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2010 مؤتمر بيكارد لمنظمة الجمارك العالمية لعام

قياس فعالية إدارة الحدود

ستيفين ھولواي: ا�ستاذ
عميد الدراسات في مركز ا�بحاث الجمركية والضريبية

كلية القانون، جامعة كانبيرا

لماذا نقيس ا�داء؟

.(OECD 2005) التنظيم الجيد�ن ذلك ھو احد م�مح •

:تكلفة الوقت للتنظيم الحدودي•

.كتلبية لمتطلبات امن سلسلة التزويد، فان شركات الشحن تضيف مرحلة إضافية إلى سلسلة التزويد–

على الرسوم الجمركية % 0.8يمكن ليوم واحد اضافي في زمن الشحن أن يساوي إضافة بمقدار –
.(Hummels 2001)للبضائع التجارية 

.زيادة المخزون–

تكلفة أعلى للصفقات خصوصا بالنسبة للصناعات التي تتأثر كثيرا بعامل الزمن مما يؤدي إلى فقدان –
(Li &Wilson 2009)الميزة التنافسية 

.ازدياد ا�ثر بسبب التوجھات في تجارة البضائع الوسيطة–
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ا,داء الحدودي
الجمارك ليست مشكلة

2010مؤشر ا�داء اللوجستي للبنك الدولي 

إن ا�فراط في المعاينة الفعلية أو ا�عتماد غير المناسب على تقدير المعاين يسبب ..“
... تغير كبير في الزمن ال�زم للتخليص، وظاھرة تعدد المعاينات ظاھرة متكررة

تزداد اھمية  ا@دارة الحدودية الفعالة والتنسيق بين مختلف السلطات المنخرطة 
إن اداء الدوائر المسؤولة عن تطبيق القوانين . في التخليص الحدودي بشكل كبير

يبدوا متأخرا  -والى حد اقل ا�نواع اBخرى من معايير المنتجات–الصحية 

  .”كثيرا عن اداء الجمارك في الكثير من الدول

ا�داء كنتيجة

” إذا كانت اعمالك ھي رقابة على ا�ضرار، فارني ما ھي ا�ضرار التي سيطرت عليھا“•

(Sparrow 2008).

ھناك زيادة في العبء التنظيمي ا�جمالي على ألئك العاملين في التجارة الدولية ولكنه من الصعب •
.التقرير ما إذا كان ذلك النظام قد حسن فع� قدرة الحكومات على تحديد البضائع عالية الخطورة

إذا كانت نتيجة التنظيم الحدودي ايجابية أو سلبية فانه � بد من أن يكون با@مكان تقييم ھذه “•
”الفائدة ا@جمالية فيما يتعلق بنتائج السياسة؟/ ما ھي التكلفة -الحقيقة



WCO PICARD Conference 2010 Day 3 - 25 November 2010

3

ا�ساليب القائمة
.مؤشرات ما بعد ا�داء•

.الصادرة عن البنك الدولي” ممارسة اBعمال“تقارير •

.مؤشر ا�داء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي•

.دراسات زمن ا�فراج عن البضائع الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية•

.مشروع تسھيل التجارة والنقل في جنوب شرق اوروبا•

مشاكل ا�ساليب القائمة

.� يوجد حاليا أسلوب شمولي لقياس اداء المبادرات الحدودية•

حسب ع�قتھا بالشركاء من ” النتائج“ا�ساليب الحالية، في معظم الحا�ت � تصف كيفية قياس •
.القطاع العام والقطاع الخاص؛ بل انھا تركز على العمليات الحدودية مثل زمن التخليص

.”النتائج“وليس ” المخرجات“الدوائر الحدودية تتجه نحو قياس •

.ھناك نقص في التوحيد من حيث التعريفات والخطوط القاعدية•

.معدل مختلف مصادر البيانات يمكن أن يسبب مشكلة أو انه غير ممكن•
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التعاون الحقيقي في إدارة الحدود ليس فقط مجرد تنسيق . القصة الكاملة @دارة الحدود لم يتم سردھا
.بين الدوائر الحدودية ولكنه أيضا حول اشراك قطاع اBعمال في تصميم وتنفيذ ھذه المقاييس

دمج ا�داء الحدودي مع اداء سلسلة التزويد

.في حين أن اداء الدوائر العامة ھو عامل واحد فقط في ا�داء اللوجستي إ� انه ليس الوحيد•

التي ” ا�خت�ف“التجار مھتمين بالدرجة اBولى بالموثوقية ا@جمالية لسلسلة التزويد ودرجة •
.تفرضھا العمليات الحدودية

.بعين ا�عتبار عند تصميم مقاييس ا�داء الحدودي القدرة على التنبؤ و الموثوقية  � بد من اخذ •
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إطار عمل متكامل لقياس ا�داء

.يجب أن تكون مقاييس ا�داء ذات معنى بالنسبة لمجموعات الشركاء وقطاع اBعمال والحكومة•

ھل يمكن فصل مؤشرات ا�داء؟•

وأداء ) التنظيمي(اBسلوب اBكثر شمولية في قياس ا�داء يعني تكامل أفضل بين ا�داء الحدودي •
.سلسلة التزويد

.الفوائد لمبادرات معينة في ا@دارة الحدودية/ مثل ھذا التكامل يسمح بتحليل أفضل للتكلفة•

مؤشرات ا�داء الرئيسية لقطاع التجار

تكلفة أعداد الوثائق التجارية والجمركية؛•

الوقت المستھلك لتصديق الوثائق التجارية؛•

عدد الموظفين ال�زمين لمعالجة والتعامل مع الوثائق التجارية والجمارك؛•

زمن تخليص الشحن؛•

.”ا�مان“مقدار مخزون •

(Matsumoto and Lee 2007)
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مؤشرات ا�داء الرئيسية للحكومات

عدد الموظفين المشتغلين في معالجة الوثائق التجارية؛•

عدد الموظفين كنسبة من حجم الشحن والتجارة؛•

معدل ا�لتزام مع متطلبات الوثائق؛•

الدقة في بيانات التجارة؛•

دقة المعلومات في الوثائق؛•

الدفع الصحيح للرسوم•
(Matsumoto and Lee 2007)

مؤشرات ا�داء الرئيسية المتكاملة؟

مصفوفة مقاييس ا�داء التي تدمج مؤشرات الحكومة مع مؤشرات قطاع اBعمال، مثل الوقت •
.المستھلك في معالجة وثائق التخليص

المفتاح نحو التكامل ھو تطوير نتائج عالية المستوى تتعلق بأھداف الحكومة وقطاع اBعمال مثل •
.الشفافية

.تطوير نموذج ويلسي وھوميل وانديرسون في ا@دارة الحدودية•
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لقياس ا�داء وليس وھوميل واندرسوننموذج 

نتائج عالية المستوى•
.تخفيض جرائم المخدرات والجرائم ذات الع�قة بالمخدرات–

.تخفيض الجريمة المنظمة–

.تحسين الصحة العامة–

.تحسين المرافق العامة–

.مقاييس خاصة متعلقة بكل نتيجة ومحددة بناء على ميزات معينة•

في ا@دارة  وليس وھوميل واندرسونتبني نموذج 
الحدودية

.نتائج عالية المستوى•

تخفيض الزمن المستھلك في التخليص الحدودي؛–
تخفيض التكلفة ا@جمالية للصفقات ذات الع�قة با�ستيراد والتصدير؛–
تبسيط عملية التخليص الحدودي؛ و–
.تحديد واعتراض الشحنات ذات الخطورة العالية–

مؤشرات قياس خاصة تعلق بالنتيجة•

الزمن؛–
التكلفة؛–
التبسيط؛ –
الخطورة–
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تحقيق اسلوب متكامل في قياس ا�داء

يتطلب ربط بين اBھداف ا�ستراتيجية واBولويات فيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص بحيث •
.يمكن مراقبة التقدم المحرز بالمقارنة مع إجمالي اBھداف

ينقل التركيز من نوع النشاطات إلى العمليات التي تتم ” المتشعبة“تركيز اولي على اBھداف •
.لغايات قياس التغيرات التي من المتوقع أن تتأثر بھذه النشاطات والعمليات

.ا�ستفادة من مصادر البيانات الحالية قدر ا@مكان•

شكرا لكم


