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ملخص جلسة حوار اإلجراءات الجمركية
 تم إستعراض الثالث محاور الرئيسية الخاصة بتوصيات الجولة الماضية لعام
 ،2014و هي كالتالي:
•

•

المحور األول :اإلجراءات ،آجال اإلستجابة ،و الرسوم

 .1إعتماد نظام التتبع
 .2نشر وتحديث اآلجال لكل إجراء ومواعيد االستجابة
•

المحور الثاني :العقبات اإلجرائية والبنية التحتية لدعم التجاري

 .1االستثمار في الثروة البشرية والبنية التحتية للدعم التجاري
 .2التأسيس لنظام اإلفراج المسبق
 .3إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار المستمر بين القطاع العام و الخاص
 .4تعزيز مؤسسات دعم التجارة واالستثمار

ملخص جلسة حوار اإلجراءات الجمركية
•

المحور الثالث :التخليص الجمركي ومراقبة الحدود

.1مراجعة التشريعات الجمركية
•  .2تحسين اإلجراءات الجمركية و البنية التحتية
•  .3تطبيق التكنولوجيات الحديثة لإلجراءات الجمركية
•  .4تدعيم الشراكات و تبادل المعلومات
•  .5تعزيز و تقوية الثروة البشرية
•  .6تعميق و تحسين منهجة تدريب الموظفين

ملخص جلسة حوار اإلجراءات الجمركية
 قام ممثل كل دولة بعرض أخر التطورات و المستجدات و ذلك لكل من
 .1البحرين
 .2تونس
 .3الجزائر
 .4السودان
 .5فلسطين
 .6المغرب
•

 قامت جميع اإلدارات الجمركية للدول المشاركة بالعمل على تطبيق و تنفيذ التوصيات
السالف ذكرها ،و لكن يوجد تفاوت بين اإلدارات الجمركية من حيث التحسين و نسب
اإلنجاز للثالث محاور ،إضافة إلى مؤشرات األداء الموضوعة من قبل منظمة الجمارك
العالمية.

ملخص جلسة حوار اإلجراءات الجمركية
 ال يزال هناك إعتماد كبير لكثير من الدول العربية على الحصيلة الجمركية و الموارد
الجبائية كمصدر أساسي لتمويل الموازانات العامة لهذه الدول.
•

 هناك مجهودات واضحة للتالؤم مع اإلتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل و تأمين سلسلة
تزويد التجارة و إتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة على المستويات الوطنية
و اإلقليمية.
•

 خلط الكثير من المتعاملين بين اإلجراءات الجمركية و متطلبات اإلدارات األخرى المعنية
بالتجارة الدولية مما قد يحدث لبسا على مستوى تفسيرها واعتبارها تدابيرا معرقلة.
•

 يوجد مسودة نهائية بجامعة الدول العربية لدليل اإلجراءات الجمركية الموحدة.
•

 ما زال العمل جاريا على قواعد المنشأ حيث تم التوافق على ما يقرب من  %80من
السلع و لكن ما زالت النسبة المتبقية تمثل عائقا للتفعيل الكامل.

التوصيات
•  )1تبسيط و أتمتة اإلجراءات الجمركية بهدف الوصول إلى صفر ورق و
تقليل التدخل البشري.
•
•  )2اإلسراع بإرساء العمل بشهادة المنشأ اإللكترونية.
•
•  )3تقليص مدة التخليص الجمركي و تنسيق المجهودات مع األطراف األخرى
المسؤولة عن عملية اإلفراج عن السلع.

التوصيات
•  )4إرساء قواعد الربط اإللكتروني بين اإلدارات الجمركية لتسريع تبادل
المعلومات و بصفة مسبقة ،مع إمكانية أن يتم أوال بصورة ثنائية لتقييم
التجربة قبل تعميمه على جميع الدول.
•
•  )5تفعيل منظومة الشباك الواحد ،و التوعية المستمرة للمستخدمين بنظام
اإلفراج المسبق.
•
•  )6التأكيد على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل المناقشات و
اإلتفاقيات لتقييم األوضاع بصفته المستخدم األساسي.

التوصيات
•  )7تنسيق المجهودات التي تتم في إطار التجمعات اإلقليمية( .مثال ذلك ما
يتم في إطار الجامعة العربية و على مستوى إتفاقية أغادير لتوفير
المجهودات).
•
•  )8الرجوع للتجارب الناجحة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإنشاء إتحاد
جمركي عربي موحد.
•
•  )9العمل على إيجاد مركز معلومات جمركي إلكتروني موحد ،و دراسة
التشريعات الوطنية المطلوبة لذلك ،و ذلك بهدف وضع خارطة طريق و
تحديد المعلومات التي يجب العمل على جمعها.

التوصيات
•  )10الرفع من تأهيل المنافذ الجمركية المؤهلة( .منفذ دخول أولي و منافذ
بينية)
•
•  )11تعزيز الدعم الفني و تيسير المعلومات المقدمة من منظمة الجمارك
العالمية لالستجابة الحتياجات الدول األعضاء سواء بصفة أحادية أو في ظل
التجمعات اإلقليمية ،و ذلك من خالل بناء و تقوية القدرات و تنظيم ورش
عمل على مستوى منطقة شمال إفريقيا و الشرق األدنى األوسط.
•
•  )12دعوة المنظمات المانحة سواء اإلقليمية أو الدولية للعمل على متابعة
تنفيذ توصيات الورشات و تقييم التطورات و العقبات.

