
چهارچوب حقوقی و مقررات. 	
با تضمین مبانی حقوقی برای همکاری و 

تبادل معلومات

چارچوب سازمانی. 		
توسعه ویا حامیت از تنظیم اداری مشخص 

برای معرفی مدیریت مشرتک رسحدات 

طرزالعمل ها. 			
طرزالعمل ها و پروسه ها برای انجام 

همکاری نیاز است. 

منابع برشی و آموزش. 		
 استخدام و موضوعات تعلیمی و آموزشی 

در چارچوب هامهنگی و همکاری؛ 

ارتباطات و تبادل معلومات. 	
 ایجاد یک جریان تبادل معلومات کارا و 

معیاری

زیربنا و تجهیزات. 		
 توصیه اینکه چگونه تجهیزات و امکانات 

می تواند همکاری و هامهنگی را در متامی 
سطوح کمک مناید. 

اداره ویا  امروزی، هیچ  به هم مرتبط  دنیای  “در 
حل  توانایی  که  مناید  ادعا  تواند  منی  نهادی 
مدیریت  دارد.  تنهایی  به  را  رسحدی  موضوعات 
موضوعات،  از  ای  گسرتده  طیف  رسحدات 
مشکالت پیچیده و گاهی بحث برانگیزی را در پی 
دارد که ملزم به همکاری و هامهنگی مفید و کارا 

میان متامی دست اندرکاران می باشد”
رهنمون مرکز بین املللی انکشاف پالیسی مهاجرت، برای مدیریت مشرتک رسحدات 

در همکاری خارجی کمیسیون اروپایی، نوامرب   2010. ص. 107

برای معلومات بیشرت
شام می توانید به تیم مدیریت مشرتک رسحدات از طریق ایمیل و 

آدرس ذیل به متاس شوید:
ibm_silk_routes@icmpd.org 

دفرت مرکزی، مرکز بین املللی برای توسعه پالیسی مهاجرت 
)ICMPD(

 گنزاگاگاس 1، طبقه پنجم 
ویانا 1010، اتریش.

شامره متاس:  46770 504 1 43+
فکس: 2375 4677 504 1 43+

icmpd@icmpd.org  : ایمیل آدرس
www.icmpd.org :ویب سایت

این جزوه با همکاری مالی اتحادیه اروپا ساخته شده است. 
محتویات آن فقط مسؤولیت مرکز بین املللی برای توسعه 

پالیسی مهاجرت )ICMPD( بوده و به هیچ عنوان منعکس کننده 
نظریات اتحادیه اروپا منی باشد.

مدیریت مشرتک 
رسحدات در کشور 

های راه ابریشم

از  ابرایشم  راه  های  کشور  در  رسحدات  مشرتک  مدیریت  پروژه 
در  املللی  بین  و  اداری  میان  اداری،  درون  های  همکاری  توسعه 

شش مورد ذیل پشتیبانی میکند.

متویل کننده: اتحادیه اروپامتویل کننده: اتحادیه اروپا



هدف کلی پروژه

در  رسحدات   مشرتک  مدیریت  پروژه  کلی  هدف 
منطقه  های  کشور  به  کمک  ابریشم  راه  های  کشور 
کارای  و  برای ساخنت سیستم های مفید  ابریشم  راه 
انکشافات  و  طرح  از  استفاده  با  رسحدات  مدیریت 
مدیریت مشرتک رسحدات می باشد. طی این پروژه، 
رسحدات  مشرتک  مدیریت  اصلی  اجزای  و  اصول 
کشور  های  واقعیت  و  رشایط  به  نظر  و  شده  گرفته 

های رشیک راه ابریشم عملی می گردد.

اهداف مشخص پروژه

اهداف مشخص پروژه قرار ذیل اند:

ها . 1 زیربنا  و  ابزار  ظرفیت،  ابریشم  راه  های  کشور 
برای ایجاد و تطبیق مدیریت مشرتک رسحدات را 

دارند. 
هامهنگی . 2 و  همکاری  ابریشم  راه  های  کشور 

مدیریت  ساحات  در  را  خود  دوجانبه  و  منطقوی 
رسحدات بهبود بخشیده اند.

کشور های راه ابریشم

افغانستان، بنگالدیش، ایران، عراق و پاکستان

مدت

اول جنوری 2019 الی 31 دسامرب 2022 میالدی

رشکای مورد هدف

مقامات و ادارات دولتی ملی و محلی کشور های راه 
ابریشم که در حوزه مدیریت رسحدات مسوولیت دارند 
مدیریت  راستای  در  که  دولتی  غیر  حامیان  همچنان  و 

رسحدات فعالیت دارند، می باشند.
مسـوولیت 	  کـه  هـای  نهـاد  رتبـه  بلنـد  کارمنـدان 

مدیریـت رسحـدات را بعهـده داشـته باشـد از قبیـل 
پولیـس رسحـدی و معـادل آن، نیروهـای دفاعـی، 
ادارات  وسـایر  مهاجـرت  هـای  نهـاد  گمـرکات، 
مرتبـط، باالخـص افرادیکه مسـئول بخش عملیاتی 

هسـتند؛ امللـل  بیـن  روابـط  و 
ماننـد 	  مشـخص  موضوعـات  بـرای  متخصصیـن 

کارشناسـان  خطـر،  کننـدگان  تحلیـل  و  مسـؤولین 
خط دوم امنیتی وکنرتول، شبکه های معلوماتی، 

قوانیـن و مقـررات وسـایر اشـخاص مرتبـط؛
آموزگاران نهاد های ملی آموزشی؛	 
سایر ذینفعان ذیدخل	 

ادارات مورد هدف

بود:  خواهند  هدف  مورد  مشخصاً  ذیل  های  نهاد 
وزارت های امور داخله، امور خارجه، مالیه و محافظین 
برای  ملی  های  سازمان  و  عواید  خدمات  رسحدی، 
کنرتول مرز. سازمان های بین املللی، دفاتر منایندگی 
حوزه  در  که  دولتی  غیر  حامیان  و  اروپا  اتحادیه  های 
زمان  در  دارند،  فعالیت  منطقه  در  رسحدات  مدیرت 
مناسب و در موضوعات مرتبط به این برنامه بپیوندند.
برگیرنده  برنامه:در  های  فعالیت  از  نهایی  مستفیدین 
فعالیت  مرز  در  هایکه  سازمان  مدیریت  و  کارمندان 
دارند، تجارت های ملی و بین املللی، کارمندان ادارات 
که  جمعیت  متام  و  مرزها  به  نزدیک  اهالی  مهاجرت، 

در کشور های راه ابریشم موقعیت دارند از مرزهای 
مصئون و با مدیریت خوب مستفید خواهند شد.

این برنامه برای رسیدن به دو نتیجه مهم ذیل کمک 
خواهد کرد:

نتیجه بخش اول

کمک در توسعه ظرفیت ها، ابزارها و زیرساخت ها 
انکشاف راهربدهای ملی مدیریت مشرتک 	 

رسحدات و پالن عمل برای تقویت همکاری 
میان سازمانی، فرا سازمانی و بین املللی.  

ارتقاء ظرفیت عملیاتی در ادارات مدیریت 	 
رسحدات.

ارتقا ظرفیت های نهادهای آموزشی سازمان 	 
های ذینفع. 

بهبود در زیرساخت ها برای تسهیل مدیریت 	 
رسحدات بهرت.

نتیجه بخش دوم

همکاری و هامهنگی دوجانبه منطقوی 
بهبود در چارچوب قانونی برای همکاری بین 	 

املللی. 
بهرت شدن راه کارهای اطالعات وتبادله دانش 	 

ویافته ها.

بودجه پروژه
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