
I .اإلطار القانوين والتنظيمي
ضامن األساس القانوين لتبادل املعلومات

II .اإلطار املؤسيس
إعداد هيكل تنظيمي لطرح مفهوم اإلدارة 

املتكاملة للحدود أو املساعدة يف تطويره 

III .اإلجراءات
اإلجراءات والعمليات املطلوبة لحدوث 

التعاون. 

IV .املوارد البرشية والتدريب
التوظيف والقضايا التعليمية والتدريبية 

V .  التواصل وتبادل املعلومات
تسهيل تدفق املعلومات وتبادلها بطريقة 

موّحدة وفعالة

VI .البنية التحتية واملعدات
تقديم التوصيات حول كيفية إمكانية 

املعدات واملرافق دعم التعاون والتنسيق 
عىل كافة األصعدة

ادارة  ألي  ميكن  ال   ، املرتابط  اليوم  عامل  “يف 
دولة أو مؤسسة أن تدعي قدرتها عىل حل القضايا 
الحدود  إدارة  نفسها.  تلقاء  من  للحدود  العابرة 
وتتناول  املواضيع  من  واسعة  مجموعة  تغطي 
واحيانا  للجدل  واملثرية  املعقدة  املواضيع 
والتنسيق  الكفوء  التعاون  تضمن  التي  القضايا 

الفعال بني جميع اصحاب املصلحة املعنيني”
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ، دليل اإلدارة املتكاملة للحدود يف التعاون 

الخارجي للمفوضية األوروبية ، نوفمرب 2010 ، ص .107

للمزيد من املعلومات

يرجى التواصل مع فريق االدارة املتكاملة للحدود عىل الربيد 
االلكرتوين :

ibm_silk_routes@icmpd.org

مقر املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
Gonzagagasse 1, 5th floor

Vienna, Austria 1010
Tel: +43 1 504 4677 0

Fax: +43 1 504 4677 2375
Email: icmpd@icmpd.org

www.icmpd.org

 تم إنتاج هذا املنشور بتمويل من االتحاد األورويب.
 محتوياته هي مسؤولية املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 

وال تعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب

اإلدارة املتكاملة 
للحدود يف بلدان 

طرق الحرير

يدعم  الحرير  طرق  بلدان  يف  للحدود  املتكاملة  اإلدارة  مرشوع 
ستة  خالل  من  الوكاالت  بني  والتعاون  الداخيل  التعاون  تطوير 

مجاالت:

ممول من االتحاد األورويبممول من االتحاد األورويب



الهدف العام

بلدان  يف  للحدود  املتكاملة  اإلدارة  مرشوع  يهدف 
طرق الحرير إىل دعم بلدان منطقة طرق الحرير إلنشاء 
وكفاءة،  فعالية  أكرث  بطريقة  الحدود  إلدارة  أنظمة 
للحدود  املتكاملة  اإلدارة  مفهوم  منوذج  عىل  ارتكازاً 
وتطّوراته، وبشكٍل يعكس مبادئه ومكّوناته األساسية، 
إىل  بالنسبة  محّددة  ووقائع  حاالت  إىل  ويرتجمها 

البلدان الرشيكة يف طرق الحرير.

الهدف املحدد

األهداف املحددة للمرشوع هي كالتايل:

واالدوات . 1 للقدرات  الحرير   طرق  بلدان  امتالك 
املتكاملة  اإلدارة  لتطوير  الالزمة  التحتية  والبنى 

للحدود وتطبيقها. 
التنسيق . 2 عىل  قدرتها  الحرير  طرق  بلدان  تحسني 

يف  والثنايئ  اإلقليمي  املستوى  عىل  والتعاون 
مجال إدارة الحدود.

بلدان طرق الحرير

أفغانستان، وبنغالدش، وإيران، والعراق، وباكستان

مدة املرشوع

1 كانون الثاين 2019 – 31 كانون األول 2022

ميزانية املرشوع

الفئة املستهدفة

تتمثّل الفئات املستهدفة األساسية من هذا املرشوع 
بالسلطات الحكومية الوطنية واملحلية يف بلدان طرق 
الحرير التي تتحّمل املسؤوليًة يف مجال إدارة الحدود، 
الناشطة يف  الفاعلة غري الحكومية  فضالً عن الجهات 
مجال إدارة الحدود، واملجتمعات املحلية املقيمة عند 

الحدود: 
كبار املسؤولني يف أبرز الوكاالت الوطنية 	 

املسؤولة عن إدارة الحدود )رشطة الحدود أو ما 
يعادلها، الجامرك، القّوات املسلحة، وكاالت 

إدارة الهجرة إلخ.(، وبشكٍل خاص األشخاص 
املسؤولون عن العمليات والعالقات الدولية.

املختصون يف مواضيع معيّنة )مثالً املسؤولون 	 
عن تحليل املخاطر، وخرباء الخط الثاين، وشبكات 

املعلومات، والقوانني، إلخ.(
 مدّربو مؤسسات/ هيئات التدريب الوطنية.	 
 رشكاء معنيون آخرون.	 

املؤسسات املستهدفة

سيتّم استهداف املؤسسات التالية عىل وجه خاص: 
الداخلية،  الشؤون  وزارات  الحدودية،  املنافذ  هيئة 
وزارات الخارجية، وزارات املالية، حرس الحدود/القيادة، 
دوائر اإليرادات الحكومية، والوكاالت الوطنية املعنية 
املنظامت  إرشاك  وسيتّم  ومراقبتها.  الحدود  بضبط 
الفاعلة  والجهات  األورويب،  االتحاد  ووكاالت  الدولية، 
غري التابعة للدولة الناشطة يف مجال إدارة الحدود يف 

املنطقة، كلام كان ذلك ممكناً ومناسباً.

اإلجراء  هذا  من  النهائيون  املستفيدون  يشمل 
األعامل  ورشكات  الحدود  إدارة  ووكاالت  املوظفني 
والعمالء اآلخرين )عىل املستوى الدويل والوطني(، 
والعاّمل املهاجرين، واملجتمعات املحلية املقيمة 
الذين  الحرير  طرق  بلدان  وسكان  الحدود،  عند 

سيستفيدون من حدود أكرث أماناً وأفضل إدارة.

مام  التالية،  النتائج  تحقيق  إىل  اإلجراء  سيؤدي 
يساهم يف تحقيق محّصلتني أساسيتني:

العنرص )املحصلة( 1:

املساعدة يف تطوير القدرات، االدوات، والبنى التحتية 
  تطوير االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية 	 

املتعلقة باإلدارة املتكاملة للحدود بهدف 
توطيد التعاون ضمن الوكالة الواحدة، وبني 

الوكاالت، والتعاون الدويل.
  تحسني القدرات التشغيلية لوكاالت إدارة 	 

الحدود.
  تعزيز قدرات هيئات التدريب الخاصة بالوكاالت 	 

املستفيدة. 
  تحسني البنى التحتية لتسهيل إدارة الحدود 	 

بشكٍل أفضل.

العنرص )املحصلة( 2:

التنسيق والتعاون عىل املستوى اإلقليمي والثنايئ 
تحسني اإلطار القانوين للتعاون الدويل. 	 
تحسني آليات تبادل املعلومات واملعارف.	 

EUR 12,030,000


