
 سلط عليها الضوءالتي  توصيات السياسات مسودة

 لمجموعة العمل المعنية بالتجارةاالجتماع الرابع عشر 

في أنقرة  2019 ر/تشرين األولأكتوب 24عقدت مجموعة عمل الكومسيك للتجارة بنجاح اجتماعها الرابع عشر في 

أجرت وقد اإلسالمي".  التعاونالجمركي في الدول األعضاء في منظمة  العبوربتركيا تحت شعار "تحسين أنظمة 

 بأنظمةبين الدول األعضاء فيما يتعلق  اتتقريب السياس حول مناقشاتخالل االجتماع المعنية بالتجارة مجموعة العمل 

ا لالجتماع خصيصجري أالذي للتقرير البحثي ة وفقا للنتائج الرئيس االجتماعوثيقة تم إعداد  وقد العبور الجمركي.

التي أرسلها مكتب تنسيق  اتالدول األعضاء على أسئلة السياسلمجموعة العمل المعنية بالتجارة وردود الرابع عشر 

على  الحاضرونوافق خالل االجتماع و. مجموعة العمل المعنية بالتجارة تنسيقالكومسيك قبل االجتماع إلى جهات 

سُلط الضوء عليها التي  اتن الوثيقة الحالية توصيات السياستتضمو. االجتماعالواردة في وثيقة  اتتوصيات السياس

 خالل االجتماع.

االستفادة من  عن طريقدارات الجمارك الوطنية إطار قانوني وإجرائي مناسب إل وضع: 1 توصية السياسات

 ليات أخرى، إلى جانب آالعبور الجمركي الخاصة بأنظمةاالتفاقيات الدولية 

يكلَّف هو وجود إطار قانوني وإجرائي مناسب للنقل الدولي  الالزمة الستخدام فعالالمسبقة  األساسية أحد الشروطإن 

، تشجع نيإلى جانب اإلطار القانوني الوطوال سيما إدارات الجمارك الوطنية. وتنفذه السلطات الوطنية المعنية،  به

( واالتفاقيات والمعايير الدولية )مثل ومنظمة الجمارك العالميةمثل منظمة التجارة العالمية ) المعنيةالمنظمات الدولية 

األمان معايير وإطار  منظمة التجارة العالميةبلتجارة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير ا المعّدلةاتفاقية كيوتو 

قات ثنائية وإقليمية مع الحكومات / اإلدارات الجمركية إبرام وتنفيذ اتفاعلى ت العالمية( الحكوما الجماركمنظمة ب

 العبور الجمركي. أنظمةاألخرى للتعاون في مجال 

العبور الدولي.  ستسّهل، فإنها يير والتوصيات الدولية ذات الصلةوالمعا المواثيقوطالما أن هذه االتفاقات تتماشى مع 

 لما يلي:بشكل خاص  امهماألمر هذا ويعتبر 

ذات الصلة بأنظمة العبور الدولية  الهيئاتاإلسالمي في التعاون منظمة الدول األعضاء في انخفاض مشاركة • 

 الجمركي

 عن المنظمات الدوليةالصادرة والمعايير والتوصيات الدولية  للمواثيقعدم التنفيذ الكامل • 

لمعايير ا وبين بأنظمة العبور الجمركيالمتعلقة  نين واللوائح الجمركيةعدم االتساق بين التشريعات الوطنية والقوا• 

 والتوصيات الدولية 



 المواثيقالمحددة في  العبورمع أحكام  تتماشىمعظم االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف الحالية ال • 

 والمعايير والتوصيات الدولية

 

، ال سيما ت ذات الصلةللمعلومات بين جميع الوكاال تطوير نظام تبادل إلكتروني فعال/وضع: 2 توصية السياسات

 المتجاورةبين البلدان 

، العملية، بين جميع الوكاالت ذات الصلة المشاركة في التبادل الفعال للمعلومات، دون اإلخالل باألمن القومي يعتبر

في  ضروريا، عنصرا المتجاورة، ال سيما بين البلدان مراقبة النقل والسلطات األمنيةوالجمارك وحدات بما في ذلك 

 إدارة عمليات النقل ومراقبتها.

، ال سيما بين إلى الحد األقصىاألثر اإليجابي لتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية ذات الصلة  زيادةمن أجل و

لكتروني للتبادل اإلمشترك معيار /وضع مفهومينبغي ، بأنظمة العبور الجمركيسلطات الجمارك الوطنية ذات الصلة 

بشكل  امهماألمر هذا ويعتبر . إدارات الجماركبين )القريب( الوقت الحقيقي" "في  لمعلومات ما قبل الوصولوالتلقائي 

 :لما يليخاص 

لديها تكنولوجيا المعلومات )بعض البلدان األعضاء لالتصاالت ووجود مستويات مختلفة من التطور التكنولوجي • 

 (عتيقةمعلومات أنظمة تكنولوجيا 

  ةالجمركي اتمعالجة البيانمختلفة لاستخدام أنظمة • 

 معلومات مع خدمات الجمارك األخرىأساس تنظيمي وطني لتبادل ال االفتقار لوجود• 

 

 العبور الجمركيأنظمة والمراقبة  لضمان إدارة: تطوير نظام فعال 3 توصية السياسات

منخفضة قدر اإلمكان وأال تتجاوز مجموع أعلى معدالت الرسوم  أنظمة العبور الجمركييجب أن تكون ضمانات 

الضمان المطلوب من  صورةيجب أن تكون الجمارك مرنة في كما جمارك العبور.  منطقةعلى  المفروضةالجمركية 

العامة التي تغطي عمليات العبور الفردية أو  صكوك الضمانقبول النقدية أو  اإليداعاتاإلصرار على خالل عدم 

 لمتعددة.ا

مبلغ الضمان على أساس من خالل حساب  موحد لمنح ضمان شاملبشدة بوضع إجراء إلدارات الجمركية اوصى كما ت

 التي قام بها مقدم الطلب في الفترة السابقة. العبورحجم عمليات 



 تؤخذ في االعتبار ما يلي: ينبغي أال، عند حساب مبلغ الضمانو

  ةمقتطعأي عقوبات يحتمل أن تكون • 

 لتأخير في الدفع على اأي فائدة • 

 مخاوف أخرى من شأنها أن تزيد من مبلغ الضمان أو تعيق عمليات النقل دون داع.• 

الكامل إال للشخص الذي يستوفي بال يتم منح إذن باستخدام الضمان الشامل مع مبلغ الضمان  وفقا لتقييم المخاطرو

 الشروط التي وضعتها السلطات الوطنية.

، يمكن للحكومات إعداد قائمة بالسلع ذات الخطورة العالية وفقا لمستوى المخاطر المعترف بهفإنه ، باإلضافة إلى ذلكو

على أساس  ،الحكومات بانتظام تقيّمقد  وفي العادةنشر الحد األدنى المحدد لمعدالت حساب الضمان. من خاللها يتم 

 عالية الخطورة.، مستوى المخاطرة الفعلي وقائمة البضائع سنوي

، والتي تغطي ول لعمليات عبور واحدة أو متعددةأحد المتطلبات األساسية ألي نظام عبور هو ضمان ساري المفعإن 

الوطنية أو أنظمة العبور الجمركي في  الضمانلزيادة واألخرى.  المفروضة كامل مبلغ الرسوم الجمركية والرسوم

إلجراءات اومع أنظمة العبور الجمركي الذي يمكن استخدامه  ارة الضمان، يوصى بتطوير نظام إدالدولية/اإلقليمية

نظام إدارة الضمان ما إذا ويراقب  ويفحص. مكتب الضمان الجمركي نظام إدارة الضمان ويديراألخرى.  الجمركية

 جمركي جديد. بيانالضمان ال يتم تجاوزه عند تقديم  إعفاءكان مبلغ الضمان أو المبلغ المرجعي للضمان الشامل أو 

 .العبوراإلجراءات والمستندات الالزمة لتسهيل عمليات  تيسير: 4 توصية السياسات

وقد تطلب البيانات  ،العبور لبيانإلى تقليل البيانات المطلوبة  والوكاالت الحكومية األخرىتحتاج اإلدارات الجمركية 

 ومتطلبات الوثائقوز لهم مراجعة اإلجراءات الشكلية ، يجفي هذا الصددوالالزمة لتحديد البضائع ووسائل النقل. 

 بالعبور بهدف تقليل تعقيدها. الخاصة

، بما في ذلك تقديم البيانات والنماذج المواتيةتشجيع اإلدارات الجمركية على توفير الشروط والمتطلبات  كما يتم

اإلدارات الجمركية والوكاالت الحكومية تراجع قد ومؤسسات األعمال. إلى جميع المبسطة لعمليات النقل العابر 

 مع المتطلبات اإلقليمية والدولية. توفيقهاالخاصة بالعبور بهدف الوثائق  ومتطلباتا اإلجراءات الشكلية أيض األخرى

البضائع  بإخضاعالتالية فيما يتعلق إجراءات التيسير ، يجوز للسلطات الجمركية التصريح بأي من الطلب وبناء على

 مكاتب الجمارك الداخلية: لدىأو في نهاية هذا اإلجراء العبور الجمركي ألنظمة 

دون تقديمها إلى  ألنظمة العبور الجمركيالبضائع  الترخيص بإخضاع، مما يسمح لحامل المرِسل المرخصأ( وضع 

 جمارك في مكتب الجمارك للمغادرة ال



 أنظمة العبور الجمركي باستالم البضائع المنقولة بموجبالترخيص ، مما يسمح لحامل المرخصب( حالة المرسل إليه 

 المقصودةيابة عن مكتب الجمارك في الوجهة نهاء اإلجراء نإلفي مكان مرخص له 

  ألنظمة العبور الجمركي الخاضعةالبضائع  تعريفا لضمان ج( استخدام أختام من نوع خاص، حيث يكون الختم مطلوب

 ألنظمة العبور الجمركيالبضائع إلخضاع  مخفضة بياناتات متطلبد( استخدام بيان جمركي مع 

 تفاصيل تتضمنأن  على، ألنظمة العبور الجمركيالبضائع  إلخضاعجمركي  كبياننقل إلكتروني  وثيقةهـ( استخدام 

للسماح باإلشراف  المقصودة هذا البيان وتكون تلك التفاصيل متاحة للسلطات الجمركية عند المغادرة وفي الوجهة

 اإلجراء. وتنفيذالجمركي على البضائع 

 

 جمارك العبور وتيسيرها: تطوير نظم متكاملة إلدارة المخاطر إلدارة إجراءات 5 توصية السياسات

أنظمة متكاملة إلدارة المخاطر بين جميع وكاالت مراقبة الحدود المشتركة داخل البلد  وضعتحتاج الحكومات إلى 

هذه الخدمة ومن المفترض أن تسهل في مبادرات التكامل اإلقليمي. أطرافا  التي تعتبر جاورةتوفيما بين البلدان الم

يعتمد القرار على هذا ل، قدير المخاطر لكل حركة عبور بدقةيمكن توالمتكاملة لتقييم المخاطر إجراءات اتخاذ القرار. 

هذا فضال . الوكاالت الجمركية وموظفيها جانبالتقديرية من الصالحيات  استخدامسيتم تقليل  ذه الطريقةالخطر. وبه

 في إطار إدارة المخاطر الجمركية. العبوريجب إدراج عمليات  عن أنه

: ضمان إدارة حدود جيدة التنسيق من خالل تعزيز التعاون بين مختلف وكاالت مراقبة الحدود 6 توصية السياسات

 ق عبور وطني.منس  وتعيين جاورة تومع البلدان الم

هناك حاجة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين إدارات الجمارك وغيرها من الوكاالت الحكومية ذات الصلة المسؤولة إن 

هناك حاجة إلى خطة تنظيمية مناسبة للسلطات الجمركية كم أن عن مراقبة الحدود واإلجراءات المتعلقة بنقل البضائع. 

 د البشرية والتقنية الالزمة لنظام النقل.الفعال للموار التوزيععلى جميع المستويات لضمان 

ينبغي أن تتعاون وكاالت الحدود مع الدول المجاورة لتنسيق اإلجراءات عند المعابر الحدودية وتسهيل عمليات و

 بين مختلف وكاالت مراقبة الحدود.العبور يتم تشجيع الحكومات على تنسيق أنشطة عمليات  . لذلكالمرور

جميع االستفسارات والمقترحات الواردة من بلدان أخرى إلدارة  للعبورق وطني عيين منسّ ا تيمكن للحكومات أيضو

 فيما يتعلق بحسن سير عمليات النقل.

األعمال( لتعزيز الشراكة مع القطاع -: تطوير اآلليات الالزمة )مثل برنامج شراكة الجمارك7 توصية السياسات

 لمتعلقة بالعبور.السياسات واإلجراءات ا خالل عملية وضعالخاص 



تعين عليها أن تأخذ في ، يبالترانزيت الخاصةواإلجراءات  وتعديل ومراجعة السياسات بوضععندما تقوم الحكومات 

وجهات  ليعبروا عنبفرصة كافية  المماثلين لهمأو الصغار أو المتوسطين أو  متناهي الصغرتزويد المشغلين االعتبار 

يجب أن تتاح للقطاع الخاص الفرصة والوقت الكافي للتعليق على اللوائح  كما نظرهم بشأن السياسات واإلجراءات.

 المقترحة المتعلقة بحركة البضائع العابرة.

ع ولهذا  ا إلرشادات تجارية لتحسين فعالية العبور وفق-على تطوير برنامج شراكة جمركيةالجمركية دارات اإلتُشجَّ

إجراءات لمراجعة وصى الحكومات بوضع آليات/تمارك العالمية. كما ة لمنظمة الجالتابعاألعمال -الجمارك شراكة

 القرارات اإلدارية المتعلقة بالعبور والطعن فيها.

 :لفهم توصيات السياساتأدوات 

 السياساتمجاالت  تدرسأن  في اجتماعاتها الالحقةلمجموعة العمل يجوز  :للتجارةمجموعة عمل الكومسيك  -

 .ثر تفصيالمذكورة أعاله بطريقة أكال

يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم مقترحات  الكومسيك مشاريعفي إطار تمويل  الكومسيك: مشاريعتمويل  -

تقديم  لدول األعضاء المشاركة في مجموعات العملتستطيع ا الكومسيك مشاريعمن خالل تمويل و مشاريع كل عام.

بالنسبة لمجاالت  وأما مشاريع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك.

ويمكن  ،الكومسيك مشاريعيمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل ف، لمذكورة أعاله ومجاالتها الفرعيةا اتالسياس

قد تشمل المشاريع حلقات دراسية وبرامج تدريبية وزيارات و هذا الناجحة.المشاريع مكتب تنسيق الكومسيك أن يمول 

وما إلى  تحليلية وتقييم االحتياجات ومواد/وثائق التدريبدراسية وتبادل الخبراء وورش العمل وإعداد الدراسات ال

 .ذلك


