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 (19-مذكرة توجيهية بشأن استيراد األدوية والمعدات الطبية في االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 "ننجو معاً أو نغرق معاً"

 

 معلومات عامةأوالً: 

(، جمع مكتب األمم المتحدة لتنسيق 19-( العالمية الحالية )كوفيد2019-على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد المستجد

ومنظمة الجمارك العالمية ( UNCTADبالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )( UN OCHAالشؤون اإلنسانية )

(WCO )باالستيراد والتخليص الجمركي لألدوية والمعدات الطبية.  قائمة باإلجراءات المتعلّقة 

إلرشادهم حول كيفيّة التّواصل بشكٍل أفضل بشأن إجراءات  إلدارات الجمارك والوكاالت عبر الحدودتّمت كتابة هذا المستند 

يضمن تلبية التّوصيات الّدولية في تسهيالت الجمارك الستيراد األدوية والمعّدات الطبيّة. يتناول المستند المعلومات المطلوبة، و

 الظروف الّراهنة. 

 

 19-قائمة اإلجراءات لتسهيل االستيراد والتخليص الجمركي لألدوية والمعدات الطبية أثناء فترة االستجابة النتشار كوفيد ثانياً: 

 الموّجهة إلدارات الجمارك والوكاالت عبر الحدود.

 

 والمعّدات الطبيّةيرتبط استيراد األدوية 
 19-باالستجابة لجائحة كوفيد

 
 ؟19-قائمة أساسيّة وطنيّة بشأن المواد ذات األولويّة لالستجابة لكوفيدهل أعلنت الحكومة عن  .1
ارك الوطنيّة الموسّعة )بناًء على القائمة المقترحة من قبل منظّمة الجم  قوانين النّظام المنسّقهل قامت إدارة الجمارك لديكم بتحديد   .2

 العالميّة( بخصوص هذه المواد؟
 من قبل جميع السّلطات التّنظيميّة الحكوميّة؟   من قيود ما قبل التخليصهل تّم استثناء هذه القائمة  .3
 ؟ وأيها مفروٌض عليها قيود؟الممنوعةما هي األدوية والمعّدات الطبيّة  .4

لما هي  .5  والمعّدات الطبيّة الحسّاسة لدرجات الحرارة؟ لألدوية اإلجراءات الجمركيّة للتحرير السّريع أو المعجَّ
 خاّصة من وزارة الّصحة أو من الّسلطات الوطنيّة المنظّمة لألدوية؟   لشهادةٍ هل هناك حاجةٌ  .6

 في حال الحاجة لها، ما هو اإلجراء األسرع للحصول عليها؟ .6.1

عليها لمساعدة العاملين في التأكيد بيّة والتي ينبغي الستيراد األدوية والمعّدات الط اإلرشادات الوطنيّةهل توجد أيّة أحكام في  .7

البضائع اعتباراً من تاريخ الوصول،   تاريخ انتهاء صالحيّةالمجال اإلنساني في تسليم البضائع )على سبيل المثال: إرشادات بشأن  

 واللّغات المناسبة لتعليمات االستخدام، وقيود التّغليف، وما إلى ذلك(؟

 ضمن إدارتكم والتي ستُرسل لها مستندات الشّحن مقّدماً؟ النقاط المحوريّة كةهل تّم تحديد ومشار .8
 ؟ االستيراد المعّجلهل من إجراء يمكن القيام به لتنسيق وتنظيم  .9

 المتعلّقة بالتخليص الجمركّي السّريع على التدقيق الجمركي المستقبلي؟ المخاطرما هي  .10
 ؟19-ذ أو تنظيم متطلّبات االستيراد لمواد االستجابة األساسية لكوفيدالناتجة عن تنفي العواقب أو العقوباتما هي  .11
 مع الجهات الفاعلة ذات الّصلة؟  إجراءات التّشغيل القياسيةهل تّم نشر و/أو مشاركة هذه اإلجراءات الّرسميّة/ .12
 
 

 أسئلة عاّمة متعلّقة بنقاط الّدخول
 

 
لرحالت  تواالستثناءا)القيود/ الّدولية، والموانئ البحريّة والمنافذ البّريّة في الدولةما هو الوضع الحالّي في المطارات  .13

 الطيران/والسّفن/والشّاحنات، وما إلى ذلك(؟
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د الجويّة أو البريّة أو التي يمكن من خاللها استيراد األدوية والمعّدات الطبيّة )الحدو نقاط الّدخول الجمركيّة المحّددةما هي  .14
 البحريّة(؟ 

في كّل من نقاط العبور )في المطار )الغرفة الباردة( أو في الميناء  مساحات تخزين ذات درجة حرارة مضبوطةهل توجد  .15
 )حاويات التّبريد في المرافق((؟ 

 ؟بالقرب من المطارات والموانئ البحريّة مستودعات جمركيّة خاّصة قائمة على عملهاهل توجد  .16
 هل توفّر هذه المستودعات الجمركيّة مرافق بدرجات حرارة مضبوطة لتخزين األدوية والمعّدات الطبيّة؟  .16.1

، أّي الحدود يجب عبورها الستيراد األدوية والمعّدات الطبيّة )مع اإلشارة إلى الدول ونقاط  ساحليّةإن لم تكن دولتكم  .17
 الدخول/والخروج الجمركيّة المحّددة ذات الّصلة(؟

 

 لتّنسيق الوطنيّ ا

 

أو هيئة تنسيق )تتضّمن إدارة الجمارك( لتسهيل التّحرير   وحدات تنسيق بين الوزاراتما هي النقطة المحورية في حال وجود  .18
 السّريع لشحنات اإلغاثة؟

 ؟محطّة شاملة للخدماتهل تم تأسيس  .19
 الّتي يتعيّن عليكم التعامل معها خالل عمليّة االستيراد بين الطرفين؟  الوكاالت والجهات الفاعلة األخرىما هي  .20
ضين أين هي قائمة   .21  في حال وجود برنامج لهم في الدولة؟ الفاعلين االقتصاديّين المفوَّ
 
 
 

 روابط مفيدة ثالثاً: 

 

 19-صفحة ويب عن كوفيد، منظمة الجمارك العالميّة •

 19-صفحة ويب عن كوفيد مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشّؤون اإلنسانيّة، •

 19-مرجع تصنيف النظام المنسق لإلمدادات الطبية لالستجابة لكوفيدنظّمة الجمارك العالميّة، م •

 الطبيعية  الكوارثقرار دور الجمارك في عمليات اإلغاثة في ة، منظّمة الجمارك العالميّ •

قائمة بالتشريعات الوطنية للدول التي تبنّت قيود تصدير مؤقتة على مجموعاٍت محددةٍ من منظمة الجمارك العالمية،  •
 19-التجهيزات الطبية الضرورية لالستجابة ل كوفيد

 19-صفحة الويب حول كوفيدمنظّمة الجمارك العالميّة،  •
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http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.unocha.org/covid19
https://www.unocha.org/covid19
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco-who-hs-classification-list-for-covid_19-medical-supplies-issued.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco-who-hs-classification-list-for-covid_19-medical-supplies-issued.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution_e.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

