C-TPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism
שותפות רשות המכס והגנת הגבולות ( )CBPוהשותפים בשרשרת הסחר הבינלאומי למניעת
טרור.
בשנת  2002לאחר אסון התאומים ,פרסם ה CIA -דו"ח המתייחס לסיכון של העברת חומרי
לחימה דרך הים ,מאחר ודרכי המעבר האוויריים נחסמו כמעט לחלוטין .ניצול ספינות סוחר
להעברת ציוד לחימה למטרות טרור היה סיכון ממשי כיוון שלא בכל המדינות נערכות בדיקות
ביטחוניות קפדניות .כדי לרתום את הקהילה הימית הבינלאומית לבדיקות מקיפות של סחורה
הציע המכס האמריקאי את תוכנית ה  .C-TPATההצטרפות לתוכנית היא וולונטרית .התוכנית
קוראת להצטרפות כל גוף בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הבינלאומי .חברות העוסקות בסחר
חוץ (יבואן ,יצואן ,סוכן ,מוביל) ואשר עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי המכס האמריקאי,
נהנות מהקלות מנהלתיות בתהליכי מכס בארה"ב.
התוכנית מתייחסת לרשויות מכס ובטחון ולישויות פרטיות בשרשרת האספקה:


תעשיינים



יבואנים ויצואנים



סוכני מכס



מחסנים



חברות ספנות/תעופה



רשויות הנמלים

הצטרפות לתוכנית:
בשנה הראשונה הצטרפו לתוכנית למעלה מ  3,000משתתפים ועד ספטמבר  2002הצטרפו 2000
גורמים מכל רחבי העולם .היתרון של הצטרפות לתוכנית הינה בקיצור זמני הכנסת מטענים
לארה"ב במעברי הגבול ,נמלי הים ונמלי האוויר ,בארץ נהנות החברות המצטרפות לנוהל טיפול
מואץ במכס.
כיום פתוחה התוכנית בפני כל חברה בינ"ל המיוצגת/נוכחת בארה"ב .חברות זרות יכולות
להצטרף באמצעות העסקת יועצים מקצועיים אשר ייצגו את החברה בארה"ב.

כדי להצטרף לתוכנית על החברה:
 .1להגיש מזכר הבנה חתום ע"י מורשה חתימה של החברה ,הכולל את התחייבות החברה
להשתתפות בתוכנית.
.2

למלא ולהגיש ,בתוך פרק זמן מוגדר ,את השאלון
Questionnaire

 .3להבטיח עמידה בקריטריונים של התוכנית .

Supply Chain Security

לאחר הגשת מזכר ההבנה החתום יבצע המכס האמריקאי בדיקה/ביקורת על החברה .נציג המכס
יחתום על המסמך ויחזירו לחברה .לאחר קבלת השאלון ,יגיב המכס בשאלות/הצעות ו/או הנחיות
לחברה.
על המבקש להצטרף ל C-TPAT-לדרוש משותפיו בשרשרת הסחר שלו לעמוד בקריטריונים :


תיעוד נהלי אבטחת שרשרת האספקה שלהם בהתאמה לקריטריונים של .C-TAPT



פיתוח נוהל בדיקה פנימי ,על מנת לוודא כי אמצעי האבטחה מתועדים כראוי ב"פרופיל
אבטחת שרשרת האספקה" ( )Supply Chain Security Profileשלהן ובכל מידע נוסף
הנמסר ל.CBP-



הקפדה ותיעוד אבטחת מכולות :סגרים ,אחסון



נגישות :זיהוי העובדים ,זיהוי מבקרים



אבטחת אנשים\עובדים :רקע תעסוקתי ,ללא עבר פלילי



ביטחון פרוצדוראלי :מידע אמין ונכון



תודעת ביטחון והדרכות



ביטחון פיזי :מצלמות אבטחה ,גידור



אבטחת מידע

הגשת הצהרות של כל שרשרת האספקה למכס האמריקאי נעשית באמצעות היבואן.

