنقل في سورية حتى عام التجارة  نمو حركة.  

R2 : الطرق والسكة الحديدية في سورية: طلب النقل على الشبكتين الرئيسيتينتوزع سيناريوھات.  

  :تحسينھاللمشروع، تقييم كفاءة سZسل نقل بضائع الترانزيت واقتراح خطوات ل C2فيما يتعلق بالمكون الثاني 

R3 :المؤسساتي "دارة المرافئ واقتراح مؤشرات أداء توصيات لتطوير الھيكل.  

R4 :ئ السوريةفارتوصيات التحديث التنظيمي وا,داري في الم. 

R5:  فعيلمع توصيات لت) الحاويات(الطاقة الحالية والمستقبلية للمرافئ وكفاءة ا�داء في نقل البضائع الموّضبة تقييم 

  .لتشغيل والتمويلخيارات ا

R6:  دفاتر التلزيم الضرورية لمنح امتيازات للقطاع الخاص في ادارة مسودات ئ السورية وفارخطط مستقبلية للمإقتراح
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  . وتشغيل المرافئ

R7: ات لتطوير محطات البضائع وعمليات التحميل والتفريغإقتراح.  

R8: تطوير شبكة الطرقإقتراح إستراتيجية لتحسين و.  

R9: لبضائع العابرةلو للمسافات الطويلةوخاصة السكك الحديدية  تفعيل دوريات لتوص.  

R10:  الكفاءة والفعاليةمبنية على للنقل المتعدد ا�نماط متكاملة وضع استراتيجية  .  

R11:  بضائعأكثر كفاءة لعبور الحدودية منھجية متكاملة ,جراءات إقتراح.  

R12: ة با,ضافة للتقييم المالي وا"قتصاديتوصيف فني للمشاريع ذات ا�ولوي.  

  :النتائج ا1ساسية والتوصيات ھي كالتالي  من المشروع، C3فيما يتعلق بالمكون 

R13 : للمشاريع ذات ا�ولوية( 2010 - 2008خطة العمل ل�عوام(  

R14 : 2015 – 2011خطة العمل التوجيھية المتوسطة المدى ل�عوام  

R15 :راتخطة بناء وتنمية القد   

 
  
  
  




