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فعالوة على  العراقية،  اولوايت احلكومات  احلدودية مبكانة مهمة يف جدول  املنافذ  تتمتع 
للواردات غري النفطية للدولة العراقية، أصبحت املنافذ احلدودية انفذة للفساد  رئيساً  كوهنا رافداً 
تعتاش عليها عصاابت من الفاسدين واخلارجي على القانون واملعتدين على املال العام، والسيما أن 
الوضع األمين غري املستقر على مدى السنوات املاضية ساعد يف هتيئة بيئة خصبة لتلك العصاابت 
الرتكاب ممارسات الفساد املختلفة، وإن غياب السياسة احلازمة يف إدارة املنافذ ساعد كثرياً يف تبعثر 

إيرادات املنافذ احلدودية؛ ليصبح إصالح هذه املنافذ من أولوايت احلكومات املتعاقبة.

منها  احلدودية  املنافذ  يف  واخلدمية  األمنية  والدوائر  احلكومية  املؤسسات  من  شبكة  تعمل 
اهليئة العامة للكمارك وجهاز األمن الوطين واهليئة العامة للضرائب على إدارة املنافذ احلدودية ضمن 
توصيفها الوظيفي واملهام املنوطة بكل منها، ويف عام 2016، مت استحداث اهليئة العامة للمنافذ 
احلدودية، وأنيطت با مسؤولية اإلشراف والسيطرة والتنظيم واملراقبة على املؤسسات املختلفة العاملة 
يف املعابر احلدودية، ومنحت صالحية إصدار العقوابت حبق العاملي من الوزارات واجلهات غري 
املرتبطة بوزارة عند إخالهلم بعملهم الوظيفي يف املعابر احلدودية، تقلدت اهليئة العامة للمنافذ احلدودية 

سلطة إدارة املنافذ احلدودية ومنح جملس اهليئة صالحية وضع السياسة العامة للهيئة يف 2017.

الوزراء  رئيس  ترأسها  اليت  العراقية  احلكومة  أولوايت  رأس  على  احلدودية  املنافذ  ملف  برز 
مصطفى الكاظمي يف 2020، وابشرت هيئة املنافذ احلدودية خطة عمل ملكافحة الفساد واالرتقاء 
ابلعمل يف املنافذ، حينها ذكر رئيس اهليئة الدكتور عمر الوائلي يف لقاء متلفز أبن اخلطوط العريضة 
والتعاون  االجراءات،  وامتتة  امين،  غطاء  وتوفري  املوظفي،  ومناقلة  “تدوير  هي  العمل  خطة  يف 

أتمتة المنافذ الحدودية
الرؤية والتحديات
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املؤسسايت”. وبعد مضي عدة أشهر على تصرحيه املذكور، وجدان أن هناك نوعاً من اجلدية والسعي 
احلثيث يف املضي حنو أمتتة عمل املنافذ احلدودية، إذ أكد رئيس اهليئة مؤخرا أبن العمل قد بدأ يف 
أمتتة إجازة االسترياد وشهادة املنشأ وغريها من املعامالت، كما اكدت االمانة العامة لرائسة الوزراء 
التزام احلكومة بتنفيذ هذا املشروع وجبهود ذاتية حملية، وسنسعى يف حبثنا إىل مناقشة سياسة أمتتة 
املنافذ احلدودية من حيث الرؤية املستقبلية وجتاوز التحدايت سعياً لرفد اجلهود الرامية إىل حتقيق 

التنمية والتطوير يف عمل املنافذ احلدودية ومكافحة الفساد فيها.

الرؤية املستقبلية:  
إن القضاء على الفساد يف املنافذ احلدودية ليس هدفاً لألمتتة حبد ذاته؛ بل ميثل القضاء 
على الفساد نتيجة حتمية لتلك اخلطوة، إن تلك اخلطوة تتماشى مع التطور احلاصل يف التجارة 
UNCE- (الدولية وتوصيات مركز االمم املتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية اإللكرتونية 

 )Window Single( حيث أوصى املركز بضرورة اتباع نظام النافذة الواحدة ،)FACT
لتسهيل الكفاءة وتنميتها يف تبادل البياانت بي الشركات التجارية واحلكومة، وهو من األنظمة 
اليت أثبتت كفاءهتا يف عدة دول أبرزها: )اإلمارات العربية املتحدة، واألردن، والسعودية، وماليزاي، 

وموزمبيق( حيث أدى تطبيقه إىل السرعة والكفاءة يف إجناز املعامالت.

يعرف نظام النافذة الواحدة أبنه نظام يتيح للمتعاملي واجملتمع التجاري التعامل من خالل 
انفذة واحدة مع اجلهات كافة اليت هلا صلة ابإلفراج عن الواردات أو إهناء إجراءات التصدير، وتقدم 

توصيات مركز األمم املتحدة ثالثة مناذج للنظام وهي كما أييت:

أمنوذج السلطة الواحدة: يعين وجود سلطة واحدة تتلقى املعلومات وتعممها جلميع السلطات . 1
احلكومية ذات الصلة، وتعمل مبوجب هذا النظام دولة السويد.

ويعممها . 2 وخيزهنا  البياانت  يستقبل  إلكرتوين  برانمج  وجود  يعين  الواحد:  اإللكرتوين  النظام 
للجهات املختصة، واملعمول به يف الوالايت املتحدة األمريكية.
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نظام املعامالت اإللكرتوين: يعين قيام التاجر بتسليم األوراق اإللكرتونية املختلفة إىل السلطات . 3
للتجهيز واملوافقة يف طلب واحد، كما يف سنغافورة. 

انطالقاً من السعي احلثيث إىل املضي قدماً إبجراءات امتتة املنافذ احلدودية وامللقى عاتقه 
املنافذ احلدودية، وجدان من األمهية مبكان أن هتدف تلك اخلطوات إىل  بشكل كبري على هيئة 
حتقيق نظام النافذة الواحدة االلكرتوين يف املستقبل القريب، وألن اإلشراف والرقابة والسيطرة على 
تنفيذ اخلدمات ابملنافذ احلدودية هو من صالحية سلطة واحدة وهي )هيئة املنافذ احلدودية(، جند 
أن األمنوذج األول هو األقرب لتحقيق نظام النافذة الواحدة يف املنافذ احلدودية يف العراق “أمنوذج 
السلطة الواحدة”، حيث تتلقى هيئة املنافذ احلدودية البياانت واملعلومات املتطلبة إلجناز املعاملة، 
وتعممها على السلطات احلكومية حسب نطاق املسؤولية، ليتم إجناز األوراق املتطلبة، وإعادهتا إىل 

هيئة املنافذ احلدودية لتسليمها إىل املراجع )املخلص الكمركي عادًة(.  

على الرغم من تعدد الدوائر احلكومية العاملة يف املنافذ احلدودية والعمل ابملعامالت الورقية 
الواحد( )Shop Stop One( مبعىن أن مجيع  املعاملة تسري على وفق نظام )املرفق  إال أن 
املكان،  العاملة يف ذلك  الدوائر  الرغم من تعدد  تتم يف مكان واحد على  اخلدمات واملعامالت 
حيتسب هذا مؤشراً إجيابياً، وخطوة أولية للعمل حنو نظام النافذة الواحدة، وتسري املعاملة يف املنافذ 

احلدودية وفقاً لآللية املوضحة يف أدانه:

رسم توضيحي يبي الية سري املعاملة يف املنافذ احلدودية
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فالسوانر مثاًل يقع على  املعاملة على دائرة معينة،  تقع مسؤولية كل خطوة من خطوات 
عاتق وزارة الداخلية )املديرية العامة ملكافحة املتفجرات(، أما املنفيست فاملسؤول عنه وزارة النقل 
)النقل الربي يف املنافذ احلدودية الربية(، وهكذا لبقية اخلطوات، إن التقدم مستمر يف امتتة تلك 
اإلجراءات، حيث مت مؤخراً العمل بنظام الرمز الشريطي )Barcode( يف التعامل مع البضائع، 
إال أن التعامل يتم مع نوافذ خمتلفة عائدة إىل جهات حكومية خمتلفة، ويف سبيل حتقيق نظام النافذة 
الواحدة يتوجب االستعانة بنظام إلكرتوين يربط العمل بي تلك اجلهات احلكومية املختلفة العاملة 
يف املنفذ احلدودي مع هيئة املنافذ احلدودية، اليت تكون مسؤوليتها استقبال البياانت املطلوبة إلجناز 

املعاملة )بشكل ورقي أو إلكرتوين( وتوزيعها على الدوائر املختصة. 

ال ميثل تعدد الدوائر العاملة يف املنفذ احلدودي عقبة كبرية أمام تنفيذ هذا النظام مع وجود 
بنظام  ربطها  مسألة  وليست  الواحد،  احلدودي  املنفذ  تعمل يف  دائرة حكومية   )15( من  أكثر 
إلكرتوين موحد مهمة صعبة كما يبدو للوهلة األوىل، فباإلمكان االستفادة من جتربة اإلمارات العربية 
املتحدة يف تنفيذ هذا النظام، إذ تعمل يف منافذها كذلك )15( دائرة حكومية ومتكنت من حتقيق 

نظام انفذة واحدة متكامل.     

التحدايت واملعوقات:  

الواحدة واألمتتة يف  النافذة  التحدايت أمام حتقيق نظام  السياسية على رأس  تقف اإلرادة 
املنافذ احلدودية، حيث إن هذا املشروع يتطلب جهداً مشرتكاً يقوم على اساس التعاون بي الدوائر 
العاملة يف املنافذ، يف حال غياب االرادة السياسية للقائمي على الوزارات واجلهات غري املرتبطة 
بوزارة اليت تعمل دوائرها يف املنافذ احلدودية فإن اجلهود املبذولة من قبل املالكات لن تفضي إىل 
إلجناز  الضروري  املعنوي  أو  املادي  اللوجسيت  الدعم  تتلقى  ولن  وواقعي،  جدي  مشروع  تقدمي 

املشروع. 

وفضاًل عن اإلرادة السياسية، جند أن هناك الكثري من التحدايت األخرى اليت ال تقل أمهية 
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عنها وسنعكف على ذكر أمهها:

البنية التحتية: . 1

ال تفتقر املنافذ احلدودية للبىن التحتية اليت متكنها من تطبيق األنظمة اإللكرتونية فحسب، 
بل تفتقر أيضاً إىل خطة واقعية لتطوير البنية التحتية، حيث جتد أن األجهزة املستخدمة يف املنافذ 
متهالكة وقدمية، وتفتقر بعض الدوائر اىل أجهزة احلواسيب والنظام احملوسب، وفضاًل عن ذلك، 
جند املوظفي يف بعض املنافذ احلدودية يعملون يف كرفاانت كما يف ميناء سفوان، أن الرتهل يف البىن 
التحتية يعيق العمل اليومي الدائم يف املنافذ احلدودية وخيلق بيئة صعبة للعمل؛ لذا سيضفي تطويرها 
بيئة إجيابية للعاملي يف املنافذ احلدودية، إضافة إىل توفري األرضية املناسبة للعمل على مشروع النافذة 

الواحدة اإللكرتوين.  

املوارد البشرية والتدريب:. 2

تدريب  جيب  لذا  املستخدمي؛  على  بشكل كبري  اإللكرتونية  األنظمة  تعتمد كفاءة 
املستخدمي وأتهيلهم للنظام االلكرتوين على آلية العمل ابلنظام )أو على استخدام احلواسيب يف 
حاالت معينة(، إذ إن مهارات استخدام األنظمة واألجهزة اإللكرتونية ليس على مستوى عال يف 

نطاق املنافذ احلدودية. 

إصالحات تشريعية:. 3

لن يتكامل العمل على النظام اإللكرتوين من دون إجراء إصالح تشريعي للقواني واألنظمة 
القواني  أن  أمهها  عديدة،  ألسباب  احلدودية  املنافذ  ضمن  العمل  تنظم  اليت  التنفيذية  واللوائح 
النظر  إعادة  الضروري  من  وإن  احلديثة،  الدولية  اإلجراءات  مع  تتوافق  ال  با  املعمول  واألنظمة 
ابلقواني، واألنظمة من أجل توحيد اإلجراءات يف دليل واحد وجتنب التضارب فيما بينها ألنه 
سيؤثر سلباً على النظام اإللكرتوين، وإن كل تعديل على األنظمة والقواني يستوجب أن يقابله 
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تعديل يف النظام اإللكرتوين مستقباًل؛ لذا من الضرورة حصر اإلجراءات يف دليل واحد.  

االستعانة أبنظمة الدفع اإللكرتوين:. 4

يستوجب العمل على األمتتة ونظام النافذة الواحدة أن يتم توفري أنظمة الدفع اإللكرتوين؛ 
لغرض الرتسيم واستحصال العوائد واألجور، إذ جيب أن يتم تنمية العمل بذه األنظمة يف املصارف 

احلكومية العاملة يف املنافذ احلدودية.

أصحاب املصلحة: . 5

أصحاب املصاحل هم الفئة اليت متثل التحدي األبرز أمام األمتتة بشكل عام، ونظام النافذة 
الواحدة بشكل خاص، وتنقسم هذه الفئة على نوعي: األول: هي الطبقة الفاسدة اليت تعتاش على 
الفساد يف املنافذ احلدودية، إذ إن األمتتةة ستقضي بشكل كبري على نفوذهم وفسادهم. أما الطبقة 
الثانية فهي الطبقة اليت تقاوم اإلجراءات اإللكرتونية ألهنا معتادة على العمل على النظام الورقي، 

وليست مستعدة للعمل على تنمية مهاراهتا وإملامها ابلعمل اإللكرتوين.

يكمن الدافع األكرب ملواجهة التحدايت واملعوقات اليت تقف بوجه املضي ابألمتتة يف املنافذ   
احلدودية يف التيقن من أهنا ليست فريدة من نوعها، بل إن أغلب التجارب الناجحة السابقة قد 
مرت عرب ظروف مشابة، إال أن اإلرادة واإلصرار على ضبط املنافذ واحملافظة على وارداهتا من 
الضياع كفيلة يف الدفع ابلعجلة حنو األمام، وبناًء على ذلك نقرتح توصيات إجرائية قد يكون من 

شأهنا التغلب على حتدايت ومعوقات مشروع األمتتة.  

التوصيات اإلجرائية: 

التوعية واإلرشاد:. 1

هتدف األمتتة إىل حتسي مستوى العمل والكفاءة يف املنافذ احلدودية؛ مما سيعود ابملنفعة 
على مجيع األطراف سواء املوظف أو التاجر أو املخلص الكمركي، لكن هذه األطراف قد ال متتلك 
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احلماسة ابلقدر الذي ميتلكه القائمون على املشروع، ذلك أن أي تغيري يصاحبه خماطرة، والكثريون 
ليسوا مستعدين للخوض يف املخاطر؛ لذلك من الضروري القيام حبمالت توعية وإرشاد هتدف إىل 
تعريف مجيع األطراف أبن النظام اإللكرتوين سيوفر درجة عالية من احلماية القانونية للموظف من 
اهليئات الرقابية، فضاًل عن تسهيل عمله، وسيوفر الوقت الالزم إلمتام املعاملة للتاجر. وإن النظام 

القانوين سيسهل عمل املخلص الكمركي ألنه لن يضطر إىل متابعة كل اإلجراءات بنفسه.   

تنظيم آلية عمل املخلص الكمركي:. 2

تُنجز أغلب معامالت التخليص بواسطة املفوضي أو املخلصي؛ لذا يؤثر سلباً على النظام 
املخلص  عمل  تنظيم  ابحلسبان  يؤخذ  أم  الضروري  من  املعاملة،  إجناز  يف  املخلص  دور  جتاهل 
الكمركي من انحية املستندات املطلوبة، وطريقة التعامل مع املخلص بطريقة تقلل من االحتكاك 

الشخصي مع موظفي املنافذ تالفياً حلاالت الفساد. 

التنفيذ ابلتجربة:. 3

النافذة الواحدة دفعة واحدة إرابكاً يف العمل يف املنافذ احلدودية؛  قد يسبب تنفيذ نظام 
لذا نقرتح أن يكون التنفيذ ابلتجربة، أي أن يتم اختيار أحد املنافذ احلدودية لتطبيق نظام النافذة 
الواحدة، الكتساب اخلربة، ومعاجلة األخطاء، وتقييم التجربة قبل التنفيذ الكامل للنظام على املنافذ 
احلدودية، إذ يتيح التنفيذ التجرييب اختبار قدرة النظام االستيعابية للمعامالت وتاليف التأخري الذي 

قد يرد يف حال التنفيذ الكامل.

توحيد جدول التعريفة الكمركية:. 4

إن ضمان جدوى العمل بنظام النافذة الواحدة يستلزم توحيد جدول التعريفة الكمركية بي 
االختالف يف  احلدودية، ألن  املنافذ  عمل  انسيابية  لضمان  وإقليم كردستان؛  االحتادية  احلكومة 
التعريفة الكمركية من شأنه أن يسبب إرابكاً يف السياسة الكمركية للبالد، وأنه قد يؤدي إىل خلق 

ضغط على منافذ حدودية دون أخرى.



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املصادر:

توصيات وتوجيهات مركز األمم املتحدة لتسهيل التجارة والتجارة اإللكرتونية )توصيات رقم . 1
 http://tfig.unece.org/contents/recommendation-33.htm .)33

د. حممد جالل حممد السيد، شيماء أمي بديوي، متطلبات تنفيذ نظام النافذة الواحدة يف . 2
اجلمارك املصرية يف ضوء التجارب الدولية. 

د. علي طاهر احلمود، املنافذ احلدودية: ضرورات التحديث واستحقاقات اإلصالح االقتصادي . 3
يف العراق، 2020.

أمحد حسن علي، بيئة النافذة الواحدة يف العملية اجلمركية، 2018.. 4

لقاءات متلفزة مع رئيس هيئة املنافذ احلدودية د. عمر الوائلي. 5
https://www.youtube.com/watch?v=9msWU3ku9oY&t=1944s&ab_
channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%
D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D
8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jmu9WSFHo&t=591s&ab_ch
annel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1

http://tfig.unece.org/contents/recommendation-33.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9msWU3ku9oY&t=1944s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=9msWU3ku9oY&t=1944s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=9msWU3ku9oY&t=1944s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=9msWU3ku9oY&t=1944s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jmu9WSFHo&t=591s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jmu9WSFHo&t=591s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jmu9WSFHo&t=591s&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1

