قرار مجلس التعاون الجمركي حول دور
الجمارك في تسهيل الحركة عبر الحدود
لﻸدوية واللقاحات الظرفية الحرجة
)ديسمبر/كانون اﻻول (2020
مجلس التعاون الجمركي

1

مﻼحظين أنه منذ أن صنفت منظمة الصحة العالمية في  11مارس/آذار  2020تفشي مرض فيروس كورونا الجدي د COVID-19
على أنه جائحة  ،تعمل منظمة الصحة العالمية بالتع اون م ع العلم اء والش ركات ومنظم ات الص حة العالمي ة لتس ريع وتي رة اﻻس تجابة
الوبائية؛
وإذ نقّر بأن هناك حاليًا أكثر م ن  100لق اح قي د التطويرمرش ح ل ـكورونا  ، COVID-19وأن ه م ن المتوق ع أن تك ون جه ود توزي ع
لقاح كورونا  COVID-19هي أكبر وأسرع عملية توزيع لقاح في العالم على اﻹطﻼق ؛
مﻼحظين أنه عند توفر لقاحات آمنة وفعالة  ،فإن مبادرة كوفاكس  COVAXالذي تقوده ك ل م ن منظم ة الص حة العالمي ة والتح الف
العالمي ج افي) (GAVIوائ تﻼف ابتك ارات التأه ب لﻸوبئ ة ) (CEPIيعت زم تس هيل الوص ول الع المي إل ى ه ذه اللقاح ات وتوزيعه ا
لحماية الناس في جميع البلدان ؛
مﻼحظ ين أن منظم ة اﻷم م المتح دة للطفول ة )اليونيس ف( س تقود جه ود ش راء وتوري د لق اح كورون ا  COVID-19نياب ة ع ن مب ادرة
كوفاكس  COVAX؛
ونقّر بمش اركة منظم ة الجم ارك العالمي ة المس تمرة م ع المنظم ات الحكومي ة الدولي ة الش ريكة م ن خ ﻼل المنص ات الثنائي ة والمتع ددة
اﻷطراف ذات الصلة ؛
مدركين أن بعض لقاحات كورونا  COVID-19المحتملة قد تتطلب تخزين سلسلة التبريد الخاص بدرجة الحرارة التي تنطوي على
استخدام الثلج الجاف لشحنها  ،اخذين باﻻعتبار أن الثلج الجاف يندرج ضمن فئة البضائع الخطرة ويتطلب إج راءات مناول ة ومعالج ة
وإدارة متخصصة بشكل استثنائي ؛
أخذين في اﻻعتبار التحديات المرتبطة بالتعامل مع أي لقاحات حساسة للوقت ودرجة الحرارة بكميات كبيرة؛
فهم الدور المهم لشركات اﻷدوية والشركات المصنعة لها في دعم حركة اﻷدوية واللقاحات الحرجة من خﻼل سلسلة التزويد ؛
مدركين الحاجة إلى ضمان التأهب الكامل لجميع الجهات المعنية في سلسلة التزويد عند الموافقة على لقاحات كورون ا COVID-19
وإتاحتها  ،من أجل توزيع آمن وسلس ؛
معترفين بدور الجمارك كجهة فاعلة رئيسية في سلسلة توزيع اللقاحات  ،ﻻ سيما من حيث ضمان تسهيل سلسلة التزويد وأمنها ؛
مؤمنين بضرورة قي ام إدارات الجم ارك بتنفي ذ مع ايير اﻹج راءات الجمركي ة المبس طة والمنس قة  ،والحاج ة إل ى التع اون ب ين إدارات
الجمارك و الجهات المعنية في سلسلة التزويد ؛

1

مجلس التعاون الجمركي هو اﻻسم الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية )(WCO

1.

اخذين بعبن اﻻعتبار اتفاقية كيوتو المعدلة لمنظمة الجمارك العالمي ة واتفاقي ة منظم ة التج ارة العالمي ة بش أن تيس ير التج ارة  ،وإط ار
عمل معايير امن و تسهيل التج ارة الدولي ة لمنظم ة الجم ارك العالمي ة والملحق ين  9و  17ﻻتفاقي ة ش يكاغو لمنظم ة الطي ران الم دني
الدولي والمعايير الدولية اﻷخرى ذات الصلة ؛ و
مدركين أن تحديات مماثلة قد تنشأ في المستقبل ؛
قد تقرر:
دعوة اﻷعضاء إلى:

)(1

إجراء تخليص اﻷدوية واللقاحات الحرجة الظرفية للتصدير والعبور واﻻستيراد كمسألة ذات أولوي ة ف ي المراف ق المناس بة
من أجل منع التغيرات المحتملة الضارة في درجة حرارة المنتج بسبب التأخير.

)(2

توفير آليات لتحديد شحنات اﻷدوية واللقاحات أثناء اﻻستيراد أو التصدير  ،مثل وثائق اﻻستيراد أو التصدير.

)(3

توفير إجراءات خاصة للجهات الفاعل ة ف ي سلس لة التزوي د المعتم دة /المعت رف به ا  ،بم ا ف ي ذل ك منتج ي لقاح ات كورون ا
.COVID-19

)(4

تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر وإجراء الفحوصات على الشحنات المعلنة على أنها أدوي ة ولقاح ات فق ط ف ي الظ روف
اﻻستثنائية  ،وفقط في الوقت والمكان المناسبين.

)(5

عندما يعتبر الفحص ضروريًا  ،إجراء عمليات تفتيش غير تدخلية إلى أقصى حد ممكن.

)(6

التأكد من تنسيق عمليات التفتيش من قبل الوكاﻻت الحكومية اﻷخرى وعمليات التفتيش من قبل الجمارك  ،وإذا أمك ن  ،ان
يتم تنفيذها في نفس الوقت.

)(7

تنفيذ تدابير مثل تلك الواردة في اتفاقية الجمارك على الحاويات  ، 1972 ،فيم ا يتعل ق بالمعامل ة الجمركي ة للحاوي ات )بم ا
في ذلك الحاويات المتخصصة( المستخدمة في نقل اﻷدوية واللقاحات الحرجة.

)(8

تنفيذ تدابير مثل تلك الواردة في توص ية مجل س التع اون الجمرك ي ف ي يوني و/حزيران  2013بش أن اﻹج راءات الجمركي ة
فيم ا يتعل ق باﻹدخ ال المؤق ت ﻷجه زة أم ن الحاوي ات و المعامل ة الجمركي ة لﻸجه زة )مس جﻼت البيان ات( الملص قة عل ى
الحاويات المستخدمة لشحن اللقاحات بغرض مراقبة حالة اللقاحات و  /أو ﻷغراض التتبع.

)(9

اﻻلتزام بالعمل معًا لتسهيل التجارة الدولية وتنسيق اﻻستجابات بط رق تتجن ب الت دخل غي ر الض روري ف ي حرك ة الم رور
والتج ارة الدولي ة فيم ا يتعل ق بأدوي ة كورون ا  .COVID-19يج ب أن تك ون ت دابير الط وارئ موجه ة إل ى حماي ة الص حة
وهادفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة.

)(10

التعاون والتنسيق مع الوكاﻻت الحكومية ذات الصلة  ،وﻻ سيما الس لطات الص حية  ،الجه ات المعني ة ف ي سلس لة التزوي د ،
بحيث تكون المرافق والترتيبات اﻷمنية والعمليات الحدودية جاهزة للمهمة الكبيرة والمعقدة المقبلة.

)(11

التأكد من أن موظفي الجمارك على استعداد للتعامل مع المواد المتخصصة الحساسة ل درجات الح رارة  ،بم ا ف ي ذل ك تل ك
التي تنطوي على استخدام)الجليد الجاف( لنقل البضائع الخطرة.

)(12

اتخاذ التدابير المناسبة لمنع المنظمات اﻹجرامية المنظم ة م ن اس تغﻼل الوض ع  ،والتص دي للتهدي د ال ذي تش كله المنتج ات
غير المشروعة في حاﻻت اﻷدوية واللقاحات الخطرة أو دون المستوى أو المقلدة.

2.

تكليف اﻷمانة بما يلي:
)(13

في إطار عمل منظمة الجمارك العالمية ف ي مج اﻻت تيس ير التج ارة واﻹنف اذ واﻹغاث ة ف ي ح اﻻت الك وارث  ،اتخ اذ جمي ع
الخطوات واﻹجراءات الﻼزمة لتطوير وتنفي ذ خط ة عم ل كورون ا  COVID-19وأي إج راءات أخ رى ت دعو إل ى اتخ اذ
تدابير تمكن اﻷعضاء من اﻻستجابة لوباء كورونا  COVID-19بطريقة سريعة وفعالة.

)(14

مواص لة التع اون م ع منظم ة الص حة العالمي ة ومنظم ة الطي ران الم دني ال دولي واتح اد النق ل الج وي ال دولي )(IATA
والمنظمات الحكومية الدولية اﻷخرى ذات الصلة الجهات المعنية في سلسلة التزويد لضمان ت وفير المعلوم ات واﻹرش ادات
المناس بة ف ي الوق ت المناس ب ﻷعض اء منظم ة الجم ارك العالمي ة فيم ا يتعل ق بسﻼس ل التزوي د المعق دة المتعلق ة باللقاح ات
والمعالجة الجمركية لﻸدوية واللقاحات الحرجة  ،والسلع واﻷجهزة المستخدمة لشحنها ونقلها.

)(15

العمل مع المنظمات الدولي ة ذات الص لة وأعض اء منظم ة الجم ارك العالمي ة لتط وير م واد إرش ادية لتس هيل حرك ة اﻷدوي ة
واللقاحات الحرجة عبر الحدود  ،بما ف ي ذل ك عل ى س بيل المث ال ﻻ الحص ر تس ليط الض وء عل ى تص نيفات النظ ام المنس ق
الحالية لﻸدوية واللقاحات ذات اﻷهمية الظرفية  ،وإذا لزم اﻷمر اللوازم الطبي ة الﻼزم ة المرتبط ة به ا لتص نيعها وتوزيعه ا
واستخدامها ؛ إرشادات للمساعدة في الكشف عن اللقاحات المزيفة ودون المستوى ؛ ومرجع للممارسات والمعلوم ات ذات
الصلة التي يتقاسمها اﻷعضاء.

)(16

إتاحة المواد اﻹرشادية ذات الصلة لﻸعضاء و الجهات المعنية في سلسلة التزويد  ،لدعم جهود بناء المقدرة وزيادة الوعي.

تكليف اللجنة الفنية الدائمة ولجنة التنفيذ بما يلي:
)(17

مراقبة تنفيذ هذا القرار بعد جلسة المجلس في ديسمبر/كانون اﻻول .2020

____________________

3.

