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 مجموعة التوصيات الخاصة بالسياسات التي أبرزها االجتماع الثامن
 لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة  

 
 

قرة، ، بأن2016أكتوبر/ تشرين األول  6عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة اجتماعه الثامن بنجاح في 
دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية تحسين التعاون بين الوكاالت الحدودية فيما بين التحت عنوان "
بين الدول  السياسات تقريب". وخالل االجتماع، ناقش فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة تسهيل التجارة

ن على . وخالل االجتماع، اتفق المشاركو بين الوكاالت الحدوديةفيما التعاون جهود األعضاء حول تحسين 
التي المعدة وفًقا للنتائج الرئيسية للدراسة التحليلية وثيقة الالعامة المدرجة في  اتاسالتوصيات المتعلقة بالسي

تحسين التعاون تحت عنوان "" الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة الجتماعا من أجل اجريت خصيصً أ  
اإلجابات ، و ة تسهيل التجارة"بين الوكاالت الحدودية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغي

الدول األعضاء. نقاط االتصال باألسئلة المتعلقة بالسياسات التي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك إلى على 
 .وتتضمن الوثيقة الحالية التوصيات المتعلقة بالسياسات التي س لط عليها الضوء خالل االجتماع

 

اد المعايير الدولية في الجمارك وغيرها من قضايا التجارة التوصية األولى الخاصة بالسياسات: تشجيع اعتم
عبر الحدود والخدمات اللوجستية ذات الصلة، فضًلا عن االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لتنسيق وتبسيط 

 القواعد واإلجراءات المتعلقة بعمليات التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية.
 

 :المنطقي األساس
يسهل ة، حيث التجار تسهيل في  بالغ األهمية عنصًرا بين الدول األعضاء ية فيماالحدودوكاالت التعاون يمثل 

. وغيرها التكاليف اإلداريةمن  خفضيو  الخدمات اللوجستيةتدفق التجارة و الوكاالت الحدودية بين  التعاون الوثيق
في  يةالحدود كاالتالو  التي تطبقها القواعد واإلجراءات تماسكالحرص على  من خالل هذا التعاون ويمكن تأمين

القواعد  وتبسيطتنسيق  على أهميةالضوء كذلك  التحليلية الدراسة تسلط وفي هذا الصدد،. الدول األعضاء
وغيرها من  ، ورخص القيادة، والتأمينات،والتسجيل الفني للمركبات، والسلع، والتوافق، بالوزن واإلجراءات المتعلقة

 إلى ىسعأن ت يمكن للدول األعضاءباإلضافة إلى ذلك، . عبر الحدود اللوجستية عملياتبال المتعلقةالقضايا 
 .الدولية ذات الصلة االتفاقيات واالنضمام إلى ركاالجم بقضايا ولية فيما يتعلقالمعايير الداعتماد 
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 :المنطقي األساس
بها من  واالعتراف جمركية، أو قرار، أو تفويض من وكالة فعلل تقب  ممارسة تشير إلى االعتراف المتبادل هو 

تجنب ازدواجية الجهود وزيادة للدول االعتراف المتبادل ترتيبات /اتفاقيات وتضمن  .أخرىجمركية قبل وكالة 
من خالل هذه االتفاقيات، و  ية.وكاالت الحدودالالتكاليف في خفض الوقت و قليل تصادية من خالل تالكفاءة االق

 وتيسير تدفقات التجارة الخارجية.للمخاطر دارة المتقدمة والفعالة اإليمكن للبلدان األعضاء االستفادة من 

داة تستخدم لتعزيز التعاون بين ويضمن االعتراف المتبادل من قبل المشغلين االقتصاديين المعتمدين، وهي أ
ن إدارة هم الصادرة عتراخيصو  المشغلين االقتصاديين المعتمدين تقنينالوكاالت الحدودية، االعتراف بنتائج 

اإلجراءات الجمركية للشركات  في تسريع وتيرةهذا العنصر يساهم و . بين سائر اإلدارات الجمركيةالجمارك 
هذه الفوائد المتعددة لعلى الرغم من و . ير اإلجراءات بالنسبة إلى الشركاتوتأخ، ويقلل من التكاليف ةالمرخص
عدد قليل من البلدان إلى أن  تحليليةاللدراسة تشير ا، على حد سواء القطاع الخاصو للدول بالنسبة اآللية 

 .من قبل المشغلين االقتصاديين المعتمديناالعتراف المتبادل آلية من  تاستفاداألعضاء 

 

 خًلل من األعضاء بالدول الحدودية الوكاالت بين المعلومات تبادل تعزيز :الخاصة بالسياسات الثالثةالتوصية 
 والمشاركة المعرفة، لتبادل منتظمة منصات وتوفير واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا نظم بين التواصل تعزيز

 .الصلة ذات الدولية الشبكات في

 :المنطقي األساس
 .فعالية وكفاءةالسلع عبر الحدود بضروري لحركة  يةوكاالت الحدودالتطوير تبادل المعلومات بين  ال ريب أن

. اوصولهقبل للحدود تقييم المخاطر التي تمثلها البضائع العابرة  تطوير تبادل المعلومات تيحباإلضافة إلى ذلك، ي
تكريس بلجمارك لسمح يو  ،إدارة المخاطرمن األعباء اإلدارية التي تفرضها ذلك قلل يقد وعالوة على ذلك، 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أنظمةترابط يمثل في هذا الصدد، و . مرتفعةمخاطر  التي تمثللسلع لمواردها 
 يكونيمكن أن وعالوة على ذلك،  ية.وكاالت الحدودالتبادل المعلومات بين تحقيق فعالية في إطار أهمية خاصة 

لتبادل  امفيدً  لة في الشبكات الدولية ذات الصلةوالمشاركة الفعا يةلوكاالت الحدودل منتظمةتوفير منصات 
لتعاون تعزيز امن األهمية بمكان لإنشاء لجنة ، كما أن يةوكاالت الحدودالالمعلومات الرسمية وغير الرسمية بين 

 .العمليةالمنتجات عالية المخاطر ومراقبة تنفيذ  في مجال

 

 النقل خطوط واتصال البرية يةالحدود لمعابرل األساسية البنية تحسين :خاصة بالسياساتال الرابعةالتوصية 
 مشتركة عمل لجان/ تقنية لجان إنشاء خًلل من المثال سبيل على ،الجوار لدول المشتركة الجهود خًلل من

 .المعوقات ظهور في سببتت التي العوامل لتحديد ةالمعني األطراف تشمل

 :المنطقي األساس
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وفي هذا  .انسيابية حركة السلع بين دول الجوارلدعم  الحدود جانبيعلى  األساسيةتطوير البنية إلى حاجة  ثمة
على  نية األساسية على التوازيتحديث البفي تعاون وثيق لضمان  أن تعمل دول الجوارالصدد، يتعين على 

 مشتركة عمللجان تقنية /أن تنشئ لجان اورة لمجالمعابر الحدودية البرية. في هذه المرحلة، يمكن للبلدان ا جانبي
 األساسيةعقبات البنية / مشكالتتحديد ، بغية بما في ذلك القطاع الخاص ،األطراف المعنيةكافة  تشمل

دارة العملية من   .التنفيذمرحلة التخطيط إلى لة مرحوالتشغيلية والخطوات الالزمة لمعالجتها، وا 

 
 :بالسياسات الخاصة ياتبالتوص للعمل الًلزمة األدوات

 
 الخاصة المجاالت في التوسع العمل لفريق يمكن القادمة، اجتماعاته في: بالتجارة المعني الكومسيك عمل فريق

 .تفصيال أكثر نحو على أعاله المذكورة بالسياسات
 

 عام كل تللمشروعا الدعوة تتم الكومسيك، مشروعات تمويل آلية مظلة تحت: الكومسيك مشروعات تمويل آلية
 تقوم أن العمل فرق في المشاركة األعضاء للدول يمكن اآللية، خالل ومن. الكومسيك تنسيق مكتب خالل من

. الكومسيك تنسيق مكتب من مقدمة منح خالل من تمويلها ليتم األطراف متعددة تعاون مشروعات بتسليم
 مشروعات تمويل آلية من االستفادة األعضاء للدول يمكن أعاله، المذكورة بالسياسات الخاصة للمجاالت وبالنسبة

ويمكن . الصدد هذا في اجتازت التصفيات التي المشروعات بتمويل يقوم أن الكومسيك تنسيق ولمكتب الكومسيك،
عداد  ،وورش العمل ،وتبادل الخبراء ،والزيارات الدراسية ،والبرامج التدريبية ،الندواتبعض  المشروعاتأن تشمل  وا 
 وما إلى ذلك.وثائق، الوالمواد التدريبية /  ،تقييم االحتياجاتو تحليلية، الدراسات ال


