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 مقدمة تمهيدية لألمين العام 
 

لمتضررة الدعم المطلوب في الوقت المناسب وأن تُنفَّذ عمليات ا  عند وقوع األحداث الكارثية، من األهمية بمكان أن تتلقى الفئات السكانية
" تأثير بالغ على مجتمعاتنا ما جعل المجتمع 19-اإلنقاذ بكفاءة وفاعلية وبشكل منسق. لقد كان لألزمة الصحية العالمية الناجمة عن "كوفيد

الط الدعم  وتوفير  الفيروس،  تفشي  إليقاف  هائلة  وطأة ضغوط  تحت  يقع  وأمان.   يبالدولي  بسالمة  اللقاحات  وتوزيع  مطلوب  هو  حيثما 
المرتبطة  الحوادث  وانتشرت  التزايد  في  آخذ  بشكل  شيوًعا  أكثر  المناخي  التغير  نتيجة  الطبيعية  المخاطر  أصبحت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 ل النامية. ودبالتقلبات المناخية الحادة التي قلبت حياة الكثير من المجتمعات رأًسا على عقب، ال سيما في ال

والمستلزمات  السلع  حركة  تسهيل  في  محوريًا  دوًرا  تلعب  وهي  للمحتاجين.  الدعم  تقدم  التي  الجهات  طليعة  في  الجمارك  منظمة  تأتي 
 الطائرة ولها إسهامات كبيرة لضمان شحن المساعدات اإلنسانية بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم.

( العالمية  الجمارك  منظمة  عنصًرا م تملتزمة  (  WCOإن  فيها  التوقيت  يعتبر  التي  الضرورية  المهمة  هذه  أداء  في  أعضائها  بدعم  اًما 
حاسًما. وبناًء على ذلك، يسر منظمة الجمارك العالمية أن تقدم "توجيهات منظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سالسل  

لمالي من حكومة اليابان، والتي تهدف لتحسين قدرة إدارات الجمارك على ا  التوريد" بالتعاون مع الدول األعضاء والحصول على الدعم
 مواجهة التحديات التي تنشأ عن تفشي األمراض المعدية ووقوع الكوارث الطبيعية مع ضمان استمرار سالسل التوريد. 

. 2020، وهي مبادرة أُطلقت في يونيو  ةي" لمنظمة الجمارك العالم19-تم إنشاء مسودة للتوجيهات والترويج لها عن طريق مشروع "كوفيد
 يتضمن النص مساهمات قدمتها الدول األعضاء بجميع مناطق منظمة الجمارك العالمية فضالً عن أصحاب المصالح.

"، يعكف أعضاء منظمة الجمارك العالمية على تحسين وتبسيط ورقمنة عدد من  19-للتغلب على االضطرابات التي أحدثتها أزمة "كوفيد
يستمر نشاطها. كانت  رجاإل التجارة حتى  تعتمد على  التي  الشركات  إلى جانب مساعدة آالف  الطارئة،  العمليات  لتسهيل  الجمركية  اءات 

ة خبرات الدول األعضاء عنصًرا محوريًا في تطوير هذه األداة اإلبداعية والتعبير عن األولويات الوطنية واإلقليمية واالعتراف بها وزياد
 الذي تضطلع به إدارات الجمارك على صعيد اإلغاثة من الكوارث. رالتوعية بالدو

تسهيل  في  المشاركين  المصالح  أصحاب  جانب  إلى  العالمية،  الجمارك  منظمة  في  األعضاء  الدول  جميع  تحقق  أن  كبيرة  آمال  تحدوني 
لتوجيهات. التوجيهات وثيقة حية وبالتالي فأنا ا  التجارة والمساعدات اإلنسانية، االستفادة الكاملة من أفضل الممارسات التي تتضمنها هذه

 أوصي جميع القراء بمواصلة اإلدالء بتجاربتهم لدى أمانة منظمة الجمارك العالمية بطريقة إبداعية وتعاونية، انطالقًا من روح المساعدة
 المتبادلة التي يتصف بها مجتمع الجمارك، ال سيما خالل األوقات العصيبة. 

 
 

 
 كوريا،يم دكتور كونيو 

 األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية



 
 

 

 
 

 

 قائمة االختصارات
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قدمة  .1  م 

 
 السياق .1

 
)كوفيد المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  أال وهو  مسبوق،  حدثًا غير  العقد  هذا  بداية  الم19-شهدت  ا  ،عتوق( غير  إعالن  ما  ستدعى 

الص حالة  ةحمنظمة  أنها  يناير    العالمية  في  العالمي  القلق  تثير  عمومية  على 2020طوارئ صحية  للمرض  السريع  االنتشار  وفي ظل   .

"، وحثت جميع الدول على اتخاذ 19-مستوى العالم، قررت منظمة الصحة العالمية خالل أقل من شهرين إطالق وصف جائحة على "كوفيد

 زمة الحتوائها.ر الاليبتداال

 
الدول عدًدا من   ةً بااستج العديد من  اتخذت  للفيروس،  السريع  باالنتشار  المرتبطة  المخاطر  العالمية حول  الصحة  لمنظمة  الرسمية  للرسالة 

ا الحدود. وقد بدت هذه  المكثف على  الفحص  السفر وتطبيق إجراءات  القيود على  الحدود، ووضع  بادئ   ير فيبالتدالتدابير، تشمل إغالق 

 مسبوقة لحركة السلع واألفراد عبر الحدود.  وأحدثت اضطرابات غير ، األمر غير منسقة

 
المستلزمات  لكميات  والمتزايد  الهائل  التدفق  بفعل  أكثر صعوبة  وأصبح  التوقع  على  القدرة  وعدم  اليقين  عدم  الحدود  على  الموقف  اكتنف 

وطبيعة السلع المستوردة وعدم توافر  تفاع مخاطر العدوى،  رامع األخذ في االعتبار  رى. وخاأل  والمعدات الطبية وغيرها من السلع األساسية

الخبرة الكافية في التعامل مع ذلك، واجهت العديد من إدارات الجمارك صعوبات جمة ليس فقط لضمان استمرار حركة التجارة المنتظمة،  

 ".19-يد وإنما أيًضا لنقل السلع المطلوبة لتخفيف تأثير "كوف

 
فاعلة رئيسية في سلسلة التوريد العالمية لضمان استقرار واستمرارية حركة التجارة   ات شديدة بوصفها جهاتيصتلقت إدارات الجمارك تو

وتسهيل واإلسراع من حركة سلع اإلغاثة والسلع األساسية، من أجل المساعدة في تقليل التأثير السلبي للجائحة بوجه عام على االقتصادات 

 . تمعاتجموال

 
استجابة سريعة للوضع الذي أحدثته الجائحة. وقد اتخذت عدًدا نظمة الجمارك المعترف بها عالميًا  العالمية بوصفها م  أبدت منظمة الجمارك

إد في  العاملين  لمجتمع  التوجيهية  المواد  وتوفير  الصلة،  ذات  العالمية  الجمارك  منظمة  وأدوات  آليات  تعميم  مثل  اإلجراءات،   ات رامن 

 ل الممارسات. ضفرك، ومشاركة الخبرات وألجماا

 
  ومع مرور السنوات، اكتسبت المنظمة خبرات كبيرة في تطوير المعايير الدولية، وأنتجت العديد من اآلليات واألدوات التي من شأنها تعزيز 

وقد   .ةطة لتجهيز شحنات اإلغاثمبس  تااءرجالدور الحيوي الذي تلعبه إدارات الجمارك لإلغاثة من الكوارث الطبيعية عن طريق صياغة إ

التعافي. واستجابت األوساط أتاح هذا إلدارا للنهج المطلوب خالل مرحلة  ت الجمارك العمل خالل حاالت الطوارئ ووضع سرد تفصيلي 

 الجمركية للجائحة بتطبيق هذه اآلليات واألدوات. 



 
 

2 

 

 

 
 

"كوفيد لجائحة  المسبوق  غير  التأثير  وهمة  قي" عن حق19-لقد كشف  الجمركمة  األوساط  حاجة  تو  ةيهي  تحدد  جديدة  واضحة ألداة  جيهات 

كل وأفضل الممارسات التي تهدف لضمان استعداد إدارات الجمارك للجوائح )أو األوبئة( والكوارث الطبيعية واستجابتها لها وتعافيها منها بش 

 .1أفضل

 
 معلومات تمهيدية .2

 
 األنشطة والمبادرات لدعم أعضائها.ية، وأجرت عدًدا من لوارك العالمية معايير دالجم ة ممنظ في ضوء المعلومات المذكورة أعاله، طورت

 
 آليات وأدوات منظمة الجمارك العالمية ذات الصلة لإلغاثة من الكوارث الطبيعية  .2.1

 
 ( 1انظر الملحق  - RKC -ة حقتحدد االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية، بصيغتها الُمعدلة )اتفاقية كيوتو الُمن -

 
التفاقية كيوتو الُمنقحة، األحكام التي ينبغي على إدارات الجمارات وضعها لإلسراع في تخليص شحنات اإلغاثة.   Jالملحق المحدد  ،5 لالفص

مجلس   ة عنردصال ا(  1970يتطرق هذا الفصل بالتفصيل إلى التوصية السابقة باإلسراع من إرسال شحنات اإلغاثة في حاالت الكوارث )

ألحكام التي يتضمنها هذا الفصل على السلع المرسلة عن طريق البريد، وال تنطبق على منتجات وال تنطبق العديد من ا  التعاون الجمركي.

 الكحوليات أو المشروبات الكحولية أو التبغ أو منتجاته. 

 
أو    سواء عن طريق التصدير  أي مرحلة خالل نقلها،  ثة فياغاإل  على المعامالت الجمركية المعنية بتخليص شحنات  5تنطبق أحكام الفصل  

إدارات المرور )الترانزيت( أو االستيراد. ويتطرق هذا الفصل للتسهيالت الكبيرة المتوفرة لشحنات اإلغاثة مقارنةً باألحكام المتعلقة بتعامل  

ت عندما  العجلة.  وجه  على  نقلها  تتطلب  ال  التي  األخرى  السلع  مع  التخداراإ  شرابالجمارك  إجراءات  الجمارك  لشحنات ي لت  الجمركي  ص 

غاثة، يجب أن تقتصر الضوابط السارية على أدنى ما يلزم على اإلطالق. وقد جرت مناقشات بشأن التخليص الجمركي لشحنات اإلغاثة اإل

الشؤ لتنسيق  المتحدة  األمم  ومكتب  العالمية  الجمارك  منظمة  بين  أقيمت  التي  االجتماعات  انسانإلا  ن وخالل  األمم  مكتب  تعاون  تحدة ملية. 

إلنسانية مع منظمة الجمارك العالمية لصياغة اتفاقية نموذجية لتسهيل اإلجراءات الجمركية للمساعدات اإلنسانية في حاالت لتنسيق الشؤون ا 

 حاالت الطوارئ.  ة فيثاغإلاالطوارئ، وهي تحدد إطاًرا لإلسراع بإرسال سلع اإلغاثة المرتبطة بالمساعدات اإلنسانية وأعمال 

 
 ( 1اتفاقية اسطنبول )انظر الملحق  (1990يونيو  26سماح باإلدخال المؤقت )اسطنبول، ال ةياتفاق -

اعتمد مجلس منظمة الجمارك العالمية اتفاقية السماح باإلدخال المؤقت )"اتفاقية اسطنبول"( التي دخلت حيز التنفيذ في  ،1990يونيو    26في  

 ض إنسانية لتيسير دخولها بشكل مؤقت في أوقات األزمات.ع المستوردة ألغرالسلالتفاقية بخصوص ال B.9لحق ملا .1993نوفمبر  27

 
 

 

 

1
". ومع ذلك تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن 19-يُستخدم مصطلح "جائحة" بشكل متكرر في هذه الوثيقة لتيسير الرجوع إلى الوضع المتعلقة بفيروس "كوفيد  

 كذلك على األوبئة.ق ب ط تنت هذه التوجيها
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 ( I)انظر الملحق  2011يونيو  –جلس إدارة منظمة الجمارك العالمية حول دور إدارات الجمارك في اإلغاثة من الكوارث الطبيعية م  رقرا -

يونيو   في  2011في  الجمارك  إدارات  دور  بشأن  قراًرا  األعضاء  اعتمد  العالمية،  الجمارك  منظمة  مجلس  جلسات  وأثناء  من ة  ثاغاإل، 

ولف الطبيعية.  الزيادة  تالكوارث  إلى  القرار  اإلنسانية   هذا  المساعدات  وتتطلب  السكان  فئات  على  تؤثر  التي  الطبيعية  الكوارث  أعداد  في 

 ة ظممن الدولية العاجلة، فضالً عن ضرورة تعزيز دور إدارات الجمارك في إدارة عمليات اإلغاثة اإلنسانية. يهدف هذا النص إلظهار التزام  

مركية، ولتوفير استجابة مالئمة حال وقوع الكوارث الطبيعية بتسهيل إدخال وإخراج ر المالئمة للضوابط الجييجمارك دون اإلخالل بالمعاال

 ومرور شحنات اإلغاثة من الكوارث.

 
 آليات وأدوات منظمة الجمارك العالمية التي تضمن استمرار سالسل التوريد .2.2

 
واألدوات اآلليات  الصلة  جةردلما  تتضمن  ذات  األحكام  التوريد    أدناه  سلسلة  الكوارث باستمرار  عن  تنشأ  التي  االضطرابات  أحوال  في 

 الطبيعية أو تفشي األوبئة. وترد هذه األحكام بالتفصيل في متن التوجيهات حيثما أمكن. 

 
 (SAFE FoSإطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية ) -

 عبر الحدود ة ينروكتإطار معايير التجارة اإلل -

 التجارةية النتعاش هيالمبادئ التوج -

 ملخص إدارة الحدود المنسقة -

 ملخص إدارة المخاطر  -

 
 نظرة عامة على مبادرات منظمة الجمارك العالمية بشأن اإلغاثة من الكوارث الطبيعية  .2.3

 
يونيو   قرار  اعتماد  األنشط2011عقب  من  العديد  العالمية  الجمارك  منظمة  أمانة  أجرت  حلقايذفنلتة  ،  عقد  في  ذلك  وتجلى  النقاش   ته. 

ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واالئتالف الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر حول دور إدارات المشتركة مع مكت 

 الجمارك في اإلغاثة من الكوارث الطبيعية، وقد شملت خمس مناطق لمنظمة الجمارك العالمية.

 
فيها ممثلين عن سلطات إدارة الكوارث الوطنية، والمجتمعات   عضاء في المنظمة وشاركألاقاش مشاركين من اإلدارات  لن ا  اتلقجمعت ح

المشاركون   أدلى  أخرى.  جهات  عن  فضالً  المتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومية  غير  والمنظمات  األحمر،  األحمر/الهالل  للصليب  المحلية 

السل حول  وتصوراتهم  الرئيسيين  جملات  طا بتجاربهم  والشركاء  ا  يفركية  بهدف  اإلنساني  االحتياجات العمل  حول  التعقيب  على  لحصول 

لتن المتحدة  األمم  ومكتب  العالمية  الجمارك  منظمة  طورتها  التي  القائمة  والمبادرات  واآلليات  باألدوات  أيًضا  إعالمهم  وتم  سيق المستقبلية، 

 .يب األحمر والهالل األحمرصللات ياالشؤون اإلنسانية واالئتالف الدولي لجمع

 
طريق  عن  الطارئة  األوضاع  مع  التعامل  على  قدراتهم  لتحسين  ألعضائها  الدعم  العالمية  الجمارك  منظمة  قدمت  األخيرة،  السنوات  في 

  ذا . تولت حكومة هولندا تمويل هCustoms for Relief of Epidemic Diseases (C-RED)المبادرات المختلفة، مثل مشروع  

غرب ووسط إفريقيا لمجابهة انتشار فيروس إيبوال، وحماية موظفي الجمارك في ارك العالمية في منطقة  مجوع ونفذته أمانة منظمة الشرملا

على  إفريقيا  ووسط  غرب  منطقة  في  أعضاء  ستة  المشروع  ساعد  وقد  اإلغاثة.  لسلع  الجمركي  التخليص  إجراءات  وتسريع  العمل  ميدان 

 توى الوطني.وارث الطبيعية على المسكل لتفشي األوبئة أو وقوع ا بةاجستالتحسين جاهزيتهم ل



 
 

4 

 

 

 
 

" بعد الحصول على الدعم المالي من حكومة اليابان،  19-"، أطلقت منظمة الجمارك العالمية مشروع "كوفيد19-وعقب تفشي جائحة "كوفيد

اث المعدية األخرى واألحد  ضا"، إلى جانب األمر19-وفيد"ك  ةئحجاويهدف المشروع لتحسين قدرات الدول النامية واألقل نمًوا للتعامل مع  

المسببة لالضطرابات. وأهداف المشروع الرئيسية هي تطوير هذه المبادئ التوجيهية، وتوفير أنشطة بناء القدرات ألعضاء منظمة الجمارك  

 العالمية على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني.

 
 األهداف .3

 
توجيه إ  مةظنم  اتتعتبر  بشأن  العالمية  سالا دالجمارك  واستمرار  الكوارث  باسم رة  الوثيقة  هذه  في  بعد  فيما  إليها  يشار  )التي  التوريد  سل 

المسببة   لألحداث  لالستجابة  الجمارك  إدارات  استعداد  تحسين  إلى  التوجيهات  هذه  تنفيذ  يؤدي  أن  ويتوقع  شاملة.  أداة  "التوجيهات"( 

 ا.لالضطرابات والتعافي منه

 
 سية:يئالتوجيهات ثالثة أهداف ر دمخت

التوعية بالدور المحوري إلدارات الجمارك في اإلغاثة من الكوارث ودعم إدارات الجمارك في تنفيذ شروط اآلليات واألدوات األخرى  -

 ذات الصلة بمنظمة الجمارك العالمية؛

 
 لطبيعية؛ ا ثروالك دعم إدارات الجمارك لتحسين مستوى استعدادها لالستجابة لألوبئة وا -

 
ات الجمارك مدعومةً بأفضل الممارسات المتعلقة بمواجهة التحديات التي تنشأ عن تفشي األمراض المعدية  الواضحة إلدار  تقديم التوصيات -

 ووقوع الكوارث الطبيعية، لغرض اإلسراع من حركة سلع اإلغاثة وضمان استمرار سلسلة التوريد.

 
نف المتصورة  التدابير  تتخذ  فميهاألس  ال  األخذ  مع  دولة،  كل  في  وأ  ية  لوائح  تنوع  والمناهج  االعتبار  العالم،  الجمارك على مستوى  نظمة 

المختلفة المعتمدة على المستوى الوطني إلدارة الكوارث.  وبناًء على ذلك ستقتضي الضرورة تعديل خطط استجابة الجمارك للتكيف حسب 

 الظروف المحلية الفريدة لكل دولة.

 
 ة نيبلواق النطا .4

 
 التوجيهات.. 2. المقدمة، و1 قسمين: تنقسم هذه الوثيقة إلى

العالمية ذات الصلة  تصف المقدمة السياق التي صيغت التوجيهات في إطاره. وهي تشمل أيًضا مبادرات وآليات وأدوات منظمة الجمارك 

 القسم الثاني التوجيهات  رفوتسرد بنيتها بالتفصيل. يوا  هقطان  باإلغاثة من الكوارث الطبيعية، وتوضح األهداف الرئيسية للتوجيهات، وتحدد

 حول المراحل الثالث لدورة إدارة الكارثة: وهي االستعداد واالستجابة والتعافي.

 
المع المخاطر، والُمشغل االقتصادي  التنظيمي، وإدارة  التطوير  فيها  بالجمارك، بما  المرتبطة  الموضوعات  د تموهي تشمل نطاقًا واسعًا من 

 رة الحدود المنسقةداإو



 
 

5 

 

 

 
 

 مور أخرى، مع األخذ في االعتبار آليات وأدوات منظمة الجمارك العالمية الحالية لتجنب أي تداخل مع األعمال السابقة أو تكرارها.أ نيمن ب

 
كوفيد  " شاكلة  على  الجوائح  اختالف  على  تُجمع  األكاديمية  الجهات  أن  على  التأكيد  ال 19-يجب  الكوارث  عن  النطاق  م  ةييعطب"  حيث  ن 

 . 2تشابهها من حيث االضطرابات والخسائر التي تُحدثها والتأثير، على الرغم من ينواإلطار الزم

معينة   دولة  أو  منطقة  في  غالبًا  الطبيعية  الكوارث  وتحدث  الزالزل.  أو  األعاصير  مثل  الطبيعية،  الكوارث  من  نطاقًا  أوسع  تأثير  للجوائح 

 لم وتؤثر على العديد من البلدان.الجوائح على مستوى العا رش ثل هذه األحداث(. فيما تنتلم ضةً عر )بعضها على وجه الخصوص 

 
ميري وقد تؤدي الكوارث الطبيعية لتدمير البنى التحتية التي تُيسر التجارة مثل الطرق والموانئ والمطارات. أما الجوائح فليس لها تأثير تد

تماعي وما إلى ذلك( كثيًرا ما يترتب ظر التجول والتباعد االجحوانتشارها )حاالت اإلقفال    اءوتحال  مادي مشابه، غير أن التدابير المتخذة

 عليها تداعيات اجتماعية واقتصادية هائلة.

 
أعلى  يكون  الناتج عنها  التوقع  القدرة على  أن مستوى عدم  كما  الطبيعية،  بالكوارث  الخاص  ذلك  أطول غالبًا من  للجوائح  الزمني   اإلطار 

 إلى ذلك(. يدة، فعالية اللقاح، ومات عداموج)

 
 جاح. تتقيد الكوارث الطبيعية بوقت معين، وتتيح للسلطات التخطيط بكفاءة أكبر للعمليات المطلوبة إلدارة مراحل اإلغاثة والتعافي األولي بن

 
ٍّ منها بتحسين درجة  ملاعلتا  تتناول هذه التوجيهات الجوائح والكوارث الطبيعية، وتقدم التوصيات التي ربما تفيد في استعداد إدارات   مع أي 

 " والدروس المستفادة منها.19-تشير أفضل الممارسات واألمثلة المذكورة إلى جائحة "كوفيدالجمارك. 

 ي.فاتعالتتناول التوجيهات بإسهاب المراحل الثالث الرئيسية لدورة إدارة الكارثة: وهي مرحلة االستعداد، ومرحلة االستجابة، ومرحلة 

 
التوجيهات، تنفيذ  لل  لتسهيل  الجمارك  إدارات  لتنفيذها خالل كل ندعو  منفصلة ومحددة  تدابير  البحث عن  وليس  تعامل معها كوحدة واحدة، 

في  األخذ  مع  اتباعها  الجمارك  إدارات  على  يجب  التي  والممارسات  اإلجراءات  وتقديم  توضيح  ويتم  الكارثة.  إدارة  دورة  خالل  مرحلة 

 اإلسراع من عمليات نقل السلع خالل أوقات األزمات.استمرار سلسلة التوريد و نالرئيسي للوثيقة، وهو ضما  دفهلا اراالعتب

 
 
 

 
 

 

2
  -natural-a-19-w.sciencespo.fr/en/news/news/covidwhttps://w

irus%20is,tsunamis%2C%20hurricanes%2C%20or%20floodsv#:~:text=Even%20if%20the%209488r/disaste . 

https://www.sciencespo.fr/en/news/news/covid-19-a-natural-disaster/4889%23:~:text=Even%20if%20the%20virus%20is,tsunamis,%20hurricanes,%20or%20floods
https://www.sciencespo.fr/en/news/news/covid-19-a-natural-disaster/4889%23:~:text=Even%20if%20the%20virus%20is,tsunamis,%20hurricanes,%20or%20floods
https://www.sciencespo.fr/en/news/news/covid-19-a-natural-disaster/4889%23:~:text=Even%20if%20the%20virus%20is,tsunamis,%20hurricanes,%20or%20floods
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 التوجيهات  .2

 
 مرحلة االستعداد . أ 

 
الجمارك خالل هذه  إدارات  بكفاءة وفاعلية ونجاح، ويتعين على  الطبيعية  الجوائح والكوارث  األهمية إلدارة  بالغة  االستعداد   تعتبر مرحلة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل التأثير المحتمل لمثل هذه األحداث.المرحلة 

 
"كوفيد جائحة  أن19-أظهرت  الجماركعديال  "  إدارات  من  المسببة   د  األحداث  من  النوع  لهذا  لالستجابة  كافٍّ  بشكل  مستعدة  تكن  لم 

ال  واإلجراءات  اللوائح  ينفذوا  أو  األعضاء  من  عدد  يصمم  فلم  وإدارته.  ولتخليص لالضطرابات  األساسية  والخدمات  السلع  لتحديد  محددة 

 اثة سريعًا.إلغبا الشحنات المحتوية على العناصر الحيوية والمرتبطة

 
بإدارة  المختصة  السلطة  جانب  من  الوطنية  الطوارئ  خطط  إعداد  في  الجمارك  إدارات  مشاركة  أخرى  أمور  بين  من  االستعداد  يتطلب 

الع أُطر  إعداد  إلى جانب  الجمرالكوارث،  التدابير  الطوارئ واستمرار األعمال، واتخاذ  الالزمة، وإعداد خطط  التنظيمية والقانونية   كية مل 

واإلجراءال المعدات  واختبار  المحتملة،  السيناريوهات  ومحاكاة  الجمارك،  موظفي  وتدريب  تطبيق مناسبة،  عن  فضالً  منتظم،  بشكل  ات 

 الدروس المستفادة من التجارب السابقة.

 

 
 دورة االستعداد :1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : تطوير واالحتفاظ بخطط عمليات الطوارئ، الوكالة الفيدرالية األمريكية إلدارة الطوارئ المصدر
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 زيز دور إدارات الجمارك في إدارة الكوارث تع .1
 

واالس التخطيط  أعمال  في  الجمارك  إدارات  تشارك  أن  الوطنيةاد  تعديجب  الحكومة  تجريها  التي  عام  بوجه  الكوارث   للطوارئ  لمواجهة 
 الطبيعية، وينبغي عليها أن تدعو إلى تعزيز دورها في هذا المجال.

 
مستوى الوطني مسؤولة عن إدارة الكوارث ومفوضة لوضع السياسات المتعلقة بذلك. تضمن هذه للكثير من األعضاء جهات مختصة على ال

ال تقليليط  تخطالسلطة  أو  لتخفيف  تعد ضرورية  التي  للتدابير  والمتكامل  المستمر  والتنفيذ  والتنسيق  وتبعاتها، وهي   والتنظيم  المخاطر  حدة 

 تشمل بناء القدرات واالستعداد واالستجابة. 

 
ب الوطن19-رهنت جائحة "كوفيدلقد  الجمارك تؤدي دوًرا مهًما في استراتيجيات االستجابة  إدارات  فيف الكوارث الطبيعية لتخية  " على أن 

فمن األهمية بمكان إدماجها على النحو المناسب في آليات االستعداد   ومخاطر الصحة والسالمة العامة ذات الصلة بالجائحة. وبناًء على ذلك،

 المبكرة. واالستجابة

 
الكوا إدارة  لنيل االعتراف بدورها خالل مراحل  إدارات الجمارك أن تسعى جاهدة  السلطة وي  رث،يجب على  نبغي أن تعمل عن كثب مع 

ارة الطوارئ الموضوعة عن تصور إدارات الجمارك فيما يتعلق بالتخليص الجمركي لسلع المعنية بإدارة الكارثة لضمان أن تُعبر خطط إد

 لكوارث لتحقيقها:ة ادارفيما يلي بعض النتائج التي ربما يؤدي التعاون بين إدارات الجمارك والكيانات األخرى المختصة بإ اإلغاثة.

 
 المشاركة في وضع قائمة عامة بالسلع األساسية وسلع اإلغاثة؛ -

 ونقل مستلزمات اإلغاثة؛ المساعدة في تحديد الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني التي قد يُسمح لها باستيراد وتصدير -

 أداة وطنية أو دولية ذات صلة؛ العالمية أو أيرك جماتبسيط اإلجراءات وتنفيذها بوتيرة أسرع باستخدام آليات وأدوات منظمة ال -

 سهيل تحليل التدابير الضرورية الستمرار سلسلة التوريد.ت -

 
 : ممارسات األعضاء 1المربع 

 
 واتيماالغ( 1

 

للحد  عتت الوطنية  التنسيق  خدمة  من  جزًءا  الجمارك  خدمة  الكوابر  )رمن  الحص وه،  (CONREDث  للجمارك  تتيح  معلومات ي  على  ول 
 فورية حول إدارة األزمات وتوضح اإلجراءات التي يتعين تطبيقها لتلقي التبرعات والمساعدات اإلنسانية.

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة( 2

 
ويسمح ،  (NCEMAزمات والكوارث )لطوارئ واألة ارلوطنية إلداحادية للجمارك بدولة اإلمارات عضًوا في فريق الهيئة اتر الهيئة االبتعت

دارة الجمارك بأن تشارك في تقديم معطيات تستند إليها القرارات التي يتخذها فريق إدارة األزمات، ومن ثم ضمان استمرار المهام ذلك إل

 الوقت ذاته اتخاذ تدابير وقائية. ي لجمركية، وفاواإلجراءات 
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 الجمارك الوطنية مراجعة اإلطار القانوني إلدارة  .2

 
على أحكام تتعلق باإلسراع من نقل سلع اإلغاثة   نيةلوط يجب أن تحتوي التشريعات واللوائح والعمليات اإلدارية الخاصة بإدارة الجمارك ا

 وريد في أعقاب الكوارث والجوائح وغيرها من األحداث األخرى المسببة لالضطرابات. وضمان استمرار سلسلة الت

 
 حكام المتعلقة بإجراءات الجمارك التي تسري في هذه الظروف بما يلي:يجب أن تسمح األ

 
 لمادية؛من عمليات التفتيش ازم لالاإلبقاء على الحد األدنى ا -

 قبول اإلقرارات الجمركية والوثائق الداعمة التي تفي بالحد األدنى للمتطلبات األمنية وااللتزام بناًء على إدارة المخاطر؛  -

 لشراكة بين إدارات الجمارك وأصحاب المصالح. تعزيز التعاون وا -

 
وباإل اإلغاثة،  لشحنات  الجمركي  بالتخليص  يتعلق  الفصل  فة  ضافيما  يتضمنها  التي  األحكام  الملحق  5إلى  كيوتو   Jالمحدد    من  التفاقية 

لتسهيالت القانونية التالية في قوانينها المنقحة، يمكن إلدارات الجمارك التنسيق مع السلطة اإلشرافية والوكاالت الحكومية األخرى لتضمين ا 

 الوطنية لضمان اإلسراع من نقل سلع اإلغاثة:

 
 الجمركية، أو الضرائب، أو التعريفات الجمركية أو الرسوم الحكومية؛وم لرس ن ااإلعفاء م -

 فات مدفوعة بالفعل(؛ تبسيط واإلسراع من العمليات المتعلقة بتطبيقات اإلعفاء الجمركي )أو رد أي رسوم أو ضرائب أو تعري -

 اإلعفاء من أي حظر أو قيود اقتصادية على التصدير واالستيراد؛  -

 الموافقة أو إصدار التراخيص الستيراد وتصدير العناصر ذات الصلة.  عملياتمن اع  تبسيط واإلسر -

 
إلى األحكام المرنة المطلوبة إلجراء   لقد أظهرت التجارب مع الكوارث في عدد من الدول أن القوانين الوطنية ذات الصلة بالجمارك تفتقر

 التخليص الجمركي السريع لسلع اإلغاثة.

 
اآلخر الجانب  يوعلى  الق  تيح،  لألعضاء اإلطار  اإلجراءات  وتبسيط  التكنولوجيا  استخدام  على  يشجع  الذي  مسبقًا  والمحدد  الواضح  انوني 

 انية الدولية على نحو أفضل.المعنيين إدارة حركة السلع ذات األولوية وتنسيق المساعدات اإلنس

 
  منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بتيسير اإلجراءات والتي من ات  أدويوصى األعضاء بشدة بمراجعة قوانينهم الوطنية لتضمين أحكام آليات و

التوجيهات   هذه  بالوصف  تتناولها  التي  تلك  جانب  إلى  الحدود،  عبر  السلع  حركة  من  اإلسراع  في  المساعدة  مرحلة   .ب انظر)شأنها 

 االستجابة(.

 
 استخدام التكنولوجيا .3

 
الستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل   حق العام التفاقية كيوتو المنقحة إدارات الجماركلمل )تطبيق تكنولوجيا المعلومات( با  7يدعو الفصل  

 دعم وتحديث عمليات وإجراءات الجمارك، لتحسين فاعليتها وتقليل التكاليف التجارية.
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اإلجراف وتنسيق  تبسيط  تضمن  أن  الجمارك  إدارات  من  يتوقع  الجوائح،  تفشي  أو  الكوارث  وقوع  حالة  استمرار    ءاتي  على  تساعد  التي 

والس اإلغاثة  لشحنات  السريع  الجمركي  والتخليص  التوريد،  سلسلة  الصحة واستقرار  مخاطر  مع  المالئم  التعامل  مع ضمان  األساسية،  لع 

 والسالمة.

 
التعاون المشترك    الً ن استخدام التكنولوجيا ومعايير أنظمة البيانات والمعلومات العامة استيفاء ودقة البيانات، فضيمكن أن يضم عن تيسير 

بالنفع ع هذا  يعود  أن  ويمكن  المعنية.  الوكاالت  بين  البيانات  وإدارة ومشاركة  الشفافية  تحسين  إلى  ويؤدي  الكوارث  من  اإلغاثة  جهود  لى 

 يص الجمركي السريع لسلع اإلغاثة، فضالً عن تحسين االلتزام ومستويات السالمة.المخاطر، والتخل

 
سياق تفشي األمراض األخرى المعدية ووقوع الكوارث الطبيعية، يتيح استخدام التكنولوجيا المتطورة "، أو في  19-وفيد"ك  في سياق جائحة

على  التعرف  وتكنولوجيا  الصناعي  والذكاء  البيانات  تحليالت  التالمس   مثل  تقييد  ثم  ومن  تالمسية،  ال  إجراءات  تطبيق  وغيرها  الوجوه 

 ماية موظفي الجمارك، وضمان استمرار العمليات وسالمتها. وح   الجسدي، ومنع انتشار المرض،

 
 تُعرض فيما يلي المزيد من التفاصيل واألمثلة حول استخدام التكنولوجيا تحت العنوان "ب. مرحلة االستجابة".

 
 ع المعايير الدوليةالتوافق م .4

 
الدولي المعايير  مع  وعملياتها  إجراءاتها  مواءمة  الجمارك  إدارات  على  تحسين ة،  يجب  من  تتمكن  حتى  الدولية  واألدوات  اآلليات  وتطبيق 

 لتي تواجهها.استجابتها للتحديات ا

 
بمجرد   المواءمة  هذه  وتعزز  التخطيط.  من  كبيًرا  قدًرا  وتتطلب  األجل  تطبيق  إنها عملية طويلة  يمكن  وفيما  والجاهزية.  االستعداد  تحقيقها 

 االستجابة األولية في أعقاب الجوائح أو الكوارث، نوصي بشدة باتباع نهج شامل. لة بعض اآلليات واألدوات المختارة فقط خالل مرح

 
الكفاءة لجميع أجزا إمكانية تحسين  العالمية على  المعايير  الجمارك واعتماد  السلع عبر  ينطوي تحديث إجراءات  نقل  أثناء  التوريد  ء سلسلة 

 الحدود، بما في ذلك في حاالت اإلغاثة من الكوارث.

 
وإدارة الحدود ،  (AEOمرحلة االستجابة" المفاهيم الرئيسية لتحسين إدارات الجمارك، مثل الُمشغل االقتصادي المعتمد )"ب.  م  ل القسناوسيت

 والنافذة الواحدة. ( CBMالمنسقة )

 
 تمرار األعمالالتخطيط الس .5

 
الفصل   الُمنقحة،  كيوتو  التفاقية  العام  الملحق  حول  7يتطرق  "توجيهات  بعنوان  مسألة تطب،  إلى  واالتصاالت"  المعلومات  تكنولوجيا  يق 

متوقعة عرف بأنه "العملية الكلية لتطوير خطة عمل لضمان استمرار األعمال في حالة عدم التوافر غير الالتخطيط الستمرار األعمال. وهو يُ 

 لنظام أو مرفق بالغ األهمية. وفي مجال الجمارك، يُعرف ذلك بقدرة 
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م الجمركية والضرائب، والتحكم في السلع واألفراد العابرين للحدود، والتخليص الجمركي للبضائع ظ بعمليات جمع الرسوتفااإلدارة على االح

 "واألفراد بسرعة وبدون مقاطعة لحركة السفر والتجارة الدولية.

 
أزمة ما، واالستمرار في العمل في أعقابها. أو يتضمن التخطيط الستمرار األعمال تطوير التدابير العملية إلدارات الجمارك لالستعداد لحدث 

 تساعد خطة استمرار األعمال في: 

 
 تحديد ومنع المخاطر حيثما أمكن؛  -

 االستعداد للمخاطر التي ال يمكن منعها؛  -

 قوع حادث أو أزمة.االستجابة والتعافي بعد و -

 
سريعًا   االستجابة  على  الجمارك  إدارات  األعمال  الستمرار  إعداد خطة  خاللها سالسل للحيساعد  تتوقف  التي  الزمنية  الفترة  وتقليل  وادث 

ل التنبؤ بجميع القانون، وضمان توافر السلع األساسية للجمهور، واإلسراع بنقل سلع اإلغاثة. ربما ال يكون من السه  التوريد، وتسهيل إنفاذ

من الخطة مجموعة من السيناريوهات المختلفة )مثل تتضأنواع الحوادث التي من شأنها تهديد استمرار عمليات الجمارك، ومع هذا يجب أن  

 الكوارث الطبيعية والجوائح وما شابه(. 

 
عمليات بشكل عادي وتجنب عرقلة المهام " مدى أهمية وضع خطة الستمرار األعمال للمحافظة على سير ال19-لقد أظهرت جائحة "كوفيد

وتحديث خطط استمرار األعمال لديها، في إطار نهج االستعداد الشامل الذي ير  الرئيسية للجمارك. ويجب على إدارات الجمارك مراعاة تطو

 ارث طبيعية أو جوائح في المستقبل.تتبعه، لالستجابة ألي كو

 

 : ممارسات األعضاء 2المربع 

 

 

 رخيص/تسجيل الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني دعم وتأييد ت .6

 
الت قانونية أكبر. ويجب أن يحدد الفاعلة في العمل اإلنساني المؤهلة ومنحها تسهي  تهايجب على إدارات الجمارك دعم وتأييد تسجيل الج

 القانون المحلي المعايير المتعلقة بذلك والتي تشمل:

 
 ال اإلغاثة من الكوارث وااللتزام بمعايير الجودة الدولية؛ امتالك القدرات والخبرات الكافية في مج -

 ( األردن1

 
في األردن التدابير التي اتخذتها دائرة الجمارك   2016الصادرة عام  األمراض الوبائية    عنية بالتعامل مع للجمارك المية  ذلخطة التنفيتتضمن ا

ية( تحت إشراف لجنة إدارة الطوارئ واألزمات. يليكية والتشغتاألردنية لمواجهة أي مرض وبائي على كافة المستويات )االستراتيجية والتك

 . ي لألمراض الوبائيةطة الوطنية للتصديذية مع الختنفلهذه الخطة اوتتوافق 
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 د والنزاهة؛ سية المتمثلة في اإلنسانية والحيااساالمتثال للمبادئ اإلنسانية األ -

 عدم الشروع في جني األرباح أو تحقيق المكاسب التجارية من وراء توفير اإلغاثة من الكوارث؛  -

 ة من الكوارث. حيازة الغطاء التأميني ألنشطة اإلغاث -

 
ها وقدراتها التي ثبتت كفاءتها فيما مضى، مثل الدولة عوضيمكن اعتبار بعض الجهات الفاعلة الدولية التي تقدم المساعدة مؤهلة على أساس  

 لمتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، وغيرها. المساعدة، ووكاالت األمم ا

 
إدارات الجمارك في عملية االعتما التنفيذ، ويجب أن يتسنى يجب أن تشارك  د/التسجيل. وينبغي إعداد عملية اعتماد مستعجلة وإدخالها حيز 

 كمال هذه العملية سريعًا خالل مرحلة اإلغاثة من الكوارث.تاستفعيل و

 
 تأسيس مركز عمليات طوارئ  .7

 
المختلف الجمركية  الدوائر  تستطيع  حيث  والتحكم  للقيادة  مركزي  حيز  هو  الطوارئ  عمليات  األحداث مركز  من  كبيرة  لمجموعة  التخطيط  ة 

للغاية أن يتم التنسيق بين مختلف الدوائر في مركز واحد لالستعداد واالستجابة.    همالمسببة لالضطرابات واالستعداد واالستجابة لها. ومن الم

موظ يحرص  أن  الويجب  واتخاذ  سريعًا،  المشتركة  المعلومات  وتحليل  جمع  على  الطوارئ  عمليات  مركز  استمرار  فو  تعزز  التي  قرارات 

ال األوضاع  إلى  وباإلضافة  التوريد.  سلسلة  واستقرار  الجمارك  المحاكاة رطاعمليات  لتمارين  الطوارئ  عمليات  مركز  استخدام  يمكن  ئة، 

 الجمارك.  والتدريب الرامية لتحسين استعداد موظفي

 
لجمركية المختلفة ونقاط الدخول إلدارة حركة السلع واألفراد عبر الحدود ألقت الجائحة الحالية الضوء على أهمية التنسيق فيما بين الدوائر ا

مة على تجنب انتشار الفيروس وحماية موظفي الجمارك. وإذا تأسس مركز عمليات الطوارئ وتم إدماجه في المنظ  تهبكفاءة، وفي الوقت ذا

 لمسببة لالضطرابات. نحو مالئم، فإنه سيعزز التنسيق واالستعداد المطلوبين للتصدي لألحداث ا

 
 : ممارسات األعضاء 3المربع 

 
 ( الفلبين1
 

ل به ميعتمد مكتب الجمارك في الفلبين على استخدام نظام السيطرة على الحوادث بنشاط كمنصة أساسية لالستجابة لحاالت الطوارئ. ويع

 ية.دولوايير محلية اط جمارك خبراء معينون كقادة للسيطرة على الحوادث بمعضبأربعة 

ن التدريب كذلك وهم مكلفون حاليًا بمهام في وحدات النخبة الخاصة بالمكتب، ومجموعة التدخل يالً إلنفاذ القانووك  30ما يقرب من  ويتلقى  

( الجمارك  لشرطة  االستجابة  (  CPRIGالسريع  )اوفريق  الطوارئ   ،( QRTلسريعة  لحاالت  وقت  أي  في  لالستجابة  مستعدون  وهم 

 حوادث.وال

% منهم لتدريب متخصص في 20المة واالستعداد. ومن المقرر أن يخضع  م على التوعية بالسن للتدريب المنتظمن الموظفي  %80  يخضع

 القريب العاجل.
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 وارئ سريعة التوظيف ة تحتية للطيبناستحداث  .8

 
الجوائح على شاكلة "كوفيد تتيح االتباع االجتماعي وتقييد  19-عندما تتفشى  للتخليص الجمركي كافية أو  القائمة  التحتية  البنية  "، قد ال تكون 

تلحق بها أضراًرا بالغة، ما يجعل من    وأ  المس الجسدي بما يكفي. وعالوة على ذلك، في حالة وقوع كارثة طبيعية، قد تتدمر البنية التحتيةالت

 غير الممكن استمرار عمليات الجمارك. 

 
ا في المناطق الحدودية الرئيسية، للسماح بناًء على ذلك، نوصي بشدة بإعداد الخطط المتعلقة بالبنى التحتية للطوارئ التي يمكن توظيفها سريعً 

 لسلع اإلغاثة واستمرار سالسل التوريد واستقرارها.  لسباستئناف عمليات الجمارك سريعًا، ولضمان التدفق الس

 
 تحسين جاهزية موظفي الجمارك .9

 
عية األعضاء على اختبار مستوى جمارك في اإلغاثة من الكوارث الطبيال حول دور إدارات    2011يشجع قرار المجلس الصادر في يونيو  

الطارئة من خالل تدريبات   إدارة األوضاع  القرار وهو تصميم مالجاهزيتهم وقدرتهم على  حاكاة. وهناك إجراء آخر موصى به موضح في 

 هيل موظفي الجمارك وتمكينهم من إدارة األوضاع الطارئة بكفاءة.وتنفيذ خطط التدريب الوطنية لضمان تأ

 
مثل الجهات الفاعلة   ،لحرات الجمارك أيًضا تحسين جاهزيتها باتخاذ إجراءات التشغيل القياسية وإشراك جميع أصحاب المصايتعين على إدا

 لمحاكاة.في العمل اإلنساني، والوسطاء الجمركيين، وشركات النقل وغيرها في تدريبات ا

 
 تضمين إدارة الكوارث في خطط تدريب موظفي الجمارك  .9.1

 
ي. ويجب أن مهرمارك تضمين إدارة الكوارث والموضوعات ذات الصلة في خطط التدريب على جميع مستويات التسلسل اليجدر بإدارات الج 

 تغطي وحدات التدريب المراحل المختلفة لدورة إدارة الكوارث. 

 ( CBP -( الواليات المتحدة )هيئة الجمارك وحماية الحدود 2

 
اط  ". يضم هذا النش19-كز لجائحة "كوفيدستجابة المرذ اياعدة في تنفلجمارك وحماية الحدود مركز عمليات الطوارئ لديها للمسا  تُشغل هيئة

 الممتد على مدار الساعة ممثلين من جميع الدوائر إلدارة أصول االستجابة في حاالت الطوارئ وتنسيق المعلومات والموارد.
 المناسب. وقتلرسالها في الدعم الكامل من جميع الدوائر لجمع الردود وإدماجها وإا الطوارئ على يحصل مركز عمليات

، ( CATي مقر هيئة الجمارك وحماية الحدود الشركاء األعضاء بفريق العمل لمواجهة األزمات )الطوارئ الذي يقع فدعم مركز عمليات  ي
 حدود. اإلجراءات الموصى بها لقيادة هيئة الجمارك وحماية ال  ضععملون على ويإلى جانب خبراء في هذا الشأن من المكاتب التابعة 

الط  ركزمويضم   وظعمليات  عمل  فرقة  مهمت وارئ  وتشغيلية  للموظفين يفية  والتوجيهات  والسياسات  القرارات  وتنفيذ  وإعداد  تطوير  ها 
 العاملين بمقر الهيئة والموظفين الميدانيين. 

ء الداخليين مع الشركا  لواصتلمطلوبين للوحماية الحدود بين الخبراء المعنيين في هذا المجال واك  هيئة الجمارليجع المكتب التجاري التابع  
 خصوص المتطلبات.ارجيين ومراسلتهم بوالخ
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الكو تأثيرات  لتخفيف  اتخاذها  الجمارك  إدارات  على  ينبغي  التي  التدابير  التدريب  وحدات  تتضمن  أن  العملية يجب  استمرار  وضمان  ارث، 

 الشخصية ألطقم اإلغاثة. تزاوتجهيز العناصر الخاصة، مثل سلع اإلغاثة والسلع األساسية والحيا

 
يجب تكرار مراجعة خطط التدريب قدر اإلمكان للمحافظة على حداثتها وتضمين أفضل الممارسات والدروس المستفادة من حاالت الطوارئ  

الفرص وإتاحة  ذل  السابقة،  نستخلص من  التجارب.  النظراء ومشاركة  التعلم من  لتحسين  الجمارك األخرى  إدارات  تدريب  أك  للتعاون مع  ن 

بالمهارات والمعرفة الالزمة للمشاركة بفاعلية في الموظفين وتنمية قدراتهم هو أمر في غاية األهمية لتحسين استعداد الموظفين عبر تزويدهم  

 المنظمة واستدامتها. استمرار الخدمات التي تقدمها

 
 وأصحاب المصالح اآلخرين  اإلنساني لجاإجراء التدريب لموظفي الجمارك، والوسطاء الجمركيين، والعاملين في الم .9.2

 
الطوارئ   حاالت  في  منهم  يُطلب  قد  حيث  اإلدارات،  مقرات  في  أو  الدخول  نقاط  في  الجمارك  موظفي  لجميع  التدريب  أنشطة  توفير  يجب 

 تنسيق واإلشراف على عمليات اإلغاثة.المشاركة في ال

 
قتضي الضرورة قيادة. وتكتسب القيادة على وجه الخصوص أهمية خاصة عندما تاليجب أن تغطي وحدات التدريب المسائل المتعلقة باإلدارة و

كبيرة للعدوى، إلى جانب الزيادة من المنظمات التكيف مع بيئات العمل الصعبة، مثلما الحال أثناء الجائحة الحالية التي تنطوي على مخاطر  

-مع هذه المشكالت. عالوة على ذلك، حتى يستطيع القادة تخفيف تأثير "كوفيدل  الكبيرة في شحنات اإلغاثة، وعدم توافر الخبرة الكافية للتعام

ثمر والتركيز، بهدف تسهيل صادات والمجتمعات، يتعين عليهم تحفيز فرقهم بشكل مستمر، والحرص على العمل الم" بوجه عام على االقت19

 التخليص الجمركي لجميع أنواع السلع، وليس فقط شحنات اإلغاثة.

 
إلى ضاباإل في    فة  والعاملين  الجمركيين،  الوسطاء  مثل  اآلخرين،  المصالح  أصحاب  لتشمل  التدريب  أنشطة  تمتد  أن  يجب  الجمارك،  موظفي 

 المجال اإلنساني. 

 
التخليص الجمركي للسلع، فهم يساعدون المستوردين في تقديم اإلقرارات يعد الوسطاء الجمركيون جهات فاعلة ف ي غاية األهمية في عملية 

 جمركية بفضل خبرتهم في اإلجراءات الجمركية المحلية.ال

 
السلع إلى دولة يجب أن تكون الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني على دراية باإلجراءات الجمركية المختلفة التي يجب مراعاتها قبل استيراد  

تخزين. على سبيل المثال، توضح التجربة السابقة الما، وذلك لتجنب أي تأخير في عملية التخليص الجمركي وأي تكدس محتمل في مساحات  

الف الجهات  من  العديد  أن  اإلغاثة  شحنات  تخليص  السلفي  الستيراد  المطلوبة  باإلجراءات  محدودة  خبرة  لديها  اإلنساني  العمل  في  ع اعلة 

 كي. مروالمعدات، فضالً عن أنها ال توفر الوثائق اإللزامية المطلوبة لإلسراع في عملية التخليص الج
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 إعداد إجراءات التشغيل القياسية لتجهيز شحنات اإلغاثة .9.3

 
ة حركة سلع تصف إجراءات التشغيل القياسية العمليات التي ينفذها موظفو الجمارك وغيرهم من أصحاب المصالح اآلخرين لضمان سرع

جمارك وتؤدي إلى تطبيق القواعد واإلجراءات بشكل الاإلغاثة والسلع األساسية عند وقوع الكوارث. وهي تتجنب التفسيرات المختلفة لقانون  

ت بوضوح هات الفاعلة في العمل اإلنساني أيًضا إجراءات التشغيل القياسية لفهم اإلجراءامتوافق في جميع نقاط العبور الجمركي. تحتاج الج

ليات التي يجب اتباعها حال وقوع الكوارث وغيرها عم واالمتثال للقواعد. وبالتالي، توفر إجراءات التشغيل القياسية التوجيه الواضح بشكل ال

ن جمارك، والعاملين في المجال اإلنساني واإلغاثة، وأصحاب المصالح اآلخرين، لضما من األحداث المسببة لالضطرابات من قبل موظفي ال 

ويسه شاملة  القياسية  التشغيل  إجراءات  تكون  أن  ولضمان  المناسب.  الوقت  في  واالستجابة  أصحاب ل  التنسيق  جميع  إشراك  يجب  فهمها، 

 وسلطات المطارات/الموانئ، وما إلى ذلك.المصالح في صياغتها، بمن فيهم الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني، 

 
الكوا وقوع  أو  الجوائح  تفشي  حالة  السلع وفي  القياسية، ستمضي حركة  التشغيل  وفقًا إلجراءات  بالفعل  العمل  يتم  كان  وإذا  الطبيعية،  رث 

إاأل بين  المسؤوليات  العملية من شفافية وتقاسم  به  تتمتع  المصالح ساسية وسلع اإلغاثة بسالسة وسرعة بفضل ما  الجمارك وأصحاب  دارة 

إدا بين  التعاون  التشجيع على  القياسية.اآلخرين. ولذا، يجب  التشغيل  لتطوير ومراجعة إجراءات  الجمارك  الجمارك وأصحاب  )انظر   رات 

 (.2الملحق 

 
 ريبات المحاكاةتد ءارإج .9.4

 
ت تدريب المحاكاة هو "حدث يحاكي جوانب معينة لحالة طوارئ حقيقية لتوفير القدرة على اختبار اإلجراءات قيد االستخدام والتوعية بمتطلبا

جب مراعاة نتائج ي و  .. يجب أن تشمل تدريبات المحاكاة الدروس المستفادة خالل األوضاع الطارئة السابقة3واالستجابة"  وإجراءات االستعداد

 سيناريوهات المستقبلية والتدريب عليها.المراجعات واللجان بخصوص أوجه القصور السابقة عند االستعداد لل 

 
خطوات   التخاذ  مفيدة  طريقة  المحاكاة  تدريبات  تدريبات تعتبر  استخدام  ويمكن  الطوارئ.  لحاالت  فعالة  استجابات  إعداد  أجل  من  وقائية 

الطوارئ، وآليات ومعدات االستجابة. ويمكن اسظنأ  المحاكاة الختبار الطوارئ، وخطط  المعلومات، وإجراءات  تكنولوجيا  النتائج مة  تخدام 

 هًما في تعزيز ثقافة االستعداد الُمحسَّن. لتحسين قدرة المنظمة على االستعداد، وبالتالي فهي تلعب دوًرا م

 
المحا تدريبات  إجراء  يجب  الجمارك،  إدارات  سياق  الرئيسي  ةاكفي  المصالح  أصحاب  من  مختارة  كبيرة  مجموعة  واختبار  مع  لوضع  ين 

 مستوى إجراءات التنسيق ومدى فاعلية الروابط بين الكيانات المختلفة. ويمكنها اختبار مدى جاهزية موظفي الجمارك و

 

 
 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-  2013فرع االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ببرنامج األغذية العالمي  3
0000037832/download/ 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037832/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000037832/download/
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  عن قدرتهم على تطبيق إجراءات التشغيل القياسية. التنسيق مع أصحاب المصالح اآلخرين، فضالً 

 
 العمل عن ب عد والتدريب عبر اإلنترنت .9.5

 
اع الطارئة مثل الجوائح، وعندما ترتفع مخاطر العدوى وينطوي االنتقال من مكان آلخر على مخاطر، ربما يصعب على موظفي وضألا  في

ر جلسات التدريب المقررة. لقد منحت الجائحة الحالية للعاملين في مجال الجمارك الجمارك أداء مهام عملهم المعتادة في مكاتبهم، أو حضو

العمل عن بُعد والتدريب ا عن بيئات العمل القياسية والتي تفتقر إلى المرونة واعتماد طرق جديدة للعمل، مثل الرقمنة ودً يعبالفرصة للتحول  

 عبر اإلنترنت.

ل االستعداد  الجمارك  إدارات  والتحلي وينبغي على  المعدات  حيازة  عليها  يتعين  ثم  اللزوم، ومن  عند  مختلفة  بيئات عمل  إلى  لتحول سريعًا 

 ات المطلوبة لتنفيذ العمل والتدريب عبر اإلنترنت.ردقلبا

 
 : ممارسات األعضاء 4المربع 

 

 اليابان( 1
 

ب الذي يتلقاه الموظفون، فبعد أن كان يتم في فصل لتغيير التدري(  CTI" في اليابان معهد التدريب الجمركي )19-دعا تفشي فيروس "كوفيد

مجموعات صغيرة في  يتم  أصبح  بالمعهد  عبر تلت   تقليدي  المنزل  من  بالتدريب  العمل، مصحوبًا  مكان  في  الوظيفة  مهام  على  التدريب  قى 

طريق   عن  علىاإلنترنت  والمحاضرين  المتدربين  تأمين صحة  بهدف  الُمسجلة،  المحاضرات  من  سلسلة  توجيهات   إلقاء  باتباع  سواء  حد ٍّ 

رنت يقتصر على الموضوعات األساسية، كما اقتصرت مدته على نتإلالحكومة للبقاء في المنزل. وترتب على ذلك أن أصبح التدريب عبر ا 

 الحد األدنى الالزم.

زل. وبناًء على ذلك اتخذ المعهد الترتيبات هذه هي المرة األولى التي تجري إدارة الجمارك اليابانية التدريب التمهيدي عبر اإلنترنت من المن

التابع لوزارة المالية وإدارات الجمارك اإلقليمية (  CTBلجمارك والتعريفات ) ا  تبالتفصيلية المتنوعة وحرص على ضمان التنسيق مع مك

 ا. ذات الصلة، وذلك على وجه الخصوص لضمان تعريف الموظفين الجدد ببرامج التدريب عبر اإلنترنت وأنماطه
 

 جمهورية كوريا( 2
 

ك الكورية في المكاتب. ولتحقيق ذلك، حددت خدمة الجمار  ين فوظلمأيًضا جهوًدا حثيثة لتقليل كثافة ا(  KCSتبذل خدمة الجمارك الكورية )

الحوامل وا النساء  الذكي**، وحصلت  العمل  أو  المنزل*  العمل من  هيئة  بُعد على  العمل عن  ونفذت  قسم  لكل  كثافة مالئمة  لموظفين نسبة 

 المسافرين لمسافات طويلة على فرص إضافية للعمل عن بُعد.
 

ن طريق إعادة توجيه مكالمات العمل إلى الهاتف الخلوي الشخصي للموظف  ضاع المواتية للعمل عن بُعد عواألة  العمل من المنزل: تهيئ*  

 وما إلى ذلك.، (GVPNوإنشاء الشبكة الخاصة االفتراضية الحكومية )
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 التدابير الوقائية لموظفي الجمارك .10

 
الجمارك إدارات  تستهدف  أن  الطبيعية   ينتأم  يجب  الكوارث  وقوع  حال  وإعداد   موظفيها  الوقاية،  معدات  بتوفير  الجوائح  تفشي  أو 

 بروتوكوالت الصحة والسالمة المالئمة.

 
 شراء معدات الوقاية الشخصية .10.1

 
هم، كونها متالسو" أنه ينبغي على إدارات الجمارك توفير معدات الوقاية الشخصية لموظفيها لضمان أمنهم  19-يدلقد أظهرت جائحة "كوف

زات، والحواجز البالستيكية أو الشفافة على شباك خطوة محورية لتحسين مستوى االستجابة لديها. قد تتضمن هذه المعدات أقنعة الوجه والقفا

 ية أو التعرض للمواد السامة.الجمارك لتجنب العدوى الفيروس

 
بًا مخاطر عالية المستوى لمسؤولي الجمارك، ال سيما لمن يعملون الغ  لمعند وقوع الكوارث الطبيعية مثل التسونامي والزالزل، فهي تح

دما تسبب نزوح ى الحدود ممن يسعون جاهدين لضمان استمرار العمليات. وقد تؤدي الكوارث الطبيعية إلى تفشي األمراض المعدية عنعل

 . أعداد كبيرة من السكان، وتؤدي إلى تعاظم األنماط المواتية النتشار األمراض

 
" أن من الصعوبة بمكان شراء معدات الحماية في أعقاب األوضاع الطارئة، عندما تتعطل سالسل التوريد ويتم 19-هرت أزمة "كوفيدأظ  دقل

رة. يجب على إدارات الجمارك شراء هذه المعدات مسبقًا، تقييد الصادرات أو حظرها بسبب ارتفاع أعداد الطل بات الموجهة للدولة الُمصد ِّ

 ل مالئم، وتدريب الموظفين على كيفية استخدامها عند الحاجة إليها.شكب اهوتخزين

 
 : ممارسات األعضاء 5المربع 

 

 دايجيون.والدولة، وتشمل سيول  ** العمل الذكي: العمل في واحد من "مراكز العمل الذكية" المنشأة في المدن الكبرى في مختلف أنحاء

 ترالياأس( 1
 

خاطر جسدية أو ن الذين قد يتعرضون لملدعم الموظفي اية الشخصيةلوقاتياطية من معدات تحتفظ قوات حرس الحدود األسترالية بقدرة اح
لزيادة   "، سعت قوات حرس الحدود األسترالية19-كيميائية أو بيولوجية خالل أداء مهام عملهم. وفي أوقات االستجابة لجائحة "كوفيد

ى توفير الكميات لعمل وحرصت علفي ميدان ا فينظين والتوزيع للمو ا من معدات الوقاية الشخصية ورفعت قدرتها على التخزتهمشتريا
 ايير المالئمة لهذه المعدات.والمع

 
 كندا( 2

 
ين يحتاجونها لذها للموظفين ات( بمخزون من معدات الوقاية الشخصية الموزعة عبر منشآCBSAتحتفظ وكالة خدمات الحدود الكندية )

أن جميع الموانئ  "19-لوكالة لجائحة "كوفيداستجابة ا وارئ. وتضمنالط االستجابة في حاالت خالل أداء مهام أعمالهم المعتادة وعند

 تتواصل على مستويات معدات الوقاية الشخصية، أو أن هذه الموارد تخضع لإلدارة الفعالة عبر
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 اعتماد بروتوكوالت الصحة والسالمة المالئمة .10.2

 
واإلصا للعدوى  يتعرضون  قد  أعمالهم خالل حدث مسبب لالضطرابات،  الجمارك  يؤدي موظفو  إدارات وغبات  عندما  ويجب على  يرها. 

وضمان قدرة الموظفين على فهمها وتطبيقها عند الحاجة لذلك. الجمارك إعداد بروتوكوالت الصحة والسالمة بالتعاون مع السلطات الصحية  

 الجمارك موظفون مسؤولون عن الصحة والسالمة في مواقع عملهم.  ويعمل لدى بعض إدارات

ائقو الشاحنات وغيرهم(. وهذا يجعلهم عرضة لخطر التقاط  بأي شخص عابر للحدود )المسافرون وسي  يلتقإن موظفي الجمارك هم أول من  

موظفي الجمارك، بل أيًضا أي أطراف أخرى، العدوى ويؤثر على استمرار العمليات. ويجب على إدارات الجمارك توعية وإعالم ليس فقط  

"، والتدابير  19-ات اإلعالنات والمنشورات والكتيبات التي توضح تأثيرات "كوفيدوحام لمثل الوسطاء والسائقين. ويمكن أن يتم هذا باستخد 

 ا بداخل مقرات الدوائر الجمركية، إلى جانب تدابير الحماية الشخصية.التي ينبغي اتخاذه

 
 : ممارسات األعضاء 6المربع 

المعدات. لكافي لهذه د ااان الحصول على اإلمدمعدات الوقاية الشخصية لتلبية احتياجات موظفيها وضمت زيادة مشتريا  ةالوكالة. طلبت الوكال

 معدات الوقاية الشخصية المطلوبة بوضوح، بناًء على أدوارهم والمخاطر التي يتعرضون لها. تم تعريف جميع الموظفين بي

 
 ( الواليات المتحدة3

 
لوقاية  يئة معدات االه يات. وييستخدم موظفومريكية خطًطا وطنية للتصدي للجائحة واستمرار العملاألحماية الحدود وأعدت هيئة الجمارك 

 موانئ والمحطات والمطارات، وفي جميع مواقع العمليات على مستوى العالم.خصية المالئمة في جميع الالش

 

ستمرار وا ةاإلدار ة عن الكوارثلمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمنظمة الجمارك العالميت ل عبر اإلنترنمعرض تقديمي إلدارة جمارك بنغالديش خالل ورشة ع :المصدر

 "19-يدفي أوقات تفشي جائحة "كوف ة التوريد سلسل

 ( بنغالديش1
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 ( الواليات المتحدة2
 

مقر ميداني لمساعدة المكونات و  ية في كل قطاعنتُعين هيئة الجمارك وحماية الحدود األمريكية أخصائيًا في شؤون الصحة والسالمة المه
 موظفيها. مة همة الهيئة وضمان سالالتشغيلية على إتمام م
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 الجمارك اتدارتوجيهات تحسين درجة االستعداد إل
 
 

 

تعزيز دور إدارات الجمارك في إدارة الكوارث عن طريق إفساح المجال لمشاركة أكبر في أعمال السلطة الوطنية   ✓

 المعنية بإدارة الكوارث ووضع خطط الطوارئ؛

 

لي لتجهيز  دوي الار القانوني إلدارة الجمارك الوطنية بحيث يتضمن تدابير تيسيرية بناًء على اإلطار القانونمراجعة اإلط ✓

 شحنات اإلغاثة واالستجابة لألحداث المسببة لالضطرابات؛

 

 التشجيع على استخدام التكنولوجيا لتحديث عمليات وإجراءات الجمارك لضمان استمرار سلسلة التوريد؛  ✓

 

اقية  تفال Jمن الملحق المحدد  5جراءات الجمارك مع المعايير الدولية مثل األحكام التي يتضمنها الفصل مواءمة إ ✓

 كيوتو المنقحة واتفاقية اسطنبول لإلسراع بتجهيز شحنات اإلغاثة؛

 

 تعطلها؛تطوير خطط استمرار األعمال التي يمكن تفعليها وتنفيذها لضمان استمرار العمليات عند وقوع أحداث مسببة ل ✓

 

شحنات اإلغاثة التي   يز تجه دعم وتأييد ترخيص/تسجيل الجهات الفاعلة المؤهلة في العمل اإلنساني للسماح بسرعة ✓

 يعية؛ تستوردها تلك الجهات في حاالت تفشي األوبئة أو وقوع الكوارث الطب

 

رات الجمارك خالل مرحلة تأسيس مركز عمليات طوارئ لتمكين التنسيق بشكل أفضل بين الدوائر المختلفة في إدا ✓

 االستجابة؛

 

العمليات في ظروف آمنة في حالة تفشي   ارستمراستحداث بنية تحتية للطوارئ سريعة التوظيف للسماح با ✓

 ة التحتية لمرافق التخليص الجمركي بفعل كارثة طبيعية؛ جائحة أو تدمير البني

 

ي خطط التدريب التي تُنفذها إدارات الجمارك،  تحسين جاهزية موظفي الجمارك من خالل تضمين إدارة الكوارث ف ✓

خرين، وإعداد إجراءات التشغيل القياسية، وتنفيذ تدريبات المحاكاة  آللح اوإجراء التدريب لموظفي الجمارك وأصحاب المصا

 إلى العمل والتدريب عبر اإلنترنت إذا اقتضت الضرورة؛والتشجيع على المرونة للتحول 

 

أوضاع تفشي األوبئة بتوفير معدات الوقاية الشخصية واعتماد بروتوكوالت الصحة  حماية موظفي الجمارك في ✓

 بشكل فوري.  مةمالئوالسالمة ال
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 مرحلة االستجابة . ب 

 
يجب أن تستعد إدارات الجمارك لتفعيل تدابير محددة من أجل مجابهة التحديات المرتبطة بتفشي األوبئة ووقوع الكوارث. وفي إطار جهود 

"كوفيداالستجابة   وت19-لجائحة  معينة،  لمسارات  األولوية  إعطاء  مثل  معينة  تدابير  األعضاء  بعض  اتخذ  شأنها ا  طبيق"،  من  التي  لحلول 

 دود. تيسير اإلجراءات للتعامل مع حركة السلع والمواد والمعدات وما شابه عبر الح

 
 تكوين فريق عمل معني بمواجهة الجائحة/الكارثة .1

 
 ام التالية: مهبال الكوارث الطبيعية، يكون من المناسب تكوين فريق عمل يضم مسؤولين من مختلف الجهات وتكليفه في حالة تفشي الجوائح أو

 
 تصميم أعمال التنفيذ والمراقبة اليومية لالستجابة في حاالت الطوارئ؛ -

األعم  - استمرار  فيها خطة  )بما  الطوارئ  تعديل خطط  ثم  منتظم، ومن  بشكل  الناشئة  المخاطر  إلى تحديث  االلتزام، وما  واستراتيجية  ال، 

 ذلك(؛ 

 ائج بصفة منتظمة.نية وتزويدها بالموارد الالزمة، فضالً عن مراقبة النتمعت الأداء دور أساسي في التنسيق المالئم بين الوكاال -

 
 : ممارسات األعضاء 7المربع 

 

 التواصل والشفافية .2

 
غالبًا الجوائح  تفشي  أو  الطبيعية  الكوارث  حدوث  وغياب   يؤدي  والذعر.  اليقين  عدم  عليها  ويترتب  وارتباك  شديدة  اضطرابات  إلحداث 

 يدة واالفتقار إلى الشفافية يجعالن األوضاع تزداد سوًءا.لجصل ااستراتيجية التوا 

 
وموظفي الجمارك،  إدارات  بين  فعالة  تواصل  آليات  تأسيس  على  الجوائح  وتفشي  الطبيعية  للكوارث  الفعالة  االستجابة  وأصحاب تتوقف  ها 

 المصالح اآلخرين.

 ( نيبال 1

 
عة بتنسيق نائب المدير العام في مقر إدارة الجمارك للتنسيق بين جميع مكاتب الجمارك، بهدف تسهيل حركة أسس فريق لالستجابة السريت

 ت األساسية.امستلزمات اإلغاثة والمستلزم
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 4التواصل مع موظفي الجمارك .2.1

 
 مارك وموظفيها ما يلي: لجات ايجب أن يشمل التواصل بين إدار

 
 اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على سالمتهم؛  -

 تنظيم العمل وتوزيع الموظفين )العمل عن بُعد، النوبات، وما إلى ذلك(؛  -

 من نقل السلع؛  اتخاذ التدابير الالزمة لإلسراع -

 في حالة تفشي الجوائح، اإلعالم باتجاهات العدوى، وما إلى ذلك. -

 
 ب المصالح حاع أصالتواصل م .2.2

 
التوريد واإلسراع من عمليات  الفرصة الستمرار سالسل  فعال إلتاحة  بشكل  المصالح  التواصل مع أصحاب  الجمارك  إدارات  ينبغي على 

 غاثة.التخليص الجمركي للسلع األساسية وسلع اإل

 
"كوفيد جائحة  تفشي  ال19-أثناء  أصحاب  مع  للتواصل  بشدة  الجمارك  إدارات  تشجيع  تم  الحتواء ح  مصال"،  المفعَّلة  الُمحدَّثة  التدابير  بشأن 

 بالفحص المادي للسلع، والمستندات المطلوبة، وما شابه.انتشار الفيروس، مثل البروتوكوالت الخاصة 

 
ل الجمركي  بالتخليص  يتعلق  بالفيما  القانون  إنفاذ  بمسؤولية  الجمارك  إدارات  تضطلع  الجمارك،  قانون  جانب  وإلى  اإلغاثة،  عن ة  نيابسلع 

وتحديثه الالزمة  المعلومات  توافر  عليها ضمان  يجب  ذلك،  على  وبناًء  األخرى.  الحكومية  أي الوكاالت  وعلى  اإللكترونية  مواقعها  على  ا 

 منصة أخرى قائمة للتواصل. 

 
ال عدم  يسبب  ومققد  الحدود،  وحرس  الجمارك  إدارة  موظفي  لدى  والمرور  والتصدير  االستيراد  متطلبات  بشأن  اإلغاثة  خددمي  يقين  مات 

 ومرسلي شحنات اإلغاثة حدوث تأخير ال داعي له.

 
الت واألدوية،  واألغذية  والمركبات،  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  أجهزة  مثل  معينة،  عناصر  هناك  ذلك،  على  توجد عالوة  قد  ي 

 يمية. نظالت صعوبات خاصة في استيرادها حيث يتعين على المرسل استيفاء عدد هائل من المتطلبات

 
وتساعد الشفافية الجهات الفاعلة الرئيسية في تخطيط وإدارة عمليات اإلغاثة بشكل أفضل من خالل الحصول على أحدث معلومات متعلقة 

غ نب إدارات الجمارك إجراء التغييرات على اإلجراءات واللوائح في اللحظات األخيرة، أو اإلبالباالستيراد والتصدير. ونوصي بشدة أن تتج

 تغييرات عن طريق بوابات المعلومات التجارية أو غيرها من المنصات اإللكترونية المدمجة.الب

 

 
 

 

4
/http://www.wcoomd.org-فية التواصل خالل األزمات ": توجيهات منظمة الجمارك العالمية حول كي 19-للمزيد من المعلومات: أزمة "كوفيد 
/-a-during-communicate -to-how-on-guidance-media/wco/public/global/pdf/media/guideline/wco

crisis_en.pdf?la=en 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/guideline/wco-guidance-on-how-to-communicate-during-a-crisis_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/guideline/wco-guidance-on-how-to-communicate-during-a-crisis_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/guideline/wco-guidance-on-how-to-communicate-during-a-crisis_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/guideline/wco-guidance-on-how-to-communicate-during-a-crisis_en.pdf?la=en
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أنشطة االستعداد للكوارث، كما تتيح للجهات الفاعلة في العمل اإلنساني التعاون تساعد إتاحة المعلومات الحديثة أصحاب المصالح في إجراء  

 مع الحكومات للحصول على اإلعفاءات أو تخزين العناصر التي تخضع لتنظيمات صارمة. 

 
 : ممارسات األعضاء 8المربع 

 

 العمل  تكييف بيئة العمل وطريقة .3

 
طبيعية، يجب أن تتحلى إدارات الجمارك بالمرونة الكافية لتعديل أوقات عملها بحيث "، أو وقوع كوارث  19-عند تفشي جوائح مثل "كوفيد

تشمل اليوم بالكامل وتضمن تواجد موظفي الجمارك عند نقاط الدخول واستمرار العمليات على مدار الساعة. ويجب على إدارات الجمارك 

 دقيق بناًء على استخدام التكنولوجيا.تشجيع العمل عن بُعد واعتماد عمليات مبتكرة للتعرف والتأيًضا 

 
ينبغي على مسؤولي الجمارك كذلك االستعداد إلجراء عمليات التفتيش المادية في أماكن أخرى بخالف مقرات إدارة الجمارك، مثل منشآت 

 العميل.

 
 : ممارسات األعضاء 9المربع 

 أستراليا (1

 
اع شهري  " عن طريق عقد اجتم19-"كوفيدجائحة  لتجارة خاللل ااالمصالح العاملين في مج تدعم قوات حرس الحدود األسترالية أصحاب 

 ممثل لهذا المجال والحكومة.  80عن بُعد مع ما يقرب من 

" من قبل الوكاالت  19-جابة لجائحة "كوفيدستتجدات حول االسيُحاط أصحاب المصالح من خالل هذه االجتماعات الشهرية بأحدث الم

فرصة لحل أي مشكالت متعلقة باالستيراد والتصدير د للعاملين في هذا المجال العن بُع التي تنعقد راتمألسترالية. وتمنح المؤتالحكومية ا

 وإعادة الشحن. 

 
 جمهوريك التشيك( 2

 
واجب اتباعها.  لصلة وتقدم لهم اإلرشادات حول اإلجراءات الالزمة الا القرارات ذات ةتُعلم مديرية الجمارك العامة موظفيها بكاف

 خاصة بإدارة الجمارك. م وتُنشر على شبكة اإلنترانت المنتظللتحديث ال داتاوتخضع اإلرش

 
 قطر ( 3

 
ى تقدم عمليات توجمهور بشأن مسللطمأنة ا االجتماعيُعقد عدد من الجلسات اإلعالمية المتلفزة واالجتماعات عبر وسائل التواصل 

 لمحلية.ااجها السوق تحت  ارك في توفير جميع السلع التياالستيراد والتصدير، ودور إدارة الجم

 ( فيتنام 1

 
بكل فرع ومكتب تابع لإلدارة لضمان   جمارك في فيتنام حًدا أدنى من المسؤولين الذين يعملون في فرق في نوبات منفصلةتوظف إدارة ال

 لتخليص الجمركي ا فاعلية عملياتوكفاءة 
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 5إلغاثة والسلع األساسيةالمشاركة في إعداد قوائم سلع ا .4

 
عن   مسؤولة  مماثلة  وطنية  سلطة  أو  الدول(  بعض  في  الوطنية  الكوارث  إدارة  مكتب  أو  )سلطة  الكوارث  بإدارة  المعنية  السلطة  تتولى 

 دمات األساسية.االستجابة لكوارث معينة بوجه عام وضع قائمة السلع والمعدات والخ 

 
وكالة ح بوصفها  الجمارك،  إلدارات  السلع  يتوفر  واردات  على  شاملة  عامة  نظرة  السلع،  تدفق  إدارة  عن  المسؤولة  الرئيسية  الحدود  رس 

ت األساسية. وينبغي عليها إذًا المشاركة عن طريق توفير معلومات حول تدفق الواردات من بين أمور أخرى عند وضع قائمة السلع والمعدا

أو   التوريد  لسلسلة  تعطل  أي  لتجنب  األساسية،  قد والخدمات  والذي  األساسية  السلع  الجمركي واإلفراج عن  التخليص  إجراءات  في  تأخير 

 يترتب على عدم التنسيق بما يكفي.

 
 تؤدي قائمة السلع األساسية العديد من األغراض:

 
ا في تجنب المعونات ى احتياجات الدولة المتأثرة بالكارثة، وبالتالي مساعدتهتوفر وضوح أكبر لمساعدة الجهات الفاعلة الدولية للتعرف عل -

سل الثنائية غير المرغوبة التي كثيًرا ما تسبب المشكالت، مثل شغل الكثير من مساحة التخزين المطلوبة، وتكبد تكاليف التخزين وتعطيل سال 

 التوريد اإلنسانية؛

 
ل التخليص الجمركي في غير ساعات  عاملة تفضيلية، مثحسب أولوية التخليص الجمركي ومنحها م  تعد بمثابة أداة لترتيب عناصر القائمة -

بمعلومات  بتزويدها  الجمارك  إدارة  نوصي  القائمة،  الحكومة على  تستقر  أن  وبعد  الجمركي.  التخليص  مكاتب  بعيًدا عن  أو  المعينة  العمل 

 تكميلية خاصة بأكواد التعريفات الجمركية ذات الصلة؛

 
من رسو - باإلعفاء  المتعلقة  القرارات  التخاذ  أساًسا  فيما تمثل  االستيراد،  على  االقتصادية  القيود  أو  الحظر  وإلغاء  االستيراد،  م وضرائب 

 يتعلق بالسلع الواردة في القائمة.

يع حركة السلع األساسية وسلع  في سياق إدارة الحدود المنسقة، يجب أن تشارك إدارات الجمارك في إنشاء/تحديث هذه القائمة للسماح بتسر

 .6تأخيراإلغاثة وتجنب أي 

 
 
 
 
 

 
 

 

5   -programmes/natural-and-tion/activitiesmedia/wco/public/global/pdf/topics/facilita/-omd.org/wcohttp://www.
lists_guidance.pdf?la=en-goods-disaster/covid_19/essential 

6   -classification-hs/ia/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19med/-http://www.wcoomd.org/
n3_en.pdf?la=e-reference_edition 

دوى، وبالتالي يمكن أحد الموظفين في الفريق األول بالع  يد إذا أصيب جد  ربطريقة تتيح استبدال فريق بآخوالرقابة عليها. ويتم تنظيم الفرق  

 إخضاع جميع العاملين في فريق الموظف المصاب للحجر الصحي التام وعزلهم عن باقي الموظفين. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/essential-goods-lists_guidance.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/essential-goods-lists_guidance.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/essential-goods-lists_guidance.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_edition-3_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_edition-3_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_edition-3_en.pdf?la=en
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 تسريع إجراءات التخليص الجمركي .5

 
ح أو وقوع الكوارث الطبيعية، تساعد أحكام اتفاقية كيوتو المنقحة المتعلقة بإجراءات االستغناء عن المستندات الورقية، في حالة تفشي الجوائ

مليات التجارية وتحسين الصحة والسالمة واألنظمة المؤتمتة، والبيانات اإللكترونية، وعمليات إدارة المخاطر والدفع اإللكتروني في تيسير الع

وطني، عن طريق تقليل التالمس الجسدي وتركيز عمليات الرقابة على السلع عالية الخطورة على سبيل المثال. وباإلضافة على الصعيد ال

أ الموظفين. وخالل  المحتمل في عدد  بالعجز  لمخاطر متعلقة  األنظمة والعمليات  ذلك، فهي تضمن عدم تعرض  تفشي "كوفيدإلى  -وضاع 

 خذت هذه التدابير من ضمان استمرار عملياتها وحماية موظفيها. "، تمكنت إدارات الجمارك التي ات19

 
 تشغيل نظام دائم للتخليص الجمركي .5.1

 
"كوفيد مثل  جائحة  أو  كارثة  وقوع  تعطيل19-عند  أي  لتجنب  الجمركي  للتخليص  دائم  نظام  تشغيل  الجمارك  إدارات  تراعي  أن  يجب   ،" 

 ض مثل:لسلسلة التوريد. وهذا النظام يؤدي العديد من األغرا 

 
 ضمان استمرار سالسل التوريد؛  -

 تسريع التخليص الجمركي للسلع األساسية وسلع اإلغاثة؛ -

 حماية موظفي الجمارك؛  -

 تعويض العجز في الموظفين، وما إلى ذلك. -

 
 : ممارسات األعضاء 10المربع 

 
 الصين( 1

 
يُشترط على جميع إدارات الجمارك المحلية فتح شبابيك خاصة ومسارات خضراء على مدار الساعة لضمان سرعة التخليص 

لدوائية ومستلزمات التطهير واألطقم الواقية ومعدات ومستلزمات العالج المستوردة الجمركي حتى يتم اإلفراج عن المستحضرات ا

ات الطبية المخصصة لمواجهة الجائحة والتي تتطلب تصاريح االستيراد فور إبراز الشهادة  دون تأخير. ويمكن اإلفراج عن المستلزم

المالئمة. وفي األوضاع الطارئة، قد يتم اإلفراج عن السلع  الصادرة عن السلطة الطبية المختصة قبل استكمال اإلجراءات الشكلية 

ع بها فور التسجيل، ويلي   ذلك اتخاذ اإلجراءات الشكلية المالئمة لإلعفاء من الرسوم الجمركية. المخصصة لمواجهة الجائحة الُمتبرَّ

 
 ُعمان ( 2

 
التجار وغيرهم الوصول إلى النافذة الواحدة اإللكترونية  "، يستطيع جميع الوسطاء والوكالء و19-كما كان الحال قبل تفشي جائحة "كوفيد

(BAYAN ICMSعلى مدار الساعة باستخدام بيانات تسجيل الدخو ) ل عن بُعد خاصتهم. ويتيح هذا إجراء التخليص الجمركي عن بعد

 دون الحاجة للحضور إلى مكاتب الجمارك. 
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 مكتب للمساعدة والدعم إنشاء .5.2

 
ا الجهات الفاعلة في مجال اإلغاثة والقطاع الخاص، نوصي إدارات الجمارك بإنشاء لالرتقاء بالخدمات المقدمة ألصحاب المصالح، بما فيه

الجهات خالل مرحلتي االستجابة  التي تواجهها هذه  التحديات والمصاعب  لتؤدي دوًرا محوريًا في مواجهة جميع  للمساعدة والدعم  مكاتب 

 والتعافي.

 
 : ممارسات األعضاء 11المربع 

 

 
 
 

 اإلقرار الجمركي .5.3

 
اإللكتروني تتط اإلقرار  تنفيذ  شابه عن طريق  وما  األوبئة  تفشي  أوقات  معينة خالل  بمتطلبات  للوفاء  التعديل  الجمركي  اإلقرار  عملية  لب 

 وقبول اإلقرارات المبسطة والمشروطة.

 
 اإلقرار اإللكتروني .5.3.1

 
بالملحق العام التفاقية   3.21المعيار االنتقالي    لكترونية حسب اشتراطاتاإلقرارات الجمركية بصيغة إ  عابإيدنوصي إدارات الجمارك بشدة  

أ  كيوتو المنقحة. ربما يتم قبول اإلقرار الورقي إذا لم تتمكن إدارة الجمارك من توفير النموذج اإللكتروني لصاحب اإلقرار بسبب حدوث خط

 يهم أو في حاالت أخرى يحددها القانون الوطني. دلمات  ي نظام تكنولوجيا المعلوف نيف

 
" أو أي أمراض أخرى معدية، يوصى بشدة بإتاحة إرسال اإلقرارات إلكترونيًا، أو إرسال نسخة من اإلقرار  19-سياق جائحة "كوفيدفي  

 رض.ساعدة في منع انتشار الم لموا، من أجل تقليل التالمس الجسدي المباشر قدر اإلمكان  PDFبصيغة 

كترونية يقلل الحاجة إليداع إقرار السلع بالحضور إلى مكتب الجمارك المخصص،  ا أن إرسال اإلقرارات والمستندات الداعمة بصيغة إلمك

ل السماح  أو موقعها اإللكتروني. ويساعد  الجمارك  إدارة  بوابة  إيداعه في أي مكتب جمارك من خالل  للتجار  باختيار مكتب جالت وسيتيح  ر 

 ركية الشكلية التي يتعين إجراؤها بشكل مادييسر لهم الوصول إليه الستكمال هذه اإلجراءات الجمتي الذيالجمارك 

 
 الهند (1

 
على موقع الويب الخاص بالمجلس المركزي   EXIM trade" لصالح 19-"كوفيدتم إنشاء مكتب دعم مخصص وحيد النافذة لمواجهة 

 حل المشكالت التي يواجهها المستوردون/الُمصدرون بسرعة.( لتسهيل CBICللضرائب والجمارك غير المباشرة )

 
 ُعمان  (2

 
متعلقة باالستيراد والتصدير عن طريق مركز تم تعليق استقبال األفراد والشركات في مقر إدارة الجمارك. ويتم إجراء جميع االستفسارات ال

 د اإللكتروني المخصص.بيان التصاالت الدعم الذي يعمل على مدار الساعة، أو عن طريق عنوان البري
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 لضمان استمرار سلسلة التوريد وتطبيق اإلجراءات الرامية لحماية موظفي الجمارك وأصحاب المصالح. 

 

 : ممارسات األعضاء 12المربع 

 

 مشروطةسطة/المبالاإلقرارات  .5.3.2

 
اتف المنقحيك  اقيةتتضمن  مجمووتو  تقليل  أو  بتبسيط  متعلقة  أحكاًما  أو ة  مرورها  أو  اإلغاثة  ومعدات  سلع  لتصدير  المطلوبة  المستندات  عة 

قدة عامت( في اتفاقية كيوتو المنقحة األطراف ال3المعيار  )  J5استيرادها حال وقوع الكوارث. وعلى وجه الخصوص، يدعو الملحق المحدد  

 توفاة" بناًء على استيفاء اإلقرار في غضون فترة محددة.لع المبسطة أو إقرارات السلع المشروطة أو غير المسسلات اإلجازة "إيداع إقرار

 
ون بدل  أو كلها، يمكن منح القبو  3التفاقية اسطنبول أنه في حالة تلبية أحد المتطلبات المحددة في المادة    B.9من الملحق    4تشترط المادة  

 ع فقط، مع التعهد بإعادة تصديرها. يحق للسلطات الجمركية أن تطلب إجراء جرد بسيط للسل هوأن مستند أو ضمان جمركي،

 
فواتير  أو  المنشأ،  شهادات  تقديم  شرط  من  اإلعفاء  أحكام  كذلك  اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  للتعجيل  المالئمة  األخرى  التدابير  تشمل  قد 

 تراخيص االستيراد/التصدير. نعناء طهير بالبخار، أو االستغلتا القنصلية وشهادات

 
لتبسيط وتقليل عدد المستندات والشروط المطلوبة فيما يتعلق بالضوابط، ال تزال إدارات الجمارك تحتاج المعلومات   وعلى الرغم من الحاجة

في إجراءات التخليص   يخلتراتخدام التي قد تنجم عن اساالاألساسية حول محتويات الشحنات، لتسريع اإلفراج عنها واالحتراز ضد إساءة  

 الجمركي. 

 ناليابا( 1

 
المخصص بب  إذا كان يصع الجمارك  الجمركية في مكتب  اإيداع اإلقرارات  المرتبوضأل سبب  فيمكن 19-بتفشي جائحة "كوفيد  طةاع   ،"

بعد التشاور مع  لهم،    ستوردين/المصدرين والوسطاء الجمركيين إيداع إقرارات االستيراد/التصدير في المكتب الجمركي األكثر مالءمةً للم

 مكتب الجمارك. 

 
 موريشيوس ( 2

 
الفاعلة   مع موفر الخدمة للسماح لجميع الجهاتشيوس  ي موريك فرمارة الجل اإلقرارات الجمركية عن طريق اإلنترنت: تفاوضت إداساإر

اإلنترن عبر  الجمارك  إدارة  نظام  إلى  بالوصول  الجمارك  إدارة  مع  األعمال  تجري  التي  دون  االقتصادية  هذه ت  أتاحت  وقد  أي رسوم. 

من  ت  للوسطاء وشركا  المبادرة العمل  اآلخرين  اإلقرارات  أصحاب  من  التسهيالت    إدارةنظام    يضم و.  المنزلالشحن وغيرها  الجمارك 

 اإلقرارات الجمركية بصيغة إلكترونية، ويشمل ذلك سداد الرسوم والضرائب إلكترونيًا. المتعلقة بإرسال
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سات الجمركية وثائق مستقلة لكل شحنة ترسلها نفس الجهة، حتى لو وصلت في وقت متزامن. ونوصي بشدة بالتصريح  تتطلب بعض الممار

عجيل بعملية التخليص تلدة لصل بشكل متزامن دفعة واحت  تيبنقل معلومات الشحنات الواردة من الجهات الفاعلة الدولية في العمل اإلنساني ال

 الجمركي. 

 
 داعمةتقديم المستندات ال .5.3.3

 
بالملحق العام التفاقية كيوتو المنقحة، نوصي إدارات الجمارك بشدة بقبول المستندات الداعمة المرسلة   3.18حسب اشتراط المعيار االنتقالي  

تستوفي الحد بوليصة الشحن، قائمة التعبئة، وما شابه، إذا كانت    ،تورة، على سبيل المثال، الفادةورإلكترونيًا والمطلوبة لتخليص السلع المست

األدنى من المتطلبات. إذا لم ترض إدارة الجمارك عن الجودة والمعلومات التي يتضمنها المستند اإللكتروني، فيحق لها أن تطلب الحصول 

هم ، ويسفر الوقت لوكاالت الجمارك والمؤسسات الصناعيةويي، وئع بشكل قانونسليم البضات  لكورقية. يُسهل ذعلى المستند األصلي بنسخة  

 في تقليل مخاطر التالمس الجسدي بدون داعٍّ خالل األحداث المسببة لالضطرابات. 

 
 سخة الورقية للشهادة إلىلنا  نوصي إدارات الجمارك بقبول نماذج إثبات المنشأ المرسلة بصيغة إلكترونية، على سبيل المثال، تأخير إبراز 

قق من صحة المستندات المتعلقة بمنشأ السلع بعد التخليص الجمركي، ويمكنها الحقة. ويمكن إلدارات الجمارك اتخاذ إجراءات التح  ةلمرح

 رة.لحا طلب المساعدة من الدول الُمصدرة في إطار الترتيبات الثنائية أو متعددة األطراف الحالية، مثل اتفاقيات التجارة

 
"، ينبغي تعليق  19-ناء تطبيق اإلقفال الحتواء انتشار "كوفيدراق المختومة، مثلما الحال أثشأ عن عدم توافر األونتلتي  لمواجهة الصعوبات ا

 شرط تقديم مستندات معينة، والسماح للتجار بتقديمها في مرحلة الحقة.

 
 : ممارسات األعضاء 13المربع 

 ( قبرص 1

 
ة از نسخإبر  ينمستوردول النماذج الورقية واإللكترونية عندما يُطلب من القبشعار آخر، يتم  تثناء، وخالل فترة األزمة وحتى إل االسعلى سبي

 ة. ينطبق ذلك بشكل أكثر تحديًدا على:شهادة المنشأ الصادرة ألغراض تفضيليمن 

السلطات ل  المختومة من قبللشهادة األصلية الموقع عليها و  نترنت(نسخة بصيغة ورقية أو إلكترونية )ممسوحة ضوئيًا أو متاحة عبر اإل -

 المختصة حسبما يلزم عادةً؛ 

عادةً، وإنما تحمل توقيعًا رقميًا للسلطات المختصة، أو   قبل السلطات المختصة حسبما هو مطلوبة من  لمختوم وا  ايهوقع علالشهادة غير الم -

 ا أو متاحة عبر اإلنترنت(؛ ضوئيً  نسخة منها، بصيغة ورقية أو إلكترونية )ممسوحة

المذكورين أعة  كن قبول أي نسخال يم - الخيارين  تلا  اله، ملشهادة غير صادرة طبقًا ألحد  للدولة المستوردة على طات اؤكد سل م  لجمارك 

 ا وأصالتها بطريقة أخرى )على سبيل المثال، تلقي تأكيد من إدارة الجمارك بالدولة الُمصدرة(؛ إصداره



 
 

28 

 

 

 

 

 

 
 7رلمخاطا رةاالستخدام الم حسن إلدا .5.4

 
ول دور إدارات الجمارك في جهود اإلغاثة من الكوارث الطبيعية يشجع إدارات الجمارك على ح  2011يونيو    لس الصادر فيلمجإن قرار ا

ق  ر األعضاء لتحسين استخدام طر رالق استخدام نهج قائم على المخاطر إلدارة المناطق الحدودية بكفاءة وفاعلية. ولبلوغ هذا الهدف، يدعو ا

 مركي الالحق لالرتقاء بمستويات اإلفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر. الج سابقة للوصول والتخليصال معالجةعند ال تدقيقلا

 

ال قبل وصول  المسبقة  اإللكترونية  المعلومات  وتعتمد على  المخاطر  إدارة  أساس  تعمل على  التي  الجمارك  أن   ع،سلبالنسبة إلدارات  يجب 

 ركي مشروط و/أو تأمين مالي.ر جم بناًء على إيداع إقرا نهافوري عراج الفة لإللهمؤتكون شحنات اإلغاثة 

 

"، أو في أوضاع أخرى مشابهة مسببة لالضطرابات، ثبتت األهمية الكبيرة الستخدام أنظمة إدارة المخاطر  19-خالل تفشي جائحة "كوفيد

، ( SAFEالمية )الع  تأمين وتسهيل التجارة  ييرار معات، وإطاالشحن  ن ع  على توجيهات اإلفراج الفوري  ءً ناواإلجراءات السابقة للوصول ب

 وإطار المعايير حول التجارة اإللكترونية
 

 
 
 

 

7
يص الجمركي  المبادئ األساسية ذات الصلة لمعايير إطار تأمين وتسهيل التجارة اإللكترونية، إلدخال المزيد من التسهيالت على عملية التخل 

 لشحنات اإلغاثة: 
 -and-cilitation/activities/farg/en/topicsocoomd.ww.http://ww

ogrammes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Naturalpr 
%20Disaster/The%20key%20principles%20of%20the%20SAFE%20Framework_V01_En.ashx 

 ( الهند3

 
المستوردين/يتم   - ومستندات  طلبات  ط قبول  عن  اإللكتروني  ريالُمصدرين  البريد  ماديق  تواصل  أو  زيارات  أي  بين   لتجنب 

 اإللكتروني لكل منطقة جمركية.مارك. ويتم إخطارهم بعناوين البريد ومسؤولي الجار جالت

ش  - إصدار  بدون  الحرة  التجارة  اتفاقيات  بموجب  المستوردة  السلع  تخليص  ميمكن  رقم  هادة  )التعميم  أصلية  -18/2020نشأ 

Cus  11.04.2020بتاريخ.) 

 

األ  - الشهاداتنطبق  فقط على  السابقة  التي صدحكام  بداي ت مرت  أزنذ  "كوفيدة  تأثير  19-مة  لذلك  كان  إمكانية "، حيث  على 

 . 2020مارس  1إصدارها بالصيغة الواجبة. ويُفترض أن تكون هذه األوضاع قد نشأت بدايةً من 

 
 كوادور ( اإل2

 
بصيغة   - المستندات  يتسن  PDFقبول  لم  النافذة  ذ  )إن  نظام  عبر  التجالك  إجراءات  إلتمام  الخارجالواحدة(  وتشمل ة،  يرة 

 ت المنشأ للتصدير.هاداش

 ، بحيث تستطيع شركات التأمين التحقق من صحتها إلكترونيًا. PDFلجمركية بصيغة تقديم الضمانات ا -

 قة الخدمة القائمة.بر طريع PDFعرض الطلبات بصيغة  -

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/The%20key%20principles%20of%20the%20SAFE%20Framework_V01_En.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/The%20key%20principles%20of%20the%20SAFE%20Framework_V01_En.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/The%20key%20principles%20of%20the%20SAFE%20Framework_V01_En.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/The%20key%20principles%20of%20the%20SAFE%20Framework_V01_En.ashx
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لسلع، ومن ثم حماية موظفي الجمارك والجهات المخاطر في تقليل التالمس الجسدي والتفتيش المادي ل  بر الحدود فضالً عن مجموعة إدارةع

 .8الفاعلة االقتصادية

 
 استخدام تحليالت البيانات إلدارة المخاطر .5.4.1

 
عمال التجارية وااللتزام. لقد بات التصاعد المتزايد النتشار  ألاتعتبر أنظمة إدارة المخاطر وبيانات المخاطر من المقومات الرئيسية لتسهيل  

يش كبالعدوى  تحديًا  والمعلومات كل  اإلقرارات  تلقي  فإن  ولذا  مسؤولياتهم.  أداء  ويعوقهم عن  العالم  أنحاء  جميع  في  الجمارك  إلدارات  يًرا 

بفاعلية   الخاطر  إلدارة  األهمية  غاية  في  أمر  هو  إلكترونية  بصيغة  إدارات كوالمسبقة  مساعدة  الضخمة  البيانات  تحليل  شأن  ومن  فاءة. 

وازنة بين أنظمة إدارة المخاطر وتسهيل اإلجراءات التجارية، لضمان استمرار سالسل التوريد وتحقيق الجمارك في تطوير التحكم في الم 

ئلة من البيانات التجارية الُمعقدة بكفاءة كبيرة، اهنتائج أفضل بقدر أقل من الموارد. باإلضافة إلى ذلك، فهي تمنح الفرص للتعامل مع كميات  

ال المناطق  في  التجارة  أنماط  وتتبع حركة  والكشف عن  المزيفة متأثرة، وتحديد  والسلع  اإلستراتيجية،  السلع  مثل  الناشئة،  الجديدة  المخاطر 

التحليلي إلدارات الجمارك إعداد تدابير وقائية،   جوالتي تعد دون المستوى والتي تلحق الضرر بصحة وسالمة أفراد المجتمع. يتيح هذا النه

 ا بمجرد حدوثها.ومنع المخاطر بدالً من االستجابة له

 
 : ممارسات األعضاء 14المربع 

 

 تجهيز السلع قبل الوصول واإلفراج الفوري عنها .5.5

 
"كوفيد مثل  جوائح  تفشي  أوقات  قبل  19-في  السلع  تجهيز  يساعد  الطبيعية،  الكوارث  وقوع  أو  في حل لا"  عنها  الفوري  واإلفراج  وصول 

حماية وضمان  الجسدي  التالمس  وتقليل  التكدس،  واألعمال   مشكالت  النقل  أعمال  لمشغلي  أيًضا  هذا  ويتيح  الجمارك.  ومشغلي  موظفي 

 اللوجستية تقديم خدمات نقل الحمولة بكفاءة، لضمان استمرار سالسل التوريد.

 

 
 

 

8
 الجمارك خالل تفشي الجائحة  رطلمزيد من المعلومات، إدارة مخا 

committee/41/ec0621eae1.pdf?la=en-documents/enforcement-/media/meeting-http://www.wcoomd.org/ 

 ( جورجيا 1

 
إدا نظام  على  رةتطبيق  لإلبقاء  األ  المخاطر  عملياتالحد  من  الالزم  وتسلمااالتفتيش    دنى  التخليص  ريع  دية  لتسهيل  إجراءات  الجمركي: 

 ستيراد/التصدير والمرور. ات االعمليات التجارية، تم تقليل عدد عمليات التفتيش المادية )المعنية بالتخليص الجمركي وعلى الحدود( لحركال

انات المخاطر، وهو ة االنتقائية لبيمئوي نسبة الال  كبما في ذلدارة مخاطر الجمارك،  لى نظام إعدًدا من التغييرات عة  لدائرة الجمركيأدخلت ا

 .إجراء مؤقت لدعم سلسلة توريد السلع األساسية وتلبية متطلبات التدابير الحكومية خالل األوضاع الطارئة

http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/enforcement-committee/41/ec0621eae1.pdf?la=en
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تأمين وتسهيل التجارة العالمية نية المسبقة أحد المبادئ المحورية للركيزة األولى من إطار معايير  المعلومات اإللكترو  من باب التذكير، تعد

االستهداف   أدوات  باستخدام  وصولها.  قبل  المخاطر  عالية  والحموالت  الحاويات  لتحديد  تهدف  وهي  الحدود،  عبر  اإللكترونية  والتجارة 

في أقرب وقت   ( لمنظمة الجمارك العالمية، تحدد إدارات الجمارك الشحنات عالية الخطورةCTSالحموالت )  المؤتمتة مثل نظام استهداف

ا بناًء  ممكن في سلسلة التوريد، في نقطة الوصول أو قبلها. يوصي إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية بإجراء تبادل المعلومات تلقائيً 

 مها.يوضح عناصر البيانات التي تعتمد عليها مشاركة المعلومات، والجهات المسؤولة عن تقدي وهعلى رسائل تشغيلية متوافقة. و

 
يجب عند تقديم معلومات مسبقة وبناًء على طلب سلطات الجمارك تضمين المعلومات المتعلقة بالشخص المسؤول وتلك الخاصة بطبيعة سلع  

السلع أو طرف آخر، مثل هباإلغاثة أو السلع األخرى، إلى جانب أي تفاصيل تتطل النقل أو مستورد  الوطنية. وقد توفرها شركة  اللوائح  ا 

 الجمركي، أو الوكيل أو شركة النقل.الوسيط 

 
 : ممارسات األعضاء 15المربع 

 

 تفتيش السلع .5.6
 

 تحسين استخدام معدات التفتيش غير االقتحامية  .5.6.1

 
المعيار   وت  3يقر  تأمين  إطار  لمعايير  األولى  الركيزة  بفائدة  هسمن  العالمية  الجمارك  لمنظمة  العالمية  التجارة  غير  يل  التفتيش  تكنولوجيا 

 مي لتسهيل العمليات التجارية ويوصي وكاالتاالقتحا

 صربيا( 1

 
تضمن  صفهاخرى بواأل شت التفتيإدارة الجمارك ووكاال  يها موظفوالعبور التي يتواجد فط تخصيص بعض نقا  في منطقة غرب البلقان، تم

 ى مدار الساعة. مرور جميع السلع علتدفق حركة 

 
اط العبور هذه تدفق حركة جميع  ضمن نقباإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص نقاط عبور محددة بوصفها تشكل "الممر األخضر" للمنطقة. ت

تغذية  لغذائية ومنتجات السبقًا المنتجات اها متفق عليالموالفردية    قائمة السلع األساسية. وتحتوي  ولوية للسلع األساسيةألبضائع، وتعطي اال

 . األساسية وقائمة منظمة الجمارك العالمية للمستلزمات الطبية

 
ع للتعديل. ويتم اسية وتخضييم قائمة السلع األستقروبا، قد يعاد  قية التجارة الحرة ببلدان وسط أو ى اتفاحسب احتياجات األطراف الموقعة عل

عن طريق نشر المعلومات السابقة للوصول بصيغة إلكترونية في "نظام تي تُعطى األولوية  مذكورة أعاله والة الاألساسيلع  سن حركة التأمي

ذات  الشحنات    رات النظام بشأن وصولطا قة. وتُرَسل إخري استخدامه في جميع أنحاء المنط( الجاSEEDالتبادل اإللكتروني للبيانات" )

عدة وتمنح تلك الشحنات أولوية العبور. وتُعطى الشحنات للسلع حتى تكون مستالتخليص الجمركي  ية بت المعناالكلجميع الواألولوية مسبقًا  

 .في القائمة أيًضا أولوية التعاملمدرجة المختلفة التي تحمل منتجات أساسية مدرجة وغير  
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 الجمارك بتوفير معدات التفتيش غير االقتحامية إلجراء عمليات التفتيش طبقًا لتقييم المخاطر. 

 
الس لتسريع حركة  الُملحة  الحاجة  تقتضي  استخدا  علربما  الطارئة  األوضاع  الحدود خالل  فعالة وعالية عبر  بطريقة  اقتحامية  أقل  معدات  م 

  الكفاءة لتفتيش حجم أكبر من العناصر على نحو يوفر الوقت والمال. ويساعد استخدام معدات التفتيش غير االقتحامية على تحقيق العديد من 

 األهداف: 

 
 ت التفتيش المادية؛ ايتسهيل التخليص الجمركي للسلع وتقليل عمل -

 تقليل التالمس الجسدي وحماية موظفي الجمارك؛  -

 المشروعة التي قد تزدهر في أعقاب الكوارث.  التصدي للتجارة غير -

 
 : ممارسات األعضاء 16المربع 

 

 

 ترتيب مهام تفتيش شحنات اإلغاثة حسب أولويتها  .5.6.2

 
ا المستوردة عبر  األساسية  والسلع  اإلغاثة  بمرور سلع  الجمركي  لللسماح  للتخليص  األولوية  بإعطاء  بشدة  يوصى  بشكل سلس،  لهذه حدود 

عمليات   وتقليل  بين السلع  بها  المعترف  والضوابط  المخاطر  إدارة  على  معتمدة  الموافقة  قرارات  وجعل  اإلمكان،  قدر  لها  المادي  التفتيش 

 األطراف. 

 
المنقحة أنه يحق للطرف المتعاقد الذي يُصدر شحنات اإلغاثة ة كيوتو  يالتفاق  Jمن الملحق المحدد    5تشترط التوجيهات الواردة في الفصل  

ه الشحنات على أساس تحليل المخاطر ولمضاهاتها باإلقرار الموجز والتصديق على نتائج هذا الفحص في اإلقرار  ( فحص محتويات هذ1)

إلجراء سيؤدي إلى تجنب أي تأخير في شحن السلع في  ا( وضع هذه الشحنات تحت األختام الجمركية حيثما أمكن إن كان هذا  2المذكور؛ و)

 المراحل األخيرة من رحلتها. 

 أستراليا( 1

 
الحدود   حرس  قوة  تقاألستراليتوظف  من  كبيرة  مجموعة  الكشف  ة  إلنفاتحامية  االقير  غتنيات  قدراتها  الحدفي  على  القانون  )وحدات ذ  ود 

السينية، و باألشعة  التحميل  الكشف عن منصات  السينية، ووحدات  باألشعة  الخزانات  السينية   ماسحاتالكشف عن  األشعة  الجسم، ومرافق 

 ة(. طعيقت األشعة المشعة السينية، وماسحاحمولة باألالكشف عن األجهزة المت لحاويات، ووحدا ل

 
ن وتطوير قدرات التفتيش غير االقتحامية لديها في قوة حرس الحدود، وهي تستهدف على وجه من المشروعات لتحسيأستراليا العديد  أطلقت  

 الجوية. لفحص الجماعي للشحناتوالشحنات الجوية المتفجرات في البريد الدولي أو اشف عن التحديد الك

 
 موريشيوس ( 2

 
 لتقليل الفحوصات المادية التي يجريها موظفو الجمارك.  مي باألشعة السينيةضوئي غير االقتحال للمسح الثألماطبيق االستخدام يجري ت
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اتفاقية كيوتو المنقحة أيًضا بفحص السلع و/أو أخذ عينات منها فقط في أوضاع استثنائية، وأنه عند تخليص شحنات اإلغاثة، يجب أن توصي  

ا لضمان  الالزم  األدنى  الحد  على  الجمركية  الضوابط  مع  التقتصر  التنسيق  يتم  أن  أيًضا  بشدة  ويوصى  السارية.  واللوائح  للقوانين  متثال 

 ظيمية الحكومية إلجراء عمليات التفتيش الالزمة بشكل متزامن لتجنب التأخير.الوكاالت التن

 
 : ممارسات األعضاء 17المربع 

 

 الصين( 1
 

لتصبح   الجمركية  التعريفات  أكواد  الصينية  الجمارك  إدارة  الواقية  رقاأ  10وسعت  لمنتجات مثل األطقم  القانونية  القياس  م وحددت وحدات 

هوأقنعة   أتاح  وقد  وتم الوجه.  جودة.  أعلى  إحصائيات  وتجميع  األساسية  الطبية  للمستلزمات  أكبر  بسالسة  الجمركية  اإلقرارات  إصدار  ذا 

 أكثر دقة على المستلزمات الطبية المستوردة.ية كإصدار تكليفات باتباع إجراءات أكثر صرامة عند فحص الوثائق وتطبيق ضوابط جمر
 

 االتحاد الروسي( 2
 

إرشا الجمارك  سلطات  التفتيش تلقت  يكون  حيثما  الجمركية  للضوابط  إضافية  نماذج  تطبيق  بعدم  المخاطر  إدارة  على  قائمة  محددة  دات 

راء" لضمان التخليص الجمركي السريع  رات خضاالجمركي غير إلزامي أو ضروري. وقد أسست خدمة الجمارك الفيدرالية الروسية "مس

إ وتم  األساسية.  والمستلزمات  اإلغاثة  وسلع  جائحة لألغذية  انتشار  ومواجهة  الدعم  بتوفير  متعلقة  سلع  أي  مع  للتعامل  أكبر  أولوية  عطاء 

 يص الجمركي.التخل ة". بالنسبة لشحنات اإلغاثة والمستلزمات األساسية المستوردة، تقلل المسارات الخضراء مد19-"كوفيد
 

 المملكة المتحدة( 3
 

من الكوارث لديها للسماح بإجراء التخليص الجمركي للسلع الالزمة لمكافحة انتشار  فعَّلت المملكة المتحدة مسار التخليص الجمركي لإلغاثة  

 " بشكل أسرع عن طريق الموانئ.19-"كوفيد

 

 

 تفتيش السلع عن ب عد .5.6.3

 
السلع   ادي للسلع نظًرا لمخاطر العدوى أو صعوبة توفيرة، قد ال يمكن إجراء عمليات التفتيش المث الطبيعيرافي حاالت تفشي الجوائح والكو

التكنولوجية   األدوات  استخدام  في  الجمارك  إدارات  تفكر  قد  سليم.  نحو  على  التفتيش  عمليات  الجمارك إلجراء  لموظفي  مناسب  مكان  في 

ب  بُعد  عن  للسلع  المادي  التفتيش  إد انإلجراء  على  سالمة ًء  الجمارك ضمان  إلدارة  ينبغي  كما  تنفيذه  تم  إن  الحل  هذا  سيتيح  المخاطر.  ارة 

 ها ومنح التجار القدرة على الوصول إلى السلع المستوردة وفي الوقت ذاته فحص محتويات الشحنة بشكل صحيح.موظفي
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 : ممارسات األعضاء 18المربع 

 
 

 سداد الرسوم الجمركية والضرائب .5.7
 

 تروني اإللك دادسلا .5.7.1

 
المعيار   توصيات  الحدود، يجب  7حسب  اإللكترونية عبر  التجارة  المعايير حول  إلى طرق   إلطار  التحول  الجمارك  يستهدف مسؤولو  أن 

المعلومات  تكنولوجيا  وأدوات  التكنولوجي  التطور  بفضل  ظهرت  التي  والمصروفات  والضرائب  الجمركية،  للرسوم  اإللكترونية  السداد 

يج  .ةدالجدي األدواتوكذلك  باستخدام  والضرائب  بالرسوم  المتعلقة  والتعويضات  المطالبات  بإجراء  يسمحوا  أن  حد   ب  أقصى  إلى  الرقمية 

 ممكن. 

 
المحافظة على  الجمركية  والرسوم  الضرائب  لسداد  اإللكترونية  الطرق  االعتماد على  يتيح  الطبيعية،  الكوارث  الجوائح ووقوع  تفشي  أثناء 

موظفي والال  سالمة  اإللكترونيجمارك  المدفوعات  بقبول  بشدة  ويوصى  التوريد.  سلسلة  استمرار  ضمان  مع  والوسطاء  للرسوم تجار  ة 

 والضرائب الجمركية، وإن أمكن إتاحة أرقام الهواتف الخاصة بمركز االتصال وخدمة العمالء لتلقي استفسارات التجار. 

 
 : ممارسات األعضاء 19المربع 

 ( بيرو1

 
 التعرف المادي عن بُعد:

 

 دي عن بُعد:مام إجراء الفحص اللب رئيس المنطقة التي تدير النظاقد يط .1

 ه.في جزء من وي أنة تقع في إقليم وطحية أو كارثة طبيعيالة طوارئ صخالل ح ( أ 

سيتم إجراء الفحص المادي أو المسار الذي سينتقل خالله مسؤول الجمارك المعين ينطوي على أي احة أو المكان حيث إذا كانت المس ( ب 

 شكل خطورة على حياته أو صحته.اطر ويمخ

 ذلك. ل ضابط تموين تبرر لتشغيلية لك ئع أو االحتياجات اضاا كانت طبيعة البإذ (ج 

 
 د في المنطقة المصرح بها. عن بُعد دون التواجين الفحص المادي جمارك المعلل او . يجري مسؤ2

  لى الدعم من واحدر غير قادر على المشاركة، يحصل عاألخي وألداء هذه المهمة، يحصل على دعم مسؤول الجمارك المنتدب، وإذا كان

 لمستودع الجمركي.أو ممثل ا يمركج لمرسل، المراقب الالمالك، المستلم، االتاليين:  و أكثر من المشغلينأ

 ( البحرين1

 
يم أرقام االتصال الخاصة بمركز  ا تعملتأكيد على التخليص الجمركي للشحنات والسداد اإللكتروني عن بُعد للوسطاء الجمركيين. وتم أيضً تم ا

 ء.مالالتصال وخدمة العا
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 تطبيق اإلعفاء المؤقت من المدفوعات الجمركية لشحنات اإلغاثة والسلع األساسية  .5.7.2

 
اإلغاثة في   بإعفاء شحنات  للسماح  المالئمة  التدابير  اتخاذ  الحكومات  تراعي  قد  الطبيعية،  الكوارث  تقع  أو  الجوائح  تتفشى  األوضاع حيث 

 يتولى مسؤولو الجمارك تطبيق هذه التدابير. ويجب أن  ب،ئاوالسلع األساسية من الرسوم الجمركية والضر

 
من إدارات الجمارك تدابير اإلعفاء، ما ساعد بدرجة كبيرة على توفير المستلزمات الحيوية "، طبقت العديد  19-خالل تفشي جائحة "كوفيد

 لمكافحة الوباء.

 
 : ممارسات األعضاء 20المربع 

 
 المغرب ( 2

 
اعتبار  س اإللكتروني  يتم  الجمركيالسداد  الديون  قياسيةمم  ةلجميع  حاالتارسة  باستثناء  إضفاء  ،  وسيتم  على   خاصة،  المرونة  من  المزيد 

 عليها، بدون توثيق(.لموقع عمليات السداد اإللكتروني )عن طريق السماح بالوصول إلى الطلبات ا

 
 باكستان ( 3

 
الجم خدمة  خدماارقدمت  الباكستانية  اك  التخليص  اإلنترنت  عبر  إلتاحةلجمركي  العمالء  لجميع  لتقدلفرا  ت  لهم  وسدصة  اإلقرارات  اد يم 

 ديد من الخدمات األخرى من دون زيارة محطات الجمارك. الرسوم وطلب الع 

 
 سيريالنكا ( 4

 
لكتروني من منصة السداد اإل  باالستفادة  السلع إلكترونيًا،  اتيم ومعالجة إقرارستغني عن المستندات الورقية لتقدمؤقت يتم استحداث إجراء  

 هة الوباء.ضتها الحكومة لمواجالجتماعي التي فر ت التباعد الباطق متالحالية لتطبي

 ( إندونيسيا 1

 
لحكومة التسهيالت ا "، توفر19-"كوفيدتطبيق التدابير المضادة النتشار تخدم للتعجيل عملية التخليص الجمركي للسلع المستوردة التي تُس

يبة مبيعات على  قيمة مضافة و/أو ضر وعدم فرض ضريبة   اد والمكوس،تيرساال ي تشمل اإلعفاء من رسومغير المالية، والت لمالية و/أوا

عطى  تُ منع االستيراد. /ستثناءات المتعلقة بمتطلبات حظر، واال22السلع الفاخرة، واإلعفاء من ضريبة الدخل على الواردات حسب المادة 

 لية: للجهات التاهذه التسهيالت 

 العامة ماتدالخ كزية/اإلقليمية ووكاالتالحكومات المر  -

 ير الربحيةؤسسات/الوكاالت غالم -

 الخاصة/ األفراد، شريطةً أال تكون السلع مستوردة ألغراض تجارية. الشركات -
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 ، واإلعفاء من العقوبات، وطرق السدادرسوم والضرائباد الل سدتأجي .5.7.3

 
مهًما   دوًرا  الجمارك  إدارات  "كوفيدتؤدي  مثل  جوائح  تفشي  خالل  الشركات  دعم  الدول  19-في  في  الكوارث.  أعقاب  في  وكذلك   ،"

بالجائحة، ربما تكون قدرة الشركات، ال سيما الشركات متناهية الصغر والصغير العائد، ومواصلة  متوسطة، عوال  ةالمتأثرة  لى تحقيق 

استمرا يكون  وربما  بشدة  تأثرت  قد  أنشطتها  واستئناف  مع  عملياتها  للتعاون  الجمارك  إدارات  ندعو  الصدد،  هذا  وفي  مهدًدا.  رها 

ات م والغرامرسولاالمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتوفير سبل اإلغاثة للشركات، على هيئة اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب و

 أو تأجيلها.

 
 : ممارسات األعضاء 21المربع 

ل تقديم طلبات الحصو  (. يمكنBNPBغاثة من الكوارث )لإلن المجلس الوطني  سهيالت السابقة مقترنًا بتوصية ميق التيجب أن يكون تطب

 .Lembaga National (LNSW)لنافذة الواحدة ت عن طريق اترنناإل على توصية المجلس عبر

 
 ( نيبال 2

 
ل المختلفة  األساسية  العناصر  على  ضريبي  إعفاء  تطبيق  الحكومة  "كوفيد  مكافحةقررت  األقنعة19-تفشي  وتشمل  والمطهرات، "،   ،

 الحرارة.وموازين  PCRر ا اختبناعي المتنقلة، وأجهزة وأجهزة التنفس الص ية الشخصية،ازات، ومعدات الوقاقفوال

 يشيوس ( مور1

 
 (: DPSالمؤجل ) مخطط السداد -

الص الشركات  وخاصة  الشركات،  من  متزايًدا  عدًدا  الضرائب  إدارات  وتشجع  السغيرة  مخطط  إلى  لالنضمام  المؤجل. المتوسطة،  داد 

الضرائب لرسوم الجمركية ودون سداد ا  بة،يللضر، وتشمل السلع الخاضعة  ك اإلفراج عن السلع دارة الجمارهذا المخطط، تتيح إب  بموج

 سليم، ويمكن للمشغلين السداد بحلول اليوم السابع من الشهر التالي. في وقت الت

 مركية والضرائب:وم الجنظام تعليق الرس  -

الجم إدارة  الموافقيسرت  شروط  الجة  ارك  المستودعات  وبمقتمركية/الكياعلى  لنات/األماكن.  يمكن  اإلجراء،  هذا  فاعلة ال  تلجهاضى 

من شهًرا، وتصبح الرسوم والضرائب مستحقة السداد بعد إخراج السلع    24دة تبلغ بحد أقصى  ع في المستودعات لمصادية تخزين السلاالقت

 ستودعات.الم

 في السداد: خرلفوائد بسبب التأاإلعفاء من الغرامات وا -

محدد أو الموعد النهائي ال  ين على السداد فيغير القادر  الحصالم  قفال، أصبح من حق أصحابريشيوس إجراءات اإلبيق دولة موبعد تط

مركية والمكوس  مة عن التأخر في سداد الرسوم الج الناج   ( اإلعفاء من سداد الغرامات أو الفوائد DPSقبله بموجب مخطط السداد المؤجل )

 تخزين.قفال من رسوم الل الصحي واإلتجولظر ااستالم شحناتهم أثناء حغير القادرين على  حاب المصالحرائب. وتم إعفاء أصلضوا

 
 ( هولندا2
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 9جعة بعد التخليصالمرا .6
 

الصلة،  ذات  التجارية  للبيانات  الشحنة  الجمارك عن  إدارة  إفراج  بعد  يُجرى  التخليص هي عبارة عن فحص منظم  بعد  المراجعة  عملية 

والسجالت   المبيعات،  اماللاوعقود  لمراجعي ية وغير  التخليص  بعد  المراجعة  تتيح  التجار.  المادي وغيره من أصول  والمخزون  لمالية، 

 التخليص الجمركي للسلع المستوردة.جمارك الوصول إلى مجموعة من البيانات لم تكن متاحة في وقت ال

 
بطة بالجمارك بكفاءة، ما يسهل على موظفي طر المرتمخالاوتؤدي المراجعة بعد التخليص كذلك دوًرا مهًما في تطبيق استراتيجية إدارة  

تاج  بكل  المرتبطة  المخاطر  مستوى  قياس  الضوابط  الجمارك  تعديل  يتم  النتيجة،  على  وبناًء  بالقواعد،  التزامه  مدى  قياس  ر عن طريق 

 المستقبلية.

 
نظام رقابي قائم بالفعل ومعتمد على   تيح وجود، يةي" أو وقوع الكوارث الطبيع19-في حالة تفشي الجوائح كما الحال مع جائحة "كوفيد

الجمركي   التخليص  تسريع  الجمارك  لمسؤولي  أن المراجعة  يمكن  للمستوردين.  المخاطر  تقييم  على  بناًء  اإلغاثة  وسلع  األساسية  للسلع 

 هم لقانون الجمارك. ن امتثاللضما تجري إدارات الجمارك مراجعة للبيانات التجارية ذات الصلة للمستوردين، عندما يصبح ذلك ممكنًا،

 
 استخدام المراجعة بعد التخليص االفتراضية/عن ب عد .6.1

 
ا إدارات  الجمارك  توصى  الموقع بشكل مؤقت لحماية موظفي  المراجعة في  بتعليق مهام  المسببة لالضطرابات  لجمارك خالل األوضاع 

ثم است الشركات  الجسدي، وكذلك تخفيف األعباء على  التالمس  ا اف  نئبتجنب  إدارة  عمليات  فإذا قدرت  لمراجعة وقتما أمكن. ومع ذلك، 

لمراجعة، أو إذا استمرت الجائحة لفترة أطول من المتوقع، فيمكن مراعاة إجراء المراجعة الجمارك أن من الضروري مواصلة عمليات ا

 بعد التخليص الجمركي عن بُعد اعتماًدا على أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات. 

 
 
 
 

 
 

 

9
  -tools/guidelines/pca-and-compliance/instruments-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement

guidelines.aspx 

 تأجيل السداد:  -

 بعد التطبيق، سيحصل رواد األعمال على الحق في تأجيل السداد.

 تقييم إضافي. ل السداد عند تلقي كن طلب تأجيالنحو المعتاد. ويمى د إقرار ضريبي علالمكوس/ضريبة المستهلك، يجب إعداتعلق بفيما ي

 الغرامات:  -

" من بعض الضرائب. وإذا لم 19-تهم الجمركية في الوقت المحدد نتيجة تفشي "كوفيدالوفاء بااللتزاما  الذين يخفقون في  واد األعمالى رفيُع

 رامات.ن يتم فرض غمال جسيم متعمد، فلإهيمة أو سوء سلوك/علقًا بخرق القانون أو ارتكاب جرذلك متيكن 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-guidelines.aspx
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من  كلٍّ  باحتياجات  تفي  آمنة  تكنولوجيا  على  بُعد  عن  الجمركي  التخليص  بعد  المراجعة  عمليات  تعتمد  أن  يجب  الغرض،  هذا  ولتحقيق 

 يجب تحديث قانون الجمارك الوطني بحيث يشمل جميع المتطلبات القانونية والفنية. ك، فيما لجمارالشركة ومسؤولي ا

 
الستخدام النشط للمراجعات القائمة على المشكالت للمساعدة في ات شاملة في الموقع، قد يفيد اوضاع حيث ال يتسنى إجراء مراجعفي األ

تضييق نطاق جوانب الخطر التي تتعرض لها المعامالت والمراجعون، وبالتالي تقليل مدة التالمس الجسدي والموراد المطلوبة للمراجعة. 
النوع من هذا  من  ويركز  أكثر  أو  واحد  على  التقييم،    المراجعة  مثل  الجمارك،  اختبارات  جوانب  أيًضا  تُجرى  وقد  وهكذا.  المنشأ،  وبلد 

 لألنظمة والضوابط ذات الصلة إلى جانب االختبارات األساسية.
 

المراجعة بعد التخليص الجمركي يجب أيًضا األخذ في االعتبار االستخدام النشط للمراجعات القائمة على المعامالت. فهذا يتيح لمسؤولي  
الفرد  اإلقرارات  من صحة  مخالفات،  التحقق  وجود  في  االشتباه  عند  بُعد  عن  إضافية  أدلة  على  الحصول  وطلب  الجمارك  مكتب  في  ية 

حسين التزام التجار وبالتالي تقديم التوجيه لإلقرارات بالشكل المالئم. وبهذه الطريقة، يمكن أن يسهم استخدام أنواع بديلة من المراجعة في ت
 بشكل شخصي. وضاع التي يصعب خاللها التواصلحتى في األ

 
 س بل التعاون والشراكة .7

 
 التعاون مع القطاع الخاص  .7.1

 
يجب على إدارات الجمارك تحسين سبل التعاون مع القطاع الخاص حتى تمتلك القدرة على االستجابة بكفاءة وفاعلية للتحديات التي تنشأ  

الجوائح والك  الطبيعية. ويجب أن تعبر اعن  التي تتخذ هذه اإلداراوارث  الحاجة لتجنب أي تعطيل لسلسلة لتدابير  القرار لتطبيقها عن  ت 

التوريد وضمان استمرارها. ويجب على إدارات الجمارك التعاون مع القطاع الخاص وعقد االجتماعات المنتظمة لمراقبة تطور األوضاع 

الطرق للسيطرة على األزمات. ونوصي شراكات وتبادل المعلومات أفضل  ا. وتعتبر الثقة المتبادلة والومناقشة الخطوات الواجب اتخاذه

( لديها بحيث تشمل AEOبشدة إدارات الجمارك بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص وتطوير برامج الُمشغل االقتصادي المعتمد )

 . 10أكبر عدد ممكن من الشركات

 
الج إدارات  االعتبار  ويجب على  في  األخذ  أيًضا  بعمارك  تؤثر على  قد  التي  تفشي التغييرات  بدء  منذ  الصناعة.  في  األعمال  نماذج  ض 

"كوفيد أن 19-جائحة  ويجب  الخام.  المواد  لشراء  أو  بها  الخاصة  السلع  لتسليم  بديلة  حلول  استكشاف  الشركات  من  العديد  على  كان   ،"

 سلع. إدارات الجمارك لتيسير حركة الينعكس هذا من خالل التدابير التي تتخذها 

 
 الم شغل االقتصادي المعتمد: عنصر أساسي الستمرار سلسلة التوريد .7.1.1

 
الُمشغل االقتصادي المعتمد هو العنصر األبرز في برنامج الشراكات بين إدارات الجمارك والشركات الذي ينفذه أعضاء منظمة الجمارك  

 ضافية للقطاعالعالمية، وهو يقدم عدًدا من المزايا اإل
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المستدام إدارات الجمارك والتجار لضمان االلتزام  الع  الخاص. تهدف الشراكة بين  تقديم  ديد من الحوافز، مثل  طويل األجل من خالل 

مستوي بفضل خفض  والتيسير  السمعة  تحسين  مزايا  جانب  إلى  السداد،  وتأجيل  الدوري  واإلبالغ  اإلجراءات،  وتبسيط  الرقابة،  ات 

 . 11(MRAاتفاقيات/ترتيبات االعتراف المتبادل )

 
يست الطبيعية،  الكوارث  وقوع  أو  الجوائح  تفشي  حالة  برفي  يستخدمون  الذين  األعضاء  المعتمفيد  االقتصادي  الُمشغل  ألنه  نامج  منه،  د 

 يساعد في ضمان: 

 
استمرار سلسلة التوريد عن طريق منح المزايا للُمشغل االقتصادي المعتمد، مثل اإلفراج عن السلع على الفور، وتوجيه الواردات إلى  -

 المسارات الخضراء، وما إلى ذلك؛ 

 لسلع؛ لجمارك بتجنب التفتيش المادي لأمن وسالمة موظفي ا -

 سالمة سلسلة التوريد، بما في ذلك فرض ضوابط أقل تقييًدا على الجمارك بسبب ارتفاع مخاطر العدوى. -

 
تفشي   وسالمتها خالل  واستقرارها  التوريد،  سلسلة  استمرار  لضمان  المعتمد  االقتصادي  الُمشغل  برامج  أهمية  االعتبار  في  األخذ  عند 

و إدااألوبئة  على  يجب  الطبيعية،  مرنةالكوارث  تدابير  اتخاذ  الجمارك  االقتصادي    رات  الُمشغل  برنامج  لشهادات  المؤقت  التمديد  مثل 

 المعتمد والتوسع في هذه البرامج إلشراك عدد متزايد من الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد العالمية ولتحسين عملية التدقيق.

 
 ت األعضاء : ممارسا22المربع 

 

 

 

11
 compendium.aspx-tools/tools/aeo-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument 

 ( الصين1

 
برام - التصديق على  التعليق  االقتصاديشغمُ ج  المو  ل  في  م المعتمد  نهج  تنفيذ  الضخمة قع، مع  البيانات  نظام  ديناميكي عن طريق  راقبة 

لعاجل على  ًوا، ومهمته الرد اعض  160مؤسسات" يضم  ي لخبراء الجمارك للتنسيق بين اليق وطن"الملف التعريفي للمؤسسة". تكوين "فر

يص الجمركي عن طريق منصة د خالل عملية التخل االقتصادي المعتممج الُمشغل  برا  جههال مع المشكالت التي تواالستفسارات والتعاما

WeChat "."إلدارة االئتمانات الجمركية الصينية 

خدما - تنميتوفير  االقت  الُمشغل  لبرنامج  االئتمان  عنة  المعتمد  الفيديط  تصادي  مؤتمرات  لمساعدتهمريق  تلبية    و  مواصلة  معايير على 

 البرنامج. 

ة على تخليص السلع الخاصة ببرامج الُمشغل االقتصادي المعتمد من  لجائحة لضمان القدرأي مشكالت خالل االجمارك مع  قو  سل منيتعام -

 ضيلي وسريع. تبادل معها بشكل تفلمتيبات االعتراف اناطق( التي تم إبرام اتفاقيات/تردول )مداخل الدولة ومن ال

 
 ( تايالند 2

 
تأن  - في  الجمارك  إدارة  قنايالشأت  عل د  خاصة  علناة  تواصل  تطبيق  المحمولةى  األجهزة  "  ى  مجموعات  "  LINEباسم  لجميع  للسماح 

يق، تستطيع  ومن خالل هذا التطب.  ياسية في تايالندة الُمشغل االقتصادي المعتمد القمع شعبالُمشغل االقتصادي المعتمد في تايالند التواصل  

 على هذه البرامج يع القائمينجم مإعالصادي المعتمد القياسية شعبة الُمشغل االقت

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/aeo-compendium.aspx
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 12من الكوارث ل االقتصادي المعتمد واإلغاثةالم شغ .7.1.2

 
بعد وقوع الكوارث الطبيعية وأثناء تفشي األوبئة، يجب أن تضع إدارات الجمارك نصب أعينها تحديد كيفية دعم الجهات الفاعلة في العمل 

ما استلهام ننات اإلغاثة بنفس الكيفية، وإاإلنساني لتسليم شحنات اإلغاثة بشكل سلس. وبالتالي يكون الهدف هنا هو عدم التعامل مع جميع شح

تصادي المعتمد لتوفير مزايا وتسهيالت مخصصة لتلك الجهات الفاعلة التي تفي بمتطلبات معينة، مثل امتالك القدرات نموذج الُمشغل االق

 الكافية، والعمل طبقًا للمبادئ اإلنسانية ومعايير الجودة المعمول بها.

 
 13المعتمدصادي تالفتراضي/عن ب عد للمشغل االقالتصديق/إعادة التصديق ا .7.1.3

 
" وغيرها من األحداث المسببة لالضطرابات، يجب أن تراعي إدارات الجمارك تنظيم عملية التصديق على 19-أثناء تفشي جائحة "كوفيد

على والتصديق  التنفيذ  توجيه  استخدام  ويمكنها  بُعد.  عن  العمليات  وتطبيق  المعتمد  االقتصادي  ا  الُمشغل  المعتمد  االقتصادي  جديد لالُمشغل 

التقليدية    14العالميةالصادر عن منظمة الجمارك   التصديق الشخصية  الحالية لعمليات  المعايير  بُعد متوافقة مع  للتصديق عن  لتأسيس عملية 

ان مالُمشغل االقتصادي المعتمد لضغير أنها تتماشى مع العمليات والنُهج الرقمية. يوصى باختبار عملية إعادة التصديق عن بُعد على برامج  

ت تحديات  على  التغلب  التصديق/إعادة محاولة  إجراءات  االعتبار  في  األخذ  يجب  السياق،  هذا  في  بُعد.  عن  والتواصل  الضوابط  طبيق 

 لمعتمد.من توجيه التنفيذ والتصديق على الُمشغل االقتصادي ا 3التصديق، إلى جانب الدروس المستفادة، كما هو وارد في الفصل 

تعتمد عملية   أن  التصديق  اويجب  الجمارك. ويساعد لتصديق/إعادة  وإدارات  الشركة  بمتطلبات  تفي  آمنة ومالئمة  تكنولوجيا  بُعد على  عن 

استخدام التكنولوجيا أيًضا في زيادة حضور البرامج في المناطق حيث ال يشهد عدد برامج الُمشغل االقتصادي المعتمد زيادة بسبب الموقع 

 يق على البرامج لدى إدارات الجمارك. لمحدود للقائمين بعمليات التصدابعيد للشركات مقارنةً بالعدد ال

 
 

 

12
   -programmes/natural-and-ilitation/activitiescpublic/global/pdf/topics/fa/media/wco/-http://www.wcoomd.org/

framework_v01_en.pdf?db=web-safe-the-of-principles-key-disaster/the 

13
 Challenges to Global AEO Programs Group(PSCG Working Group) 
14
 /http://www.wcoomd.org-محل:  ُمشغل االقتصادي المعتمد" يحلرابًطا جديًدا لـ "توجيه التنفيذ والتصديق على ال  

 -validator-package/aeo-tools/tools/safe-and-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments
guide.pdf?la=en 

 ر واإلعالنات، كما تستطيع أيًضا تلقي التعليقات الفورية منهم.وتزويدهم باألخبا

بمتابعة االقتصادي المعتمد  مج الُمشغل  . ويوصى مسؤولو برا رةة الطلبات المستم، علقت إدارة الجمارك التايالنديالجدد  بالنسبة للمتقدمين  -

 والبريد اإللكتروني، ت عن طريق الهاتف، بتوفير االستشارا ابعة دقيقة  مت دالجدمقدمي الطلبات 

رة دا إلى ذلك، تدعم إ  نماذج التقييم الذاتي. وباإلضافةسيما ل، فضالً عن قنوات التواصل األخرى، ال  Messenger، وLINEوتطبيق  

التايال ها في  قتصادي المعتمد عليرامج الُمشغل االيق مسؤولي بتصدلداد  إجراءاتهم بهدف االستع   مين الجدد في إعدادندية المتقدالجمارك 

 فال. المستقبل، عندما يصبح التصديق عليها ممكنًا في الموقع بعد انتهاء فترات اإلق

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-validator-guide.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-validator-guide.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-validator-guide.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-validator-guide.pdf?la=en
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 : ممارسات األعضاء 23المربع 

 

 15إدارة الحدود المنسقة .7.2

 
الم قرار  أوصى  اإلغاثة،  لشحنات  الفعالة  المعالجة  يونيو  لضمان  في  الصادر  من    2011جلس  اإلغاثة  في  الجمارك  إدارات  دور  حول 

المعلوما مشاركة  من خالل  ذلك  في  بما  ومنسق،  مبسط  بنهج  الحدود  بإدارة  األعضاء  الطبيعية  األخرى الكوارث  الوطنية  السلطات  مع  ت 

مرحلتي االستعداد واالستجابة األولية لضمان استمرار    المعنية بالتعامل مع عناصر اإلغاثة. وتكتسب إدارة الحدود المنسقة أهمية قصوى في

 سلسلة التوريد أثناء الكارثة.

 
تقدم المساعدات بتسريع دخول األطقم والسلع والمعدات، تتطلب   عند إجراء عمليات اإلغاثة والمساعدة الدولية، وللسماح للجهات الفاعلة التي

 ك آلية مراقبة سريعة وفعالة.إدارات الجمار

 
  بر التعاون مع الوكاالت الحكومية وإدارات الجمارك األخرى مطلبًا في غاية األهمية. ويمكن إلدارات الجمارك إبرام اتفاقيات ثنائية أوويعت

ا تبدأ بمرحلة لمتعددة األطراف لالعتراف  الجمركية. ويجب أن تشكل هذه الضوابط جزًءا من عملية مستمرة ومشتركة،  بالضوابط  متبادل 

السل سالمة إعداد  من  المنتظم  التحقق  طريق  عن  للضوابط  الالزم  غير  التكرار  تجنب  يمكن  وبالتالي  التصدير،  جهة  جانب  من  للشحن  ع 

بالضواب  المتبادل  االعتراف  هذا  ويتطلب  المعلومات   طالشحنة.  وتبادل  واإلدارة  للمراقبة  المشتركة  المعايير  على  الجمارك  إدارات  اتفاق 

 التفاق على البيانات الجمركية، على أساس منتظم.االستخباراتية، إلى جانب ا

 
 
 

 
 

 

15   -tools/tools/safe-and-mentsmedia/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instru/-http://www.wcoomd.org/
compendium.pdf?la=en-package/cbm 

 ( اليابان1

 
تفشي جائحة اء  نن أثالتجار إلى أقصى حد ممكالتالمس الجسدي مع  المتناع عن  أساسية تتيح لها ا  سةرك اليابانية سيااستحدثت إدارة الجما

 يات المالئمة التصديق على الُمشغل االقتصادي المعتمد.هذا اإلجراء العمل ". يشمل19-"كوفيد
 

وقع من جانب لصحة في المي إطار التحقق من اف  للفحوصات الماديةار، تم استبدال العملية الالزمة  االعتبمع أخذ األوضاع الراهنة في  
ال المعتمقسم  االقتصادي  بفُمشغل  احد  مثص  التجهيزات،لبيانات،  صور  الداخل  ل  البريد والمستندات  عبر  إرسالها  يتم  بحيث  للشركة،  ية 

إلى ذلك، يمكن إرسال باإلضافة  الخالمست  اإللكتروني.  التطبيق  الالزمة، وتشمل  الُمشغلندات  بحالة  المعتمد را  اص  سميًا عبر  القتصادي 
 ة.كإجراء عام يحقق المرونلبريد اإللكتروني، ا
 

 ت نهًجا مرنًا للتجار لمباشرة عمليات الُمشغل االقتصادي المعتمد خاصتهم.خالل هذه اإلجراءا ارك اليابانية منإدارة الجم وفرت

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
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 التعاون بين إدارات الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى .7.2.1

 
وًرا مهًما في اعتماد أو الرقابة على استيراد أو تصدير السلع وهي  من الوكاالت والوزارات الحكومية د  باإلضافة إلى الجمارك، تؤدي العديد

حص السلع التي تدخل كل منطقة على أراضيها. ويمكن أن تتولى هذه الوكاالت إجراء عمليات تفتيش عديدة في أوقات مختلفة. وفي مكلفة بف

على المجموعة الكاملة من البيانات المتوفرة بخصوص الشحنة، وإنما تعتمد أكثر على البيانات المعينة  هذه الحاالت، ال تعتمد الضوابط غالبًا  

 للوكالة.

 
 نظًرا لنقص حجم مشاركة المعلومات بين هذه الوكاالت، قد يتعين على المستوردين تقديم نفس المعلومات لوكاالت حكومية مختلفة. 

 
الت نقص  يؤدي  قد  الطوارئ،  حاالت  والوكاالت  وفي  الجمارك  إدارات  بين  السلع  عاون  تخليص  في  كبير  تأخير  إلحداث  األخرى  الحكومية 

. وقد أعربت الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني في بعض األوقات عن شعورها باإلحباط لكثرة عدد السلطات الحدودية  األساسية وسلع اإلغاثة

 الجمركي. التي يجب الرجوع إليها، وطول أمد عملية التخليص 

 
ولهذا يكتسب الحوار والتعاون المالئم   تعمل إدارات الجمارك في كثير من األحيان على إنفاذ القانون بالنيابة عن الوكاالت الحكومية األخرى، 

 بينها أهمية قصوى في مرحلتي االستعداد للكوارث واالستجابة لها، وذلك من أجل تبسيط وتيسير عملية التخليص الجمركي.

ئل النقل عبر عزيز التعاون مع الوكاالت الحدودية األخرى واالمتناع عن فرض إجراءات ُمضيعة للوقت على حركة السلع ووساشدة بتيوصى ب

لعام   العالمية  التجارة  تأمين وتسهيل  عنصًرا أساسيًا   2021الحدود والتي قد تنطبق في ظروف أخرى طبيعية. أضاف إصدار إطار معايير 

التع لتعزيز  وسالمخامًسا  أمن  على  المحافظة  بهدف  المختلفة،  التنظيمية  الجوانب  تمثل  التي  األخرى  الحكومية  الوكاالت  مع  الوثيق  ة اون 

لمية المجتمعات وتيسير حركة السلع. عالوة على ذلك، وبموجب المعيار األول، الركيزة الثالثة، يسرد إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العا 

 االعتراف المتبادل والمواءمة بين برامج الحماية، إلى جانب التوافق بين إجراءات المراقبة الوطنية. أحكاًما عديدة تتناول

 
 : ممارسات األعضاء 24المربع 

 ( كينيا1

 
تيسير التجارة التي هدف مجابهة تحديات ة للحدود، بهيل الحركات العابرتسن وكاالت عديدة لس إدارة الجمارك فريق عمل وطني متترأ

من إدارات الجمارك والشرطة والهجرة والخدمات الصحية والتجارية.   ويضم الفريق موظفين" داخل الدولة. 19-حة "كوفيدجائ ت عننشأ

 فة يوميًا.ها الوكاالت المختلت التي تنشرقائمة وباإلحصائيا اتبانتظام بأي تحدياإلنترنت أسبوعيًا وتتم إحاطتهم ق عبر يلتقي أعضاء الفري
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 16النافذة الواحدة .7.2.2

 
أو البيانات المطلوبة من قبل /النافذة الواحدة هي أداة مفيدة إلدارة الحدود المنسقة وتيسير العمليات التجارية ألنها تتيح تقديم جميع المستندات و

لتب فقط  واحدة  األخرى مرة  الترخيص  الحدود وسلطات  الجمارك وجميع جهات حرس  أيًضا عدم طلب إدارة  اإلجراءات. ويضمن هذا  سيط 

مت بالفعل مرة أخرى، إال في حاالت استثنائية.   المعلومات التي قُد ِّ

 
ك بفاعلية  الواحدة  النافذة  تتسم  الكوارث،  حدوث  والتخليصعند  المستوردة  السلع  معالجة  تسريع  لضمان  السلع    بيرة  سيما  ال  لها،  الجمركي 

الجمارك  األساسية وسلع اإلغاثة، بفضل   إدارات  المشتركة والمنسقة من جانب  التفتيش  المستندات اإللكترونية وإجراء عمليات  تقديم  إمكانية 

 وغيرها من الوكاالت التنظيمية األخرى مرة واحدة فقط. 

 
انتشار الفيروس، مثل   "، ساعدت النافذة الواحدة إلى جانب تيسير حركة السلع في تطبيق اإلجراءات القائمة الحتواء19-ل جائحة "كوفيدالخ

ما ساعد   والتجار،  الجمارك  بين موظفي  الجسدي  التالمس  لتقييد  إلكترونيًا  المستندات  تسليم  وأدى  واإلقفال.  االجتماعي  التباعد  في إجراءات 

 واء انتشار الفيروس. احت

 
 يجب أن تراعي إدارات الجمارك تطبيق وتطوير النافذة الواحدة بوصفه حالً يسهم في:

 
 التعاون بين إدارات الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى؛  تحسين -

 سببة لالضطرابات؛تيسير حركة السلع عبر الحدود، ال سيما خالل انتشار الجوائح، والكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث الم -

 
 حماية إدارات الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى والموظفين وما إلى ذلك. -

 
 ارسات األعضاء : مم25المربع 

 

 

 

16
   -tools/tools/single-and-media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments/-ww.wcoomd.org/http://w

edition.pdf?la=en-supplement-compendium-dow/swwin 

 كندا( 1

 
مبتُ  ال  درةايسر  أطلقتالنافذة  التي  الحواحدة  خدمات  وكالة  ومجتمع ها  الكندية  الحكومة  بين  التجارية  االستيراد  بيانات  مشاركة  الكندية  دود 

دوا  تيراد.االس تسع  الوكالة  جانب  إلى  المبادرةة  ئر ووكاالت حكوميوهناك  في  ويبر  38تقدم    مشاركة  إقرارات نامًجا حكوميًا.  توفير  مكن 

ص الالزمة بصيغة غير ورقية، وصوالً إلى عملية استيراد مبسطة والمحافظة االستيراد والتراخيضم كافة معلومات  املة التي تمتكلتيراد ااالس

 االجتماعي. مة عبر االلتزام بقواعد التباعد ة العاعلى الصح

 
 ونيسيا ندإ( 2

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-
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 17التعاون بين إدارات الجمارك .7.2.3

 
 قة ويمكن تطبيقه على مستويات مختلفة:ركيزة الثانية الرئيسية إلدارة الحدود المنسلإن التعاون بين إدارات الجمارك هو بمثابة ا

 
)يمكن التعرف مثلة على التعاون عبر الحدود على المستوى المحلي مفهوم "مركز الحدود ذو المنفذ الواحد"  المستوى المحلي: من بين األ -

 فيما يلي( 7.2.4على المزيد من التفاصيل في الفقرة 
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   -programmes/natural-and-media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities/-http://www.wcoomd.org/
framework_v01_en.pdf?db=web-safe-the-of-plesiprinc-key-disaster/the 

  

 
لوطنية الصحة، والوكالة ا  الواحدة، ووزارة  نية للنافذةلوطاك الوكالة  ومية األخرى، بما في ذلر مع الوكاالت الحكعاون والتآزتعزيز الت -

( األدوية واألغذية  الوطني لإلغاثة م،  (Badan POMللرقابة على  الكووالمجلس  ا(  BNPBارث )ن  لوكالة من خالل تحسين منصة 

ل )لنالوطنية  الواحدة  باإل2020ارس  م  30منذ  (.  LNSWافذة  أصبح  الم،  توصيات  تطبيق  الوطنيمكان  الكلإل  جلس  من  وارث غاثة 

على   التجاريةللحصول  "كوفيد  التسهيالت  النتشار  المضادة  التدابير  إطار  الوطنية19-في  الوكالة  منصة  طريق  عن  الواحدة  للناف  "  ذة 

(LNSW .) 

بادل ل تههو منصة تسطني للخدمات اللوجستية  ظام اإليكولوجي الو (: النNLE)  للخدمات اللوجستية  نياإليكولوجي الوط  تطوير النظام -

الحكومة  المعلو بين  لتبسمات  الخاص  التصدير/االستيراد فيوالقطاع  بأنشطة  المتعلقة  المعلومات والمستندات  تدفق  نئ،  الموا  يط ومزامنة 

 لتكرار. تجارية، والحد من االعملية ال ة البيانات، وتبسيطرك خلية عن طريق مشافضالً عن تمكين التجارة الدا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . "19-كوفيدائحة "المحيط الهادئ حول إدارة الكوارث واستمرار سلسلة التوريد في أوقات تفشي ج ورشة عمل منطقة آسيا و يا التقديمي خالل عرض إندونيس  :رالمصد

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-
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من - العديد  اتخاذ  الحدود  عبر  الثنائي  التعاون  يشمل  أن  ر،    يمكن  ُميس ِّ قانوني  عمل  إطار  وتطوير  الوثائق،  بين  التنسيق  مثل  التدابير، 

ر  واالعتراف المتبادل بالضوابط وتبادل المعلومات، وعقد االجتماعات بين الدول المجاورة على المستويين اإلقليمي والمركزي، لمناقشة أمو 

 التواصل وتبادل المعلومات. تنسيق بين دوريات حرس الحدود أو إنشاء مكاتب اتصال لتسهيلمثل ال

 
إدارة   - تتولى  أن  يتطلب  الذي  العالمية،  التجارة  وتسهيل  تأمين  معايير  بإطار  رئيسي  ثالث  عنصر  على  األطراف  متعدد  التعاون  يتوقف 

المل لة، بطلب مالئم تقدمه الدولة  الُمرسِّ يش خارجي للحاويات تقية، وبناًء على منهجية استهداف مخاطر مماثلة، إجراء تفتالجمارك بالدولة 

التفتيش غير االقتحامية ) النطاق وأجهزة الكشف عن ،  (NIIوالشحنات عالية الخطورة باستخدام معدات  مثل أجهزة األشعة السينية واسعة 

 مان سالمة الشحنة خالل رحلتها في سلسلة التوريد.اإلشعاع، أو غير ذلك من التقنيات األخرى الجديدة حيثما أمكن، لض

 
" الضوء على أهمية التعاون الدولي )الثنائي ومتعدد األطراف( بين إدارات الجمارك، ال سيما من أجل تطبيق  19-ت جائحة "كوفيدلقد ألق

وج وعلى  والتنسيق،  التعاون  عن  أيًضا  غنى  وال  الفيروس.  انتشار  الحتواء  تهدف  التي  لسلع التدابير  السلس  التدفق  لضمان  الخصوص  ه 

 ة واستمرار سلسلة التوريد عن طريق: اإلغاثة والسلع األساسي

 
 االعتراف المتبادل بالضوابط الجمركية؛  -

 التناغم بين متطلبات إرسال البيانات وتدابير المراقبة عبر الحدود؛ 

 االعتراف المتبادل بحالة الُمشغل االقتصادي المعتمد؛ -

 لك.وتبادل المعلومات االستخباراتية، وما إلى ذرية المتبادلة المساعدة اإلدا -

 
 : ممارسات األعضاء 26المربع 

 
 

 مركز الحدود ذو المنفذ الواحد  .7.2.4

 
يشير مصطلح مركز الحدود ذو المنفذ الواحد إلى منفذ حدودي يُدار بالكامل بواسطة إدارة الجمارك ووكاالت الحدود التنظيمية األخرى في  

ال مواءمالدولتين  مثل  للتعاون  تكامالً  أقل  أخرى  أشكال  وهناك  وتبادل تجاورتين.  العمل،  ساعات  بشأن  واالتفاقيات  اليومية،  العمليات  مة 

المعلومات واالعتراف بالضوابط غير الرسمية. تلك هي خطوات مفيدة لتحقيق التنسيق والتعاون بشكل أفضل، وهي تعود بالنفع الكبير على 

ذ من خالل التعاون وتبادل المعلومات االستخباراتية  الح اآلخرين. وينجم عن هذا تحسين جوانب الكفاءة في اإلنفاصالحكومات وأصحاب الم

 واالستخدام األفضل للموارد. إذا تم تطبيق هذا النهج، فإن من شأنه 

 ( جمهورية كوريا1

 
الجمارك بعثت خدمة  يا،رألكبر لكوالصين الشريك التجاري ا صادرات الواردة من الجمركي لل ير إجراءات التخليصيسي إطار جهودها لتف

إطار عالقة التبادل   سلع في رك الصينية تطلب منها التعاون المتبادل إلجراء التخليص الجمركي الفوري للبرسالة إلى إدارة الجما الكورية  

 التجاري.
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الح عبورهما  المطلوب  المنفذين  عن  باالبتعاد  كبير  حدٍّ  إلى  والتكاليف  االنتظار  أوقات  للدولتين دتقليل  التنظيمية  بالمتطلبات  وااللتزام  ود، 

وسلع   المجاورتين. األساسية  السلع  حركة  تسريع  في  الواحد  المنفذ  ذي  الحدود  مركز  فائدة  تبرز  لالضطرابات،  مسببة  أحداث  وقعت  إذا 

حماية   في  أيًضا  هذا  يساعد  أن  ويمكن  التوريد.  سلسلة  استمرار  ضمان  ثم  ومن  األخرى،  والسلع  التالمس ااإلغاثة  تقييد  عبر  لموظفين، 

ل المعلومات بشأن الضوابط، ما يسمح باالستخدام المشترك ألجهزة التفتيش غير االقتحامية، وتنسيق  الجسدي على وجه الخصوص، وتباد

 ساعات العمل والتواجد المادي لموظفي إدارة الجمارك وغيرها من الوكاالت الحدودية األخرى من الدولتين.

 
 دخال المؤقت للسلع قت ودفتر اإلؤاإلدخال الم .8

 
ت قد  الطارئة،  األوضاع  المعملية في  أو  الطبية  األجهزة  االستيراد على  من رسوم  المشروط  الكامل  اإلعفاء  منح  في  الجمارك  إدارات  فكر 

خال المؤقت بسيطة دالمستوردة إلى المنطقة الجمركية بشكل مؤقت. ويوصى بشدة أيًضا بأن تجعل إدارات الجمارك إجراءات السماح باإل

قرارات الجمركية، بشرط أن تسمح للموظفين تحديد السلع المستوردة ومد فترة السماح باإلدخال قدر اإلمكان بقبول أي مستندات داعمة كاإل

 المؤقت عند اللزوم، وما إلى ذلك.

 
إلدخال المؤقت للسلع والممثلين بإعادة تصدير السلع اباإلضافة إلى ذلك، توصى إدارات الجمارك بشدة بتقديم التسهيالت الكافية لحاملي دفتر  

ردة مؤقتًا، في غضون مدة زمنية مالئمة، دون أي تكاليف إضافية غير متوقعة، في الحاالت حيث يكون التأخير في إعادة التصدير  المستو

ت  التي  السفر(  القيود على  التجول،  )اإلقفال، حظر  الوقائية  التدابير  نتيجة  متوقعًا  من تأمًرا  تجعل  والتي  المتعاقدة  األطراف  خذها حكومات 

 تصدير السلع التي ُسمح بدخولها مؤقتًا. الصعب إعادة

 
 : ممارسات األعضاء 27المربع 

 ( جمهوريك التشيك1

 
السل  - تصدير  الُمفرج عإعادة  المؤع  لالستيراد  األنها  االتحاد  منطقة  في  )جقت  التشيك(  هورموروبي  دفترية  المؤقت اإل  تحت غطاء  دخال 

 للسلع: 

 
 اد ع من منطقة االتحيد بمدة محددة إلعادة تصدير السلو المقترف مكتب الجمارك بصالحية دفتر اإلدخال المؤقت للسلع المنتهية صالحيته أيع

حرجة أعلنت عنها يك أو حالة أخرى  مهورية التشي جفارئ معلنة  الفترة متأثرة بحالة طوبالفعل، إذا كانت    ت هذه المدة األوروبي وقد انقض

، حةبوصفها دفاتر صالدفاتر اإلدخال المؤقت للسلع هذه  مل مع  الستخدام في منطقة االتحاد األوروبي أو دولة إعادة االستيراد. يتم التعادولة ا

 محدد.قبل الموعد النهائي ال عند إعادة التصدير سبيل المثالمثلما الحال على 

 
الخروج( حتى في حاالت انتهاء صالحية الدفتر بالفعل خالل أو بعد انتهاء ة ستُصدق على التصدير )الجمارك التشيكي  ني أن سلطاتيع  اوهذ

الح مباشالة  اآلخر  الحرج  الوضع  أو  االسطوارئ  دولة  في  االستتخرةً  إعادة  أو  االدام  في  وينيراد  األوروبي.  اإلجراء على تحاد  نفس  طبق 

 عادة التصدير.لموعد النهائي إلحيث انتهى احة لدفاتر الصاال
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 إعادة استيراد سلع االتحاد األوروبي تحت غطاء دفتر اإلدخال المؤقت للسلع: -

لع. سيتم روبي التي تم استيرادها تحت غطاء دفتر اإلدخال المؤقت للسوسوف تسمح سلطات الجمارك التشيكية باستيراد سلع االتحاد األ

ت إعفاء هذه السلع من رسوم االستيراد والضرائب إذا كان قد تم استيرادها بعد الموعد النهائي أو بعد انتهاء صالحية دفتر اإلدخال المؤق

إذا كان االستيراد ممنوًعا بسبب اإلعالن عن حالة طوارئ في د الدول  وللسلع،  أعلنته دولة أخرى من  أو بسبب وضع حرج  التشيك  لة 

 عضاء في االتحاد األوروبي وهي دولة االستخدام.األ
 

من قانون الجمارك لالتحاد األوروبي الذي يشترط إعفاء السلع المرتجعة من    203سيتم اإلعفاء من رسوم االستيراد بمقتضى أحكام المادة  

ة من حيث تم تصديرها. وينبغي أن سنوات من تصديرها وإذا كان ذلك في الدول  3السلع في غضون    عرسوم االستيراد فقط إذا تم إرجا

 تكون فترة السنوات الثالث كافية لتلبية احتياجات السلع الُمصدرة تحت غطاء دفتر اإلدخال المؤقت للسلع. 

 د السلع تحت غطاء دفتر اإلدخال المؤقت للسلع.اليست هناك حاجة ألي إجراءات شكلية إضافية بخالف اإلجراءات القياسية الستير
 

 السلفادور ( 2

 

لمد  المستخدم طلبًا  يقدم  أن  بشرط  الدولية،  الخدمات  قانون  المستفيدة من  للجهات  للسلع  المؤقت  باإلدخال  السماح  نظام  أجل  بمد  مسموح 

المادة   في  المحددة  المدة  انتهاء  قبل  أعاله. ويس   33األجل  المذكور  القانون  يتم ي هرمن  األجل وحتى  مد  معالجة طلب  التمديد خالل  ذا 

 ر اإلداري المناظر. إصدار األم
 

 االتحاد األوروبي( 3

 

 إمكانية مد الفترة المحددة إلعادة تصدير السلع بموجب السماح بالدخول المؤقت:

الفاعلة االقتصادية بإغالق مقراتها والتوقف عن العمل،   سمح لها بإعادة تصدير السلع المعلن عن  د ال يقنظًرا إللزام العديد من الجهات 

 تًا بواسطة دفتر اإلدخال المؤقت للسلع خالل الفترة المحددة.السماح بدخولها مؤق

المادة   ( من قانون الجمارك لالتحاد األوروبي لحامل اإلجراء بمطالبة سلطات الجمارك بمد الفترة 3)251في مثل هذه الحاالت، تسمح 

"(. ينطبق هذا بصرف  19-الستثنائية )مثل "كوفيدتصدير السلع المعلن عن السماح بدخولها مؤقتًا في الظروف اعادة  إل  ةالزمنية المحدد

النظر عن نوع اإلقرار المستخدم بإدراج البضائع ضمن إجراء السماح باإلدخال المؤقت. إذا تم استخدام دفتر اإلدخال المؤقت للسلع لهذا 

ين أحكام "اإلجازة". عالوة على ذلك، من اتفاقية اسطنبول تعتبر من ب  14دفتر جديد، ألن المادة    إلصدارة  جالغرض، فلن تكون هناك حا

 ( لهذه االتفاقية إلدارة الجمارك منح مدة أطول من تلك الواردة في الملحق بل ومد الفترة األولية. 2)7تتيح المادة 
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 18المرور )الترانزيت( .9

 
لسلع المشحونة بحًرا تتضمن المرور  ثرة بالكوارث، ما دامت اخاص على الدول غير الساحلية المتأبشكل  ي  كينطبق إجراء المرور الجمر 

 عبر دولة ثالثة، واحتمال حدوث تأخير وتكبد تكاليف إضافية.

 
سهيل مرور يها تعل  في حاالت إدارة الكوارث، يجب أن تأخذ إدارات الجمارك في االعتبار احتمال تأثير ذلك على عمليات المرور. ويجب

رنامج للتحقق من سالمة األختام، مع قبول أي مستند تجاري أو خاص بالنقل يحدد التفاصيل البضائع باتخاذ التدابير ذات الصلة مثل تطبيق ب

 الضرورية، واالستخدام المناسب إلدارة المخاطر لتسريع حركة السلع، بوصفه الجزء الوصفي من إقرار السلع. 

 
جا أظهرت  ا19-يد"كوف  حةئلقد  التدابير  أن  م"  وغيرها  الجمارك  إدارات  اتخذتها  انتشار  لتي  الحتواء  الحدود  على  التنظيمية  الوكاالت  ن 

مثل اختبارات الفحص الطبي للسائقين أو تفريغ وتحميل السلع في المناطق الحدودية. وهذا  الفيروس من شأنها التأثير على إجراءات المرور،

 تدابير المنسقة والمتناسبة.اجة الُملحة لتحسين التعاون بين الدول المجاورة لتطبيق الى الحعل يلقي الضوء مرة أخرى

 
التفاقية كيوتو الُمنقحة أنه ينبغي على سلطات الجمارك بدولة المرور تسهيل نقل   J5بالملحق    3فيما يتعلق بشحنات اإلغاثة، يشترط المعيار  

اإلغاثة بدون فحص، إال اثة من الكوارث. وبالتالي يجب استكمال عمليات مرور شحنات  اإلغ  فيظشحنات اإلغاثة قدر اإلمكان وحيازات مو

 ألسباب أمنية أو في ظروف استثنائية، مع تقييد كمية الوثائق المطلوبة.

 
دولة المنشأ   لع منلسا ( الذي يتيح شحن  TIRفي األوضاع الطارئة، يستطيع بعض المشغلين نقل السلع تحت غطاء دفتر النقل البري الدولي )

الدولة   ن إلى  المرور عن طريق  الدولي خالل الوجهة عبر دول  البري  النقل  باستخدام نظام  به بشكل متبادل.  ظام متعدد األطراف معترف 

 تفشي األوبئة، تستطيع سلطات الجمارك والشركات: 

 
 يل الشحنات على الحدود؛غ/تحمريفحماية السائقين ومسؤولي الجمارك، واالستغناء عن الفحوصات المادية أو ت -

 ارات الخضراء المخصصة للسماح بسرعة نقل السلع األساسية والمستلزمات اليومية؛ تعجيل عملية عبور الحدود عبر المس -

لل  يق  الوصول إلى الحلول غير الورقية عن طريق نظام النقل البري الدولي اإللكتروني الذي يتيح تتبع الشحنات في كل األوقات، وبالتالي -

 اطر االحتيال.مخ

 
 
 
 

 

 

18
 guidelines.aspx-tools/tools/transit-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/transit-guidelines.aspx
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 ألعضاء سات اارم: م28المربع 

 
 

 

 ة عبر الحدود التجارة اإللكتروني .10

 
إلى  الوصول  إمكانية  إلى  ترجع  التي  لمزاياها  نظًرا  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  مطرًدا  نمًوا  الحدود  عبر  اإللكترونية  التجارة   شهدت 

 بر اإلنترنت وتوصيل طلباتهم بسهولة إلى منازلهم.تهم ع ياترمجموعة متنوعة من المنتجات وقدرة العمالء على إتمام مش

 
ي الجوائح أو وقوع الكوارث الطبيعية، فإن التجارة اإللكترونية عبر الحدود ال تتيح للشركات فقط متابعة عملياتها، وإنما تسهم أيًضا عند تفش

اح أو  المجتمع  لحماية  المحلية  السلطات  وضعتها  التي  اإلجراءات  تطبيق  التجول انتش  اءتوفي  وحظر  اإلقفال  حاالت  مثل  الفيروس،  ار 

 اعد االجتماعي.وإجراءات التب

 
 
 
 
 
 

 
 

 

19
   -covid-related-issues-customs-response/guidance-taxud-19-https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid
19-emergency_en 

 الجزائر ( 1

 
تلقائيًا   قوة  ة  الوضع الراهن حالدة الظروف الطبيعية، وتم اعتبار  حتى عوتم مد أجل مستندات المرور الجمركي الصادرة لغير المقيمين 

 قاهرة. 

 
 بيتحاد األورواال( 2

 
جهات الفاعلة يمكن أن تتوقع ال:  19(AI(  3)306و   297دة  لوجهة )الماة الالجمارك في الدو  لتسليم السلع إلى مكتب  وضع قيود زمنية -

 واجهة فيروس كورونا لملتدابير الرامية  أوقات النقل قدر اإلمكان بسبب ا  مد أجلاالقتصادية أن يراعي مكتب الجمارك في نقطة المغادرة  

 جهة.للدولة الو  اركملها في مكتب الجي يتعين تسليم السلع خالالحدود الزمنية التعند تعيين 

"، فقد تراعي  19-وفيدئحة "كللدولة الوجهة بعد انتهاء الحد الزمني بسبب ظروف معينة متعلقة بجالسلع إلى مكتب الجمارك  عند تسليم ا -

 نقل. يعزو إلى شركة الال ك أن ذلك التأخيرسلطة الجمار 

 
 (:IA( 1)302تم )المادة ر بديلة لتحديد الختدابي -

ديد الختم. حيث يمكن بدالً من التدابير الحالية االعتماد على قبول تدابير بديلة لتح  " يمكن19-"كوفيد  رضتها جائحةي فت نظًرا للظروف ال

 ات محددة لها.عتها وأي سموتحديد كميتها وطبيع  سهولة تعريف السلإن كان دقيقًا بما يكفي للسماح بالسلع وصف 
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سل في  رئيسية  فاعلة  جهات  الجمارك  إدارات  ال  توريدة  سلتعتبر  غير  النمو  وإلدارة  الحدود.  عبر  اإللكترونية  للتجارة مسالتجارة  بوق 

 .20اإللكترونية، ينبغي على إدارات الجمارك تطبيق أحكام معايير إطار منظمة الجمارك العالمية بشأن التجارة اإللكترونية عبر الحدود

 
 : ممارسات األعضاء 29المربع 

 
 

 

 لمسافرينراقبة اة مظمأن .11

 
مام إدارات الجمارك فيما يتعلق بالتحكم في المسافرين الوافدين بسبب تعطل المرافق الحدودية، قد أفيما قد تشكل الكوارث الطبيعية تحديات  

 ة األخرى.نظيميلتت اتنشأ بسبب الجوائح تحديات إضافية بسبب تعاظم مخاطر العدوى التي يواجهها موظفو الجمارك وغيرهم في الوكاال

 
" بتجنب أو تقييد التالمس الجسدي بين موظفي الجمارك والمسافرين. ونشجع  19-يدفيوصى بشدة خاصةً في حاالت تفشي جوائح مثل "كو

وغير ذلك من البيانات الصحية بالتنسيق  (  PNRوسجل أسماء المسافرين )(  APIإدارات الجمارك بتوظيف معلومات المسافرين المسبقة )

ات واستهداف تقييم المخاطر المرتبطة بكل مسافر بشكل أفضل ودعم نالبيات المعنية لتحسين استخدام إدارة المخاطر، وتحليالت  وكاالالمع  

الال  اإلجراءات  لتحسين  التكنولوجية  الحلول  استخدام  على  أيًضا  نشجعهم  كما  الطبي.  وتاريخه  المسافر  رحلة  على  بناًء  المخالطين،  تتبع 

نية التي تتوفر عبر تطبيقات الويب أو األجهزة المحمولة، أو وافرين وإنفاذ القانون على الحدود، مثل اإلقرارات اإللكترالمس  حصلف  تالمسية

 البوابات اإللكترونية أو أنظمة التعرف على الوجوه أو أنظمة القياسات الحيوية. 

 
 : ممارسات األعضاء 30المربع 
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  -of-tools/frameworks-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument

standards/ecommerce.aspx 

 البحرين( 1

 
ة عدد الموظفين من أجل دعم أصحاب المصالح  لجمارك البحرينية لزيادية، لجأت إدارة اة اإللكترونجارتب على معامالت المع تزايد الطل

 ، وغيرها( DHL ،Aramex  ،FedExونية )في مجال التجارة اإللكتر

 كندا (1

 
و الكااستحدثت  الحدود  خدمات  تطبيقلة  في    لألجهزة  ArriveCAN  كندية  للمساعدة  التالالمحمولة  نقاط  ل متقليل  المسس  من  افرين كلٍّ 

اال  والموظفين، المتعلقة بجائحة "كوفيدإلى جانب دعم جهود  التطبيق في19-لتزام والمراقبة  تم إطالق  ، في مختلف  2020ريل  أب  29  ". 

كندا،   الوافدأنحاء  المغا  ينللمسافرين  أو  كندا  طُ إلى  لها.  بالشدرين  التطبيق  ر  ِّ او  الصحة  وكالة  بين  )راكة  كندا  في  ووكالة   (PHACلعامة 

الكنديخدم الحدود  تقدات  للمسافرين  ويتيح  السلة،  تتلقاها  كانت  والتي  إلكترونية،  بصيغة  اإللزامية  المعلومات  فييم  شكل   طات  في  السابق 

 . ات اتصال المسافرينومالويب لنموذج معلورقي وعبر بدائل 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx


 
 

50 

 

 

 
 

 

يسمح التطبيق للمسافرين بإدخال معلوماتهم بسرعة وسهولة وأمان فور الوصول إلى كندا. هذا، وتوفر طريقة جمع البيانات اإللكترونية  

وموظفي خدمات الحدود والحجر    دي بين المسافرينتي تجري معالجتها، وتساعد على االلتزام بالتباعد الجسورقية الالات  أيًضا كم المستند

ع البيانات األساسية ومعلومات السفر من المسافرين، إلى جانب موقعهم، لتطبيق يز التطبيق بسهولة االستخدام، ويهدف لجمالصحي. يتم

 تطلب اإلجابة بنعم أو ال متعلقة باألعراض وخطط الحجر الصحي. ت ئلة العزل اإلجباري. وهو يطرح أس

 

 ( اليابان2

 

رين إبراز جوازات سفرهم وإقراراتهم إلدارة الجمارك. وبفضل البوابة اإللكترونية، يمكنهم  لمطارات اليابانية، يجب على جميع المساف في ا

رك يمكنهم  تفتيش األمتعة. وهم يُدخلون معلوماتهم الشخصية في تطبيق للجمار تظاتسليم إقراراتهم الجمركية بصيغة رقمية أثناء السفر أو ان

وبعد استرداد متعلقاتهم، يستخدم المسافرون كشًكا مزوًدا بإمكانية التعرف على .  QRرمز    من هواتفهم الذكية، ليصدر لهم فيما بعد  تنزيله

 إجراءات التخليص الجمركي، دون الحاجة للتوقف أو االنتظار. اء نهيسمح لهم بالمرور عبر البوابة إل، QRالوجوه، وبعد مسح رمز 

من شركات الطيران وتستخدم هذه (  PNRوسجالت أسماء المسافرين )(  API)ك اليابانية معلومات المسافرين المسبقة  لقى إدارة الجمارتت

بوجود ركاب خطرين على البوابة، ويقرر الموظفون   ركجماالبيانات إلنشاء قائمة بالمسافرين ذوي الخطورة العالية. يخطر النظام إدارة ال

 من عدمه.ب إجراء التفتيش ما إذا كان يج

اإللكتروني البوابة  استقدام  أغسطس  تم  في  الدولي  ناريتا  لمطار  الجمركي    2020ة  التخليص  إجراءات  كفاءة  تحسين  شأنها  من  وكان 

هزة بهذا النظام م أي إقرارات. وتخطط اليابان حاليًا لزيادة عدد المطارات المجديلتقللمسافرين جًوا، ال سيما المسافرين الذين ليسوا بحاجة  

 في المستقبل القريب.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جائحة   شيتف وقاتالعرض التقديمي إلدارة الجمارك اليابانية خالل ورشة عمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول إدارة الكوارث واستمرار سلسلة التوريد في أ  :المصدر

 ".19-"كوفيد
 
 

 حماية المجتمع  .12
 

الصالحيات التي يمنحها القانون المحلي إياها. ق عدد من السياسات الحكومية، حسب ة تطبيعاتقها مسؤولي  تحمل إدارات الجمارك على

ير السفر والتجارة،  يس، وتوتشمل الجوانب التي تتحمل إدارات الجمارك المسؤولية المباشرة عنها تحصيل اإليرادات، واألمن والسالمة

 ومكافحة المخدرات،
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لحة، والسلع الخاضعة للضرائب وغيرها من إجراءات الحظر والقيود، اية البيئة والحياة البرية، واألسة، وحمالملكية الفكريوالتراث الثقافي، و

 والسياسات التجارية وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة وجميع البيانات.

 
ف إلدارة األزمة، وقد يؤثر  ية تهدذ تدابير تشغيلطبيعية أو تفشي الجوائح، قد تفرض الحكومات سياسات معينة وتتخالارث  عند وقوع الكو

 على السفر والتجارة. بعضها 

تيسير إجراءات   الجمارك  إدارات  المسببة لالضطرابات بوجه عام على االقتصاد والمجتمع، يجب أن تواصل  لتقليل عواقب هذه األحداث 

محتملة عليها أن تسعى لتخفيف المخاطر ال  ينبغي  لع عموًما، كماعن السلع، وال يقتصر ذلك فقط على سلع اإلغاثة وإنما يشمل السج  فرااإل

 الناشئة بكفاءة. 

 
التوريد   لسالسل  اليومية  العمليات  تؤثر على  والتي  البشر  ُصنع  من  التي  أو  الطبيعية  الكوارث  إلى  النظر  يمكن  ذلك،  ية لمالعاعالوة على 

والجماعات لألفراد  سانحة  فرصة  بوصفها  الحدود  عمليات  الت  وتعطل  تسعىاإلجرامية  ته  ي  مثل  غير مشروعة،  أنشطة  السلع لتنفيذ  ريب 

 المحظورة والُمقيدة، أو ارتكاب جرائم أخرى، تشمل االحتيال وغسيل األموال.

" إلى ظهور  19-معدات الوقاية الشخصية خالل تفشي جائحة "كوفيدل  ، مثفعلى سبيل المثال، قد يؤدي االنهيار الحاد في توافر سلع معينة

هائلة من الضالمنت  كميات  تعتبر  وبالتالي  الُمقلدة.  التي  جات  السلع  هذه  لمثل  الضار  التأثير  من  المجتمع  لحماية  تهدف  التي  الجمركية  وابط 

 .(34و 32و 31تُتداول في األسواق وظيفة مهمة وضرورية )انظر المربعات 

 

قلدة أث31مربع ال  " 19-د"كوفي ناء تفشي جائحة. مكافحة األدوية ومعدات الوقاية الشخصية الم 

، وأقنعة الوجه والجل ال سيما القفازاتة الشخصية، قايوحاد في معدات ال ، حدث نقص2020ي فبراير " ف19-تفشي "كوفيد في بداية

بيرة ك نتاج وشحن كمياتالمنظمات اإلجرامية هذه الفرصة إلستغلت "، في جميع أنحاء العالم. وقد ا19-لصحي، فضالً عن اختبارات "كوفيدا

لمية عدًدا من ظمة الجمارك العاد، أطلقت من زايتهذا التهديد الم " الُمقلدة. وللحد من19-واختبارات "كوفيد اية الشخصيةمن معدات الوق

ين فاذ القانون، وخضعت المنصة للتحسية بإنمخصصة لتبادل المعلومات المعن IPR CENcommت. أوالً، إنشاء مجموعة المبادرا

 باستخدام

ة نيًا، إنشاء قائمالحقوق. ثا حابصالمحمولة وركن أ "، واختصار لألجهزة19-دمعدات مواجهة "كوفيالقانونية لخطار مسبق للشحنات إ قالب

ن بشكل أفضل بالضوابط المطلوبة يدانيي" إلحاطة الموظفين الم19-ك العالمية خاصة بمستلزمات مكافحة "كوفيدمرجعية لمنظمة الجمار

 مشروعة. تجات الطبية غير المنتحديد واحتجاز الل

  99ضم التي ت، Operation Stop Iولى العالمية التشغيل األ حطةمالعالمية سريعًا ت أمانة منظمة الجمارك ضافة إلى ذلك، نظمباإل

لمتحدة لمكافحة ا مية، ومكتب األمم"اإلنتربول" ومنظمة الصحة العال منظمة عضًوا ومكتبًا لالتصال اإلقليمي االستخباراتي وتحصل على دعم

طبية المتعلقة بجائحة ة والمستلزمات الهريب األدويلت ياالحتيال، للتصد لمكتب األوروبي لمكافحةيمة، و"يوروبول" واخدرات والجرالم

، Operation STOP II 2021أبريل  30عالمية في ارك الأطلقت منظمة الجم، STOP I" الغير مشروع. وبناًء على نجاح 19-كوفيد"

 وى. ي دون المستي هتاحات المقلدة واللتركيز الجهود على اللقالل فترة الجائحة وألعضائها خ المشاركة المستمرة يزلتعز

 ميةنة منظمة الجمارك العال: أماالمصدر
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 كة النفايات الطبية العابرة للحدود خالل الجائحة. التحكم في حر32المربع 

 

ينبغي الكوارث،  السلع خالل  من  معينة  لفئات  الجمركي  التخليص  لتيسير  الحاجة  االعتبار  في  األخذ  االستفادة إ  على  مع  الجمارك  دارات 

المخاطر )تشمل على سبيل المثال وليس تقنيات استخباراتية وخاصة بإدارة  تخدام  تم إنشاؤه باس  بأفضل صورة ممكنة من طقم أدوات كامل

البيانات مفتوحة المصدر( المعلومات االستخباراتية وتحليالت  التفتيش غير االقتحامية  21الحصر  أيًضا منع تتأن    التي يجب  22ومعدات  يح 

 لخطر. تهريب السلع التي قد تعرض أمن وسالمة الجمهور ل

 
ا العالمي  ستهداف ونظام  الجمارك  لمنظمة  )الحموالت  بأفضل WCO CTSة  الجمارك  إدارات  تزود  أن  يمكن  التي  األدوات  أحد  هو   )

لخطورة مع تمكين الموظفين من اتباع إجراءات ا  اليةممارسات تقييمات المخاطر الدولية والقدرة على االستهداف لتحديد شحنات السلع ع 

 طورة.لشحنات األقل خالتيسير اآلمنة ل

تواصل   منصة  استخدام  أيًضا  المعنيين   CENcommيمكن  المصالح  وأصحاب  الجمارك  إدارات  جانب  من  العالمية  الجمارك  لمنظمة 

إما   المناسب،  الوقت  آمن وفي  المعلومات بشكل  تبادل  لتسهيل  داآلخرين  )اخفي  العالمية  السريع  اإلنذار  في GRANل شبكة  أو  القائمة   )

 ة اإلنشاء. ة حديثمستخدمين مغلق مجموعة

 
صوص إجراءات مكافحة الشبكات اإلجرامية وهو ضمان ارتفاع مستوى االلتزام فيما يتعلق بجمع األدلة ووثائق  هناك جانب آخر مهم بخ

وإال   أوقات األزمات،األهمية بمكان إيجاد آلية لمنع تجاوز مثل هذه اإلجراءات في    منة. واألدلة، والمضبوطات والنظام التسلسلي للحياز

 ة على ذلك، مثل تقديم المخالفين إلى العدالة. فسيتم اإلخالل باإلجراءات المترتب

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21
 حول استخدام تحليالت البيانات إلدارة المخاطر.  5.4.1انظر الفصل  
22
 خدام معدات التفتيش غير االقتحامية. ستول اح  5.6.1انظر الفصل  

ص على خامع التركيز بشكل  ام المعدات والمنتجات المتخصصة،  استخد  " الضوء على االعتماد المباشر للدول على19-ألقت جائحة "كوفيد

يات. ويُشترط وجود نتجات الطبية نفالمعدات والمر ااعالجها، يتم اعتبفي الوقاية من العدوى و ة. وبعد استخدامها  نتجات الطبيالمعدات والم

 لى نحو ما ينبغي.م ببروتوكوالت السالمة الدولية عاللتزاط متخصصة عند نقل مثل هذه العناصر أو النفايات عبر الحدود لضمان اضواب

على    فها نفايات خطرة.الطبية بوص  ياتالص منها بعض النفلخطرة عبر الحدود والتخفي حركة النفايات اشأن التحكم  سرد اتفاقية بازل بت

تتطل المثال،  والسبيل  المستشفيات  في  الطبية  الرعاية  الناتجة عن  السريرية  النفايات  تمراكز  ب  التي  تلك  )أي  والعيادات  نتج عن الصحية 

ى خالل فحص  مرافق األخر ال  وفات المستشفيات أبيطري أو ما شابه، ومخل سنان أو العالج الأو عالج األ  لطبية أو التمريضيةا  الممارسات

 يرها وخالل مرورها. أو تصدمشروعات البحثية( الرعاية الخاصة ويجب التحكم فيها عند استيرادها ج المرضى، إلى جانب الأو عال

إدارات   الطتوصى  بسبب  لمتطلببيالجمارك  المتخصصة  اتفاقية  عة  "ات  مع  بالتعاون  التابعة  بازل  التنسيق"  انقطة  الوطنية  ية معنلللسلطة 

 .ة بازلالحصول على المسح الضوئي لبيانات نقطة التنسيق المحلية من اتفاقي ف اتفاقية بازل(. ويمكنالمختص بأحد أطرا)الكيان 

 العالمية: أمانة منظمة الجمارك المصدر
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 اإلرهاب خالل األزماتمويل مكافحة سيل األموال وت. مكافحة غ33المربع 

ستغل المنظمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية والمنظمات اإلرهابية األحداث المسببة لالضطرابات الرتكاب جرائم غسيل األموال قد ت

المسافرين  أوقفت حركة    " والتي19-وفيداب. ال شك أن القيود األخيرة التي فُرضت نتيجة تفشي جائحة "كرهاإل  وممارسة أنشطة تمويل

تماًما قد دفعت المنظمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية والمنظمات اإلرهابية التباع طرق جديدة لتحويل العائدات غير   التجارية الدولية

 وتجاوز عمليات الفحص والتفتيش الجمركية.  رىة أخ المشروعة إلى واليات قضائي

ل تقليدي انخفاًضا حاًدا خالل تفشي الجائحة، ومن ثم تم عبر المطارات والموانئ بشك  يتم توجيهها  تهريب التي كانشهدت أغلب أنشطة ال

لم بالفعل  القائمة  البديلة  الطرق  إلى جانب  المجرمون واإلرهابيون  يستخدمها  أيًضا ة  واصلابتكار طرق جديدة  تم  القانونية.  أنشطتهم غير 

". وبالتالي يجب أن 19-بات مثل جائحة "كوفيدل األحداث المسببة لالضطران العمالت خالكميات كبيرة م  توثيق حاالت لتخزين واكتناز

تها الطبيعية مرة يامستو تستعد سلطات الجمارك لمواجهة طفرة كبيرة في أنشطة تهريب العملة عند عودة حركة المسافرين التجارية إلى  

 أخرى. 

أيًضا لتمويل األنشطة اإلرهابية. وربما ال   عائدات غير المشروعة، وإنمافقط لنقل ال  سلع متجًها ليسومن هذا المنطلق، ربما يشكل تداول ال

التهريب المادي ن  ا أ تتمكن سلطات الجمارك من اكتشاف هذه األنشطة بسبب مواجهة أحداث مسببة لالضطرابات غير مسبوقة. ويبدو أيضً 

 ا.للعملة عبر حاويات الشحنات يتخذ منحنى متصاعدً 

 تعلق بغسيل األموال/التهريب، مع األخذ في االعتبار المبادرات التالية: دارات الجمارك حسب كل حدث ممة استجابة إينبغي مواء

 زيادة التعاون بين الوكاالت الحدودية الداخلية والخارجية؛ -

 ارك؛ في منطقة الجم ميدانيين على الكشف عن أنشطة التهريب غير التقليدية التي تتمالفين تحسين قدرة الموظ -

الكتساب قدرة أفضل للكشف عن المسارات والسلع الحساسة التي تكون عرضةً لالستغالل ألغراض    دوات إدارة المخاطر المعينةتحديد أ -

 غير مشروعة؛ 

  إدارات الجمارك ستخبارات المالية )على النحو الموصى به في كتيب التعاون بين  الات االتشجيع على مشاركة المعلومات المالية مع وحد -

 العكس، ألغراض المنع والتقصي.و، (CFCH –تخبارات المالية ووحدات االس

 : أمانة منظمة الجمارك العالميةالمصدر

 

 

 

 : ممارسات األعضاء 34المربع 

 ليارا( أست1

 
ة المجتمع  ا المتعلقة بحمايرالية مهمتهستألوات حرس الحدود ا"، واصلت ق19-حة "كوفيدلدة: خالل تفشي جائات طبية ُمقاعتراض مستلزم 

ستهالكية متنوعة من السلع، تشمل السلع اال  مجموعةم حركة السلع المحظورة عبر الحدود. وقد تضمن ذلك أنشطة االلتزام لمن خالل تنظي

اآل الُمقلدةمغير  والسلع  قوانة  وتعمل  كث.  الحدود عن  العالت حرس  السلع  إدارة  مع  )ب  تTGAجية  التي  ت  طلعض(  نظيم حركة بمسؤولية 

 ية األخرى، الشخص زة الطبية إلى داخل البالد. وهذا يشمل أقنعة الوجه ومعدات الوقايةضرات الصيدالنية واألجه المستح
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"كوفيد اختبار  أطقم  جانب  وتصا19-إلى  ق ".  لقانوا در  مخالفتها  في  يُشتبه  التي  السلع  األسترالية  الحدود  حرس  السلع  ت  ة لعالجياون 

 جية.من إدارة السلع العال بطلب  1989
 

 كندا( 2

 

تتعاون وكالة خدمات الحدود الكندية بشكل دوري مع الشركاء من الحكومة الكندية لضمان توجيه السلع االستهالكية اآلمنة والمعتمدة فقط  

ر اآلمنة في  تهالكية المقلدة وغيالطبية االس  السلع  مفحة تزايد حجق. وتدرك الوكالة أهمية ذلك وتبذل جهوًدا تشغيلية حثيثة لمكاوااألسإلى  

". تتم هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة الكندية، وهي الدائرة الكندية المسؤولة عن تنظيم 19-سلسلة التوريد عقب جائحة "كوفيد 

معدا  يةالطباألجهزة   على  وتركز  األخرى،  الصحية  المنتجات  عن  فضالً  الواألدوية،  الوقاية  وشت  التشخيصخصية  وعالجات   أطقم 

 المقلدة وغير اآلمنة. "19-"كوفيد

 

 ليبيريا( 3

 

ت على  هذا  يؤثر  وقد  الطبية،  للحلول  ماسة  هناك حاجة  تكون  الصحية،  األزمات  أنه خالل  الليبيرية  الجمارك  إدارة  دوية األدفق  تدرك 

بالت الجمارك  إدارة  تُجرى  المقلدة.  الطبية  السلطاتوالمستلزمات  مع  عالتنظي  عاون  الصحية  استمية  لمنع  خاصة  تهريب مليات  أو  يراد 

نقاط  المضبوطات على  بالفعل عدًدا من  المرخصة. وقد صادرت  العالج غير  اختبارات فيروس كورونا وأدوية  المقلدة وأطقم  األدوية 

 .يةحدودالعبور ال

 

 باكستان ( 4

 

اس  محاوالت  تجاه  باليقظة  الجمارك  المستلتتحلى سلطات  الزتيراد/توريد  المقلدةمات  ف  طبية  المزيفة  "كوفيدواألدوية  انتشار  أعقاب  -ي 

19." 
 

 إيطاليا( 5

 

وكالة الجمارك  ل  ابعة"، أجرت خدمة التحليل المركزي لمكافحة الغش الت19-في خضم حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد

 مع انتشار الفيروس. ة المطلوبة للتعامل منتجات الطبيلية للومنظمة إلى التجارة الد اإليطالية دراسات متعمقة بشأن تسلل الجريمة ال

( اإلرهاب  المافيا ومكافحة  لمكافحة  الوطنية  المديرية  يترأسها قضاة من  تكوين جماعة عمل مختلطة،  ( وتضم مسؤولين من DNAتم 

قيق التابعة لمكتب  مجموعات التحمة في  دلية الخاصة، يؤدون الخك وضباط من شرطة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوحدة الماارالجم

باستيراد ا المتعلقة  بالبيانات  للخطر  المعرضة  المالية  التدفقات  نتائج  بمقارنة  أُجريت  التي  التحقيقات  أفضت  وقد  الوطني.  العام  لنائب 

طب إمنتجات  الرقابة    لى ية  دائرة  في  مخاطر  وبيانات  معينة  تشغيلية  أكواد  الجمركية، إنشاء  المستهدفةللمجمو  اإللكترونية  للشحنات    عة 

 معلن عنها.الواردة ال

  هذا  وبعد أن تلقت المديرية الوطنية لمكافحة المافيا ومكافحة اإلرهاب العديد من التقارير، تم الشروع في اتخاذ عشر إجراءات جنائية في 

لبًا  ي ارتبطت أنشطتهم غاوالشركات التفراد  ألمنت اإلجراءات عشرات السياق من جانب وكالء النيابة العامة المؤهلون بالمقاطعة، وتض ا

 بمصالح مالية متعلقة بالجريمة المنظمة. 
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  ةرقابية استثنائي  رات الجمارك بوصفها جهةمكافحة اإلرهاب إداة المافيا ورية الوطنية لمكافحديالنائب العام للموفي هذا الصدد، وصف  

 الفساد.جريمة المنظمة ومكافحة حركات المالية للدف لترقب الته
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 ضطراباتالة ل توجيهات االستجابة الفعالة وعالية الكفاءة لألحداث المسبب
 
 

 االستجابة؛  إنشاء قوة عمل مكلفة بمراقبة الوضع وتطبيق إجراءات ✓
 

مارك بشأن تدابير السالمة وتنظيم العمل واإلجراءات الُمطبقة  لداخلي مع موظفي الجعلى الصعيد افعال، لالتواصل ا ✓

المتبعة لتسريع حركة السلع، ال   اتجراءلمواصلة عمليات الجمارك، وعلى الصعيد الخارجي مع أصحاب المصالح إلعالمهم باإل

 غاثة؛سيما السلع األساسية وسلع اإل
 

ألساسية، على سبيل المثال بتوفير أكواد التعريفات الجمركية  لع اإلغاثة والسلع اديث قائمة بساء وتحشالمشاركة في إن  ✓

 للسلطة المعنية بصياغة هذه القائمة؛
 

لجمركية الخاضعة للتنظيم وقتما أمكن، وقبول النموذج ا اراتقبول األشكال المبسطة والمشروطة من اإلقر ✓

 مة؛الداع تني لإلقرارات والمستندااإللكترو
 

ر، والمعالجة السابقة للوصول واإلفراج الفوري عن الشحنات منخفضة الخطورة لضمان ستخدام إدارة المخاطتعزيز ا ✓

 توافر سلع اإلغاثة والسلع األساسية، واستمرار

 العجز لدى الموظفين؛ عن تقليل التالمس الجسدي والتفتيش المادي للسلع وسد أوجه ضالً د، فسلسلة التوري
 

امية وإعطاء األولوية لتفتيش سلع اإلغاثة والسلع األساسية عند الحاجة التفتيش غير االقتح تخدام تقنيات سين اسحت ✓

 لذلك؛ 
 

رسوم لدعم التجار المتأثرين بالحدث المسبب  المن  تطبيق اإلعفاءات من الرسوم الجمركية وتأخير السداد، واإلعفاء ✓

 لالضطرابات؛
 

رة حول التدابير الواجب اتخاذها، وتوسيع ل االستشارات المستمالخاص من خاللقطاع ان التعاون والشراكة مع تحسي ✓

 نطاق برنامج المشغل االقتصادي المعتمد، ومد أجل شهادات المشغل االقتصادي المعتمد، وما إلى ذلك؛ 
 

،  متكررةلفتيش، وطلب المعلومات االتعاون مع الوكاالت الحكومية األخرى لتجنب تكرار عمليات التز تعزي ✓

 ك؛ وما إلى ذل
 

 إدارات الجمارك األخرى لتسريع حركة السلع األساسية وسلع اإلغاثة؛ دعم التعاون مع  ✓
 

جديدة لضمان استمرار   قةكطريتخصيص المزيد من الموارد لتخليص شحنات التجارة اإللكترونية عبر الحدود  ✓

 ضطرابات؛سلسلة التوريد حال وقوع أحداث مسببة لال
 

 لتقليل التالمس الجسدي مع موظفي الجمارك.  ستخدام تقنيات جديدةالمسافرين با ة على بتيسير الرقا ✓
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 مرحلة التعافي  . ج 

 
المتخذة خالل كل مر التدابير  يعتبر فصل  الوثيقة، ال  مقدمة هذه  البعض   منحلة  كما أوضحنا في  الكارثة عن بعضها  إدارة  مراحل دورة 

وين السهل.  مرحباألمر  على  خصوًصا  ذلك  االلطبق  والتعتي  أغلب  ستجابة  تمتد  حيث  تطبيقها افي،  ويتم  األخيرة  المرحلة  لتشمل  التدابير 

 .خاللها

 
ا االحتفاظ بإجراء جزء من عملياتها الرئيسية لهتيح  عند وقوع أحداث مسببة لالضطرابات، ينبغي على إدارات الجمارك اتخاذ التدابير التي ت

رد انتهاء مرحلة االستجابة، وفي الوقت ذاته التكيف استئناف وظائفها بمج   القدرة على  امتالك  كيف مع الوضع الطارئ مععلى األقل، والت

 دة إلى العمل على النحو المعتاد.عوة للمع األوضاع الجديدة. لتحقيق هذا الهدف، يجب عليها وضع خطة واضحة وتحديد الخطوات الالزم

 
تفشي جائحة "كوفيد الجمار19-خالل  إدارات  اتخذت  التدابالعدي  ك"،  أهداف د من  تحقيق  اإليرادات، ير لضمان  المتمثلة في جمع  التقليدية  ها 

ل المشروع  غير  التهريب  من  واالقتصادات  المجتمعات  وحماية  الحدود،  عبر  المشروعة  السلع  تدفق  إنفاذ ا  لسلعوتيسير  جانب  إلى  لمقلدة، 

 لموظفين من خطر اإلصابة بالعدوى.ثة بسالسة مع حماية اوسلع اإلغا ساسيةألًضا بضمان حركة السلع االقانون على الحدود. وقد ُكل ِّفوا أي

 
للعمل عن كثب مع أصحاب المصالح، والوكاالت الحكومية وإدا إدارات الجمارك مؤهلة بشكل جيد  جمارك األخرى الرات  وبالتالي تعتبر 

 بق عهدها. لتيسير وإدارة أنشطة إعادة حركة التجارة إلى سا

 . 23بطريقة شاملة ومنسقة عبر سلسلة التوريد العالمية مصالح التعافي السريعيع أصحاب البين جم يتيح التعاون

 
 جيهات.تون الويجب أن تتبع أي خطة تعافي حددتها إدارات الجمارك التوصيات المشمولة في هذا الجزء م

 
 تكوين فريق التخطيط للتعافي  .1

 
ال القسم  في  أوضحنا  االستجاكما  مرحلة  حول  ينببسابق  إدارة،  على  فري غي  تكوين  الجمارك  األزمات. ات  إدارة  مسؤولية  يتولى  عمل  ق 

الفريق أيًضا بالتنسيق مع  ا  لهذ  ويوصى باالستفادة من الخبرات التي يكتسبها هذا الفريق وتكليفه بإعداد خطة عمل للتعافي. ويجب أن يُصرح

الوكاالت الحكومية األخرى، يق أنشطة الجمارك مع  الطارئ وتنسالوضع    المطلوبة لتحليل تأثير  أصحاب المصالح، بهدف جمع المعلومات

 وذلك لتجنب اإلجراءات المتكررة والمتداخلة.

 
 

 

 

23
  -tools/tools/safe-and-media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments/-md.org/http://www.wcoo

guidelines.pdf?la=en-recovery-package/trade 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/trade-recovery-guidelines.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/trade-recovery-guidelines.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/trade-recovery-guidelines.pdf?la=en
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 تقييم الموقف .2

 
 ة وتقييم األمور التالية بدقة: سيألساعند إعداد خطة عمل للتعافي، يجب األخذ في االعتبار العديد من العناصر ا

 
د في اتخاذ القرارات المتعلقة باإلجراءات ئيسية المتأثرة ويساعالوظائف الراضحة بوطبيعية: يقدم ذلك صورة  تأثير الجائحة أو الكارثة ال -

 المطلوب اتخاذها للتغلب على المشكلة؛

قد   "،19-العمل بها، فربما تؤثر على خطة التعافي. في حالة "كوفيدي  يجر  حالة قيود العمل: إذا كانت هناك بعض التدابير التي ال يزال -

 ق خطة التعافي أكثر تعقيًدا؛د إلى جعل عملية تطبيلعمل عن بُعاعي واميؤدي التباعد االجت

 كفاءة التدابير المتخذة أثناء مرحلة االستجابة؛ -

يص  أو تأجيل بعض األنشطة والمهام، مثل مهام المراجعة بعد التخل  يرتأخ  تحديد األعمال غير المنجزة: نظًرا لألوضاع الطارئة، ربما يتم -

 ، وإعطاؤها األولوية وإدارتها على نحو مالئم.يجب تحديد هذه المهاميس الحصر. وثال ولمالجمركي على سبيل ال

 
 تقييم التدابير المتخذة أثناء مرحلة االستجابة .3

 
حافظة على سير عمل ارك قد اتخذت عدًدا من التدابير لضمان استمرار عملياتها والمجمت الخالل مرحلة االستجابة، ينبغي أن تكون إدارا

األفوظائ للتعافساسية. عند  ها  يجب إعداد خطة عمل  التي  وتلك  اإلبقاء عليها وتطويرها  التي سيتم  تلك  لتحديد  التدابير  تقييم هذه  ينبغي  ي، 

 التوقف عن اتباعها تدريجيًا.

 
الجمركحتباالوال يجب االكتفاء   فاعليتها في تحسين اإلجراءات  ثبتت  التي  بالتدابير  الخمن خال   ية وإنما يجب استدامتهافاظ  اتخاذ  طوات ل 

 التالية: 

 
اإلطار القانوني والمؤسسي الوطني: ربما ال تكون بعض التدابير التيسيرية المتخذة لالستجابة لحدث مسبب لالضطرابات مدعومة    تعديل -

 التعافي.خالل مرحلة ولوية ه التدابير على سبيل األي القائم. ومن الضروري اعتماد النصوص القانونية التي تدعم هذطنالو باإلطار القانوني

 
مزاي - وتحديد تنظيم  واضح  زمني  إطار  بتوفير  والغرامات(  والرسوم  الضرائب،  سداد  تأخير  )مثل  اإلغاثة  وتدابير  التجارية  التسهيالت  ا 

ة أخرى أي فئ   ىغيرة والمتوسطة وليس علعلى سبيل المثال، قد تنطبق بعض التدابير فقط على الشركات الص.  هدفةالجهات المستفيدة المست

 فترة زمنية محددة. خالل

 
هناك تدابير أخرى تم تطبيقها خالل مرحلة االستجابة وقد ثبتت صعوبتها وعدم فاعليتها في تيسير حركة التجارة، أو شكلت مخاطر متعلقة 

 ب االستغناء عنها تدريجيًا وإعالم مستخدمي الجمارك بهذا.يجم، وبااللتزا
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 ات واستدامتهمعلومالتعزيز حلول تكنولوجيا ا .4

 
ال تكنولوجيا  وطريقة كانت  الجذري  للتغيير  محرًكا  اعتبارها  يتم  وأصبح  النظرة  تلك  تغيرت  وحديثًا،  للدعم.  أداة  مجرد  تعتبر  معلومات 

 .24كل آخذ في التزايدبشسية للمحافظة على المزايا التناف

 
يرها، ال سيما عند وقوع أحداث لى سير العمليات وتطوللمحافظة ع  لجماركاحوريًا في أغلب إدارات  يؤدي قسم تكنولوجيا المعلومات دوًرا م

 مسببة لالضطرابات.

 
"كوفيد جائحة  تفشي  انت19-خالل  الحتواء  تطبيقها  التي جرى  والسالمة  الصحة  تدابير  أنتجت  المبتكرة الشار  "،  الحلول  من  عدًدا  فيروس 

لى جانب حماية الموظفين في مراكز العمل رار عمليات الجمارك إلضمان استم  الحلول  ومات. وقد تم تطبيق هذه القائمة على تكنولوجيا المعل

ية والال تالمسية والبيئة رقالو  والمستخدمين. وفي معظم الحاالت، كان لهذه الحلول دور في تعزيز والتعجيل بالتحول إلى اإلجراءات غير 

 الرقمية.

 
الطو حاالت  ففي  ذلك،  تكومع  حلول  توظيف  يمكن  قصي المعلومات    ولوجيانارئ  مدة  خالل  فقط  باستكشاف  هذه  للخبراء  يسمح  ال  ما  رة، 

 مقوماتها الكاملة. وبالتالي يوصى باستخدام اإلجراءات التالية خالل مرحلة التعافي:

 
ة  تؤثر األتمتك، قد  ل تتطلب التعديل. ومع ذوسبة إجراء جمركي، فإن غالبية القوانين الحالية على األرجح الح  عند  فحص اإلطار القانوني: -

 ت، وتتطلب التعبير عنها في األحكام القانونية.على تبسيط اإلجراءا

 
التصدير أحيانًا معتمدة على المستندات  /ادستيرقبول التوقيعات الرقمية: على الرغم من وجود أنظمة متقدمة لتبادل البيانات، تبقى عملية اال -

المحلية. وفي بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي   غيلية لسلطات الجماركنونية والتشت القااألقل وذلك بسبب المتطلبالورقية جزئيًا على ا

إقرارات ورقية إلدارات   تقديم  التوقيع  تستلزم متطلبات  الجمارك حاليًا،  إدارات  المرسلة بصيغة ارالجمتستخدمها  البيانات  إلى  ك باإلضافة 

وبالتالي   إلإلكترونية،  التحول  دون  ذلك  تالمعا  ىيحول  التي  الومالت  الوثائق  عن  القانونية ستغني  العوائق  هذه  من  التخلص  ويجب  رقية. 

 لتحقيق أقصى فائدة ممكنة واالستفادة من جميع مزايا أتمتة المعامالت الجمركية. 

وصية، ال يانات والخصية الباات الُمطبقة بقوانين حمية البيانات والخصوصية: يجب أن تلتزم حلول تكنولوجيا المعلومماين حااللتزام بقوان -

 ت تقتضي االحتفاظ بالمعلومات الشخصية وتبادلها. ويجب اتخاذ تدابير إضافية لحماية البيانات الشخصية والخصوصية.سيما إن كان

 
 
 
 

 

 

24
 رجى الرجوع إلى توجيهات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: يُ  مات،للمزيد من المعلو  

 -cttools/tools/i-and-obal/pdf/topics/facilitation/instrumentsgllic//media/wco/pub-http://www.wcoomd.org/
ebdb=wguidelines.pdf?-guidelines/ict 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
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 دعم الموارد البشرية  .5

 
نفسية لموظفي الجمارك. ينبغي على ثر الصحة الجسدية وال"، ربما تتأ19-فيدو ل تفشي الجوائح مثل "كفي أعقاب الكوارث الطبيعية أو خال

في، مع مواصلة عاالت  إدارات الجمارك مراقبة صحة وسالمة ودرجة استعداد موظفيها بشكل منتظم لضمان قدرتهم على تلبية متطلبات خطة

 تطبيق بروتوكوالت الصحة والسالمة.

 
يلية وحلول تكنولوجيا المعلومات المقرر اعتمادها وتطبيقها. ها على األوضاع التشغدريب لموظفيير التفإدارات الجمارك كذلك توينبغي على  

م يشاركوا في إدارة مرحلة االستجابة لتعريفهم ل  لذينوبمجرد انقضاء حالة الطوارئ، سيكون من المالئم تقديم التدريب لموظفي الجمارك ا

 اإلجراءات الجديدة. طالعهم على ثًا وإيا المعلومات المعممة حدبحلول تكنولوجي

 
 أنشطة اإلنفاذ .6

 
األساسية السلع  بحركة  التعجيل  بهدف  تيسيرية  تدابير  اتخاذ  الجمارك  إدارات  ينبغي على  الجوائح،  أو  الطبيعية  الكوارث  ع وسل  عند وقوع 

 التدابير التيسيرية: جب أن تتضمندات. ياعلى المجتمعات واالقتص اإلغاثة عبر الحدود، لتخفيف تأثيرات الحدث المسبب لالضطرابات

 
 قبول النسخ اإللكترونية للمستندات، وتشمل شهادة المنشأ؛  -

 مراجعة معدل اختيار الضوابط لتقليل عمليات التفتيش المادي للسلع؛  -

 من الصحة والمراجعة بعد التخليص وما إلى ذلك.ق لتحقتعليق أنشطة ا -

 
ا إساءة  التدابيلتجنب  هذه  بعض  قبلالتيس  رستخدام  التجار خالل مرح  يرية من  في بعض  القانون  إنفاذ  أنشطة  استئناف  يجب  االستجابة،  لة 

أنشط استهداف  ويجب  المالئمة.  السالمة  تدابير  اتخاذ  االعتبار  في  األخذ  مع  ممكن  وقت  اإلأقرب  إدارة نة  معايير  على  قائمة  وجعلها  فاذ 

 المخاطر.

 
 رالتواصل المستم .7

 
في الجزء ب من التوجيهات المتعلق بمرحلة االستجابة. خالل هذه المرحلة،   ة تواصل محددة مسبقًاق استراتيجيلتطبي  ةنوقشت الحاجة الحتمي

للحدث المسبب لالضطرابات، على سبيل المثال تلك المتعلقة   بةستجايكون من األهمية بمكان إعالم أصحاب المصالح بالتدابير المتخذة لال 

 لتسريع حركتها. التيسيرية  تدابيرلاط دخول سلع اإلغاثة وابنق

 
 مرحلة التعافي، يجب على إدارات الجمارك إحاطة أصحاب المصالح علًما باألمور التالية: خالل

 
 ا؛ التدابير التي سيتم االحتفاظ بها واإلطار الزمني له -
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 ؛ التدابير التي سيتم التخلص منها تدريجيًا واإلطار الزمني لها -

 ى ذلك.وما إل استئناف بعض األنشطة، -

 
إدارات الجمارك    يجب الهدف،  على  الوطنية للحكومة. ولتحقيق هذا  التعافي  الوكاالت الحكومية األخرى لتطبيق خطة  العمل عن كثب مع 

 تنسيق الفعال.الصل ويوصى بتخصيص نقاط االتصال لضمان التوا

 
 تعزيز التعاون بين إدارات الجمارك والشركات  .8

 
الجمارك إدارات  على  الاستشار  يجب  مؤسسات  والتنسيق  ة  الخاص  باإلجراءات، قطاع  المتعلقة  أولوياتها  الحكومات  تحدد  ما  بقدر  معها، 

إلى االستقرا للعودة  الشركات، وتخطط  الوطنية النتعاش أعمال  الوتصنف االقتصادات  القرارات على مار  لي واالزدهار. ويجب أن تستند 

ب غير مقصودة و/أو تخفق في تحقيق النتائج ات وأولويات لها عواقحلول وإجراءعتماد  ااص وتحظى بدعمه، لتجنب  مدخالت القطاع الخ

 المرجوة بسبب االفتقار إلى الوضوح في إطارات العمل التشغيلية. 

 
هم رفين ف ط عافي. وهي تتيح لكال الركات عنصًرا محوريًا عند االستجابة للكوارث وإدارة مرحلة التلشك واتعتبر الشراكة بين إدارات الجمار 

 تعود بالنفع عليهما معًا. آلخر وتؤدي إلى نتائجكليهما ا

 
ا مع  التعامل  عند  وبخاصة  تواجهه،  التي  الصعوبات  وفهم  الخاص  القطاع  مع  التواصل  تحسين  الجمارك  إدارات  على  ات يف لتعرينبغي 

 افي.ة التعلكنة لمواجهة تحديات مرحالجمركية وسداد الرسوم، فضالً عن توفير أفضل اآلليات المم

 
ي اكما  على  الضوء  إلقاء  التعافي جب  مرحلة  إدارة  على  الدول  مساعدة  في  المتمثلة  المعتمد  االقتصادي  المشغل  لبرامج  اإليجابية  لمساهمة 

 التجاري بشكل أفضل.

 
 األعمال وإجراءات التشغيل القياسيةر تمرامراجعة خطط اس .9

 
عمليات إدارة الكوارث في المستقبل. وفيما   التي من شأنها تحسين  س" المحتملة"الدرو  بذل جهود كبيرة لتحديد  خالل مرحلة التعافي، يجب

الموظفين والمتطوعين   مع مية  يمكن تحديد هذه الدروس عن طريق المراجعات الرسمية، يجب أيًضا جمعها عن طريق المناقشات غير الرس

جراءات التشغيل القياسية. ط استمرار األعمال وإة لتحسين خطمستفادلجب الرجوع إلى الدروس االمشاركين في التصدي لحالة الطوارئ. وي

فعال لضمان  جيدة  طريقة  والمحاكاة  الموظفين  تدريب  برامج  وتعتبر  تطبيقها.  قبل  اإلجرائية  التحديثات  اختبار  يجب  نكما  التفتيش قاية  ط 

 الحدودية وإجراءات التشغيل القياسية.

 
لالضطرابات بتطوير خطط استمرار األعمال وتحديثها   مارك ألي أحداث مسببةإدارات الج  ستعدادا" أهمية  19-ائحة "كوفيدلقد أبرزت ج

 بشكل منتظم.
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 توجيهات إدارة مرحلة التعافي بشكل أفضل

 

 

 تمر. مسبشكل  تم تحديثهاتُراعى فيها الدروس المستفادة ويبحيث  مراجعة خطط استمرار األعمال وإجراءات التشغيل القياسية
 

✓ 
 
 

 إعداد تدابير التعافي؛ مؤسساته فيك ارمع القطاع الخاص إلش وى عالٍّ من التعاونفظة على مستالمحا
 

✓ 
 

 

 التيسيرية؛ في أقرب وقت ممكن لتجنب إساءة استخدام التدابيراستئناف أنشطة اإلنفاذ 
 

✓ 
 

 ؛حسين إطار العمل القانوني الداعمارك وتالجم

 ✓ موظفي  تأثيرها، وتدريب ستجابة عن طريق مراجعةيقها خالل مرحلة االالتي تم تطبنولوجيا المعلومات تكاستدامة حلول 
 

 مرحلة االستجابة؛ير المتخذة خالل أثير التدابوت

 ✓ موظفي الجماركوعلى  م تأثير الحدث المسبب لالضطرابات على الوظائف الرئيسية،تقيي
 

 الحكومية؛ 

 ✓ والوكاالت اآلخرين تعافي مع أصحاب المصالحال ات تنسيق تدابيراتقه مسؤوليللتعافي يحمل على عط خصيص فريق للتخطيت
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رفق   1الم 
 

 25ألساسيةا اهيمالتعريفات والمف

 

 تعريفات .1

 الكارثة .1.1

 
محلي أو المجتمع ككل على أي نطاق  سيم بحياة المجتمع ال"إخالل جهي  كوارث  للمتحدة للحد من مخاطر االكارثة حسب تعريف مكتب األمم ا

أكثر أو  واحدة  عنه  تتمخض  والقدرة،  للتضرر  والقابلية  لألخطار  التعرض  مع ظروف  تتفاعل  أحداث خطرة  وقوع  مشكالت المن    بسبب 

 . صادية والبيئية"التالية: الخسائر والتأثيرات البشرية والمادية واالقت

يك تأثيوقد  الكارثة فن  أو وريًا ويتركز في منطقر  قد يختبر  التأثير  لمدة طويلة. وهذا  أنه يكون غالبًا واسع االنتشار ويستمر  ة معينة، غير 

ر خارجية، قد  ف باستخدام موارده الخاصة، ومن ثم قد يتطلب المساعدة من مصادكيالت  يتجاوز قدرة المجتمع المحلي أو المجتمع ككل على 

 لمستوى الوطني أو الدولي.اورة، أو الدعم على اقضائية المجيات التشمل الوال

ة والتكنولوجية جييولوأحيانًا بالتبادل مع مصطلح الكارثة، كما الحال على سبيل المثال في سياق األخطار البحالة الطوارئ  يُستخدم مصطلح  

 و المجتمع ككل. ياة المجتمع المحلي أالل جسيم بحنها إخعا بأحداث خطرة ال ينجم أو حاالت الطوارئ الصحية، التي قد ترتبط أيضً 

الكارثةتحدث   للمساكن،    أضرار  المربعة  األمتار  عدد  )مثل  مادية  بوحدات  غالبًا  تُقاس  وهي  مباشرةً.  وبعدها  الكارثة  وقوع    وعدد خالل 

الجزئا أو  الكلي  الدمار  وتصف  ذلك(،  إلى  وما  للطرق،  وااللكيلومترات  المادية،  لألصول  تلحق    طراباتضي  األساسية، التي  بالخدمات 

 األضرار التي تصيب سبل كسب العيش في المنطقة المتأثرة.و

تأثيرات اإليجابية )مثل المكاسب االقتصادية( لحدث الة( والتأثير الكلي، الذي يشمل تأثيرات سلبية )مثل الخسائر االقتصاديهو "تأثير الكارثة  

ل الوفيات واإلصابات واألمراض وغيرها من التأثيرات السلبية  ية والبيئية، وقد يشمادية والبشراالقتص  ثة. وهو يشمل التأثيراتخطر أو كار

 .على صحة وسالمة البشر الجسدية والنفسية واالجتماعية"

 
أو   للنظام  ق األصول والذي قد يحدثمحتملة في األرواح أو اإلصابات أو التدمير أو التلف الذي يلحالائر  "الخسهي  مخاطر الكارثة   .1.2

 ."لي في فترة زمنية معينة، تُحدَّد استناًدا إلى عناصر التعرض للخطر وقابلية التضرر والقدراتككل أو المجتمع المح المجتمع

المتبقية   تظل  المخاطر  التي  الكوارث  يجة  قائمهي مخاطر  والتي  الفعالة،  الكوارث  تقليل مخاطر  تدابير  اتخاذ  بعد  قدرات حتى  استبقاء  ب 

للطااالستج والتعابة  يوارئ  لمواجهتها.  منها  لخدمات في  الفعالة  اإلمكانيات  ودعم  لتطوير  المستمرة  الحاجة  متبقية  مخاطر  وجود  فرض 

في    اجتماعية اقتصادية مثل شبكات السالمة وآليات تحويل المخاطر،  اتسياسالطوارئ، واالستعداد، واالستجابة، والتعافي، إلى جانب وضع  

 إطار نهج شامل. 

 
 

 

25
بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث:   د من المعلومات، تفضلصول على مزيللح  

rr.org/terminology#Dndww.uhttps://w 

https://www.undrr.org/terminology%23D
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 . د ممكن"أقصى ح دث خطير أو تقليلها إلى"خفض التأثيرات الضارة لح التخفيف: .1.3

أثيرات الضارة لألخطار، ال سيما األخطار الطبيعية، بشكل كامل، وإنما يمكن خفض نطاقها أو شدتها بدرجة كبيرة عن  يمكن غالبًا منع الت  ال

العديد من االست اتخاذ  الهندسية واإلجيراتيطريق  التقنيات  التخفيف  المضادة للمخاط ات واإلجراءات. وتشمل إجراءات  انب إلى ج  رنشاءات 

ات االجتماعية والوعي العام. تجدر مالحظة أنه في سياسة التغير المناخي، يحمل مصطلح "التخفيف" تعريفًا ياسات البيئة والسياستحسين س

 ير المناخي.اث الغازات المسببة لالحتباس الحراري التي تعتبر مصدًرا للتغبعل انمختلفًا وهو المصطلح المستخدم لتقلي

 ر الكارثة القائمة والجديدة". التي تهدف لتجنب مخاط والتدابير  ألنشطةا" الوقاية: .1.4

رة بشكل تام. فيما ال خطث التُعبر الوقاية )أي منع وقوع الكارثة( عن المفهوم والمقصد الذي يرمي لتجنب التأثيرات الضارة المحتملة لألحدا

السياقات حيث إنه نتيجة لذلك للمخاطر في مثل هذه    ضرر والتعرض ية للتلف الوقاية لتقليل القابيمكن الحد من مخاطر معينة للكوارث، تهد

األراضي التي   امستخديزول خطر الكارثة. ومن بين األمثلة على ذلك السدود أو الحواجز الترابية التي تحد من مخاطر الفيضان، وضوابط ا

الحرجة وأدائها وظائفها بقاء وسالمة المباني  التي تضمن    سيزميةل، والتصاميم الهندسية اال تسمح بأي استقرار في المناطق عالية الخطورة

ا تدابير  اتخاذ  أيًضا  يمكن  اللقاح.  بتلقي  منعها  يمكن  التي  األمراض  والتحصين ضد  زلزال  حدوث  احتمال  عند  يرام  ما  خالل   يةلوقاعلى 

 منع تلوث المياه. التي تهدف لدابير توية أو تبعاتها، مثل الاألحداث الخطرة أو الكوارث أو بعدها لمنع أي أخطار ثان

"قدرة النظام أو المجتمع المحلي أو المجتمع ككل المعرض للمخاطر على مقاومة تأثيرات المخاطر واستيعابها والتكيف معها    مود:الص .1.5

والتع ل  المحافظة على هيمنافي  والتحوُّ ذلك من خالل  بما في  األساسية  ها بطريقة فورية وفعالة،  إتجديدهواكله ووظائفه  دارة ا عن طريق 

 المخاطر". 

 26الكوارث واألحداث األخرى المسببة لالضطرابات أنواع .2

 تي من ُصنع البشر.الية وتُصنف الكوارث حسب غالبية منظمات اإلغاثة إلى فئتين: الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوج

 الكوارث الطبيعية .2.1

 بطيئة ربما تكون: ذات بداية سريعة أو  بوقوع أحداثي إما عهر مادية تحدث بشكل طبيالمخاطر الطبيعية هي ظوا 

 (،النشاط البركانيو يالتسونام االنزالقات األرضية، الزالزلجيوفيزيائية ) -

 (،اتيضان الفوت الجليدية االنهيارامائية ) -

 (،حرائق الغاباتوالجفاف ، درجات الحرارة القاسيةمناخية ) -

 (،الرياح/العواصف الموجيةوير األعاصأرصادية ) -

 (.اترغزو الحيوانات/الحشواألمراض الوبائية ية )وجبيول -

دد حاالت المصابين بأمراض معدية متفشية بالفعل في منطقة أو فئة سكانية معينة. وقد يشير أيًضا إلى يادة غير معتادة في ع الوباء هو ز

 ظهور عدد كبير 
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 hazard/-of-disasters/definition-management/about-do/disaster-we-.ifrc.org/en/whathttps://www 

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/geophysical-hazards-earthquakes/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/geophysical-hazards-mass-movement-dry/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/tsunamis/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/volcanic-eruptions/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/mass-movement-wet/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/floods/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/extreme-temperatures/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/drought/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/drought/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/tropical-storms-hurricanes-typhoons-and-cyclones/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/storms-and-tidal-waves/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/biological-hazards-epidemics/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/biological-hazardsanimal-and-insect-infestation/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/
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 . لمرضمن حاالت المصابين بمرض ُمعدٍّ في منطقة أو فئة سكانية خالية من ذلك ا

 .19-على سبيل المثال، اإليبوال، المالريا، كوفيد

وما إلى ذلك. وربما تؤثر   الجفاف،،  الزالزل،  اتيضانالف،  االستوائية العواصفثل  الكوارث، م  خرى منأ ألوبئة في أعقاب أنواع  ربما تنشأ ا
 لية.وارث االقتصادية المحلى وقوع الكيؤدي إ ًضا على الحيوانات، مااألوبئة أي

الذي   ،الجوائحإلى جانب خطر  التنمية/الفقر    نقص  ،  التوسع الحضري غير المخطط له ،  التغير المناخيهناك مجموعة من التحديات، مثل  

 سيصوغ شكل المساعدات اإلنسانية في المستقبل. وسيؤدي تفاقم هذه العوامل إلى زيادة تكرار الكوارث وتعقيدها وشدتها. 

 لتي من ُصنع البشر ا ة أوالمخاطر التكنولوجي .2.2

الفئة   هذه  المعقدة/النزاعاتتضم  الطوارئ  الصناعية  ،  نالسكا نزوح  ،المجاعة،  حاالت  النقلوالحوادث  األحداث  حوادث  هذه  تقع  بسبب . 
 ة. ئيالبيبداخل المستوطنات البشرية أو بالقرب منها. وهي قد تشمل التدهور والتلوث البيئية والحوادث البشر 

 27مراحل إدارة الكوارث .3

 التعافي منها.ارث واالستجابة لها وعداًدا للكومة استزو تطبيق التدابير الالإدارة المخاطر هي تنظيم أو تخطيط أ

 يللتقلقد ال تؤدي إدارة المخاطر إلى تجنب التهديدات أو الحد منها تماًما، فهي تركز على إنشاء وتنفيذ خطط االستعداد والخطط األخرى  

 تأثير الكوارث وإعادة البناء بشكل أفضل.

 االستعداد: .3.1

، والمجتمعات المحلية، واألفراد للتحسب لتأثيرات كوارث محتملة ت االستجابة والتعافيمات، ومنظما الحكو  اوالقدرات التي تُطوره  المعرفة

 وشيكة أو حالية واالستجابة لها والتعافي منها.

االستعداد في سياق   أنوة  إداريتم إجراء  المطلوبة إلدارة جميع  القدرات  لبناء  الكوارث ويهدف  بكفامخاطر  الطوارئ  يق  ة وتحقءاع حاالت 

 إلى التعافي المستدام.لمنهجي من االستجابة التحول ا

، وتخزين رئ لطوايعتمد االستعداد على تحليل سليم لمخاطر الكوارث والروابط الجيدة بأنظمة اإلنذار المبكر، ويتضمن أنشطة مثل التخطيط ل

با المتعلقة  الترتيبات  وتطوير  والمستلزمات،  اإلخالمعدات  ومعلومات  والاللتنسيق،  العء  الصلمعلومات  ذي  والتدريب  والتدريبات امة  ة 

القدرة  الصلة  ذو  "الجاهزية"  بالميزانية. يصف مصطلح  بموارد رسمية مؤسسية وقانونية ومتعلق  تكون مدعومة  أن  الميدانية. وهي يجب 

 ستجابة بسرعة وبشكل مالئم عند اللزوم.اللى اع
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 https://www.preventionweb.net/files/53347_capstone.pdf 

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/storms-and-tidal-waves/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/storms-and-tidal-waves/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/floods/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/geophysical-hazards-earthquakes/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/drought/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/aggravating-factors/climate-change/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/aggravating-factors/unplanned-urbanization/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/aggravating-factors/under-development/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/aggravating-factors/under-development/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/biological-hazards-epidemics/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/complex-emergencies/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/famine-food-insecurity/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/displaced-populations/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/displaced-populations/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/industrial-accidents/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/transport-accidents/
https://www.preventionweb.net/files/53347_capstone.pdf
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المناسب ألحداث خطرة محتملة معينة أو أوضاع تنشأ   قتالو  الترتيبات مسبقًا لتمكين االستجابة بشكل فعال ومالئم وفيخطة االستعداد  تحدد  

 ة.مع أو البيئللمجت ا والتي قد تشكل تهديدً  عن الكوارث

 
 االستجابة:  .3.2

 اءات التي تُتخذ قبل وقوع الكارثة مباشرةً أو أثنائها أو بعدها على الفور إلنقاذ األرواح، وتقليل التأثيرات الصحية، وضمان السالمة اإلجر

االس  يةوتلبالعامة   تركز  المتأثرين.  لألفراد  األساسية  المعيشية  أساالحتياجات  بشكل  للكوارث  الفورية وقصيرة   االحتياجات   سي علىاتجابة 

للكوارث األج االستعداد  تدابير  على  المناسب  الوقت  وفي  وفاعلية  بكفاءة  االستجابة  وتتوقف  الكوارث.  من  اإلغاثة  باسم  أحيانًا  وتُعرف  ل 

 ابة. ججتمع الدولي على االستوتشمل تطوير قدرات األفراد والمجتمعات والمنظمات والدول والم، خاطر الواعية بالم

لالستجابة توفير الخدمات والمساعدات في حاالت الطوارئ من جانب القطاع العام والخاص والمجتمعي،  مل العناصر المؤسسية  البًا ما تشغ

والم نطاقًا  األوسع  المجتمع  التيينتطوعإلى جانب مشاركة  المتخصصة  الوكاالت  الطوارئ" هي مجموعة حرجة من  تضطلع    . "خدمات 

في األوضاع الطارئة والكارثية. وهي تشمل سلطات الحماية المدنية وخدمات   اتوالممتلكاية األفراد  ة بخدمة وحممتعلق  ةبمسؤوليات محدد

 الشرطة واإلطفاء، إلى جانب خدمات أخرى.

  اكن المؤقتة ر المسيات االستجابة، مثل توفرحلة االستجابة ومرحلة التعافي التالية لها. وهناك بعض إجراءم  بين  ليس هناك حد واضح المعالم

 لى مرحلة التعافي.والماء، التي تمتد إ

 التعافي: .3.3

 
والمادية االقتصادية  واألنشطة  واألنظمة  األصول  عن  فضالً  والصحة،  العيش  كسب  سبل  تحسين  أو  استعادة  التعافي  تماعية جواال  يعني 

األوسع المجتمع  أو  المحلي  للمجتمع  والبيئية  بالكا  والثقافية  المتأثر  بمرنطاقًا  معثة،  يتماشى  المست  ا  التنمية  بشكل مبادئ  البناء  وإعادة  دامة 

 أفضل، لتجنب أو تقليل مخاطر الكوارث المستقبلية.
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 28الحكومة على مختلف المستويات .1

 2المرفق 
 

 يسيةرئة ال الجهات الفاعل

 

لكوارث. وتعتمد آلية طليعة دورة إدارة ا  المركزية فيية أو  مييات المحلية أو اإلقلتأتي الحكومة وجميع مؤسساتها المعنية على جميع المستو

 إدارة األزمات في األساس على موارد وأهداف المنظمات الحكومية والمحلية والخاصة بالوالية. 

الح على  يتعين  ذلك  على  البرت  كومةوبناًء  يشارك  أن  ويمكن  الكوارث.  إدارة  لغرض  سنوية  ميزانية  فيخصيص  أيًضا  الوطني  ذا ه  لمان 

 جراء.اإل

 29ةلمنظمات غير الحكوميدور ا .2

لة تقدم المنظمات غير الحكومية مساهمات كبيرة للعديد من الدول، ال سيما في منطقة إدارة الكوارث. وهي تؤدي دوًرا فعاالً للغاية في مرح

رثة في لمرحلة التالية للكاهماتها في اثل مسا متإلضافة إلى ذلك، قد تة للكارثة وتسهم بنشاط في دعم وحماية المجتمعات المتأثرة. باابستجاال

 توفير االعتمادات صغيرة الحجم أو إعادة جدولة اتفاقيات التقسيط من أجل التعافي.

 
 30دور المتبرعين في إدارة الكوارث .3

 
شركاء يسا  ونمهم  المتبرعون  والدولي.  الوطني  المستويين  على  الكوارث،  إدارة  صعيد  المجتمععلى  المتبرعون  للتضرر  القاب  تا عد  لة 

العون إلغاثتها فضالً عن تخفيف المخاطر التي تنشأ عن الكوارث الخطيرة، ومن ثم تعزيز التعافي السريع. على مر  المتأثرة ويمدون يد  و
لها تجابة  سانب تخفيف آثارها واالالدولي والمحلي دوًرا في غاية األهمية في منع الكوارث إلى ج  ينستويالسنوات، لعب المتبرعون على الم

 ي منها.والتعاف
 

 31اصالقطاع الخ .4

انخفاض  الكوارث. وهو يُصنف بوصفه "صاحب مصلحة ساكن" بسبب  المختلفة إلدارة  المراحل  الخاص دوًرا محوريًا في  القطاع  يؤدي 

شارك ، يمكن أن يلحاالتا  ه بشكل كامل. وفي بعضة المسؤولة عن إدارة الكارثة، وبالتالي ال يتم استغالل قدراتلطالس  مستوى تواصله مع

ف  الخاص  جميع القطاع  على  الحكومية  الجهود  ودعم  الفعالة  المساهمة  الكارثة عن طريق  إدارة  مع  تتعمل  التي  الوطنية  السلطات  ي عمل 

 المستويات.

 
 

 
 

28 )2012( based disaster risk reduction. Emerald Group Publishingy nitommuR. Shaw, C . 
29  e of Ecosystems in Disaster Risk Reduction. United. Estrella, the RolRieux, M-erSudmei .F.G. Renaud, K

Nations University Press )2013(. 
30 ity and recovery. Asian Economic Journal, oser, genersastP.C. Athukorala, Indian Ocean tsunami: Di
26(3 ,)211-231 (2012 .) 
31 Private -saster Management: The Role of Publicng Resilience in Dins, Achievi. GiveD.N.E. Busch, A

Partnerships. Journal of Strategic Security, 6)2(, 1 )2013( 
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 23يميالتعاون اإلقل .5

لطبي الدو  عةنظًرا  تتأثر  ربما  التدميرية،  وتأثيراتها  مباالكوارث  غير  أو  مباشر  بشكل  المجاورة  ولهذرش ل  يو.  السبب،  بتقوية ا  دوًما  صى 

 صر التعاون اإلقليمي بين الدول المجاورة حتى تساعد كالهما األخرى في منع وتخفيف المخاطر الطبيعية. أوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23
 f public provision on the i tion and multilateral agreementsS. A. Andrew, C.V. Hawkins, Regional coopera

safety. The American Review of Public Administration, 43(4), 460-475 (2013) 
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 1الملحق 
 

 )آليات وأدوات منظمة الجمارك العالمية(
نقحة الفصل فا" التJمحدد " ق الالملح  5قية كيوتو الم 

 شحنات اإلغاثة

 
 

 التعريف

 ألغراض هذا الفصل:

E1./ F1. 

 ":غاثةشحنات اإل" تعني
المركبات ووسائل النقل األخرى واألطعمة واألدوية والمالبس والبطاطين والخيم والمنازل جاهزة الصنع وعناصر تنقية   السلع، وتشمل -

 عدة المتأثرين بالكوارث؛لسلع ذات األهمية القصوى، التي يتم إرسالها لمساا اه وغيرها منالميالمياه وتخزين 
الم - والدعجميع  ووساات  وامركبات  األخرى،  النقل  الشخصية  ئل  والمتعلقات  والمستلزمات  والمؤونة  خاص،  بشكل  المدربة  لحيوانات 

في   تساعدهم  التي  الكوارث  من  اإلغاثة  األخرى ألطقم  وتدع  أداءوالسلع  مدة مه مهامهم  الكوارث خالل  منطقة  في  والعمل  العيش  في  م 
 ثتهم.بع

 
 

 المبادئ

 المعيار .1
 واردة في هذا الفصل، وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق. اإلغاثة لألحكام ال مركي لشحنات يص الجلخيخضع الت

 المعيار .2
 ل المؤقت واالستيراد على سبيل األولوية. خاالسماح باإلدور و يجب أن يتم التخليص الجمركي لشحنات اإلغاثة للتصدير والمر

 
 

 التطبيق مجال 

 المعيار .3
 ك: ن تكفل إدارة الجمارغاثة، يجب أات اإلنحعند التعامل مع ش 

 إيداع إقرار جمركي مبسط للسلع أو إقرار مشروط أو غير مستوفى للسلع شريطةً استيفاء اإلقرار في غضون مدة محددة؛  •
 فراج عنها فور وصولها؛ للسلع والمستندات الداعمة قبل وصول السلع، واإل كيحص إقرار جمر أو فإيداع وتسجيل  •
 و بعيًدا عن مكاتب الجمارك واإلعفاء من أي رسوم تتعلق بذلك؛ عات العمل المحددة أركي خارج سا ص الجميلإجراء التخ •
 فحص السلع و/أو أخذ عينات منها فقط في أوضاع استثنائية.  •
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 موصى بهاة الالممارس .4

 ولة الوجهة.الشحنة أو دمنها  تدى دولة المنشأ، أو الدولة التي ورنح التخليص الجمركي لشحنات اإلغاثة دون النظر إلم يجب

 ة الموصى بهاالممارس .5
فع  ستُدفي حالة شحنات اإلغاثة، يجب اإلعفاء من أي حظر أو قيود اقتصادية على التصدير وأي رسوم أو ضرائب على التصدير كانت  

 المعتادة.ل في األحوا

 الممارسة الموصى بها .6
أو تحت إشرافها، أو لتوزيعها مجانًا أو    من قبل هذه المنظماتلالستخدام    معتمدة  تاإلغاثة المتلقاة كهدايا من منظما يجب إعفاء شحنات  

 لالستيراد.دية تحت إشرافها، من رسوم االستيراد والضرائب إلى جانب إعفائها من الحظر أو القيود االقتصا

 
 

 .B.9لملحق ا
 ض إنسانية الملحق الخاص بالسلع المستوردة ألغرا

 

 

 
 1المادة 

 : الملحق األغراض هذ

 1الفصل 
 تعريفات

 "السلع المستوردة ألغراض إنسانية": شحنات المعدات واإلغاثة الطبية والجراحية والمعملية؛ يعني مصطلح (أ ) 
اهزة الصنع أو السلع  وسائل النقل األخرى والبطاطين والخيم والمنازل جو  مثل المركباتلع،  يعني مصطلح "شحنات اإلغاثة": جميع الس ( ب ) 

 ثرين بالكوارث الطبيعية والحوادث الفاجعة المشابهة.رسلة كمساعدات للمتألقصوى، والمهمية األاألخرى ذات ا
 

 

 
 2المادة 

 2الفصل 
 النطاق

 بهذه االتفاقية.  2مؤقت طبقًا للمادة الاح باإلدخال السمتُمنح السلع المستوردة ألغراض إنسانية ميزة 

  

 
 
 3دة الما

 3الفصل 
 أحكام متفرقة

 واجب تطبيقها: ب هذا الملحق واللممنوحة بموجيالت اتسهلا
عار أن تُ يجب أن تكون السلع المستوردة ألغراض إنسانية مملوكة لشخص يقيم خارج المنطقة التي يُسمح بإإلدخال المؤقت إليها ويجب   (أ ) 

 مجانًا؛ 
ي بية األخرى، والتالمؤسسات الطفيات وستشممخصصة لالستخدام فقط بواسطة الجب أن تكون المعدات الطبية والجراحية والمعملية  ي ( ب ) 

أصبحت بين ليلة وضحاها في أوضاع استثنائية جعلتها في حاجة ملحة لهذه المعدات، شريطةً أال تكون هذه المعدات متوفرة بكميات كافية  
 لمؤقت؛ا نطقة اإلدخالفي م

 المؤقت للسلع. اح باإلدخال ة السمنطقمعتمدين من السلطات المعنية في يجب إرسال شحنات اإلغاثة إلى األشخاص الم (ج ) 
 4مادة ال

محل  .1 لتحل  والمعملية،  والجراحية  الطبية  للمعدات  أمكن  وقتما  تصديرها  بإعادة  مكتوب  تعهد  مع  للسلع  بسيط  جرد  إجراء  قبول  يمكن 
 الجمركية.ت دات والضمانامستنال
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لشحنات .2 المؤقت  باإلدخال  السماح  أو ضمانا  يجب  مستندات  دون  يحق  ركية.  جم  تاإلغاثة  أنه  أغير  الجمارك  جرد لسلطات  تطلب  ن 
 السلع، مع تعهد مكتوب بإعادة تصديرها. 

 5المادة 

 ت.ياجاتتحدد مدة إعادة تصدير المعدات الطبية والجراحية والمعملية طبقًا لالحت .1
 قت لها.ل المؤدخاعلى األقل من تاريخ السماح باإلمدة إعادة تصدير شحنات اإلغاثة اثني عشر شهًرا   لغيجب أن تب .2
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 مالحظة:

 
قرار مجلس التعاون الجمركي حول دور إدارات الجمارك في اإلغاثة من الكوارث الطبيعية 

 ( 2011)يونيو 

 مجلس التعاون الجمركي

ورة تعزيز  عن ضر  الً ضاإلنسانية الدولية العاجلة، ف  عية التي تؤثر على فئات السكان وتتطلب المساعداتبيالكوارث الط  عدد  الزيادة في (أ ) 

 في إدارة عمليات اإلغاثة اإلنسانية؛ ر إدارات الجماركدو

إلغاثة من  ا  ت الجمارك فيدارالتطوير استراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية لتحسين دور إ  2010قرار المجلس الذي صدر في يونيو   ( ب ) 

ضاع الطارئة من يجب فعله في األو مارك حول ما  ات الجدارمجموعة من التوصيات العملية إل  الكوارث الطبيعية، والذي يجب أن يتضمن

 هذا النوع؛

 الهدف: 

 تسهيل دخول وخروج ومرور أطقم اإلغاثة من الكوارث وحيازاتهم والمطلوبة لتوفير المساعدة للضحايا؛  (أ ) 

عمليةاإلس ( ب )  من  علا  راع  عنها  واإلفراج  اإلغاثة  لشحنات  الجمركي  المساعداتلتخليص  وصول  لضمان  الحدود  الذين الضحا  إلى  ى  يا 

 وقت المناسب؛اجون إليها في اليحت

 إبراز الحاجة لالستعداد للكوارث في إدارات الجمارك، حتى يتسنى لهم االستجابة بفاعلية وكفاءة لحاالت الطوارئ؛ 

 إدراك:

ا (أ )  الجأن  الطوارمرلتسهيالت  اإلنسانية في حاالت  الكية في منطقة اإلغاثة  إدارة    تحقيقها دون   ر ويجب خاط مئ يجب أن تراعي مبادئ 

 ير المالئمة للضوابط الجمركية؛ اإلخالل بالمعاي

دوًرا   ( ب )  تلعب  التي  الخاص،  والقطاع  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  المنظمات  مع  العالقات  تعزيز  إدارةأساسأهمية  في  االت  ح  يًا 

 اإلغاثة؛سارية على شحنات اإلجراءات الوابط والضبميع المعلومات الضرورية علًما الطوارئ اإلنسانية، وإحاطة هذه المنظمات بج

 الحاجة لبناء قدرات األعضاء في هذا المجال، وانخراط شركاء منظمة الجمارك العالمية في (ج ) 

 المطلوب؛ ر إيجاد التآز بهدفأنشطة بناء القدرات المقرر إجراؤها 

 دارات الجمارك؛ عنية، بما فيها إالوكاالت المجميع  مع مالطبيعية، تضمن التنسيق المالئأهمية وجود هيئة وطنية إلدارة الكوارث  ( د ) 

 أهمية ضمان التدفق المفتوح للمعلومات في أوقات األزمات؛  ( ه ) 

 القرارات:

 دعوة األعضاء إلى:
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على  يع  قلمتعلقة بشحنات اإلغاثة، والتوالتفاقية كيوتو الُمنقحة وا  Jمن الملحق المحدد    5  ارد في الفصلالو  تطبيق اإلجراءات على النحو (1)

 ل التسهيالت الجمركية؛األمم المتحدة حوفاقية نموذج ات

 نية، وفي خطةالوطالتخطيط لجميع اإلجراءات الجمركية التي تنطبق خصوًصا على شحنات اإلغاثة وتضمينها في القوانين و/أو اللوائح   (2)

الا لحدودية الدخول والخروج اقائمة نقاط    تتضمن  لتياسليم. ويجب نشر هذه اإلجراءات  لطوارئ الوطنية حيثما أمكن، من أجل االستعداد 

يق الشؤون  لتنسالعاملة للجمهور، باستخدام أدوات مثل المواقع اإللكترونية الوطنية لألعضاء و/أو الدليل الخاضع إلدارة مكتب األمم المتحدة  

 ؛ (OCHAسانية )ناإل

لطارئة ولقدرتها على عدات اإلنسانية اعمليات المساباشرة  لم  كات المستحدثة في إدارات الجمار( عمليات التشخيص لإلجراء1إجراء ) (3)

واقف  لمعلى إدارة ا  رتها ( تمارين المحاكاة الختبار مستوى جاهزيتها وقد 2إدخال تلك اإلجراءات حيز التنفيذ في حالة وقوع كارثة طبيعية؛ )

 رئ الوطنية؛ الطارئة وإن أمكن التحقق من جودة خطط الطوا 

 م على إدارة هذه األنواع من الطوارئ؛ي الجمارك وقدرتهن تأهيل موظفب لضمادريتصياغة وتنفيذ خطة  (4)

ا (5) الوطنية األخرى  السلطات  المعلومات مع  الحدود على نحو فعال ومبسط ومنسق، يتضمن مشاركة  بالتعامل  لمعنإدارة  شحنات   معية 

شحنات بسرعة وكفاءة ية لتجهيز هذه اللجمركي الحالخليص االت  اتهم؛ فيما يجري استخدام أنظمةاإلغاثة، وأطقم اإلغاثة من الكوارث وحياز

 وبشكل مركزي؛ 

 الطوارئ؛  تك إلدارة حاالجمار مراجعة، وحيثما يكون ضروريًا، تحديث ترتيبات المساعدة اإلدارية الثنائية المتبادلة بين إدارات ال (6)

 ( إلى1)لنقاط با ةذا الصدد، ال سيما تلك المتعلقإعالم األمانة بالتدابير المتخذة في ه (7)

 في هذا القرار؛ ( 6)

 وجيه األمانة بهدف:ت

يرها  وغت الجمركية  سهيالتجميع قائمة باألدوات واآلليات القائمة، مثل اتفاقية كيوتو المنقحة، واتفاقية األمم المتحدة النموذجية حول الت (8)

وارث، التي تتعلق  لي لالستجابة للكالقانون الدوجيهات  تو   واألعضاء على المستوى الوطني أ  من االتفاقيات النموذجية األخرى التي صاغها

 باإلجراءات الجمركية الشكلية لتخليص شحنات اإلغاثة أثناء التصدير أو المرور أو االستيراد؛ 

 استخدام ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لتعزيزكتالتعاون مع مية بتنظيم الندوات اإلقليم (9)

 تياجاتهم المستقبلية؛األعضاء بشأن اح لجمع تعليقاتائمة والق هذه األدوات واآلليات

ل  ومفهوم المشغ قة،  دراسة المدى حيث يثبت أن المبادئ الرئيسية إلطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية، مثل المعلومات المسب (10)

لى عملية التخليص د من التسهيالت عإلضفاء المزيناسبة  ، ماالتجارة أو استخدام التكنولوجياالقتصادي المعتمد، والمبادئ التوجيهية النتعاش  

م وبالتعاون  العالمية،  التجارة  تأمين وتسهيل  بالتشاور مع مجموعة عمل  الدراسة  اإلغاثة. ستُجرى هذه  لشحنات  موعة من  ع مجالجمركي 

 ؛2012ع عام مطل في( PTCللجنة الفنية الدائمة )عين إذا لزم األمر ذلك، وسيتم عرض نتائجها على اطوالمت
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( عن مدى إسهام المعلومات المتبادلة والمتصورة GNCالمخصصة حول الشبكة العالمية إلدارات الجمارك )حري من المجموعة  الت (11)

 ة من الكوارث وحيازاتهم؛ يل دخول وخروج ومرور شحنات اإلغاثة وأطقم اإلغاثسهالجمارك في ترات في إطار عمل الشبكة العالمية إلدا

العام لمنظمة الجمارك العالمية، تحتوي على جميع اآلليات القائمة ذات الصلة  موقع اإللكتروني  مخصصة على الة ويب  صفح  إنشاء (12)

الت المفيدة لألدوات  المجال إلى جانب جميع الروابط  االرها الشركاء  ي طوبهذا  إدارة عمليات اإلغاثة من  المشاركون في  لكوارث مختلفون 

اإلطا ذلك  في  أي، سر الطبيعية.  تديتم  اتخاذ  منتدًضا  إلى جانب ابير إلقامة  بين األعضاء،  الخبرات  وتبادل  الفعال  التواصل  تيسير  بهدف  ى 

 سهولة. ب ارات الجماركي إدوضع آلية لتحديد األشخاص المسؤولين عن إدارة إجراءات الطوارئ ف

قد يتم تهريبها أو ة الثقافية التي  القطع األثري شف عن  للك  رفع مستويات اليقظة على الحدودنشر وإرسال تنبيه لجميع إدارات الجمارك ل  (13)

إ تؤديه  الذي  الرئيسي  الدور  إطار  وفي  المتأثرة  للدولة  الثقافي  التراث  حماية  بهدف  وذلك  قانوني،  غير  بشكل  الجمارك داراتصديرها  ت 

 فحة التصدير غير المصرح به للممتلكات الثقافية؛كالم

 ( من هذا القرار؛ 6( إلى )1المرتبطة بالنقاط ) يتعلق بالتدابير ال سيما فيماقرار، ال اتعزيز قدرات األعضاء لتطبيق هذ  (14)

با (15) التنفيذ المتعلقة  الدائمة بشأن تدابير  الفنية  اللجنة  التقارير بشكل دوري إلى  من هذا القرار. وعالوة على    (14( إلى )8ط )لنقارفع 

. وبناًء على ذلك،  2012سياسات في يونيو  قرير إلى لجنة ال، سيتم رفع ت(7طة )لنقاعلومات التي قدمها األعضاء في  ذلك، وبناًء على الم

 ؛2013سيتم عرض تقييم أولي لتنفيذ هذا القرار على لجنة السياسات في يونيو 

 ي:يل الدائمة بما  نية تكليف اللجنة الف

 .2011مقرر إقامتها في يونيو مراقبة تنفيذ هذا القرار بعد جلسات المجلس ال (16)
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 2الملحق 
 

 فر كمثال( )متو
 

 مسودة الدليل التشغيلي لتلقي المساعدات اإلنسانية الدولية

 مقدمة  .1
 
 رسالة سلطة الجمارك  .2
 
 أهداف الدليل  .3
 

 لتشغيلي يل االحافز لتفعيل الدل  .4

 
 الدخول ط نقا .5
 
 تدابير التسهيالت الجمركية  .6

 صر اإلغاثةعنا –أ  – 6
 مركية والرسوم الج الضرائبمن  اإلعفاء –ب  – 6
 اإلقرار الجمركي –ج  – 6

 . اإلقرار الجمركي اإللكتروني 
 . اإلقرار الجمركي اليدوي  

 تفتيش عناصر اإلغاثة  –د  – 6
   كالب البحث واإلنقاذ –هـ  – 6
 ة األدوي -و  – 6
 أجهزة االتصاالت الالسلكية –ز  – 6
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 العناصر المحظورة .11

 

 سلع اإلغاثة غير المطلوبة  .12
 

 نات اإلغاثة الطارئةشح صة باستيراد الخا مراجعة التوجيهات التشغيلية  .13

 

 مسرد المصطلحات .14
 

 مرجعيةالنصوص ال .15

 

 جهات االتصال  .16

 

 ملحقاتال .17

 
 
 
 
 

 مقدمة  .1
 

 

 

 الجماركالة إدارة رس .2
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 األخرى  يةلدخول الجمركاط امعلومات حول الهيكل الوظيفي في المطار ونق

 
 

 أهداف الدليل التشغيلي .3
 

 

 
 ميتم تعديلها عند اللزو –مسودة 

 لمتعلقة بتلقي شحنات المساعدات اإلنسانية الدولية: لتشغيلي اهذا الدليل ا ما يلي أهداف في

 
 

ا • في  اإلغاثة  شحنات  باستيراد  الخاصة  الجمركية  التسهيالت  إجراءات  بشأن  المعلومات  للحاالتوفير  الطارئة  موظفي  جمت  يع 

 الجمارك )بإدارة الجمارك( 

 
 ية في الحاالت الطارئة وتيسير العملية اثة الدول ر شحنات اإلغيراد و/أو مروست ال ر التسهيالت الجمركية اتخاذ تدابي •

 
ثرة( أو  تأ)الدولة الم  إلى  توفير دليل تشغيلي للجهات الفاعلة في العمل اإلنساني التي تستورد الشحنات الدولية في حاالت الطوارئ •

 عبر الدولة المتأثرة  تمرر مساعدات اإلغاثة اإلنسانية الدولية

 
 

 لي لدليل التشغيحافز لتفعيل اال .4
 

 

 لمسؤول عن تفعيل الدليل التشغيلي الحالي؟ ما هو الحافز لتفعيله؟ الحافز لتفعيل الدليل التشغيلي الحالي هو.... من ا

 
 ية المدرجة في الفصل الخامس.ركالدخول الجم  نقاطينطبق هذا الحافز على جميع 

 
 
 
 

 نقاط الدخول  .5
 

 

 دناه:رئة مدرجة أالحاالت الطا الدولية في ات ننقاط الدخول لتلقي الشح 

 
 المطارات 

 

 
 جهة االتصال: ساعة  24
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 أيام في األسبوع  7 

 مطار دولي؟ 

 

 
 سيتم النظر في ذلك

 مطار إقليمي؟ 

 جهة االتصال:

 
 

 الموانئ 
 

 
 تصال االجهة  اء دولي مين

 
 جهة االتصال  ميناء إقليمي 

 
 
 

 ر التسهيالت الجمركيةوصف تدابي .6
 

 

 
 الجمركية الخاصة باستيراد شحنات اإلغاثة الدولية في حاالت الطوارئ.تسهيالت صل قائمة باليعرض هذا الف

 
 ما هو القانون الذي ينظم المساعدات الدولية؟ 

 
 

 ت الطوارئحاالعناصر اإلغاثة في  –أ 
 

 

 هناك قانون يُعرف "عناصر اإلغاثة"؟  هل

 تو الُمنقحة؟ ي اتفاقية كيود فر ريف مماثل للتعريف الواهل هذا التع

 

 
 عفاء من الضرائب والرسوم الجمركيةاإل –ب 

 

 

ذين يقدمون المساعدات  المن الكوارث  غاثةهل تسمح الحكومة بإدخال جميع شحنات اإلغاثة مع إعفائها من رسوم االستيراد والضرائب؟ حيازات أقطم اإل
 اإلنسانية؟ 

 

 ُمتبع؟ ال ءول عليها؟ ما هو اإلجراكيف يمكن الحص

 
 
 

 الجمركيةاإلقرارات  –ج 
 

 

 ما هو النظام المؤتمت المستخدم؟ 
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 اإلقرار الجمركي  .1

 
 

 
 اإلقرار اليدوي  .2

 نساني إعداد اإلقرارات الجمركية؟ إلفي المجال ا املةفي حالة انقطاع الطاقة/التيار الكهربائي، كيف يتسنى للمنظمات الع

 
 

إمكا توجد  اهل  لإلفراج عن شحنات  بعد وصولغاإلنية  تقديمثة  فور  دخول  ها  على   وثيقة  بناًء  قانونيًا،  مقبولة  معادلة  أخرى  إلكترونية  وثيقة  أو  مشروط 

 االستيفاء الكامل للمتطلبات الجمركية في غضون مدة زمنية محددة؟

 
 لإلقرار الجمركي ة ندات المصاحبلمستا – 3

 
 

 بة؟ ما هي قائمة المستندات المطلو

 

 
 ية نسانية الدولمساعدات اإلال تتفتيش شحنا  –د 

 

 

 ي إجراءات فحص محتويات شحنات اإلغاثة وحيازات أطقم اإلغاثة من الكوارث على وجه السرعة؟ ما ه

 
 

 كالب البحث واإلنقاذ –هـ 
 

 

 لي، ××××× ب البحث واإلنقاذ إلى الدولة. حسب القانون المح كاللسماح بدخول ية ا تتولى وزارة ××× مسؤول

 
  ال صجهات االت

  

  

 
 

 
 األدوية  -و 
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 زارة ××× مسؤولية السماح بالدخول المؤقت لألدوية والمعدات الطبية واستيرادها إلى موريشيوس.تتولى و

 

 حسب القانون الوطني، اإلجراءات هي 

 
  ل جهات االتصا

  

  

 
 
 
 

 أجهزة االتصاالت الالسلكية –ز 
 

 

 الالسلكية ة االتصاالت  المؤقت ألجهزال خ مسؤولية السماح باإلدتتولى وزارة ×××× 

 من المسؤول عن إصدار التصاريح الخاصة بالنطاق؟ 

 
  جهات االتصال 

  

  

 
 

 المركبات –ح 
 

 ت.ركباتتولى وزارة ×××× مسؤولية السماح باإلدخال المؤقت للم

 
  ال تصجهات اال

  

  

 

 :طبقًا للقانون المحلي، اإلجراءات هي

 
 

 صة شاملة من -النافذة الواحدة   .7
 

 

 النافذة الواحدة( ية شاملة )منصة إلكترون  (أ 

 
 

 منصة شاملة في المطار ( ب 
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 من المسؤول عن تأسيس منصة شاملة في المطار؟ 
 

 لية لدوا لمعدات ووسائل النقل متطلبات القانونية بخصوص دخول األشخاص والسلع واال ق والتعجيل بتنسي يمكن إنشاء منصة شاملة في نقاط الدخول الجمركية ل 
 

 الوكاالت ذات الصلة. للوزارات و تضم ممثلين ويجب أن

 
 
 

 مرور المساعدات اإلنسانية الدولية .8
 

 

 ما هي شروط مرور المساعدات اإلنسانية الدولية؟ 

 

 
 السماح باإلدخال المؤقت .9

 

 

 

 إعادة التصدير ت إجراءا .10
 

 

 

 العناصر المحظورة  .11
 

 
 
 

 رة؟ حظوموجد قائمة بعناصر هل ت
 ثيقة؟ ما معدل تحديثها؟ لهذه الو مينها كملحقهل يمكن تض

 من المسؤول عن تحديثها؟ 
 
 
 

 سلع اإلغاثة غير المطلوبة  .12
 

 
 
 

 

 مراجعة التوجيهات التشغيلية الستيراد .13
 لطوارئ ا لية في حاالتالدوشحنات اإلغاثة 
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وتتولى ××××× اتخاذ القرار بالتعاون مع الوزارات األخرى  دة سنويًا.  جعة مرة واح لدولية للمراة ايعدات اإلنسان يخضع الدليل التشغيلي الستيراد المسا

 الوارد ذكرها في هذه الوثيقة و/أو التي شاركت في المنصة الشاملة. 

 
 

 
 المصطلحات  مسرد .14

 

 

 

 المرجعية ص لنصوا .15
 

 
 

 االتفاقيات الدولية  .1

 
 

 J-5 حددمالملحق ال  – اتفاقية كيوتو الُمنقحة -أ

 
 

اتفاقية   -ج B.9الملحق   –اإلدخال المؤقت للسلع ل للسماح باقية اسطنبو اتف -ب

 تامبير 

 1991بتاريخ  46/182قرار األمم المتحدة    -د

 
 ( 1970ل وقوع الكوارث ) حانات اإلغاثة ل شح توصيات مجلس التعاون الجمركي لإلسراع بإرسا  -هـ

 
 
 

 النصوص الوطنية  .2

 
 

 اسات الدولية الدر  .3

 
 
 

 

 تصال جهات اال .16
 

 
 

 تفاصيل االتصال  قاط االتصال ن
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 الملحقات . 17
 

 

 1الملحق 

 
 2الملحق 

 
 3الملحق 

 
 4الملحق 



1. 

 

 

 2022 لأبري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتوجيهات منظمة الجمارك العالمية بشأ
ث واستمرار سالسل  ارإدارة الكو
 التوريد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمية الجمارك ال  تيسير لمنظمةوال  تثالمديرية االم
 يرية الفرعية لإلجراءات والتيسير المد



 

 

القائمة المرجعية للتقييم الذاتي الخاصة بتوجيهات منظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سالسل 

 التوريد
 

 

"كوفيد،  2020يوليو    يف العالمية مشروع  الجمارك  منظمة  وهي  19-أطلقت  ترمباد"،  ماليًاة  اليا  دعمها  لتعزيز  حكومة  بان 

قدرات إدارات الجمارك األعضاء في المنظمة في الدول النامية واألقل نمًوا على مواجهة التحديات التي نشأت عن األمراض المعدية 

 يعية.طبالكوارث ال ن " فضالً ع19-التي يسببها "كوفيد

 
ر المشروع توجيهات منظمة الجمارك العالمية  ليحقق ثالثة أهداف رئيسية: سل التوريدواستمرار سال ارة الكوارث إد نبشأ طوَّ

 
   المحوري إلدارات الجمارك في اإلغاثة من الكوارث ودعم إدارات الجمارك في تنفيذ شروط اآلليات    بالدورالتوعية

 الجمارك العالمية؛ مةالصلة بمنظ  تواألدوات األخرى ذا

 
 يعية بكفاءة وفاعلية؛لكوارث الطبلألوبئة وا ها لالستجابةدادعاست دعم إدارات الجمارك لتحسين مستوى 

 
  تقديم التوصيات الواضحة إلدارات الجمارك مدعومةً بأفضل الممارسات المتعلقة بمواجهة التحديات التي تنشأ عن

لة سر سليعية، لغرض اإلسراع من حركة سلع اإلغاثة وضمان استمراطبالكوارث ال  عتفشي األمراض المعدية ووقو

 التوريد.

 
ي تقييم مدى توافقها مع توجيهات منظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سالسل ت الجمارك فساعدة إدارالم

 العناصر المرتبطة بالجوانب التالية: ن شمل عدًدا متالتوريد، تم تطوير قائمة التقييم الذاتي المرجعية الحالية. وهي 

 
 رالتنظيم واألدوا 

 القانوني  طاراإل 

 موارد ال 

 فون الموظ 

  التعاون 

 اإلجراءات والتدابير 

 
 سوف تتيح القائمة المرجعية إلدارات الجمارك تقييم ما يلي على نحو أفضل:

 
 وفي األوضاع المشابهة؛ يةوارث الطبيعكقدرتها على ضمان اإلسراع من حركة شحنات اإلغاثة عند وقوع ال 

 
  ثة؛ أعقاب الكارعملياتها في ار  راستماستعدادها وقدرتها على ضمان 

 
 واستخدام االحتي القدرات،  وبناء  القائم،  القانوني  باإلطار  يتعلق  فيما  سدها  يجب  التي  المحتملة  والفجوات  اجات 

 .التكنولوجيا، وتحديث اإلجراءات والعمليات، وما إلى ذلك
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الذاتي   للتقييم  المرجعية  للقائمة  الرئيسي  الهدف  مإن  الجاعدسهو  إدارات  المجاالت ة  تحديد  في  توظيف    مارك  ينبغي  حيث 

 المزيد من جهود التحديث واإلصالح وتوجيه طلبات المساعدة الفنية وبناء القدرات بشكل أفضل.

 
التعليقات والمالحظات   " واألحداث 19-الرد عليها بالرجوع إلى جائحة "كوفيدب  إلضافية ويجا تتيح جميع األسئلة تضمين 

 ة.رابات كالكوارث الطبيعيلمسببة لالضطة اهمشابال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 



 

 

 القائمة المرجعية للتقييم الذاتي 

 . التنظيم واألدوار1
 

 نعم
 

 ال
 

 التعليقات/المالحظات

 

تتولى مسؤولية إدارة  ة هل توجد سلط .1.1
 الكوارث في الدولة؟

   

 

ك عن كثب مع  إدارة الجمارون اتتع هل .1.2
 ؟ هذه السلطة

   

 

خطة   .1.3 في  للجمارك  واضح  دور  هناك  هل 
 االستجابة للطوارئ المحلية؟

   

 

هل هناك وحدة على مستوى المقر   .1.4
الرئيسي تتولى بشكل رئيسي مسؤولية إدارة  

ة )وتشمل إعداد اإلجراءات، رئألوضاع الطاا
لة وما الص ذوي والتنسيق مع أصحاب المصالح

 لك( بوجه عام؟إلى ذ

   

 

هل هناك وحدة في إدارتك مسؤولة بشكل  .1.5
رئيسي عن إدارة االتصاالت بشأن االستجابة  

 للجوائح واألمراض المعدية والكوارث األخرى؟ 

   

 

تدابير الن المناسب ووهل توضح إدارتك القان .1.6
الجديدة وإجراءات التشغيل القياسية ألصحاب  

  هور العام؟ ما هي قنواتئيسيين والجمالر صالحالم
 التواصل المستخدمة؟

   

 

هل تتبع إدارة الجمارك خطة معينة  .1.7
الستمرار األعمال لضمان مواصلة العمليات في 

 حاالت الطوارئ؟ 
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 . اإلطار القانوني2
   

 

ن إطار العمل القانوني ضمهل يت .2.1
رث االكوالوطني أحكاًما متعلقة بإدارة 

 الطبيعية؟

   

 

الجمارك أحكاًما محددة  هل يتضمن قانون .2.2
متعلقة باستيراد سلع اإلغاثة في حالة الكوارث، مثل  
اإلعفاء من الرسوم الجمركية و/أو تطبيق إجراءات 

 إلى ذلك؟ محددة لتجهيز شحنات اإلغاثة، وما

   

 

هل تُطبق اإلدارة إجراءات معينة   .2.3
 ات؟ ببة لالضطرابلمساداث لالستجابة لألح

   

 

ة طرف موقع على االتفاقية الدولية  هل الدول .2.4
لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية المعروفة باسم 

 اتفاقية كيوتو الُمنقحة؟

   

 

هل تتماشى إجراءات الجمارك مع الفصل   .2.5
التفاقية كيوتو الُمنقحة  Jمحدد المن الملحق  5

 ا؟ اتههتوجيبشأن شحنات اإلغاثة و

   

 

ى اتفاقية  هل الدولة طرف موقع عل .2.6
 اسطنبول حول السماح باإلدخال المؤقت للسلع؟ 

   

 

التفاقية اسطنبول  B.9هل أحكام الملحق  .2.7
حول السماح باإلدخال المؤقت للسلع مضمنة في 

 لوطني؟ االقانون 

   

 

هل تُطبق اإلدارة قرار مجلس منظمة   .2.8
ول دور  ح 2011ر عام صادلية االجمارك العالم

في اإلغاثة من الكوارث؟ ما هو  إدارات الجمارك  
 الوضع الراهن المتعلق بتطبيق هذا القرار؟ 

   

 

5. 



 

 

 

هل صاغت اإلدارة إجراءات التشغيل  .2.9
 اتلتجهيز شحن  ،القياسية بناًء على القانون الوطني

اإلغاثة في حالة وقوع أحداث مسببة لالضطرابات 
وقوع الكوارث اض المعدية ومرألشي امثل تف

 الطبيعية؟

   

 

هل تُطبق إدارتك أدوات أخرى لمنظمة   .2.10
 الجمارك العالمية مناسبة لسياق إدارة الكوارث مثل 
 إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية، إلخ.

   

 

الدولة على اتفاقية تيسير ت هل صدَّق .2.11
لمية لعااارة التجارة الخاصة بمنظمة التج

 أحكامها؟ وتُطبق 

   

 

تلتزم الدولة باالتفاقيات الدولية المتعلقة   هل .2.12
بمجال اإلغاثة من الكوارث مثل اتفاقية تامبير حول 

توفير موارد االتصاالت الالسلكية لتخفيف حدة 
 ات اإلغاثة؟يالكوارث وفي عمل

   

 . الموارد 3
   

 

ليص  لتخلتمت هل تستخدم اإلدارة نظاًما مؤ  .3.1
 الجمركي؟ 

   

 

نظام المؤتمت للتخليص هل يحتوي ال .3.2
 الجمركي على وحدة خاصة بمعالجة سلع اإلغاثة؟ 

   

 

 هل تستخدم الدولة .3.3
 نافذة واحدة إلكترونية وطنية؟

   

 

وارئ  لطا لعمليات اهل تضم اإلدارة مركزً  .3.4
 يتم تفعيله خالل مرحلة االستجابة؟
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تحتية للطوارئ سريعة  إلدارة بنية ى ادهل ل .3.5
توظيف للسماح باستمرار عمليات إدارة الجمارك  ال

في ظروف آمنة في حالة تفشي جائحة أو تدمير 
البنية التحتية لمرافق التخليص الجمركي بفعل كارثة  

 طبيعية؟

   

 

دارة نظاًما إلدارة المخاطر  اإلهل تستخدم  .3.6
الية ية للشحنات عمادليش ايتيح تقييد عمليات التفت

 الخطورة؟ 

   

 

هل اإلدارة تمتلك/تستخدم أجهزة تفتيش  .3.7
 وتقنيات غير اقتحامية؟

   

 

هل تمتلك اإلدارة نظاًما قائًما لإلدارة بعد  .3.8
 التخليص الجمركي؟

   

 . الموظفون4
   

 

ي المنهج التدريبي إلدارة الجمارك  توهل يح .4.1
 كوارث؟ال ةإدارعلى وحدات متعلقة ب

   

 

ريق اإلدارة في إدارة هل يستفيد أعضاء ف .4.2
الجمارك من التدريب على القيادة في أوقات 

 األزمات؟ 

   

 

هل يتلقى الموظفون العاملون في نقاط  .4.3
ء القدرات االدخول )أو تلقوا بالفعل( الدعم لبن

ا يتعلق بتطبيق إجراءات االستجابة للجوائح، يمف
 كوارث؟ وغيرها من الية دالمعواألمراض 

   

 

ري اإلدارة تمارين محاكاة مع  هل تج .4.4
أصحاب المصالح اآلخرين لتحسين االستعداد 

 التشغيلي لموظفيها؟

   

 

7. 



 

 

 

هل هناك تصور التخاذ تدابير محددة و/أو   .4.5
سالمة موظفي  ن معينة لضما تتوفير أدوا

افة الجمارك؟ يجب مراعاة األمثلة التالية وإض
قاية  نوبات العمل، معدات الويد إن أمكن: لمزا

 الشخصية، وما إلى ذلك.

   

 

ما هي ترتيبات العمل الرئيسية المطلوب  .4.6
تطبيقها في حالة وقوع أحداث مسببة  

 لالضطرابات؟ )مثل العمل عن بُعد، إلخ( 

   

 

موظفو الجمارك التدريب ى هل يتلق .4.7
ديث  لتح تاحةعلى استخدام أحدث التقنيات الم

 إجراءات الجمارك؟ عمليات و

   

 . التعاون 5
   

 

ما هي الوكاالت الحكومية األخرى المعنية  .5.1
 والمشاركة في التخليص الجمركي لسلع اإلغاثة؟ 

   

 

هل تتعاون إدارة الجمارك عن كثب مع   .5.2
األخرى المعنية باستيراد وتنظيم  يةاالت الحكومكالو

 سلع اإلغاثة؟ 

   

بشكل كافٍّ مع إدارات  عاون اإلدارةتت له .5.3
 لجمارك األخرى؟ا

   

 

هل تتعاون إدارة الجمارك مع القطاع  .5.4
 الخاص؟ ما هي آليات هذا التعاون؟ 

   

 

هل تمتلك إدارة الجمارك ُمشغالً اقتصاديًا  .5.5
 شابًها؟ م أو برنامًجا  معتمًدا
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 . إجراءات وتدابير إدارة الجمارك6
 

 منع
 

 ال
 

 الحظاتلتعليقات/الما

 

إدارة الجمارك أشكاالً مبسطة . هل تقبل 6.1
ومشروطة لإلقرارات الجمركية تخضع للتنظيم 

 خالل مدة محددة؟

   

 

هل تقبل إدارة الجمارك النموذج اإللكتروني  .6.2
 ت الداعمة؟ داكية والمستنر لإلقرارات الجم 

   

 

ة رإدا هل تُكرس إدارة الجمارك استخدام .6.3
راج الفوري عالجة قبل الوصول واإلفلمخاطر، والم ا

عن السلع لضمان التعجيل باإلفراج عن سلع  
 اإلغاثة والسلع األساسية؟ 

   

 

هل تُقيد إدارة الجمارك التفتيش المادي   .6.4
يش فتتقنيات الت ملسلع اإلغاثة لتحسين استخدا

غير االقتحامية، وتعطي األولوية لتفتيش سلع  
ا اقتضت األساسية إذ سلعلة وااإلغاث

 الضرورة؟ 

   

 

هل تتبع إدارتك طريقة مالئمة لتطبيق  .6.5
اإلعفاءات من الرسوم الجمركية وتأخير السداد،  

واإلعفاء من الرسوم لدعم التجار المتأثرين بالحدث 
 ؟المسبب لالضطرابات

   

 

تشرع إدارة الجمارك في فحص  هل .6.6
أوضاع  في طا فقالسلع و/أو أخذ عينات منه

 ائية؟ استثن

   

 

خدم إدارة الجمارك إجراءات هل تست .6.7
بديلة ليتم تطبيقها في حالة تعطل النظام  

 المحوسب )على سبيل المثال 
 النقطاع الطاقة(؟ 

   

 

9. 



 

 

 

ات جديدة  يهل تستخدم إدارة الجمارك تقن .6.8
يل التالمس الجسدي مع موظفي الجمارك  قللت

كي  لتخليص الجمروا ةرقابوتيسير عمليات ال
 للمسافرين؟ 

   

 

هل تسمح اإلدارة بمد أجل اإلدخال  .6.9
المؤقت للسلع حال وجود صعوبات متعلقة 

 بإعادة تصدير السلع؟ 

   

 

هل تتخذ اإلدارة تدابير تيسيرية للمساعدة  .6.10
 لسلع؟ افي مرور 

   

 

هل تجري اإلدارة تقييًما للتدابير المتخذة   .6.11
 ستجابة؟اال ةمرحلأثناء 

   

 

ار في اتخاذ التدابير التي  هل يتم االستمر .6.12
ثبتت كفاءتها في تحسين إجراءات الجمارك  

باتخاذ خطوات معينة، مثل تعديل القوانين المحلية 
 وإطار العمل المؤسسي؟ 
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