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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةعشرالثالثة الدورة 
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦- ٢٤بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت) ب( ٤ البند

  
  
  

 ول قضايا النقل في المشرق العربيمناقشة عامة ح
  

  بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيتمويل مشاريع البنى التحتية ل
  

  موجـز
  

دورتها الرابعة في ) اإلسكوا(اعتمدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
نقل المتكامل التطوير نظام بشأن استكمال  ٢٠٠٦مايو /أيار ١١المؤرخ ) ٢٤- د( ٢٧٩شرين القرار والع

بالتعاون مع  ،سعت اإلسكوا ،هذا القرارب عمالًو  .ومتابعة تنفيذ مكوناته) إتسام(في المشرق العربي 
قل الدولية المعتمدة بين لتنفيذ اتفاقيات النالالزمة خطط الليات وعدد من اآلإلى وضع  ،البلدان األعضاء

اإلسكوا ضمن درجت أو . فيما بينهالما لها من دور أساسي في تحقيق التكامل اإلقليمي  ،اإلسكوا بلدان
 لمضيعلى ااألعضاء بلدان وذلك لمساعدة ال ،للنقل التحتيةتمويل البنى تضمن برامج عملها أنشطة ت

  .التي اعتمدتهااتفاقيات النقل المتصلة بعمل الفي تنفيذ خطط  قدما
  

وخاصة  ،للنقل البنى التحتيةفي مجال تمويل هذه الوثيقة استعراضاً ألنشطة اإلسكوا تتضمن و  
نتائج الأهم  أيضاًتتضمن و  .نظام النقل المتكامل في المشرق العربيبعض مكونات فيما يتعلق ب

حول  ٢٠١٢عام  بدايةي فدراسة أعدتها األمانة التنفيذية لإلسكوا  التي خلصت إليها توصياتالو
لمكونات نظام مقترح خطة عمل تمويل البنى التحتية حول  هاإبداء رأيمدعوة إلى  واللجنة  .الموضوع

 .النقل المتكامل في المشرق العربي
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  ةـمقدم
  
القرار  ،دورتها الرابعة والعشرينفي  ،)اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  اللجنةأصدرت   -١

نقل المتكامل في المشرق العربي التطوير نظام بشأن استكمال  ٢٠٠٦مايو /أيار ١١المؤرخ ) ٢٤-د( ٢٧٩
  .ومتابعة تنفيذ مكوناته) إتسام(
  
المحوران ) ب(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ ) أ: (ويشمل نظام إتسام المكونات التالية  -٢
  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛ ) ج(ية؛ األولو المصنفان من المحاور ذات ٤٥وم ٤٠م
اللجان الوطنية لتسهيل ) ه(مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ ) د(

نظام المعلومات ) ح(اإلطار المنهجي لنظام إتسام؛ ) ز(سالمة المرور على الطرق؛ ) و(النقل والتجارة؛ 
  .الهياكل المؤسسية والتشريعات) ي(النقل المتعدد الوسائط؛ ) ط(؛ المصاحبالجغرافي 

  
إلى  ،اإلسكوابدعم من  ،البلدان األعضاءسعت لجنة النقل، أعاله ولقرارات تنفيذاً للقرار المذكور و  -٣

ضمن سكوا رجت اإلأدو . بناء على خطط العمل التي وضعتها اإلسكوا ،ات النقل الدولية المعتمدةاتفاق تنفيذ
 قدماًلمضي اعلى األعضاء بلدان وذلك لمساعدة ال ،للنقل البنى التحتيةتمويل حول سبل برامج عملها أنشطة 

اتفاق حول عمل الخطة ال سيما  ،تفاقاتاالالمتصلة بهذه عمل التنفيذ خطط الموارد المالية المطلوبة ل دإيجافي 
  .حديدية الدولية في المشرق العربيالطرق الدولية في المشرق العربي واتفاق السكك ال

  
  للنقل في منطقة اإلسكوا البنى التحتيةتمويل في مجال أنشطة اإلسكوا   -أوالً

  
طبيعة مشاريع البنى التحتية للنقل حول  ورقة عمل ٢٠١١يناير /ثانياإلسكوا في كانون ال أعدت  -٤

الورقة موارد القطاع تناول تو . ودولياً المتبعة إقليمياًهذه المشاريع طرق تمويل حول و ،بمختلف وسائطه
 األمر الذي يتطلب أحياناً ،إشراك القطاع الخاص فيهاضرورة و ،العام المتاحة لتغطية نفقات هذه المشاريع

تنفيذ مراحل إلى الورقة أيضاً طرق وتت . المشاريع أو خصخصةالعام والخاص، بين القطاعين  اتراكبناء ش
مخاطر والمصاعب الفيها، وودوره ومسؤوليات كل من القطاعين العام والخاص  ،نقلمشاريع البنى التحتية لل

بالتفصيل الورقة وتناولت   .إضافة إلى الجدوى المالية واالقتصادية منها ،التي قد تعترض هذه المشاريع
شاريع البنى نواع العقود والشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمأالنواحي القانونية لمختلف 

خبراء بشأن تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل وسالمة الاجتماع لى عهذه الورقة  وعرضت . التحتية للنقل
  .٢٠١١فبراير /شباط ٣- ١في الفترة لمنامة ، الذي عقد في االمرور على الطرق في منطقة اإلسكوا

  
وزارة المواصالت في مملكة التعاون مع بوناقش المشاركون في هذا االجتماع، الذي نظّمته اإلسكوا   -٥

والسالمة المرورية على الطرق في  ،البحرين، موضوعين رئيسيين، هما تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل
بناء إلى عدة توصيات، منها دعوة صناديق تمويل التنمية والمصارف إلى االجتماع وخلص .  منطقة اإلسكوا

تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل؛ واستحداث آليات جديدة لتعبئة فوائض ل من أجالشراكات مع القطاع العام 
في مجال البنى ال سيما السيولة لدى المصارف التجارية واستخدامها في تمويل المشاريع الطويلة األجل، 

.  اصالقطاعين العام والخات بين شراكالدعم الزمة لتشجيع التحتية؛ ووضع األطر القانونية والمؤسسية ال
القطاعين في تحسين السالمة المرورية، وتنفيذ خطة هذين وأوصى االجتماع كذلك بضرورة التعاون بين 

؛ وطلب من اإلسكوا االستمرار في ٢٠٢٠- ٢٠١١لعمل من أجل تحسين السالمة على الطرق اعمل عقد 
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ل والسالمة المرورية على بالبنى التحتية للنقفيما يتصل سيما  تقديم التعاون الفني في كافة المجاالت، ال
إلى عدد من التوصيات المتصلة باستكمال تنفيذ نظام النقل المتكامل في  وخلص االجتماع أيضاً  .الطرق

  .المشرق العربي
  
حول تمويل مشاريع البنى التحتية لبعض مكونات دراسة بإعداد  ٢٠١٢عام  مع بدايةاإلسكوا وبدأت   -٦

ات النقل تنفيذ اتفاقبوتستعرض الدراسة المشاريع المتعلقة   .)إتسام( لعربينظام النقل المتكامل في المشرق ا
لمكونات نظام التحتية لتمويل البنى تطرح مقترح خطة عمل و ،تمويلهاسبل الدولية في المشرق العربي و

ملخص وفيما يلي  ،في مرحلة التحرير والطباعةهذه الدراسة ما زالت و . النقل المتكامل في المشرق العربي
  .تي تتضمنهاال العملعن خطة 

  
  تمويل البنى التحتيةالمقترحة لعمل اللتنفيذ خطة الالزمة الخطوات   -ثانياً

  لمكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
  

  وضع األطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية  -لفأ
  

البلدان األعضاء في  فيقطاع النقل ل ةوالمؤسسي ةع التشريعياوضاألحول إعداد تقارير وطنية   )أ(  
مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات بشأن عمل الجموعة لماألمانة الفنية ذي أعدته وفقاً للنموذج ال، اإلسكوا

  ؛معها والتعاون الوطنية لتسهيل النقل والتجارةان وذلك بالتنسيق مع اللج ،في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  

المقرر ية لتقييم الوضع الراهن لألطر التشريعية والمؤسسية لقطاع النقل وضع شروط مرجع  )ب(  
مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة بشأن عمل المجموعة لاألمانة الفنية أن تعدها 
  ؛اإلسكوا

  
القطاعين ين ب اتشراكال حل تنفيذ عقودامرعلى الحكومات حق اإلشراف منح لة لاعوضع آلية ف  )ج(  

  ؛العام والخاص
  

العام والخاص في منطقة  ينشراكة بين القطاعالمتعلقة بالإعداد دراسة لتقييم الفرص والمخاطر   )د(  
  ؛القائمة ن اإلمكانيات المتاحة والعوائقاوتبي ،صف الوضع الراهنوو ،اإلسكوا

  
  ؛صالقطاعين العام والخابين شراكة الصياغة عقود نموذجية لمشاريع   )ه(  

  
مشاريع الستثمار في على اتشجيع صناديق التقاعد بهدف  ،ةالقانوني اتوضع آلية لتقديم الضمان  )و(  

  .للنقل البنى التحتية
  

  إعداد دراسات جدوى اقتصادية كأساس للتمويل  -اءب
  

وتحديد  ،لبنى التحتية للنقلفي مجال المشاريع االستثمارية االستراتيجية لوضع مصفوفة   )أ(  
  ؛ةاألولويريع ذات المشا
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 ،للنقل البنى التحتيةفي مجال  ةمقترحالع يرامشاللكل  أوليةإعداد دراسة جدوى اقتصادية   )ب(  
  ؛الموافقة على تمويل أي مشروعبشأن قرار التخاذ تسبق اكخطوة هامة 

  
  ؛نتائج دراسات الجدوى التي تتسم بالكفاءة من حيث الكلفة، حسبمشاريع ال اقتراح  )ج(  

  
، النقل المتكامل في المشرق العربينظام تنفيذ مكونات إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع   )د(  

نتائج هذه  على أن تكون ،اتفاقي الطرق الدولية والسكك الحديدية الدولية في المشرق العربي خصوصاًو
  ؛التمويل ها بشأنالتخاذ قرار مؤسسات التمويل الدوليةتستند إليه  أساساً الدراسة

  
التطور محتملة آلفاق سيناريوهات رسم من خالل  ،المخاطر وضع استراتيجية لتقييم إدارة  )ه(  

  ؛االجتماعي واالقتصادي
  

  .لنقلالمختلفة ل الوسائط والوسائلإعداد دراسة حول التكامل بين   )و(  
  

  التمويل الدولية وصناديق التنميةمؤسسات سعي إلى إشراك ال  -يمج
  البنى التحتية للنقل يعرايل مشتموفي القطاع الخاص و

  
تعزيز الكفاءة والنوعية في  ، بهدفالشراكات مع القطاع الخاصتشجيع بناء وضع استراتيجية ل  )أ(  

  ؛تقديم الخدمات
  

ها في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، اإلعالن عن قائمة المشاريع المحتمل تنفيذ  )ب(  
 ،تلك التي تنظمها اإلسكواال سيما  ،واجتماعات الخبراء والمؤتمراتية الوطنالمعارض وورش العمل خالل 

  اجتماعات لجنة النقل؛ وفي مقدمتها
  

 بهدف ،للتنميةثل البنك الدولي والبنك اإلسالمي مؤسسات مسكوا واإلتوقيع مذكرات تفاهم بين   )ج(  
  ؛األعضاء في تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل فيهابلدان دعم ال

  
  .المذكورة أعالهسكوا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم اإلتأسيس فريق عمل في   )د(  

  
  مقرر تنفيذهابناء القدرات المؤسسية والتنظيمية إلدارة مشاريع النقل ال  -الد

  في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  

بتنمية القدرات في إدارة خاصة البرامج الوتبادل  ،مةأتوأنشطة للو ،تنظيم دورات تدريبية  )أ(  
  ؛المشاريع

  
لعاملين في إدارة دى االكفاءة والمعرفة ل مستوىرفع تهدف إلى تنظيم ندوات وورش عمل   )ب(  

  .في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاصمشاريع ال
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  مقرر تنفيذهاشاريع النقل الالجانب البيئي في تنفيذ متعزيز   -ءها
  القطاعين العام والخاص في إطار الشراكات بين

  
  ؛النقل لتعزيز الخبرات البيئيةالمعنية بهيئات الوزارات والتأسيس وحدة بيئية في   )أ(  

  
 ،إعداد دراسة استراتيجية لتقييم األثر البيئي للمشاريع ذات العالقة بالنقل البحري والموانئ  )ب(  

الثقة مع  ؤسسات المجتمع المدني وتعزيزيجاد سبل للتعاون مع مإو ،لتلوث البحريباصل فيما يت وصاًخص
  .القطاع الخاص

  
  ، ال سيما في المجاالت التاليةطلب الدعم الفني من اإلسكوا  -اوو

  
  ؛التعاقد مع االستشاريين والخبراء  )أ(  

  
إضافة إلى كل  ،ات المتعلقة بالبنى التحتية للنقلءواإلحصاالمعلومات التحديث المستمر لحافظة   )ب(  

  ؛بفرص االستثمار في المنطقةما يتعلق 
  

  ؛المحتملة السيناريوهاتتحديد و ،للبيانات تطبيق نظام المعلومات الجغرافي  )ج(  
  

  ؛تية للنقلحمشاريع البنى التنمائية المعنية على تمويل اإلمصارف الصناديق والتشجيع   )د(  
  

  .لهانقل لتبادل بيانات النقل وتحليفي مجال الخبراء من التأسيس شبكة   )ه(  
  

 -----  


