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 والثالثين للكومسيك الثانيةتوصيات السياسة التي اعتمدتها الدورة   
 الوطنية األساسية البنية جودة تعزيز/  تطوير

 األساس المنطقي:
 هم في تيسيرتسا وقد ،مواتيةال تجاريةال بيئةال عناصر من امهم   اعنصر   لةعاالف البنية األساسيةجودة  تمثل

 لبلدانا تدفع قوية ةينافسوت اقتصادية مبررات هناك ،ومن ثم. الدولية قاألسوا إلى البلدان وصولإمكانية 
 تعين علىي ،الدولية المواصفات تتبع هامةال تصديريةال سواقكانت األ فطالما بنيتها األساسية. تطويرى إل

 أن قبل والحصول على شهادة امتثال منتجاتها، وفحص ،المواصفات لتلك االمتثال المحلية الصناعات
 مثل الدولية هيئات توحيد المواصفات استخدام النتشار اونظر  . التصدير سوقإلى  دخولال من مكنتت

 على تحتممشتركة ت هناك متطلبات أصبح ،الغذائي والدستور ،الدولية الكهروتقنية اللجنةو  ،األيزو
 تطويرعتمد يال و . ارجيةخال سواقاأل إلى تصديرال لتتمكن من الدولية المعايير تلبية النامية البلدان شركات
 التي التقنيةو  البشرية القدرات اأيض   شملي هولكن ،فحسب المالية الموارد على الوطنية األساسية البنيةجودة 
 يتسعو . اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول ذلك في بما النامية، البلدان من كثيرال إليها تفتقر
 ح،واللوائ والقواعد ،والوكاالت المؤسسات غطيليجودة القدرات و  الوطنية المواصفات وضع أعمال جدول

 .واإلقليمية العالمية والقواعد المؤسسات مع والروابط
من  حيث ،النامية البلدان في خاصة ،القضية هذه مع تعاملسبل ال أحد اإلقليمي النهج يمثل اتباعقد و 

 ،قليميإلا نهجال من المهم اتباعو . ةة األساسيجودة البني تكاليف االقتصادي النشاط حجمالممكن أال يدعم 
 ،المواصفات توحيد) البنية األساسيةجودة  خدمات مجال في العمل وتقسيم اإلقليمي التعاونحيث أن 
 ،ردهاموا بحشد للبلدان سمحي سوف( الجودة وضمان ،واالعتماد االمتثال، وتقييم ،واالختبار ،والمعايير
 عتمادا تسهيل في اإلقليمية المبادرات تساهم أنكذلك  المهم ومن. الحجم توفورا من االستفادة وبالتالي

 سياسات تنسيقو  ربطيتمثل في ، و الصدد هذا فيوهناك عنصر آخر مهم . ودعمها الدولية لمعاييرا
 .اإلقليمية المبادرات مع للبلدان الوطنية الجودة استراتيجياتو 

  الدوليةتوحيد المواصفات  الهيئات أعمال يف بفعالية للمشاركة األعضاء الدول جهود دعم
 األساس المنطقي:

. الدولي المستوى على مواصفات توحيد ةيمسؤولفي المقام األول  الدولية المواصفات هيئاتتتولى 
أن  يمكن التي لمعاييرا وضععن  ةالمسؤولكونها الجهة  في للمقاييس لدوليةا هيئاتال جميعتشترك و 
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 قابلة الهيئات هذه عن الصادرة المواصفات يجب أن تكونو . بعدفيما  الوطنية اتالمواصف هيئاتتعتمدها 
 التنمية مستوىب فيما يتعلق اختالف ا كبير ا بلدانالتختلف و . السياقات على نطاق واسع في مختلف للتطبيق

ضافة باإل ،التحول الصناعي ومستوى القضايا، بمختلف يتعلق فيما المستهلكين وتفضيالت ،االقتصادية
 هيئات عمل في بفاعلية لبلدانأن تشارك ا المهم من السبب، لهذاو . والثقافية المؤسسية العوامل سائر إلى

، المشاركة باإلضافة إلىو . كل دولة لظروف اوفق   الناتجة المعاييرتطبيق  حتى يتسنى الدولية، المواصفات
 الدولية لمنظماتاهيئات  /لجان في مياإلسال منظمة التعاون في األعضاء الدولمن المهم أن تتعاون 

 من فريدة ُتعد التي المنتجات من معينة مجموعاتمواصفات  وضع( أ لألسباب التالية: المقاييس لتوحيد
 ناحية منو . األعضاء للدول التصويتية القوة تعزيز( ب األعضاء لدولبالنسبة إلى ا للغاية مهمة أو نوعها
مازالت  التي تلك وخاصة النامية، لبلدانإلى ا بالنسبة اخاص   اتحدي   في حد ذاتها مشاركةال تمثل أخرى،
ا ذا تقدم   توحيد المواصفاتلم يحرز و  ،التطوير من مبكرة مرحلة في بها األساسية الوطنية البنيةجودة 
 ال قد الدولية المواصفات أنيتمثل في  احقيقي   اخطر   تواجه هذه الدول ومن ثم،. الوطني الصعيد علىشأن 
في  بدءال الضروري من سيكون الصدد، هذا وفي. دخال   األقل األعضاء الدول في السائدة الظروف تعكس
بجودة  تتمتعونظيراتها التي  القدرات، وبناء التقنية المساعدة إلى تحتاج التي الدول بين التعاون أنشطة

 توحيد في الفعالة المشاركة إلى ميةالرا جهودها ودعم الخبرات تبادلبغية  وطنيةال ساسيةاأل بنيةمتطورة لل
 التنافسية القدرة أن يزيد من الدولية للمواصفات االمتثالومن شأن . الدوليعلى الصعيد  المواصفات
 إلى يؤديما  ،بينها فيما التجارة وكذا ،اإلسالمي منظمة التعاون في األعضاء البلدان من للصادرات

  .ألعضاءفيما بين الدول ا البينية التجارة تعزيز
 

 البنيةودة ج وتطوير ةالمنسق المواصفات العتماد اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد تعزيز
 في األعضاء نالبلدا بين فيما البينية التجارةبغية تعزيز  اإلسالمي التعاون منظمةدول  في األساسية

 اإلسالمي التعاون منظمة
 األساس المنطقي:

مكاناتفرصا و  اإلسالمية للدول المقاييسو  المواصفات معهد يقدم بسبب  سيما ال األعضاء، للدول كبيرة ا 
 ،المواصفاتتوحيد  ،هي، و األساسية البنيةجودة  لعناصر أوسع دولي تنسيق على تحقيق العملب التزامه

معهد  عمل مسؤوليةب واضطالعهم األعضاء الدول دعميمثل  ،الصدد هذا فيو . واالعتماد ،والمعايير
 ونشر تطويرفي  مستقبال   المعهد نجاحمن عناصر  اأساسي   عنصر ا واصفات والمقاييس للدول اإلسالميةالم
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 اعتماد خدماتتطوير  وكذا ،بها معترف دولية بمواصفات تحظى ال التي المجاالت في منسقة معايير
 ،الحالل والسياحة ،الدوائية والمستحضرات ،التجميل ومستحضرات ،األغذية مثل اإلسالمي العالمخاصة ب
 منظمة التعاون بين دول منسقة مواصفات وجود فإن ذلك، على وعالوة. الصلة ذات القضايا منوغيرها 

 نهاية في البينية لتجارةمن ا سيعزز ما ،األعضاء الدول بين فيما والخدمات السلع تجارة ييسر اإلسالمي
لىو . المطاف  لتبادل منتدى روفيأن  للدول اإلسالمية معهد المواصفات والمقاييسل يمكن ذلك، جانب ا 

جودة  لتطوير األعضاء للدول الفنية المساعدة تقديم عن فضال   ،الممارسات وأفضل ،والخبرات ،المعلومات
 البنية األساسية.

 للوجستيةادمات تشجيع اعتماد المعايير الدولية في الجمارك وغيرها من قضايا التجارة عبر الحدود والخ
لمتعلقة اءات افضالا عن االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لتنسيق وتبسيط القواعد واإلجر ذات الصلة، 

 بعمليات التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية.

 :المنطقي األساس
، حيث تسهيل التجارةفي  عنصر ا بالغ األهمية بين الدول األعضاء يمثل تعاون الوكاالت الحدودية فيما

يف التكالمن  ويخفض بين الوكاالت الحدودية التجارة وتدفق الخدمات اللوجستية ثيقيسهل التعاون الو 
 القواعد واإلجراءات التي تماسكالحرص على  من خالل هذا التعاون وغيرها. ويمكن تأمين اإلدارية
 لكالضوء كذ التحليلية سلطت الدراسة في الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، الحدودية كاالتالو  تطبقها

 لع،الفني للمركبات، والس بالوزن، والتوافق القواعد واإلجراءات المتعلقة تنسيق وتبسيط على أهمية
. حدودعبر ال اللوجستية بالعمليات وغيرها من القضايا المتعلقة والتسجيل، ورخص القيادة، والتأمينات،

 ياولية فيما يتعلق بقضااعتماد المعايير الد إلى سعىأن ت باإلضافة إلى ذلك، يمكن للدول األعضاء
 الدولية ذات الصلة. االتفاقيات واالنضمام إلى الجمارك

 تعزيز ترتيبات /اتفاقيات االعتراف المتبادل في مراقبة الحدود والتجار موضع الثقة

 :المنطقي األساس
ها راف بعت، أو قرار، أو تفويض من وكالة جمركية واالفعلاالعتراف المتبادل هو ممارسة تشير إلى تقبُّل 

 لجهودامن قبل وكالة جمركية أخرى. وتضمن اتفاقيات /ترتيبات االعتراف المتبادل للدول تجنب ازدواجية 
ل وزيادة الكفاءة االقتصادية من خالل تقليل الوقت وخفض التكاليف في الوكاالت الحدودية. ومن خال

فقات ير تدمتقدمة والفعالة للمخاطر وتيسهذه االتفاقيات، يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من اإلدارة ال
 التجارة الخارجية.
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 تعاونويضمن االعتراف المتبادل من قبل المشغلين االقتصاديين المعتمدين، وهي أداة تستخدم لتعزيز ال
ن عصادرة المشغلين االقتصاديين المعتمدين وتراخيصهم ال تقنينبين الوكاالت الحدودية، االعتراف بنتائج 

 مركيةمارك بين سائر اإلدارات الجمركية. ويساهم هذا العنصر في تسريع وتيرة اإلجراءات الجإدارة الج
د لفوائللشركات المرخصة، ويقلل من التكاليف وتأخير اإلجراءات بالنسبة إلى الشركات. وعلى الرغم من ا

دد أن ع لتحليلية إلىالمتعددة لهذه اآللية بالنسبة للدول والقطاع الخاص على حد سواء، تشير الدراسة ا
 ين.معتمدقليل من البلدان األعضاء استفادت من آلية االعتراف المتبادل من قبل المشغلين االقتصاديين ال

 نظم ينب التواصل تعزيز خالل من األعضاء بالدول الحدودية الوكاالت بين المعلومات تبادل تعزيز
 لشبكاتا في والمشاركة المعرفة، لتبادل ةمنتظم منصات وتوفير واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا

 .الصلة ذات الدولية

 :المنطقي األساس
ية ال ريب أن تطوير تبادل المعلومات بين الوكاالت الحدودية ضروري لحركة السلع عبر الحدود بفعال

ة بر لعاوكفاءة. باإلضافة إلى ذلك، يتيح تطوير تبادل المعلومات تقييم المخاطر التي تمثلها البضائع ا
 خاطر،للحدود قبل وصولها. وعالوة على ذلك، قد يقلل ذلك من األعباء اإلدارية التي تفرضها إدارة الم

مة ويسمح للجمارك بتكريس مواردها للسلع التي تمثل مخاطر مرتفعة. وفي هذا الصدد، يمثل ترابط أنظ
الت ل المعلومات بين الوكاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أهمية خاصة في إطار تحقيق فعالية تباد

فعالة توفير منصات منتظمة للوكاالت الحدودية والمشاركة اليمكن أن يكون الحدودية. وعالوة على ذلك، 
ية، لحدودفي الشبكات الدولية ذات الصلة مفيد ا لتبادل المعلومات الرسمية وغير الرسمية بين الوكاالت ا

 تنفيذ لتعاون في مجال المنتجات عالية المخاطر ومراقبةز امن األهمية بمكان لتعزيكما أن إنشاء لجنة 
 العملية.

 لدول مشتركةال الجهود خالل من النقل خطوط واتصال البرية الحدودية للمعابر األساسية البنية تحسين
 معنيةال األطراف تشمل مشتركة عمل لجان/ تقنية لجان إنشاء خالل من المثال سبيل على الجوار،
 المعوقات. ظهور في تتسبب التي ملالعوا لتحديد

 :المنطقي األساس
ثمة حاجة إلى تطوير البنية األساسية على جانبي الحدود لدعم انسيابية حركة السلع بين دول الجوار. 
وفي هذا الصدد، يتعين على دول الجوار أن تعمل في تعاون وثيق لضمان تحديث البنية األساسية على 

الحدودية البرية. في هذه المرحلة، يمكن للبلدان المجاورة أن تنشئ لجان تقنية  التوازي على جانبي المعابر
لجان عمل مشتركة تشمل كافة األطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، بغية تحديد مشكالت /
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دارة العملية من مرحلة التخطيط / إلى عقبات البنية األساسية والتشغيلية والخطوات الالزمة لمعالجتها، وا 
 مرحلة التنفيذ.


