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  مقدمة    
النقل واللوجـستيات   ب املعينُعقدت الدورة الثانية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات          -١

، وفقاً ٢٠١٤ يوليه/ متوز٣ إىل ١التجارية وتيسري التجارة يف قصر األمم جبنيف يف الفترة من        
 مسني املعقودة لألحكام اليت اتفق عليها جملس التجارة والتنمية يف دورته التنفيذية السادسة واخل           

  . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤ و٣يومي 

  موجز الرئيس  -أوالً  

  فتتاحيةالبيانات اال  -ألف  
أبرز نائب األمني العام لألونكتاد، يف مالحظاته االفتتاحية، أن األونكتاد كان، منذ              -٢

التجارة لتيسري التجارة، وقد ظل يعمل على قضايا تيسري         اً  قوياً  ، مؤيد ١٩٦٤ إنشائه يف عام  
وأكد أن األونكتاد نظر يف إدراج تيسري التجارة يف         . والكفاءة التجارية طيلة سنوات عديدة    

جدول أعمال منظمة التجارة العاملية باعتبار ذلك فرصة للبلدان الناميـة كـي تـستثمر يف                
ري اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة، مستفيدة يف اآلن ذاته من االلتزامات الدولية بتـوف             

  . املزيد من املساعدة املالية والتقنية لتنفيذ هذه اإلصالحات
والحظ نائب األمني العام أن معظم اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة تتطلـب               -٣

يف املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لكنه شـدد علـى أن            اً  أولياً  استثمار
 اإلصالحات ميكنها حتقيق مكاسب اقتصادية مـن حيـث           التجريبية تشري إىل أن هذه     األدلة

وأشار إىل أن اخنفاض أحجام التبادل التجاري واإلجراءات        . زيادة التجارة والدخل احلقيقي   
املرهقة تزيد تكلفة التعامل التجاري، وأن ارتفاع التكاليف التجارية جيعل من الصعب توليد             

ة تشكل جمموعة مهمة من األدوات اليت تتيح        املزيد من التجارة، لكن سياسات تيسري التجار      
باإلشارة إىل أن   مالحظاته  واختتم نائب األمني العام     . اخلروج من هذه احللقة املفرغة احملتملة     

اإلصالحات الالزمة الرامية إىل تيـسري      إجراء  األونكتاد على أهبة االستعداد لدعم الدول يف        
 شأهنا أن تساعد على حتسني فهم اخليـارات         التجارة، وإىل أن مداوالت اجتماع اخلرباء من      

  .واملتطلبات املتعلقة هبذه اإلصالحات
رت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات باألونكتاد، يف مالحظاهتا االفتتاحية         وذكّ  -٤

 فريق اخلـرباء العامـل املعـين بالكفـاءة          وعملبأن برنامج األونكتاد اخلاص بتيسري التجارة       
 ،١٩٩٤ إىل اعتماد إعالن كولومبوس الوزاري بشأن كفاءة التجارة، يف عام         قد أديا    التجارية
اً يف إدراج موضوع تيسري التجارة الحقاً حامساً وقد أدى هذا دور. بالضبطاً   عام ٢٠أي قبل   

يف جدول أعمال منظمة التجارة العاملية أثناء مؤمترها الوزاري األول الذي ُعقد يف سنغافورة              
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ت املديرة الضوء على أكرب برنامج للمساعدة التقنية يف األونكتاد، وهو           وسلط .١٩٩٦عام  يف  
وهـذا  . النظام اآليل للبيانات اجلمركية، وجمموعته الواسعة من التدابري العملية لتيسري التجـارة           

 ساعد اإلدارات اجلمركية على امتثال مجيع املعايري الدوليـة          اً، بلد تقريب  ١٠٠ النظام، املنفذ يف  
   .ة والوفاء بالكثري من االلتزامات اإلقليمية واملتعددة األطراف املتعلقة بتيسري التجارةذات الصل

وجهت املديرة االنتباه إىل أمهية تيسري التجارة بالنسبة إىل التجـارة واجلمـارك،             و  -٥
عرضت بالتفصيل اآلثار اإلجيابية املترتبة بصورة مباشرة على اإلصالحات الرامية إىل تيـسري             ف

املساعدة على نقل القطاع غري املنظم إىل        :ارة بالنسبة إىل التنمية، وهذه اآلثار هي التالية       التج
 الـسديدة   اإلدارةاالقتصاد املنظم؛ وتعزيز املؤسسات والتعاون بـني املؤسـسات؛ وخدمـة            

وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ودعم          والشفافية؛
إلقليمي وحتسني وصول البلدان غري الساحلية إىل املوانئ البحرية؛ وتشجيع النهوض           التكامل ا 

بفرص العمل اجليدة والكفاءة املهنية؛ ومساعدة الكيانات العامة على احلد مـن النفايـات،              
  . اآلن ذاته، تعزيز حتصيل اإليرادات ويف
ثالثة الـيت يركـز عليهـا       واختتمت املديرة كلمتها باإلشارة إىل اجملاالت الرئيسية ال         -٦

لطلبات الواردة من البلدان الناميـة وأقـل        لمه لتيسري التجارة، استجابة     يف دع اً  األونكتاد حالي 
 ويتمثل اجملال األول يف إنشاء جلان وطنية لتيسري التجارة وتشغيل هـذه اللجـان               .اًالبلدان منو 

 .ارة العاملية بشأن تيسري التجارة    مع الفرع الثالث من اتفاق منظمة التج      اً  بصورة مستدامة، متشي  
ومساعدة على بناء القدرات بشأن مسائل تقنية حمـددة         اً  ويف اجملال الثاين، وفر األونكتاد تدريب     

أما يف اجملال الثالث، فقد قدم األونكتاد الدعم من أجل حتليل الثغـرات              .تتعلق بتيسري التجارة  
التدابري اليت حتتاج فيها البلدان الناميـة       اليت تعتري االتفاق ووضع مقترحات مشاريع خبصوص        

وأكدت املديرة أن األونكتاد يعول على التعاون مع خرباء          .إىل مساعدة التقنية  اً  وأقل البلدان منو  
تيسري التجارة يف ما يقدمه من مساعدة تقنية وما جيريه من حبوث، وأن عمل هذه املنظمـة يف                  

  . اع اخلرباء وما سيجري فيه من تبادل للتجاربستفيد بال شك من مناقشات اجتمياملستقبل س

  متطلباتخيارات و: التجارةتمكني لقواعد تيسري التجارة كعامل   -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  ارة العاملية واحلقائق امليدانيةقواعد منظمة التج: عرض متهيدي  -١  
اللجنة التحضريية املعنيـة    كان من بني احملاورين يف اجللسة غري الرمسية األوىل رئيس             -٧

  . بتيسري التجارة والتابعة ملنظمة التجارة العاملية وممثل ألمانة الكومنولث
وقدم أحد احملاورين معلومات حمدثة عن آخر التطورات فيما يتعلق باتفاق تيـسري               -٨

ـ          . التجارة علـى إجـراء    اً  وقال إن البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية تعكف حالي
ألف -١ستعراض قانوين لالتفاق، وإعداد بروتوكول تعديل هبدف إدراج االتفاق يف املرفق            ا
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من اتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية، وتتلقى ما يرسله األعضاء من إخطـارات متعلقـة               
بغـرض  اً  بالتزامات الفئة ألف، أي األحكام اليت حددهتا البلدان النامية أو أقل البلدان منـو             

وسلط رئيس اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات        .ال بدء نفاذ اتفاق تيسري التجارة     تنفيذها ح 
واحملاورون الضوء على ما استجد يف الفرع الثاين من اتفاق تيسري التجارة، إذ بـات خيـول        

ـ              لفئـات  اً  البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية أن حتدد بنفسها أحكام االتفـاق وفق
  . ية النهائية للتنفيذستحدد األطر الزمن

وعرض حماور آخر دور تيسري التجارة يف التحول االقتصادي وأمهية اتفاق تيـسري               -٩
وأكد يف هذا الصدد أمهية التعاون وتضافر اجلهـود          .اًالتجارة يف دعم تيسري التجارة عموم     

ة داخل  على الصعيد اإلقليمي، وساق أمثلة حمددة على مشاريع كربى يف جمال البنية األساسي            
  . منطقة اجلماعة الكاريبية من شأهنا تعزيز تنمية املنطقة بأسرها

ومشلت املواضيع املطروحة أمهية إنشاء جلنـة        .وتقاسم عدة مندوبني جتارهبم الوطنية      -١٠
ها، وإعداد حتاليل الثغرات وحتـديثها،      ء إنشا اليت تعترض وطنية لتيسري التجارة والصعوبات     

 يف التنميـة  ددة، وجتارب تيسري التجارة بالتعاون مع الشركاء        وتنفيذ إصالحات مجركية حم   
وسلم بعض املندوبني وممثل منظمة حكوميـة دوليـة بقيمـة            .الثنائيني ومتعددي األطراف  

التجارب اإلجيابية بالنسبة إىل التجار والقطاع العام ومقدمي اخلدمات الداعمـة للتجـارة،             
، يف حني ُسلط الضوء على احلاجة إىل        )١(فق دال بدعم من األونكتاد وشركاء آخرين من املر      

ويف هذا السياق، ناقش أحد احملاورين الدور الذي ميكن أن تؤديه منظمة            . املزيد من املساعدة  
يف تنسيق هذه املساعدة وإمكانية توفري التمويل االحتياطي بواسـطة            التجارة العاملية مستقبالً  
ن املزمع تقدمي املزيد من اإليضاحات يف هذا الـصدد          وأشار إىل أن م    .منظمة التجارة العاملية  

  .إبان اجتماعات منظمة التجارة العاملية املقبلة
بالفعل اً مسؤولية التحقق مما إذا كان أحد البلدان النامية قد بات قادراً ونوقشت أيض  -١١

إلعالن الذايت  وأشار املندوبون إىل أن ا     .على التنفيذ بعد حصوله على املساعدة التقنية واملالية       
من جانب البلدان النامية، وتشكيل فريق من اخلرباء يف إطار منظمة التجارة العاملية، وآليـة               

  .متساوية األمهية يف هذه العمليةخمتلفة لكنها اً تسوية املنازعات خيارات ستؤدي أدوار
ـ حباً ورأى بعض املندوبني أن البلدان النامية وأقل البلدان منو    -١٢ ني بـشأن  اجة إىل تطم

 ومن دون هذه االلتزامات،   . املساعدة التقنية واملالية املنتظرة من أجل تنفيذ تدابري تيسري التجارة         
وإرسـاهلا  فاق  تعلى اال اً  ُيحتمل أن ينخفض مستوى تصديق البلدان النامية وأقل البلدان منو         

لتفصيل مـستوى  على ذلك، عرض احملاورون بااً ورّد .اإلخطارات إىل منظمة التجارة العاملية 
  . الدعم املقرر تقدميه من خمتلف اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية

__________ 

، بـشأن   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١املرفق دال من القرار الذي اختذه اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية، يف              )١(
برنامج عمل الدوحة، وهو حيدد املنظمات الدولية املعنية املراد دعوهتا إىل تقدمي املساعدة التقنية واملـساعدة          

نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،         يف بناء القدرات، مبا يف ذلك صندوق النقد الدويل، وم         
 .واألونكتاد، ومنظمة اجلمارك العاملية، والبنك الدويل
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وأعرب عدة مندوبني عن تقديرهم للدعم الذي تلقوه من األونكتاد، وعن رغبتـهم     -١٣
وأعرب مندوبون من بلدان تشغل النظام اآليل        .يف مواصلة احلصول على دعمه يف هذا اجملال       

  . قديرهم هلذا النظامللبيانات اجلمركية عن ت

  سري التجارة وتأثريها يف التنميةتكاليف وفوائد اإلصالحات الرامية إىل تي  -٢  
أبرز ممثل ألمانة األونكتاد يف مقدمة اجللسة غري الرمسية الثانية األثر اإلجيايب املترتب               -١٤

 سيما السلع املصنعة،     جتارة السلع، وال   :على تيسري التجارة يف اجملاالت الرئيسية الثالثة التالية       
وعمليات اإلنتاج املعوملة؛ وحتصيل اإليرادات اجلمركية والرقابة الفعالة؛ والتنميـة البـشرية            

 .الرامية إىل تيسري التجارة   احملددة  واملؤسسية من خالل تنفيذ جمموعة واسعة من اإلصالحات         
 وتكـاليف الـصيانة     ويف حني تشمل تكاليف تنفيذ تدابري تيسري التجارة االستثمار األويل         

وكان من  .اهليكلي، فإن فوائد تيسري التجارة يف األمد الطويل تفوق هذه التكاليف      كييف  والت
، وهو نتاج شراكة بني القطاعني العام واخلاص        Aliança Procomexبني احملاورين ممثل معهد     

يقيا، واملـدير  يف الربازيل، وكبري املوظفني التنفيذيني يف جملس شركات الشحن يف جنوب أفر  
  . العام لرابطة الربيد السريع العاملية، وزميل باحث يف معهد بنغالديش للتجارة اخلارجية

وافتتح حلقة النقاش عرض قدمه أحد احملاورين وسلط الضوء على أمهية موثوقيـة               -١٥
اإلجراءات التجارية الدولية بالنسبة إىل املستوردين واملصدرين، ذلك أن ارتفـاع مـستوى             

لب اآلجال الزمنية للعمليات يتسبب يف اخنفاض املوثوقية ويف تكاليف مستترة تكون على             تق
وأشار احملاور إىل أن السلطات ورابطات األعمال التجارية قد          .حساب قدرة البلد التنافسية   

أقرت بأن حتسني العمليات احلدودية ال يكون إال نتاج تعاون مستدام بني القطـاعني العـام      
وقد أدى بناء الثقة وإشـراك    .عن التعاون مع البلدان اجملاورة وداخل املناطق        الًواخلاص، فض 

يف جناح مبادرة تيسري التجارة، بينما شكلت مشاركة القطـاع اخلـاص            اً  مهماً  اجلميع دور 
  . آخر من عوامل النجاح النشطة عامالً

وعرضت حماورة أخرى بالتفصيل مسامهات جملس شركات الـشحن يف جنـوب              -١٦
أفريقيا يف تنسيق ومتثيل مصاحل تلك الشركات يف سياق اإلصـالحات الراميـة إىل تيـسري              

وعلى الرغم من أن تنفيذ تدابري تيسري التجارة حيّمل القطـاع اخلـاص             . التجارة يف املنطقة  
تكاليف ترتبط باملوظفني والبنية األساسية والعمليات واملعـدات والتـدريب وتكنولوجيـا            

 احلكومة وشركات الشحن ومقـدمو  جنتهااالت، فإن الفوائد الكبرية اليت      املعلومات واالتص 
واألثر  . هذه التكاليف  قد عوضت إىل حد كبري عن     اخلدمات واالقتصاد والوطين واإلقليمي     

 ذلك أن تدابري تيسري التجارة تزيد إمكانية التنبؤ باإلجراءات          اً،االجتماعي جدير بالذكر أيض   
وختمت احملاورة عرضها بالتشديد علـى أن القطـاع          . الفساد اجلمركية، فتحّد بذلك من   

اخلاص ينبغي من مث أن يشارك يف تنفيذ تدابري تيسري التجارة ال من خالل منصات التعـاون                 
  . بتمويل تلك التدابرياً فحسب وإمنا أيض
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وقدم حماور آخر قاعدة بيانات للقدرات اجلمركية متاحة يف املوقع الشبكي لرابطـة               -١٧
يد السريع، وترمي إىل املساعدة على حتديد الفوارق بني االلتزامات النابعة من اتفاق تيسري         الرب

التجارة واحلاالت العملية، كما يراها ناقلو الربيد السريع، يف البلدان املشمولة بقاعدة البيانات 
  . ناطق وتتيح قاعدة البيانات كذلك عقد مقارنات بني البلدان وداخل امل.اً بلد١٣٩وعددها 

وتقاسم حماور ومندوبان جتارهبم الوطنية يف تنفيذ اإلصالحات الراميـة إىل تيـسري               -١٨
ويف الواقع العملي، ذهب العديد من       .التجارة وحتقيق وفورات يف التكاليف يف املدى الطويل       

اإلصالحات أبعد من متطلبات تدابري اتفاق تيسري التجارة، يف حني مشلت التحـديات، يف              
 من األحيان، عدم توافر البنية األساسية املالئمة واإلرادة السياسية واألطـر القانونيـة              الكثري

  . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعبئة املوارد
من اجلوانب ذات الصلة، مبا يف ذلك أمهية اإلرادة السياسية يف           اً  وناقش اخلرباء عدد    -١٩

ارة، وعدم التيقن احلايل من متويل البلدان الـيت         اإلصالحات الرامية إىل تيسري التج    عجلة  دفع  
حتتاج إىل املساعدة لتنفيذ مبادراهتا املتعلقة بالتيسري، وأمهية التكاليف املتصلة بتيسري التجارة،            

  . كتكاليف النقل
من التدابري مل ينفذ بـسبب ضـعف حتـديث          اً  كبرياً  وأكد أحد املندوبني أن عدد      -٢٠

صوص أن البلدان حتتاج إىل توفري إطار قانوين مناسـب، وإىل            اخل هاإلدارات وذكر على وج   
  .  وبناء اهلياكل األساسية،إذكاء الوعي، ووضع استراتيجية وطنية

 أن تتحلـى    اً،وأبرز مندوب آخر أن على البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منـو             -٢١
ا كان باستطاعة أي عضو من      باجلدية عند إخطار منظمة التجارة العاملية بفئات االلتزامات، ملّ        

  . أعضاء املنظمة اللجوء إىل آلية تسوية املنازعات يف حال عدم االمتثال
هيئات األمم املتحدة استخدام األدوات املتاحة هبدف خفـض         إحدى  واقترح ممثل     -٢٢

 ودليل تنفيذ تدابري تيسري التجارة املتاح علـى         ، واملبادئ التوجيهية  ،التكاليف، كالتوصيات 
  . وقع الشبكي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباامل

: املفاوضات واالتفاقات التجارية اإلقليمية واملتعددة األطراف املتعلقة بتيـسري التجـارة            -٣  
  ن االتساقضما
وجـد، إىل جانـب     ياستهلت مداوالت اجللسة غري الرمسية الثالثة باإلشارة إىل أنه            -٢٣

تعـدد األطـراف    املن الصكوك القانونية األخرى على الصعيد       اتفاق تيسري التجارة، عدد م    
تضمن درجات متفاوتة من عناصر تيسري التجارة، مثل املعايري والتوصيات اليت يديرها مركز             ي

األمم املتحدة املعين بتيسري التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية، واتفاقات أخرى لألمـم            
ر واتفاقيات شىت تشرف عليها املنظمـة البحريـة الدوليـة         املتحدة بشأن النقل واملرور العاب    

 الصكوك القانونية األخرى اليت تتضمن تدابري لتيـسري التجـارة   ومن بني  .واللجان اإلقليمية 
االتفاقية الدولية املنقحة لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية، وإطار معايري منظمة اجلمارك           
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ارة العاملية بشأن تطبيق التدابري الصحية وتدابري الـصحة  ، واتفاق منظمة التج)SAFE(العاملية  
وكان من بني احملاورين املمثل الدائم للسويد لدى منظمة التجارة العامليـة، وممثـل               .النباتية

  . ، يف مومباي، باهلندBK Khare شركةكبري مديري ملصرف التنمية األفريقي، و
بـث يف   ي يف إطار اتفاق تيسري التجارة       وأشار أحد احملاورين إىل أن التحديد الذايت        -٢٤

 .البلدان روح املسؤولية واملرونة كي تقبل على اعتماد التدابري اليت ميكنها أن تلتزم بتنفيـذها              
للبلدان تقييم األطر الزمنية الالزمة المتثال أحكام االتفـاق عـن   اً ويتيح التحديد الذايت أيض   

ة واضحة بني القيود اليت حتد من قدراهتا        طريق إدخال اإلصالحات الالزمة، وهو يشكل صل      
وميكن عن طريق التحديد الذايت حتقيق التماثل       .  القدرات  هذه وتقدمي املساعدة التقنية يف بناء    

وتعبئة املوارد وتوزيع املوارد الوطنية وحتسني توجيه املعونة تلبيةً لالحتياجات اخلاصة املتعلقة            
التفاق البلدان على تطبيق فئات خمتلفة من اإلخطارات        ويشجع ا . بتنفيذ تدابري تيسري التجارة   

 وشدد احملاور علـى أن ذلـك        .مبا يتيح على حنو استباقي تقييم حالة امتثاهلا أحكام االتفاق         
 بني  املالءمة ال سيما يف حالة األحكام املتعلقة بالفئة جيم، للجهود الرامية إىل             اً،سيكون مفيد 

 اجلهات املاحنة، ولوضع خطط ومشاريع التنفيذ، وإلقامة        االحتياجات واملساعدة املقدمة من   
  . عالقات التعاون

وبالنظر .  للمساعدة لربط اجلهات املاحنة بالبلدان امللتمسة    اً  وسيكون التنسيق أساسي    -٢٥
إىل وجود احتمال ازدواج ناتج عن توجيه البلدان طلب التمويل ذاته إىل منظمات خمتلفـة،               

وأوصى املشارك بتوجيه   . سي يف التخفيف من حدة هذا االزدواج      فسيكون للشفافية دور رئي   
هذه العملية عن طريق املنظمات الدولية، ال سيما املنظمات املضافة إىل تلـك املدرجـة يف                

على اتفـاق  اً بتجنب التركيز حصراً  أيضيتحققوأشار احملاور إىل أن االتساق       .)٢(املرفق دال 
سياق الصكوك القانونية القائمة بالفعل من أجل فهم كيفية         تيسري التجارة، بل النظر إليه يف       

وفيما يتعلق بتوجيه اإلخطار عن طريق اجلماعـات         .اندماج االتفاق يف هذا السياق األوسع     
اإلقليمية، فقد يكون لكل بلد من البلدان األعضاء يف مجاعة ما منطلق خمتلف، لكن من املهم                

قاسم املشترك األدىن يف حتديد املتغريات الـيت ميكـن أن           أن تقاوم البلدان الرتعة إىل إجياد ال      
 ألن ذلك من شأنه أن يقوض الشراكة اهلشة بالفعل بـني البلـدان املاحنـة                اً،تشكل إخطار 

 يف اجملاالت اليت ميكن فيهـا معاجلـة   النظر أوالًيف يتمثل   هنج أفضل    ومثة. والبلدان املستفيدة 
  . تدابري الفئة جيم على الصعيد اإلقليمي

. ية يف جمال تيسري التجـارة     وختم احملاور باإلشارة إىل عراقة جتربة األونكتاد اإلجياب         -٢٦
عن طريق األونكتاد من أجل حتديد البلدان اليت        اً  إضافي   سوف تقدم متويالً    أن السويد  وأعلن

األونكتاد على  كسبيل إىل تشجيع    وذلك   ،ةحتتاج إىل مساعدة يف امتثال اتفاق تيسري التجار       
  . األونكتاد يف تنفيذ تدابري تيسري التجارةاالستمرار يف املسامهة بنشاط

__________ 

تشمل هذه اجملموعة مركز التجارة الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا باإلضافة إىل املنظمـات                )٢(
 .املدرجة يف املرفق األصلي دال
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والحظ حماور آخر أن مصرف التنمية األفريقي، على غرار العديد مـن املـصارف            -٢٧
اإلمنائية األخرى، يدرك أمهية الدور الذي يضطلع به يف دعم اإلصالحات الرامية إىل تيـسري               

 مجيع أحناء منطقته، وخاصة بالنظر إىل أثر اإلصالحات اإلجيايب يف تعزيـز             التجارة والنقل يف  
ويركز  .ويف إدماج أفريقيا يف النظم التجارية اإلقليمية والدولية     ) داخل املنطقة (كفاءة التجارة   

املصرف على معاجلة اجلوانب غري املادية للبنية األساسية اإلقليمية اخلاصـة بالنقـل وهـي               
  . لة حبرية املرور العابر والتخليص اجلمركي للبضائعاجلوانب املتص

، أقر مصرف التنمية األفريقي عمليات تتعلق بالبنية األساسية تفوق          ٢٠١٣ويف عام     -٢٨
مليارات من دوالرات الواليات املتحدة، وقد خصص أكثر من نصفها ملـشاريع             ٣قيمتها  

ملمرات النقل اإلقليمية اً رئيسي مموالًاً أيضوكان املصرف  .البنية األساسية يف مجيع أحناء أفريقيا
  . اليت يعتربها ذات أمهية رئيسية لتيسري التكامل والتجارة اإلقليميني

يف استراتيجية مصرف التنميـة     مهماً  اً  جامعاً  وسيشكل تيسري التجارة والنقل عنصر      -٢٩
نشطة املصرف  وتعد أ . ٢٠٢٣-٢٠١٤ األفريقي اخلاصة بالتكامل اإلقليمي على مدى الفترة      

يف هذا اجملال من عناصر البنية األساسية غري املادية وهي مكمل حاسم األمهية لالسـتثمارات     
 يف ختام عرضه، إىل أن إطار املصرف املنقح لتيسري          ،وأشار احملاور  .يف البىن األساسية املادية   
ـ        اً  التجارة والنقل أتاح هنج    من عمليـات   لتعميم أولويات التجارة والنقل والربط بينـها ض

  . املصرف اإلقليمية والقطرية
ويف املناقشة اليت تلت، الحظ أحد املندوبني أن من املهم، يف وضع برنـامج نافـذة                  -٣٠

الترابط وإمكانية التشغيل املتبادل، ومهـا       :موحدة، االنتباه منذ البداية إىل العناصر الثالثة التالية       
دة يف بلد ما ستتبادل معلومات مع بلدان متاجرة         يكتسيان أمهية حامسة إذا كانت النافذة املوح      

أخرى للحفاظ على التعاون يف املستقبل؛ وإشراك مجيع اجلهات الفاعلة يف االقتـصاد يف بنـاء       
  . النافذة املوحدة الصحيحة؛ والتزام اجلهات الفاعلة الرئيسية يف سلسلة اإلمداد بأكملها

 يف تعزيز االتساق يف   الًمكمِّاً  سيؤدي دور وأوضح احملاورون أن اتفاق تيسري التجارة         -٣١
ـ     على حنو وثيق  اتفاقات التجارة احلرة، وسيكون من املهم التعاون         اً  مع البلدان اجملاورة توخي

 وذكّـر   .للفعالية يف إجناز اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة وإحراز تقدم يف هذا اجملال            
يلة، أخذت فيها بعني االعتبار مصاحل البلـدان        احملاورون بأن االتفاق أبرم بعد مفاوضات طو      

  . املنضمة إىل اتفاقات متنوعة للتجارة احلرة

  األدوات واإلطار املؤسسي: تنفيذ تدابري تيسري التجارة  -٤  
على أن تنفيذ التدابري    شدد  فاجللسة غري الرمسية الرابعة،      ممثل ألمانة األونكتاد     استهل  -٣٢

 اإلجراءات اليت تضطلع    وجناعةة ميكن أن يسهم يف زيادة سرعة        املتصلة باتفاق تيسري التجار   
هبا اجلمارك والسلطات احلدودية األخرى فيما يتصل باالسترياد والتصدير وعمليـات املـرور             

 .وسيتحقق تيسري التجارة من خالل التبسيط واملواءمة والتوحيد القياسي وزيادة الشفافية          . العابر
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 اإلجراءات عـن    على تنفيذ اً  دة البلدان النامية وأقل البلدان منو     وقد توقع االتفاق ضرورة مساع    
وكان من بني املشاركني يف حلقة النقاش املمثل         .طريق توفري املساعدة التقنية وبناء القدرات     

الدائم لغواتيماال لدى منظمة التجارة العاملية، واملدير التنفيذي لإلطار املتكامل املعزز، وممثل            
  .للبنك الدويل

وسلط أحد احملاورين الضوء على التقدم احملرز بالفعل يف تنفيذ تدابري تيسري التجارة               -٣٣
صعبة يف البداية، ألن    كانت   املفاوضات   وقال إن  .خالل التفاوض على اتفاق تيسري التجارة     

وقـد  . الكثري من البلدان النامية كان ينظر إىل التدابري على أهنا مفيدة للبلدان املتقدمة وحدها    
يف أثناء املفاوضات، إذ فُهم أن اهلدف من مبادرة تيسري التجارة هو            اً  تغري هذا التصور تدرجيي   

ومتثل أحـد العناصـر      .تسهيل التجارة الدولية، ومن مث ختفيض تكاليف التجارة بوجه عام         
احلامسة يف تأييد االتفاق يف إدراج أحكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان الناميـة وأقـل               

وعالوة على ذلك، كان من الضروري خالل املفاوضـات تـوفري تقييمـات              .اًالبلدان منو 
وشدد احملاور يف هذا الصدد على أن        .الحتياجات تيسري التجارة يف خمتلف احلاالت الوطنية      

اً اخلطط الوطنية لتنفيذ تدابري تيسري التجارة اليت أعدت مبساعدة األونكتاد شـكلت عنـصر             
ام االتفاق، شرعت البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العامليـة يف مناقـشة           وعقب إبر  .ماًقّي

ويف هذا السياق، سيشكل التقيـيم الـذايت         .تفاصيل التنفيذ وأثره على جتارة فرادى البلدان      
يقضي االتفاق  و .يف تصنيف االلتزامات على الصعيد الوطين     اً  حامساً  للحاالت الوطنية عنصر  

لنجاح اً  حامس  سري التجارة، وسيكون حسن اشتغال هذه اللجان عامالً       بإنشاء جلان وطنية لتي   
   .التنفيذ الوطين وتنفيذ االتفاق إمجاالً

وأشار حماور آخر إىل العملية القطرية املتعلقة باإلطار املتكامل املعـزز، وقـال إن                -٣٤
 األساس ألي عمل إطاري يكمن يف إعداد دراسة تشخيصية للتكامل التجاري تـساعد يف             

 .خاصة بكل بلد، ُيستند إليها يف وضع مشاريع ملموسة        حتديد القيود ويف بناء مصفوفة عمل       
كمبوديا، : التاليةالبلدان  وقد دعم اإلطار تطورات تيسري التجارة يف عدد من البلدان مبا فيها             

حيث ُنفذت برامج إصالح اجلمارك وقُّدم الدعم لتنفيذ النظام اآليل للبيانـات اجلمركيـة؛              
غامبيا، حيث قُّدم الدعم من أجل إنشاء حمطة شحن جوي والتدريب على إجراءات تيسري              و

وجيري يف رواندا تنفيذ     .التجارة؛ وملديف، حيث قُّدمت مساعدة يف بناء القدرات اجلمركية        
  . مشروع لتقدمي الدعم هبدف إنشاء مراكز حدودية ذات نافذة موحدة

نفيذ اتفاق تيسري التجارة علـى      تن أن يقدم الدعم ل    وأشار احملاور إىل أن اإلطار ميك       -٣٥
مستويني؛ ويشمل الدعم على املستوى األول العمل التحليلي واملساعدة يف استعراض اللوائح            
بينما يشمل على املستوى الثاين املعدات احلاسوبية وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت             

م لدراسات اجلدوى وتقييمات االحتياجـات      تقدمي الدع اً  وميكن لإلطار أيض   .ومشاريع التنفيذ 
  أظهرت التجربة  ،وفيما يتعلق هبذه األخرية    .واملساعدة يف إنشاء اللجان الوطنية لتيسري التجارة      

مـا تكـون    اً  أن اللجان التوجيهية الوطنية املعنية باإلطار واللجان الوطنية لتيسري التجارة كثري          
 .لفاعلة نفسها أو تضطلع بتنسيقها الوزارات نفسها      هنا تتألف من العناصر ا    إمتداخلة، من حيث    
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يف تنفيذ تدابري تيسري التجارة، مبا يف ذلـك التنـسيق      صعوبات  من ال اً  وقد واجه اإلطار عدد   
والتعاون على الصعيد اإلقليمي، إضافة إىل نقص اإلرادة السياسية لتنفيذ املشاريع واستكماهلا، 

ددة، وهي عملية حتتاج إىل تفاعل كل اجلهات املعنية،         وتوفري موارد إضافية لسد الثغرات احمل     
  . مبا فيها اجلهات املاحنة والقطاع اخلاص

. لكيفية تأثري التكاليف يف جتارة البلدان وموصوليتها     اً  عاماً  وقدمت حماورة أخرى عرض     -٣٦
ويف هذا الصدد، تقوم لوجستيات التجارة على عناصر تكاليف رئيسية ثالثة، هـي تكـاليف               

وترتبط هذه األخرية   . حن وتكاليف اإلدارة والتكاليف التبعية مثل تكاليف التخزين واجلرد        الش
بالقدرة على التنبؤ بسالسل اإلمداد؛ فإذا اخنفضت إمكانيـة التنبـؤ بالسلـسلة             اً  وثيقاً  ارتباط

د وإمكانية التنبؤ بسلسلة اإلمدا    .ازدادت احتياجات اجلرد والتخزين وازدادت التكاليف التبعية      
وقد خلصت دراسـات     .عامل مهم يف ترتيب البلدان يف مؤشر األداء اللوجسيت للبنك الدويل          

ـ               ا كانـت   البنك الدويل إىل أن إمكانية التنبؤ واملوثوقية أهم من تكاليف الشحن احلقيقيـة ملّ
يف هذا    ضئيالًاً  وتؤدي التعريفات اجلمركية دور    . تؤثر يف إنتاجية الشركات    ةدمات اللوجستي اخل
يف ختطـيط اللوجـستيات التجاريـة      اً  حامساً  لصدد، يف حني تؤدي تدابري تيسري التجارة دور       ا

وأشارت احملاورة، يف ختام عرضها، إىل أن املنظمات املضافة إىل تلك املدرجـة يف               .للشركات
املرفق دال تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون يف تقدمي املساعدة إىل البلدان عن طريـق املوقـع       

  ). http://www.TFACoordination.org(بكي اجلديد لتنسيق اتفاق تيسري التجارة الش
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، سلط أحد املندوبني الضوء على برامج املـساعدة الـيت                 -٣٧

 Mercatorتقدمها منظمة اجلمارك العاملية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تيسري التجارة، وخباصة برنامج          
 وهذا الربنامج مبادرة استراتيجية لدعم تنفيذ االتفاق، وهو يهدف إىل مساعدة            .اًاملستهل مؤخر 

على حنـو متناسـق، باسـتخدام       بسرعة و تنفيذ االتفاق   على  احلكومات يف شىت بلدان العامل      
  . الوسائل واألدوات األساسية ملنظمة اجلمارك العاملية

 خبطوات خمتلفة يف تنفيذ اإلصالحات      وتقاسم بعض املندوبني التجارب الوطنية املتعلقة       -٣٨
وتشمل التحديات املتواترة اليت ذكرها املندوبون ضرورة التعاون بني          .الرامية إىل تيسري التجارة   

  . املؤسسات، ال سيما فيما يتعلق بالتدابري الشاملة مثل برامج النافذة املوحدة

  األمامالطريق إىل   -٥  
 غري الرمسية األخرية ممثل ألمانة األونكتاد، ونائـب   كان من بني احملاورين يف اجللسة       -٣٩

املقرر الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، وممثل جملموعـة دول أفريقيـا والبحـر              - الرئيس
  . الكارييب واحمليط اهلادئ

وأشار احملاورون إىل النقاط اجلوهرية يف مناقشات اجللسات السابقة، وحبثـوا دور              -٤٠
مة التجارة العاملية فيما يتعلق مبختلف الروابط بني اتفاق تيسري التجارة           العمل اجلاري يف منظ   

  . وجولة مفاوضات الدوحة وتوفري املساعدة التقنية واملالية
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وفيما يتعلق باخلطوات العملية التالية صوب تنفيذ اتفاق تيـسري التجـارة، أبـرز                -٤١
تنفيـذ    الوطنية لتيسري التجارة يف    احملاورون الدور الرئيسي الذي ينبغي أن تضطلع به اللجان        

وهذه اللجان، وهي موضع التزام مبوجـب الفـرع          .اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة    
الثالث من االتفاق وال ميكن تصنيفها ضمن الفئة باء أو جيم بل جيب أن تكون موجودة عند              

دابري ليسري التجـارة،    دخول االتفاق حيز النفاذ، سيكون هلا دور مهم يف تنفيذ العديد من ت            
  . بني الوكاالتاً سيما التدابري اليت تتطلب تعاون ال

وبالنظر إىل الفوائد املسلم هبا املترتبة على تيسري التجارة، أكد احملاورون من جديـد               -٤٢
 .أمهية الدور الذي يؤديه األونكتاد منذ أمد طويل يف دعم البلدان األعضاء يف هذا املـضمار               

تاد مواصلة وتوسيع املساعدة املقدمة يف سياق دعم اإلصالحات الراميـة إىل            وناشدوا األونك 
 .تيسري التجارة يف السنوات املقبلة، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاق تيسري التجارة حيثما اقتضى األمر              

وسيكون من األمهية مبكان يف      .اجلهات املاحنة إىل دعم األونكتاد يف هذه اجلهود       اً  ودعوا أيض 
يف إنـشاء   اً  ة من تنفيذ االتفاق تقدمي الدعم إىل البلدان النامية وأقل البلدان منـو            هذه املرحل 

وتعزيز اللجان الوطنية لتيسري التجارة، وتوفري التدريب وبناء القدرات، وحتديث واستكمال           
اخلطط الوطنية لتنفيذ تدابري تيسري التجارة، مبا يشمل إعداد مقترحات مشاريع لتدابري الفئـة              

أشار احملاورون إىل أن الكثري من التحديات واحللول املتصلة بتيسري التجارة تكتـسي              و .جيم
 ويف كثري من األحيان، ال بد أن جيري التنسيق والتعاون بني البلـدان الناميـة                .اًإقليمياً  بعد

  .اجملاورة والشركاء يف التنمية على صعيد إقليمي
ية الرامية إىل تيـسري التجـارة قـد         ويف حني أن العديد من اإلصالحات غري املاد         -٤٣
ما تـرتبط   اً  تكون بالضرورة باهظة التكلفة، أشار احملاورون إىل أن هذه اإلصالحات غالب           ال

واستثمارات يف البنية األساسية املادية وتكنولوجيا      اً  من الناحية العملية بإصالحات أوسع نطاق     
  أكرب واستثمارات أطـول أجـالً      ما تستدعي موارد مالية   اً  املعلومات، وهي إصالحات غالب   

  .ويتعني أن تدرج يف خطط التنمية الوطنية وتستمد أمواهلا من امليزانيات الوطنية
 ومع ذلك، ينبع أحد بواعـث       .وُسلّم بفوائد اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة        -٤٤

ولية من إمكانية  القلق املستمرة لدى بعض املندوبني من البلدان النامية وممثل ملنظمة حكومية د           
تأخر املساعدة التقنية واملالية الالزمة لتنفيذ تدابري الفئة جيم، وقد شددوا مرة أخرى علـى               

ورغم أن البلدان لن     .احلاجة إىل تطمني بشأن حصوهلم على املساعدة التقنية واملالية املطلوبة         
لفضلى للبلدان تقتضي   تكون ملزمة بتنفيذ التدابري دون مساعدة، أكد احملاورون أن املصلحة ا          

تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة، وأن أحد التحديات الرئيسية يف تطبيق الفـرع              
 . منـذ البدايـة    ة يف تفادي هذه احلال    يكمنالثاين من اتفاق تيسري التجارة يف الواقع العملي         

ت أخـرى مـن   يف جمـاال اً أن من املهم املضي قـدم اً احملاورون وأحد املندوبني أيض  ورأى
  .مفاوضات منظمة التجارة العاملية إىل جانب االتفاق
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عن القلق ألن اإلطار الزمين املنصوص عليه يف        أحد احملاورين وأحد املندوبني     وأعرب    -٤٥
يف حني  اتفاق تيسري التجارة مينح املزيد من الوقت لإلخطار بتدابري تيسري التجارة وتنفيذها،             

 الواقع العملي، يف تنفيذ التدابري يف وقت سابق واحلصول علـى             يف ،فعالًأن البلد قد يرغب     
  .لذلكاً املساعدة التقنية واملالية وفق

إىل أدى أمهية مسألة تيسري التجارة وبروزها السياسي     ازدياد  وأشار احملاورون إىل أن       -٤٦
ما أتاح  ظهور أنشطة إضافية لدى شركاء التنمية الوطنيني واإلقليميني واملتعددي األطراف،           

وولدت هذه األنشطة حاجة  .توفري الدعم التقين واملايل لإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة  
من خالل الشراكة العاملية لتيسري النقل        إىل زيادة التنسيق بني الشركاء يف التنمية، وذلك مثالً        

  .والتجارة، اليت يعد األونكتاد من الشركاء املؤسسني فيها

  ل التنظيميةاملسائ  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ١انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية املعقـودة يف      -٤٧
له، والسيد توماس فـوهغروب     اً  رئيس) إندونيسيا(، السيد إيدي يوسوب     ٢٠١٤يوليه  /متوز

   .اً مقرر-للرئيس اً نائب) أملانيا(

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  )  من جدول األعمال٢البند (

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية أيـضاً، جـدول            أقر    -٤٨
  : وفيما يلي جدول األعمال ).TD/B/C.I/MEM.7/4 الوارد يف الوثيقة(األعمال املؤقت للدورة 

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  تمتطلباخيارات و: التجارةتمكني لقواعد تيسري التجارة كعامل   -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  نتائج الدورة  -جيم  
 ٣اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامـة اخلتاميـة املعقـودة يف       -٤٩
  .  تلخيص املناقشات، على أن يتوىل الرئيس٢٠١٤يوليه /متوز



TD/B/C.I/MEM.7/6 

GE.14-09584 14 

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

 -أذن اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتامية، لنائب الـرئيس               -٥٠
  .املقرر بأن يتوىل، حتت إشراف الرئيس، إعداد الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع
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  املرفق

  )٣(راحلضو    
  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

__________ 

: الوثيقـة  ولالطالع علـى قائمـة املـشاركني انظـر        . ني املسجلني تتضمن قائمة احلضور هذه املشارك     )٣(
TD/B/C.I/MEM.7/INF.2. 

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األردن
  إسبانيا

  أفغانستان
  إكوادور
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  الربازيل
  بربادوس

  بنما
  بنن

  بوتان
  فاسو بوركينا
  بوروندي
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  توغو
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  جيبويت
  سري النكا

  السنغال
  سودانال

  السويد

  الصني
  طاجيكستان

  العراق
  عمان
  غانا

  غواتيماال
  غينيا
  فرنسا
  الفلبني

  فييت نام
  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون

  كندا
  كوت ديفوار

  كولومبيا
  ليبيا

  ليسوتو
  شقرمدغ

  املغرب
  املكسيك

  اململكة العربية السعودية
  موريشيوس

  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  اهلند

  الواليات املتحدة األمريكية
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  : وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٢
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ 

  مصرف التنمية األفريقي
  فريقياالحتاد األ

  أمانة الكومنولث
  جملس التعاون اجلمركي

  اآلسيوية -اللجنة االقتصادية األوروبية 
  االحتاد األورويب

  منظمة دول شرق الكارييب
  منظمة التعاون اإلسالمي

  أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ
  مركز اجلنوب

  االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي
  احتاد جمالس الشحن األفريقية

  : أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةوكانت   -٣
  القتصادية واالجتماعية لغرب آسيااللجنة ا

  اللجنة االقتصادية ألوروبا
  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٤

  املنظمة البحرية الدولية
  البنك الدويل
  رة العامليةمنظمة التجا

  : وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٥
  الفئة العامة    

  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية
  رابطة املهندسني العاملية

  املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل

  ياالحتاد الدويل للنقل الرب
        


