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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

املعين بالنقل  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٤ يوليه/ متوز٣-١جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  اخليارات واملتطلبات: قواعد تيسري التجارة كعامل لتمكني التجارة    

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

  موجز    
يف مواجهة نظم اإلنتاج وسالسل اإلمداد املعوملة الـيت تتطلـب الوصـول إىل                

ة وجـود إجـراءات حدوديـة       شبكات اللوجستيات الدولية، تزايدت إىل حد كبري أمهي       
ويساعد تيسري التجارة يف حتـسني      . لالسترياد والتصدير واملرور العابر ميكن التعويل عليها      
ويتزايد النظر إليه كأداة للتنميـة،      . اإلجراءات اإلدارية وحيد من خطر التهريب اجلمركي      

  .حيث إن تنفيذه يتطلب االستثمار يف القدرات البشرية واملؤسسية
 بعد يوم مكانه الالئـق يف االتفاقـات التجاريـة            تيسري التجارة يوماً   ويكتسب  

اإلقليمية واملتعددة األطراف، وال سيما اتفاق تيسري التجارة املعتمد يف أثناء املؤمتر الوزاري             
 ٧ إىل   ٣التاسع ملنظمة التجارة العاملية، الذي ُعقد يف بايل، إندونيسيا، خالل الفترة مـن              

ويدعم األونكتاد تنفيذ تيسري التجارة بطرق منها إعـداد         . ٢٠١٣رب  ديسم/كانون األول 
اخلطط الوطنية لتنفيذ تيسري التجارة، وتعزيز اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة، وبنـاء             

  .القدرات، وبرامج أمتتة اجلمارك
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وتعرض هذه الوثيقة القضايا الرئيسية يف هذا الشأن حىت يتسىن للخرباء مناقـشة               
نفيذ تدابري تيسري التجارة عن طريق إعداد خطط التنفيذ الوطنية، هبدف تعمـيم تيـسري               ت

  .التجارة يف استراتيجيات التنمية الوطنية
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  مقدمة    
إن تيسري التجارة مسألة أساسية لتحقيق القدرة التنافسية التجارية والتنمية يف البلدان              -١

 وسالسل القيمة العامليـة الـيت تتطلـب          جغرافياً يعاًفهيمنة نظم اإلنتاج املوزعة توز    . النامية
الوصول إىل سالسل إمداد إقليمية وعاملية وإىل شبكات لوجستيات دولية، تضفي أمهية بالغة             
  .على وجود إجراءات حدودية ميكن التعويل عليها يف جمال االسترياد والتصدير واملرور العابر

تيسري التجـارة   املتعلقة باتفاق   فاوضات  امل يةالعامل أعضاء منظمة التجارة     اختتمقد  ل  -٢
)WT/MIN(13)/36 – WT/L/911( ٢٠١٣ديـسمرب  / يف بايل، إندونيسيا، يف كـانون األول .

ـ ووضع هذا التطور تيسري التجارة يف مكان أعلى على جداول األعمال املتعلقة ب             سياسات ال
ات اتفاق يف   تجارةتدابري تيسري ال   إدراج تزايدوباإلضافة إىل ذلك،    . ة الوطنية والدولية  يالتجار

 قـد   قليميـة ات التجارة اإل  اتفاقن كان تزايد    ولئ. قليمية على مدى العقد املاضي    التجارة اإل 
 تيسري التجارة يف هذه     إدراج، فقد يعزز    باينةطرح حتديات غري متوقعة يف إدارة إجراءات مت       ي
وقـد  .  على النطاق العـاملي    اعد للقو إضافياًتنسيقاً   اإلدارية وحيدث    صالحاتات اإل تفاقاال

 لسياسات االستثمار يف  رئيسياً تيسري التجارة بذلك يعترب اآلن على نطاق واسع عنصراً      أصبح
 . واملتعدد األطرافقليميالوطين واإلالصعيد اهلياكل األساسية غري املادية على كل من 

 الـصناع والتجـار     يف أن يتمثل  ولتيسري التجارة تأثري رئيسي على التجارة الدولية          -٣
ومع تواصـل   . يستطيعون الشراء والبيع يف اخلارج بسهولة أكرب وموثوقية أعلى وتكلفة أقل          

 الرسوم اجلمركية وتزايد مراعاة التجارة يف السلع املصنعة والوسيطة لقـضايا مثـل              اخنفاض
يف التجارة  وترتبط تكال . املوثوقية والسرعة، اكتسبت تدابري تيسري التجارة املزيد من األمهية        

 . مبختلف مؤشرات تيسري التجارة والنقل وثيقاًالفعلية ارتباطاً

تقـدمي معلومـات    من أجل     يف هذا الشأن   رئيسيةالقضايا  الوستعرض هذه الوثيقة      -٤
  التجاريـة لدورة الثانية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل واللوجستيات    لأساسية  

سيناقش اخلرباء يف هذا االجتماع القضايا      و. ركز على تيسري التجارة    اليت ست  ،وتيسري التجارة 
وضـع  كيف ميكن تنفيذ تدابري تيسري التجارة بفعالية، بطرق منها على سبيل املثـال         : التالية

ـ تعميم تيسري التجارة عن طريق      وأساليب  وطنية؛  التنفيذ  الخطط   ه يف اسـتراتيجيات    إدراج
 وغريها من االقتـصادات الـضعيفة       ة، وخباصة أقل البلدان منواً    التنمية الوطنية للبلدان النامي   

 . التجارة يفتأثريمن  تجارةتيسري الما ل واملعرضة للضعف والصغرية؛ وهيكلياً

 :  يليها فصل ختامي،وتنقسم هذه املذكرة إىل أربعة فصول موضوعية  -٥

لتجـارة   الرامية إيل تيـسري ا     صالحات تكاليف وفوائد اإل   -الفصل األول     )أ(  
 وتأثريها على التنمية؛

  االلتزامات املتعددة األطراف واإلقليمية املتعلقة بتيسري التجارة؛-الفصل الثاين   )ب(  
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   تنفيذ تيسري التجارة؛-الفصل الثالث   )ج(  
   اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة؛-الفصل الرابع   )د(  
  . طريق املستقبل-الفصل اخلامس   )ه(  

 الرامية إىل تيـسري التجـارة وتأثريهـا         صالحاتتكاليف وفوائد اإل    -أوالً  
  التنمية على

  :ة الرامية إىل تيسري التجارة ألسباب متنوعصالحاتجترى اإل  -٦
زيادة كفاءة اإلجراءات الرمسية املتعلقة     بمن أجل االستجابة لطلبات التجار        )أ(  

ـ    بالتجارة مبا يتيح عمليات أكثر شفافية وأقل تعقيداً         يف جمـال مراقبـة      ؤوأكثر قابلية للتنب
  اخلارجية؛ التجارة

من أجل حتسني الكفاءة والفعالية اإلداريتني، ومن مث متكـني الـسلطات              )ب(  
املزيد من الرقابة على املعامالت التجارية الدولية، واحلفاظ على السالمة          فرض  التنظيمية من   

وزيادة حتصيل اإليرادات، وهو األمر الذي      العامة واألمن بتتبع عمليات االجتار غري املشروع        
تدابري تيسري التجارة من خطر التهرب       وتقلل   . إلدارات اجلمارك الوطنية    رئيسياً يشكل هدفاً 

  ؛سترياداجلمركي عن طريق ما يقدم من تقييم خبس ومعلومات خاطئة يف إقرارات اال
ةً من أدوات التنميـة؛     يتزايد اعتبار اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة أدا         )ج(  

إن تنفيذ معظم تدابري تيسري التجارة يتطلب االستثمار يف القـدرات البـشرية واملؤسـسية                إذ
  .كوسيلة لتعزيز احلوكمة اجليدة، وهذا وحده يسهم مباشرة يف تنمية البلدان على املدى البعيد

  تيسري التجارة والتجارة الدولية  -ألف  
 التجارة الدولية على أساس منطقـي واضـح         يفتأثري  ن  متيسري التجارة   ما ل يعتمد    -٧

 مصدرين، أن يشتروا ويبيعوا     لصناع والتجار، مستوردين كانوا أم    إذا كان بإمكان ا   : ومباشر
فتكـاليف  . بسهولة أكرب وموثوقية أعلى وتكلفة أقل، فمن األرجح أهنم سـيفعلون ذلـك            

النقل، كما هو موثق على نطاق واسع ة و مبؤشرات تيسري التجار وثيقاًاًرتباطاالتجارة مرتبطة  
ع يف تقريـر ممارسـة أنـشطة األعمـال          يف البحوث احلديثة، وكما هو معلن بشكل جممَّ       

مؤشر األونكتاد لربط خطوط النقل      أو   األداء اللوجسيت الصادرين عن البنك الدويل،      ومؤشر
  .(Arvis et al., 2013)البحري 

وتشري تقديرات احلد من تكلفة التجارة اليت أعدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان                -٨
يف املائة  ١٤,١االقتصادي إىل أن تكاليف التجارة يف سيناريو التنفيذ الكامل قد تنخفض بنسبة             

 يف املائة يف بلدان الشرحية الدنيا من فئـة الـدخل            ١٥,١يف البلدان املنخفضة الدخل، وبنسبة      
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وعلى املستوى العاملي،   .  يف املائة يف بلدان الشرحية العليا من الدخل املتوسط         ١٢,٩ملتوسط، و ا
 يف املائة أن يرفع الدخل على النطاق العـاملي  ١من شأن خفض تكاليف التجارة العاملية بنسبة   "

  .(OECD, 2013)" مليار دوالر، وستحدث غالبية هذه الزيادة يف البلدان النامية٤٠بأكثر من 
 صـالحات وتشري األدلة املستمدة من جتارب دراسات االقتصاد القياسي إىل أن اإل            -٩

حجـم  زيادة  ضخمة من حيث    كاسب اقتصادية   تأيت مب الرامية إىل تيسري التجارة بإمكاهنا أن       
وتشري هذه الدراسات كذلك إىل أن كال البلدان النامية واملتقدمة          . التجارة والدخول احلقيقية  

وبصفة خاصة، من املتوقع أن ترتفع الصادرات       . سني تيسري التجارة  حقق مكاسب من حت   يس
 بعض األطراف خماوف من أن ترتفـع واردات البلـدان           وقد أثار .  كلتا جمموعيت البلدان   يف

النامية بسرعة أكرب من صادراهتا، فيتسبب ذلك يف مشاكل يف ميزان املـدفوعات بالبلـدان               
 املدفوعات حتدده قوى اقتصادية كلية داخـل البلـد،       فميزان. مردود عليه وهذا أمر   . النامية

وال يؤدي تيسري التجارة أي دور يف حتديد ميـزان          . أمهها نسبة املدخرات إىل االستثمارات    
 الذي حتدث فيه تكييفات للمتغريات االقتصادية الكلية      املدفوعات إال على املدى القريب جداً     

  .(Hoekman and Shepherd, 2013)صرف ال كسعر

   واإليرادات اجلمركية،تكاليف تنفيذ تيسري التجارة  -باء  
 يف تعبئة املـوظفني، وتدريبـهم،        أولياً تتطلب أغلبية تدابري تيسري التجارة استثماراً       -١٠

سترجع هذه االستثمارات على املدى     فترض عامة أن تُ   وُي. وتوزيعهم، وتكنولوجيا املعلومات  
. ة عن زيادة الكفاءة وزيادة حتـصيل اإليـرادات        القصري أو املتوسط بفضل املكاسب الناجت     

 الرامية إىل تيسري التجارة على نطاق واسع من         صالحاتوتتوقف التكاليف األولية لألخذ باإل    
  :العوامل تشمل ما يلي

 هناك عدد قليل من البلدان يبدأ من الصفر، ويبىن اإلصالح           -نقطة البداية     )أ(  
وختتلف املوارد اإلضـافية الالزمـة      .  اجلاري تنفيذها  يف كثري من األحيان على أحد الربامج      

  اخلاص بنقطة البداية؛ خلط األساس  تبعاً كبرياًاختالفاً
 رمبا بات استهداف التنفيذ السريع مع -التوقيت واختيار املوارد املستخدمة       )ب(  

لذي احلصول على دعم دويل كامل من استشاريني دوليني أكثر تكلفة من التنفيذ التدرجيي ا             
  يعتمد على اخلربات الوطنية الداخلية املتاحة؛

ذا كان اهلدف من اإلصالح هو حتقيق جمرد االمتثال لاللتزامات           إ -اهلدف    )ج(  
 اليت تتجـاوز    تعددة األطراف، فسيكون ذلك أقل تكلفة من إعادة التنظيم األكثر طموحاً          امل

  . القدرة التنافسية للبلد املعينناحلد األدىن من املتطلبات القانونية ولكنها تزيد عامة م
 خطة تنفيذ وطنية لتيسري التجارة أعدها       ٢٦واستناداً إىل ما تقدم، فضالً عن نتائج          -١١

، ُتقدر تكاليف التنفيذ لبلد ما حىت       (UNCTAD, 2013a) ٢٠١٣ و ٢٠١٢األونكتاد يف عامي  
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يتمكن من الوفاء بالتزاماته املتعلقة بتنفيذ اتفاق تيسري التجارة مبا يتراوح بني مليون واحـد               
  .(UNCTAD, forthcoming) مليون دوالر ١٥و

وبعد وضع تدابري تيسري التجارة، سيوفر معظمها يف الوقت والتكاليف من خـالل               -١٢
حلول أفضل يف جمال تكنولوجيا املعلومات كاألمتتة، والتعاون فيما بني الوكاالت، وختفيف            

 إىل زيـادة     أيـضاً  وبالتوازي مع ذلك، سيؤدي العديد من هذه التدابري       . اإلجراءات الرمسية 
وبصفة خاصة، على سبيل املثال، بإمكـان       . حتصيل اإليرادات وحتسني إنفاذ اللوائح الوطنية     

التدابري املتعلقة بنطاق عمل اجلمارك يف جمال إدارة املخاطر، باالقتران مع خمططات التجـار              
لـيص،  املأذون هلم، والتخليص اجلمركي السابق للوصول، وعمليات املراجعـة بعـد التخ           

والتعاون اجلمركي، أن تساعد يف منع التقييم البخس يف إقرارات االسترياد، الـذي يـشكل    
  . من مصادر قلق هيئات اإليرادات رئيسياًمصدراً
 عنـدما   نسبياًوبوجه عام، فإن أغلبية تدابري تيسري التجارة تدر عائد استثمار مرتفعاً          -١٣

ا يعقبها من وفورات يف التكلفة وارتفاع يف حتصيل  يف االعتبار النفقات األولية ومتوضع أيضاً
 يف املائة من مشاريع أمتتة اجلمارك بواسطة برنـامج األونكتـاد            ٦٠وُيمول حنو   . اإليرادات

) ASYCUDA -أسـيكودا   (اخلاص بالنظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية واسـترجاعها         
  .)١(بواسطة إدارات اجلمارك بالبلدان النامية نفسها

  اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة، والتنمية  -جيم  
 بتطوير مؤسسات القطاع     وثيقاً ترتبط اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة ارتباطاً        -١٤
وعلى نفس املنوال، فالبلدان    . وتتطلب بناء القدرات البشرية واملؤسسية والتكنولوجية     . العام

ُتظهر مستوى أعلى من القدرات البشرية واملؤسسية ويف         أي اليت    -اليت هي أكثر منواً بالفعل      
 ستجد أن تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة أيـسر           -جمال تكنولوجيا املعلومات    

 حلجم أكرب من التجارة، وهذا يربر        مالكاً كما أن من املرجح أن يكون البلد األكثر منواً        . بكثري
أما البلدان املتاجرة   .  واهلياكل األساسية الداعمة للتجارة    بسهولة أكرب االستثمارات يف اخلدمات    

، فقد تواجهها، من ناحية أخرى، أحجام جتارة صغرية تدر إيرادات ضعيفة            األصغر واألقل منواً  
من الرسوم واجلمارك، وهذا جيعل من األصـعب، للوهلـة األوىل، تربيـر االسـتثمارات يف            

  . األساسية املتعلقة بالتجارة تربيراً اقتصادياًتكنولوجيا املعلومات وغريها من اهلياكل
ومع ذلك، فإن تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة سيعزز التنمية يف البلد،               -١٥

 فبخالف تشجيع التنميـة املدفوعـة     . بصرف النظر عن مستواها الفعلي، وذلك بعدة طرق       
، سيكون )انظر الفرع باء أعاله(ادات ، وزيادة حتصيل اإلير)انظر الفرع ألف أعاله  (بالتجارة  

لتحسني اإلدارة التجارية تأثري مباشر يف خمتلف أبعاد التنمية البشرية واملؤسـسية واملتعلقـة              
  :وترد أدناه أمثلة حمددة. (International Trade Centre, 2014)بتكنولوجيا املعلومات 

__________ 

 ).٢٠١٤إبريل / نيسان ١٤اطُّلع عليه يف  (/http://asycuda.orgانظر  )١(
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ستساعد قواعد التجارة املتسمة بالوضوح والشفافية يف حتويل االقتصاد غري            )أ(  
  النظامي إىل اقتصاد نظامي؛

آليات التشاور والطعن، والنشر املسبق، ومراكز االستعالم، تعزز احلوكمة           )ب(  
  اجليدة والشفافية؛

مـارك أن تـشجع االسـتثمار يف    بإمكان حلول ضمان املرور العابر واجل    )ج(  
  القطاعني املايل والتأميين بالبلد؛

يعزز التعاون فيما بني الوكاالت الكفاءة وتبادل أفضل املمارسات من أجل             )د(  
  حتديث اإلدارة العامة؛

، اإلدخال املباشر إلقرارات التجار   تشجع حلول تكنولوجيا املعلومات، مثل        )ه(  
 على االستثمار يف قدراهتا اخلاصـة       الصغرية واملتوسطة احلجم  املؤسسات  والنافذة الواحدة،   

بتكنولوجيا املعلومات، من أجل االرتقاء بكفاءة النظام التجاري برمته، واالسـتفادة مـن             
  وفورات احلجم الناجتة عن استثمارات القطاع العام؛

سيساعد الدعم الدويل والتعرف على أفضل املمارسات العاملية على ترسيخ            )و(  
  .الطابع املهين يف اإلدارات العامة

وبالنظر إىل العالقة املتبادلة بني التنمية وتيسري التجارة، من الواضح أن أقل البلـدان                -١٦
منواً ستحتاج أكثر من غريها إىل املساعدة التقنية وبناء القدرات لتنفيذ التـدابري الـواردة يف                

ويف الوقت نفسه، تواجه املساعدة اإلمنائية      . (UNCTAD, forthcoming)اتفاق تيسري التجارة    
 العديد من األولويات املتنافسة كالـصحة والتعلـيم واهلياكـل           الرمسية يف أقل البلدان منواً    

صة املخصصة من املساعدة اإلمنائية الدولية لقضايا التجارة، وخباصـة          األساسية، وتكون احل  
وأخـرياً، يـبني    . (UNCTAD, 2013b) أقل منها يف غريها      تيسري التجارة، يف أقل البلدان منواً     

 متتلك مـن جلـان تيـسري        استقصاء للجان القائمة املعنية بتيسري التجارة أن أقل البلدان منواً         
  ).انظر الفصل الرابع(ان األخرى التجارة الفعالة عددا أقل من البلد

   املتعلقة بتيسري التجارةقليميةاملتعددة األطراف واإلااللتزامات   -ثانياً  

  تدابري تيسري التجارة على املستوى املتعدد األطراف  -ألف  
 فقد  -على الرغم من أمهية اتفاق تيسري التجارة، فليس مفهوم تيسري التجارة جبديد               -١٧

، وخباصـة يف   )١٩٩٤( )غـات  (عام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     ال تفاقاالظهر يف   
ومن الطبيعي إذن أن تشكل هذه املواد األساس الذي بـين         . مواده اخلامسة والثامنة والعاشرة   
  .عليه اتفاق تيسري التجارة اجلديد
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غري أن اتفاق تيسري التجارة يضيف تفاصيل كثرية إىل األحكام الـواردة يف اتفـاق      -١٨
غات، وبعداً مهماً متعدد األطراف لذخرية اتفاقات تيسري التجارة القائمة بالفعل على كـل              
من الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل، اليت استلهم الكثري منها مواده من مفاوضات منظمـة              

  .التجارة العاملية اليت جرت على مر السنني
يد املتعلق هبذه القضية على املستوى      وليس اتفاق تيسري التجارة الصَك القانوين الوح        -١٩

فالعديد من االتفاقات اليت ُعقدت حتت رعاية املنظمة اجلمركية العاملية، مثل اتفاقييت            . الدويل
وتتوىل األمم املتحدة، وخباصة    . )٢(كيوتو وكيوتو املنقحة، تتضمن تدابري مهمة لتيسري التجارة       

ألمم املتحدة لتيسري التجارة واألعمال التجارية احتت رعاية اللجنة االقتصادية ألوروبا ومركز 
، إدارة عدد كبري من التوصيات واملعايري املتعلقة بتيسري التجارة الواجبة التطبيـق             اإللكترونية

غري أن طبيعة االلتزامات النافذة بقوة القانون من شأهنا أن تـضمن            . )٣(على الصعيد الدويل  
  . التجارية الوطنية وجداول أعمال التنميةتنفيذ أحكام االتفاق كجزء من السياسات

لقد ظل األونكتاد يعمل يف جمال تيسري التجارة والكفـاءة يف التجـارة لـسنوات                 -٢٠
وأدى برنامج األونكتاد لتيسري التجارة وفريقه العامل املخصص للكفاءة يف التجـارة    . عديدة

وساهم هذا  . ة يف التجارة   إىل اعتماد إعالن كولومبوس الوزاري بشأن الكفاء       ١٩٩٤يف عام   
بدوره يف إدراج تيسري التجارة يف جدول أعمال منظمة التجارة العامليـة يف أثنـاء املـؤمتر                 

ونتيجة لذلك،  . ١٩٩٦الوزاري األول ملنظمة التجارة العاملية الذي ُعقد يف سنغافورة يف عام            
 مؤسسات عديدة ويف  وبدأ يربز بوضوح يف برامج عمل إضافياًاكتسب تيسري التجارة ظهوراً

  .اتفاقات جتارية إقليمية متنوعة، وأسفر هذا يف النهاية عن عقد اتفاق تيسري التجارة
، بالتعاون مع شركاء آخرين     وكان األونكتاد يساعد البلدان النامية وأقل البلدان منواً         -٢١

ـ          )٤(مدرجني يف املرفق دال    ارة يف  ، على تأمني مشاركتها الفعالة يف مفاوضات تيـسري التج
وكان من بني أهداف برنامج املساعدة التقنية األخـرى لألونكتـاد           . منظمة التجارة العاملية  

، ٢٠١٣ و ٢٠١٢ويف عـامي    . جتهيز البلدان املستفيدة لعقد االلتزامات الناشئة عن االتفاق       
 على إعداد خططها الوطنية لتنفيذ تيسري التجارة، وزيـادة           بلداً ٣٠عمل األونكتاد مع حنو     

كما أكملت هذه اجلهوَد األنشطةُ الراميـة إىل        . ي واضعي السياسيات الوطنيني وخرباهتم    وع
زيادة التنسيق فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة يف تيسري التجارة يف هذه البلدان، وإىل تعزيز               

  .منتديات التعاون من أجل تيسري التجارة
__________ 

)٢ ( http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_ 

conv/kyoto_new.aspx ) ٢٠١٤أبريل / نيسان١٤اطُّلع عليه يف.( 
  ).٢٠١٤فرباير / شباط١٤اطُّلع عليه يف  (http://www.unece.org/cefact.htmlانظر  )٣(
 ١يوليـه،   / بشأن جدول أعمال الدوحة، املعروف حبزمـة متـوز         مقرر اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية      )٤(

ق دال، الذي حيدد املنظمات الدولية املعنية اليت يتعني توجيه الدعوة إليها لتقـدمي   ، املرف ٢٠٠٤أغسطس/آب
املساعدة التقنية وبناء القدرات، يشمل صندوق النقد الدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                 

 .االقتصادي، واألونكتاد، واملنظمة اجلمركية العاملية، والبنك الدويل
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   التجارةاتفاقات التجارة اإلقليمية وإدراج تدابري تيسري  -باء  
من التطورات الرئيسية اليت حدثت يف التجارة الدولية خالل العقود األخرية الزيادة              -٢٢

. املستمرة يف عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية وإدراج أحكام اجلمارك وتيسري التجارة فيهـا            
  تتعلـق باجلمـارك     أن عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تتضمن أحكاماً        ١ويبني الشكل   

وتيسري التجارة قد منا بشكل ملحوظ، وخباصة منذ إطالق مفاوضات تيـسري التجـارة يف               
  .جدول أعمال الدوحة للتنميةمنظمة التجارة العاملية كجزء من 

  ١الشكل 
   املتعلقة باجلمارك وغريها من تدابري تيسري التجارة قليميةتزايد عدد اتفاقات التجارة اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونكتاد، استناداً إىل قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية املتعلقة باتفاقات التجارة اإلقليمية            أمانة األ   :املصدر
)http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx.(  

حبلول أواخر التسعينيات من القرن العـشرين،  "أنه ) Neufeld, 2014(ويؤكد نوفيلد   -٢٣
 لتيسري التجارة يعكس تنامي وعي احلكومات        تتضمن عنصراً  باتت اتفاقات التجارة اإلقليمية   

وأعطى إطالق مفاوضـات    . بضرورة توسيع سياساهتا التجارية لتشمل احلد من البريوقراطية       
 آخر هلذه املساعي، وأدى هذا إىل تسارع        منظمة التجارة العاملية املتعلقة بتيسري التجارة حافزاً      

". رة على كل من الصعيدين املتعدد األطراف واإلقليمـي      اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجا    
. ويكاد يكون كل بلد اليوم مشتركاً يف واحد أو أكثر من اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة                

قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية املتعلقة باتفاقات التجارة اإلقليمية قد أُخطـرت          وكانت
  .٢٠١٣يونيه /ان حىت هناية حزير)٥( اتفاقا٢٥٩ًمبا جمموعه 

__________ 

  ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٤اطُّلع عليه يف  (http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspxانظر  )٥(
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 ، وهي أهنـا كـثرياً     قليميةات التجارة اإل  اتفاقوتوجد مسة مشتركة بني العديد من         -٢٤
تعكس بشدة التطورات اجلارية على الصعيد الدويل، وأهنا تسعى يف مرحلـة مبكـرة إىل            ما

كييفها يف بعض احلاالت بدرجة     تطبيق قضايا جيري التفاوض عليها على الصعيد الدويل مع ت         
 بني  اتفاقويعكس هذا التطور سهولة أكرب يف التوصل إىل         . قليمي أو أقل مع السياق اإل     أكرب

  .جمموعة صغرية من البلدان اليت تقف عادة عند مرحلة متماثلة من التنمية
القواعد والتعهدات املتعلقـة بتيـسري التجـارة        كثرة    أيضاً لرمبا أدت ومع ذلك، ف    -٢٥
 اصـطالح طلق علـى هـذا عـادة    وُي. ات معينة اتفاقيل  التداخل والتعقد وضرورة تعد    إىل
"spaghetti-bowl effect"   أو "noodle-bowl effect")    الذي يصف   )أثر اختالط احلابل بالنابل ،

.  بشأن القضايا نفـسها    ات جتارية تتضمن أحكاماً   اتفاقمدى التعقد الناشئ عن تطبيق عدة       
فية، وعدم االتساق، وهي أمور ميكنـها أن        يتمثل هذا األثر يف التداخل، وانعدام الشفا      وقد  

 عنـدما   ويشكل هذا بصفة خاصة خطراً    . تؤدي إىل نتائج متعارضة بني الشركاء التجاريني      
 العناصـر   تغطي ودولية متنوعة    إقليميةات  اتفاق بتنفيذ    حكومية خمتلفة مكلفةً    وكاالتٌ تكون

  .طينعلى املستوى الوالالزمني نفسها دون ضمان التنسيق واالتساق 
ـ تيسري التجـارة يف     ويقدم منشور األونكتاد املعنون       -٢٦  قليميـة ات التجـارة اإل   اتفاق

)UNCTAD, 2011 (ًللقضايا املتعلقة مبواءمة التعهدات املتصلة بتيسري التجارة         جيداً استعراضا 
وقد خلصت الدراسة إىل أنه بينما كان من املفيد         .  واملتعدد األطراف  قليميعلى املستويني اإل  

 واملتعددة األطراف، فإن    قليميةات تيسري التجارة اإل   اتفاقالتماس الكفاءة التجارية من خالل      
  .االلتزاماتمن املهم على املستوى الوطين معاجلة أوجه عدم االتساق احملتملة بني هذه 

  تنفيذ تيسري التجارة  -ثالثاً  
. تفاقدد يف أحكام اال   البد من اإلشارة إىل أن نطاق تيسري التجارة أوسع مما هو حم             -٢٧

فعلى سبيل املثال، أعد مركز األمم املتحدة لتيسري التجارة واألعمال التجارية واإللكترونيـة             
حلـصر  ) ٢٠٠٢ (خالصة وافية للتوصيات املتعلقة بتيسري التجـارة      بالتعاون مع األونكتاد    

 توصـية   ٢٧٠    بتبة   وتتضمن هذه اخلالصة قائمة ُمر     .التغطية الواسعة ملبادرات تيسري التجارة    
 منظمة وهيئة   ١١مقترحة بشأن تيسري التجارة وردت يف صكوك قانونية خمتلفة ختضع لرعاية            

  .)٦(دولية مكلفة بذلك وكانت موجودة آنذاك
 تيسري التجارة الذي أعدته منظمة التجارة العاملية يف الوقت املناسب،           اتفاقوقد جاء     -٢٨

مجيـع  إىل  من عامل التجارة املتنامي باسـتمرار       ه  موجنه يأيت يف خضم طلب متزايد       إحيث  
 والتصدير واملرور العابر وإجراءات حدودية تكون أكثر        ستريادإجراءات لال بأن توفر   البلدان  

سرعة وموثوقية؛ وأن تنمي الشراكات التجارية وتؤمن استمراريتها عن طريـق شـبكات             
__________ 

 ).٢٠١٤إبريل /نيسان١٤اطُّلع عليه يف  (http://www.unece.org/index.php?id=13849انظر  )٦(
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 عـن   تنبؤن الشفافية والقدرة على ال     خمتلف البلدان؛ وأن تزيد م      يف تطوراًأكثر  للتجار تكون   
 نافذة جديدة من    تفاقويفتح هذا اال  . طريق توحيد الربوتوكوالت وتبسيط إجراءات التجارة     

الفرص أمام مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية، وليس ذلك فقط ألنـه أتـى يف الوقـت                 
 امللتـزمني بتحقيـق      املتاح ألولئك  ،يف التجارة   بفضل التحسن احملتمل   املناسب، ولكن أيضاً  

طبقـات  ال اليت ُتبىن عليها   تيسري التجارة املنفذة تشكل أحجار الزاوية        اتفاقفتدابري  . االمتثال
 عن طريق ما يلـزم      تفاقاالبومن شأن االلتزام الكامل     . ضافية من مبادرات تيسري التجارة    اإل

ارية فيما بني شـركاء      أن يعزز يف هناية املطاف العالقات التج       اإلصالحتنفيذ و عمليات ال من  
  . شراكات جديدةئالتجارة احلاليني وأن ينش

وهلذا كانت للهدف من تنفيذ االتفاق أمهية حامسة لتصميم مبـادرات الـسياسات              -٢٩
إذ جيب إجراء هذا التصميم هبدف      . التجارية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل       

وجيب أن يهدف كـذلك إىل      ). احلد األدىن (كام  يتجاوز جمرد حتقيق االمتثال القانوين لألح     
حتسني اإلجراءات التجارية مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية لبلوغ درجة أعلى مـن              

وجيب تنفيذه بروح من الشفافية واحلوكمة اجليدة اليت تبقي علـى التعـاون             . تيسري التجارة 
اص يف سبيل إجراء إصالح وطين له بني اجلهات صاحبة املصلحة من القطاعني العام واخل فيما

ذلك التأثري املتعدد األوجه واملتوقع الذي يفضي إىل نظام جتاري دويل يتـسم باملزيـد مـن      
  .الكفاءة والتبسيط

  اإلجراءات الالزمة قبل وبعد بدء نفاذ اتفاق تيسري التجارة  -ألف  
. اوضـات يف بـايل  سيمر تنفيذ االتفاق بعدة مراحل اعتباراً من تاريخ اختتـام املف        -٣٠

 من املهل والتعهدات املهمة اليت جيب أن تلتزم هبـا الـدول             وسيتضمن يف هذا الشأن عدداً    
 لألطراف بعد بدء نفاذه، ولكن      وسيكون االتفاق ملزماً  . األعضاء يف منظمة التجارة العاملية    

 مـن أقـل   و واحداً أ أو نامياً متقدماً ملا إذا كان البلد يعترب بلداً   مراحل تنفيذه ستختلف تبعاً   
 أو بلد نام معني لتوقيت تنفيـذ         لكيفية تعيني بلد معني من أقل البلدان منواً        ، وتبعاً البلدان منواً 
  .تدبري حمدد

وكخطوة أوىل، تستلزم إجراءات منظمة التجارة العاملية إدراج هذا االتفـاق بعـد               -٣١
املنشئ ملنظمة التجارة العامليـة     مراجعته مراجعة قانونية دون التأثري على جوهره، يف االتفاق          

 / متـوز  ٣١عن طريق بروتوكول معدل يعتمده اجمللس العام يف موعـد أقـصاه             ) ١٩٩٤(
 أمام األعضاء يف منظمة التجارة العاملية لقبولـه         وسيكون الربوتوكول مفتوحاً  . ٢٠١٤ يوليه
أغلبية وسيتطلب بدء نفاذه قبول     . ٢٠١٥يوليه  / متوز ٣١ و ٢٠١٤أغسطس  / آب ١بني   فيما

 دول  ١٠٧تتألف من ثلثي الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، أي أنه جيب أن تقبـل                
 / متـوز  ٣١وميكن بذلك أن يبدأ نفاذ االتفاق فيمـا بـني           . أعضاء يف املنظمة هذا االتفاق    

 إذا أودع ثلثا األعضاء وثائق قبـول االتفـاق لـدى     ٢٠١٥يوليه  / متوز ٣١ و ٢٠١٤ يوليه
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غري أنـه إذا مل يقبـل       .  مباشرة ٢٠١٥يوليه  / متوز ٣١ التجارة العاملية، أو بعد      منظمة أمانة
، فيمكن أن يبدأ نفاذه بعدما يصدق عليه        ٢٠١٥يوليه  / متوز ٣١األعضاء االتفاق حبلول     ثلثا

  .ثلثا األعضاء
  .والدول املتقدمة ملتزمة بتنفيذ مجيع أحكام االتفاق مبجرد بدء نفاذه  -٣٢
 للفئات  بتعيني ذايت ألحكام االتفاق وفقاً نام وبلد من أقل البلدان منواً      ويقوم كل بلد    -٣٣

  :اليت ستحدد األطر الزمنية للتنفيذ يف هناية املطاف
  التنفيذ عند بدء النفاذ؛  :أحكام الفئة ألف  )أ(  
  تاريخ تنفيذ مؤجل؛  :أحكام الفئة باء  )ب(  
 اكتساب القدرات   تاريخ تنفيذ مؤجل؛ يتوقف على      :أحكام الفئة جيم  )ج(  

  .عن طريق املساعدة التقنية والدعم املقدمني من اجلهات املاحنة
ومثة خاصية رئيسية يف االتفاق تتمثل يف أنه ينص على معاملة خاصـة وتفـضيلية                 -٣٤

وقد جـاء   .  لقدرات كل منها على التنفيذ      تبعاً لألعضاء من البلدان النامية وأقل البلدان منواً      
يف احلكم املتعلق بإمكانية التماس املساعدة التقنية لبناء القدرات بناء علـى            هذا بصفة خاصة    

 عن احلكـم    فضالً)  من االتفاق  ٩الفرع الثاين، املادة     (طلب البلدان النامية وأقل البلدان منواً     
املتعلق بتقدمي املساعدة من األعضاء املاحنني واملنظمات الدولية واإلقليمية مثـل األونكتـاد             

ويكفل هذان احلكمان تلقي البلدان الناميـة وأقـل         ).  من االتفاق  ١٠ الثاين، املادة    الفرع(
 للمساعدة من املاحنني من أجل األحكام اخلاضعة لالتفاق اليت ستضعها البلـدان             البلدان منواً 

 من الناحيـة  وهذه عادة أحكاٌم يعترب تنفيذها صعباً.  ضمن الفئة جيم  النامية وأقل البلدان منواً   
  . من الناحية املاليةقنية أو معضالًالت
مصادرها واملستمدة من   ال تعزى إىل     إىل نتائج    ومثة دراسة أعدها األونكتاد استناداً      -٣٥

 خطة لتنفيذ تيسري التجارة من أجل البلـدان   ٢٦مشاريع سرية للمساعدة التقنية بشأن تنفيذ       
  أثارهتا البلدان النامية وأقل البلدان منواً      ، تبني العديد من التحديات اليت     النامية وأقل البلدان منواً   

 تدابري ١٠ أدناه أهم   ٢ويعرض الشكل   . فيما يتعلق بتنفيذ فرادى أحكام اتفاق تيسري التجارة       
 أهنا ستحتاج إىل أن تقدم إليها اجلهات املاحنة أكرب قدر           ترى البلدان النامية وأقل البلدان منواً     
  . بشأهنامن املساعدة التقنية وبناء القدرات
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  ٢الشكل 
  تدابري تستلزم تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات إىل أقـل البلـدان منـواً              ١٠أهم  

  ألخرى والبلدان
  
  
  
  
  
  

 The new frontier of competitiveness in developing countries: Implementing trade  :املصدر
facilitation (UNCTAD, forthcoming(.  

  التجارة يف البلدان النامية قبل اتفاق تيسري التجارةتيسري   -باء  
، وبفضل متويل وفره االحتاد األورويب والنرويج والـسويد وحـساب           ٢٠١١يف عام     -٣٦

األمم املتحدة للتنمية، أدار األونكتاد مشروعا ُنفذ بالتعاون مع املنظمات املدرجة يف املرفق دال              
 على إعداد خطط تنفيذ وطنية لتـدابري تيـسري          ان منواً هبدف مساعدة البلدان النامية وأقل البلد     

وتبني ). UNCTAD, forthcoming (التجارة املقترحة يف إطار مفاوضات منظمة التجارة العاملية
 يف املائة من تدابري تيسري التجارة املتفاوض عليهـا          ٥٠لألونكتاد من هذه العملية أن أقل من        

 يف أغلبية البلدان املشاركة، مبا يف ذلك        ذها بالكامل حالياً  يف منظمة التجارة العاملية جيري تنفي     
، والبلدان النامية املتوسطة الدخل، والبلدان غري الـساحلية، واالقتـصادات           أقل البلدان منواً  

 وكمـا هـو موضـح يف        .)٧(اجلذرية الصغرية يف أفريقيا وآسيا والكارييب وأمريكا الالتينية       
، بينما تبني أن  يف املائة٧٦ يف املائة و١٩ الكامل فيما بني ، تتراوح معدالت التنفيذ   ٣ الشكل

  . يف املائة٦٨ يف املائة و١٦ يف البلد الواحد يتراوح بني معدل التدابري املنفذة جزئياً

__________ 

وال تعزى البيانات إىل مصادرها حيث      .  مشاركا يف املشاريع   بلدا ٢٦يستند التحليل إىل بيانات مجعت من        )٧(
 .طط فرادى البلدان سريةإن خ

 التحذيرات السريعة/حتذيرات االسترياد
 إدارة املخاطر

  اإلجراءات والوثائقختفيف

 أقل البلدان منواً
  املنشورات

 املنشورات على اإلنترنت
 مراكز االستعالم
 احلكم املسبق

 إجراءات االختبار
 احلدودية  بني السلطاتالتعاون

 النافذة الواحدة

  غري أقل البلدان منواً

 احلق يف الطعن، نقابة اجلمارك
 الضوابط على الرسوم والتكاليف

 متوسط زمن اإلفراج
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  ٣الشكل 
   حبسب البلد،مستوى تنفيذ تدابري تيسري التجارة

  
  
  
  
  
  
  

 The new frontier of competitiveness in developing countries: Implementing trade  :املصدر
facilitation (UNCTAD, forthcoming(.  

  .أقل البلدان منواً* =   :مالحظة

 يف تقرير    جيداً ومثة دراسة إضافية بشأن جتربة هذه البلدان يف التنفيذ، ُوثقت توثيقاً            -٣٧
تنفيـذ  : لبلدان الناميـة احلدود اجلديدة للقدرة التنافسية يف ا"لألونكتاد مل يصدر بعد بعنوان    

وال يكتفي هذا التقرير بتقدمي حملة عن مستوى البلدان يف تنفيذ تيسري التجارة            ". تيسري التجارة 
 الحتياجات التنفيذ وأولوياته وتكاليفه وأطره الزمنيـة الـيت           حتليالً فحسب وإمنا يقدم أيضاً   

ملعد لتنفيذ ما تبقى من تـدابري       سيكون هلا تأثري يف وضع استراتيجية املسار أو تعاقب املسار ا          
فعلى سبيل املثال، عندما طُلب إىل البلدان أن تقدر مدة عملية التنفيذ حـىت              . تيسري التجارة 

 ٥ يف املائة من البلدان أهنا ستحتاج إىل ما يـصل إىل     ٧٨الوصول إىل االمتثال الكامل، ذكر      
 سنوات  ١٠ بلغ    تقدير أكثر حذراً    يف املائة املتبقية ذهبت إىل     ٢٢    لسنوات يف حني أن نسبة ا     
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  ٤الشكل 
  الكاملزمن التنفيذ تقديرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 The new frontier of competitiveness in developing countries: Implementing trade  :املصدر
facilitation (UNCTAD, forthcoming(.  

  . البلدان املدرجة يف االستقصاءيستند زمن التنفيذ إىل بيانات قدمتها  :مالحظة

  االلتزام بالتنفيذ واالمتثال  -جيم  
  قوياً وينبغي أن يعكس هذا االلتزام عزماً     . اللتزام البلدان بتنفيذ االتفاق أمهية حامسة       -٣٨

ولضمان . على رؤية عملية التنفيذ الكاملة حىت النهاية، إىل ما يتجاوز جمرد االمتثال القانوين            
التفاق أن يعقد أعضاء منظمة التجارة العاملية من البلدان النامية التزامات بتنفيذ            التقدم، يتيح ا  

التدابري تتماشى مع قدراهتا، بينما يتعني على البلدان املتقدمة واملنظمات الدوليـة أن تقـدم               
  .الدعم إىل األعضاء من البلدان النامية يف اكتساب القدرات الالزمة

ون الوثيق مع البلدان النامية واملتقدمة على املساعدة يف حتقيق          ويعمل األونكتاد بالتعا    -٣٩
 االمتثال لاللتزامات املذكورة أعاله من خالل برنـامج للتعـاون الـتقين ُيـصمم وفقـاً               

ويوفر هذا الربنامج اإلطار الالزم لتنمية وتعزيز قدرة البلدان النامية على تنفيذ            . لالحتياجات
ة طويلة وجتارب كثرية يف تقدمي املساعدة التقنية والدعم لبناء          ولألونكتاد خرب . تيسري التجارة 

القدرات إىل البلدان النامية مبا يف ذلك إنشاء اللجان الوطنيـة لتيـسري التجـارة والنقـل،                 
وتقديرات االحتياجات، وخطط تنفيذ تيسري التجارة، واتفاقات املرور العابر، وأمتتة اجلمارك           

  .من خالل برنامج أسيكودا
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وقد ُعمم تطبيقـه    . وبرنامج أسيكودا هو أجنح برامج املنظمة لتقدمي املساعدة التقنية          -٤٠
املتطور ألمتتة اجلمارك الستخدامه بنسخ خمتلفة يف إدارة نظم التخليص اجلمركي الوطنيـة يف     

ويف مرحلة تنفيذ االتفاق، ميكن لنظم أمتتة اجلمارك كربنامج أسيكودا أن           .  بلداً ٩٠أكثر من   
، فيما تبذله من جهـود   يف مساعدة البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً      مهماً  دوراً تؤدي

  .لتحقيق االمتثال الكامل لالتفاق
. وميكن تصميم املساعدة التقنية بواسطة برنامج أسيكودا مبا يتماشى مـع االتفـاق       -٤١

 لالحتياجات يف    إضافياً قديراًوفيما يتعلق باملساعدة التقنية اجلاري تنفيذها، قد يستلزم ذلك ت         
 من معلومات مجركية وترقيـة      البلدان اليت تستخدم الربنامج من أجل حتديث ما لديها حالياً         

 بنظام أسيكودا مبا يتماشى      عن إجراء تقديرات للبلدان املهتمة حديثاً      نظم االتصاالت، فضالً  
 أن تتـضمن هـذه التحـديثات    وميكن. مع معايري االتفاق ومعايري املنظمة اجلمركية العاملية   

وظائف النافذة الواحدة مثل البوابات اإللكترونية، والدفع اإللكتروين، وخدمات اإلنترنـت،           
وإصدار الشهادات اإللكترونية، واملكوس اإللكترونية، ومراقبـة التقيـيم، وإدارة خمـاطر            

ن خـالل طريقـة     ومما له أمهية يف هذا الشأن أن هذا التطور يستطيع م          . الوكاالت املتعددة 
.  لنـهج جتميعـي    النافذة الواحدة أن يوفر التواصل والتعاون بني الوكاالت املتعددة وفقـاً          

وتستطيع بذلك بلدان نامية عديدة أن تقدم تيسريات لوكاالت متعددة مشاركة يف سلـسلة              
  . فعالني للتجارة، كلٍ يف جماهلا وإنفاذاًالتجارة وأن تقدم تيسرياً

 من  ، ترى البلدان أن احلكم املتعلق بالنافذة الواحدة يشكل واحداً         وعالوة على ذلك    -٤٢
أعلى أولويات التنفيذ، على الرغم من أن التقديرات تشري إىل أن تنفيذه على الصعيد الوطين               

 لإلصالحات الوطنية الالزمة املقترنة بتنفيذ تدابري       قد يكلف عدة ماليني من الدوالرات نظراً      
وملا يترتب على ذلك من تطوير نظـم األمتتـة اإللكترونيـة إلدارة             أخرى لتيسري التجارة،    

  .(UNCTAD, forthcoming)اجلمارك واملعامالت 
ولئن مل تكن أمتتة اإلجراءات اجلمركية، كإجراءات االسترياد والتـصدير واملـرور              -٤٣

فعلى سبيل املثـال، ميكـن   .  يف حد ذاهتا، فإهنا تستطيع أن تيسر تنفيذ االتفاق      العابر، التزاماً 
  .بات االتفاقلنظام مؤمتت للبيانات اجلمركية مثل أسيكودا أن يساعد البلدان يف الوفاء مبتطل

  اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة  -رابعا  
تتطلب اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة الكثري من التنسيق فيما بني اجلهـات               -٤٤

  .صاحبة املصلحة يف نطاق عريض من املؤسسات العامة واخلاصة
ة يف إنشاء واستمرار قناة     وقد ثبت أن اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة أداة مفيد           -٤٥

أو إدارة التنـسيق    /اتصال بني احلكومة والقطاع اخلاص، ويف كثري من احلاالت، يف بـدء و            
  .كما أهنا تلقى اعترافاً كمنابر لتبادل املعارف والتدريب. بني مجيع الوكاالت احلكومية فيما
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  أنواع اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة  -ألف  
 تناقش فيه اجلهات املعنية صاحبة املـصلحة         تيسري التجارة منتدى دائماً    تشكل جلان   -٤٦

  .من القطاعني العام واخلاص تدابري تيسري التجارة وتنسقها على الصعيد الوطين
ورمبا اختلفت األهداف والوظائف احملددة باختالف نوع اللجنة أو االحتياجـات             -٤٧

جان الوطنية املعنية بتيسري التجارة ضمن واحـد        وميكن عامة تصنيف الل   . اخلاصة للبلد املعين  
  :)٨(من األنواع األربعة التالية

  ؛)اهليئات الوطنية املعنية بتيسري التجارة(جلان معنية باإلجراءات   )أ(  
  جلان وطنية معنية بتيسري التجارة والنقل؛  )ب(  
  جلان وطنية معنية بتيسري التجارة؛  )ج(  
  .مة التجارة العاملية املتعلقة بتيسري التجارةجمموعات دعم ملفاوضات منظ  )د(  

يف أوائل السبعينيات من القرن العشرين، أنشئت هيئات معنية بتيسري التجارة كمنابر              -٤٨
استشارية بني اإلدارات احلكومية وجمتمع األعمال لتحقيق االتساق يف صوغ إجراءات تيـسري             

يئات يف البلدان املتقدمة يف أوروبا وآسيا،       وأنشئت هذه اهل  . التجارة عن طريق التنسيق والتعاون    
، واهليئة الفرنسية لتيسري وتبسيط     )١٩٧١(مثل رابطة اليابان لتبسيط إجراءات التجارة الدولية        

  ).١٩٧٣(، واهليئة الوطنية الفنلندية لتبسيط اإلجراءات التجارية )١٩٧٢(التجارة الدولية 
جنة االقتصادية ألوروبا املستوحاة مـن       لل ٤ التوصية رقم    ١٩٧٤واعُتمدت يف عام      -٤٩

وقد نصحت البلدان بإنشاء هيئات وطنية معنيـة بتيـسري          . أفضل املمارسات الناجحة هذه   
لضمان مواءمة الوثائق التجارية، ومعاجلة وترميز البيانات ) اللجان املعنية باإلجراءات (التجارة  

ة باإلجراءات يف البلـدان املتقدمـة       وأنشئت منذ ذلك احلني جلان كثرية معني      . اجلمركية آلياً 
  .والبلدان النامية، وإن كان العديد منها قد توقف عن العمل الحقاً

  من التوصية إىل اإللزام  -باء  
خالل الفترة املمتدة بني مثانينيات القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعـشرين،              -٥٠

، ولكن أمهيتها كانـت     )٥الشكل  (واضعاً  كان منو اهليئات الوطنية املعنية بتيسري التجارة مت       
، ٢٠٠١ يف عـام     ٤فعلى سبيل املثال، ُنقحت التوصية رقم       . ُتربز عادة على الصعيد الدويل    

وشجعت مرة أخرى إنشاء منظمات وطنية لتنفيذ التوصيات املتعلقة بتيسري إجراءات التجارة            
ة مشاريع للمـساعدة التقنيـة      ويف تلك األثناء، أطلق األونكتاد والبنك الدويل عد       . الدولية

  .أسهمت يف إنشاء جلان وطنية لتيسري التجارة والنقل
__________ 

  .http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspxانظر  )٨(
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  ٥الشكل 
  عدد اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة، حبسب السنة

  ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:  إىل بيانات مستمدة من املستودع املتاح على اإلنترنت على العنوان التـايل            األونكتاد، استناداً   :املصدر
http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx ــم ؛  ٤والتوصــية رق

 مركز تيسري اإلجراءات واملمارسـات يف جمـاالت اإلدارة والتجـارة والنقـل            الصادرة عن   
)http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html.(  

 ، مـدفوعاً   كـبرياً   ارتفاعـاً  ٢٠٠٤وارتفع عدد هيئات تيسري التجارة منذ عـام           -٥١
منظمـة  (باملفاوضات املتعلقة بتيسري التجارة اجلارية يف سياق جدول أعمال الدوحة للتنمية            

وتضاعف عدد آليات التنسيق الوطنية الداعمة هلـذه        . ٢٠٠٤يوليه  /يف متوز ) التجارة العاملية 
  .املفاوضات يف مجيع املناطق

ئات املعنية بتيسري التجارة، فقد ظل إنشاؤها جمـرد         وعلى الرغم من تزايد أمهية اهلي       -٥٢
 لألعـضاء يف منظمـة      ولن يصبح إنشاء اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة ملزماً        . توصية

ويلتزم األعـضاء مبوجـب هـذا       ). انتظاراً لبدء نفاذه  (التجارة العاملية إال بعد عقد االتفاق       
 مـن   ١٣وهذا االلتزام مدرج يف املـادة       . التجارةاالتفاق بإنشاء جلان وطنية معنية بتيسري       

االتفاق، مما يعين أن البلدان النامية وأقل البلدان منواً ليس هلا خيار يف إدراج هذا التـدبري يف                  
 إذ جيب إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بتيسري التجـارة بعـد بـدء نفـاذ                -الفئة باء أو جيم     

  .مباشرة االتفاق
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ركز مل ٤املوافقة على تنقيح التوصية رقم      
تيسري اإلجراءات واملمارسات يف جماالت     

  اإلدارة والتجارة والنقل

ركـز   مل ٤املوافقة على التوصية رقم     
تيسري اإلجراءات واملمارسـات يف     

  جماالت اإلدارة والتجارة والنقل

اللجان الوطنية لتيسري التجارة والنقل
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  حتدي االستدامة  -جيم  
وبصرف النظر عن نوع اللجنة، فإن أكرب حتد تواجهه األفرقة العاملة املعنية بتيـسري                -٥٣

وقد أظهرت البحوث اليت أجراها األونكتاد مؤخراً أنه ال يوجد عامل           . التجارة هو استدامتها  
حمدد واحد وإمنا كثرة من العوامل احملددة فيما يتصل بالترسيخ الرمسي هليئة تيسري التجـارة،               

وهكذا، فحىت لو مل يكن هنـاك عنـصر         . ليت ميكن أن تكون مسؤولة عن استدامة الفريق       ا
سحري لضمان استدامة اهليئات املعنية بتيسري التجارة، توجد وصفة صحية تستند إىل جمموعة 

  . يف فعالية عمل الفريق قوياًمن املكونات اليت ميكنها أن تؤثر تأثرياً
  ،)٢٠٠٦( لألونكتاد ووفقاً  -٥٤

يف حني أنه ال بد من وجود التزام قوي من كبار املسؤولني ورواد األعمال،   
 جيـدة   فإن اللجان االستشارية واللجان التوجيهية واألفرقة العاملة تشكل حلـوالً         

ويف بعض احلـاالت، أدى انعـدام       . لضمان التركيز واالستمرارية يف برنامج العمل     
وطين ومستوى اجلهـات صـاحبة      الوعي بالغرض من عمل اللجنة على املستوى ال       

وينبغي أن يسري تدريب املوظفني وإذكاء الوعي       . املصلحة إىل تقويض فعالية اللجنة    
 إىل جنب مع إنشاء واستمرارية اهليئات املعنيـة بتيـسري           واحلمالت اإلعالمية جنباً  

  . [...]التجارة
طـاعني  ويشكل التعاون بني الق   . وتعاين أغلبية اللجان من انعدام االستدامة       

اخلاص والعام وإشاعة الشعور بامللكية بني اجلهات صاحبة املصلحة شرطني مسبقني           
  :وتتوقف استدامة أي جلنة على ما يلي. مهمني

املساعدة التقنية الدولية مـن أجـل التوجيـه األويل، وتقـدير              )أ(  
  االحتياجات من تسري التجارة، وحتديد األهداف؛

  عمة من القطاعني العام واخلاص؛املشاركة االستباقية والدا  )ب(  
  الترويج للجنة يف املنتديات الوطنية والدولية؛  )ج(  
  روابط قوية مع املؤسسات الدولية واهليئات التجارية؛  )د(  
أمانة مستقلة وفريق تقين مؤلف من أخصائيني ذوي خربة ُيمنحون            )ه(  

  ؛ مناسباًأجراً
  ؛"رائد "حتديد الوكالة الرائدة املناسبة واختيار  )و(  
  حتوُّل اللجنة بنجاح من جلنة مرتبطة مبشروع إىل وكالة رائدة؛  )ز(  
  متخذو قرارات رفيعو املستوى هلم تأثري على وزراء احلكومة؛  )ح(  
ضمانات من البداية باحلصول على دعم مايل حكومي للتـشغيل            )ط(  

  .والنفقات العامة
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إنشاء ودعم جلنة معنيـة      ب  سياسياً وجيب أن تكون احلكومة ملتزمة التزاماً       
وينبغي إنـشاء   .  لتعزيز تدابري تيسري التجارة    بتيسري والتجارة بوصفها منتدى وطنياً    

  .اللجنة مبرسوم بقانون أو مبوجب إطار قانوين، حسب االقتضاء
 من االتفاق، جيب أن يكون األعضاء يف منظمة التجارة العامليـة     ١٣ومبوجب املادة     -٥٥

فإذا كانت لدى أحد األعضاء بالفعل هذه اآلليـة،         . حبلول بدء نفاذه  قد وضعوا آلية تنسيق     
وهذا يعين أنه جيب على احلكومات الوطنية لألعضاء يف منظمة التجـارة            . فعليه أن يستبقيها  

أما األعضاء الذين مل    . العاملية أن يكفلوا استدامةَ اللجان املعنية بتيسري التجارة وتسيَري أعماهلا         
والبديل الوحيد هو أن يستعيضوا عـن  . هذه اللجان، فهم ملزمون بتشكيلها  ينشئوا بعد مثل    

إنشاء كيان أو هيكل جديد باللجوء إىل تعيني آلية قائمة تضطلع بالوظـائف املـذكورة يف                
  .االتفاق، أي تيسري التنسيق الداخلي وتنفيذ االتفاق

  طريق املستقبل  -خامسا  
ساعد البلدان النامية لسنوات عديدة يف جمال       كما هو مذكور أعاله، ظل األونكتاد ي        -٥٦

 متعـدد   واآلن، يوفر اتفاق تيسري التجارة منـرباً      . قضييت تيسري التجارة والكفاءة يف التجارة     
  .األطراف ملواصلة هذا العمل

وينشئ هذا االتفاق تعهدات ملزمة جلميع األعضاء يف منظمـة التجـارة العامليـة                -٥٧
فراج عنها وختليصها؛ ورفع كفاءة اجلمارك وتقليل املـستندات         للتعجيل حبركة البضائع واإل   

وينص االتفاق على التزامات بالتنفيذ تقع على عاتق البلدان النامية والبلدان املتقدمة            . املطلوبة
ويتعني على أعضاء منظمة التجارة العاملية من البلـدان الناميـة أن ينفـذوا    . على حد سواء  

اهتم، ويتعني على البلدان املتقدمة واملنظمات الدوليـة أن تقـدم           التدابري مبا يتماشى مع قدر    
  .الدعم إىل األعضاء من البلدان النامية الكتساب القدرات الالزمة

ويتعاون األونكتاد مع البلدان النامية واملتقدمة فيما تبذله من جهود لبلوغ احلد األمثل               -٥٨
وات املقبلة أمهية املساعدة على حتقيق االمتثال       ويف هذا السياق، ستتبدى يف السن     . لتيسري التجارة 

ويوفر برنـامج   .  لالحتياجات اللتزامات االتفاق عن طريق برامج مساعدة تقنية مصممة وفقاً        
  .األونكتاد اإلطار الالزم لتطوير وتعزيز قدرة البلدان النامية على تنفيذ تيسري التجارة

  :ذ االتفاق إىل قسمنيوتنقسم أهداف برنامج تقدمي املساعدة لتنفي  -٥٩
تقدمي املساعدة يف إعداد خطط وطنية لتنفيذ تيسري التجارة من أجل حتديد              )أ(  

  ، واجلداول الزمنية، واالحتياجات من املوارد؛)ألف، وباء، وجيم(الفئات املعنية 
تقدمي الدعم من أجل التنفيذ الفعلي لإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة             )ب(  

وفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية، سيناط تركيز خاص        .  القدرة على االمتثال   هبدف اكتساب 
بإعداد املشروع، وتعزيز اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة، وبناء القـدرات، وضـمان             

  .القدرة التنفيذية على الوفاء بالتزامات الفئة جيم
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  :ال فيما يليويتمثل نطاق الدعم املقدم من األونكتاد يف هذا اجمل  -٦٠
 عن مقترحات مبشاريع مفصلة للتدابري من وضع خطط التنفيذ الوطنية فضالً  )أ(  
 تنفيذ التدابري مـع االمتثـال لاللتزامـات         وميكن أن تشمل اخلطط الوطنية أيضاً     . الفئة جيم 

  اإلقليمية والثنائية؛
 واملساعدة  إنشاء اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة، وتعزيز هذه اللجان          )ب(  

وهي آلية رئيـسية    .  من االتفاق  ١٣وينبغي إقامة هذه اللجان امتثاالً للمادة       . على استدامتها 
، واِإلشراف على تنفيذ )ألف، أو باء أو جيم (إلعداد خطط التنفيذ الوطنية، وتصنيف التدابري       

  تدابري تيسري التجارة، والتنسيق الالزم فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة؛
التدريب وبناء القدرات بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمـل مـصممة         )ج(  

وفقاً لالحتياجات من أجل تعزيز القدرات الوطنية على االمتثال لالتفاق وملا يتجاوزه مـن              
  .قضايا تيسري التجارة ذات الصلة

ويتطلب التنفيذ الناجح لإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة درجة مرتفعـة مـن               -٦١
كما أن  . ون فيما بني اجلهات الداخلية صاحبة املصلحة من كال القطاعني العام واخلاص           التعا

تعزيز االتساق فيما بني الشركاء يف التنمية عند تقدمي املساعدة التقنية الالزمة يشغل نفـس               
ويستمر األونكتاد يف العمل مع املنظمات الدولية األخرى على بلـوغ           . الدرجة من األمهية  

وملواصلة هذا التعاون   . نشود بشدة يف جمال املساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات        التنسيق امل 
 مذكرة تفاهم مع مركز التجارة الدولية للعمل ٢٠١٤املؤسسي، وقع األونكتاد يف أوائل عام   

  .معه على قضايا تيسري التجارة يف إطار والية كل من املنظمتني
  يف مجلة أمـور، أنـشطة مـصممة وفقـاً          ويتضمن برنامج دعم تيسري التجارة،      -٦٢

لالحتياجات، مثل إعداد خطط التنفيذ الوطنية؛ وصوغ مقترحات املـشاريع لتقـدميها إىل             
اجلهات املاحنة؛ وإنتاج املواد التقنية والتدريبية؛ وتقدمي التدريب شـامالً مـواد التـدريب              

. ملعنية بتيـسري التجـارة    اإللكترونية واملطبوعة، وتقدمي ما سوى ذلك من دعم إىل اللجان ا          
ويرى األونكتاد أن التنفيذ الناجح لتدابري تيسري التجارة سيحفز التجارة الدولية ويعزز النظام             
التجاري املتعدد األطراف عن طريق حتسني االمتثال لقواعد التجارة املتعددة األطراف وزيادة            

  .ة املتعددة األطرافمواءمة القواعد الوطنية واإلقليمية مع اتفاقات تيسري التجار
، ويف اخلتام، ميتلك برنامج أسيكودا الذي أعده األونكتاد اخلربة املعترف هبا دوليـاً              -٦٣

وأدوات قوية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وموظفني، ملساعدة البلدان النامية،           
 إىل الدول األعـضاء     وقد قدم مساعدات تقنية   . ، على تنفيذ االتفاق   وخباصة أقل البلدان منواً   

، وأصبح نظامه املوثوق إلدارة اجلمارك املعيار الـدويل          عاماً ٣٠بناء على طلبها على مدى      
  .الذي يفرض نفسه يف جمال أمتتة اجلمارك
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