ADAPTING THE USE OF ASYCUDA WORLD
TO THE COVID-19 SITUATION:

GUIDELINES
دليل التوصيات لإلدارات الجمركية
19-تكييف استخدام أسيكودا العالمي مع وضع الكوفيد

TO CUSTOMS ADMINISTRATIONS

السياق
غير وباء الكوفيد 19-وبشكل عميق الطريقة التي يؤدي بها الناس وظائفهم ويباشرون
أنشطتهم .من المتوقع أن تشهد سالسل التوريد العالمية اضطرابات كبيرة ،بما في ذلك تقلص
حجم التجارة وتقلص االستثمار األجنبي والطلب على السلع االستهالكية وتراجع أسعار
السلع األساسية وتدهور اقتصادي عام وخاصة بالنسبة للبلدان النامية ذات االقتصادات
الضعيفة والهشة.
نفذت البلدان تدابير الحتواء انتشار الفيروس من خالل :ا .الحد من التنقل؛ ب .الحد من
األعمال غير الضرورية وتشجيع العمل عن بعد؛ ج .إلغاء جميع التجمعات الجماهيرية
والحث على التباعد االجتماعي ،وغيره من التدابير.
ظلت الحدود مفتوحة في معظم الدول وذلك للمحافظة على ديمومة سالسل التوريد والسماح
باالستمرارية المتواصلة لتجارة المواد األساسية كالمواد الغذائية والسلع المصنعة والمعدات
الطبية وغيرها .تقدم اإلدارات الجمركية وبقية اإلدارات الحدودية «الخدمات األساسية»
لضمان وتأمين حركة البضائع عبر الحدود وخاصة منها المنتجات األساسية .ومع ذلك
يظل موظفوها وأعوان المشغلين االقتصاديين عرضة للفيروس إن لم يتم اتخاذ التدابير
الالزمة .لذا يجب على الدول أن تعمل بشكل حاسم للحد من انتشاره وإطالق مبادرات
للقضاء على أية عدوى أخرى.
يتحوي نظام األسيكودا العالمي على الوظائف المطلوبة لمساعدة الجمارك وبقية اإلدارات
الحدودية على االستجابة بشكل أفضل لهذا الوباء  ،من خالل اعتماد سياسات وإجراءات
لمنع و/أو للحد من انتقال الفيروس في بيئات العمل المعنية ،مع ضمان التبادل السلس
للتجارة العابرة للحدود .يسمح الدعم المؤتمت الذي يقدمه األسيكودا العالمي للجمارك ولبقية
اإلدارات الحدودية وللمشغلين االقتصاديين بتقديم وبتبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا،
بحوسبة اإلجراءات من أجل تسريع التخليص الجمركي للواردات والصادرات والعبور
وغيرها من المعامالت التجارية االخرى ،مما يقلل إلى حد كبير من الحاجة إلى التفاعل
المباشر بين األشخاص.
يلتزم برنامج أسيكودا بمواصلة دعم البلدان الشريكة للتخفيف من تأثير الكوفيد 19-والسماح
لها بتعافي اقتصاداتها بسرعة في نهاية الوباء.
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I.دليل التوصيات لإلدارات الجمركية
فيما يلي توصيات الهدف منها مساعدة اإلدارات الجمركية في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الكوفيد19-في أماكن
العمل ولتقليل التفاعل المباشر بين األشخاص.

1تعزيز المزيد من المعالجة الالورقية
أتقليل الحاجة إلى تقديم النسخ الورقية للمستندات من خالل تفعيل وظيفة أسيكودا العالمي إلرسال
المستندات الممسوحة ضوئيًا .مراجعة وتعديل قواعد الضرائب في األسيكودا العالمي لجعل التحميل
اإللكتروني للمستندات الداعمة في النظام إلزاميًا .إذا لزم األمر ،يتم الرجوع إلى التشريعات المتعلقة
بحاالت الطوارئ لضمان التكافؤ القانوني للوثائق في شكلها الورقي واإللكتروني.
بتعزيز استخدام الدفع اإللكتروني لتحصيل اإليرادات بدل المدفوعات التقليدية (نقدا ،صكوك )...للحد من
التفاعل المباشر بين األشخاص .في حالة عدم توفر الدفع اإللكتروني ،يمكن استخدام ميزتي الدفع المسبق
واالئتمان في األسيكودا العالمي لتقليل عدد الزيارات.
تالسماح للمخلصين الجمركيين والمشغلين االقتصاديين بإنشاء إشعارات اإلفراج في األسيكودا العالمي
بعد التحقق من مصداقية التخليص الجمركي من قبل الجمارك واإلدارات الحكومية األخرى ،لتجنب
أي تفاعل يهدف إلى الحصول على نسخة ورقية .يجب على جميع المخلصين الجمركيين والمشغلين
االقتصاديين المصرح لهم بالعمل أثناء األزمة تقديم عنوان بريدهم اإللكتروني للجمارك من أجل استالم
إشعارات اإلفراج الخاصة بهم بشكل إلكتروني .عدا ذلك ،يمكن تحويل إشعارات اإلفراج التي يتم
تحصيلها تلقائيًا إلى للمخلصين الجمركيين والمشغلين االقتصاديين من خالل بوابات الويب ،وبالتالي
ضمان إمكانية استالم البضائع.

2مراجعة معايير مخاطر أسيكودا
أإعداد قائمة لتصنيف السلع المتعلقة باإلمدادات الطبية الطارئة الخاصة بالكوفيد( 19-انظر إلى قائمة
منظمة الجمارك العالمية للمنتجات الطبية الطارئة الخاصة بالكوفيد )19-1لمساعدة المخلصين الجمركيين
وموظفي الجمارك في اإلعداد والتحقق من البيانات التي تحتوي على هذه السلع.
بدعوة وحدة إدارة المخاطر لوضع معايير للمخاطر تسمح بالتخليص السريع لشحنات السلع الطبية
الطارئة المرتبطة بـالكوفيد .19-يجب الحفاظ على نسبة مئوية مخفضة من التفتيش المادي (المسلك
األحمر) والفحص الوثائقي (المسلك األصفر) لضمان الحد األدنى من الفحص الكتشاف ولردع أي
تحايل أو إساءة الستخدام هذا اإلجراء التسهيلي .يجب التأكد جديا من أن سلع الطوارئ هذه ال تخضع
ألي معايير مخاطر أخرى.
تيجب على اإلدارات الجمركية التي أعدت برنام ًجا للمشغلين االقتصاديين المعتمدين أو برنامج المشغل
الموثوق ،التأكد من أن معايير االستهداف للتفتيش المادي تتوافق مع البرنامج الذي تم إعداده .في حالة

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
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عدم وجود مثل هذا البرامج ،يمكن إجراء ترتيب لمجموعة من المشغلين الموثوق بهم لتخصيص مستوى
أدنى من التدخل لهم للحد من عمليات التفتيش المادي .يوصى بإجراء تحليل تنازلي يأخذ بعين االعتبار
المشغلين االقتصاديين ذاو األحجام األعلى وأعلى معدالت الموثوقية من أجل تصنيف المشغلين ومن ثم
منحهم معدل تفتيش أقل؛ سيكون هذه مقدمة اعداد برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين.
ثمراجعة معايير المخاطر لتقليل معدل الفحص المادي في المكاتب حيث تكون موثوقية المشغل أعلى،
وزيادة الرقابة الوثائقية في المكاتب حيث تكون الموثوقية أقل .يجب وضع إعدادات لمعدالت التدخل وفقًا
لتوافر الموظفين المنتشرين للقيام بأعمالهم في غضون أطر زمنية معقولة.
جدعوة جميع الموظفين (إدارة المخاطر والرقابة الوثائقية والتفتيش المادي والمراقبة ما بعد التخليص)
لمضاعفة يقظتهم فيما يتعلق باستيراد منتجات الطوارئ الطبية المرتبطة بـالكوفيد 19-من أجل ضمان
التوازن بين تيسير التجارة والرقابة الجمركية.
حإنشاء وحدة إدارة مخاطر متعددة الوكاالت (الجمارك وهيئة الموانئ ووزارة الصحة ووزارة الزراعة
ومكتب المعايير ،إلخ) من أجل تنسيق تشاركي لتدابير سريعة وفعالة لتيسير التجارة واستهداف المخاطر
وعمل اإلدارات الحدودية الرقابي.

3التعديالت التنظيمية
أإذا لم يكن هذا هو الحال بالفعل ،يمكن إلدارة الجمارك وبقية اإلدارات الحدودية ،وإن أمكن من خالل
اللجنة الوطنية لتيسير التجارة ،تعيين نقطة اتصال للسيناريوهات المختلفة .على سبيل المثال فيما يتعلق
بالمدفوعات ،اإلفراج على السلع دون دفع الرسوم والرحالت الجوية اإلنسانية وبيانات الحمولة واألفراد،
إلخ .يجب تحديد نقاط االتصال ونشرها بوضوح إذا لزم األمر.
بإعادة توزيع مؤقت لمسؤوليات كبار موظفي الجمارك ،بما في ذلك المديرين الذين تقلصت وحداتهم أو
الذين تم علقت مهامهم مؤقتًا.
تيجب وعلى قدر اإلمكان أن يتناوب موظفو الجمارك وبقية اإلدارات الحدودية الذين يعملون في المناطق
المعرضة لخطر للعدوى بـالكوفيد 19-بمعدل أسبوعي أو أقل.
ثتجب على وحدات المراقبة الجمركية الحدودية إلى تعزيز إجراءات التحليل لبيانات الحمولة وذلك للكشف
المسبق عن شحنات السلع التي تتطلب التفتيش المادي .يجب توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين
الذين يُطلب منهم التعامل المادي مع السلع واألفراد.
جإنشاء وحدة معالجة مركزية ،تحترم تدابير اإلبعاد االجتماعي السارية ،لمركزة الفحص الوثائقي من خالل
تجميع أقسام التدقيق الموزعة في مكاتب التخليص الجمركي .يعمل تركيز الخبرة في وحدة مؤسسية على
تحسين جودة الضوابط وفعاليتها .كما يوفر االستجابة الفورية الالزمة لتحيين معايير االستهداف ونظام
تناوب الموظفين ويضمن وقت استجابة أسرع.
حتزويد الموظفين األساسيين بالهواتف المحمولة وإنشاء مجموعات اتصال رسمية (واتسابWhatsApp :
وإشارة ،Signal :إلخ) لوكالء الشحن ولمخلصي الجمارك ولباقي المشغلين الذين يقدمون الخدمات
األساسية .ستمكن هذه المبادرة من االحتفاظ بسجل لتبادل الرسائل وفي نفس الوقت االتصال السريع
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وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎرك اﻷﺳﺎﺳﯾن ،ﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣﻛﺗب
اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻣوظﻔﻲ وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ وﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻛﻧﻘﺎط اﺗﺻﺎل.
ز .ﺗطوﯾر إطﺎر اﺗﺻﺎل اﻓﺗراﺿﻲ ،ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﺑﯾن اﻷﻗﺳﺎم واﻟدواﺋر واﻟﻣدﯾرﯾﺎت وﺑﯾن
بموظفي الجمارك األساسين ،مثل المحاسب ومكتب المساعدة وموظفي وحدة معالجة مركزية وموظفي
اﻹدارات ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻌﺎون اﻟﺿروري ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
الجمارك المعينين كنقاط اتصال.
واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﯾﻛروﺳوﻓت ﺗﯾﻣز:
والمديريات وبين اإلدارات لضمان
والدوائر
قدر :اإلمكان،
افتراضي،
إطار اتصال
ختطوير
ﻟﮭذا اﻟﻐرض.
األقسامﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
بين ﺑراﻣﺞ
 Skypeأو
ﺳﻛﺎﯾب
 Microsoftأو
Teams
استمرارية االتصاالت والتعاون الضروري للحفاظ على العمليات والتدفقات التجارية ،مع احترام تدابير
 Teamsوأواﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠﯾص
تيمز:اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺎ
اﻟﻣﺧﺎطر و
استخدامﻣﺛل إدارة
يمكناﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟوﺣدات
التباعد ﻣن أن
ح .اﻟﺗﺄﻛد
Microsoft
مايكروسوفت
االجتماعي.
سكايب  : Skypeأو
ﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن ﻟﺗﺳﮭﯾل وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷروﻋﺔ.
لهذاﮭﺎ اﻟ
ﯾوﻓر ﻟ
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ،
الغرض.
مشابهة
برامج
اﻟﻼزﻣﺔ
واﻷدوات
ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات
ذﻟك ،ﻣﺟﮭزة
إدارة ﻟم ﯾﺗم
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،إن
وﺳﯾﺎﺳﺔ
أن أﺑﺣﺎث
وﺣدة
الجمركية ،يوفر
والرقابة
التخليص
والمراقبة ما بعد
المخاطر
الحيوية مثل
الوحدات
إﻧﺷﺎءمن
ط.دالتأكد
المشروعة.
ﻛﺷف وتعزيز
لتسهيل
والمدربين
الموظفينﻟﯾلالمؤهلين
اﻟﺗورﯾد )اﻷﺣﺟﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
التجارةﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ
اﻻﺿطراﺑﺎت
واﻟﺑﺣث ﻟ
اﻟﻣﻌطﯾﺎت
لهاﻹﺟراء ﺗﺣﺎ
ﻟﻼﺳﺗﯾراد وﻟﻠﺗﺻدﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ( ،وإﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻷﺛر اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻋﻠﻰ
ذإنشاء وحدة أبحاث وسياسة تجارية ،إن لم يتم ذلك ،مجهزة بالمهارات واألدوات الالزمة إلجراء تحاليل
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ.
لكشف االضطرابات في سلسلة التوريد (األحجام التجارية لالستيراد وللتصدير والقيم
اﻹﯾراداتوالبحث
المعطيات

اإليرادات
المستهدف
ﻣناألثر
تحليالت
السلع)،
وأسعار
الجمركية .اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
اﻟدﻋم ﻋن ﺑﻌد.
علىوﺗﻘدﯾم
ﻟﻠطﻠﺑﺎت
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
وإجراء ﯾﺗﻣﻛن
ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺗﻰ
ﻣﻛﺗب ا
الجمركيةﺳﻌﺔ
ي .اﺿﺑط
اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
للطلباتﻣﻛﺗب
االستجابة ﺧدﻣﺎت
اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺟﮭﺎت
مكتبﻧطﺎق
سعة ﻋﻠﻰ
واﻟﺗﻌرﯾف
عن بعد .التبليغ والتعريف
وتقديم الدعم
يتمكن من
واﺳﻊ حتى
المساعدة
راضبط
على نطاق واسع بجهات االتصال لمختلف خدمات مكتب المساعدة.

 .4ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
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ّ
اﻟﻧظر 2ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺧﻔض أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ وﻏﯾر
اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ
 4أ.
الضريبية
ﺣث السياسة
تغييرات
اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ واردات اﻷدوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻷﺧرى ذات
أ ّ
حث الحكومات على النظر في وضع سياسات لخفض أو إلغاء التدابير التعريفية وغير التعريفية التي
اﻟﺻﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﯾﺳﯾر ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود.
تؤثر على واردات األدوية األساسية والمعدات الطبية والسلع األخرى ذات الصلة ،وبالتالي ضمان تيسير
ﺳﯾﺎﺳﺔعبر
األساسية
المنتجات
ب.حركة
الحدود.ﺟدﯾدة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻛوﻓﯾد) 19-اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾّﺔ
ﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻧﻌﻛس أي
ﯾﺟب أن
واﻟﺗﻧﺎزﻻت واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻹﻋﻔﺎءات ،اﻟﺦ( ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳﯾﻛودا
بيجب أن تنعكس أي سياسة ضريبية جديدة استجابة للكوفيد( 19-التغييرات التعريفيّة والتنازالت
دﻗﯾﻖ
الضريبية ﺑﺣﺳﺎب
ﺳﯾﺳﻣﺢ ھذا
واﺿﺢ ﻟﮭﺎ.
ﺗﻌﯾﯾن رﻣز
ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
ﻟﺧﺳﺎرةمن خالل تعيين رمز
العالمي،
لألسيكودا
القواعد
إﻋﻔﺎءالخ) في
واإلعفاءات،
الضريبية
واالمتيازات
واﻟﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺗﻘﺎرﯾر
هذا أﺛﻧﺎء
سيسمح19
لها .اﻟﻛوﻓﯾد-
واضحﺑﺳﺑب
اﻹﯾرادات
اإليرادات بسبب
لخسارة
إﻋداددقيق
بحساب
إعفاء
اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ .الكوفيد 91-أثناء إعداد التقارير
والتحليل اإلحصائي.

 .5ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت

ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﻣل اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺧزﯾن
التحتيةاﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
البنيةإذا ﻛﺎﻧت
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ
 5أ.
واالتصاالت
المعلومات
لتكنولوجيا
تعديالت
ﻟﻠوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﻣﺳوﺣﺔ ﺿوﺋﯾًﺎ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺧزﯾن ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.
أتحقق مما إذا كانت المساحة المتاحة لتخزين البيانات كافية للتعامل مع الحمل اإلضافي للوثائق الممسوحة
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧطﺎق اﻟﺗرددي
حسبﻟﺗوﻓﯾر
اﻹﻧﺗرﻧت
ﺧدﻣﺔ
ﻣزودي
مساحةإﻟﻰ
اﻟﺿرورة
الحاجة.
البيانات
قاعدة
تخزين
ﻋﻧدزيادة
اﻟﻠﺟوءمع
ب.ضوئيًا
ﻟﺧدﻣﺎت ﻧظﺎم اﻷﺳﯾﻛودا ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﻣﺳوﺣﺔ ﺿوﺋﯾًﺎ .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن
باللجوء عند الضرورة إلى مزودي خدمة اإلنترنت لتوفير زيادة في عرض النطاق الترددي لخدمات نظام
أن ﯾُطﻠب ﻣﻧﮭم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻠﻔﺗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ھواﺗف ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ إدارة
األسيكودا بما يتناسب مع الحجم المتوقع للوثائق الممسوحة ضوئيًا .كما يمكن أن يُطلب منهم القيام بلفتة
اﻟﺟﻣﺎرك.
لتوفير هواتف محمولة للموظفين األساسيين في إدارة الجمارك.
تجارية
وأﺟﮭزة
(األجهزةاﻟﻠوﺣﯾﺔ
المحمولة)اﻷﺟﮭزة
االتصاالتاﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
معداتاﻻﺗﺻﺎﻻت
جميع ﻣﻌدات
توزيع ﺟﻣﯾﻊ
إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ
وأجهزة الكمبيوتر
اللوحية
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إعادة
اﻋﺗﺑﺎر إمكانية
ج.تاعتبار
ﻋﻠﯾﮭم
عليهمﯾﺗﻌﯾن
يتعيناﻟذﯾن
اﻟﺟﻣﺎرك
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(
اﻟﻌﻣلمنﻋنمنازلهم فيما
عن بعد
العمل
ﻣوظﻔﻲالذين
ﻋﻠﻰالجمارك
موظفي
واﻷﺟﮭزةعلى
اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ المماثلة)
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗرواألجهزة
المحمولة
ﻣﻧﺎزﻟﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑوظﺎﺋﻔﮭم.
يتعلقﻣن
ﺑﻌد
بوظائفهم.

 2ﺗداﺑﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻛوﻓﯾد https://www.imf.org/en/Topics/imf- and-covid19/Policy-Responses-to-COVID- 19 :19-
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د .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد ﺗﺟﮭﯾز ﻣرﻛز ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧوي اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،إن ﻟم ﯾﺗم ذﻟك ﺑﻌد.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎرك وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻹدارات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑذل ﻛل
ﺻﻰ ﺑﮫ أﯾﺿًﺎ ﺗﻌزﯾز
اﻟﺟﮭود اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧوي ﻷﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ .ﻣن اﻟﻣو ّ
اﻹﺟراءات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر وﻣﺣﺎﻛﺎة ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ثالقيام بإعداد تجهيز مركز بيانات ثانوي احتياطي خارج الموقع األساسي ،إن لم يتم ذلك بعد .يجب على
ه .أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
الجمارك وغيرها من اإلدارات الهامة المنخرطة في التجارة الدولية بذل كل الجهود الممكنة إلنشاء مركز
الختبار ومحاكاة خطة
تعزيز
صى به أي
ازدادالمو
الحيوية .من
ألنظمتها
ثانوي
•بيانات
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ً
ﻋدد ّ
األمنيةﻧظﺎم
اإلجراءاتﺧﺎرج
اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن
ضاﻋﺑر
اﻟﻘراﺻﻧﺔ ﻛﻠﻣﺎ
ﻧﺷﺎط
ﯾﺗزاﯾد
االستمرارية
التشغيلية ..وﻟذﻟك ﻧوﺻﻲ ﺑﺄن ﺗزﯾد إدارات اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻷﻣن
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻐﻠﻖ
جأمن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭﺎ؛
المعلومات:
ﺋﮭم اﻟﻣزﯾد
ﻟﻘﺿﺎ
ﺑﺎﻟﻧظر
المعامالت أﻣن
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ
كلماﺑﺗدرﯾب
اﻟﺟﻣﺎرك
إدارات
االتصاالت المغلق.
نظام
خارج
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت من
عبر اإلنترنت
ازداد عدد
القراصنة
ﻧوﺻﻲنشاط
••يتزايد
ﻋن ﺑُﻌد.
ﺳﯾﺎق ﻋﻣﻠ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ
اﻟوﻗت
ﻣن
مراقبتها ألمن معلوماتها؛
الجماركﮭممن
إدارات
ﻋﺑربأن تزيد
نوصي
ولذلك

•نوصي إدارات الجمارك بتدريب الموظفين على أمن المعلومات بالنظر لقضائهم المزيد من الوقت
 .6إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرة
عبر اإلنترنت في سياق عملهم عن بُعد.
أ .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺛﺑﯾت وﺗﻌرﯾف واﺳﺗﺧدام ﺗﻘﺎرﯾر  3ﻧظﺎم اﻷﺳﯾﻛودا ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺛر أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﻧﻣﺎذج
اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺟﻣﺎرك.
بياناتﻹﻧﺗﺎج
تحليل ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋل
التجارة
6إجراء

ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
لتحليلﺗرﺗﺑط
ﯾﺟب أن
نظاماﻷزﻣﺔ.
تقارير3ﺗﺄﺛﯾر
وأﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟرﺻد
ﺗﺣﻠﯾﻼت ﯾوﻣﯾﺔ
كنماذج في وسائل
استخدامها
األثر أو
األسيكودا
وتعريف واستخدام
إﺟراءبتثبيت
ب .أالقيام
اﻷزﻣﺔ وﺑﻌدھﺎ( ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن
) 2020أﺛﻧﺎء
اﻷزﻣﺔ( و
التقارير)ﻣﺎ ﻗﺑل
إلنتاج 2019
اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻌﺎم
الجمارك.
قبل إدارة
مستخدمة من
متاحة
وأﺟور اﻟﺷﺣن CIF :ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ وﺗﻠﺧﯾص
بإجراء تحليالت يومية وأسبوعية لرصد تأثير األزمة .يجب أن ترتبط على 4األقل بالتحليل المقارن لعام
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺷﮭرﯾﺔ )ﻓواﺗﯾر اﻟﺷﺣن واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ وﺣﺟم
( 2019ما قبل األزمة) و( 2020أثناء األزمة وبعدها) لقيمة التكلفة والتأمين وأجور الشحنCIF :
اﻟﻌﺷرﯾن ﻗدﻣﺎ
وإجماليﺣﺎوﯾﺔ
المستوردةﻣﺎ ﯾﻌﺎدل
اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرة و
المحصلة(.وتلخيص المعامالت اليومية والشهرية (فواتير الشحن
اإليرادات
للمنتجات

4
التي تمت
واإلعالنات
قدما).
حاويةﺑﯾنالعشرين
وما يعادل
المبادالت
اﻷﺷﺧﺎص،
اﻟﺿرورﯾﺔ
التجارةﻏﯾر
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت
وحجمﻛﺑﯾر ﻣن
معالجتهاإﻟﻰ ﺣد
أﻋﻼه ﺳﯾﻘﻠل
اﻟﻣذﻛورة
إن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗوﺻﯾﺎت
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
غير ﺿﻣﺎن
اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻣﻊ
المذكورة اﻟورﻗ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳﺦ
وﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ
األشخاص ،ويقضي على
الضرورية بين
اﻟﺗﺧﻠﯾصالتفاعالت
ﻋﻣﻠﯾﺔكبير من
وﯾﺑﺳطإلى حد
أعالهﯾﺔسيقلل
التوصيات
إن تنفيذ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
ﻣﺎدﯾﺔ
ﻏﯾر
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺑﯾﺋﺔ
ﺗﻌزﯾز
ﻓﻲ
واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
استخدام النسخ الورقية ويبسط عملية التخليص الجمركي مع ضمان استمرارية العمليات والمساهمة في تعزيز بيئة
معالجة غير مادية بالكامل.

 3ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﻧﺳﻖ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻧظﺎم اﻷﺳﯾﻛودا اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟدول.
 4ﻣﺳﺟﻠﺔ ،ﺗﻣت ﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ ،ﻣدﻓوﻋﺔ ،ﻣﻔرﺟﺔ وﻣرﻓوﻋﺔ
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II.دعم برنامج أسيكودا التابع لألونكتاد
تضل األونكتاد على استعداد لمساعدة اإلدارات الجمركية على تخفيف األثر السلبي المتوقع لهذا الوضع المؤسف.
يمكن أن يتخذ هذا الدعم األشكال التالية:

1خالل األزمة
أتقديم المساعدة التقنية والوظيفية عن بعد باستخدام وسائل العمل عن بعد .خبراء األسيكودا التابعة
لألونكتاد في المنطقة مستعدون لتقديم المساعدة والدعم اليومي عن طريق التداول عن بعد .يوصى
بأن تتصل اإلدارات الجمركية بالمنسق اإلقليمي لبرنامج األسيكودا لهذا الغرض .سيتم تخصيص خبير
مناسب لتقديم الدعم.
بالمساعدة في استخراج البيانات وإعداد التقارير ورصد أثر األزمة .من المهم أن تقوم اإلدارات الجمركية
برصد وتحليل هذا التأثير على سلسلة التوريد للتجارة الدولية وتحصيل اإليرادات الجمركية ومشاركة
هذا التحليل مع الوزارة األم ومع حكوماتها.
تالمساعدة في مراجعة معايير المخاطر .خبراء إدارة المخاطر في األونكتاد على استعداد للمساعدة في
استعراض معايير المخاطر في نظام األسيكودا على النحو المفصل أعاله.
ثوضع وتنفيذ خطط االستمرارية التشغيلية .نشجع بقوة اإلدارات الجمركية على تفعيل الخطة االستمرارية
التشغيلية في أقرب وقت ممكن .إذا لم يتم تطويرها بالفعل نوصى باإلجراءات التالية:
•إنشاء فريق الخطة االستمرارية التشغيلية إلدارة أي انقطاع للعمليات؛
•ضرورة مساعدة وحدات الجمارك ووحدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحديد وتوثيق
الوظائف والعمليات التجارية الهامة؛
•إجراء أي تدريب ضروري لفريق الخطة االستمرارية التشغيلية؛
•إجراء اختبارات لتقييم الخطة االستمرارية التشغيلية واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الستئناف األنشطة؛
جاتاحة فرق استمرارية األعمال للتنسيق ولإلدارة الفعالة لألنشطة .إعداد الفرق أوالً من خالل مراجعة
واختبار خطط استمرارية العمل .تشمل مسؤولياتهم:
•اختبار ومراجعة الخطة االستمرارية التشغيلية؛
•إعداد وتوثيق اإلجراءات:
•استعادة بيانات المخدم والنسخ االحتياطي لها؛
•تفعيل مخدمات البيانات االحتياطية؛
•تفعيل مخدم التطبيق مخدم الويب االحتياطي.
•إنشاء قوائم اتصال لنشر المعلومات أثناء وقوع كارثة أو حادث مكره؛
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•تحديد الموارد األساسية؛
•وضع بروتوكول لتنفيذ المهام واألنشطة التنظيمية الرئيسية أثناء الكارثة .توعية الفرق ببروتوكوالت
استمرارية األعمال المعمول بها؛
•ضم الفرق ألشخاص ذوي مهارات تقنية ووظيفية؛
•ضم الفرق لممثلين عن بقية اإلدارات الحدودية والشركاء اآلخرين.
حاعتمادًا على مدى االضطراب الذي تم مواجهته يجب على اإلدارات الجمركية تطوير استراتيجيتها الستعادة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستويات التالية:
•البيئة المادية لمركز البيانات (األمن والتحكم في درجة الحرارة وإمدادات الطاقة دون انقطاع وما إلى
ذلك)؛
•البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل الشبكة والمخدمات وأجهزة الكمبيوتر الثابتة
والمحمولة واألجهزة الالسلكية ،إلخ ...؛
•البرامج والتطبيقات :تبادل البيانات اإللكترونية والبريد اإللكتروني وإدارة الموارد التنظيمية وحلول
العمل عن بعد وأدوات اإلنتاجية المهنية وما إلى ذلك؛
•األمن ونقاط الضعف :التحقق من الوصول إلى التطبيقات وأن مخدمات الويب تستخدم بروتوكول نقل
النص التشعبي اآلمن .HTTPS :التأكد من وجود شهادات أمن طبقة النقل للتحقق من صحة مواقع الويب
وتشفير جميع االتصاالت بين المستخدمين وموقع الويب .يجب الحصول على جميع الشهادات المطلوبة
من سلطات التصديق المعترف بها؛
•االتصال بمزودي الخدمة (عرض النطاق الترددي واأللياف والكابالت والالسلكيات وما إلى ذلك)؛
•إدارة البيانات (النسخ االحتياطي واالستعادة)؛
خإجراء تحليل األثر على األنشطة التجارية مع مراعاة جميع العمليات والوظائف الحاسمة باإلضافة إلى موارد
الدعم الالزمة .يجب أن يأخذ هذا التحليل في االعتبار ويحدد اآلثار التشغيلية والمالية الناتجة عن انقطاع
الوظائف والعمليات الجمركية بسبب أي أزمة .سيقدم األونكتاد دليالً تفصيليا ً لتحليل األثر على األنشطة
التجارية يحتوي التوصيات المناسبة.

2ما بعد األزمة .عندما تصدر السلطات الوطنية قرارا ً بالعودة إلى طبيعتها ينبغي أن تقوم
إدارات الجمارك على الفور باألنشطة التالية:
أإجراء تحليل للبيانات المتعلقة باألثر التجاري لألزمة (بنا ًء على عملية تقييم مستمرة لألثر المحددة أعاله)؛
بإجراء تقييم لألثر على المشغلين االقتصاديين والشركاء؛
تتقديم أي مشورة بخصوص السياسة االقتصادية والتجارية المطلوبة (إعادة الهيكلة واإلصالحات)؛
ثتحديد واقتراح آليات لزيادة اإليرادات؛
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جدعوة شركاء التنمية الدوليين لمناقشة تنسيق االستجابة لألزمة؛
حيمكن لألونكتاد ،إذا لزم األمر ،أن تنظم أو تشارك في تنظيم مؤتمر إقليمي افتراضي بشأن االستجابة فيما
بعد األزمة من أجل تحفيز النقاشات بشأن المواضيع المذكورة أعاله.
خويبقى األونكتاد على استعداد للمساعدة فيما سبق.

III.الخاتمة
على الرغم من األثر السلبي المتوقع لهذه األزمة العالمية على االقتصاد والتجارة تعتقد األونكتاد أنه وبفضل خبرتها
الواسعة في التجارة والتنمية والتقنيات المتقدمة لنظام األسيكودا ،فإن االنقطاع المتوقع في سلسلة التوريد الدولية وفي
االقتصادات الوطنية يمكن الحد منه وبشكل كبير ،إذا اُتبعت التوصيات المذكورة أعاله .ستحتاج البلدان النامية على
وجه الخصوص إلى كل المساعدة التقنية والمالية المتاحة للتعافي في أقرب وقت ممكن من هذه الجائحة غير المسبوقة.

للمزيد من المعلومات:
https://tft.unctad.org/ports-covid-19/
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
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