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مة الجمارك ى أعضاء منظ  تبن   ،2005ة الجمارك العالمية في حزيران/يونيو مجلسات مجلس منظ  في 

لية وت هذه األداة الد  . استهل  د وليةجارة الزويد في الت  الت   وتسهيل سلسلةالعالمية إطار عمل معايير أمن 

لع التي تنتقل املة للس  لإلدارة الش  زويد الحديثة وبش رت ببداية مقاربة جديدة الفريدة معايير أمان سلسلة الت  

 األعمال. قطاع أوثق بين الجمارك وة شراكة عبر الحدود مع إدراكها ألهمي  

سلسلة  ال فياشئة بشكل فع  طورات الجديدة والن  تم تحديث اإلطار بانتظام منذ ذلك الحين لمعالجة الت  

اديين لين االقتصقة بالمشغ  األحكام المتعل  ولية. كانت اإلضافات الملحوظة هي الد   في الت جارة يدزوالت  

العالقة ) 3كيزة جارة واستئنافها ، والر  قة للحدود واستمرارية الت  ( ، واإلدارة المنس  AEOsالمعتمدين )

ن حسبق للش  الم   ت حميل ولية األخرى( ، ومعلومات الة الد  ة والحكومي  الوكاالت الحكومي  و بين الجمارك

 . ( ACI) يالجو  

يد وزة في إحداث تغييرات هائلة في سلسلة الت  كنولوجي  غيرات الت  قوى العولمة واالبتكار والت   تستمر

 رة،س  ومية آمنة . لزيادة مساعدة األعضاء وأصحاب المصلحة في بناء وتعزيز بيئة تجارة دولي  وليةد  ال

عام  ة أخرى فيمر   د وليةفي الت جارة ال ت زويدعمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التم تحديث إطار فقد 

2021. 

ز نسخة  ين عاون بد ولية الت  في الت جارة ال ت زويدعمل معايير أمن وتسهيل سلسلة المن إطار  2021تعز 

قابة كية لتحسين الر  الذ   الفحص األمنيألجهزة ج يرو   األخرى؛ لمؤس سات الحكومي ةواالجمارك 

ً أساسية بشأن تيتضم   الحقيقي؛ركة البضائع في الوقت الة لحة والمراقبة الفع  الجمركي   طوير ن أحكاما

 لالتحاد الجمركي اإلقليمي وتنفيذ االعتراف المتبادل. AEO دالمعتمل االقتصادي برامج المشغ  

ة بأمن ث عناصر البيانات من خالل مواءمة مجموعة البيانات الخاص  المحد   المعايير ز إطار عمليعز  

مة الجمارك العالمية ويدمج آليات دة في نموذج بيانات منظ  مع عناصر البيانات المحد  ي حن الجو  الش  

 .FoS   SAFEد ولية جارة الزويد في الت  معايير أمن وتسهيل سلسلة الت  اإلبالغ عن تنفيذ إطار 

 تم تطوير "إرشادات ،تعافيهاوولية د  يد الوزلتعزيز مرونة سالسل الت  و ،19 كورونا جائحةعلى خلفية 

ادات تنفيذ الث "إرشة الث  من خالل ترقية الوثائق الحالي  ل االقتصادي المعتمد المشغ  حقق من نفيذ والت  الت  

AEO ل االقتصادي المعتمدللمشغ  الجمارك ق دليل مدق  " و "ل االقتصادي المعتمدالمشغ  " و "نموذج 

روس المستفادة من األعضاء من أجل ". تجمع اإلرشادات الجديدة بين أفضل الممارسات والمعرفة والد  

ع م ل االقتصادي المعتمدالمشغ  بات ومواءمة متطل   ل االقتصادي المعتمدالمشغ   تبسيط عملية تنفيذ

ً م نهجق الجمركي. كما يقد  ات التحق  عملي   ً مقترح ا نيات قاالفتراضية واستخدام الت  حقق لعمليات إعادة الت   ا

 أثناء الجائحة. ل االقتصادي المعتمدالمشغ  الحديثة لدعم استمرارية األعمال ولضمان مرونة برامج 

ً حيوي اً عدة في بناء القدرات ال تزال جزءألن المسا اً نظر ير المعاي عمل إطار من استراتيجية تنفيذ ا

SAFE،   جهودها لبناء القدرات لتلبية احتياجات الجمارك وأصحاب مة الجمارك العالمية ز منظ  ستعز

 نفيذ المستدام لإلطار.نسيق والت  ة من شأنها ضمان الت  ة ومستمر  المصلحة بطريقة منظم  
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ثة توازن بين ديناميكية محد   كأداةالمعايير عمل م هذا اإلصدار الجديد من إطار عمل يسعدني أن أقد  

ي أن ة العالمية. ستستمر هذه األداة الفريدة ففي الت جاريد زومع تعزيز أمن سالسل الت   قابة،والر  يسير الت  

 االقتصاديين.مشغ لين ة األخرى والة للجمارك والوكاالت الحكومي  تظل نقطة مرجعي  

ة وأصحاب المصلحة على تعميق تنفيذ اإلطار واألدوات مة الجمارك العالمي  ع جميع أعضاء منظ  أشج  

روس الجماعية المستفادة حتى اآلن والفرص واالستفادة من الد   ومتناسقة،الة به بطريقة فع   المرتبطة

 .2021معايير عمل الإطار نسخة حة في الجديدة الموض  

 

 

 

 كونيو ميكوريا

 األمين العام

 ة الجمارك العالميّةمنظمّ 
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 . مقدمة1

 . المعايير والمواصفات الفني ة للت نفيذ2

 ة األخرىسات الحكوميّ بين الجمارك والمؤسّ  العالقة-3خامساً: الّركيزة 
 مة. مقد  1

 . المعايير والمواصفات الفني ة للت نفيذ2

 جاريةاستمرارية وديمومة الحركة التّ سادساً: 

 سابعاً: االعتراف المتبادل
 ل: تعريفاتالملحق األوّ 

 اني: عناصر البياناتالملحق الثّ 

 حميل وأمن البضائعسبقة لما قبل التّ الث: البيانات الم  الملحق الثّ 

 ل االقتصادي المعتمدبات ومزايا المشغّ ابع: شروط ومتطلّ الملحق الرّ 

عاون الجمركي حول إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة : قرار مجلس التّ الملحق الخامس

 وليةجارة الدّ في التّ تّزويد ال
 

 : مقّدمةاألّولالجزء 

جاري م الت  ظان الن  كما أاسي لتحقيق االزدهار االقتصادي. ساألك حر  م  الالمشروعة  عالمي ةجارة الالت   تٌعتبر

ً  لحق ضرراً الذي من شأنه أن ي  ض لالستغالل اإلرهابي العالمي معر   ه تباالقتصاد العالمي برم   بالغا

إن لع الدولية وتديرها، فمات حكومية تسيطر على حركة الس  فاه االجتماعي لألمم. وبوصفها منظ  وبالر  

نها من توفير مزيد من األمن لسلسلة اإلمداد العالمية والمساهمة إدارات الجمارك في وضع فريد يمك  

 جارة.االجتماعية واالقتصادية من خالل تحصيل اإليرادات وتسهيل الت   نميةفي الت  

 جارة العالمية بطريقة المة الجمارك العالمية لضمان حركة الت  ة منظ  وهناك حاجة إلى اعتماد استراتيجي  

سوى ولية لد  ة اجارالت  في  ت زويدتأمين سلسلة الل جارة، بل على العكس من ذلك. وال يشك  تعرقل حركة الت  

لى ع املة لتعزيز وإعداد إدارات الجمارك للقرن الحادي والعشرين. وبناءً خطوة واحدة في العملية الش  

 مة الجمارك العالميةذلك، وبغية تعزيز البرامج والممارسات القائمة وتجاوزها، فقد وضع أعضاء منظ  

 ً معايير أمن وتسهيل سلسلة  عمل ولية. وهذا هو إطارجارة الد  ز أمن وتسهيل الت  من شأنه أن يعز   نظاما

مة الجمارك العالمية )المشار إليها فيما يلي باسم "اإلطار اآلمن"(. ولية لمنظ  في الت جارة الد   ت زويدال

ة مما ينبغي أن يقوم به أعضاء منظ  العتمادها كحد أدنى مإطار العمل المبادئ والمعايير ويعرض د ويحد  

 الجمارك العالمية.

ً في أن منظ  بب ويكمن الس   م . وتضمة الجمارك العالمية هي المنبر المناسب لهذه المبادرة واضح تماما

في المائة من  99الي مشاركة إدارات الجمارك التي تمثل مة الجمارك العالمية عضوية، وبالت  منظ  

 هيو-ة ال توجد في أي مكان آخر في الحكومة جارة العالمية. ولدى إدارات الجمارك سلطات هام  الت  

 ً لطة س سلطة تفتيش البضائع والبضائع التي يتم شحنها إلى داخل البلد ومن خالله. وللجمارك أيضا

ب إدارات الجمارك وتتطل   تسريع إجراءات إدخالها. سلطة أيضاً  ولهاالبضائع إدخال وإخراج رفض 
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ع وبإمكانها، مع تشريرة. لع المصد  ما تتطلب معلومات عن الس   لع المستوردة، وكثيراً معلومات عن الس  

ً مالئم، أن تطلب تقديم المعلومات م   التي  ريدةلطات والخبرات الفظر إلى الس  وبالن   الكتروني.بشكل و سبقا

ً  يمكن للجمارك وينبغي لها أن تلعب دوراً ه فإن  ، تتحل ى بها جارة العالمية. وتسهيل الت   1 في أمن محوريا

ولية د  ة الجارالت   في دت زويقصى قدر من تأمين سلسلة الأ ومع ذلك، هناك حاجة إلى نهج شامل لتحقيق

 جارة. ولذلك ينبغي تشجيع الجمارك على وضع ترتيباتحسينات المستمرة في تسهيل الت  مع ضمان الت  

 سات الحكومية األخرى.تعاونية مع المؤس  

 

 ألمندور الجمارك في اا كانا حول تقرار بون 1

بذلك  وفي الواقع، فإن القيام شحنة.فتيش الجمركي لكل عمليات الت   روري إجراءليس من المقبول والض  

على االدارات الجمركية الحديثة استخدام االنظمة المؤتمتة  عليه، فإن   جارة العالمية. وبناءً سيعرقل الت  

تمع ل المجحم  ت   على االدارات الجمركية ان ال  إلدارة المخاطر العتبارات مختلفة. وفي هذه البيئة، فإن  

ن يكون هنالك إدراك أجارة، ويجب بات حول أمن وتسهيل الت  ولي أعباء مجموعة من المتطل  جاري الد  الت  

ل رة من قبولية المطو  ن يكون هنالك مجموعة واحدة من المعايير الجمركية الد  أولية. يجب للمعايير الد  

 خرى.ألولية االد  بات الحكومية مة الجمارك العالمية التي ال تتعارض مع المتطل  منظ  

لية د والجارة الت  في  الت زويدسلسلة مة الجمارك العالمية حول أمن وتسهيل يضع إطار عمل معايير منظ  

مكن تنفيذ نه يأفويض القانوني األساسي. حيث رورية لبناء المقدرة والت  العناصر الض  بعين االعتبار 

 ة العالمية تحتاجن معظم اإلدارات الجمركي  فإبدون بناء المقدرة. ومن المالحظ بعض بنود إطار العمل 

مة الجمارك العالمية المساعدة المناسبة في مجال م منظ  قد  ل أن تٌ للمساعدة لتنفيذ هذه المعايير. من المتأم  

 ى تنفيذه.بناء المقدرة لتنفيذ هذا اإلطار لإلدارات الجمركية التي تتبن  
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أمن وتسهيل سلسلة التّزويد في التجارة  عمل. أهداف ومبادئ إطار 1 

 الدولية

 يهدف إطار العمل إلى:

 توى على المس عالمي ةجارة الالت   في ت زويدأمن وتسهيل سلسلة ال تشريع معايير تضمن

 نبؤ.قة والت  العالمي من أجل تشجيع الث  

 قل.المتكاملة لكافة أشكال الن   دزويت  إمكانية إدارة سلسلة ال 

  حديات والفرص في القرن الحادي جهة الت  اومهام وقدرات الجمارك لموتعزيز دور

 والعشرين.

 عالية حناتالش   اكتشاف على قدرتها لتحسين الجمارك إدارات بين التعاون تعزيز 

 .الخطورة

  المعلومات،على سبيل المثال من خالل تبادل  الجمارك،تعزيز التعاون بين إدارات 

قابة،واالعتراف المتبادل   2تمدين المعلين االقتصاديين واالعتراف المتبادل للمشغ   بالر 

 .والمساعدة اإلدارية المتبادلة

   ارة جة األخرى المشاركة في الت  عاون بين إدارات الجمارك والوكاالت الحكومي  تعزيز الت

 .افذة الواحدةمن خالل الن   ولية واألمن مثالً الد  

   سات القطاع الخاص.ومؤس  عاون بين الجمارك رى الت  توثيق ع 

   آمنة. تزويدمن خالل سلسلة عبر الحدود ولية جارة الد  تعزيز انسياب الت 

 :ميّةعالفي التّجارة ال تزويدة إلطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الاألساسيّ خمس . العناصر ال2

 ة وهي:مة من أربعة عناصر أساسي  المنظ  معايير يتكون إطار عمل 

بات معلومات المنافست اإللكتروني لإلرساليات المستوردة إطار العمل مع متطل  يتوافق  :أوالً 

كل دولة تنظم لهذا اإلطار في توظيف نظام إدارة  متلتز ،ثانياً  رة والمارة بالعبور )الترانزيت(.والمصد  

ول لد  المعقولة ل يتطلب هذا اإلطار في حال الطلبات ،ثالثاً  ة.ة واألمني  هديدات اإلرهابي  مخاطر لمواجهة الت  

فحص رة لإلرساليات القيام بول المصد  ة على آلية استهداف مخاطر مشابهة، أن تقوم الد  ية، والمبني  المتلق  

ً راب ة.اإلرساليات عالية الخطورة الخارجة والمعبأة ضمن حاويات باستخدام أجهزة الفحص باألشع    ،عا

معايير  باتي متطل  اإلدارات الجمركية القطاع الخاص والذي يلب  د بها التي ستزو   مزاياإطار العمل ال قد مي

عاون الوثيق مع الوكاالت الحكومية األخرى التي ز الت  يعز   خامساً، لسلة والممارسات األفضل.أمن الس  

مع تسهيل حركة سليمة من أجل الحفاظ على المجتمعات آمنة و نظيمية،الت  ل مختلف المجاالت تمث  

 البضائع.
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___ 

 1حق لالت عريف في الم 2

 جارة العالميةفي التّ  تّزويدسلسلة الة إلطار عمل معايير أمن وتسهيل ركائز أساسيّ  . ثالث3

الث على ثالموصوفة سابقاً ة عناصر األساسي   خمسةمل المعايير، والمبني على الع إطارستند ي

شركاء و الجمارك والعالقة بين الجمارك معترتيبات العالقة التي تربط الجمارك  ية وهأساسي  ركائز 

لها  كائز الثالثاستراتيجية الر  ة األخرى. سات الحكومي  عمال والعالقة بين الجمارك والمؤس  قطاعات األ

نفيذ لضمان سهولة الفهم والت  كائز مجموعة من المعايير التي يتم توحيدها ن الر  العديد من المزايا. تتضم  

 ريع.ولي الس  الد  

 . بناء المقدرة4

يع إلطار رنفيذ الواسع والس  ي والت  ال لضمان التبن  الة هي عنصر فع  من المفهوم بأن بناء المقدرة الفع  

 ب، ولذلك فانه يتطل  من هذا اإلطار بشكل فوري هأجزاء كبير تنفيذإنه يمكن تف ،العمل. ومع ذلك

دة لألعضاء لتمكينهم من تنفيذ هذا اإلطار، ومن أجل استراتيجيات من أجل تعزيز بناء المقدرة المزو  

ب موضوع األمن زاهة. ويتطل  ياسية والن  ضمان نجاح بناء المقدرة يجب إيجاد أساس لإلرادة الس  

أو القطاع الخاص،  زة للعمل سواء في الجماركة كوادر مؤهلة ومحف  سهيل لسلسلة اإلمداد العالمي  والت  

م لهم قد  ن تأياسية الالزمة يجب رادة الس  إلطار العمل واإ نفيذول التي تظهر التزام لتالي فإن الد  وبالت  

 ركاء المتعاونين اآلخرين.ول والش  مة الجمارك العالمية ومجموعة الد  المساعدة من منظ  

 التّنفيذ. 5

ً لن يكون بناء القدرات ضروري اة،األدمن أجل تنفيذ هذه  ً بل سيكون أيض فحسب، ا ً فهم ا ضرورة ل ا

ير في المعاي أن تكون كل إدارة قادرة على تنفيذ إطار عملبوقع ت  الاتباع نهج مرحلي. من غير المعقول 

فة سيتم تنفيذه في مراحل مختل المعايير،عمل يعتبر الحد األدنى من مجموعة ال. في حين أن إطار الحال

ً وفق ً في تطوير خ. سيتم الم  التي تمتاز بها شريعية الالزمةلطة الت  لقدرة كل إدارة والس   ا طة ضي قدما

 مة الجمارك العالمية.نفيذ وفقاً لتوجيهات مجلس منظ  الت  

ة مآليات اإلبالغ التي أنشأتها منظ   العمل من خالل اإلبالغ عن تنفيذ إطار الجمركية يجب على اإلدارات

باإلضافة إلى أداة تشخيص )بناًء على األدوات  ،هلتنفيذجرد أساسي كما يتطل ب الجمارك العالمية. 

 .هذا اإلطار المحدثة( لدعم إدارات الجمارك في تعزيز وتحسين تنفيذ
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 اني: المزاياثّ الجزء ال

أمن أفضل سبل وضمان  ،د وليةالدة من شأنها تعزيز التجارة منصة موح   العمل ر إطاريوف  

جاريين ركاء الت  وزيادة مساهمة الجمارك والش   ،العابرةللجريمة ضد اإلرهاب واألشكال األخرى 

فاه و زدهار االقتصادياالفي  تحسين قدرة الجمارك  علىاألداه هذه ول. ستعملاالجتماعي للد  الر 

الي لت  وبا البضائع،حنات عالية الخطورة والتعامل معها وزيادة الكفاءة في إدارة على اكتشاف الش  

 البضائع واإلفراج عنها.على خليص ت  الاإلسراع في 

ول/الحكومات وإدارات الجمارك للد   مزاياإطار عمل المعايير سيجلب ال ي تطبيقإن تبن  

 جاري على المستوى العالمي.والمجتمع الت  

 الحكومات . 1

 هانة، األمر الذي سيمك  جارة العالمي  الت   ة إلطار العمل هو أمن وتسهيل سلسلةئيسحد أهم االهداف الر  أإن 

ن سلسلة أماملة. وسيساعد في نفس الوقت على ضمان ولية الش  ة الد  نمية االقتصادي  من المساهمة في الت  

 مة العابرة للحدود،ة، واألنماط األخرى للجريمة المنظ  هديدات اإلرهابي  ة من مخاطر الت  جارة العالمي  الت  

سهيالت لحركة ة من تقديم المزيد من الت  ة العالمي  في تمكين اإلدارات الجمركي  وسيساهم هذا اإلطار 

 ساهم بدوره في تحسينة. وسوف يٌ لع المشروعة عبر الحدود وتحديث االجراءات الجمركي  انسياب الس  

نفيذ لت  اباإلضافة إلى ة والذي ينعكس إيجاباً على زيادتها، رائب الجمركي  سوم والض  ات تحصيل الر  آلي  

ة واالجتماعي   ةوستدعم هذه األداة، ونتيجة لذلك، الحماية االقتصادي   ة.شريعات الوطني  األمثل للقوانين والت  

 ة المباشرة.وتشجيع االستثمارات األجنبي  

 ةالحكومي   مؤس ساتة بين الجمارك والعلى وضع ترتيبات تعاوني   يف أيضاً سع إطار عمل ويشج  

هناك اعتراف بمعايير دولية أخرى قائمة بالفعل. وسيساعد ذلك الحكومات األخرى. وينبغي أن يكون 

زمة، يتيح إطار عمل الجراءات الإلل وضع االعلى ضمان تنسيق إدارة الحدود ومراقبتها. ومن خ

 .ة في هذا المجالدارات الجمركي  إلات اللحكومات توسيع نطاق مهام ومسؤولي   يف أيضاً س

 ة. اإلدارات الجمركيّ 2

 ةي  كرالجماإلدارات ترتيبات شبكة العالقات بين  إنشاءالعمل ئيسة إلطار وافع الر  من أهم الد  إن 

ينتج عن سولية. جارة الد  الت   في الت زويدمن سلسلة أ للبضائع من خالل لسةلغايات تعزيز الحركة الس  

ك في وقيت والتي ستضع ادارات الجمارالت  في مناسبة القيقة وبكة تبادل المعلومات الد  الش  هذه ترتيبات 

حقق من ر فقط قدرة الجمارك على الت  ة. هذا لن يطو  ساس أكثر فاعلي  أدارة المخاطر على إموضع 

يضاً من تطوير رقابتها والتي تسير جنباً إلى جنب أن الجمارك حنات ذات المخاطر العالية بل ستمك  الش  
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 ةولية مع ضرورة االستغالل األفضل للموارد المالي  ة الد  جارالت   د فيالت زويمع إجراءات امن سلسلة 

 يةركالجماإلدارات ز ترتيبات شبكة العالقات بين ة. كما ستعز  ة من قبل االدارات الجمركي  والبشري  

 رهقابة المبك  لر  ن هذه االدارات من تنفيذ اة األمر الذي يمك  عاون بين ادارات الجمارك العالمي  أواصر الت  

لة وولة المستوردة من نظيرتها في الد  ة في الد  دارة الجمركي  إل. مثال ذلك، طلب ات زويدعلى سلسلة ال

 عنها. نيابةً  هائنفحص البضاعة في موارة صد  المٌ 

ً أطار العمل إينص  قابةعلى االعتراف المتبادل لل يضا  فيذنن تنة. كما سيمك  تحت ظروف معي   ر 

جاد ة وإيالعالمي   ت زويدة لسلسلة الكثر شمولي  أي رؤية كاملة ومن تبن   دارات الجمركيةطار العمل اإلإ

 دة.بات تقديم تقارير متعد  ة ومتطل  فرصة إلزالة االزدواجي  

 جاريةات البيئة الت  ة من مواكبة تحدي  دارات الجمركي  إلالعمل ا إطارن عاله، سيمك  أكما هو مذكور 

الح الصحيح لغايات القيام بإجراءات افي مكانها الص  ولية الجديدة عن طريق وضع عناصر بناء الد  

رك حيضاً بطريقة مرنة لغايات تمكين ادارات الجمارك من الت  أطار العمل إوالتحديث. لقد تمت هيكلة 

ت طار العمل بما يتوافق مع مستوياإة من تطبيق ن االدارات الجمركي  بسرعات مختلفة.  األمر الذي سيمك  

 ة بها.بات الخاص  لمتطل  روف واطوير والظ  الت  

 عمالأل. قطاعات ا3

ه ولكن الد ولية،حركة الت جارة روف الالزمة لتأمين الظ   أخرى،من بين أشياء  ،العمل ي نشئ إطار

ً يعمل أيض ع ويسهل على المشترين والبائعين نقل زها. هذا يشج  يعزيل الت جارة الد ولية وتسهعلى ت ا

 لية الحديثة.ووزيع الد  ويستند إلى نماذج اإلنتاج والت   االعتبار،عمل في الالبضائع عبر الحدود. يأخذ إطار 

الفوائد نتيجة تطبيق إطار العمل مثل: تخليص  لون االقتصاديون المعتمدونسوف يجني المشغ  

نخفضة. وهذا بدوره يترجم الت تفتيش مٌ سريع على بضائعهم من قبل سلطات الجمارك من خالل معد  

ئيسة إلطار العمل هو إيجاد مجموعة واحدة من كاليف. إن أحد المعتقدات الر  الوقت والت  لى توفير في إ

ً نه يقل  أنبؤ. باإلضافة ة الت  ولية والذي سينشأ عنه االتساق وقابلي  المعايير الد   بات تقديم طل  من مت ل أيضا

 دة.دة والمتعد  قارير المعق  الت  

لين االقتصاديين المعتمدين سوف يلحضوا الفوائد ات بأن المشغ  ملي  عسوف تضمن هذه ال

ة إلى فتيش واالستهداف باإلضافنة تقليل حاالت الت  ة جيدة، متضم  في أنظمة وممارسات أمني   الستثمارهم

 .خليص على بضائعهمجراءات الت  إتسريع 

  اإلدارات الجمركية بين العالقة-األولى: الّركيزه الثّالثالجزء 

 . مقّدمة1
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ً يجب على  ً تام   إدارات الجمارك أن تتعاون تعاونا  مع المعايير المشتركة والمقبولة لتحقيق أقصى قدر ا

على  الن قل ووسائل بضائعك شحنات الولية حيث تتحر  جارة الد  الت  في  ت زويدمن األمن وتسهيل سلسلة ال

ر وف  ت كماهذا الهدف.  الجمركيةاإلدارات العالقة بين  ركيزةق حق  تجاري العالمي. وظام الت  ل عقد الن  طو

 ةبراعلاولية من آثار اإلرهاب وغيره من أشكال الجريمة الد   في الت جارة دت زويالة لتأمين سلسلة اللية فع  آ

 للحدود.

 ً قل بمجرد وصولها إلى موانئها الن  وسائط ، تقوم إدارات الجمارك بفحص شحنات البضائع ووتقليديا

ولها. قل قبل وصالن  وسائط البضائع و اتشحنجب أن تكون هناك القدرة على فحص اخلية. واليوم، يالد  

 ة.ارة العالمي  جالت  ن وتسهيل سهم إدارات الجمارك في تأميتٌ كما ظر إلى سلطتها وخبرتها الفريدتين، وبالن  

قل الن  ائط البضائع ووسسبقة لتحديد ة المٌ كيزة هو استخدام المعلومات اإللكتروني  والمبدأ األساسي لهذه الر  

حنات شديدة الخطورة د إدارات الجمارك الش  حد  الخطورة. وباستخدام أدوات االستهداف اآللي، تٌ  ةعالي

 ، في ميناء المغادرة أو قبله.ت زويدي أقرب وقت ممكن في سلسلة الف

قة ى رسائل منس  ظم إلاآللي. ولذلك ينبغي أن تستند الن  بشكلها خاذ ترتيبات لتبادل المعلومات وينبغي ات  

 شغيل البيني.وأن تكون قابلة للت  

 جارة، ينبغي لها أنة إلى إبطاء حركة الت  الة، ولضمان أال تؤدي العملي  ولكي تكون إدارات الجمارك فع  

ال حنات عالية الخطورة. وتشمل هذه التكنولوجيا، على سبيل المثالش   كنولوجيا الحديثة لفحصتستخدم الت  

طاق وأجهزة الكشف اإلشعاعي. ويعتبر ينية وأجهزة أشعة غاما واسعة الن  ة الس  أجهزة األشع  ال الحصر، 

ً ح كنولوجيا الحديثة عنصراً الحفاظ على سالمة البضائع والحاويات من خالل تسهيل استخدام الت   في  يويا

 كيزة.هذه الر  

لإلدارة المتكاملة لسلسلة  وجيهيةالت  ، والمبادئ فاقية كيوتو المعد لةأمور منها ات   إلى جملة واستناداً 

معايير أمن وتسهيل عمل ات الجمارك التي تنضم إلى إطار (، ستعمل إدار3ة )د، والبرامج الوطني  ت زويال

كيزة رقمتوحيد  الت جارة على  (.4) 1 الر 

______________________________________________________________

______________________________ 

 في كثير من الحاالت يتم أخذ إطار سيف، وخاصة المواصفات الفنية، مباشرة من هذه المصادر.   3

 من القسم الثالث من هذا اإلطار.  2الفقرة  المعايير في إطار عملمن  1. ترد المواصفات الفنية للعنصر 4 

ك عاون الجمركي، ينبغي أن تعمل إدارات الجمارجارة وتدابير استئناف الت  ة الت  ق باستمراري  وفيما يتعل  

استئناف ة وات ترمي إلى تعظيم استمراري  وليين على وضع آليات وخطط وعملي  نظرائها الد   للت عاون مع

ية ة عمل وإنشاء آلبما في ذلك وضع خط   الد ولية،ت زويد قطاع داخل سلسلة الحالة حدوث ان جارة فيالت  

 (.5الة )اتصال فع  
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 والمواصفات الفنيّة للتّنفيذ  .  المعايير2

 اإلدارة المتكاملة لسلسلة التّزويد -1المعيار  1.2

ن في المبادئ حو المبيّ ة متكاملة على النّ بع إدارة الجمارك إجراءات رقابة جمركيّ ينبغي أن تتّ 

 دتّزوياإلدارة المتكاملة لسلسلة ال ة بشأنمة الجمارك العالميّ ادرة عن منظّ وجيهية للجمارك الصّ التّ 

 (.زويدتّ لإلدارة المتكاملة لسلسلة الوجيهية )المبادئ التّ 

 النّطاق 1.1.2

قابةب تنفيذ إجراءات الويتطل   الجمارك  إلداراتة مناسبة تسمح ة المتكاملة سلطة قانوني  الجمركي   ر 

اني( فق الث  نظر المرأاقل )ر ومن الن  سبقة إلى الجمارك من المصد   ب تقديم البيانات اإللكترونية المٌ بأن تطل  

عاون ت  ة المتكاملة القابة الجمركي  باإلضافة إلى ذلك، تشمل إجراءات الر  ة. تقييم المخاطر األمني   ألغراض

ة ي  ة، لتعزيز األمن العام وعملوابط الجمركي  قييم المخاطر والض  عبر الحدود بين إدارات الجمارك بشأن ت

ً اإلفراج، التي تتطل   ً  ب أساسا  . قانونيا

يهية وجة: المبادئ الت  العالمي  الجمارك مة نظ  مالتي وضعتها  مبادىءبات التطل  ويدعم كل من هذه الم

ولية اقية الد  فموذجي؛ واالت  نائي الن  فاق الث  ة؛ االت  ة لجمع ونقل المعلومات الجمركي  لتطوير القوانين الوطني  

اون، عفاقية جوهانسبرغ(. وكجزء من هذا الت  ة )ات  بشأن المساعدة اإلدارية المتبادلة في المسائل الجمركي  

شغ ل ج الموبرامفتيش قابة / الت  ق على االعتراف المتبادل بنتائج الر  ينبغي إلدارات الجمارك أن تتف  

 المعتمد.االقتصادي 

 

 

_____________________________________________- 

 ترد تفاصيل استمرارية التجارة واستئنافها في القسم السادس من هذا اإلطار 5

 معايير الّرقابة العامة 2.1.2

 . الّرقابة الجمركية 1

لع، بما في الس  ( على أن تخضع جميع 1-6لة في الملحق العام )المعيار فاقية كيوتو المعد  تنص ات  

، يجب 1. ولغرض المعيار يةركبة الجماقر  لدخل أو تغادر اإلقليم الجمركي، لقل التي تذلك وسائل الن  
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ل إلى قحنة من وقت تحميل البضائع في الحاوية، أو إذا لم تكن حاوية، على وسائل الن  ضمان سالمة الش  

قابةأن يتم إطالقها من ال  المقصودة.ة في الوجهة الجمركي   ر 

 . إدارة المخاطر 2

قابة بة الجمركية المتكاملة، اقسلسلة الر  في   ة ة عملي  المخاطر ألغراض أمني   الجمركية وتقييمتعتبر الر 

خالل  ر، ومنصدير من قبل المصد  لع للت  ة ومشتركة تبدأ في الوقت الذي يجري فيه إعداد الس  مستمر  

قابة.الرورية في ب االزدواجية غير الض  حنة، وتجن  حقق المستمر من سالمة الش  الت   ولتمكين هذا  ر 

قابة،بالاالعتراف المتبادل  قابةسقة للنافق على معايير متيجب على الجمارك أن تت   ر  ة المخاطر، وإدار ر 

الذي  ة، مع مراعاة العملعن تبادل البيانات الجمركي   ة والمخاطر، فضالً المعلومات االستخباراتي   بادلوت

(. GIISة للمعلومات واالستخبارات )العالمي  الجمارك مة نظ  ة مسياق استراتيجي  تم االضطالع به في 

ف صد أو مراقبة الجودة لإلشراإجراءات مشتركة للر  القيام بة ع إمكاني  فاقات أن تتوق  وينبغي لهذه االت  

 قيد بالمعايير.على الت  

 ادرة. الّرقابة عند المغ 3

حنة عرف على الش  لت  لخذ جميع اإلجراءات الالزمة لمغادرة أن يت  في ان على المكتب الجمركي يتعي  

حاويات لة بحنات المحو  ق بالش  على امتداد سلسلة اإلمداد. وفيما يتعل   مشروعوالكشف عن أي تدخل غير 

إدارة المخاطر، وينبغي أن بحرية، ينبغي أن يستند أي فحص من هذا القبيل أو إجراء آخر إلى مبادئ 

 ISPS  (b1 وليالد   ةأمن الس فن والمرافق البحري  فينة. ويحدد قانون يتخذ قبل تحميل الحاوية على الس  

 خذها مرفق الميناء. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إلداراتدابير التي ينبغي أن يت  عام الت   بشكل37-630 (

انات سائل اإللكترونية لتبادل البيتوافق على استخدام نظام الر  د أن ت زويالجمارك على امتداد سلسلة ال

حنات عالية المخاطر. وإذا لزم سبة للش  تائج وإشعارات الوصول، وال سيما بالن  ة، ومراقبة الن  الجمركي  

ضائع ن من فحص البمكينية، حتى تتمك  ة الت  األمر، ينبغي إلدارات الجمارك أن تعدل سلطتها القانوني  

 .خاطر العاليةذات الم

 

 األختام الجمركيةالرصاص أو . وضع 4

ً ة لضمان حركة آمنة تمامالمتكاملة، وخاص  قابة الجمركية الر   وسلسلة لت زويداسلسلة  لفائدة أمن  ا

قابةها إلفراج عنغاية البالبضائع الحاوية وتوضيب حشو مرحلة من  يجب  د،المقصالجمركية في  من الر 

 لةد  عوجيهية المل في المبادئ الت  كما هو مفص  الجمركية م اختاألعلى الجمارك تطبيق برنامج سالمة 

 م هذه، استناداً اختأل(. وتشمل برامج سالمة ا3.3)انظر لة من الملحق العام التفاقية كيوتو المعد   6للفصل 

لعالمية المواصفة اعيار مفي حو المنصوص عليه األمان على الن   ةعالياالختام االلكترونية إلى استخدام 
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م اختألحقق من سالمة اوتغييرها والت  األختام  لتسجيل تثبيتعند نقطة الحشو، إجراءات  17712اآليزو 

 .قاط الرئيسية مثل تغيير األسلوبعند الن  

ي ضمان للمساعدة ف كنولوجياوعي للت  ل االستخدام الط  يهوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للجمارك تس

  .رصد و / أو سالمة الحاوية على طول سلسلة اإلمداد

ة قة بشأن اإلجراءات الجمركية المتعل  مة الجمارك العالمي  توصية مجلس منظ   دد، فإن  وفي هذا الص  

ت يف، يوفر األساس لتسهيل القبول المؤق  ست ألجهزة أمن الحاويات؛ المستنسخة في حزمة بالقبول المؤق  

 .األجهزة لهذه

 اتة الفريدة لإلرساليّ . المرجعيّ 5

ة عي  المرجة بشأن نظام مة الجمارك العالمي  ق توصية منظ  ة أن تطب  وينبغي على اإلدارات الجمركي  

 .المصاحبة لهة ة اإلرشادي  ات واألدل  الفريدة لإلرسالي  

 البيانات تقديم 3.1.2

 . البيان الجمركي في وضع التّصدير1

حميل صدير قبل تلجمارك عند الت  سبق لبيان جمركي الكتروني مٌ  ر أو وكيله تقديمصد  يجب على الم  

مارك ة، ال ينبغي للجقل أو في الحاوية المستخدمة لتصديرها. وألغراض أمني  البضائع على وسائل الن  

 لحقالم درجة فيفاصيل المٌ ثر من الت  أك ن معلوماتتتضم  سبقة بيانات جمركية الكترونية مٌ أن تطلب 

 اني.الث  

 

ً دوا للن  رين أن يؤك  صد  ن على الم  ويتعي   ً  ذلك ل أن يكون، ويفض  اقل خطيا للجمارك  موا، أنهم قد  إلكترونيا

غير ير البضائع تصد بيان وفي الحاالت التي يكون فيها . صديرت  سبقة عند الة الكترونية مٌ بيانات جمركي  

ى تكميلي ألغراض أخر بيان في مرحلة الحقةيتبعهن أن ، قد يتعي  طمبس  جراء إحاصل على أو  كتملم  

 .حو المنصوص عليه في القانون الوطنيجارة على الن  مثل جمع إحصاءات الت  

 . البيان الجمركي في وضع االستيراد2

وصول  بلق الستيرادلجمارك عند اسبق لبيان جمركي الكتروني م   أو وكيله تقديم ستورديجب على الم

 ة.ات البحري  سبة للحاويحميل، بالن  أو قبل الت   البضائع ة لتحميلجمركي  واسطة نقل البضاعة إلى أول نقطة 

أكثر  ماتن معلوتتضم  سبقة ة الكترونية م  بيانات جمركي  ة، ال ينبغي للجمارك أن تطلب وألغراض أمني  

 كتملغير م  ائع البض استيراد بيان يكون فيهاوفي الحاالت التي  اني.الث   لحقفاصيل المدرجة في الممن الت  

 ثلمألغراض أخرى في مرحلة الحقة تكميلي  بيانن أن يتبعه ط، قد يتعي  مبس  جراء إحاصل على أو 

ر توف   .حو المنصوص عليه في القانون الوطنيعلى الن  جارة سوم أو جمع احصاءات الت  الر   احتساب
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صدير واالستيراد في بيان قات معلومات الت  إمكانية دمج تدف  ( 6.1.2  يد المعتمدة )انظر زوسلسلة الت

 إدارات الجمارك المعنية. بينبادلها تي يتم والت واالستيراد،صدير واحد ألغراض الت  

 . بيان الّشحن3

سبق لمكتب الجمارك في حالتي اقل أو وكيله تقديم بيان جمركي إلكتروني بشكل م  على الن          

جمركي عبأ ضمن حاويات، يجب تقديم البيان الحن البحري الم  ق بالش  االستيراد. وفيما يتعل  صدير و/أو الت  

خرى، يجب تقديم قل األسبة ألشكال الن  فينة. بالن  سبق قبل تحميل البضاعة/الحاوية على الس  اإللكتروني الم  

ى ة، علألغراض أمني  خول. وقل لمكتب الجمارك في الخروج أو/و الد  هذا البيان قبل وصول وسائط الن  

 اني.تطلب أكثر من البيانات الموصوفة في الملحق الث   أالالجمارك 

نص عليه كما ي تكميليسبق أن يتم إتباعه ببيان شحن ب البيان الجمركي االلكتروني الم  ما يتطل  رب  

 شريع الوطني.الت  

 يحن الجوّ حميل ألمن الشّ . تقديم البيانات قبل التّ 4

 ةة األخرى إجراء إضافي لتحليل المخاطر األمني  لطات المعني  عاون مع الس  الجمارك بالت  طب ق ربما ت  

ي ن الجو  حة في سلسلة اإلمداد في الش  لطة المعني  لب من الس  ي من خالل الط  ي أو البريد الجو  حن الجو  للش  

ئهم ي، أو وكالالبريد الجو  ل ركة المتكاملة، مشغ  الش   حن،، وكيل الش  على، النا قلمثل، وغير مقتصرة 

 الث.حة في الملحق الث  حميل والموض  من تقديم مجموعة البيانات قبل الت  

ً  اتاحتها المخاطر يجبإن توفير البيانات وتبادل نتائج تحليل  تقليل  من أجل كلما كان ذلك ممكنا

بما فيها آلية تحميل جارية االعتيادية شاطات الت  على الن   ت ؤثرأن  ممكن غير ضروريةأي ممارسات 

 ائرة.البضاعة على الط  

إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين  ة،المختص  بالتعاون مع السلطات  لجمارك،اينبغي على 

من القطاع الخاص واتباع المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطيران 

ظر الن   عندسيف كما هو موضح في حزمة  6سبقة قبل الت حميل حن الم  ولي بشأن معلومات الش  المدني الد  

 وتنفيذه.سبقة قبل الت حميل حن الم  في نظام معلومات الش  

 رود البريدية. تقديم البيانات الُمسبقة حول الطّ 5

قة لضمان تقديم البيانات اإللكترونية المسب البريد ليمشغ   مع شاورالت   الجمركية لإلدارات ينبغي

 تحميل الطرود البريدية.بشكل يسبق قبل الوصول/ ةالجمركي   اإلدارات البريدية إلىرود حول الط  

 . جودة البيانات6
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جودة البيانات تشك ل تحدياً لكل من اإلدارات الجمركية وا لقطاع الخاص.  يدعم تحسين جودة تبقى 

جراءات ت زويد وزيادة إالبيانات في سياق إطار سيف مفهوم تحقيق الت وازن بين تحسين أمن سلسلة ال

تسهيل الت جارة.  تعتبر األتمتة واحدة من المفاتيح األساسية لتحسين جودة البيانات وتنفيذها ويجب أن 

اعتمد مجلس منظ مة الجمارك  ذلك،لجميع أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى  ذو األولويةيكون الهدف 

. كما وضعت منظ مة 7( 2015العالمية توصية بشأن المبادئ الت وجيهية لجودة البيانات )حزيران/يونيو 

مكن أن سقة ية قائمة من أوصاف البضائع المقبولة وغير المقبولة التي توف ر لغة مت  الجمارك العالمي  

 تساعد في تحسين جودة البيانات. 

 خزين على الباخرة. خّطة التّ 7

م عن طريق نظام اإليداع قد  اقل" أن ي  فينة أو "الن  ل الس  يجوز إلدارات الجمارك أن تطلب من مشغ  

إلى الجمارك عند االستيراد قبل وصول وسائل  سبقبشكل م  خزين على الباخرة ة الت  اإللكتروني خط  

لباخرة. خزين على امن توفير خطة الت  فن التي ال تنقل حاويات عفى الس  قل ألول مكتب جمركي. وت  الن  

ال تنطبق إال على الوضع البحري، ينبغي أن يستلم المكتب الجمركي خزين على الباخرة ة الت  خط  وبما أن 

ساعة بعد  48سبق عن طريق نظام تبادل البيانات اإللكتروني في موعد أقصاه خطط االسترجاع الم  

ساعة، فيجب تقديمها  48تها عن د  حالت التي تقل م  سبة للر  بالن  اقل من آخر ميناء أجنبي. أما مغادرة الن  

 .لفينة إلى المكتب الجمركي األو  قبل وصول الس  

______________________________________________________________

_________ 
6 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-

us/legalinstruments/recommendations/facilitation/transport/recommendation-data-quality-

en.pdf?la=en 

7 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-

us/legalinstruments/recommendations/facilitation/transport/recommendation-data-quality-

en.pdf?la=en   

 

 . رسائل حالة الحاوية8

( CSMرسائل حالة الحاويات )م قد  اقل أن ي  قل البحري، من الن  ق بالن  قد تطلب إدارات الجمارك، فيما يتعل  

ظام لن  انطبق هذ غييرات في حالة الحاويات. ويهائية واإلبالغ عن الت  كات الحاويات الن  لإلبالغ عن تحر  

حدود مكتب الجمارك عند  ىإل هاوصولذلك الحاويات الفارغة، المراد  جميع الحاويات، بما في على

. وال يوجد أي شرط يقضي بأن اقلالن  سالة في نظام ساعة بعد إدخال الر   24 أقصاهموعد االستيراد في 

 اقل أو يجمعه من تلقاء نفسه ويحتفظ به فيينشئه الن   الحاوية الرسالة حالة  اقل أيالن  أو يجمع نشئ ي  

ل حالة رسائلبات ن من متط  اقلين معفيو  ات اإللكترونية. وتجدر اإلشارة إلى أن الن  ع المعد  نظامه لتتب  

 ائبة.ائبة والكسر الس  للبضائع الس   بالن سبةالحاوية 

 

 يحن الجوّ . تخفيف مخاطر أمن الشّ 9
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ان المدني يرعاون مع سلطات الط  يران، ينبغي للجمارك أن تقوم، بالت  خفيف من المخاطر على أمن الط  للت  

 المخاطرلطات المختصة األخرى، بإنشاء نظام لإلبالغ في الوقت المناسب عن شرط لمعالجة والس  

 الية حيثما ينطبق ذلك:ريقة الت  العالية بالط  

 .ةشرط تقديم معلومات إضافي   -

ً يران المدني الد  ة الط  من اتفاقي   17د في الملحق شرط تأكيد الفحص كما هو محد   -   ولي المعروف أيضا

 .(8)فاقية شيكاغو سم ات  إب

 .( في حالة من خطر وشيكDNLحميل" )د، وإخطار "عدم الت  شرط تطبيق فحص إضافي محد   - 

 

   (DLN)حميل . إشعار عدم التّ 10

 ً رة الواردةغير ال تصدر بموجبه اإلخطارات  وينبغي للجمارك أن تنشئ نظاما أعاله  7في الفقرة  المكر 

ة دحنات التي ال يمكن تحميلها. وينبغي إصدار هذه اإلخطارات في غضون فترة زمنية محد  إال لتلك الش  

 البيانات الالزمة لتقييم المخاطر.بعد تقديم 

 

 منية. المهلة الزّ 11

إدارة  حن إلىش  والن فيه تقديم بيانات البضائع قيق الذي يتعي  د القانون الوطني الوقت الد  ينبغي أن يحد  

قة ارية المطب  جات الت  صدير أو االستيراد بعد إجراء تحليل دقيق للوضع الجغرافي والعملي  الجمارك في الت  

. ةة األخرى المعني  شاور مع قطاع األعمال واإلدارات الجمركي  قل، وبعد والت  ختلف وسائط الن  م  على 

  تيح وصوالً وينبغي للجمارك أن ت  

______________________________________________________________

_______- 

 
8  Screening means the application of technical or other means which are intended to identify and/or 

detect weapons, explosives or other dangerous devices, articles, or substances which may be used 

to commit an act of unlawful interference. 

 ً ذلك، من  قل. ومعظر عن أسلوب الن  بغض الن   ل االقتصادي المعتمدللمشغ  ة طبس  إلى ترتيبات م   متساويا

للجمارك أن تشترط تقديم دة، ال ينبغي ساق ودون المساس بحاالت محد  أجل ضمان الحد األدنى من االت  

 سبقة أكثر من:الم   بياناتال

 قل البحري:النّ 

 حميل في ميناء المغادرة. قبل الت   ساعة 24حن بالحاويات: الش   -

ل ميناء في و  ألى إقبل الوصول  ساعة 24 المجزأة:ائبه ائبه/ البضائع الس  البضائع الس   -

 بلد المقصد.

 قل الجوي:النّ 

 ائرة.حالت القصيره: عند اقالع الط  الر   -

 ساعات قبل الوصول الى المطار االول في بلد المقصد. 4ويله: حالت الط  الر   -

 قل بالقطار:النّ 
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 ساعتين قبل الوصول الى المحطة االولى في بلد المقصد.  -

 قل البري:النّ 

 ساعة واحده قبل الوصول الى المركز الحدودي في بلد المقصد. -

 حن الجوية لما قبل تحميل الشّ نيّ م. الفترة الزّ 12

البيانات حالما تصبح ، ينبغي تقديم 6د في الفقرة حو المحد  حميل على الن  في حالة تقديم البيانات قبل الت  

 ائرة.حميل على الط  المعلومات متاحة ولكن في موعد أقصاه قبل الت  

 . تبادل المعلومات حول اإلرساليات عالية الخطوره.   4.1.2

 عاون مع أركانقابة الجمركيه المتكامله، يجب على اإلدارات الجمركيه بالت  كجزء من سلللسلللة الر  

ديد حباالعتبار تبادل المعلومات بين إدارة جمركية وإدارة جمركية أخرى. وبالت  د أن تأخذ لت زويسلسلة ا

لإلرسللللاليات ذات المخاطر العالية ودعم تقييم المخاطر وتسللللهيل اخراجها. يمكن أن يشللللمل مثل نظام 

قابةصلللدير بما فيها الة الت  المراسلللالت اإللكتروني هذا على تبادل اإلشلللعارات حول عملي   ج تائن  على ال ر 

 .وكذلك ارسال إشعار الوصول

لطات الجمركية بتمرير المعلومات التي شلللللريع الوطني أحكام تسلللللمح للسللللل  ن الت  يجب ان يتضلللللم  

ها الى إدارات جمركيه اخرى. ان لم يكن كذلك، مثل هكذا بنود يجب ايجادها تجمعها الغراض تخصلللل  

 عالرشلللاديه إليجاد قوانين وطنيه لجموتفعيلها. يمكن ان يكون االسلللاس إليجاد هذه البنود هو القواعد ا

ه مثل مة الجمارك العالمي  دوات منظ  أنه يمكن اسللللللتخدام ألى إضللللللافه إلوتبادل المعلومات الجمركيه. با

ل حول تبللاد نللائيللهفللاقيلله الث  عللاون في المسللللللللائللل الجمركيللة ونموذج االت  اتفللاقيللة جوهنزبيرغ حول الت  

 المعلومات الجمركية كأساس لتبادل المعلومات حول البضائع عالية الخطورة. 

 مة الجمارك العالمية منظّ  بيانات نموذج 2/1/5

ستخدمها قابلة للت   ة بني  شغيل وميجب على اإلدارات الجمركية ضمان بأن أنظمة المعلومات التي ت

 مةالجمركية اسلللللتخدام نموذج البيانات الصلللللادر عن منظ  على معايير مفتوحة. ولذلك، على اإلدارات 

صلللللللدير ف الحد األعلى لمجموعة البيانات الالزمة إلنجاز إجراءات الت  عر  الجمارك العالمية والذي ي  

الئمة. حن والبضاعة المسائل اإللكترونيه لبيانات الش  نموذج المعلومات شكل الر  كما يحدد واالستيراد. 

والتي  2مة على جميع عناصلللللللر المعلومات المدرجة في الملحق مات المنظ  كما يشلللللللتمل نموذج معلو

 ه. سبقة ألغراض أمني  يمكن أن تكون مطلوبة من خالل المعلومات الم  

 المعتمدة تّزويد. سلسلة ال2/1/6
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 ون الممعتمدونلون االقتصاديّ المشغّ  . 1
نظر أا الجمارك )دهالذين يستوفون المعايير التي تحد   لون االقتصاديون المعتمدونالمشغ  ع ينبغي أن يتوق  

ر ريعة بشأن توفيطة والس  ابع(، على نحو معقول، أن يشاركوا في إجراءات اإلفراج المبس  الر  لحق الم

والتزام  ة،بات الجمركي  لمتطل  لتزام باالحد األدنى من المعلومات. وتشمل المعايير وجود سجل مناسب لال

 األعمال،قطاع راكة بين الجمارك وفي برنامج الش   ممن خالل مشاركته دلت زويواضح بأمن سلسلة ا

د زويت  زيز أمن سلسلة الة. ومن أجل تعالمالي  مالئتهم جارية والت  م تهإلدارة سجال   ضيرنظام مٌ توفير و

ين بدل االعتراف المتباحالة ة أن تسعى إلى ة، ينبغي لإلدارات الجمركي  مة اإلجراءات الجمركي  ئوموا

 .ى العالمياألخرى على المستو أو بين البرامجالوطني  برنامجال

 د المعتمدةتّزويال. سلسلة 2

ل ة من قبة دولي  هي عبارة عن مفهوم يتم بموجبه الموافقة على جميع المشاركين في صفقة تجاري  

يد لة. وستستفالص  لع والمعلومات ذات عامل اآلمن مع الس  دة في الت  الجمارك على أن يراعوا معايير محد  

ً الش   حيث  ط عبر الحدود،بس  لسلة من إجراء م  داخل هذه الس   حنات التي تنتقل من المنشأ إلى المقصد تماما

صدير واالستيراد على ط واحد بحد أدنى من المعلومات ألغراض الت  بس  ال يلزم سوى بيان جمركي م  

 سواء. حد  

 

 لطة تفتيش البضائعالمعيار الثّاني: سُ  2.2  

ادرة أو الخارجة أو يجب أن تتمت   ي بما فالعابرة )ع إدارة الجمارك بسلطة فحص البضائع الص 

 ذلك المتبقية على متن الس فينة( أو التي يتم نقلها عبر الدولة بالنقل المرحلي.

 ات المعاينه    كنولوجيا الحديثه في معدّ الث: التّ المعيار الثّ  3،2

أو أجهزة قياس اإلشعاعات، كلما كان  ت دخلي ةة غير الباألشع  يمكن استخدام أجهزة الفحص 

ً لفحص اإلرسالي   األجهزة لفحص  وتستخدم هذهات بناًء على آليات تحليل المخاطر. ذلك ممكنا

ارة جقل وبشكل سريع، دون المساس بتسهيل انسياب الت  اإلرساليات عالية الخطورة و/أو وسائط الن  

 المشروعة.

 جيا الحديثةالتّكنولو 1،3،2

 (TeN)شللللللبكة الت قنية  مة الجمارك العالميهمنظ   فقد أطلقتول األعضللللللاء، لغايات مسللللللاعدة الد  

 هزة الفحصأج /ينية ات الفحص باألشللعة السلل  لة حول شللراء وتشللغيل معد  ة مفصلل  أدلة إرشللادي   وإصللدار

 . 9في حزمة سيف  ت دخليةباألشعة غير ال

 المخاطرالمعيار الّرابع أنظمة إدارة  4،2
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ت اة في مجال إدارة المخاطر لتحديد اإلرساليّ ي أفضل الممارسات العالميّ ة تبنّ على اإلدارات الجمركيّ 

 ةحقق من صحّ ن نظام اإلدارة هذا آلية للتّ وينبغي أن يتضمّ  .النّقل أو وسائطو/ ذات الخطورة العالية

 هديدات وقرارات االستهداف وتنفيذ أفضل الممارسات.تقييمات التّ 

 

    أنظمة االنتقائية اآللية 1،4،2

 
ة في مجال إدارة ة اآللية حسب المواصفات العالمي  ة تطوير أنظمة االنتقائي  على اإلدارات الجمركي  

عالية الخطورة والتي ترتكز على معلومات  قلو/أو وسائط الن   المخاطر من أجل تحديد اإلرساليات

ه والمنقولة بالحاويات، ويجب تطبيق هذه القدرات بشكل البحري  حنات م للش  واستخبار استراتيجي متقد  

حنات البضائع ق بشوينبغي تطبيق استخدام أنظمة االنتقائية اآللية فيما يتعل   د قبل تحميل الباخره.موح  

حن سار الش  جاري أثناء كامل مقل التي تعتبر ضرورية بسبب الموقع الجغرافي للبلد الت  بجميع أنواع الن  

 طة المغادرة إلى نقطة المقصد.من نق

 

___________________________________________ 
 معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية  عملإطار ل تطبيق يف كل األدلة اإلرشادية التي تسه. تتضمن حزمة س9

 

 

 ليل الوافي حول إدارة المخاطرالدّ  2،4،2

 
نظيمية إلدارة الجوانب الت   1د من مجلدين منفصلين ولكن مترابطين. ويتناول المجل   ليلد  تألف الي

نظيمية. ويتضمن المجلد األول المخاطر. وهو يصف مختلف اللبنات األساسية إلطار إدارة المخاطر الت  

 ة.ة وبناء قدرات إدارة المخاطر في خطوات تدريجي  أيضا إدراج إدارة المخاطر كثقافة تنظيمي  

 

اسة لإلنفاذ" ألغراض "الجمارك شغيلية. وهي تشمل مواد "حس  اني إدارة المخاطر الت  د الث  ويتناول المجل  

اس ائع والن  ق بحركة البضة لتقييم المخاطر فيما يتعل  ماذج العملي  ة والن  فقط"، بما في ذلك العديد من األدل  

ضيع جارة الدولية. ويمكن تصنيف المواالت   غلين االقتصاديين واألطراف األخرى فيقل والمش  ووسائل الن  

إلى أربع مجموعات عريضة: تقييم المخاطر، وتحديد خصائصها، واستهدافها؛  2التي يغطيها المجلد 

 حليل؛ والمعلومات واالستخبارات.ت  الرات المخاطر؛ مؤش  

 

ممارسات إدارة قة بطورات المتعل  الخالصة وثيقة حية وسيتم تحديثها باستمرار لتعكس أحدث الت  تعتبر 

ً المتغير  ة المخاطر في بيئة العمل الجمركي    باستمرار. ة حاليا

 

 المراجع 3،4،2
ادر عن المنظ مة نيتضم   العديد من الوثائق ، المجل د الث أني من الدليل الوافي حول إدارة المحاطر الص 

ة القائم)منها على سبيل المثال: المؤش رات العامة للمخاطر العالية، مؤش رات وأدل ة المخاطر المبني ة 

ء الوصول وبعد وصولها( وهي إشارات مفيدة ناالتجارة الدولية قبل وصولها وأث على مراحل لوجستية

 إلدارة المخاطر )والتقييم(.

 االنتقائية، التّنميط، االستهدافالمعيار الخامس:  5،2
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لتحديد واستتتهداف البضتتائع التي يحتمل أن تكون إدارات الجمارك وستتائل متقّدمة يجب أن تستتتخدم 

 حولستتتتتبقة اإللكترونية الم المعلومات-ستتتتتبيل المثال ال الحصتتتتتر  على-بما في ذلك  الخطورة،عالية 

بيانات  ،ستتتتتخبارات استتتتتراتيجيةالا ؛وصتتتتولهاشتتتتحنات البضتتتتائع من وإلى بلد ما قبل مغادرتها أو 

ل اجر. على ستتتتبية بالتّ يد الخاصتتتتّ زوستتتتبي لستتتتلستتتتلة التّ النّ  واألماننحرافات االتحليل  اآللية؛التجارة 

 المخاطر،والتحقق من صتتتتحة أمن نقطة المنشتتتتأ من  األعمال-تقلل شتتتتهادة ركيزة الجمارك  المثال،

 وبالتالي درجة االستهداف.

 بقةالمعلومات االلكترونية الُمسادس: المعيار السّ  2،6

بتقييم جل القيام أد من ستتتتتتتبقة في الوق  المحدّ على االدارات الجمركية طلب معلومات الكترونية مُ 

 .يبوق  كافالمخاطر 

 الحاجة إلى الحوسبه     1،6،2

سبقب التبادل اإللكتروني يتطل   ناً ة محوسبة متضم  للمعلومات الجمركية استخدام أنظمة جمركي   الم 

 صدير.بادل اإللكتروني للمعلومات عند االستيراد والت  استخدام الت  

إتفاقية  في ICTة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العامّ  اإلرشادات 2،6،2

 كيوتو المعّدلة

ب من لة الطل  من الملحق العام من اتفاقية كيوتو المعد   18.3 ،21.3 ،9.6 ،1.7المعايير  تنتتضلللللللم  

الجمركية بما فيها استخدام تكنولوجيا  اتللعملي     ICT واالتصاالتات المعلومات تقني   الجمارك تطبيق

مة الجمارك بإعداد مرشلللللد مفصلللللل لتطبيق األتمتة لهذه الغاية قامت منظ   االلكتروني.جاري بادل الت  الت  

ية كيوتو في اإلدارات الجمركي   فاق هذا المرشلللللللد الت لة ة. يجب الرجوع ل من أجل تطوير أنظمة المعد 

 جوع إلىالمعلومات الجديدة وتعزيز األنظمة القائمة. باالضلللللللافه التوصلللللللية لإلدارات الجمركية بالر  

ادر عن  ة.مة الجمارك العالمية حول حوسبة االجراءات الجمركي  منظ   الد ليل الوافي الص 

 استخدام أنظمة المشغّلين االقتصاديين 3،6،2

شغيل تجاريه وتدقيقها  ICTتوصي اإلرشادات العامة لتكنولوجيا المعلومات  ستخدام أنظمة ت إمكانية ا

طات للة، يمكن أن تقوم السلل  المخو   مدادبات الجمركية. تحديداً في مجال سلللسلللة اإلمن أجل تلبية المتطل  

اركة. ويمكن في اللحظة جارية لكافة الجهات المشلللللخول على شلللللبكة الهاتف لألنظمة الت  الجمركية بالد  

رية أو أية أمور قانونيه، أن تقدم آلية لتحسللللين الوصللللول إلى المعلومات التي يتم فيها حل مسللللألة السلللل  

ن حالشلللللل  بسللللللطه بعيدة المدى. مثال آخر هو أنظمة مجتمع الحقيقية، وان تقدم إمكانية تقديم إجراءات م  

(CCS) قل في الموانئ والمطارات بإنشلللاء نظام ن  ، حيث تقوم جميع الجهات المشلللاركة في سللللسللللة ال

 ن تحتويأقل. ويشلللترط حن والن  إليكتروني والذي من خالله يتم تبادل جميع المعلومات المرتبطة بالشللل  
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ة أن ة، وعلى اإلدارات الجمركي  قابة الجمركي  رورية ألغراض الر  فاصلللللليل الضلللللل  هذه األنظمة على الت  

 األنظمة واستخالص المعلومات المطلوبة لألغراض الجمركية.تأخذ باالعتبار المشاركة في مثل هذه 

 بادل اال لكتروني للمعلوماتمعايير التّ  4،6،2

ة م اإلدارات الجمركي  قد  لة بان ت  في اتفاقية كيوتو المعد    (ICT)يوصلللللي مرشلللللد تكنولوجيا المعلومات 

 ً ً . بينما يسلللللللتخدم اكثر من حل لتبادل المعلومات إليكترونيا  (EDI)نظام تبادل المعلومات إليكترونيا

 ةعلى اإلدارات الجمركي   ل.بادل المفضللللل  حدة والذي ما يزال أحد اختيارات الت  ولي لألمم المت  الد   المعيار

اعتماداً على المخاطر، يمكن من اسلللللللتخدام  . (XML)أن تأخذ بعين االعتبار خيارات أخرى مثل 

 البريد اإلليكتروني والفاكس لتقديم الحلول المناسبة.

 ةنماذج البيانات الّصادرة عن منّظمة الجمارك العالميّ  5،6،2

لى أساس حنات والبضائع عحول الش  للجمارك لين االقتصاديين المعتمدين تقديم بيانات طلب من المشغ  ي  

ة لنموذج سائل اإلليكترونية والتي تستخدم تفصيالت الر  مة الجمارك العالمي  ادرة عن منظ  الكتيبات الص  

ادر عن بيانات ال  . WCO Data Model مة الجمارك العالميةمنظ  الص 

 أمن تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت 6،6،2

ً  (ICT)صلللاالت ب اسلللتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت  يتطل   على  عموماً وتبادل المعلومات إليكترونيا

ا يجب االتصاالت. ولهذشبكات مفتوحة تحديداً استراتيجية أمن مفصله لـللللنظام تكنولوجيا المعلومات و

ل ألي جزء من إسلللللللتراتيجية أمن مكم   كجزء واالتصلللللللاالتن تكنولوجيا المعلومات أم ىأن ينظر إل

لة الت   ى نظام تقييم من أجل الوصلللللللول إلى جمركية أن تتبن  زويد الجمركية. على اإلدارات السللللللللسللللللل

ع   كل ف ي  ال وعملي. يحد  اسلللللللتراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات بشللللللل فاق يل ات وجيا ة كيوتو لتكنولد دل

ً طرق (ICT)المعلومات  يمكن من خاللها تأمين اسلللللتراتيجية أمن تكنولوجيا معلومات شلللللاملة لتوفير  ا

 ها، بما فيها علىمععامل التي يتم الت   والمعلوماتالبيانات ألنظمة ية المعلومات إجراءات سللالمة وسللر  

فض في المنشلللللللأ أو عند اسلللللللتقبال البضلللللللائع. يوجد عدة طرق لتطبيق أمن ب الر  سلللللللبيل المثال، تجن  

 المعللد لللة لتكنولوجيللا تكنولوجيللا المعلومللات والللذي من أجللله يوجللد مرجع في دليللل اتفللاقيللة كيوتو

 المعلومات.

 التّوقيع الّرقمي 7،6،2

 دلت زويدا سلسلة أمن الستراتيجية األساسية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أمن عناصر أحد يتعلق

 دوراً  يتؤد   أن ةلعام  ا للمفاتيح حتيةالت   البنية ترتيبات أو قميةالر   وقيعاتللت   ويمكن. قميةالر   وقيعاتبالت  

 ً  قيام انيةإمك المتكاملة الجمركية بةاقر  ال سللللسللللة وتشلللمل. للمعلومات اإللكتروني بادلالت   تأمين في هاما
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ً  بياناتهم بإرسلللال جارالت   . اداالسلللتير عند الجمارك إدارة وإلى صلللديرالت   عند الجمارك إدارة إلى مسلللبقا

ً  االقتصاديون لونالمشغ   يستفيد أن المفيد من وسيكون . قميةالر   داتهابالش   المتبادل االعتراف من أيضا

سمح أن ذلك شأن ومن  جماركال إدارات على اإللكترونية سائلالر   جميع بتوقيع االقتصادي لللمشغ   ي

ش   بهذه االعتراف قبلت التي ش   الحدود عبر االعتراف هذا. هادةال  لىع ساعدي   أن يمكن قميةالر   هاداتلل

 إدارات عشج  ت الغرض، ولهذا. اجرللت   وتبسيط كبير تسهيل توفير نفسه، الوقت في ولكن، األمن زيادة

 رونييناإللكت وثيقوالت   باإلرسللللللال قيتعل   فيما العالمية الجمارك مةمنظ   توصللللللية تطبيق على الجمارك

 لة.الص   ذات نظيميةالت   المعلومات من وغيرها للجمارك

 بناء المقدرة 8،6،2

األنظمة المؤتمتة يتعين على إدارات الجمارك التي تطلب المسلللللللاعدة في تطوير أو الحصلللللللول على 

 أمن وتسلللهيل سللللسللللة الت زويد في اييرعمل معياسلللية لتنفيذ إطار المطلوبة أن يكون لديها اإلرادة السللل  

 .SAFE FoSالد ولية الت جارة 

  خصوصية البيانات وحمايتها 9،6،2

 بناءً  الخاصسات القطاع ة أو مع مؤس  يجب أن يتم تبادل البيانات فقط سواء كان بين اإلدارات الجمركي  

م ة البيانات وحمايتها. ويتة بخصلللوصلللي  ة المعني  شلللاور بين الجهات الحكومي  على طلب الجمارك بعد الت  

 ةة البيانات وحمايتها من أجل حماية حقوق األفراد فيما يتعلق بالخصللللوصللللي  تنفيذ تشللللريع خصللللوصللللي  

كد أخصية الموضوعة للت  الش  ماح لألشخاص بالوصول إلى بياناتهم جل الس  أجارة وكذلك من ة الت  وسري  

 تها. تها وصح  من دق  

شللريع الوطني أحكاماً تنص على أن أي بيانات تم جمعها أو ن الت  وفي هذا الخصللوص، يجب أن يتضللم  

افي، كل الكية وبشلللكل آمن وأن يتم حمايتها بالشللل  ة يجب أن تعامل بسلللر  نقلها من قبل اإلدارات الجمركي  

 ومات.  ق بهم تلك المعلبيعيين أو القانونيين الذين تتعل  لألشخاص الط  كما أنه يجب منح حقوق معينه 

شابه، فإنه يتم تناول حماية البيانات وسري   شكل م ائمة مثل ة القمة الجمارك العالمي  تها في أدوات منظ  وب

ية جوهانسلللللللب فاق بادل المعلومات عاون رج حول الت  يات ية الن  الوافي ت فاق ية حول تالث   يةموذجت ل بادنائ

 حقيق فيها.ة من أجل كبح المخالفات الجمركية والت  المعلومات الجمركي  

 المعيار الّسابع: االستهداف واالتّصال 7.2

يجب أن تقدم وتستخدم اإلدارات الجمركية مجموعة معايير استهداف واتصال معيارية متوافقة و/أو 

آليات لتبادل المعلومات لغايات االستهداف والفحص المشترك، حيث سوف تساعد هذه العناصر في 

 مشترك.  رقابةالمستقبل على تطوير نظام 
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 الجمارك العالمية نّظمةعن مفي إلدارة المخاطر الّصادر ليل الوادّ ال 1.7.2

دليل الوافي من 2 المجلد نيتضلللللللم    أحكاما العالمية الجمارك مةمنظ   في ةالجمركي   المخاطر دارةإل ال 

 .االستهداف معايير من دةموح   مجموعة ذلك في بما دالموح   المخاطر لتقييم

 القانونيّة االعتبارات 2.7.2

شاطات االستهداف والمعاينة  المشتركة من قبل اإلدارات الجمركية لغايات زيادة كفاءاتها يمكن تنفيذ ن

مة العابرة عبر للحدود. يتم تحديد القوانين حنات وفي مكافحة الجريمة المنظ  في ضلللللللمان أمن الشللللللل  

 ة. وتحتوي أدواتة العالمي  روط لتفعيل هذه الجهود المشللللللتركة في العادة بين اإلدارات الجمركي  والشلللللل  

أنها نائية على أحكام من شللللالث   يةموذجتفاقية الن  الرج واية مثل اتفاقية جوهانسللللبلمي  مة الجمارك العامنظ  

 نائي. ولي أو الث  عاون الد  ان تدعم مثل هذا الت  

 المعيار الثّأمن: معايير األداء 8.2

سب ذلك،يجب أن تضع إدارات الجمارك تقارير إحصائية تحتوي على مقاييس لألداء بما في  يل على 

 حناتوالمجموعة الفرعية من الشّ  استعراضها،ومراجعتها حنات التي تم عدد الشّ  الحصر،المثال ال 

حنات عالية وفحص الشتتتتتتتّ  إجراؤها،حنات عالية الخطورة التي تم وفحص الشتتتتتتتّ  المخاطر،عالية 

 حنتتات عتتاليتتة الخطورة عن طريقفحص الشتتتتتتتّ  ،ةدخليتتالتتتّ غير أجهزة الفحص المختتاطر عن طريق 

 قط،فة حنات عالية الخطورة بالوستتتتائل الماديّ فحص الشتتتتّ  ية،المادّ دخلي والوستتتتائل فتيش غير التّ التّ 

 لبية.تائج اإليجابية والسّ خليص الجمركي والنّ أوقات التّ 

والتي بدورها مة الجمارك العالمية إلى منظ   SAFE معايير ينبغي تقديم تقارير عن تنفيذ إطار عمل

حنات أو الفحوصلللللللات عالية يجب اإلبالغ عن اإلحصلللللللاءات المتعلقة بالشللللللل  كما توحيدها. تقوم على 

 الخطورة المذكورة أعاله بين إدارات الجمارك عند االقتضاء.

 جمع البيانات 1.8.2 

 بإطار التزامها ةوفعالي   أثر لتقييم األداء مقاييس على البيانات وتطبيق بجمع الجمركية اإلدارات سللتقوم

ن زم دراسلللللة تعتبر الغرض، ولهذا. د في الت جارة الد وليةوتسلللللهيل سللللللسللللللة الت زويمعايير أمن  عمل

ادرة عن   .إحدى الوسائل من بين وسائل أخرى يمكن استخدامها العالمية الجمارك مةمنظ  اإلفراج الص 
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 المعيار التّاسع: التّقييم األمني 9.2

 شتتتملي ويمناألقييم تّ اللطات المختصتتتة األخرى في إجراء يجب على اإلدارة الجمركية العمل مع الستتتّ 

ل التي يتم اكتشتتتتافها بشتتتتك ثّغراتال معالجةولية وأن تلتزم بالدّ  دالتّزويحركة البضتتتتائع في ستتتتلستتتتلة 

 سريع. 

 المعيار العاشر: نزاهة الموّظفين 10.2

في نزاهة غرات لطات المختصتتتتتتتة األخرى وضتتتتتتتع برامج لمنع الثّ يجب على إدارة الجمارك والستتتتتتتّ 

 زاهة إلى أقصى حد ممكن.نّ فين وتحديد ومكافحة االنتهاكات في الظّ المو

 إعالن أروشا المعد ل حول الن زاهة 1.10.2 

ادر عن منظ   أروشللا إعالن عدي    اإلدارات إلرشللاد ئيسلليالر   المصللدر العالمية الجمارك مةالمعد ل الصلل 

 .الفساد لمكافحة أنظمة لتبن ي الجمركية

 تدريبال    2.10.2

ً  مدربين فينموظ   العالمية دالت زوي سلللسلللة امتداد على والت سللهيل األمن بيتطل   ً  تدريبا محف زين في و عاليا

 على نويتعي  . دالتزوي سلللللللسلللللللة في المشللللللاركة األخرى األطراف جميع في وكذلك الجمارك، اتإدار

 لمهاراتا وصللللليانة لبناء الالزم دريببالت   بانتظام فينالموظ   مسلللللتويات جميع تزويد تكفل أن الجمارك

 .إلكترونية بيئة في والعمل والكفؤة الةالفع   الجمركية وابطالض   ألداء الالزمة

 فتيش الخارجي للبضائعالمعيار الحادي عشر: التّ  2.11

 ً ً  ينبغي على اإلدارة الجمركية أن تجري تفتيشا ً  أمنيا قل النّ  وسائطللبضائع و/أو  خارجيا

 بناًء على طلب معقول من البلد المستورد.عالية المخاطر 

 الفحص عند الّطلب 2.11.1

سائل حنات و / أو وسبب لالعتقاد بأن الش   المخاطر،عند تطبيق تقييم  الجمارك،عندما يكون لدى إدارة 

ا أن تطلب من إدارة الجمارك يمكنه عالية،ل مخاطر تمث   قدلديها  دخولالالنقل المتجهة إلى أي من موانئ 

 .(.2.4.1حميل )انظر ل أن يكون ذلك قبل الت  ويفض   فحص، إجراءت صدير البلد في 

 االعتبارات القانونيّة 2.11.2

 
مة الجمارك العالمية، مثل اتفاقية جوهانسبرغ رتيبات اإلدارية األخرى، تتيح أدوات منظ  من بين الت  

 .شاطة أخرى للقيام بهذا الن  طلب إدارة جمركي  تلبية موذجي، إلدارة الجمارك نائي الن  واالتفاق الث  
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 منةلحاويات اآلة لالجمركيّ  (األختامالّرصاص ). سالمة 3

 أهميّة تحديد العالقات األمنيّة 3.1

من شأن زيادة الوضوح والت وافق في اآلراء بشأن العالقات بين األطراف في حركة البضائع المودعة 

جميع تلك مزايا متعد دة ليجب توفير في حاويات، إلى جانب الت طبيق المتناسق لتلك العالقات وإنفاذها، 

 األطراف. وتشمل هذه المزايا ما يلي:

   جارة ه التي تستغل الت  رة وأفضل لمكافحة األعمال اإلرهابي  ة مطو  إجراءات أمني

 العالمية. 

   عوبات االقتصادية الناتجة عن االعاقات أو االعتراضات التي خطورة أقل للص

 ة.ة نتيجة العمليات اإلرهابي  جارة العالمي  تواجه الت  

   ة رحنات مع تقليل في الخسائر المباشرقة وتحويل الش  أمن أفضل لمكافحة الس

 أمين.كاليف غير المباشرة مثل الت  والت  

   رات واألسلحة رعي لبعض المواد مثل المخد  قل غير الش  أمن أفضل ضد الن

 واألشخاص.

   وق وق السوداء" و "الس  أمن أفضل ضد الحركة غير القانونية لبضائع "الس

 مادية".الر  

   الض ريبي.ب خطورة أقل من التهر 

   ولية من قبل شاحني البضائع الحاليين والمحتملين.د  جارة الثقة أكبر في أنظمة الت 

   لى الوقت في الحدود( والوصلللول إ )تقليصسلللهيل مثل تقليل نسلللبة المعاينة فوائد الت

 طة. إجراءات مبس  

 المسؤوليّات على طول سلسلة الحيازه 2.3

 شاملة ومتقاطعة مسؤوليات-أ

تطبق خالل دورة حياة شحنات البضاعة المنقولة في الحاويات. ويكون  هنالك مسؤوليات ومبادىء

وال يجب  لركيز ال يقل  ركيز هنا على العالقات بين األطراف عند تغيير ضمان أو ملكية الحاوية. والت  الت  

ترت ب ياحن عن أمن وحماية توضيب محتويات وترصيص الحاوية. أن يعزل المسؤولية األساسية للش  

حنة معهودة إليهم سواء كانت ة طالما أن الش  مسؤوليات أمني  تكون الحاويه في حيازته ف كل طرعلى 

كومة الح يودعها لدىكل طرف لديه بيانات يجب أن .  عقدأو أثناء نقلها بين نقاط ال عقدةفي نقطة ال

 :اتوتشمل هذه المسؤولي    األمني.كذلك و يفحص الجمركالألغراض 

 

   رقة والخراب.العب والس  للبضاعة من الت  ية حماية الحالة الماد 

   ة بشللكل دقيق وعلى أسللاس زمني ألغراض الفحص لطات الحكومي  تقديم معلومات مناسللبة للسلل

 األمني.
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   العب والوصللللول غير المسللللموح به. وتطبق هذه حماية المعلومات المتعلقة بالبضللللائع من الت

 د حماية البضاعة. تعه  ة بشكل متساوي في أوقات ما قبل وأثناء وبعد المسؤولي  

رصلليص ت  ليم للطبيق السلل  . وسلليتم مناقشللة الت  حمايةصللاص األمني جزًء رئيسللاً في سلللسلللة اليعتبر الر  

ان مصللليص األمني من قبل الجهة المسلللتلمة عند تغيير الضللل  . كما يجب أن يتم تدقيق التر  بأدناهاألمني 

تدل على  بصرياً للعالمات التياً ص فحصرصيللحاوية التي تحتوي على البضاعة. ويتطلب تدقيق الت  

مع وثائق الحاوية، وتدوين نتائج الفحص في الجمركي صلللللللاص عريفي للر  قم الت  تالعب، ومقارنة الر  

و ظهور رقم أالعب عليه و ظهور عالمات الت  الجمركي أصاص الوثائق المناسبة. وفي حال فقدان الر  

 الية: اإلجراءات الالزمة الت  حن، يجب اتخاذ تعريفي مختلف عن وثائق الش  

احن باالختالف الحاصل. وكما يجب مة للحاوية والش  غ الجهة المقد  بل  مة للبضاعة أن ت  على الجهة المستل  

ت ة وسللللللطالطات الجمركي  غ السللللل  بل  حن. وعليها أيضلللللاً أن ت  ن االختالفات في وثائق الشللللل  دو  عليها أن ت  

، فعلى بات اإلبالغ تلكتطل  ر م  ا في حال عدم توف  ة. أم  يعات الوطني  شللرة األخرى وفقاً للت  ابطة العدلي  الضلل  

مة للحاوية وإلى أن يتم حل د الحاوية في انتظار االتصلللللال مع الجهة المقد  مة رفض تعه  الجهة المسلللللتل  

مة للحاوية عند حل االختالفات، ترصلليصللها برصللاص أمني ذلك االختالف. ويجب على الجهة المسللتل  

 صاص الجديد. حنة ذات العالقة بحيث تشمل رقم الر  صيل على جميع وثائق الش  فاوتدوين الت  

ي  يمكن تغيير الر   باب قانون ة. ومثال على ذلك، المعاينة التي تقوم بها صلللللللاص األمني للحاوية ألسللللللل

بها يقوم  صللدير أو التيحقق من االلتزام بقوانين الت  رة لغايات الت  لطات الجمركية في البلدان المصللد   السلل  

ن   ت  ال قل لل كد من سلللللللالمة الت  ا يب والت  أ يت للشللللللل  رت لدان ثب بل اإلدارات الجمركية في الب حنات، أو من ق

عنيين لين بتنفيذ القانون والمة المخو  ابطة العدلي  حنة، أو من قبل الضلللل  أكد من بيانات الشلللل  ة للت  دالمسللللتور  

 ة. نظيمية أو الجنائي  بالقضايا الت  

ليهم عف حن،الشلل  لفحص  ينالرصللاص أو الختم األمإذا كان على المسللؤولين العامين أو الخاصللين إزالة 

ا على وثائق وتدوينه تفاصلليل اإلجراءمع مالحظة  أدناه،دة بات المحد  بديل بطريقة تفي بالمتطل  التثبيت 

صاص أو بما في ذلك رقم  ،الش حن  الختم الجديد.الر 

 موقع توضيب البضائع -ب 

عن  باإلضافة إلى مسؤوليتهخص المسؤول عن تعبئة الحاوية بشكل آمن ل الش  احن أو المرس  يعتبر الش  

اص صللاحن مسللؤوالً أيضللاً عن تثبيت الر  حنة. كما يعتبر الشلل  قيق لمحتويات الشلل  الوصللف الكامل والد  

ش   ه مسؤوالً األمني فور إنهاء عملية التحميل، باإلضافة إلى أن   ها رقم حنات بما فيعن تحضير وثائق ال

 صاص األمني.الر  

اآللي ذو المواصلللللفات الذ كي صلللللاص حنة مطابقاً لتعريف الر  مني للشللللل  صلللللاص األيجب أن يكون الر  

صللاص على الحاوية بطريقة . يجب تثبيت الر  17712د في مواصللفة اآليزو رقم ة العالية والمحد  مني  األ
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رق العب به. ومن ضللللمن الط  الت   عدم لمقبض باب الحاوية من حيثصللللاص ب ضللللعف مكان الر  تتجن  

يام بهذا مواقع الر   لد  المقبولة للق لة التي تمنع الحركات ا بدي باب الخارجي  صلللللللاص ال يد ال ية ل او  ةوران

ص له على أبواب الحاوية صلللاص في مكانه المخصللل  العب بوضلللع الر  اسلللتخدم اجراءات تدل على الت  

 اطع مع قضبان قفل الباب.مثل رصاص الكيبل المتق

ل اص وتسج  صم أيضاً الوثائق وتقوم بمعاينة الر  تتسل   ي باستالم الحمولة، كما أنهاقل البر  تقوم شركة الن  

 مالحظاتها عن حالة الوثائق وتغادر بعد ذلك مع الحمولة.

 المحّطة الطرفيّة الوسيطة  -ج

شللللركة النقل البري تقوم بنقل ضللللمان  وسلللليطة فإنطرفي ة ة في حال نقلت البضللللاعة عن طريق محط  

ة الوسلليطة باسللتالم الوثائق وبفحص الرصللاص ومن ثم ركة. تقوم شللركة المحط  الحاوية إلى هذه الشلل  

ة الوسللللليطة بإرسلللللال إشلللللعار تدوين مالحظاتها حول وضلللللع الوثائق. في العادة، تقوم شلللللركة المحط  

ية ة بتحضلير الحاو. وتقوم شلركة المحط  ة االخرى للبضلاعةإلكتروني باالسلتالم إلى األطراف الخاصل  

ة الحديد أو عبر البحر. هنالك ه أو عن طريق سلللللللك  الية لنقلها والتي قد تكون بري  من اجل المرحلة الت  

ادر أن ة. من الن  فحص مشللللللابه للوثائق عند اسللللللتالم الحاوية أو عند مغادرتها تقوم به شللللللركة المحط  

 ة.نقالت التي تقوم بها شركات المحط  و تعلم عن الت  أة تشترك الجهات الحكومي  

 التّحميل البحرية في المحيط محّطة-د

ل محطة شغ  ة بنقل عهدة الحاوية إلى مٌ قل البري  حميل البحرية تقوم شركة الن  عند الوصول إلى محطة الت  

ً حميل البحرية. بعد ذلك، يسللتقبل مشللغ  الت    )تقريرتالم باالسلل ل المحطة الوثائق ويرسللل إشللعاراً إلكترونيا

ل بتحضللير الحاوية حنة. ويقوم هذا المشللغ  ة األخرى ذات العالقة بالشلل  عن الحالة( إلى الجهات الخاصلل  

 احنة.لغايات تحميلها على الش  

ن  تقوم شلللللللركة الن   صلللللللاص، ومن ثم تدوين اقل بمعاينة حالة الر  قل أو المحطة البحرية كوكيل عن ال

ة في مدخل المحطة البحرية أو قبل دخول المحطة ولكن قبل العملي   المالحظات في الحال. قد تتم هذه

مراجعة ر البضللاعة بصللد  ة في البلد م  لطات العام  فينة. وتقوم السلل  ة تحميل الحاوية على السلل  ان تتم عملي  

صلللللللدير، كما توفر آليات رورية على الت  صلللللللدير، كما تقوم بإجراء عمليات المراقبة الضللللللل  وثائق الت  

لم هذه سبقة، فإنها تستضافية م  إلطات الجمركية التي تطلب معلومات ما الس  أمور األمنية. الترخيص لأل

 اً المعلومات وتراجعها، وتقوم إما بالموافقة على تحميل الحاوية )ضللللللمنياً أو ظاهرياً( أو تصللللللدر أمر

عدم الت   حاويات التي الب يل لل ما في حم ها والتي تحتاج إلى مزيد من الفحص ب نة ها ايمكن تحميل عاي لم

 الفعلية.
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طلب من اقل أن يه يجب على الن  بات فحص، فإن  ول التي لديها بيان تصلللللللدير ومتطل  سلللللللبة لتلك الد  وبالن  

يرها. )يلتزم حنة المنوي تصدبات ذات العالقة قبل تحميل الش  احن الوثائق التي تفي بالتزامه بالمتطل  الش  

ما كان ذلك الزماً، صللدير(. كل  أخرى تخص عملية الت  بات احن/المرسللل بالوثائق وأي متطل  من الشلل   كلٌ 

مثل هذه  ة التي تطلبلطات الجمركي  بيان المنافيسللللت وتقديمه للسلللل   بحفظ معلوماتاقل البحري يقوم الن  

بعدم تحميلها على متن الباخرة بسللبب حاجتها  اً حنات التي صللدر أمرالمعلومات. وال يجوز تحميل الشلل  

 حص.إلى المزيد من عمليات الف

 ه ـ محّطة إعادة الّشحن )النّقل المتعّدد(

ختم األمان بين التفريغ وإعادة التحميل رصاص أو يجب على مشغل محطة إعادة الشحن فحص 

للحاوية. يجوز التنازل عن هذا المطلب بالنسبة لمحطات إعادة الشحن التي لديها خطط أمنية تتوافق 

مة البحرية الذي أصدرته المنظ   ISPSالمرفئية )رمز مع القانون الدولي ألمن السفن والمرافق 

 ولية(.الد  

 التحميل خارج المحيط محّطة-و 

الشللحنة  تخليصال عملية رتيب مع المخلص الجمركي لتسللهيلعادة ما يقوم المسللتلم / المرسللل إليه بالت  

يتطلب هذا أن يقدم مالك البضلللللللائع الوثائق إلى المخلص  عام،في محطة التفريغ في المحيط. بشلللللللكل 

 الجمركي قبل الوصول.

لطات سللل  ة وإلى الحنة إلى شلللركة المحط  اقل البحري بتقديم بيان منافيسلللت إلكتروني حول الشللل  يقوم الن   

لب. ويحق للجمارك اختيار حاويات إلجراء مسلللتويات مختلفة من الجمركية في بلد االسلللتيراد عند الط  

 صلللللللاصلطات الجمركية بفحص حالة الر  فحص فور تنزيل البضلللللللاعة أو بعد ذلك. كما تقوم السللللللل  ال

حنة نفسلللها. وفي حال تطلب نقل الحاوية الجمركي والوثائق ذات العالقة باإلضلللافة إلى محتويات الشللل  

لطات الجمركية أن تقوم خليص وتحت المراقبة الجمركية، يجب على السللللللل  إلى موقع آخر لغايات الت  

 نزيل وتدوين مالحظات الوثائق.  ة الت  بترصيص الحاوية برصاص جمركي في محط  

إلى  ةسلللوم الجمركية المسلللتحق  رائب والر  ص الجمركي بدفع الضللل  رسلللل إليه أو المخل  يقوم المسلللتلم/ الم  

لطات الجمركية، بعد ذلك يقوم بإكمال إجراءات اإلفراج عن البضللللللاعة. وعند اسللللللتالم إشللللللعار السلللللل  

ائق صاص وتستلم كذلك الوثل حالة الر  قل بالمعاينة وتسج  ة، تقوم شركة الن  ة البحري  من المحط   المغادرة

 ة. من إدارة المحط  

 المحّطات الوسيطة -ز



 وليةجارة الد  زويد في الت  إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت                              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30  
 
 

 2021حزيران/يونيو 

لبلد ات الوسلللللطية لد في المحط  ت الوسلللللطية للبلد المسلللللتور  ق نفس اإلجراءات التي تتم في المحطا  تطب  

 ر.صد   الم  

 فريغمواقع التّ  –ح 

ويالحظ أي  الجمركي الختمصللللاص او الر  بفحص جزأ يقوم المرسللللل إليه أو الم الحاوية،عند اسللللتالم 

الوثائق. إذا حن مقارنة بحقق من عدد وحالة الش  تباين في الوثائق. يقوم المرسل إليه بتفريغ الحاوية والت  

حنة وتخضللع الشلل   أمين،الت  يتم مالحظته للمطالبات أو ألغراض  زائد،كان هناك نقص أو تلف أو تباين 

رات أو الممنوعات أو المسللللافرين ق بالمخد  ة تتعل  دقيق والمراجعة. إذا كان هناك حالة شللللاذ  ووثائقها للت  

 أخرى إلنفاذ القانون.فيجب إبالغ جمارك المرسل إليه أو أي وكالة  المشبوهة،خلسة أو المواد 

 

 

 

 

X                                    X 

X 

 

 بين الجمارك ومجتمع األعمال الثّانية: العالقة الّركيزة-الّرابعالجزء 

 . مقّدمة1

ة برنامج شراكة مع القطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود أمن نشئ كل إدارة جمركي  سوف ت    

كيزه ال هز هذرك  تولية. وسوف جارة الد  الت  الت زويد في ة لوسالمة سلس تحديد لعلى إنشاء نظام دولي ر 

ق بأدوارها في سلسة م درجات عالية من ضمانات األمن فيما يتعل  سات القطاع الخاص التي تقد  مؤس  

راكات على شكل تسريع اجراءات لهذه الش   ه نتيجةً سات فوائد جم  د. ويجب أن تلمس هذه المؤس  ت زويال

 لة.خليص والمعايير األخرى ذات الص  ات الت  وعملي  
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مة عاون بين أعضاء منظ  الية من "األدلة اإلرشادية عالية المستوى من ترتيبات الت  ص العبارة الت  تلخ  

ة" عالمي  جارة الزويد وتسهيل انسياب الت  ة لزيادة أمن سلسلة الت  سات الصناعي  الجمارك العالمية والمؤس  

 ولية:جارة الد  ت  سات القطاع الخاص وذلك بإضافة لبنة أخرى لحماية الة بين الجمارك ومؤس  العالقة الهام  

معالجة جاري لتقييم والمجتمع الت   من ة االعتماد على شركائهااإلدارات الجمركي   به"للقدر الذي تستطيع 

ة بها، لذا فإن المخاطر التي تواجه الجمارك تقل. ولذلك، سوف تستفيد د الخاص  لت زوية االمخاطر لسلسل

ستساعد جهود تقليل المخاطر بهذه  كماد.لت زوياتعزيز أمن سلسلة في  غبةركات التي لديها الر  الش  

 جارة المشروعة."ة للقيام بواجباتها األمنية وتسهيل الت  سات الجمركي  ريقة المؤس  الط  

بسلسلة  قلحاويات فيما يتعل  ة بأمن البضائع واقديرات الخاص  إن مثل هذه البرامج سوف تدفع قدماً الت  

وذلك من خالل إشراك القطاع الخاص وكذلك من خالل طلب إجراءات أمن في نقطة المنشأ،  ت زويدال

ة صنيع، عالوة على حركحميل في بلد الت  مثال ذلك أماكن وضع البضاعة في الحاويات في مهاجع الت  

 .دلت زويطة خالل سلسلة االحاوية من نقطة إلى نق

سات القطاع الخاص الحصول على وضع خاللها مؤس  يضع هذا اإلطار المعايير التي تستطيع من 

ة مثل تقييم جارة. وتعالج هذه المعايير مواضيع هام  وض وكشريك في إجراءات أمن سلسلة الت  مف  

ة ة اتصال، معايير إجرائيهديدات والمخاطر التي يتم تقييمها، خط  ة أمن يتم موائمتها للت  المخاطر، خط  

ولية، ة الد  جارأو حتى تلك التي بدون وثائق من دخول سلسلة الت   لمنع البضائع التي تنطوي على غش

معايير األمان للمباني والمنشآت المستخدمة كمستودعات أو أماكن لتحميل البضاعة، أمن الحاويات 

 والبضائع، أمن األشخاص، حماية أنظمة المعلومات.

وردات، نه حجم المستوامل، متضم  ة عبعد   دلت زوييتم تحديد أولويات تفويض المشاركين في سلسلة ا 

 دة، أو أية التي تظهر في مناطق جغرافية محد  لة باألمن، المخاطر االستراتيجي  االجراءات ذات الص  

ى ر حتماً بناًء علمخاطر ذات صلة بالمعلومات. إن عملية تحديد العوامل التي يتم إداركها سوف تتغي  

 روف التي تنشأ.الظ  

حاسمة  مدعتم ك اقتصاديييها القطاع الخاص كشرالتي يجنن تائج ة حول الالعام  سوف تكون االتفاقية 

خليص على البضائع ذات الخطورة ات الت  ن هذه الفوائد، إجراءات سريعة لعملي  للغاية. سوف تتضم  

ذات تكاليف منخفضة من خالل كفاءة االجراءات  تزويدرة، سلسلة ة مطو  ية، إجراءات أمني  المتدن  

ل صال أفضة، ات  بات الجمركي  سة، زيادة فرص األعمال، فهم أعمق للمتطل  ، سمعة طيبة للمؤس  ةاألمني  

 ة.سات الجمركي  والمؤس   نعتمدين المياالقتصادي ركاءالش  أركان بين 

 

يها ولية يجب علالد   لت زويدسات األعمال التي تمارس أعمالها ضمن معايير سلسلة اإن الكثير من مؤس  

جب ة. يولية و/أو لديها برامج أمن داخلية والتي تعالج االهتمامات الجمركي  بات األمن الد  الوفاء بمتطل  

الجمارك والقطاع الخاص من إطار عمل معايير أمن  ركيزة الش راكة بينأن تكون األنظمة ضمن 
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معلومات لة التي تستخدم تكنولوجيا اات الجمركي  ة االعتماد للمنهجي  ة على نوعي  جارة مبني  وتسهيل الت  

مستوردين م فوائد خاصة للجارة العابرة للحدود والتي تقد  لتبسيط االجراءات والمرتبطه بشكل عام مع الت  

 مي الخدمات.اقلين ومقد  احنين والن  رين والمخلصين والش  والمصد  

رات ااالد ر، سوف تطو  عتمدينركاء االقتصاديين المالواردة من البرامج الوطنية للش   استخالصاً للعبر

 (10)كيزة الث انية. ر  ى معايير هذا اإلطار معايير الولية التي تتبن  الجمركية وقطاعات األعمال الد  

مع القطاع  عاونجارة وتدابير استئنافها، ينبغي أن تعمل الحكومات بالت  ق باستمرارية الت  وفيما يتعل  

ى وخطط وعمليات لتحقيق أقصلون االقتصاديون المعتمدون، لوضع آليات الخاص، بما في ذلك المشغ  

 (.11ولية )د الد  ت زويلة حدوث انقطاع داخل سلسلة الجارة في حاقدر من االستمرارية واستئناف الت  

 

 نفيذية للتّ المعايير والمواصفات الفنّ . 2
المزدوجة لتأمين  ةجارة الخاصة باألهمي  مة الجمارك العالمية وقطاعات الت  أعضاء منظ   تدرك الد ول

ً  ت زويدسلسلة ال ال العمل على إدخ عندأنه  مع تسهيل تدفق البضائع عبر الحدود. وهم يدركون أيضا

 تحسينات على جانب واحد من 

 

 
______________________________________________________________________________

___________ 
 من القسم الرابع من هذا اإلطار 2في الفقرة معايير أمن وتسهيل سلسلة الت جارة الدولية من إطار عمل  2 ركيزه. ترد المواصفات الفنية لل10

 ترد تفاصيل استمرارية حركة التجارة واستئنافها في القسم السادس من هذا اإلطار .11

 ً  إطار عمل"دد، يولى االهتمام إلى . وفي هذا الص  المعادلة، فإنها تستمد فوائد من جهة أخرى أيضا
، جارة"الت   في دت زويسالسل الوتسهيل صة بكل قطاع من أجل زيادة أمن عاونية الخا  رتيبات الت  للت  المعايير 

ً ما يمكن أن يكون مخط  وهو  ة إلطار العمل اآلمن. ويعتمد نفيذ األولي  ظام خالل مرحلة الت  لهذا الن   مفيداً  طا

اوية حجر راكات بين الجمارك وبين األعمال على عدة عوامل حاسمة، يرافقها االحترام في نجاح الش   الز 

د. وفي حين أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن ات كل منها في هذا الصد  المتبادل ألدوار ومسؤولي  

األمن راكة والش   الية موجهة إلى الجهود المشتركة بين الجمارك إلى األعمال:املة الت  تكون المواضيع الش  

 .سهيلصاالت والت  كنولوجيا واالت  صريح والت  والت  

 راكاتالشّ  -1المعيار  1.2

لية في وجارة الدّ التّ  التّزويد فيلون االقتصاديون المعتمدون المشاركون في سلسلة سيشارك المشغّ 

ً عمليّ  ً دة مُ لمعايير األمن المحدّ  ة تقييم ذاتي تقاس وفقا وأفضل الممارسات لضمان أن سياساتهم  سبقا

إلفراج اة بهم حتى يتم الخاصّ  لتّزويدنازل عن سالسل ار ضمانات كافية ضد التّ اخلية توفّ وإجراءاتهم الدّ 

 .مقصدفي ال يّةالجمرك الّرقابةالبضائع من  عن

 

من وتخصيص خطط األجارية مرونة األعمال الت   وقطاعراكة بين الجمارك وينبغي أن يتيح برنامج الش  

 .للمشغ لين االقتصاديين المعتمدينجارية إلى نموذج األعمال الت   استناداً 
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ً ويوث   ادأن يحد   شغ ل االقتصادي المعتمديجب على إدارة الجمارك والم دابير األمنية المالئمة الت   قا معا

 .استدامتهااظ على فوالح تنفيذها شغ ل االقتصادي المعتمدى المراكة التي سيتول  للش  

 

ات ملي  شكل مشترك عوقطاع األعمال التي يتم تطويرها براكة بين الجمارك من وثيقة الش  يجب أن تتض  

ً ووفق اإلمكان،قدر  لضمان،منها حقق مكتوبة ويمكن الت   لنموذج أعمال المشغل االقتصادي المعتمد  ا

(AEOإعالن شركاء األ ، )عين، بما في ذلك المصن   في برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد عمال 

إطار عمل  المتثال لمعايير األمان المنصوص عليها فياتهم دي المنتجات والبائعين ، عن ني  ومور  

 .المعايير 

 

 ة )بناًء علىدابير األمني  والت   المشغ ل االقتصادي المعتمدورية لعمليات يجب إجراء المراجعات الد  

ة بأمن قة المنصوص عليها في االتفاقية المتعل  سقة مع اإلجراءات األمني  المخاطر( ويجب أن تكون مت  

 لة.األعمال ذات الص  

 

 األمن -2المعيار  2.2

ستتبقاً في دة مُ ة المحدّ أفضتتل الممارستتات األمنيّ  عتمدونلون االقتصتتاديون المستتوف يستتتخدم المشتتغّ 

 ممارسات أعمالهم القائمة.

د وتحكم في عن تلك التي ترص ة تضمن أمن المباني فضالً ابير أمني  شغ ل االقتصادي المعتمد تدالمنفذ يس

ح به إلى المرافق خول التي تحظر الوصول غير المصر  اخلي وضوابط الد  محيطيها الخارجي والد  

ق في افالوصول إلى المر حن. وينبغي أن تشمل مراقبةحميل ومناطق الش  قل وأرصفة الت  ووسائل الن  

 يحكم فيها بشكل كافة والت  قابة اإلدارية على إصدار شارات تحديد الهوي  اآلمنة الر   ت زويدسلسلة ال

ل خوفاذ، بما في ذلك المفاتيح وبطاقات الد  ف، زائر، بائع، وما إلى ذلك( وغيرها من أجهزة الن  )موظ  

 كة وأصولها.روغيرها من األجهزة التي تسمح بال قيود الوصول إلى ممتلكات الش  

 

ملة لبطاقة ااآلمنة اإلزالة الفورية والش   ت زويدل إلى المرافق في سلسلة الخووينبغي أن تشمل مراقبة الد  

 ها والوصول إلى المباني ونظم المعلومات.ئركة التي تم إنهاادرة عن الش  الهوية الص  

 

ل االحتياطية المؤتمتة الالزمة، مث جارة من خالل استخدام القدراتاسة للت  وينبغي حماية البيانات الحس  

ب دري، والت  دوريبشكل ب إعادة تأكيد صة بشكل فردي والتي تتطل  حسابات كلمة المرور المخص  

ح به إلى المعلومات وإساءة المعلومات، والحماية من الوصول غير المصر   ةمنظأالمناسب على أمن 

 استخدامها.

 

فين المحتملين، حسب االقتضاء فين والموظ  فحص الموظ  فين ن برامج أمن الموظ  وينبغي أن تتضم  

ً ة. وينبغي أن تتضم  شريعات الوطني  وحسب ما تسمح به الت   ً  ن هذه البرامج فحصا فين ات الموظ  لخلفي   دوريا

غيرات غير العادية في الوضع االجتماعي واالقتصادي اسة، مع مالحظة الت  العاملين في مواقع حس  

 ف.الواضح للموظ  
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ً ووفق اهة ة لتعزيز نز، ينبغي وضع برامج وتدابير أمني  المشغ ل االقتصادي المعتمدلنموذج أعمال  ا

 د اآلمنة.زويلت  وتخزينها في سلسلة االت خليص عليها قة بنقل البضائع وعمال المتعل  ألات شريك اعملي  

 

و أإلكترونية كانت  المستخدمة، سواءوينبغي استخدام اإلجراءات لضمان أن تكون جميع المعلومات 

ة من أي تغيير أو فقدان أو إدخال بيانات خاطئة. وفي الوقت المناسب ودقيقة ومحمي  مقروءة  يدوية،

ة. وينبغي اسالحس  واألمني ة جارية لمعلومات الت  اية سر  ب المعتمد والجماركشغ ل االقتصادي ل المتكف  يوس

 مت من أجلها.د  مة فقط لألغراض التي قٌ استخدام المعلومات المقد  

 

 بضائعين الب البضائع بالت وفيقيقوم المشغ ل االقتصادي المعتمد الذي يقوم بشحن واستالم يجب أن 

شغ ل االقتصادي المعتمد أن يضمن بأن المعلومات المستلمة حن المناسبة. ويتعين على الموثائق الش  و

ضائع أو مون الباألشخاص الذين يسل  ة وفي الوقت المناسب. ويجب تحديد يقدقمن الش ركاء الت جاريين 

 .اإلفراج عنهايستلمونها قبل استالم البضائع أو 

 

فين في الحفاظ بإجراء تدريب محدد لمساعدة الموظ   AEO المشغ ل االقتصادي المعتمد يجب أن يقوم

يجب  .د خولاخلية المحتملة لألمن وحماية ضوابط الهديدات الد  عرف على الت  والت   البضائع،على سالمة 

وادث ركة لتحديد الحبعها الش  فين على اإلجراءات التي تت  ف الموظ  ل االقتصادي المكل  ع المشغ  أن يطل  

 المشبوهة واإلبالغ عنها.

 التّفويض -3المعيار  3.2.

 
ً جنب الجمارك،م إدارة ستقو أو  حققات التّ بتصميم عمليّ  جاري،التّ لين من المجتمع إلى جنب مع ممثّ  ا

لين اقتصاديين معتمدين. ركات من خالل وضعها كمشغّ م حوافز للشّ اعتماد الجودة التي تقدّ إجراءات 

د في الملحق حو المحدّ الفوائد الملموسة على النّ  أخرى،من بين أمور  العمليات،د هذه يجب أن تحدّ 

 ذلك،بما في  دة،جيّ ة ابع الذي سيضمن أنهم يرون فائدة الستثمارهم في أنظمة وممارسات أمنيّ الرّ 

 ائعهم.بضلالعاجل خليص تّ الواإلفراج /  المادي،فتيش عدد أقل من الفحص الوثائقي والتّ  األقل،على 

 

أن تتعاون )بوسائل مختلفة( مع شركاء األعمال لتحديد المنافع المشتركة على اإلدارة الجمركي ة وينبغي 

 اآلمنة. ت زويدسلسلة الة في اركة الجماعي  التي يمكن الحصول عليها عن طريق المش

 

ين وأن ضه المفو  وممثلي  اإلدارة الجمركي ة الهتمامات المشغ ل االقتصادي المعتمد وينبغي أن تستجيب 

 .ها على نحو سليمقي المسائل وتناولها وحل  ة تكفل تل  شاور معهم، طريقة اتصال رسمي  د، بالت  تحد  

 

اليتها( رها )ضمن وع اإلدارة أن توف  الملموسة التي تتوق  ق الفوائد أن توث  اإلدارة الجمركي ة  على وينبغي

غ اآلمنة. وينبغي قياس هذه الفوائد واإلبال لت زويدبشكل كامل في سلسلة ا شاركينلشركاء تجاريين م

 عنها، وينبغي مواكبة االلتزامات باعتبارها مرحلة الجمارك في البرامج الوطنية.

 

تصادي المشغ ل االقأن تلتمس االعتراف المتبادل بالوضع القائم بين  يةركإلدارات الجمعلى اوينبغي 

 لمعنية بها.ا للمشغ لين االقتصاديين المعتمدينمن أجل تعزيز المنافع المقدمة األخرى  المعتمد والبرامج
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في جيل ععند االقتضاء، التماس أو تعديل األحكام وتنفيذ إجراءات للت   الجمركي ة،اإلدارة على وينبغي 

ئة منخفضة في فر أن تكون التي تقر  ي أو الت صدير خليص على االرساليات لوضع االستهالك المحل  الت  

لة المخاطر ذات  األمنية. باالهتمامات الص 

  

ؤدي د الدولية، حيث تت زويتعزيز أمن السلع في سلسلة ال منافع من خاللاإلدارة الجمركي ة وستستمد 

خاطر حنات عالية المنة، وقدرات تقييم المخاطر، واالستهداف األفضل للش  عمليات االستخبارات المحس  

 إلى االستخدام األمثل للموارد.

 

اتي ييم الذ  ق، من استخدام الت  لمشغ لين االقتصاديين المعتمدينعن ا فضالً  الجمركي ة،اإلدارة وستستفيد 

 .حققوالت  

 

 

 التّكنولوجيا  -4المعيار  4.2

على سالمة البضائع والحاويات من خالل تسهيل استخدام  ستحافظ جميع األطراف

 .كنولوجيا الحديثةالتّ 
 

ها في ة المنصوص عليبات الحالي  ، كحد أدنى، مع المتطل  المشغ ل االقتصادي المعتمدفق واتيينبغي أن 

جمركية لعام ال اتولية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقية الحاويات الد  ي  مختلف االتفاق

قل )اتفاقية الن   وليقل البري الد  ولي للبضائع المشمولة بضمانات الن  قل الد  واالتفاقية الجمركية للن   1972

 (.1975ولي، البري الد  

 

ن وعي ماالستخدام الط   المناسبة،من خالل الحوافز اإلضافية  وتسهل،يجب أن تشجع إدارات الجمارك 

ً متقد  األكثر  قنياتللت   المشغل االقتصادي المعتمد قبل بما يتجاوز  كية،الذ  بما في ذلك األجهزة األمنية  ،ا

صاص و داخل فضالً عن اإلبالغ عن الت   والبضائع،الختم الميكانيكي إلنشاء ومراقبة سالمة الحاويات الر 

 ح به مع الحاويات والبضائع.غير المصر  

 

ثبيت بت قاخلية فيما يتعل  الد   د سياستهقة تحد  إجراءات موث   االقتصادي المعتمدل المشغ  يجب أن يكون لدى 

يمها جهزة التي تم تصمألن و / أو غيرها من األماات التي تستخدم أختام عالية االبضائع والحاوي ومعالجة

 لمنع العبث بالبضائع.

 

 الً ، فضألختام الجمركيةحقق من اد نظام الت  قة تحد  وينبغي أن تكون لدى إدارة الجمارك إجراءات موث  

بقاء الا والمشغ ل االقتصاديباين. يجب على إدارة الجمارك شغيلية لمعالجة أوجه الت  عن إجراءاتها الت  

دم في قستفادة بشكل جماعي من الت  الهتمام المشترك لالذات ا التحول المجا ةمفتوح قنوات حوارعلى 

ق تعل  ية المتبادلة فيما يشغيلة الت  ضافة إلى الجاهزي  إلالحاويات، باسالمة قني ات وتناعة معايير الص  

 .ةوالعبث في األختام األمني   دة لخرقالمحد   التبالحا

 

قة ة المتعل  مة الجمارك العالمية بشأن اإلجراءات الجمركي  دد، فإن توصية مجلس منظ  وفي هذا الص  

 الإلدخر األساس لتسهيل اوف  تيف، ست ألجهزة أمن الحاويات؛ المستنسخة في حزمة المؤق   الدخالبا

 .ت لهذه األجهزةالمؤق  
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 االتّصال -5المعيار  5.2

 

األعمال بشکل منتظم قطاع راکة بين الجمارك وستقوم إدارة الجمارك بتحديث برامج الشّ 

 د.تّزويوأفضل ممارسات أمن سلسلة ال انيالدّ بالحدود ة لتعزيز المعايير األمنيّ 

 
 ليهم، اإلجراءاتشاور مع المشغ لين االقتصاديين المعتمدين أو ممث  بالت  يجب على الجمارك أن تضع، 

لمشغ ل االواجب اتباعها في حالة االستفسارات أو المخالفات الجمركية المشتبه فيها، بما في ذلك تزويد 

يمكن االتصال بمسؤولي بحيث صال عند االقتضاء أو وكالئه بمعلومات االت   االقتصادي المعتمد

 وارئ.الجمارك في حاالت الط  

ي، مع عيدين الوطني والمحل  أن تجري مشاورات منتظمة، على الص   ي ةجمركدارة الإلعلى اوينبغي 

ي االهتمام المشترك، بما فولية لمناقشة المسائل ذات د الد  ت زوياألطراف المشاركة في سلسلة الجميع 

 .اتحنقة بأماكن العمل وأمن الش  بات المتعل  ة، واإلجراءات والمتطل  ذلك اللوائح الجمركي  

 

اله وأن وعية المذكورة أعنسيق الجمركي لجهود الت  لت  المشغ ل االقتصادي المعتمد لوينبغي أن يستجيب 

الحد األدنى على  صلة ومرتكزاً  وامج ذر رؤية ذات مغزى لضمان أن يظل البرنيساهم في حوار يوف  

 .الط رفينمن  كالً  ة تفيدمعايير أمني  ل

 

 التّسهيل – 6المعيار  6.2

ركاء االقتصتتتتاديين المعتمدين لتعظيم ستتتتوف تعمل اإلدارات الجمركيّ  ة بالتّعاون مع الشتتتتّ

 رانزي (.ة بالعبور )التّ إجراءات أمن وتسهيل التّجارة المصّدرة والمستوردة أو المارّ 

ط بس  د وتيجب أن تسعى إدارة الجمارك للحصول على األحكام أو تعديلها وتنفيذ اإلجراءات التي توح  

ورة جارة وتحديد البضائع عالية الخطخليص الجمركي من أجل تسهيل الت  تقديم المعلومات المطلوبة للت  

 (.12)  التخاذ اإلجراء المناسب.

 

ديالت عوالت   غييراتعليق على الت  آليات تسمح لشركاء األعمال بالت  وينبغي أن تضع إدارة الجمارك 

 .دلت زوير بشكل كبير على دورهم في تأمين سلسلة االمقترحة التي تؤث  

 

X                             X 

X 
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_______________________________ 

 خالله تحقيق ذلك. توف ر اتفاقية كيوتو الٌمعد لة نموذجاً عالمياً يمكن من( 12)

 

 الحكوميّةسات المؤسّ المؤّسسات الحكومية ووبين الجمارك  العالقة-الثّالثة الجزء الخامس: الّركيزة

 نفسها

 مقّدمة. 1

، فإن الت عاون 2005منذ تطوير إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة في العام 

ارة جالمنخرطة بالت   ذاتهاالحكومية المؤس سات والمؤس سات الحكومية وبين الس لطة الجمركية بتزايد 

رت منظ مة الجمارك العالمية هذا العمل وقد مت العديد جارة. وقد قد  ولية وأمن سلسلة الت زويد في الت  الد  

 افذةمن األدوات والوسائل في هذا المجال وخصوصاً األدل ة الوافية حول اإلدارة المنس قة للحدود والن  

المؤس سات بين الواحدة والتي لها األثر في توجيه الت عاون بين الجمارك والمؤس سات الحكومي ة و

 .نفسهاالحكومية 

الة د فع  يزوعاون هو ضمان أن تكون استجابة الحكومة لتحديات أمن سلسلة الت  ئيسي من هذا الت  الهدف الر  

ي نهاية والعمل ف ات،العملي  وتبسيط  فتيش،الت  ات بات وعملي  ة المتطل  ب ازدواجي  ، من خالل تجن  كفؤةو

 جارة.ل الت  البضائع في بطريقة تسه   حركةمن المطاف نحو المعايير العالمية التي تؤ  

ل زويد. تشمالحكومية التي تتعاون مع الجمارك في مجال أمن سلسلة التمؤس سات هناك العديد من ال

رطة( ش  اخلية )مثل اللطات الد  قل والس  سلطات أمن الن   حصر،العلى سبيل المثال ال  ريكة،الش  المؤس سات 

م االستخداالبضائع ذات رخيص )مثل الت  مؤس سات راعة( وعلى الحدود )مثل الز   العاملةوالمؤس سات 

 المزدوج(.

، األجهزة، قواعد البيانات المرافق،أن تتشارك هذه المؤس سات في  منها:أشكال الت عاون يوجد العديد من  

 آلياتحليل واالستهداف في مجال المخاطر، إجراءات الفحص أو تبادل المعلومات، القيام بمهام الت  

ن الت وفيق بين معايير وبرامج األمن ذات الص   االعتماد.  سات.لة بعمل هذه المؤس  وربما تتضم 

ويد المستوى الوطني. ونظراً لطبيعة سلسلة الت زعتبر الت عاون بين هذه المؤس سات ضروري للغاية على ي

في الت جارة، يجب ترويج وتشجيع هذا الت عاون بشكل ثنائي وبشكل جماعي بين هذه المؤس سات التي 

تمث ل العديد من القطاعات والمؤس سات الت نظيمية من أجل تقوية والتأسيس لتنسيق دولي وتخفيف األعباء 

 ت.على مجتمع األعمال والحكوما

جوع إلى أدوات ووسائل منظ مة الجمارك العالمي    ةوللمساعدة في تنفيذ هذا المحور، على األعضاء الر 

قة ة، الد ليل الوافي حول اإلدارة المنس  مثل اتفاقية كيوتو المعد لة لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركي  
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افي ل المشغ ل االقتصادي المعتمد، الد ليل الوللحدود، الد ليل الوافي حول الن افذة الواحدة، الد ليل الوافي حو

 حول إدارة المخاطر.

 

 

 والتّفاصيل الفنيّة للتّنفيذ المعايير . 2

 التّعاون داخل الحكومة

 

 التّعاون المتبادل -1المعيار  1.2

 

يجب على الحكومات تقوية التّعاون الثّنائي بين اإلدارات الجمركية والمؤّسسات الحكوميّة 

  .األخرىالمختّصة 

ألخرى ة اة المختص  عاون المتبادل بين الجمارك والوكاالت الحكومي  يتم تشجيع الت   1.1.2

 .د الوسائطقل المختلفة بما في ذلك متعد  م حركة البضائع في وسائط الن  التي تنظ  

 الت عاون بين الجمارك وسلطات الط يران المدني  2.1.2

لة ببرامجها          يجب أن تنشئ الس لطة الجمركي ة تعاون متبادل مع سلطات الط يران المدني ذات الص 

والوكيل  (AEO)ة مثل برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد المعنية بمنح الشهادات األمني  

ل المعروف  آخذين بعين االعتبار الوضع الخاص لكل عضو. يجب على  (RA/KC)المنظ م/المرس 

ع سلطات الط يران المدني على االعتراف بدور مستوى تحليل المخاطر للش حنات الذي  الجمارك أن ت شج 

ه تحليل المخاطر هذا عملي ات إعادة الفحص للش حنات بإستخدام ما تلعبه في أمن البضائع. ربما يوج  رب  

 ج إطار األنظمة االعتيادية لسلطة الط يران.تكنولوجيا الفحص خار

 ة وسلطات الموانئالتّعاون بين الّسلطة الجمركية والّسلطات البحريّ   3.1.2

وكذلك  اخلية(رق البحرية الد  ة )متضمناً الط  لطة البحري  ة تعاون مع الس  لطة الجمركي  يجب أن ت نشئ الس  

عاون الت وفيق بين برامج المشغ ل االقتصادي المعتمد ومعايير ن الت  ما يتضم  سلطات أمن الموانئ. رب  

فيما يتعل ق بالمجاالت مثل اإلجراء  (ISPS Code) الموانئ والس فنالقانون الد ولي حول أمن مرافق 

لي ألمن المسافر، الت بادل المناسب والمتاح للمعلومات، باإلضافة إلى موائمة نشاطات مراقبة األو  

 ابعة كلما كان ذلك ممكناً.االلتزام والمت
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 ة وسلطات النقل البري عاون بين الّسلطة الجمركيّ التّ  4.1.2

ن قل )متضمناً ق بالي فيما يتعل  يجب على الس لطة الجمركية أن تنشئ تعاون ثنائي مع سلطات الن قل البر  

ح ، الت بادل المناسب والمتالألمنلي ن هذا الت عاون مجاالت مثل اإلجراء األو  ككي(. ربما يتضم  الن قل الس  

 ما كان ذلك ممكناً.للمعلومات، باإلضافة إلى موائمة نشاطات مراقبة االلتزام والمتابعة كل  

 لي البريدالتّعاون بين الّسلطة الجمركية ومشغّ   5.1.2

تعلق يولين عن األمن فيما لي البريد المسؤإقامة تعاون متبادل مع مشغ  ة يجب على الس لطة الجمركي  

وتبادل المعلومات المتاحة  لي،األو  قييم األمني عاون مجاالت مثل إجراء الت  البريدي. قد يشمل الت   بالن قل

 وحيثما أمكن مواءمة مراقبة االمتثال وأنشطة المتابعة. والمناسبة،

سبقة بين الجمارك ومشغ لي الب الخصوص،على وجه  يد ريجب فحص تبادل المعلومات اإللكترونية الم 

 من أجل تأمين سلسلة الت زويد مع تسهيل اإلجراءات الجمركية للس لع البريدية.

دي حاد البريترد اإلرشادات المعمول بها لسالمة وأمن العمليات البريدية ضمن المعايير األمنية لالت  

 .SAFEمعايير . تتوافق معايير أمان االتحاد البريدي العالمي مع إطار S59و S58العالمي 

 قابة على المسافرينة بالرّ لطات المعنيّ عاون بين الجمارك والسّ التّ  6.1.2

ب أن تشمل فإن العالقة المتبادلة يج الت جارية،مدركين العالقة المحتملة بين المسافرين وتدف قات البضائع 

 .أيضاً الت عاون مع الهيئات المكل فة بتنظيم ومراقبة حركة المسافرين عبر الحدود

 إجراءات وترتيبات التّعاون – 2 المعيار 2.2

التّعاون بين مؤّسساتها المنخرطة في التّجارة  ترتيباتأو إجراءات  وإدامةتطوير يجب على الحكومات 

 .الّدوليعلى المستوى واألمن 

إجراءات  ةلتحسين كفاءة وفعالي   مؤس سات الحكومي ةنسيق بين الإنشاء آليات لضمان الت   يجب 1.2.2

يد األمنية. يجب أن تسمح هذه اآلليات بمواءمة الوظائف والمسؤوليات بين زوسلسلة الت وتشغيل

 بالة وتجن  من أجل ضمان كفاءة العمليات وجودة البيانات المثلى وإدارة المخاطر الفع  مؤس سات ال

 جارة وتسهيلها.ة لتأمين الت  االزدواجية في الجهود الحكومي  

 

 موائمة برامج األمن –  3المعيار   3.2
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بات برامج/أنظمة األمن المختلفة المطبّقة لتعزيز ة متطلّ مئلحكومات كلما كان ذلك ممكناً موايجب على ا

 .لتّزويدأمن سلسلة ا

يجب على الس لطة الجمركية تطوير تعاون متبادل مع المؤس سات الحكومية األخرى بما يتوافق  1.3.2

سات األخرى لطة الجمركية والمؤس  . يجب أن تضمن الحكومات بأن الس  مع برامج األمن العاملة لديها

لين اآلمنيين كجزء من هذه اتها من أجل تقييم واعتماد المشغ  تعمل مع بعضها البعض لموائمة عملي  

ل المعروف AEOالعملية المنس قة )مثل المشغ ل االقتصادي المعتمد   (RA/KC)، الوكيل المنظ م/المرس 

 .(ICP)، برنامج االلتزام الد اخلي (ISPS Code)القانون الد ولي حول أمن مرافق الموانئ  والس فن  ،

مول جاه تنسيق برامج األمن المعلطات العمل بات  . فيما يتعل ق بإجراءات أمن الش حن، يجب على الس  2.3.2

ل المعروف ، الوكيل المنظ م/المAEOل االقتصادي المعتمد بها وخصوصاً )مثل المشغ    (RA/KC)رس 

، الت بادل المناسب والمتاح مثل تطبيق اإلجراء األولي لألمن عاون المجاالتن هذا الت  . ربما يتضم  

ً بعد منح  للمعلومات، باإلضافة إلى موائمة نشاطات مراقبة االلتزام والمتابعة كلما كان ذلك ممكنا

 ً  لة بسحب أو إبطال الوضع القانوني(.تبادل المعلومات ذات الص   الت فويض/الوضع القانوني )متضمنا

 تنسيق معايير الّرقابة الوطنيّة – 4  . المعيار4.2

بما  ة،الحكوميّ مؤّسسات ويد للزة ألمن سلسلة التّ قابة الوطنيّ يجب على الحكومات تنسيق تدابير الرّ 

ارة جدابير على التّ من أجل الحد من أي تأثير سلبي لهذه التّ  المخاطر،في ذلك إدارة المخاطر وتخفيف 

 ولية.المشروعة والحركة الدّ 

ً لطة الجمركي  جب على الس  ي. 1.4.2  ، الت عاون مع كافة المؤس سات من أجل تنسيق ة ، كلما كان ذلك ممكنا

قابة، المعايير واالستراتيجي   لة بضمان األمن اجراءات الر   والت نافسية االقتصادية. ربماات ذات الص 

ن هذا الت عاون المعاينة المتزامنة )المعاينة الفعلي   ة و/أو اإلدارية( ، إدارة المخاطر المنس قة يتضم 

قابة.  واالعتراف المتبادل في مجال الر 

يجب أن تدخل الجمارك في ترتيبات أو اتفاقي ات مع المؤس سات الحكومي ة التي يع هد إليها  2.4.2

لس لطات الت نظيمية بشأن سلع معي نة )مثل األسلحة والمواد الخطرة( التي قد تؤث ر على األمن والس المة با

ة. يجب أن يتوافق الت عاون في األمن والت فتيش والت خليص على هذه البضائع مع مبادئ المعيار   4العام 

 أعاله.

 

 

 تطوير االستمرارية واستئناف التّدابير -5المعيار   5.2
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ة األخرى وكذلك القطاع الخاص لتحديد أدوار الحكوميّ مؤّسسات يجب أن تعمل الجمارك مع ال

ارة في ججارة وتدابير االستئناف من أجل مواصلة التّ ق باستمرارية التّ ات كل منها فيما يتعلّ ومسؤوليّ 

 .يعّطل هذه الحركةحالة وقوع حادث 

واستئنافها ، ومن أجل مواصلة التجارة في حالة وقوع جارة فيما يتعلق بإجراءات استمرارية الت  . 1.5.2

ً ن يتم تطوير اآلليات والخطط مسبقحادث تخريبي ، من المهم أ ذات  اتبناًء على األدوار والمسؤولي   ا

 رورة.لة وتحديثها حسب الض  الص  

 تنسيق متطلّبات حفظ البيانات -  6  المعيار  6.2

خليص لتّ لاألخرى التي تتطلب بيانات  الحكوميّةمؤّسسات الة مع يجب أن تضع الجمارك ترتيبات تعاونيّ 

بما  استخدامها،ولية ونقلها وإعادة جارة الدّ لس لبيانات التّ قديم السّ البضائع من أجل تسهيل التّ على 

 افذة الواحدة.يتوافق مع مفهوم النّ 

أن تعمل الجمارك وغيرها من المؤس سات الحكومي ة على إنشاء نظام ي مك ن أصحاب  يجب 1.6.2

ة واحدة إلى سلطة معينة واحدة، ويفض ل في هذا  المصلحة من إرسال المعلومات المطلوبة إلكترونياً مر 

قات ف  الس ياق أن تكون الجمارك. يجب أن تسعى الجمارك عن كثب للت كامل مع العملي ات الت جارية وتد

على سبيل المثال عن طريق استخدام الوثائق الت جارية مثل  العالمي ة،المعلومات في سلسلة الت زويد 

 الفاتورة وأمر الش راء واعتبارها بيانات جمركية في الت صدير واالستيراد.

ة ئأن تسترشد الحكومات بالمعايير الد ولية من حيث صلتها بإنشاء وتعزيز واعتماد بي ينبغي 2.6.2

الن افذة الواحدة ، مثل توصيات واألدل ة اإلرشادي ة لمركز األمم المت حدة لتسهيل الت جارة واألعمال 

االلكترونية بشأن إنشاء الن افذة الواحدة ، الد ليل الوافي للن افذة الواحدة لمنظ مة الجمارك العالمي ة ، ونموذج 

 بيانات منظ مة الجمارك العالمية.

 كوماتعاون بين الحالتّ 

 التّعاون المتبادل  7المعيار  .27

ى خرالمتبادل بين اإلدارات الجمركيّة والمؤّسسات الحكومية األ تعزيز التّعاونيجب على الحكومات 

 .اتّحاد جمركي فيأو عبر الحدود  تّزويدالمنخرطة بأمن سلسلة ال

درات ية ، وبناء القوالمساعدة الفن   دريب ،عاون المتبادل تبادل المعلومات ، والت  قد يشمل هذا الت  . 1.7.2

 ات.، ومواءمة ساعات العمل عند االقتضاء ، ومشاركة المعد  

 تطوير ترتيبات أو بروتوكوالت التّعاون -8  المعيار 8.2

يجب على الحكومات تطوير ترتيبات أو بروتوكوالت تعاون بين مؤّسساتها التي تعمل جنباً إلى جنب 

 اتّحاد جمركي. في أوفي الحدود المشتركة 
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ن هذا الت عاون توقيع مذك رات تفاهم، اتفاقي ات تعاون إداري متبادل في المسائل . رب  1.8.2 ما يتضم 

 أو أي ترتيبات أخرى من أجل تحقيق معايير اإلدارة المنس قة عبر الحدود. (CMAA)الجمركية 

 

 تنسيق برامج األمن  –9  المعيار  9.2

ذلك مناسباً، تنسيق متطلّبات البرامج المختلفة لألمن المطبّقة لغايات  يجب على الحكومات، كلما كان

 تعزيز إجراءات أمن سلسلة التّجارة الّدولية.

لتعزيز برامج األمن كلما كان  تزويدات المنخرطة في أمن سلسلة ال. يجب أن تتعاون المؤس س1.9.2

ذلك مالئماً. ربما يتحق ق الت عاون من خالل موائمة المتطل بات، تعزيز الفوائد لألعضاء وتقليل 

 اإلزدواجيات غير الض رورية.

 تنسيق معايير الّرقابة عبر الحدود – 10  المعيار 10.2

 يجب أن تعمل الحكومات لتنسيق معايير الّرقابة عبر الحدود

قد يشمل التعاون االعتراف المتبادل بتدابير الرقابة وبرامج االمتثال ، وتقاسم الموارد والتقنيات  1.10.2

 رف اآلخر.، وقبول تخليص البضائع من قبل الط  

 التّعاون متعّدد األطراف

 إنشاء التّعاون المتبادل – 11المعيار  11.2

تقوية التّعاون بين ومع المؤّسسات  على الحكومات، مع بعضها البعض،أن تعمل يجب 

 في التّجارة. دلتّزويالّدولية المنخرطة في أمن سلسلة ا

عاون مع المؤس سات ة الت  يجب على الحكومات التي تعمل من خالل منظ مة الجمارك العالمي   1.11.2

لد ولية وتعزيز المعايير اتطوير وإدامة لد ت زويجارة الد ولية وأمن سلسلة الالد ولية المنخرطة في في الت  

 المنس قة.

 تطوير ترتيبات أو بروتوكوالت التّعاون – 12المعيار  12.2

عن أعضائها ترتيبات تعاونية وتحافظ  ة نيابةً مة الجمارك العالميّ ينبغي أن تضع منظّ 

مة ولي والمنظّ يران المدني الدّ مة الطّ ولية )مثل منظّ عليها مع الهيئات الحكومية الدّ 

 يد.زوالبحرية الدولية واالتحاد البريدي العالمي( التي تشارك في أمن سلسلة التّ 
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ن عاوعاوني استكمال عمل األعضاء لمعالجة قضايا مثل الت  الهدف من هذا الجهد الت  سيكون و. 1.12.2

 ولية.ات واعتماد / تنسيق المعايير الد  د الجنسي  نسيق الوطني والمتعد  والت  

 استمراريّة واستئناف حركة التّجارة       الجزء الّسابع

يجب أن تعمل الحكومات مع مؤس ساتها ومؤس سات القطاع الخاص، عالوة على العمل مع        

ات من أجل تعظيم إجراءات استمرارية واستئناف الحكومات األخرى، لتطوير اآلليات والخطط والعملي  

 جارة الد ولية.د في الت  ت زويلمتعل قة بسلسلة اللها وتلك االت جارة في ظل وجود أحداث معيقة 

سيكون للمؤس سات المختلفة أدوار ومسؤولي ات مختلفة من أجل استمرارية الت جارة في ظل وجود      

أحداث معيقة. ومن المفض ل أن تعمل الس لطات الجمركي ة مع المؤس سات الحكومية األخرى ومؤس سات 

وارها ومسؤولياتها. ويجب تطوير اآلليات والخطط بناًء على هذه القطاع الخاص من أجل تحديد أد

 ات، مع ضرورة تحديثها باستمرار.المسؤولي  

ة بجهود تعاوني ة مع بعضها البعض ومع المشغ لين االقتصاديين المعتمدين ستعمل الس لطات الجمركي     

لة بتبادل المعلومات . وستعمل هذه اآلليات على دعم ومجتمع األعمال من أجل تطوير اآلليات ذات الص 

لة بحركة البضائع وعملية المعالجة الجمركية لها  أولويات قطاع األعمال والقطاع الحكومي ذات الص 

ن ال تعاون بين كافة الش ركاء سيمك    د الد ولية.ت زويعي ن وفي ظل إجراءات سلسلة الفي ظل وجود حادث م

 وتعاوني. من تعافي الت جارة بشكل سريع وبشكل شمولي

تم تضمين األدلة اإلرشادي ة للت عاون بين اإلدارات الجمركية مع بعضها ومع مؤس سات القطاعين العام    

ادرة عن منظ مة الجمارك  الت جارة فيوالخاص فيما يتعل ق بتعافي  األدل ة اإلرشادي ة لتعافي الت جارة الص 

. SAFE Packageد في الت جارة الد ولية ت زوية الل معايير أمن وتسهيل سلسلزمة إطار عمحة في العالمي  

متطل بات إدارة األزمة والت عافي من الحوادث في  – Lويمكن الحصول على الت وجية الفن ي في الجزء 

 متطل بات المشغ ل االقتصادي المعتمد.

 الجزء الثّامن    االعتراف المتبادل

 المقّدمة .1
يدعو القرار الخاص بإطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة الد ولية الد ول     

ة، اإلدارات الجمركية أو االت حادات االقتصادية والتي أخطرت األعضاء في منظ مة الجمارك العالمي  

ة الد ول لي بما يتوافق مع مقدرالمنظ مة بني تها األكيدة لتنفيذ معايير هذا اإلطار، أن تقوم بذلك بشكل عم

ة. عالوة على ذلك، يدعو اإلطار اإلدارات ة واإلت حادات االقتصادي  األعضاء واإلدارات الجمركي  

الجمركية العمل مع بعضها البعض لتطوير اآلليات المناسبة للمصادقة على ترتيبات االعتراف المتبادل، 

قابة  ن لفوائد المشتركة لتسهيل الت جارة، واآلليات األخرى التي يمكا ة، أحكامالجمركي  نتائج الت فويض والر 

رة والمزدوجه.   احتياجها إلزالة وتخفيف جهود المصادقة والت فويض المكر 
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عبارة عن عمل أو قرار يتم ات خاذه أو تفويض يتم  واسعاً وهويعتبر مفهوم االعتراف المتبادل مفهوماً   

قد رة أو مقبولة من قبل إدارة جمركية أخرى. توف ر المنهجي ة منحة بشكل مناسب من قبل إدارة جمر كية م 

المعيارية لتفويض المشغ ل االقتصادي المعتمد منص ة صلبة لتطوير األنظمة الد ولية طويلة األجل في 

لة باالعتراف المتبادل للوضع القانوني للمشغ ل االقتصادي المعتمد على المستوى  المستقبل ذات الص 

 ي، المستوى شبه اإلقليمي، المستوى اإلقليمي، المستوى الد ولي.نائالث  

 د من الض روري ما يلي:من أجل أن يعمل مفهوم االعتراف المتبادل بشكل جي  

  يجب أن تكون برامج الش ريك االقتصادي المعتمدة متوافقة ومتطابقة مع المعايير والمبادئ

 ;اإلمداد في الت جارة الد وليةالواردة في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة 

  ن أحكام "عمل" قوية بشكل كافي لكل من يجب أن تتوف ر معايير مشتركة وموافق عليها تتضم 

 ;الس لطة الجمركي ة والمشغ ل االقتصادي المعتمد

 دة بحيث ت مك ن الس لطة الجمركي ة من الث قة في تفويض طرف آخر طبق ة بطريقة موح   ;معايير م 

 ت فاق ه يجب االفإن   مفو  ضة،ض طرف آخر بعملي ة الت رخيص من قبل سلطة جمركي ة إذا تم تفوي

 ;على اآللية والمعايير لذلك الت فويض

 تشريع يمك ن من تطبيق نظام االعتراف المتبادل;  

 قليمي،إ اقتصادي تكامل ترتيبات أو تجاري اقتصادي تكامل لديهم الذين األعضاء على يجب 

 معايير ميعج لتوحيد يسعوا أن المقابل، التكامل مستوى على المتبادل االعتراف أنظمة تنفيذ عند

 المنصوص حوالن   على AEO المشغ ل االقتصادي المعتمد وضع وإعادة وإزالة وتعليق منح

 .SAFE سيف معاييرعمل  إطار في عليه

الد ولية، يرتبط مفهوم د في الت جارة ت زويل معايير أمن وتسهيل سلسلة الفي إطار منظومة إطار عم

 االعتراف المتبادل بثالثة مجاالت متمي زة:

 الت فويض: يجب أن توافق الس لطة الجمركي ة على الوضع القانوني  – 3المعيار  2ّركيزة ال

 للمشغ ل االقتصادي المعتمد.

 أن يستفيد المعلومات االلكترونية الم   – 6المعيار  1 ّركيزة ال ، ً المشغ ل سبقة: يجب أيضا

قمية، مع الس ماح للمشغ ل االقتصادي  االقتصادي من االعتراف المتبادل في مجال الش هادات الر 

سائل االلكترونية لتلك االدارات الجمركية التي توافق على االعتراف بهذه  من تقديم كافة الر 

 الش هادة.

 ة المنهجيات واالت صال: يجب أن توف ر الس لطة الجمركي   االستهداف-7المعيار  1 ّركيزةال

ت االمشتركة لالستهداف والفحص باألشعة، استخدام مجموعة معياري ة لمعايير االستهداف، وآلي  

 ةوستساعد هذه العناصر في تطوير األنظمة المستقبلي   ;/أو تبادل المعلوماتلالت صال ومتطابقة 

لة باالعتراف قابة ذات الص   المتبادل. للر 

 

قابة األمني ة ويمكن أن يمكن أن يكون االعتراف المتبادل كوسيلة لتجن ب االزدواجي   لة بالر  ات ذات الص 

قابة ت   ويفحص  ا.عليهساهم بشكل كبير لتسهيل اجراءات حركة الت جارة في سلسلة الت جارة الد ولية والر 
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اف المتبادل. ومع ذلك، فقد تم إدراك بأن قرارات هذا الجزء من الوثيقة الخيارات إلنشاء ترتيبات االعتر

 .واالت حاداتة أو/االعتراف المتبادل سيتم ات خاذها من قبل االدارات الجمركي  

 . االعتراف المتبادل للمشغّل االقتصادي المعتمد2

خال مفاهيم إلدات االعتراف المتبادل الت وجيه لإلدارات توف ر األدل ة اإلرشادية لتطوير ترتيبات/اتفاقي  

حق ات األعمال )الملاالعتراف المتبادل. ويتوف ر نموذج للت طبيق والت فويض في اإلطار العام لعملي  

ابع(. وتوف ر هذه الت رتيبات أساس ممتاز للت طوير الن هائي للن ظام الد ولي لالعتراف المتبادل. ويجب  الر 

تاج ل االقتصادي المعتمد يحوضع القانوني للمشغ  اإلعتراف بأن النظام الد ولي لالعتراف المتبادل لل

وفي هذا الس ياق، فمن المالحظ وكما تم اقتراحه من قبل أعضاء  باإلضافة،بعض الوقت لالنتهاء منه 

في  دت زويل معايير أمن وتسهيل سلسلة البأن يجب تطبيق إطار عمللمنظ مة ة المنظ مة واألمانة العام  

ابة قمرحلي ة" تقد مية، بحيث تكون التوق عات للت طبيق المستقبلي ألنظمة الر  الت جارة الد ولية "بطريقة 

راكة. وبالت الي سيتم تطوير المبادرات الث نائية، شبه اإلقليمية أو اإلقليمية كلبنات ة لبرامج الش  الجمركي  

 ة بات جاه تحقيق هذا الن ظام العالمي.أساسي  

 لالتحاد الجمركي اإلقليمي AEO. برامج المشغّل االقتصادي المعتمد 1.2

ات االعتراف حاد الجمركي واتفاقي  ة لالت  اإلقليمي   AEOإن تطوير برامج المشغ ل االقتصادي المعتمد 

متعد دة األطراف على أساس إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة  MRAالمتبادل 

المتبادل وتنسيق وضع المشغ ل االقتصادي المعتمد في جميع ل االعتراف يمكن أن يسه   SAFEالد ولية 

 أنحاء العالم.

الخاصة باالتحاد الجمركي اإلقليمي بمثابة  AEOيمكن أن تكون برامج المشغ ل االقتصادي المعتمد 

داخل المناطق التي يوجد بها مجموعة  AEOمثال على نهج موحد لبرامج المشغ ل االقتصادي المعتمد 

بما في ذلك معايير أو متطل بات  بها،جموعة مشتركة من الت شريعات الجمركي ة المعمول واحدة أو م

. بموجب هذا AEOالمشغ ل االقتصادي المعتمد حالة الت حقق ومنح وتعليق وإزالة وإعادة تشغيل 

الممنوحة من قبل إدارة الجمارك  AEOمن المفترض أن حالة المشغ ل االقتصادي المعتمد  المفهوم،

 لذلك،ضو واحد معترف بها من قبل إدارات الجمارك لألعضاء اآلخرين داخل االتحاد الجمركي. لع

عبر المنطقة بأكملها دون الحاجة  AEOيمكن للش ركات االستفادة من حالة المشغ ل االقتصادي المعتمد 

 .إلى اتفاقي ات اعتراف متبادل منفصلة أو إضافية

 . اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف 2.2

داخل المنطقة أو  AEOsيتم توفير نهج بديل لالعتراف المتبادل بـببرامج المشغ ل االقتصادي المعتمد 

متعددة األطراف. يمكن أن تزيد  MRAبين األعضاء الشركاء من خالل ترتيبات االعتراف المتبادل 

تيبات أي ً من فعالي ة االعتراف هذه االتفاقات أو التر  ألنها تغط ي العديد من األعضاء  المتبادل،ضا

د لبرامج المشغ ل االقتصادي المعتمد  خاصة فيما يتعل ق  ،AEOالمشاركين الذين وافقوا على نهج موح 

. AEOبمعايير أو متطل بات الت حقق ومنح وتعليق وإزالة وإعادة وضع المشغ ل االقتصادي المعتمد 
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ـ ببرامج المشغل االقتصادي المعتمتنص االتفاق  دات المتعد دة األطراف على إمكانية االعتراف المتبادل ب

AEOs  بين العديد من األعضاء المشاركين وفقاً التفاق أو ترتيب واحد. يمكن أن تؤدي عملية تفاوض

لت شغيلية ن الت كاليف اوبالت الي من شأنها أن تقل ل م األعضاء،واحدة إلى االعتراف المتبادل بين العديد من 

 التي ينطوي عليها إبرام اتفاقات االعتراف المتبادل الث نائية.

 ةاالعتراف المتبادل ألنظمة الّرقابة الجمركيّ  .3

غم من وجود تاريخ للت  ي لإلدارات الجمركي  ة تحد  تمث ل هذه الجزئي   عاون اإلداري المتبادل ة. فبالر 

 متطل بات إطار عمل معايير أمن وتسهيل ق بالعمل الجمركي، فإن  وترتيبات تبادل المعلومات في يتعل  

قابة تعتبر بشكل ن تغطي إطار الد ولية التيسلسلة الت زويد في الت جارة  سبي تبادل المعلومات ونتائج الر 

 حديثة العهد.

ما العناصر التي رب   في ظل إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة الد ولية، فإن  

قابة على سلسلة واسعة من الن شاطات الجمركي   ال ذلك ة، ومثتساهم باتجاه تحقيق اعتراف متبادل للر 

ادر عن منظ مة الجمارك العالمي   قية فاة. وعالوة على ذلك، تحتوي ات  الد ليل الوافي إلدارة المخاطر الص 

ت اأحكام ذات صلة بتنفيذ الن شاطات المشتركة لعملي   جوهانزبيرغ واالتفاقية الن موذجية المتبادلة على

 لة بالبضائع.تقييم المعلومات واالستخبارات ذات الص  

 

 دور منّظمة الجمارك العالميّة. 4

لة بإطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة الد ولية بقيمة اجتماعات قر ي   القرار ذو الص 

د ة لتقديم الوضع القانوني للش ريك االقتصادي المعتمر هذه االجتماعات منص  وربما توف  الت قييم الد ورية. 

ع لجنة  قمية. وتشج  قابة والتراخيص الر  في  األعضاء الد ولات الس ياسعالوة على نتائج عملي ات الر 

لة بالمشاريعلعاالمنظ مة للمشاركة بف يادية والبرا ي ة في هذه االجتماعات وتقديم الت قارير ذات الص  مج الر 

جاه تحقيق الهدف من االعتراف المتبادل. ومن المفض ل لدى المنظ مة المشاركة في التي يتم تطويرها بات  

ختارة. ورب   ما تساعد مثل هذه المشاريع في عملية الت علم وتحديد المشاكل العملي ة للت حليل مشاريع ريادية م 

 والمناقشة.

 

 

 

X 

                                                                                         X                   X 
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 األول:الملحق 

 تعريفات

 ل االقتصادي المعتمدغّ المش

نخرط في حركة الت جارة وفي أي عمل تم المصادقة المشغ ل االقتصادي المعتمد عبارة عن طرف م  

يابة عنها وبما يتوافق مع معايير المنظ مة أو أي معايير ة أو بالن  ة المحلي  الس لطة الجمركي  قبل عليه من 

ن المشغ ل االقتصادي المصن عين، المستوردين، المصد رين، ذات صلة. رب  أمن سلسلة  ما يتضم 

ت الت جميع، الوسطاء، الموانئ، المطارات، مشغ لي المرافق، الش ركات شركاالمخل صين، الن اقلين، 

عين، وكالء الش حن.   المتكاملة، المستودعات، الموز 

 الحاوية

ن مصطلح  ية أو أي  الحاوية،إلغراض هذه الوثيقة فقط، يتضم  الحاويات البحري ة، الحاويات الجو 

 القطار، الط ائرة أو الس فينة أو أي وسيلة( للن قل.مقصورة محمولة ت وضع فيها البضاعة )كما في 

 الّشحن عالي المخاطر

يعتبر الش حن عالي المخاطر الذي ال يتوف ر حوله معلومات غير كافية أو الس بب الذي يدعونا العتبارها 

يشير إلى أن معلومات استخبارات تكتيكية عالية المخاطر، أو أن منهجية تقييم منخفضة المخاطر، 

 الت المخاطر مبني ة على معلومات ذات صبغة أمني ة يتم تحديدها على أنها عالية المخاطر.سج

 

 إدارة المخاطر

د الس لطة الجمركية  إدارة المخاطر عبارة عن تطبيقات منظ مة إلدارة اإلجراءات والممارسات والتي تزو 

  على مخاطر. لمعالجة حركة الس لع واإلرساليات التي تنطوي بالمعلومات الض رورية
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 الّشحنة أو وسيلة النّقل

ية، الش   ن حاوية الش حن البحري، الحاوية الجو   و سي ارة السك ة الحديدية.احنة القاطرة أتتضم 

 

 المسح

ن الص ور أو أثر  يعني المسح لة  اإلشعاع(االستحواذ على المعلومات )التي ربما تتضم  ذات الص 

 .ت دخليةة من أجهزة الفحص غير البالبضائع ووسائط الن قل من خالل االستفاد

 

 تّحريال

ي يعني ال ية ة التي تعود للبضائع ووسائط الن قل في عملتقييم المعلومات والمعلومات االستخباري  ت حر 

تقييم المخاطر )يدوي، محوسب، أو أي وسية أخرى(.
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  الثّانيالملحق 

 ةوليّ في التّجارة الدّ  زويدلتّ اني إلطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة االملحق الثّ 

 عناصر البيانات

رسائل حالة 

 الحاوية

ة خطّ 

خزين التّ 

في 

 باخرة ال

وصف 

 الّشحن

وصف 

 البضاعة

مة عريف/منظّ رمز التّ  اإلسم الوصف 

 ةالجمارك العالميّ 

 الّرقم

   X  انالبينظ م ي  لتحديد اسم وعنوان الط رف الذي 

تم إصدار بيان  عمن أو نيابةً  ،الجمركي

 أو لديهأو من هو صاحب البضاعة  الت صدير،

ذي الوقت ال في الت صرف بهاحقوق مماثلة في 

 يتم فيه قبول الت صريح الجمركي

ر،  الم صد  

ز  مرم 

R032 1 أ 

   X   رف الذي ينظ م بيان إسم )وعنوان( الط

بيان  ابه عنه يتم تنظيمأو الذي بالني   –الت صدير 

الت صدير أو هو صاحب البضاعة أو له نفس 

 ف بها عند قبول البيان.صر  الحقوق للت  

ر  ب R031 1 إسم-الم صد  

   X   صفت  رف مرسل البضاعةتحديد الط كما و 

 في عقد الن قل من قبل الجهة التي تطلب الن قل.

ز ل، مرم  رس   أ R021 2 الم 
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   X  إسم )وعنوان( الط رف الذي ي رسل البضاعة

كما وصفت في عقود الن قل من قبل الط رف 

 الذي يطلب الن قل.

ل رس   ب R020 2 إسم-الم 

 X X X  تحديد الط رف الذي يوفر وسائط نقل البضاعة

 بين نقطتين معي نتين

 أ R012 3 تحديد الن اقل

 X X X وعنوان( الط رف الذي يوف ر وسائط ن قل  إسم(

 ين. تالبضاعة بين نقطتين معين

 ب R011 3 إسم -الن اقل

   X  تحديد الط رف الذي ينظ م ، أو بالنيابه عنه يقوم

وكيل الت خليص، بتنظيم بيان االستيراد . ربما 

 ن هذا االجراء شخص يملك البضاعة يتضم  

المستورد، 

ز  مرم 

R038 4 أ 

   X  )الذي ي نظ م بيان الط رف إسم )وعنوان

االستيراد الجمركي أو يتم تنظيم البيان 

يابة عنه من قبل مخل ص جمركي الجمركي بالن  

ن أي  ل . ربما يتضم  أو أي شخص آخر مخو 

تم إرسال الضاعة  وشخص يملك البضاعة أ

 له. 

 ب R037 4 إسم -المستورد

   X ف ال عر  الم رسل إليه،  البضاعة إليهاإرسال  هة التي يتمجم 

ز  مرم 

R015 5 أ 

   X  رسل إليه،   تحديد الجهة التي يتم إرسال البضاعة لها الم 

 إسم

 

R014 5 ب 
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 2021حزيران/يونيو 

   X   ل الجهة المرس   ل إليهاتحديد الجهة المرس

ز  إليها، مرم 

R046 6 أ 

   X   ل الجهة المرس   ل إليهااإلسم )والعنوان( للجهة المرس

إليها، في ظل 

عدم وجود 

 رمز

R045 6 ب 

   X   م لها البضاعة. سل  إسم وعنوان الجهة التي ت

العنوان والمنطقة و/أو البلد الذي يتطل به 

 الت شريع الوطني استناداً للمتطل بات المحلية. 

 R027 7 م لجهةيالت سل

  X X   لع تحديد البلد الذي من خالله تعبر الس

 د.المقصوالمسافرين من بلد المنشأ إلى بلد 

بلد )بلدان( 

ز  المسار، مرم 

064 8 

   X  ض للعمل بالن يابة عن تحديد الطرف المفو 

 طرف آخر

ز  أ R004 9 الوكيل، مرم 

   X  ض لعمل بيابة عن اسم وعنوان الط رف المفو 

 طرف آخر

 ب R003 9 إسم-الوكيل

 X  X  الت صنيف غير الت جاري للس لع من قبل منظ مة

 تقييس معيارية

 أ 10 *145 تصنيف الس لعة

   X  لغة واضحة لوصف طبيعة البضاعة تكفي

ة نظيمية الحدودي  قابة الت  لتحديدها ألغراض الر  

حة النباتية، االحصاءات مثل الجمارك، الص  

 قل. أو الن  

وصف 

 البضاعة

 ب 10 137
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 2021حزيران/يونيو 

   X  الت صنيف غير الت جاري للس لع من قبل منظ مة

 تقييس معيارية

تصنيف الس لعة 

ألمم ارقم  –

حدة المت  

للبضائع 

الخطرة )رموز 

الس لع الخطرة( 

إذا باإلمكان 

 تطبيقها.

145* 11 

   X مز الذي يحدد نوع الغالف للصنف نوع تحديد  الر 

ز  الطرود، مرم 

 أ 12 141

   X في طرود  عدد المواد اإلفرادية الموضوعه

بطريقة ال يمكن تجزئتها بدون عمل التغليف 

 ألول مرة

 ب 12 144 رودعدد الط  

   X  الوزن )حجم( البضاعة متضمنة الغالفات

 باستثناء معدات الناقل للتصريح 

الوزن القائم 

 اإلجمالي 

131 13 

X X X X  العالمات )الحروف و/أو األرقام( التي تحدد

 جهاز تحميل الوحدة مثال:اآللية 

رقم تحديد 

 اتالمعد  

 أ 14 159

X X X X  مز الذي يحدد المواصفات، مثل الحجم الر 

 والن وع لقطعة وسيلة النقل

حجم المعد أت 

 ونوع الت عريف

 ب 14 152

  X X  تحديد رقم الرصاص الجمركي المثب ت على

 وحدة النقل

صاص  رقم الر 

 الجمركي

165 15 
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 2021حزيران/يونيو 

  X X  ح عنها في البيان مجمل قيم الفواتير المصر 

 الجمركي المنفرد

 جماليةإلالقيمة ا

للفاتورة  

)متضمنة 

ز(  العملة، مرم 

109 - 135 16 

  X X   د للبضاعة الرقم المرجعي الفريد المحد

 المعرضة للرقابة الحدودة 

قم المرجعي  الر 

الفريد 

 لإلرسالية

016 17 

   x  ف على الطرف الذي تباع له البضاعة المعر 

 أو الخدمات

المشتري، 

 زمرم  

R010 18 أ 

   x  اسم )وعنوان( الطرف الذي تباع له البضاعة

 أو الخدمات

 ب R009 19 إسم-المشتري

   x  المعرف على الطرف الذي تباع له البضاعة

 أو الخدمات

ز  أ R051 19 البائع، مرم 

   X  اسم وعنوان الط رف الذي يبيع السلع

 لمشتريوالخدمات 

 ب R050 19 اإلسم-البائع

   X .الم صن ع إسم )وعنوان( الط رف الذي ي صن ع السلع R042 20 أ 

ف على الط رف الم صن ع للسلع.     ز-الم صن ع المعر  رم   ب R043 20 م 

   X  اسم ]وعنوان[ الطرف الذي يتم تحميل

 البضائع في موقعه الفعلي في معدات النقل.

 أ R024 21 جزء الش حن

   X   ف للطرف الذي يتم تحميل البضائع في المعر

 موقعه الفعلي في معدات النقل.

-جزء الش حن

ز رم   م 

R025 21ب 
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 2021حزيران/يونيو 

   X  اسم ]وعنوان[ وكيل الشحن الذي يجمع بين

حنات الفردية األصغر حجما في شحنة الش  

ا ( يتم إرسالهجميعواحدة أكبر )في عملية الت  

ة عنشاط المنشأة المجم  ظير الذي يعكس إلى الن  

ناتها حنة الموحدة على مكو  الش   تجزئةب

 األصلية.

 

اسم المسؤول 

 عن الت جميع

R018 22أ 

   X   نات ححن الذي يجمع بين الش  تحديد وكيل الش

حنة واحدة أكبر الفردية األصغر حجما في ش

( يتم إرسالها إلى النظير )في عملية التجميع

المجمعة بقسمة الذي يعكس نشاط المنشأة 

 حنة الموحدة على مكوناتها األصلية.الش  

اسم المسؤول 

-عن الت جميع

ز  ٌمرم 

R019 22ب 

   X  تحديد البلد الذي تم فيه إنتاج السلع أو تصنيعها

ة عريفدة لتطبيق الت  وفقا للمعايير المحد  

 ة أو أي تدبير يتعلقالجمركية أو القيود الكمي  

 بالتجارة.

 

-بلد المنشأ

ز  مرم 

063 23 

 X X   تحديد ميناء أو مطار أو محطة شحن أو محطة

سكة حديد أو مكان آخر يتم فيه تحميل 

 البضائع على وسائل النقل المستخدمة لنقلها.

-مكان الت حميل

ز  مرم 

L010 24 أ 

 X X   اسم ميناء أو مطار أو محطة شحن أو محطة

سكة حديد أو مكان آخر يتم فيه تحميل 

 ب L009 24 مكان الت حميل
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 2021حزيران/يونيو 

على وسائل النقل المستخدمة في البضائع 

 نقلها.

X X X   

االسم لتحديد وسائل النقل المستخدمة في 

 .عبور الحدود

تحديد وسائل 

النقل العابرة 

 للحدود

 

T005 25 أ 

X  X   جنسية وسائل النقل النشطة المستخدمة في

 عبور الحدود، مرمزة.

 

جنسية تحديد 

وسائل النقل 

 العابرة للحدود

 مرمزة

T014 25 ب 

 X X   لتحديد رحلة وسيلة النقل، على سبيل المثال

قم ، رالجوية ، رقم الرحلةالبحرية رقم الرحلة

 .البرية الرحلة

 

قم المرجعي الر  

 قللواسطة الن  

149 26 

  X  .رمز يحدد طريقة الدفع لرسوم النقل 

 

طريقة الدفع 

 قل،الن  لرسوم 

 زةمرم  

098 27 

  X   تحديد المكتب التنظيمي الذي تترك فيه

البضائع أو يقصد منها مغادرة اإلقليم 

 الجمركي لإلرسال.

 

مركز الجمارك 

-في الخروج

 زمرم  

G005 28 
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 2021حزيران/يونيو 

  X   لتحديد موقع الوصول األول. وسيكون هذا

ميناء للبحر ومطارا للهواء ومركزا للحدود 

 لعبور األراضي.

 

أول مركز 

ز-وصول  مرم 

085 29 

  X   التاريخ والوقت / الموعد المحدد لوقت

ل وسائل النقل في المطار األول وصو

)المركز البري( (، والوصول إلى الجوي)

( يعند نقطة الحدود األولى و )البحر

 الوصول إلى الميناء األول، المشفرة.

 

تاريخ ووقت 

صول إلى الو

ميناء الوصول 

األول إلى 

قليم اإل

 ،يركالجم

172 30 

 X    ،وصف لغة عادي للبضائع من وسيلة النقل

 بشكل عام فقط.

 

وصف 

مختصر 

 للبضائع

138 31 

 X    ديرصتحديد الطرف الذي يمتلك أو يشغل أو 

 معدات النقل، على سبيل المثال الحاوية.

 

مشغ ل 

الحاويات، 

ز  مرم 

R044 32 

 X   .موقع المعدات على واسطة النقل 

 

وضع 

الت خزين، 

ز  مرم 

L041 33 

 X    مؤهل لوصف تصنيف السلع، على سبيل

(، HTSتصنيف التعريفات المنسقة )مثال. ال

وقانون تصنيف مراقبة الصادرات 

نوع تصنيف 

 لعالس  

337 34 
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 2021حزيران/يونيو 

(ECCC وقائمة مدونة مجموعة األمم ،)

المتحدة اإلنمائية، والمدونة الدولية لتسميات 

 (ICZNالحيوانات )

 X    أو محطة الشحن أو اسم الميناء أو المطار

محطة السكك الحديدية أو أي مكان آخر يتم 

فيه تفريغ البضائع )البضائع( من وسائل 

 النقل التي استخدمت لنقلها.

 أ L012 35 فريغمكان الت  

 X    تحديد ميناء بحري أو مطار أو محطة شحن

أو محطة سكة حديد أو مكان آخر يتم فيه 

التي تفريغ البضائع من وسائل النقل 

 استخدمت لنقلها.

 مكان الت فريغ/

 زمرم  

L013 35 ب 

X    رمز حالة  رمز يحدد حالة الحاوية

 الحاوية

351 36 

X     التاريخ والوقت الذي يصبح فيه الحدث المحدد

 فعاالً 

تاريخ ووقت 

 الحالة

380 37 

X     كيف يكون كامل حمولة واسطة رمز يحدد

 لالنق

حالة تحميل 

 معدات النقل

154 38 

X     قائمة ترميز األمم المتحدة للتبادل االلكتروني

 8249للبيانات 

المكان الذي 

 ثوقع فيه الحد

Varoius 

 مختلف

39 

 .الممرّمز متاحاً صية لعنصر البيانات، إذا لم يكن عنصر البيانات سخة النّ يمكن توفير النّ  :1المالحظة 

لع، مثل جدول لوصف تصنيف السّ  لع، الذي يعتبر مؤهالً )صنف تصنيف السّ  337لع( إلى جانب عنصر البيانات )تصنيف السّ  145يلزم اإلبالغ عن عنصر البيانات : 2* المالحظة 

 (ICZNولية لتسميات الحيوانات )نة الدّ والمدوّ ة، حدة اإلنمائيّ نة مجموعة األمم المتّ ( (، وقائمة مدوّ ECCCادرات )(، وقانون تصنيف مراقبة الصّ HTSقة )عريفات المنسّ التّ 
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 2021حزيران/يونيو 

ً ترميز األمم المتّ  التمؤهّ  استخدم أ، 10سبة لإلبالغ رقم : بالنّ 337ت لعنصر البيانات المؤهاّل  المنسق: رقم البند هو جزء من، أو يتم إنشاؤه  النّظام-: حدة لتبادل البيانات الكترونيا

ل رمز األمم ، استخدم مؤهّ 11تسلسل كما وضعتها منظمة الجمارك العالمية وتحافظ عليها. لإلبالغ عن رقم  (،قظام المنسّ وترميزها )النّ  لعق لتوصيف السّ ظام المنسّ في سياق النّ 

 حدة المستخدمة لتصنيف وتحديد البضائع الخطرة.حدة قائمة البضائع الخطرة: رمز األمم المتّ المتحدة / إديفاك : األمم المتّ 

اخرة بة التخزين على الخطّ ذات طبيعة تشغيلية. يمكن أن يتم تقديم البريد اإللكتروني الخاص ب  ورسائل حالة الحاوية باخرةة التخزين في الخطّ م به أن سلّ المُ : من 3المالحظة 

ومناسب من خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة  د وعمليباستخدام جدول بيانات يتم إرساله عبر البريد اإللكتروني )بريد إلكتروني( أو أي شكل معتمد آخر، كما هو محدّ 

 إال عندما تكون متاحة في نظام تشغيل الموجة الحاملة وبالشكل المستخدم من قبل الموجة الحاملة. حول رسائل حالة الحاويةرين. وال يمكن توفير الخدمة المتضرّ 

 

 حالة البحر.هي فقط من أجل  الحاويةة التخزين على الحاوية ورسائل حالة خطّ : عناصر بيانات 4المالحظة 

 انيالثّ الملحق 
 (:CSMsب رسائل حالة الحاوية )األحداث التي تتطلّ  

 اتحالة المعدّ  مدّونة- 8249حدة لتبادل البيانات االلكترونية رميز لألمم المتّ ة التّ مقائ الّرقم

 الوصف حالة المعّدأت الّرمز

 قلات الن  معد  إخطار بتأكيد حجز  الحجز مؤك د 18 1

 رفية.ابة الط  قل خضعت لفحص البو  ات الن  اإلشعار بأن معد   ةفحص في بوابة المحط   19 2

 فريغ.قل وصلت في موقع الت  ات الن  إعالم بأن معد   وصلت إلى موقع التفريغ 20 أ 3

 قل غادرت من موقع التحميل.ات الن  إعالم بأن معد   حميلالمغادرة من موقع الت   21 ب 3

ل 22 أ 4  قل قد تم تحميلها.ات الن  إشعار بأن معد   محم 

ل 23 ب 4  قل قد تم تفريغهاات الن  اإلخطار بأن معد   غير محم 

 فريغات النقل وصلت في موقع الت  إعالم بأن معد   فريغالوصول إلى موقع الت   20 أ 5

 حميل.ات النقل غادرت من موقع الت  إعالم بأن معد   حميلمغادرة موقع الت   21 ب 5

 ة.ضت لحركة داخل المحط  قل قد تعر  ات الن  إشعار بأن معد   ةالحركة داخل المحط   24 6

 قل قد ٌطلبت من أجل توظيبها وتستيف البضاعة بهاات الن  اإلخطار بأن معد   وظيبستيف والت  أمر الت   25 أ 7

 تجريدها.قل قد طلبت من أجل ات الن  اإلخطار بأن معد   جريدأمر الت   26 ب 7
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 2021حزيران/يونيو 

 قل قد تم تأكيد حشوها.ات الن  اإلخطار بأن معد   تأكيد أوامر الحشو 27 أ 8

 اإلخطار بأن معدات النقل تم تأكيد تجريدها. تأكيد التجريد 28 ب 8

 إعالم بأن معدات النقل قد تم إرسالها لإلصالح الثقيل. أرسلت لإلصالح الثقيل 29 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الثّألث
 د في التّجارة الّدوليةل معايير أمن وتسهيل سلسلة التّزويالثّالث إلطار عمالملحق 

 البيانات األمنيّة لما قبل تحميل الّشحن الجّوي

رقم المرجع  الرقم 

مة الجمارك /منظّ 

 العالمية

 الوصف اإلسم
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 2021حزيران/يونيو 

1 R031 الذي ينوب عنه ، ومن هو صاحب البضاعة أو  أو -صدير بيان الت   –رف الذي يصدر اسم ]وعنوان[ الط   المرسل، اإلسم

 خلص منها في الوقت الذي يقبل فيه البيان.له حق مشابه للت  

2 R031 الذي ينوب عنه ، ومن هو صاحب البضاعة أو  أو -صدير بيان الت   –رف الذي يصدر اسم ]وعنوان[ الط   المرسل، العنوان

 له حق مشابه للتخلص منها في الوقت الذي يقبل فيه البيان.

3 R014 رف المرسلةإليه البضاعةإسم )وعنوان( الط   المرسل إليه اإلسم 

4 R014 رف المرسلةإليه البضاعةإسم )وعنوان( الط   المرسل إليه، العنوان 

 بئة.عالمواد الفردية يتم تعبئتها في مثل هذه الطريقة التي ال يمكن تقسيمها دون أول تراجع عن الت  عدد من  عدد الطرود 144 5

مجموع الوزن اإلجمالي  131 6

)بما في ذلك قياس وحدة 

 تصفيات(ال

 

عبئة والتغليف ولكن باستثناء معدات الناقل لغايات التصريح الوزن )الكتلة( من البضائع بما في ذلك الت  

 الجمركي.

 وصف واضح للبضائع من وسيلة النقل، بشكل عام فقط. وصف مختصر للبضاعة 138 7

 

∗ R020  30هو عنصر بيانات في رقم تعريف فئة منظمة الجمارك العالمية A ،  وهو "الطرف الذي يقوم ، من خالل التعاقد مع

 شركة النقل ، بإرسال البضائع أو إرسالها مع شركة النقل ، أو نقلها بواسطته."

يعني فاتورة شحن جوي صادرة عن وكيل الشحن بخصوص استالم ) HAWB: يجب تقديم تعريف ملف البيانات مع رقم 1مالحظة 

ئيسي اقل الرّ ادرة عن النّ ة الصّ فاتورة شحن جوي رئيس)MAWB و / أو رقم ( مقصدليم البضائع في الالبضائع من الشاحن والموافقة على تس

ً لع بخصوص استالم البضائع من وكيل الشّ للسّ   وفقًا لنموذج أعمال الشحن الجوي. فق عليها(روط المتّ للشّ  حن لتسليمها في الوجهة وفقا
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 لملحق الّرابعا

 قتصادي المعتمدط ومتطلّلبات ومزايا المشغّل االشرو

ع في لللس  والمستمر دفق المتزايد الت  حول أمن وتسهيل ة معايير مة الجمارك العالمي  قد وضعت منظ  ل

ل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في عمولية. وهذه المعايير منصوص عليها في إطار جارة الد  الت  

. 2005عام في حزيران من  اجتماعاتهة في مة الجمارك العالمي  الذي اعتمده مجلس منظ   وليةارة الد  الت ح

ها تالعالمية عن ني  مة الجمارك منظ  في عضاء األالجمركية دارات اإلوقد أعربت الغالبية العظمى من 

 ً ة إلطالق هذا البرنامج الجديد دون بالحاجة الملح   البدء في تنفيذ أحكام إطار العمل اآلمن. واعترافا

ضة ة العرياملر المبادئ الش  ر له، اعتمد المجلس وثيقة إطار العمل األساسي التي توف  تأخير ال مبر  

 العالمية. في الت جارة دلت زويسلسلة ا سهيلمن وتأقة بالمتعل  

 

 لمعتمدالمشغ ل االقتصادي ا على مفهومعل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارة يشتمل إطار 

AEO   المشغ ل االقتصادي المعتمد وجيه الفني األساسي لتنفيذ برامجر الت  ويوف AEO  على المستوى

بة تم تصميمه ليكون بمثاوقد ولي. الد   جارية والمجتمع الت  مة الجمارك العالمي  العالمي بين أعضاء منظ  

ال للمعايير طبيق الفع  الوطني ويدعم الت   AEO المشغ ل االقتصادي المعتمد نقطة انطالق لتنفيذ برنامج

 عملالاألعمال التجارية( من إطار  وقطاعاتالجمارك بين شراكات الانية )كيزة الث  حة في الر  الموض  

SAFE  يق طويل المدى لمعايير ذات مغزى والتي سيتم تطبيقها على كل طب. ستوفر هذه اإلرشادات للت

ل هذه المعايير على المستوى العالمي. يجب أن تشك   AEO المشغ ل االقتصادي المعتمدمن الجمارك و

 بعه جميع األطراف المشاركة في هذا الجهد.يجب أن تت  والذي ة "خط أساس" ولية األساسي  الد  

 

ً جارة الد  الت  ت زويد في إدارات الجمارك بأن سلسلة ال وتقر من  . بدالً ديدهتحيمكن  مستقالً  ولية ليست كيانا

ارة جلون قطاعات صناعة الت  ف من العبين يمث  صة تتأل  المخص   نىلك، هو عبارة عن سلسلة من البٌ ذ

ررة لعب أدوارا متكتقد  الجهةفي أن نفس  ألداءد" تمتلك درجة من ات زويض "سالسل العة. فبعالمتنو  

" األخرى، دلت زويضائع إلى بلد معين. وفي "سالسل اعلى المدى الطويل نيابة عن مستورد منتظم للب

يتغير المشاركون إما بشكل متكرر أو يتم تجميعهم لغرض تنفيذ معاملة استيراد واحدة. وبغض النظر 

ة  تملك أي جزء من سلسلقدر الجمارك أنها النة أو طبيعتها الزمنية، تمعي   دتزويعن انتظام أي سلسلة 

العالمية "مملوكة" من قبل جموع العاملين في القطاع الخاص الذين  دلت زويالتجارية. سلسلة ا ت زويدال

جارية للقطاع الخاص أمر بب، فإن دعم ومشاركة المصالح الت  يعملون كجزء من أي سلسلة. ولهذا الس  

 أساسي لنجاح مفهوم إطار العمل.

 

ً  ىهائية إلطار العمل اآلمن، يجب على إدارات الجمارك أن تتبن  الن   سهيلولتحقيق أهداف األمن والت    موقفا

ً شف   ة التي يمكن مواصلة تحديثها وتعديلها وتحسينها لصالح ات الجمركي  في مجال العملي   ومقبوالً  افا

التي تستطيع  رقبشكل استباقي في الط  ولي. وبهذا المعنى، ينبغي للجمارك أن تنظر جاري الد  المجتمع الت  

ة. لي  اعرق فجارة في إكمال أعمالها بأكثر الط  الت   مساعدةعة، إلى مواردها الحالية أو المتوق   بها، استناداً 

رة اولية بخبرة ومعرفة يمكن أن تفيد إدارات الجمارك في إدقل الد  جارة والن  الت   مجموعاتع وتتمت  

واألمن. وينبغي للقطاع الخاص أن يغتنم هذه الفرصة إلقامة تحالفات  سهيلقة بالت  اتها المتعل  مسؤولي  

 صلة باألمن.المت   هامهام  جديدة ومناسبة مع الجمارك، لمساعدة إدارات الجمارك في 
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من الضروري أن يكون هناك بيان واضح  عليه،من أجل الحصول على دعم القطاع الخاص والحفاظ 

. يجب أن يكون هناك فهم مشترك ب المصلحة مشغ ل اقتصادي معتمدصاح بشأن ما ينطوي عليه كون

حديد على وجه الت   ذكرها`والتي يجب  ،AEO المشغ ل االقتصادي المعتمد بات وضعلشروط ومتطل  

أن  يجب أولى،كخطوة  ذلك،ة. واألهم من الوطني   المشغ ل االقتصادي المعتمد فصيل في برامجبالت  و

طار إ ن تحقيقها من خالل المشاركة في برنامجيكون هناك عرض واضح للفوائد الملموسة التي يتعي  

ك مها إدارات الجمارعد تقدير القطاع الخاص للفوائد التي قد تقد  . ي  عمل معايير أمن وتسهيل الت جارة

الة في الجهود المبذولة لتعزيز فضالً عن فوائد المشاركة الفع   العالمي ة،مة الجمارك األعضاء في منظ  

ً عنصراً حاسم العالمي ة،زويد أمن سلسلة الت إلجراءات االت كاليف وفي قدرة القطاع الخاص على تبرير  ا

ة ة الحالية. سوف تساعد الفوائد الواضحة والملموسدابير األمني  دة في عملية تعزيز الت  ة المتكب  اإلضافي  

 ألعمال.اقطاعات في توفير الحافز الالزم ل

 

المشغ ل حديات في بدء برامج مة الجمارك العالمية سيواجهون بعض الت  ومن الواضح أن أعضاء منظ  

هو الوقت  اآلن-د ة الوطنية، ولكن هناك شيء واحد مؤك  في اإلدارات الجمركي  االقتصادي المعتمد 

 ً ً  المناسب لرفع المستوى العالمي للجمارك باعتبارها العبا لمادي، في تأمين الرفاه االقتصادي وا رئيسيا

ة مالعالمية. وبقدر ما يمكن ألعضاء منظ   دلت زويكونها تعمل من خالل حماية تدفق التجارة عبر سلسلة ا

 ً ً مرن الجمارك العالمية أن يضعوا نهجا ن أكثر ، فإنهم سيكونوالمشغ ل لالقتصادي المعتمدلتطوير برامج  ا

مة قد  في البلدان المت المشغ ل لالقتصادي المعتمديالت الالزمة على برامج مو والتعدقدرة على إدارة الن  

 ة لتحقيق ذلك.ة أساسي  عيد الوطني. وينبغي أن تكون هذه الوثيقة بمثابة منص  مو على الص  الن  

 

سوف  مدالقتصادي المعتابرامج المشغ ل بظام العالمي لالعتراف المتبادل ، ينبغي اإلقرار بأن الن  وأخيراً 

 ةمة الجمارك العالمية واألمانة العام  دد، اقترح أعضاء منظ  ، وفي هذا الص  هب بعض الوقت إلنجازيتطل  

نهج " د في الت جارة الد ولية ضمنمعايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويأن يتم تنفيذ إطار عمل  للمنظ مة

ً و "،جمتدر   قابة الر  مة اف المتبادل بأنظطبيق المستقبلي لالعتروقعات للت  الت  تبلور أن ت ينبغي أيضا

 إلداراتوا يجارالت  من القطاع ركاء . ويستفيد الش  القتصادي المعتمداالمشغ ل  لبرامجي ة الجمرك

حوذوا ولية على حد سواء، شريطة أن يستد الد  ت زويضافية في أمن وتسهيل سلسلة الة إمن فعالي   ةلجمركيا

 .مليعبشكل وخذوا إجراءات إيجابية لتنفيذ أحكامه في أقرب وقت ممكن على زخم اإلطار اآلمن وأن يت  

 

 

 تعريفات

 
أي طريقة من الكيانات الخارجية )غير الجمركية( يتم توظيفها لمساعدة إدارة  مدقق الطرف الثالث:

الجمارك في إنجاز مراجعات تقييم المخاطر األمنية وإجراءات التحقق ذات الصلة. ال يجوز تفويض 

( ومستويات المزايا المطبقة إلى AEOسلطة إدارة الجمارك لمنح حالة المشغل االقتصادي المعتمد )

 جية للتحقق من صحة البيانات.جهة خار

 

ويد زته في سلسلة التلب ومجاالت مسؤولي  م الط  اإلجراء الذي بموجبه يخضع مقد   المصادقة )التّحقق(:

ً وفق ادي ااالمشغل االقتص لة التي يستخدمها للوصول إلى حالةات ذات الص  لنماذج أعماله وجميع العملي   ا
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وظ فتها خارجية  جهة-افة من قبل إدارة الجمارك و / أو الجمارك لمراجعة كاملة وشف   AEO المعنمد

عيَّنة،م صادقة الجمارك ل والتي ربما تكون قد تم نشرها على وجه التحديد من قبل الجمارك للمساعدة  م 

 في جهود التحقق الفعلية

 

ادي المشغ ل االقتصبرنامج  فيالمعتمد المشغ ل االقتصادي االعتراف بحالة  :االعتماد والتّفويض

 ممة من مقد  مثل مراجعة الوثائق المقد  مختلفة ن عمليات مة تتضم  إلى منهجية منظ   استناداً  المعتمد،

 لمعايير الدولية األساسيةلتزام بايات األمن، من أجل تحديد االلب، وأصول موقع العمل المادي وعملالط  

 .الدوليةد في التجارة أمن وتسهيل سلسة الت زويإلطار عمل 

 

من  ليةجارة الدود في الت  أمن وتسهيل سلسة الت زويإلطار عمل تنفيذ خطوة بخطوة  دريجي:النهج التّ 

ً الجمارك قبل إدارة   تمد.االقتصادي المع بحالة المشغ للقدرتها وبهدف تحقيق االعتراف المتبادل  وفقا

 

 ل االقتصادي المعتمدجمارك والمشغّ لبات امتطلّ الروط وشّ ال

 
 دت زويلتعقيد سالسل ا وليةجارة الد  د في الت  زويمعايير أمن وتسهيل سلسلة الت   عملإطار درك ي       

المعايير  ملعة القائمة على تحليل المخاطر. ولذلك، فإن إطار دابير األمني  د تطبيق وتنفيذ الت  ولية ويؤي  الد  

  .ل االقتصادي المعتمدالمشغ   يسمح للمرونة وتخصيص خطط األمن على أساس نموذج أعمال (يفس)

دها الجمارك. هذه هي المعايير وترد أدناه بعض أفضل معايير األمن وأفضل الممارسات التي تحد  

ون عجارية الذين يتطل  ع أن يعتمدها أعضاء مجتمع األعمال الت  والممارسات واإلجراءات التي من المتوق  

 إلى تقييم المخاطر ونماذج وتيني، استناداً في االستخدام الر   المشغل االقتصادي المعتمدإلى وضع 

طاعات قعات اإلدارات الجمركية وعرض توق  أيضاً يتم . ول االقتصادي المعتمدللمشغ  جارية األعمال الت  

 .معنونهة األعمال التجارية. يتم تجميع كل من الفئات الفرعي  

 

ً ولية جارة الد  مجتمع الت  ل حم  ت  وال ينبغي إلدارات الجمارك أن        مجموعة مختلفة من من خالل  عبئا

 ةولية. وينبغي أن تكون هناك مجموعة واحدة من المعايير الجمركي  جارة الد  الت   سهيلبات لتأمين وتالمتطل  

ولية الد   ةبات األمن الحكومي  ر أو تتعارض مع متطل  ة ال تكر  العالمي   الجمارك مةنظ  مولية التي وضعتها الد  

 األخرى المعترف بها.

 

مات ها منظ  ة التي وضعتبات والمعايير األمني  حقق منه للمتطل  الذي يمكن الت   لتزامل االشك  ويمكن أن ي        

حدة ابعة لألمم المت  ولية واللجنة االقتصادية ألوروبا الت  مة البحرية الد  ة أخرى مثل المنظ  ة دولي  حكومي  

ً  امتثاالً  ولييران المدني الد  مة الط  ومنظ   أفضل معايير  حد دت-ة الجمركي   للممارسات كامالً أو  جزئيا

 ة.بات متطابقة أو قابلة للمقارناألمن وأفضل الممارسات المبينة أدناه، إلى الحد الذي تكون فيه المتطل  

 االلتزام بالمتطلّبات الجمركيّة إظهار-أ
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 لينت لوضع المشغ  المثب   لتزاماال تاريخاالعتبار ة أن تأخذ بعين يجب على الس لطة الجمركي  

اديين لين االقتصظر في طلب للحصول على حالة المشغ  عند الن   المعتمدين المحتمليناالقتصاديين 

 المعتمدين.

 نصر ما يلي:هذا العب طلّ توي

 المعتمد:ل االقتصادي المشغّ 

ً على مدى فترة يحد دها البرنامج الوطني للمشغ ل االقتصادي  يرتكب،أ. لم  يمة على / جر المعتمد انتهاكا

 معتمد؛ل اقتصادي صنيف كمشغ  مما يحول دون الت   الوطني،النحو المحدد في التشريع 

ب. إذا تم إنشاؤه لمدة تقل عن الفترة المذكورة في "أ" ، فسيتم الحكم عليها على أساس السجالت 

 والمعلومات المتاحة أثناء عملية التقديم ؛ 

ً  عنه سجالً من ينوب لدى ج. أو   منية المذكورة في "أ".نفس الفترة الز  ل لتزاممن اال واضحا

 

 جاريةجالت التّ نظام مرضي إلدارة السّ ب. 
 

 ت في الوقت المناسب ودقيقة وكاملة ويمكنن على المشغ ل االقتصادي المعتمد أن يحتفظ بسجال  يتعي  

 حقق عنصراً ة للت  جارية القابلجالت الت  الحفاظ على الس  عد صدير. وي  ق باالستيراد والت  حقق منها فيما يتعل  الت  

 ً  ولية.الد   ةجارالت   في دت زويفي أمن سلسلة ال أساسيا

 

 

 

 طلب هذا العنصر ما يلي:توي

 المعتمد:ل االقتصادي المشغّ 

 

بما في ذلك نظام المحاسبة الذي يسمح للجمارك بإجراء أي تدقيق  الس جالتأنظمة باالحتفاظ . أ

 ؛صديروالت  قة باالستيراد حن المتعل  مطلوب لحركات الش  

ً الجمارك حق الوصول الكامل إلى الس   منحب.    ؛ةشريعات الوطني  بات الت  بمتطل   جالت الالزمة، رهنا

قابة جالت وج. لديها نظم داخلية للوصول إلى الس    نح تي تمتكون مرضية إلدارة الجمارك الأنظمة الر 

 ؛االعتماد

أن تحافظ بشكل مناسب على أي أذون أو توكيالت أو تراخيص ذات صلة باستيراد البضائع أو  د.  

 تصديرها وإتاحتها للجمارك؛ 

في  ديمهاتقبشكل صحيح ل حفظالوطني، سجالت ال شريعهـ. في حدود أي قيود منصوص عليها في الت  

 وقت الحق للجمارك؛ 

ر ألشخاص غيلغير اآلمن ل نولوجيا المعلومات تحمي من الوصوة كافية لتكف تدابير أمني  و. توظ  

لينالم  .خو 
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 ة الماليّةءالمال –ج 

ً هام   ؤش راً ل االقتصادي المعتمد مة للمشغ  ة المالي  ءعتبر المالت   أمين ظة على تدابير تللقدرة على المحاف ا

 د وتحسينها.ت زويسلسلة ال

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 المعتمد:ل االقتصادي المشغّ 

أعماله  دة لنموذجمع مراعاة الخصائص المحد   يد بما يكفي للوفاء بالتزاماتهكون في وضع مالي جأ. أن ي

مكن أن تساعد يسبة التي إلنشاء قياسات الن   والن سبية،المطلقة  المالي ة،رات . يمكن استخدام المؤش  ونشاطه

قق من ح. تندرج هذه العملية ضمن إجراءات الفحص والت  االقتصادي لفي تحديد الوضع المالي للمشغ  

لألعضاء ويجب أخذها في االعتبار في مجمل الموقف لكل  AEO المشغ ل االثتصادي المعتمد برامج

 ل.مشغ  

 االتّصال التّعاون،االستشارات،  –د 

 ات،المستويعلى جميع  المعتمد،االقتصادي شغ ل ة األخرى والمالمختص  لطات ينبغي للجمارك والس  

من بما في ذلك أ المشترك،شاور بانتظام بشأن المسائل ذات االهتمام ، الت  يةوالمحل   ةوالوطني   ةوليالد  

 ابطريقة ال تعرض أنشطة اإلنفاذ للخطر. يجب أن تساهم نتائج هذ سهيل،الت  يد وتدابير زوسلسلة الت  

 تطوير الجمارك والحفاظ على إستراتيجيتها إلدارة المخاطر. فيشاور الت  

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 المعتمد:ل االقتصادي المشغّ 

ة سيدة بوضوح ويمكن الوصول إليها بسهولة أو جهة اتصال مؤس  ة محد  صال محلي  أ. توفير نقاط ات  

لجميع األمور التي تم تحديدها على أنها تهم صال محلية يمكنها ترتيب الوصول الفوري إلى جهة ات  

ى وما إل فين،الموظ  ومعلومات  حنات،الش  ع وتتب   حن،الش  لجمارك )حجوزات دارة ااالمتثال واإلنفاذ إل

  (؛ذلك

ناعةغرفة عن طريق  االقتضاء،حسب  أو،ب. بشكل فردي  االنخراط في تبادل مفتوح ومستمر  ،الص 

باستثناء المعلومات التي ال يمكن اإلفصاح عنها بسبب حساسيات إنفاذ القانون  الجمارك،للمعلومات مع 

  أخرى؛أو األساس القانوني أو سابقة 

ار إخط المعتمد،ج. من خالل آليات معينة منصوص عليها في البرنامج الوطني للمشغ ل االقتصادي 

بات غير عادية للحصول على مسؤول الجمارك المناسب بأي وثائق شحن غير عادية أو مشبوهة أو طل

 حنات؛الش  معلومات عن 

قديم يجب ت ،المعتمداالقتصادي  للمشغ لالوطني نة منصوص عليها في برنامج ات معي  من خالل آلي  د. 

ائع فون البضإخطار في الوقت المناسب إلى الجمارك وأي سلطات أخرى ذات صلة عندما يكتشف الموظ  

 حسب االقتضاء. البضائع،غير القانونية أو المشبوهة أو غير المعروفة. يجب تأمين هذه 
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 الّسلطة الجمركيّة

، الواجب اتباعها في حالة مندوبيه المعتمد أوالمشغ ل االقتصادي  بالتشاور معتطوير إجراءات أ. 

 المخالفات الجمركية المشتبه فيها؛االستفسارات أو 

ً عملي  كلما كان ذلك االقتضاء و عندب.   عيدين الوطني االنخراط في مشاورات منتظمة على الص   ،ا

 لمشترك،اولية لمناقشة المسائل ذات االهتمام يد الد  زوة في سلسلة الت  والمحلي مع جميع األطراف المعني  

 حن؛والش  قة بأمن المباني بات المتعل  بما في ذلك اللوائح الجمركية واإلجراءات والمتطل  

المشغ ل دة بشأن أداء محد  تغذية راجعة تقديم  المعتمد،المشغ ل االقتصادي على طلب  ج. بناءً  

 ولية؛د الد  ت زويقة بسلسلة الة المتعل  معالجة المسائل األمني   فيالمعتمد االقتصادي 

من خاللها بأرقام هواتف عند االقتضاء يمكن  مندوبيه أوالمعتمد المشغ ل االقتصادي  ديد. تزو 

 االتصال بمسؤولي الجمارك.

 ، التّدريب والتّوعيةالتّعليم-هـ 

ق ا يتعل  فين فيمتطوير آليات لتعليم وتدريب الموظ  والمشغ ل االقتصادي المعتمد يجب على الجمارك 

ياسات وفهم اإلجراءات التي يجب اتخاذها عرف على االنحرافات عن تلك الس  والت   ة،األمني  ياسات بالس  

 ة.غرات األمني  اً على الث  رد  

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 المعتمد:ل االقتصادي المشغّ 

 

وعند االقتضاء  فيها،موظ  لتثقيف  أعمالها،نموذج لالمنطقي  بذل كل جهد ممكن، بناًء على الس ندأ. 

ة في الت جار يدوزحركة البضائع في سلسلة الت  فيما يتعل ق بالمخاطر المرتبطة على  جاريين،الت  شركائها 

 ولية؛الد  

تبه فيها حنات المشدريب المناسب على تحديد الش  عليمية وتوجيهات الخبراء والت  توفير المواد الت  ب.  

لبضائع في مناولة افي األمن وموظ  ، مثل موظ  زويدفين المعنيين المشاركين في سلسلة الت  لجميع الموظ  

ل رقابة المشغ  حن واالستالم إلى مدى كونها ضمن الش  فين في مناطق وكذلك الموظ   حن،الش  وتوثيق 

 ؛المعتمداالقتصادي 

لمبذولة دريبية امة، والجهود الت  وجيهات المقد  عليمية، والت  االحتفاظ بسجالت كافية لألساليب الت   ج.  

 لتوثيق تنفيذ هذه البرامج؛

أجل تحديد  المعتمد منالمشغ ل االقتصادي فين على دراية باإلجراءات التي وضعها د. جعل الموظ   

 الحوادث المشبوهة واإلبالغ عنها؛

يدات هدفين على الحفاظ على سالمة البضائع، واالعتراف بالت  د لمساعدة الموظ  هـ. إجراء تدريب محد   

 اخلية المحتملة لألمن وحماية ضوابط الوصول؛الد  
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ً ممكنوإذا كان ذلك  لب،الط  عند . و  ات اخلية وأنظمة وعملي  جعل الجمارك على دراية بالمعلومات الد   ،ا

دريب المناسب على طرق البحث عن تلك المباني ووسائل ومساعدة الجمارك في الت   لة،الص  األمن ذات 

 .(AEOل االقتصادي المعتمد )المشغ   تكون تحت رقابةجارية التي ات الت  قل والعملي  الن  

 الّسلطة الجمركيّة 

 

ع في لق بالمخاطر المرتبطة بحركة الس  رين فيما يتعل  في الجمارك المتضر  جهود لتثقيف موظ  الأ. بذل 

 عاون مع المشغ لين االقتصاديين المعتمدين؛ولية، بالت  جارة الد  د بالت  ت زويسلسلة ال

وهة مشبحنات التي يحتمل أن تكون عليمية وإرشادات الخبراء بشأن تحديد الش  ب. جعل المواد الت   

 متاحة لجميع موظ في األمن الجمركي المعنيين؛

التي وضعتها إدارة  المعتمد باإلجراءاتل االقتصادي صال المعين من المشغ  ج. إخطار موظ ف االت   

 الجمارك لتحديد الحوادث المشبوهة والت صدي لها؛ 

هديدات الت  إدراك وفاظ على سالمة البضائع، فين على الحد لمساعدة الموظ  د. إجراء تدريب محد  

 المحتملة لألمن وحماية ضوابط الوصول؛

ً وعملياً، إطالع المعلى طلبه ه. بناءً   تمد على المعلومات شغ ل االقتصادي المع، وإذا كان ذلك ممكنا

 دريب والبحث المناسبين؛ات الجمركية ذات الصلة، بغية المساعدة في الت  والعملي  

ممكناً وعملياً، مساعد مبادرات المشغ ل االقتصادي المعتمد في وضع  ، وإذا كان ذلكعلى طلبه و. بناءً  

 دريب،وعية، ومعايير األمن، وأفضل الممارسات، والت  ت الط  كاروتنفيذ المبادئ التوجيهية للش  

خاذ تدابير والمساعدة في ات  طات اإلذن والمواد، وما إلى ذلك، المحسوبة لزيادة الوعي األمني ومخط  

 األمني ة؛خاطر الملتقليل 

ً ز. بناء على طلبه  ً  ، وإذا كان ذلك ممكنا عليمية وإرشادات الخبراء بشأن تحديد ، تقديم المواد الت  عمليا

ادي برنامج المشغ ل االقتص حنات المشتبه فيها المحتملة المتاحة لجميع الموظفين المعنيين فيالش  

 بما في ذلك على سبيل المثال األشخاص المرتبطين باألمن، ومناولة البضائع، وتوثيق البضائع.  المعتمد،

ر دارة المخاطالد ليل الوافي حول إق في ما هو موث  كوجيهات الوعي بالمخاطر وينبغي أن تشمل هذه الت  

 مة الجمارك العالمية؛ادرة عن منظ  الص  

ً لب، وإذا كان ح. المساعدة، عند الط    ً  ذلك ممكنا هديدات المحتملة لألمن من عرف على الت  ، في الت  عمليا

 وجهة نظر الجمارك.

 تبادل المعلومات والوصول إليها وسّريتها –و 

 لمعلوماتامن ألكجزء من استراتيجية شاملة ينبغي على الجمارك والمشغ لين االقتصاديين المعتمدين، 

تطوير أو تعزيز الوسائل التي يتم من خاللها حماية المعلومات الموكلة من سوء االستخدام  اسة،الحس  

 ح به.عديل غير المصر  والت  
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 ويطلب هذا العنصر ما يلي:

 :الجمركيّةوالّسلطة ل االقتصادي المعتمد المشغّ 

 

مة فقط لألغراض المقد  ة، واستخدام المعلومات جارية واألمني  اسة الت  ية المعلومات الحس  ضمان سر  . أ

 مت من أجلها؛ د  التي ق  

نفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للقدرة اإللكترونية على تبادل البيانات بين جميع األطراف ذات ب. الت  

الخاضعة لقوانين خصوصية البيانات  ش حنالبضائع / ال إلفراج عنلة من المعلومات المستخدمة لالص  

 وقيعات اليدوية؛ االعتماد المستمر على الوثائق والت  ع المناسبة. وال يشج  

ا ق بهيكل البيانات اإللكترونية، وتوقيت تقديمهولية التي وضعت فيما يتعل  ج. استخدام المعايير الد  

ة متوافقة مع ممارسات سالة. وينبغي أن تكون عناصر البيانات المطلوبة ألسباب أمني  ومحتوى الر  

ن عناصر ب أكثر مة، وينبغي أال تتطل  الحالي   وقيوده ل االقتصادي المعتمدة المشغ  حالاألعمال القائمة في 

الت جارة ي الت زويد فمعايير أمن وتسهيل سلسلة قة باألمن المنصوص عليها في إطار عمل البيانات المتعل  

 ؛الد ولية

بتقديم واستخدام ( AEOل االقتصادي المعتمد )العمل بشكل تعاوني نحو تحقيق التزام المشغ  د.  

 ألغراض تقييم المخاطر.سبقة المعلومات اإللكترونية الم  

 المشغّل االقتصادي المعتمد

يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان أن  المستوردين،لين االقتصاديين المعتمدين المشغ  في حالة . أ

ضد  ةوكاملة ودقيقة ومحمي  مقروءة المستخدمة في تخليص البضائع / الس لع تكون جميع المعلومات 

 لين االقتصاديينالمشغ  شركات شركات  فإن   وبالمثل،تبادل أو فقدان أو إدخال المعلومات الخاطئة. 

أكد من أن المعلومات الواردة في بيان حمولة الناقل تعكس بدقة لديها إجراءات معمول بها للت   المعتمدين

 المناسب؛وتودع لدى الجمارك في الوقت  وكيله،ن أو احمة إلى الناقل من قبل الش  المعلومات المقد  

مثل جدران  باألمن،سياسة وإجراءات أمن معلومات موثقة و / أو ضوابط متعلقة  لديه ب. أن يكون

 من AEOـ  شغل االقتصاديللملحماية األنظمة اإللكترونية  ذلك،وما إلى  المرور،وكلمات  الحماية،

  به؛الوصول غير المصرح 

 إجراءات وقدرات احتياطية للحماية من فقدان المعلومات. ج. لديه

 الّسلطة الجمركيّة

ت صاالاالت لة بأنظمةالص  بات ذات المتطل  بالمناسبين  المشغ ل االقتصادي المعتمد موظفي ريف. تعأ

 األخيرة؛دة لشحنات وتعديالت اللحظة وإنشاء أنظمة إبالغ محد  ة، اإللكترونية الجمركي  
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دي قل الفرتشجيع اعتماد الحكومات لنظام نافذة واحدة وإجراءات تسمح بالن   ممكن،إلى أقصى حد ب. 

ادي المشغ ل االقتص بما في ذلك يد،زوالت  وليين في سلسلة نة من جانب المشاركين الد  إلى نقطة معي  

نة ي ة واحدة معي  حكومقل إلى سلطة ن هذا الن  لة. يتضم  حن ذات الص  قل والش  لجميع بيانات الن   ،المعتمد

سمية إخطارقلجميع أغراض الر    باإلفراج؛ اً واحد اً ابة واإلفراج الر 

وقيعات ة والت  ج. ضع في اعتبارك عدم مطالبة المشغل االقتصادي المعتمد بتقديم المستندات الورقي  

لى قبول درة عالقا ة باإلضافة إلى اإلرسال اإللكتروني أو بدالً منه. قد تقبل سلطات الجمارك غيراليدوي  

ً البيانات  ق قياسي أي المستندات التي تم إنشاؤها بتنسي قمية،الر  المستندات  المثال،على سبيل  ،إلكترونيا

 UNeDOCS1  حدةجارة اإللكترونية لألمم المت  وثائق الت   المثال،على سبيل  اإللكترونية،من البيانات 

 ة "األصلية" ؛المعتمد بدالً من المستندات الورقي  ل االقتصادي ، المقدمة من قبل المشغ  (1)

قابة والوالية القضائي  د.  رها وف  ة على جميع البيانات اإللكترونية التي يالحفاظ في جميع األوقات على الر 

 جالت لضمانالة لالحتفاظ بالس  ووضع سياسة وإجراءات فع  للجمارك المشغ ل االقتصادي المعتمد 

 ة، وكذلك وجود إجراءات وقدرات احتياطي  ع نسخ هذه البيانات حسب االقتضاءحيح لجميالص   ظاالحتفا

 لمعلومات.لح به في مكان للحماية من الفقدان أو الوصول غير المصر  

 البضائع أمن-ز

كفل المحافظة دابير التي تز الت  ي/ أو تعزو تطوير والمشغ لين االقتصادييين المعتمدينيجب على الجمارك 

ات عن وضع إجراء البضائع وأن تكون ضوابط الوصول على أعلى مستوى مناسب، فضالً على سالمة 

 ة تسهم في أمن البضائع.روتيني  

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 ل االقتصادي المعتمدالمشغّ 

لة تطوير والحفاظ على دليل سياسة األمن أو إرشادات ملموسة أخرى من خالل اإلشارة ذات الص  أ. 

ئ ة والتي تحتوي على مبادمة الجمارك العالمي  ادرة عن منظ  قة باألمن الص  وجيهية المتعل  الت  إلى المبادئ 

 احتجازها؛لة عن اإلجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على سالمة البضائع أثناء ة مفص  توجيهي  

على األختام يد ذوي المسؤوليات زوجاريين في سلسلة الت  ها و / أو شركائها الت  أكد من أن  الت  ب.  

صاص  قل حنة أو الن  حيح للحفاظ على سالمة نقل الش  قد وضعوا إجراءات مكتوبة في مكانها الص  والر 

 احتجازها؛والحفاظ عليها أثناء 

صاصاألختام ج. التأكد من أنه و / أو شركائه الت جاريين يستخدمون   ار التي تلب ي أو تتجاوز معي والر 

 آليزو الموجود آنذاك؛ المواصفة القياسية الد ولية ا
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قابة على ة الضمان وضع واستخدام اإلجراءات المكتوبة التي تنص على كيفي  د.  يتها في األختام وتثبر 

ع ضة للخطر و / أو نقل البضائواإلبالغ عن األختام المعر   إدراكلتشمل إجراءات  قل،والن  نقل البضائع 

 ة؛المختص  ة األجنبي  لطة قل إلى إدارة الجمارك أو الس  و / أو الن  

_________________________________________________ 

تهدف وثائق التجارة اإللكترونية لألمم المتحدة إلى أن تصبح المعيار العالمي للوثائق التجارية اإللكترونية تحت إشراف األمم  1

 المتحدة.

صاص الجمركي األختام  بتوزيعفقط نون ، ضمان أن يقوم الموظ فون المعي  نزاهةه. ألغراض ال والر 

 وحماية استخدامها المناسب والمشروع؛

لك موثوقية ضوابط الوصول. عند االقتضاء قل بما في ذالن  وسائط إجراءات لفحص هيكل . لديه و

 النقل، يوصى بإجراء عملية تفتيش من سبع نقاط:  لوسيطة

 مامياألالجدار  ●

 يسراألالجانب  ● 

 يمن األالجانب  ● 

  األرضي ة ●

  طحس  قف / الالس   ●

 داخل / أبواب خارجية ●

 فلي. س  الهيكل الخارج /  ● 

 للمشغ ل االقتصاديمن خالل آليات معينة منصوص عليها في البرنامج الوطني  بانتظام،فحص ز. 

صول الوح لهم أكد من أنه يصعب على األشخاص غير المصر  قابة لديها للت  إجراءات األمن والر   ،المعتمد

 ؛صحيحعامل معها بشكل غير العب بها أو نقلها أو الت  ح لهم الت  إلى البضائع أو لألشخاص المصر  

المناطق اآلمنة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن  المودعة فيقل الن  وسائط تخزين البضائع وح. 

بإنفاذ  قل إلى المسؤولين المعنيينالن  وسائط به إلى مناطق تخزين نقل البضائع و سموحالوصول غير الم

 القانون؛ 

ات قل حيثما تسمح العمليالن   البضائع ووسائليقوم بجمع أو تسليم اقل الذي حقق من هوية الن  . الت  ط

ةلطة، باتخاذ إجراءات لتحقيق هذه الالتجارية القائمة، وفي حالة عدم وجود هذه الس   على وجه  مهم 

 رعة؛الس  

ي ة الت، مقارنة الحمولة مع وصفها على الوثائق أو المعلومات اإللكتروني  كناً ي. حيثما كان ذلك مم 

 ؛ت طابق فيما هو على الوثائق وأرض الواقعم إلى الجمارك من أجل الستقد  

 البضائع داخل مرفق تخزين البضائع؛ قابة على الر  ك. وضع إجراءات إلدارة و 

 خزين؛من مرفق الت   نقلهاقابة اإليجابية على جميع البضائع التي يجري ل. وضع إجراءات للر  

حميل قل وأثناء الت  وضع إجراءات إلدارة وتأمين ومراقبة جميع البضائع الموجودة في عهدتها أثناء الن  م.  

 .قلمن وسائل الن   أو الت فريغ
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 الّسلطة الجمركيّة
وطني البرنامج الفصيل في ن بمزيد من الت  وكما هو مبي  ة، . حيث ترى الجمارك أنها مناسبة وقانوني  أ

ً للمشغ ل االقتصادي المعتمد دعوة  ،روري فحص البضائع سراً بحقيقة أنه قد يكون من الض   ، اعترافا

قابة على ي ذالعن المشغ ل االقتصادي المعتمد ل ممث    اً ون موجودكيالحمولة لتقع على عاتقه مسؤولي ة الر 

ش. وفي حالة عدم فتيمن أجل الت  فعلياً أو يتم نقلها يتم تفتيش هذه البضائع حيث  الت فتيش’ ةأثناء عملي  

 عتمدالمشغ ل االقتصادي الم بالغالحضور ألي سبب من األسباب، ينبغي إ مناالقتصادي شغ ل ن المتمك  

 الباتفي حالة مط إجرائهفتيش في أقرب وقت ممكن بعد المسؤول عن أمن البضاعة بمثل هذا الت  

 ة الالحقة.المسؤولي  

 وسائط النّقل أمن-ح

ياً يجب على الجمارك و الة، ة فع  يإنشاء أنظمة رقاب من أجلالمشغ لين االقتصاديين المعتمدين العمل سو 

قل ن  ة أخرى، لضمان أن تكون وسائل الة أو دولي  ة وطني  ت عليها بالفعل والية تنظيمي  حيث لم تكن قد نص  

 .الآمنة ومضمونة بشكل فع  أن تكون قادرة على 

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 ل االقتصادي المعتمدالمشغّ 

قل المستخدمة لنقل البضائع أن تكون جميع وسائل الن   ومسؤوليتها،سلطتها  بحدود ونطاق ضمان،. أ

 بفاعلي ة؛ة بها قادرة على تأمينها داخل سلسلة الت زويد الخاص  

ترك ، عندما تتهد، إلى حد ونطاق قدرته ومسؤولي  ت زويسلة القل داخل سلالن  الحفاظ على أمن وسائط ب. 

 حقق من حدوث خروقات أمنية عند عودتها؛ دون مراقبة، والت  

دمة قل المستخلي وسائل الن  أن يتم تدريب جميع مشغ   ومسؤوليتها،إلى حد ونطاق سلطتها  ضمان،ج. 

 ؛يازتهاحقل والبضائع في جميع األوقات أثناء وجودها في لنقل البضائع على الحفاظ على أمن وسائل الن  

 للمشغ ل االقتصادية حديد في البرامج الوطني  ل على وجه الت  حو المفص  لين، على الن  د. على المشغ  

 المشغ لفي إدارة األمن المعينين في كل من غوا عن أي حادث فعلي أو مشبوه لموظ  ، أن يبل  المعتمد

ارير قت هذه الت  عن االحتفاظ بسجال   حقيقات، فضالً والجمارك إلجراء مزيد من الت  االقتصادي المعتمد 

 ة؛ة وضروري  التي ينبغي أن تكون متاحة للجمارك، باعتبارها قانوني  

قل، وضمان وسائل الن   علىالمحظورة الممنوعة أو ظر في األماكن المحتملة إلخفاء البضائع الن  ه.  

ة، حسب االقتضاء. اخلية والخارجي  تأمين جميع الحجرات واأللواح الد  فحص هذه األماكن بانتظام، و
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فتيش هذه، مع اإلشارة إلى جالت واالحتفاظ بها في أعقاب عمليات الت  الس  إعداد الت قارير ووينبغي 

 المناطق التي جرى تفتيشها؛ 

. إخطار الجمارك، أو أي هيئة أخرى ذات صلة، بأي خرق غير عادي أو مشبوه أو فعلي ألمن و

 قل.الن   وسائط

 الّسلطة الجمركيّة

ألماكن المحتملة إلخفاء البضائع غير بخصوص االن قل لي وسائل المشورة إلى مشغ  الن صح و. إسداء أ

، على أساس منظورها الجمركي تهاقانوني  حسب قل، حسب االقتضاء والمشروعة في وسائل الن  

 وخبرتها؛

 قل.الن   وسائطحقيق في أي إخطار غير عادي أو مشبوه أو فعلي ألمن ب. الت  

 أمن المرافق –ح 

لية والالزم للمعايير الد   وامتثالهاالمعتمدين المشغ لين االقتصاديين بعد مراعاة آراء  الجمارك،د تحد  

 لمباني،اة بالجمارك والتي تضمن نة الخاص  بروتوكوالت تعزيز األمن المعي  بات تنفيذ متطل   اإللزامية،

 اخلية.والد   يةالخارجورصد محيط المناطق وكذلك ضمان مراقبة 

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 ل االقتصادي المعتمدالمشغّ 

 ً عن  الً لتأمين المباني، فضة دابير واإلجراءات األمني  وتحليل المخاطر وتنفيذ الت   لنموذج أعماله أ. وفقا

ح به إلى المرافق ووسائل اخلي وحظر الوصول غير المصر  محيطيها الخارجي والد   رصدمراقبة و

االت جر بشكل معقول على األمن من محن التي قد تؤث  حميل ومناطق الش  الت   والبضائع وأرصفةقل الن  

قابة علىد. وإذا لم يكن من الممكن ت زويفي سلسلة ال مسؤوليته ى فقد تكون هناك حاجة إل د خول،ال الر 

ة أخرى. يجب أن يشمل أمن المباني ما يلي، حسب الحاجة، مزيد من االحتياطات في جوانب أمني  

 إلى المخاطر: واستناداً 

   خول غير القانوني. قاوم الد  ة من مواد تٌ يجب أن تكون المباني مبني 

 .وريالفحص واإلصالح الد   يجب الحفاظ على سالمة الهياكل عن طريق ●

أو  درصة بأجهزة قفل أو تدابير اخلي  ة والد  وابات واألسوار الخارجي  وافذ والب  يجب تأمين جميع الن   ●

 مراقبة بديلة.

 في اإلدارة أو األمن مراقبة إصدار جميع األقفال والمفاتيح. يجب على موظ   ● 

 الية: المداخل والمخارج،ما في ذلك المناطق الت  ضاءة الكافية داخل وخارج المنشأة باإليجب توفير  ●

 يارات.ياج، ومناطق وقوف الس  مناولة البضائع وتخزينها، وخطوط الس  أماكن و
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ابات التي تدخل من خاللها المركبات و / أو األفراد الذين يدخلون أو يخرجون، يجب أن تكون البو   ● 

أن يضمن أن  شغ ل االقتصادين على المويتعي  سيطرة أخرى. تحت إجراءات أو مراقبة أو  محروسة

، وأن طر عليهافة في مناطق معتمدة ومسي  دة متوق  ب الوصول إلى المرافق المقي  المركبات التي تتطل  

 للجمارك عند الطلب. تاحةة بها مخيص الخاص  تكون أرقام لوحات التر  

 إلى المرافق.  صوللها بالوقل المسموح والبضائع ووسائط الن  سمح فقط لألشخاص ي   ● 

 الحواجز المناسبة المحيطية والمحيطة.  ●

غير  شخاصلتحد ي األيتم تقييد الوصول إلى مناطق تخزين الوثائق أو البضائع، وهناك إجراءات  ●

 معروفين.الح لهم أو غير مصر  ال

حكم الت  رقة و / أو أنظمة الس  ضد ة مناسبة، مثل أنظمة إنذار يجب أن تكون هناك أنظمة أمني   ● 

 بالوصول.

 دة بوضوح.يجب تحديد المناطق المقي   ● 

تزويد الجمارك بإمكانية الوصول إلى أنظمة المراقبة األمنية  الطلب،حسب االقتضاء أو عند ب. 

 المستخدمة ألمن المباني.

 الّسلطة الجمركيّة

ث عن بحيتم ال لة،الص  نة والمعلومات ذات ظر عن أي حق قانوني للوصول إلى مواقع معي  أ. بصرف الن  

الوصول إلى أنظمة الذين يوفرون  AEOs المشغ لين االقتصاديين المعتمدين الذين راكة معترتيبات الش  

  اذ؛اإلنفالمراقبة األمنية وال ت منع من الوصول إلى المعلومات الالزمة إلدارة الجمارك لتنفيذ أنشطة 

دة غير ة محد  ي  بات أمنلتلبية متطل   لتزاموسائل بديلة لال بتنفيذ للمشغ ل االقتصادي المعتمدماح ب. الس  

المنافع  ر الوسائل البديلة نفسوف  بقدر ما ت للمشغ ل االقتصادي المعتمد ة أو متوافقة مع نموذج أعمالعملي  

 ة أو ما يعادلها.األمني  

 أمن الموّظفين -ط

خلفية  فحصإلى سلطاتها واختصاصاتها،  ، استناداً والمش غل االقتصادي المعتمدن على الجمارك يتعي  

ً الموظ    ح. وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تحظر الوصول غير المصر  فين المحتملين إلى الحد الممكن قانونا

من أ ر بشكل معقول علىحن التي قد تؤث  حميل ومناطق الش  قل وأرصفة الت  به إلى المرافق ووسائل الن  

 تها.قعة تحت مسؤولي  د الوات زويتلك المناطق في سلسلة ال

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 ل االقتصادي المعتمدالمشغّ 
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كاب هم لم يسبق إدانتهم بارتحقق من أن  فين جدد للت  خاذ جميع االحتياطات المعقولة عند تعيين موظ  . ات  أ

ات شريعة، بالقدر الذي تسمح به الت  ق باألمن أو الجمارك أو غيرها من الجرائم الجنائي  جرائم تتعل  

 ة؛الوطني  

  اسة؛حس  أمني ة فين العاملين في مواقع الموظ   حولة خلفي  ة أو ب. إجراء فحوصات دوري   

ي حيحة التركة الص  فين هوية الش  ب أن يحمل جميع الموظ  فين، وتتطل  ج. إجراءات تحديد هوية الموظ  

 ف والش ركة التي يعمل بها؛د بشكل واضح الموظ  تحد  

ل عاملين وتسجيلهم والت  ح لهم أو غير المسج  ة األشخاص غير المصر  إجراءات لتحديد هوي  خاذ د. ات   

 ول؛ خار والبائعين في جميع نقاط الد  خول للزو  خصية وسجالت تسجيل الد  ة الش  معهم، مثل بطاقات الهوي  

هم دخولتقييد خدمتهم وفين الذين تم إنهاء ة الموظ  قة من أجل اإلسراع بإزالة هوي  ه. لديه إجراءات مطب  

 نظم المعلومات.وصولهم عملهم و ألماكن

 الّسلطة الجمركيّة

ف موظ  د بشكل فريد الة، وتقتضي أن يحمل جميع الضبا ط هوية سليمة تحد  تحديد الهوي   لديها إجراءاتأ. 

 والجهة التي يمث لها؛ 

الوصول من الت حقق بصورة ن األشخاص الذين يقومون بتشغيل ضوابط ب. عند الض رورة، أن يتمك  

 ة الموظ ف التي تمنحها الجمارك؛مستقل ة من هوي  

فين الذين انتهت خدمتهم، قة من أجل اإلسراع بإزالة هوي ة الموظ فين / الموظ  ج. لديها إجراءات مطب  

 إلى المباني ونظم المعلومات؛  هموصولمنع وإمكانية 

ً د.  وصول ات مع المشغ لين االقتصاديين المعتمدين تتيح اليفاقات   ة، الس عي إلبراملت شريعات الوطني  ل وفقا

 ن من الباطن، الذين يعملون في مرافقيدين، بمن فيهم المتعاقدإلى المعلومات المتعل قة بموظ فين محد  

 المشغ ل االقتصادي المعتمد لفترات طويلة.

 الّشريك التّجاري أمن-ي

يز أمن من خاللها تعزبات وآليات المشغ لين االقتصاديين المعتمدين والتي يمكن تضع الجمارك متطل  

 د العالمي ة من خالل التزام الش ركاء الت جاريين بزيادة تدابيرهم األمني ة بشكل طوعي.ت زويسلسلة ال

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 المشغّل االقتصادي المعتمد

ع الط  ت  يتم الة ترتيبات تعاقدي  أ. عند االقتضاء، عند الد خول في  رف فاوض عليها مع شريك تجاري، يشج 

د، وأن يدرج، بالقدر العملي لنموذج أعماله، هذه ت زويتقييم وتعزيز أمنه لسلسلة ال المتعاقد اآلخر على

تيبات الت عاقدية. وباإلضافة إلى ذلك، يتعي   يغة في تلك التر  عتمد ن على المشغ ل االقتصادي المالص 
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االحتفاظ بوثائق لدعم هذا الجانب لبيان جهوده لضمان تلبية شركائه الت جاريين لهذه المتطل بات وإتاحة 

 هذه المعلومات للجمارك عند الط لب؛ 

لة المتعل قة بالط رف المتعاقد اآلخر قبل الد خول في عال ات قب. مراجعة المعلومات الت جارية ذات الص 

 تعاقدي ة.

 األزمات والتّعافي من الحوادث إدارة-ك

 عافي منهان إجراءات إدارة األزمات والت  يجب أن تتضم   إرهابي،من أجل تقليل تأثير كارثة أو حادث 

 روف االستثنائية.سبق وإنشاء عمليات للعمل في مثل هذه الظ  خطيط الم  الت  

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 والجمارك المعتمد المشغّل االقتصادي

 خطط رورة،الض  عند االقتضاء أو  ة،المختص  لطات باالشتراك مع الس   وتوثيق،أ. تطوير 

  ة؛اإلرهابي  عافي من الكوارث أو الحوادث ارئة وللت  طوارئ لحاالت األمن الط  

 وارئ.فين واختبار خطط الط  وري للموظ  دريب الد  ب. الت  

 

 حسينوالتّ  والتّحليل القياس-ل

القياس وقابة ات الر  يتعي ن على المشغ ل االقتصادي المعتمد واإلدارة الجمركي ة تخطيط وتنفيذ عملي  

 حسين من أجل: والت حليل والت  

 وجيهية؛تقييم االت ساق مع هذه المبادئ الت  • 

 ضمان سالمة وكفاية نظام إدارة األمن. ● 

 د.ت زويمن أجل تعزيز أمن سلسلة ال منتحديد المجاالت المحتملة لتحسين نظام إدارة األ ● 

 ب هذا العنصر ما يلي:طلّ توي

 المشغّل االقتصادي المعتمد

 واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه أ. إجراء تقييم منتظم للمخاطر األمنية في عملياته

 المخاطر؛

 األمن؛ب. إنشاء وإجراء تقييمات ذاتية منتظمة لنظام إدارة  
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  المسؤولة؛ج. التوثيق الكامل إلجراء التقييم الذاتي واألطراف  

د. تضمين نتائج تقييم المراجعة والتغذية الراجعة من األطراف المعينة والتوصيات بشأن 

التحسينات الممكنة التي سيتم إدراجها في خطة الفترة المقبلة لضمان استمرار كفاية نظام إدارة 

 األمن.

 قتصادي المعتمدالمزايا للمشغّل اال

ساسية، على أربعة عناصر أد في الت جارة الد ولية على عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زوييعتمد إطار 

 دلت زويلسلة انيا ألمن سركات التي تستوفي المعايير الد  مها الجمارك للش  ق آخرها بالفوائد التي ستقد  تتعل  

م وة على ذلك، يقد  الاني(. وعمن القسم الث   3من القسم األول والفقرة  2نظر الفقرة أوأفضل الممارسات )

نظر أيها( ظر فدة للن  أمثلة محد   (يفس)د في الت جارة الد ولية عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويإطار 

من خالل  اآلمنال لإلطار نفيذ الفع  . وفي نهاية المطاف، من األفضل تحقيق الت  الث(الث  من القسم  3الفقرة 

ين لتعتبر المزايا الملموسة للمشغ  . ومن جهة وتسهيلها من جهة أخرى ةجاروازن بين أمن الت  تحقيق الت  

 وازن.هي مقياس لهذا الت  االقتصاديين المعتمدين 

 

قابة اخل الر  د زايارورة تحديد أي مة، يجب بالض  شريعات الوطني  للقيود المحتملة التي تفرضها الت   ونظراً 

العمل طار إمن  3، المعيار 2كيزة الر  تنص . بشكل فردي األعضاء الدولة وعرضها من قبل الجمركي  

اوز تتج تحسيناتعن مزايا عبارة قة. وينبغي أن تكون هذه الوث  ملموسة وم تكونالمزايا على أن هذه 

 ل االقتصاديالمشغ  ركات غير المدرجة ضمن برنامج الش  ة المستخدمة عند العمل مع اإلجراءات العادي  

 بالفعل.المعمول بها ة ة الوصول إلى اإلجراءات العادي  ي إلى فقدان إمكاني  تؤد   والالمعتمد 

 

مة الجمارك هائي إلطار العمل اآلمن هو تنفيذ مجموعة أساسية من المعايير العالمية لمنظ  والهدف الن  

 مزاياال غي بذل محاولة للحفاظ علىة. وينبوطني   باتولية بمتطل  ة. ويمكن استكمال هذه المعايير الد  العالمي  

مح أن يسل المتأم  تنفيذ هذه البرامج. ومن  في برنامج سيفبات المشاركين على قدم وساق مع متطل  

 ها علىول األعضاء قدرتمه الد  نفيذ. وينبغي أن يعالج بناء القدرات الذي تقد  ور أثناء الت  للمزايا بالتط  

 .دت زويلزيز األمن العالمي لسلسلة ا، وتعةً روللبضائع األقل خطسهيل ت الت  تحقيق منافع، مثل آليا

 

سهيل الت  العديد من العناصر بما في ذلك مزايا  المعتمد علىيعتمد نجاح برنامج المشغ ل االقتصادي 

 دة ويتم منح هذا الوضع على أساس إطارتفي بالمعايير المحد   المعتمد التيلمشغ ل االقتصادي ل المقد مة

عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت زويد في التجارة لكنظمة الجمارك العالمي ة والعديد من المعايير 

م غافة وقابلة للقياس على الر  واألدوات المرتبطة بها. يجب أن تكون الفوائد ملموسة وذات مغزى وشف  

 هي غير مباشرة. ينبغي أن تتعاون ل االقتصادي المعتمدالمشغ  اتجة عن وضع من أن بعض الفوائد الن  

كل إدارة جمركي ة )بوسائل مختلفة( مع شركاء األعمال لتحديد الفوائد المشتركة التي يمكن جنيها من 

بناًء على األولويات الوطني ة وبيئة الت شغيل واعتبارات  اآلمنة،زويد ة في سلسلة الت  المشاركة الجماعي  
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ة. االت  الس ياس فاق العام على الحد األدنى من الفوائد التي يمكن لشركاء األعمال جنيها من وضع ة العام 

 ة.أمراً بالغ األهمي   يعد المعتمد والذيالمشغ ل االقتصادي 

 

من المهم إنشاء مجموعة أساسي ة من فوائد تسهيل الت جارة المقبولة دولياً والتي يمكن تقديمها إلى المشغ ل 

جزية إلى  لة. يجب أن تكون هذه المزايا م  االقتصادي المعتمد في إطار جميع البرامج الوطنية ذات الص 

لها رها فقط من الت كاليف اإلضافي ة التي يتحم  تطل بات المشغ لون االقتصاديون في تلبية م الحد الذي ال يبر 

ً يجلب هؤالء المشغ لين تحسينات حقيقي ة  المحد دة،برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد  ولكن أيضا

ومكاسب تسهيل، عالوة على اإلجراءات العادي ة التي يتمت ع بها المشغ لون االقتصاديون غير المعتمدين.  

والتي يمكن أن توف ر إرشادات مرجعي ة  بالفوائد،قائمة غير حصري ة وضع  الغاية، تمولتحقيق هذه 

ة بها بالت شاور الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.  لإلدارات الجمركي ة في تطوير قائمة المزايا الخاص 

ة والمزايا الخاص    .المعتمد االقتصادي لة بالمشغ  تم تنظيم الفوائد في فئتين عريضتين: المزايا العام 

 

 

 العاّمة المزايا-أوالً 

البضائع وتقليل وق  العبور وتخفيض  في اإلفراج عنامية إلى اإلسراع الرّ  التّدابير-أ 

 خزين:تكاليف التّ 

ات الس ريعة المخص صة على الحدود  ية؛أ( الوصول إلى الممر   البر 

  الش حنات؛خليص واإلفراج عن ب( سرعة الت   

 واحدة؛واحدة المعامالت الت خليص على ج( المعالجة القائمة على الحساب بدالً من 

لى سبيل ع ذلك،بما في  البضائع،قة باإلفراج عن بات المستندات والبيانات المتعل  د( انخفاض متطل   

في وقت  له،ص ت شخص مرخ  ماح بتقديم اإلقرار الجمركي عن طريق إدخال في سجال  الس   المثال،

  تكميلي؛من خالل بيان جمركي  الحق

  معي نة؛ادرات في فترة جمركي واحد لجميع الواردات أو الص   تصريح )بيان(هـ( 

  المبس طة؛سبق لإلجراءات أهيل الم  و( الت  

  البضائع؛/  لش حنا تصريح )بيان(ة مراجعة ز( أولوي  

أي مكان  أو فيل االقتصادي المعتمد البضائع في مقر المشغ  على ليص خت  البة / اقالرح( اختيار موقع 

 ص به من قبل الجمارك آخر مرخ  

  الط ريق؛ات الفحص في في نقاط العبور وعدد أقل من عملي   تخليص أسرع( ط

 الش حن؛ات تفتيش أمن ي( الحد األدنى لعدد عملي  

 ك( انخفاض معدالت الت فتيش والفحص الفعلي الحس ي؛

  المادية؛ة لي  عالفقابة النتقاء للر  في حالة امعالجة سبق والل( اإلخطار الم   

ً فتيش غير الت  ات الت  م( االستخدام ذو األولوية لتقني    ؛ دخلية عندما يكون الفحص مطلوبا

  المعتمد؛المشغ ل االقتصادي قة على المطب  بدالت سوم أو الن( تخفيض الر  
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  الت صفية؛قييم الجمركي ألضرار ق بالت  فيما يتعل   تفضيلي ةس( معاملة 

سوم اتي لقييم الذ  جارية للت  الت   المشغ ل االقتصادي المعتمدت ع( استخدام سجال   عند و ،رائبوالض  لر 

 األخرى؛ ي ةركلضمان االمتثال للمتطل بات الجم االقتضاء،

 سوم؛الر  ورية أو فقات الد  سوم والن  رائب والر  سوم والض  ل للر  فع المؤج  ف( الد   

سوم، الض رائب،ريعة السترداد ريبية الممنوحة من خالل المعالجة الس  ( االمتيازات الض  ص   والر 

  الت راخيص؛وغيرها من األذونات / 

  مخف ضة؛ق( استخدام ضمانات شاملة أو ضمانات 

ة ركات على تنسيق وحل المسائل الجمركي  صين لمساعدة الش  ر( تعيين مديري حسابات مخص  

صال أو متعاملين أو نقطة ات  ق ص أو منس   إلى مكتب مساعدة مخص  لة أو الوصول والمسائل ذات الص  

 ذلك؛وما إلى  الت زويد،ن سلسلة ائي أمأخص  

  العادي ة؛ش( تمديد خدمات الجمارك إلى ما بعد ساعات العمل  

  الوطني ة؛ة لطلب األحكام من سلطات الجمارك ( االستجابة ذات األولوي  ه)

 خيص.ارالمستودعات والت  الت دوبخفيض المحتمل أو اإلعفاء من رسوم ث( الت  

 

 ات ما بعد اإلفراجعمليّ  تدابير لتسهيل-ب
 

 خليص؛الت  أو ما بعد  اإلدخالطة لما بعد أ( برامج مبس  

  ة؛المخفض   اتي أو برامج الت دقيقدقيق الذ  ب( األهلية للت   

  خليص؛الت  أو ما بعد  اإلدخالات لحل استفسارات ما بعد ج( تسريع العملي  

روع في إجراءات د( القدرة على تقديم إفصاحات تصحيحية أو اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل الش  

 العقوبات اإلدارية غير الجنائية للجمارك )باستثناء االحتيال(.

 

 هديدجارة أو ارتفاع مستوى التّ ل التّ ق بفترات تعطّ ة تتعلّ خاصّ  تدابير-ج

 المرتفعة؛هديد ة خالل فترة ظروف الت  ة ذات األولوي  الجمركي  أ( المعالجة 

  جارة؛الت  ب( المعاملة ذات األولوية في االستئناف بعد الحادث واستعادة  

  حادث؛رة بعد وقوع صدير إلى البلدان المتأث  ج( األولوية في الت  

نظام الجمارك لتكنولوجيا  راجع( في حالة فشلد( القدرة على استخدام إجراءات المالذ األخير )الت  

 المعلومات.

 

 في البرامج/المبادرات الجديدة لتسهيل التّجارة المشاركة-د

  جديدة؛في وضع سياسات وبرامج  أ( المشاركة

 جارة.يادية الجديدة لتسهيل الت  ب( المشاركة ذات األولوية في المبادرات / المشاريع الر  
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 التي تقّدمها الجهات الحكوميّة األخرى الفوائد-هـ

( والمرسل RAمثل الوكيل المنظ م ) األخرى،أ( االعتراف بموجب البرامج األمنية للوكاالت الحكومي ة 

بطلب للحصول  AEOإذا تقدم المشغ ل االقتصادي المعتمد  المدني،يران ( داخل الط  KCالمعروف )

د الذي ة تعتبر استيفاء إلى الحفإن متطل بات األمان المعني   المعروف،على حالة الوكيل المنظ م أو المرسل 

متطابقة مع معايير حالة الوكيل المنظ م  AEOتكون فيه معايير إصدار حالة المشغ ل االقتصادي المعتمد 

RA  أو المرسل المعروقKC .أو تتوافق معها. نفس المبدأ ينطبق في االتجاه المعاكس 

  ؛AEOsيعة لتأشيرات الموظ فين المؤه لين في برنامج المشغ ل االقتصادي المعتمد ب( المعالجة الس ر 

لى سبيل ع األخرى،صدير من قبل وكاالت الحدود فتيش المادي لعمليات الت  ات الت  ج( انخفاض عدد عملي  

 والش رطة؛رات المثال وكاالت مكافحة المخد  

سوم والت كاليف من قبل الوكاالت الحكومية األخرى في معالجة   د( األولوية في المعاملة وتخفيض الر 

  (؛LCPOالت راخيص والش هادات والت صاريح والت راخيص األخرى )

 بسيطية واإلصالحية.هـ( اعتراف الوكاالت األخرى ببرامجها الت  

 

 (MRAsبموجب ترتيبات / اتفاقات االعتراف المتبادل ) المزايا-و

 الت زويد؛أ( االعتماد والت حقق الد ولي لسلسلة 

ب( اعتراف إدارات الجمارك األخرى عن طريق اتفاقات االعتراف المتبادل بأن الت اجر المعني 

 فحوصات؛المما قد يؤد ي إلى عدد أقل من  للجمارك،منخفض المخاطر في نظام المخاطر اآللي 

قابة الجمركية عبر الحدود   ج( تحسين الكفاءة االقتصادية من خالل تقليل الوقت والت كاليف المرتبطة بالر 

  األولوية؛بسبب المعاملة ذات 

منية من خالل عمليات الت فتيش ذات األولوية عند   البضائع، استهدافد( تقليل الت كاليف والت أخيرات الز 

 المناسب؛ل عمليات الت سليم في الوقت مما يسه  

لتجاري مع ريك اقة في نقل البضائع من إقليم الفرد إلى إقليم الش  نبؤ والد  هـ( تحسين القدرة على الت   

  لألعمال؛تحسين القدرة الت نافسية 

دة تعد  منائية / اإلقليمية / يد الث  زومن خالل تحسين أمن سلسلة التفقدانها و( الحد من سرقة البضائع و

 األطراف؛

ً ستهدفة التابعة لنفس التاجر بالمضي قدمز( الفحوصات المستهدفة للسماح للبضائع غير الم   دون  ا

  ممكن؛إلى أقصى حد  المقصد،تأخير إلى 

 معادلة؛ح( مزايا أمنية وامتثال متبادلة أو قابلة للمقارنة متى وجدت برامج 

فاقات عت على اتعة مع وكاالت الحدود الخارجية التي وق  توق  ط( المشورة والمساعدة في القضايا غير الم 

 االعتراف المتبادل.

ز. توفير الوصول إلى المعلومات ذات القيمة للمشاركين في برنامج المشغّل االقتصادي المعتمد 

AEO 
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أ( بيانات مثل األسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمشاركين اآلخرين في المشغ ل االقتصادي 

  المعتمد؛بموافقة المشغ ل االقتصادي  المعتمد،

ب( قائمة بجميع البلدان التي اعتمدت إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسة الت زويد في الت جارة الد ولية 

SAFE  وتنفيذ برامج المشغ ل االقتصادي المعتمدAEO؛  

  بها؛ج( قائمة بجميع المعايير األمنية وأفضل الممارسات المعترف 

 ؛زويدالت  الوصول إلى جلسات الت وعية التي توف ر معلومات عن ممارسات وعمليات أمن سلسلة  د(

اني والس هل إلى جميع خدمات الحكومة اإللكترونية / الجمركي ة.   ه( الوصول المج 

 

 غير المباشرة المزايا-و

 األخرى؛ة الحكومي  مؤس سات راكات الموثوقة مع الجمارك والأ( تعزيز الش  

ما ب ولية،الد  مات ب( تحسين المصداقية والشفافية داخل إدارة الجمارك والمجتمع التجاري والمنظ   

 ولية؛الد  فاقيات يتماشى مع المعايير واالت  

من  ةب االزدواجية وتحسين البرامج الحكومية المعني  ج( استخدام أكثر كفاءة للموارد من خالل تجن   

 المعلومات؛خالل تبادل 

ل مشغ  لمصلحة المها الجمارك ورية التي تنظ  ي الد  دريب الفن  ركة في أنشطة بناء القدرات والت  د( المشا 

 ؛AEOs االقتصادي المعتمد

لتي اطوير دريبية وبرامج الت  مويل أو المساعدة من خالل خطط المساعدة الت  ه( سهولة الوصول إلى الت   

 األخرى؛مها الجمارك والوكاالت الحكومية تقد  

 .يدزوسق في سلسلة الت  نبؤ به ومت  ويمكن الت  موثوق و( االعتراف كشريك تجاري آمن و 

شركات المشغلين االقتصاديين المعتمدين د حيث تشارك زويهديدات في سالسل التالحد من الت   -

AEOs؛  

 العالمية؛معة والرؤية لتحسين الس   AEO المشغ ل االقتصادي المعتمد استخدام شعار -

 جارية؛الت  ي إلى مزيد من الفرص مما يؤد   نافسية،الت  زيادة القدرة  -

 المقصد؛خول في بلد ئيسية في ميناء الد  سهولة الوصول إلى المرافق الر   -

 ز( تحسين العالقات مع الجمارك والسلطات الحكومية األخرى.

 عاون المستمر على فهم بعضها البعضراكة التي أقيمت خالل عملية التفويض والت  ستساعد الش   -

 الجانبين؛بشكل أفضل وإيجاد حلول مصممة بشكل مشترك ومفيدة لكال 

 نظيمية؛الت  أولوية /استشارات أولى في وضع السياسات والبرامج  -

حليل التفصيلي لجميع عمليات سلسلة التوريد الدولية ذات الصلة والتي يتم تقييمها ح( المساعدة في الت  

 .االقتصاديل عام أثناء إعداد تطبيق برنامج المشغ  بشكل 

 يد؛زوالت  ركة وسلسلة غرات في إدارة الش  تحديد أوجه القصور والث   - 

تحسين و األقسام،عاون بين تحسين االتصال والت   المثال،. تنفيذ أفضل الممارسات )على سبيل -

 (؛جاريةوكفاءة العمليات الت   فافية،والش   اخلية،الد  وابط الض  
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  زاعات؛الن  . تحسين مستويات االمتثال وتقليل -

 يد والقدرة على التنبؤ.زو. تحسين رؤية سلسلة الت  -

 زة لها آثار إيجابية:المة المعز  ط( معايير األمن والس  

  تبع؛والت  ؤية . تحسين الر  - 

 فين؛الموظ  . تحسين أمن -

 المعايير؛. تحسين تطوير -

 واالستثمار؛. تحسين اختيار الموردين -

 قل؛الن  قل ووسائل تحسين أمن الن   -

 نة؛نظيمية محس  بنية التحتية الت  ال -

 قنيات الجديدة.. استثمارات استباقية في الت  -

 ي( الفوائد غير المباشرة األخرى التي قد تنجم عن اآلثار اإليجابية العالمية: 

 (؛والفقدانياع رقة والض  حنات )الحد من الس  . تحسين سالمة الش  -

  (؛. زيادة رضا العمالء ووالئهم )تقليل تناقص العمالء وزيادة عدد العمالء الجدد-

 (؛. تحسين إدارة المخزون )تقليل المخزون الزائد وتحسين التسليم في الوقت المحدد-

  الخروج؛فين وسياسات وممارسات معالجة فين وتوظيف أفضل للموظ  . تحسين التزام الموظ  -

 الت خطيط؛تحسين  -

 . انخفاض تكاليف التأمين.-

 

 ثانياً: المزايا المحّددة للمشغّل

ن لين االقتصادييهناك مزايا محد دة لكل فئة من المشغ   أعاله،ة باإلضافة إلى المزايا العام  

 كما هو مذكور أدناه:

 أ( المصّدرون
  الحسومات؛خفيضات أو مان المالي أو الت  نازل عن الض  أ( الت  

 االسترداد؛ب( سرعة صرف مبلغ 

 القضائية؛ة واألحكام ج( معالجة أسرع للمبالغ المسترد   

 المقتطعة؛لقائي من الضريبة د( اإلعفاء الت   

بما في ذلك إمكانيات عملية أحادية الخطوة )اإلفراج  طة،مبس  أهيل المسبق إلجراءات هـ( الت   

 .خليص في وقت واحد( أو عملية من خطوتينوالت  

ً قبول النسخ المصدق عليها ذاتي و( فضيلية جارة الت  ( / اتفاقية الت  FTAجارة الحرة )من اتفاقية الت   ا

(PTA  المتعل )  خليص؛للت  هادات األخرى المطلوبة قة بالمنشأ أو الش 

  داعمة؛ز( اإلقرارات الالورقية مع عدم وجود مستندات  

  جمركي؛صدير لدى أي مكتب ح( حرية تقديم بيان الت  
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 الجمارك؛صدير دون نقل البضائع إلى منطقة ط( يمكن الحصول على إذن الت  

 صدير. خول المباشر إلى المنفذ للحاويات المعبأة في المصنع المعدة للت  ي( الد   

 غيرة والمتوسطة الحجم.سات الص  خليص الميسر للمؤس  ركيز بشكل خاص على الت  ك( الت  

 

 ب( المستوردون 

  الوصول؛أي التخليص قبل  البضائع،أ( اإلخطار بنية اإلفراج قبل وصول    

بما في ذلك إمكانيات عملية من خطوة واحدة )اإلفراج  طة،المبس  ب( التأهيل المسبق لإلجراءات 

ً عملية من خطوتين )اإلفراج متبوع والتخليص المتزامن( أو ألغراض اإلفراج /  بالتخليص( ا

ً وفق الت خليص،  المستورد؛ا يفضله لم ا

  داعمة؛ج( اإلقرارات الالورقية مع عدم وجود مستندات  

  اإلفراج؛د( استفسارات أقل بعد 

 المقتطعة؛ريبة لقائي من الض  هـ( اإلعفاء الت  

 القضائية؛و( معالجة أسرع للمبالغ المستردة واألحكام  

  الحجم؛طة غيرة والمتوس  سات الص  ر للمؤس  خليص الميس  ركيز بشكل خاص على الت  ز( الت   

ً قة ذاتيح( قبول نسخ مصد   أو أي شهادات أخرى  FTA / PTAمن شهادات المنشأ ذات الصلة بـ  ا

 خليص؛للت  مطلوبة 

ها دها الجمارك على أنحنات ذات طبيعة خاصة تحد  ما لم تكن تلك الش  الت رفيق الجمركي ط( اإلعفاء من 

 ذات مخاطر أعلى.

 

 المستودعات ( مشغّلوج
 د من األيام بعد تقديم المستنداتأ( الموافقة بشكل أسرع على المستودعات الجديدة في غضون عدد محد  

  اإلخطار؛كاملة أو فقط عن طريق 

 المستودع؛ابق المعتاد لمنح ترخيص جل الس  حقق من الس  نازل عن الت  ب( الت  

  المالءة؛نازل عن شرط شهادة ج( الت   

  خزين؛الت  لة لترخيص بات األخرى ذات الص  ضمان المالي والمتطل  نازل عن / تخفيض الد( الت  

 ل االقتصادي المعتمدشهادة المشغ   خزين )المقابلة لفترة صالحيةهـ( تمديد صالحية رخصة الت  

AEO؛)  

 رخيص.لقائي للت  جديد الت  و( الت  
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 ونصون الجمركيّ المخلّ ( د
 صح عنها المخل  معالجة أي شحنة يصر   يجب-البضائع أ( المعاملة ذات األولوية في سلسلة تخليص 

 معتمد؛ل اقتصادي الجمركي على أنها معاملة مشغ  

مشغلين ( لتراخيص الAEO ل االقتصادي المعتمدالمشغ   الحية )كصالحية حالةب( تمديد الص   

 المعتمدين؛االقتصاديين 

 جديد التلقائي للترخيص. ج( الت   

 الجمركي؛ص مخل  رخصة النازل عن رسوم تجديد د( الت  

 خليص الجمركي على المستوى الوطني. هـ( األهلية للت   

 صدير لدى أي مكتب جمركي.ية تقديم بيان الت  و( حر  

 

 اللوجستياتول. مشغّ ه( 

   البضائع؛مان المالي في حالة إعادة الشحن / العبور أو حركة / نقل نازل عن / تخفيض الض  أ( الت  

  االلتزامات؛ب( تسهيالت لسند تشغيل شامل لمختلف 

 سر دون إذن من الجمارك. ج( العبور المي  

 عن نقل البضائع إلى مركز جمركي آخر أو مستودع جمركي آخر. نازل عن الترفيق الجمركيد( الت  

 

 اقلون . النّ (و
أ( التجديد المضمون لترخيص البضائع العابرة وأي تراخيص أخرى صادرة عن الجمارك والوكاالت 

 األخرى؛

 ؛الماليمان نازل عن / تخفيض الض  ند العام والت  ب( تمكين االنتقال من مكان إلى آخر بموجب الس   

 ج( ممرات وطرق مخصصة عند المنافذ الحدودية.  

 حقق منها وتفريغها.لحراسة البضائع والت  ة د( توفير مساحة ذات أولوي  

 

 رفيةة الطّ لو الموانئ / المحطّ مشغّ ز( 
  ل؛المشغ  أ( التنازل عن / تخفيض الضمان المالي لترخيص 

 لقائي.ل والتجديد الت  ب( تمديد صالحية رخصة المشغ  

 

 عةركات المصنّ الشّ  ح(
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 عيع من مصن  ة لتصدير البضائالمنطقة الجمركي  قة بتخزين البضائع في بات المتعل  نازل عن المتطل  أ( الت  

 ؛AEO ل االقتصادي المعتمدبرامج المشغ  

ضن  ةعركات المصن  ب( تسليم المنفذ المباشر لضمان إدارة المخزون في الوقت المناسب من قبل الش  

 .AEO ل االقتصادي المعتمدبرنامج المشغ  

 

  تّحقق االعتماد وال إجراءات

 فويض الالزم لتصميمعلى الت  الت جارة سلسلة الت زويد في معايير أمن وتسهيل يحتوي إطار عمل 

 تمعموج الجمارك بينراكات )الش   3، المعيار 2كيزة ، الر  هذا اإلطار رويوف   والت حقق.االعتماد  إجراءات

 جارية( ما يلي.األعمال الت  

 أوق ق والت حاالعتماد ات بتصميم عملي  جاري، لين عن المجتمع الت  ستقوم إدارة الجمارك، إلى جانب ممث  

 .كمشغ لين اقتصاديين معتمدينركات من خالل وضعها ر حوافز للش  إجراءات اعتماد ]الجودة[ التي توف  

 

الذين مة الجمارك العالمية وبما أن االلتزام بتصميم هذه اإلجراءات يقع علی عاتق أعضاء منظ  

حاام ، فإن هدف هذه األوتسهيل سلسلة الت زويد في الت جارةمعايير أمن عمل يوافقون علی تنفيذ إطار 

 مة.المحتمل ألعضاء المنظ   اإلرشاد والت وجيههو توفير باالعتماد والت حقق قة المتعل  

 

تتوافق مع المعايير  التيوالت حقق االعتماد يجب على إدارات الجمارك تصميم وتنفيذ إجراءات 

ة دمع األخذ بعين االعتبار الممارسات الجي   الت جارة،معايير أمن وتسهيل إطار عمل حة في إطار الموض  

 جارية القائمة. وينبغي أنالوطنية / األعمال الت  الت زويد المنصوص عليها في برامج إدارة أمن سلسلة 

وترد  .شغل االقتصاديختلفة التي يمكن أن يحققها الممستويات االمتثال الم االعتماد ةتراعي عملي  

، وأن قائمة على الحوافزمزايا ي أن تتضمن عملية التنفيذ المعايير األساسية في هذا المرفق. وينبغ

ق بمختلف األنشطة واألدوار التي يضطلع بها في إطار تراعي الفروق في تصنيف المخاطر فيما يتعل  

 ولية.ة الد  جارالت  في ت زويد سلسلة العمل معايير أمن وتسهيل 

 

مجاالت موضوعات رئيسية مع نص مناقشة  إلى“والت حقق االعتماد  "إجراءات حولء وينقسم هذا الجز

 برنامج المشغ لبات محددة. ويرد في هذا الملحق وصف موجز لعملية ممكنة إلدارة تطبيق ومتطل  

 االقتصادي المعتمد

 

 بات واالعتماد لاجراءات تقديم الطّ 

دي لب وعملية االعتماد لحالة المشغل االقتصاتقديم الط   بعمليةالمعتمد المشغل االقتصادي لتزم يسوف 

ي إطار ن فكما هو مبي   دلت زويلتنفيذ معايير أمن سلسلة ا مع إدارة الجمارك الوطنيةعاون المعتمد بالت  

ي ويجب أن تدمج هذه المعايير ف . (يفد في الت جارة الد ولية )سزويل معايير أمن وتسهيل سلسلة الت  عم
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اتي إلدارة قييم الذ  وسوف ينشئ عملية للت   . ل االقتصادي المعتمدللمشغ  جارية إلجراءات الت  الممارسات وا

 ورصد األداء. 

 

ن مسؤوال عن ضمن هيكله اإلداري ليكو قييم المستقل فرداً ن مكتب الت  ال، يعي  اتي الفع  قييم الذ  ولتنفيذ الت  

ويكون  . اديل االقتصبالمشغ  ق ببرنامج وطني خاص فيما يتعل  زويد ت  ة لسلسلة الدابير األمني  جميع الت  

ع وضالموافقة على بأيضا عن التواصل مع إدارة الجمارك فيما يتعلق  ح مسؤوالً خص المرش  هذا الش  

نية من قبل إدارة الجمارك الوط االعتمادوسيتم منح   المعايير.ل االقتصادي المعتمد والحفاظ على المشغ  

 .ل االقتصادي المعتمدلة بحالة المشغ  ذات الص   باتروط والمتطل  بالش  حقق من الوفاء بعد الت  

 

إليها،  جوعفهي، بالر   ل االقتصادي المعتمدالمشغ  ظم واإلجراءات التي تحكم إنشاء وصيانة حالة أما الن  

 مدرجة في هذه الوثيقة بكاملها.

ة التي دمنية المحد  الحدود الز   بات المنصوص عليها في هذا الملحق ضمنروط والمتطل  يجب الوفاء بالش  

ً  منيةالز  قد تختلف الفترات  سؤولة عن منح شهادة االعتماد.دها إدارة الجمارك المتحد   لخاص ور اللد   وفقا

طالع جارة الجاري االضدها تعقيد وطبيعة الت  لب والمواصفات األخرى التي سيحد  م الط  الذي يقوم به مقد  

 .بها

 

أن يتم تعليقه أو إلغاؤه أو  إلىالمفعول  المعتمد سارياعتماد حالة المشغل االقتصادي سوف يكون 

 ن البرامج الوطنيةيجب أن تتضم   . االعتماد سحبه بسبب إخفاق مادي في االلتزام بشروط وأحكام

 قادرة عن إدارات الجمارك فيما يتعل  عن في القرارات الص  وسيلة للط  ل االقتصادي المعتمد للمشغ  

 حب.عليق أو اإللغاء أو الس  بما في ذلك الحرمان أو الت  ل االقتصادي اعتماد حالة المشغ  ب

 

 دمعايير أمن وتسهيل سلسلة الت زوي ذة إلطار عمليجب أن تكون جميع المعايير والبرامج المنف  

 .لين االقتصاديين المعتمدينشغ  ب إدارات الجمارك مشاركة غير الم، وال تتطل  طوعي ة

 

فترة  غضون المعتمد فيل االقتصادي برنامج المشغ  يجب على إدارات الجمارك أن تستجيب لتطبيق 

المشغل  وقد يتضمن برنامج المعتمد.ل االقتصادي للمشغ  زمنية معقولة يتم إنشاؤها في البرنامج الوطني 

ً االقتصادي   دين منالمعتملين االقتصاديين المشغ  أحكاما تتعلق بتطبيقات واحدة من  المعتمد أيضا

 ركات ذات الصلة.مجموعات من الش  

 

 ات التّحققإجراء

ة والممارسات الفضلى التي تم تحديدها من قبل الجمارك والموجودة في إطار ني  ألمجراءات اإلب اتتطل  

 غلالمشمن قبل الجمارك. في حين تحتفظ الجمارك بالسلطة النهائية العتماد التحققيف عملية س

ف من طر العتماد، يجوز لها أن تقرر تعيين جهات ااالعتمادوتعليق أو إلغاء هذا  االقتصادي المعتمد
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و وأفضل الممارسات و / أالواردة في إطار سيف لب لمعايير األمان م الط  مقد  التزام ثالث إلجراء تقييم 

م برة المناسبة في نظللتحقق مثل االلتزام. وينبغي أن يكون لدى جهات التحقق من طرف ثالث الخ

إصدار الشهادات والمعرفة بمعايير أمن سلسلة اإلمداد والمعرفة الكافية والمناسبة لعمليات القطاعات 

سب. في الوقت المنا العتمادجارية المختلفة ولديها الموارد المناسبة إلجراء عمليات ااالقتصادية والت  

الثة االعتراف المتبادل من جانب ابعة لألطراف الث  الت   االعتماداستخدام جهات  حولوال ينبغي أن ي

ن ة. وينبغي أن يكوموجب برامج وطني  اعتماد المشغلين االقتصاديين المعتمدين بإدارات الجمارك ب

 إدارة الجمارك. منمباشر االعتماد بشكل طلب  المعتمد خيارل االقتصادي للمشغ  

 

مجموعة مختلفة من أعباء من خالل ولية بجارة الد  ل مجتمع الت  تحم  وال ينبغي إلدارات الجمارك أن 

 الت جارة.لة بأمن وتسهيل الص   بات ذاتالمتطل  

 

فون المعينون لتنفيذ إجراءات ستضمن إدارة الجمارك أو الجهة المعينة من طرف ثالث أن يكون الموظ  

 لين.مدربين ومؤه   ات االعتمادوعملي  

 

 لاعتماد المشغ  وضمن نطاق  ة االعتمادعملي  أي معلومات يتم الحصول عليها أثناء إجراء يجب أ تكون 

يةاالقتصادي  وشركة نة من طرف ثالث المعي   االعتماد/ أو جهة بين إدارة الجمارك و المعتمد سر 

 ويمكن استخدامها فقط لغرض تقديمها.  الفرديةالمعتمد االقتصادي  المشغ ل

اجعة غذية نظام الت  وينبغي أن يدمج  داده من االعتماد والذي يتم إعدريجي في ترتيبات الت   والت حسينالر 

 .والمشغ ل االقتصادي المعتمدالجمركية  اإلداراتقبل 

 

ات تدقيق تستند إلى المخاطر أو األسباب، وعند االقتضاء، صد هذه من عملي  ة الر  ن عملي  وقد تتكو  

من طرف ثالث معين، إن وجدت.  العتمادالجمارك أو جهة اات تفتيش عشوائية من جانب عملي  

طنية بات الوفي المتطل  .يضا بالوثائق الالزمة كما هو متاحل االقتصادي المعتمد أشغ  وسيحتفظ الم

ل مشغ  البشأن اإلجراءات األمنية التي يجري اتخاذها أو استخدامها من قبل و ل االقتصاديالعتماد المشغ  

 .االقتصادي المعتمد

 

 يانةالمراجعة والصّ 

ن م والمشغل االقتصادي المعتمدوستجري االتصاالت المنتظمة والمراجعات المشتركة بين الجمارك 

 دابير الممكنة لتعزيز مستوى األمن. ، وحيثما أمكن، تحديد الت  لتزامأجل الحفاظ على مستوى اال

 مإجراء تعديالت على برنامجه علىلين االقتصاديين المعتمدين وستساعد هذه المراجعات المشغ  

ل المشغ  إدارة الجمارك بآلية للمحافظة على معيار تشغيل  وادزو  سيكما في أقرب وقت ممكن،  ةاألمني  

 .االقتصادي المعتمد
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، مصادقةالاالعتماد وصال المنتظم وتسهيل عملية ، ومن أجل ضمان االت  ة االعتمادوكجزء من عملي  

ً أن يل االقتصادي للمشغ  يجوز  دة في البرنامج الوطني للمعايير المحد   طلب من إدارة الجمارك، وفقا

يتعي ن ون المعلومات التي ينبغي ورية التي تتضم  قارير الد  ، استكمال الت  للمشغ ل االقتصادي المعتمد

 ة الواردة في هذا الملحق.األمني   توفيرها وفقاً للمعاييرعلى المشغ ل االقتصادي 

 

، قد تجد إدارات ل االقتصادي المعتمدالمشغ   العتمادال والحفاظ على برنامج فع  ومن أجل إنشاء 

من أجل تحديد  ة منتظمة لمناقشة تطوير برنامجها الوطنيالجمارك أن من المفيد عقد حلقات دراسي  

 دة.ومعالجتها، وتبادل الممارسات الجي  المشاكل الش ائعة 

 

 ةطورات المستقبليّ التّ 

 

 ة صلبة لتطوير أنظمة دولية لالعترافل االقتصادي المعتمد منص  الموحد لترخيص المشغ  يوفر النهج 

وفي  يمية،واإلقلل االقتصادي المعتمد على المستويات الثنائية ودون اإلقليمية المتبادل بوضع المشغ  

 على الصعيد العالمي. المستقبل،

 

الجمارك العالمية تعترف بنظام تفويض ستشمل مثل هذه األنظمة إدارة جمارك عضو في منظمة 

مة الجمارك العالمية في عضو آخر في منظمة الجمارك العالمية مع برنامج المشغل المعتمد في منظ  

ل االقتصادي المعتمد على أنه مكافئ لبرنامجها الخاص. وهذا من شأنه أن يمنح المشغل تشغيلي للمشغ  

التي  يحسن القدرة على التنبؤ وكفاءة التشغيل في جميع البلدانالي االقتصادي المعتمد نفس الفوائد وبالت  

 .AEOتطبق معايير 

 

الخاصة باالتحاد الجمركي اإلقليمي داخل االتحاد  AEOيمكن أن تكون برامج المشغل المعتمد 

 ة،ام  عكقاعدة  القائم،الجمركي أو االقتصادي أو أي شكل آخر من أشكال التكامل االقتصادي اإلقليمي 

ى عل اً ؤه مثاالً جيدذها أعضاشريعات الجمركية التي ينف  على قطعة واحدة أو مجموعة مشتركة من الت  

 .AEOبرامج المشغل المعتمد لد نهج موح  

 

 فويض داخل االتحاد الجمركي أو االقتصاديبات الموحدة وعمليات التحقق والت  توفر المعايير أو المتطل  

ً أساس SAFEبناًء على إطار عمل  ً مناسب ا  .AEOالمعتمد االقتصادي لنهج موحد لبرامج المشغل  ا

 

في  AEO المشغل االقتصادي المعتمد توفر مثل هذه البرامج فرصة للشركات لالستفادة من وضع

غم من أن هذا الوضع قد تم منحه في عضو على الر   االقتصادي،جميع أعضاء االتحاد الجمركي أو 

 ذلك،الوة على فويض. عفيما يتعلق بعملية الت   أخرى،من بين أمور  كاليف،الت  وبالتالي تقليل  فقط،واحد 

 لجمركي اإلقليميحاد ايمكن أن يوفر هذا النهج الموحد لبرامج المشغل االقتصادي المعتمد داخل االت  
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 متبادلترتيبات االعتراف ال من الفرص للشركاء المحتملين المشاركين في إبرام / التوقيع على اً مزيد

MRA .مع المنطقة / االتحاد بأكمله 

 

 المعتمد؛صادي ل االقتتوفر االتفاقات متعددة األطراف وسيلة بديلة لتيسير اتباع نهج موحد لبرامج المشغ  

القتصادي ل اتجاه برامج المشغ   أدواتهميسعى األعضاء إلى تنسيق  رتيبات،الت  بموجب هذه االتفاقات أو 

 خيص.والتر  ال سيما فيما يتعل ق بعمليات الت حقق  ،AEOالمعتمد 

 

ً راف المتبادل متعددة األطراف أيضر اتفاقات االعتيمكن أن توف   وال  ركات،للش  المزيد من الفرص  ا

جراءات االحقق في ذلك تلك المرتبطة بإبما  شغيلية،الت  كاليف لتقليل الت   الجنسيات،دة ركات متعد  سيما الش  

 خيص.والتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل مع البضائع ضمن سلسلة جارية التي تنطوي على التّ ط العمليات لألعمال التّ مخطّ 

 ولية جارة الدّ التّ في د تّزويال

بات على تنفيذ المتطل   ابأن هذا البرنامج طوعي ويوافق الب والجمارك أن يعترفم الط  قد  يجب على مٌ  .1

المعتمد كما هو وارد في إطار عمل معايير أمن وتسهيل المشغ ل االقتصادي قة بدور ة المتعل  األساسي  

 .سلسلة اإلمداد في الت جارة الد ولية

بات المنصوص عليها في هذا روط والمتطل  جراءات والش  إلنظمة واأللب تنفيذ ام الط  قد  على مٌ .  2 

 ً  لنموذج أعماله وتحليل المخاطر. الملحق، وفقا
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بتقديم المعلومات اإللاترونية  مقد م الط لبعلی تحقيق التزام  ب والجمارك معام الطل  قد  يعمل مٌ .  3 

 سبقة واستخدامها ألغراض تقييم المخاطر.الم  

مة د  لبات المقالية لمعايير الجودة عند مراجعة الط  . ستنظر إدارات الجمارك في القائمة اإلرشادية الت  4

 :اقتصاديينلين شغ  سات الراغبة في أن تصبح معتمدة كممن المؤس  

 لةالص   ذات األخرى اإلنفاذ وسلطات الجمارك مع االمتثال سجل ● 

  لةالص   ذات واللوائح بالقوانين االلتزام ● 

  ةلوطني  للت شريعات ا وفقا تأسيسها تم أنه على دليل ●

 جاريةلومات تشير إلى استمرار إقامة المنشآت الت  مع ●

  ةالحالي   الجودة ضمان أنظمة على دليل ● 

 فينالموظ   كبار بين ةخاص   طبيعة ذات ةجنائي   إدانات وجود عدم ●

 . األخرى واألصول اتوالمعد   والمواقع فينللموظ   ركةالش   قبل من كافية ضوابط وجود على دليل ● 

إطار عمل معايير أمن بات لب يفي بجميع متطل  م الط  حقق من أن مقد  . يجب على إدارة الجمارك الت  5

. ويجوز إلدارة العتمادمنح ا قبلالمعتمد ل االقتصادي لة بحالة المشغ  جارة ذات الص  وتسهيل الت  

لمعايير األمن وأفضل  لتزامالجمارك أن تعين جهة مصادقة من طرف ثالث إلجراء تقييم اال

ستبقى في مثل هذه الحاالت من  باالعتماد والمصادقةالممارسات. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة 

، الث المعين، إذا كان ذلك مناسباً رف الث  إدارة الجمارك. يجب على إدارة الجمارك والط   اختصاص

 فترة زمنية معقولة.  خالل عملية االعتمادإكمال 

ة يفويض تكون سر  وفي نطاق الت   عملية االعتمادأي معلومات يتم الحصول عليها أثناء إجراء  .  6

 ه. مت من أجلد  ويمكن استخدامها فقط للغرض الذي ق   المعتمدل االقتصادي والمشغ  بين إدارة الجمارك 

تماد مقد م يتم اعيجب أن  االقتصادي،ل اجح للمعايير المطلوبة من قبل المشغ  نفيذ الن  اعتماد الت  عند  . 7

 من قبل إدارة الجمارك الوطنية. الط لب 

لين عن جهة صة أو من قبل ممث  من إدارة الجمارك المرخ  اء االعتماد خبراء أكف   ضطلع بعمليةي . 8

 .فتيش المعترف بها دوليا  من طرف ثالث، ويستند إلى مبادئ المراجعة والت   واعتماد مصادقة

ة طني  ة الودة في القوانين واللوائح الجمرکي  جالت المحد  لب االحتفاظ بالس  م الط  قد  ن علی م  يتعي  .  9 

د زويت  التي يتم تداولها في سلسلة اللع قة بالس  لمتعل  جارية اق بالمعامالت الت  المعمول بها فيما يتعل  

 وري.دقيق الد  حقق منها والت  ولية ويوافق علی توفيرها إلدارة الجمارك لغرض الت  جارة الد  بالت  

ت امن خالل عملي   ة االعتمادعملي  قة بموجب ظم واإلجراءات المطب  حقق من سالمة الن  ينبغي الت   .  10 

صال المنتظم بين المسؤولين ها، واالت  يابة عن  التي تجريها إدارة الجمارك أو بالن  ورية الد   مراجعةال

 زيارات. القيام بة وات تفتيش عشوائي  عملي  وإجراء ن، وعند االقتضاء، ينيالمع

ً  ل االقتصادي المعتمداعتماد المشغ  . يكون 11 ما لم يتم إلغاؤه أو سحبه أو تعليقه بسبب إخفاق  صالحا

 االعتماد.لتزام بشروط وأحكام مادي في اال

 

 أمثلة على متى يمكن فيه إلغاء االعتماد أو سحبه أو تعليقه: 

 . العتمادا وأحكام بشروط ل االقتصادي المعتمدالمشغ   أو الطلب مقد  م   يلتزم لم إذا ●
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سلوك هذه  مة التي تنظ  ة أو المدني  في مراعاة القوانين الجنائي   موظ فيهاركة و / أو إذا أخفقت الش  ●

ة المعلقة أو التي لم يتم حلها والتي تنطوي على تلك األطراف ركات، و / أو طبيعة اإلجراءات القانوني  الش  

 ستمنع المشاركة المباشرة مع إدارات الجمارك؛والتي 

 اتالمعد  و ركةالش   مباني/أو و فينبالموظ   قةالمتعل   المناسبة المعلومات إتاحة في ركةالش   فشلت إذا ● 

 و المنصوص عليه في هذا الملحق. حالن   علىلإلدارة الجمركية  واألصول

ً والر   االعتمادات . يمان تعديل عملي   12  ة، خاصة إذا حدثت لتقدير إدارة الجمارك الوطني   صد وفقا

لب. ومع ذلك، ال م الط  لب أو أداء مقد  م الط  جارة التي يشترك فيها مقد  تغييرات في درجة مخاطر الت  

 دخالتوتقديم م ل االقتصاديالمشغ  طلب يتم تقديم ينبغي إجراء أي تعديل من هذا القبيل إال بعد أن 

 متها إدارة الجمارك.عليق على األسباب التي قد  مراجعة والت  لالفرصة ل تتيح لهالي بالت  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحق الخامسالمُ 

 

ي د فتّزويمعايير أمن وتسهيل سلسلة ال لعاون الجمركي بشأن إطار عمقرار مجلس التّ 

 لمنّظمة الجمارك العالميّة التّجارة الّدولية

 (2005يونيو حزيران/)
 ،(1) عاون الجمركيإن مجلس التّ 

في  ةة سيشكل خطوة هام  العالمي  الجمارك  معايير منظ مةبأن تنفيذ المبادئ الواردة في إطار  مسلّ وإذ ي  

 جارة المشروعة؛أكبر للت   سهيلولية ويؤدي إلى تجارة الد  الت  في د ت زويدعزيز أمن سلسلة الت

ة المي  جارة العة الت  مة وأهمي  ولي والجريمة المنظ  ق بأعمال اإلرهاب الد  تزايد القلق فيما يتعل   وإذ تالحظ

 وأوجه ضعفها؛

في اعتبارها أن إدارات الجمارك تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول من خالل وإذ تضع 

 ة في هذا الصدد؛اإليرادات، وأن تنفيذ إطار المعايير سيكون له نفس القدر من األهمي   تحصيل

جارة لت  ا د فيالت زويسلسلة  سهيلالجمركي بشأن أمن وتعاون قرارات مجلس الت  وإذ يضع في اعتباره 

جارة الت   في ت زويدقة بسلسلة العالمية المتعل  ال سهيل( وتدابير األمن والت  2002 وولية )حزيران / يونيالد  

بشأن تعزيز األمن  9ولية رقم ة الد  مة البحري  (، وقرار مؤتمر المنظ  2004 وولية )حزيران / يونيالد  

 مة الجمارك العالمية؛عاون مع منظ  بالت  

إلى قيام إدارات الجمارك بتنفيذ المعايير المتعلقة باإلجراءات الجمركية المتكاملة وإذ تؤمن بالحاجة 

 والحاجة إلى التعاون بين اإلدارات الجمركية واألعمال التجارية؛

ظر في إدخال تعديالت أن األعضاء والجمارك أو االتحادات االقتصادية قد يحتاجون إلى الن  وإذ يالحظ 

 ؛لعالميةلجمارك امة امنظ  معايير عمل على أحكامهم القانونية أو غيرها من األحكام لدعم تنفيذ إطار 
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 ر:قرّ يُ 
 ولية.الد  جارة في الت   أمن وتسهيل سلسلة الت زويد معاييرعمل اعتماد إطار  - 1

 أن يقوم أعضاء المجلس والجمارك أو االتحادات االقتصادية بما يلي: - 2

ً نفيذ الت  .   1.2  شريعية الالزمة على المبادئلقدرة كل إدارة وسلطتها الت   في أقرب وقت ممكن، وفقا

 مة الجمارك العالمية؛ة بمنظ  المعايير الخاص  عمل والمعايير واألحكام األخرى الواردة في إطار 

ارة جزاهة لتوفير إطار شامل ألمن الت  تشجيع أي تحسينات ضرورية في القدرة الجمركية والن  . 2.2 

 العالمية؛ 

دابير الالزمة لبناء القدرات المستدامة، بما في ذلك إدخال تعديالت على القواعد . تحديد الت  3.2

امل يذ الش  نفلتمكين الت  واإلجراءات القانونية واإلدارية الوطنية، عند االقتضاء، ومواصلة تحقيقها 

 المعايير؛ عمل ألحكام إطار

____________________________ 
 (WCOمجلس التعاون الجمركي هو االسم الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية ) 1

 المعايير؛عمل شجيع على تنفيذ إطار من أجل الت   فن ية. توقع تقديم المساعدة ال4.2 

 المعايير الذي يناسبعمل ة لتنفيذ إطار مة الجمارك العالمي  لمنظ  إرشادي تقديم إطار زمني . 5.2 

 قدراتها؛

 المعايير؛عمل عاون الكامل لألعمال في تنفيذ إطار تسعى إلى ضمان الت  . 6.2 

 نفيذ؛ قدم المحرز نحو الت  ورية لتقييم الت  قييم الد  المشاركة في اجتماعات الت  . 7.2 

ي قدم المحرز نحو تنفيذ اإلطار، التالت   حولمة الجمارك العالمية لمنظ  ورية قارير الد  . تقديم الت  8.2

 قييم؛ستناقش خالل كل اجتماع من اجتماعات الت  

 .ة بكل عضونفيذ الخاص  ظر في استخدام أساليب قياس األداء لتقييم عملية الت  . الن  9.2و  

 

مة الجمارك العالمية بعزمهم أن يقوم األعضاء والجمارك أو االتحادات االقتصادية بإخطار منظ   - 3

لعالمية بنقل هذه المعلومات إلى إدارات لجمارك امة انظ  مالمعايير. وستقوم عمل على تنفيذ إطار 

 ة.ي  مة الجمارك العالمحادات الجمركية أو االقتصادية التي أبلغت منظ  الجمارك لجميع األعضاء وإلى االت  

مة الجمارك العالمية حادات االقتصادية التي أخطرت منظ  ول األعضاء والجمارك أو االت  . على الد  4

المعايير أن تعمل مع بعضها البعض لتطوير آليات لالعتراف المتبادل عمل بعزمها على تنفيذ إطار 

أخرى  قابة الجمركية وآلياتصادي ونتائج الر  ل االقتبعمليات التحقق واالعتماد المعتمدة من قبل المشغ  

 رة.ائدة أو المتكر  صديق واالعتماد الز  التي قد تكون ضرورية إلزالة أو تقليص جهود الت  

 

 

 رافين جوردهانب

 ةمة الجمارك العالميّ رئيس مجلس منظّ 

 

 

 

 

 



 اتصل بنا:
facilitation@wcoomd.org

زوروا موقعنا على شبكة االنترنت:
wcoomd.org

إقرار:
CCF Korea تم نشر هذا المنشور بدعم مالي من

Copyright © منظمة الجمارك العالمية
Publication number: FAC 2022-2



Rue du Marché 30, B-1210 
Brussels, Belgium
facilitation@wcoomd.org

#WCOOMD
wcoomd.org


