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النشرات الموجزة لسياسات األونكتاد
النقاط الرئيسية

• من الرضوري املحافظة عىل حركة السفن
وابقاء عمل املوانئ وتيسري عملية التبادل
التجاري عرب الحدود البحرية برشط توافر
اآلليات املمكنة لدي هيئات ادارة الحدود
لضامن التشغيل اآلمن.
• أصبح تيسري التجارة ونقل البضائع أكرث
أهمية من أي وقت مىض ،لتجنب العوائق
اللوجستية التي تؤدي إىل نقص اإلمدادات
الرضورية.
• إن التدابري املقرتحة يف هذا التقرير تهدف
ايل تسهيل النقل والتجارة مع ضامن حامية
السكان من الوباء (كوفيد.)-19

كوفيد :-19خطة عمل من عرش نقاط
لتعزيز التجارة الدولية وتيسري حركة
النقل يف ظل الجائحة.
تؤثر جائحة فريوس كورونا (كوفيد )-19بشكل كبري عىل حياة الناس وسبل عيشهم
ويضع ً
ضغطا شديدًا عىل األنظمة االجتامعية واالقتصادية .ولذلك يشكل التعاون
والتنسيق والتضامن الدويل بني الجميع عام ًال أساسياً للتغلب عىل هذا التحدي
العاملي غري املسبوق .يحتاج صانعو السياسات إىل اتخاذ عدد من التدابري لضامن
تسهيل التجارة الدولية ونقل البضائع .كجزء من الجهود الرامية إىل الحد من
االنتشار الدويل للفريوس والتخفيف من العواقب املحتملة عىل املدى الطويل
للوباء ،وبخاصة يف البلدان النامية .من الرضوري املحافظة عىل حركة السفن وابقاء
عمل املوانئ وتيسري عملية التبادل التجاري عرب الحدود البحرية برشط توافر
اآلليات املمكنة لدي هيئات ادارة الحدود لضامن التشغيل اآلمن.
التحديات اللوجستية للتجارة الدولية

*

تواجه هيئات ادارة الحدود التحدي املتمثل يف ترسيع
الواردات والصادرات والعبور ،مبا يف ذلك اإلمدادات الطبية
الالزمة والتربعات وشحنات اإلغاثة ،مع ضامن الوقاية من
األوبئة وتوفري التخليص الجمريك املالئم وضوابط االمتثال
للسلع وموظفي النقل.
يؤثر هذا التحدي عىل السلع والخدمات الالزمة للحفاظ عىل
العديد من الوظائف يف القطاعات الصناعية والتي يعتمد
عليها املجتمع الحديث .ويلزم بذل جهود خاصة من جانب
الحكومات لتأمني وتعزيز إنتاج وتوزيع السلع األساسية
الالزمة الحتواء الوباء ومكافحته (مثل اإلمدادات واملعدات
الطبية) ولتأمني االحتياجات األساسية (مبا يف ذلك الغذاء
والطاقة).
يحب وضع حامية مقدمو الخدمات املعنيون والبنية التحتية
* مالحظة :تم الوصول إىل جميع املواقع الشبكية املشار إليها يف هذه الوثيقة
يف أبريل 0202

الداعمة عىل رأس قامئة األولويات .وهذا يشمل ضامن أن
خدمات النقل واملوانئ والوكاالت الحدودية ال تظل تعمل
فحسب ،بل يتم تعزيزها بشكل فعال ملواجهة التحديات
االستثنائية التي تواجهها.
تحتاج الحكومات إىل اعتامد نهجاً مشرتكاً ملعالجة تلك
القضايا عرب سالسل التوريد العاملية لتجنب انهيار اقتصادي
واسع النطاق واالضطرابات الحادة يف سالسل االمداد .ويف
ظل عدم اتخاذ إجراء عاجل يف هذا الصدد ،قد يؤدي ذلك
ايل إعاقة االنتعاش االقتصادي يف مرحلة ما بعد الجائحة ،مام
يؤدي إىل تدهور آفاق التنمية املستدامة عىل املدى الطويل،
ال سيام بالنسبة للدول األكرث فقراً يف العامل.
إن التعاون الدويل بشأن تلك النقاط أمراً حيوياً ،ألن سياسات
الحامية االقتصادية قد تؤدي إىل تفاقم األزمة الصحية
العاملية بشكل كبري وتأخري االنتعاش االقتصادي بعد الجائحة.
باإلضافة يعد التعاون والتنسيق الفعال بني القطاعني العام
والخاص عىل جميع املستويات أم ًرا أساس ًيا ً
أيضا.
ال بد من إرساء أسس االنتعاش االقتصادي اليوم .بنا ًء عىل

خربة مشاريع أونكتاد الجارية ومجموعة التدابري املتعلقة
بحركة السلع واألشخاص عرب الحدود .فيام ييل خطة عمل من
عرش نقاط ألنشطة الحكومات واملنظامت الدولية لتحقيق
2
هذا الهدف.

خطة عمل من عرش نقاط للدعم اللوجستي
للتجارة الدولية

 .١ضامن الشحن املستمر
يتم نقل حوايل  80يف املئة من حجم التجارة العاملية عن
طريق الشحن التجاري ،الذي ينقل الغذاء والطاقة واملواد
الخام يف العامل ،باإلضافة إىل السلع واملكونات املصنعة .وليك
تظل رشكات النقل عاملة ،تحتاج دول العلم ودول امليناء
إىل مواصلة تقديم جميع الخدمات الرضورية ،من التزويد
بالوقود واإلمدادات ،إىل الخدمات الصحية للبحارة .إن
البحارة هم أفراد أساسيون وال ميكن لهم العمل عن بعد .من
املهم بشكل خاص السامح للطواقم بالصعود عىل منت سفنهم
3
أو إعادتهم من أي ميناء يف العامل.
 .٢الحفاظ عىل استمرارية عمل املوانئ
وتوفر املوانئ الخدمات األساسية للتجارة الدولية .وهي
بحاجة إىل أن تظل مفتوحة أمام السفن ووصالت النقل
املتعدد الوسائط .وميكن أن تساعد ساعات العمل املتداخلة
والتشغيل املستمر ،إن مل متارس بالفعل ،عىل نرش أعباء
العمل واالتصاالت املادية .وقد يلزم رفع بعض القيود (عىل
سبيل املثال ،عمليات العطلة األسبوعية) خالل حالة الطوارئ
الراهنة.
ويتعني عىل الحكومات أن تكفل تنفيذ التدابري الصحية
بطرق تقلل إىل أدىن حد من التدخل يف حركة املرور والتجارة
الدولية .وترد أيضا يف املادتني األوىل والخامسة والفرع
 6من مرفق اتفاقية املنظمة البحرية الدولية بشأن تيسري
النقل البحري مبادئ تجنب القيود أو التأخر غري الرضوري

يف دخول السفن واألشخاص واملمتلكات عىل متنها .ويلزم
تطبيق متطلبات املدونة الدولية ألمن السفن 4واملرافق
تطبيقا حكيام لضامن استمرار أمن سالسل اإلمداد البحرية
مع الحفاظ عىل تدفق التجارة .تقدم املذكرة تقنية لألونكتاد
بشأن عمليات املوانئ املزيد من املامرسات الجيدة لحامية
5
موظفي املوانئ مع الحفاظ عىل كفاءة عمليات املوانئ.
 .٣حامية التجارة الدولية للسلع الحرجة وترسيع التخليص
الجمريك وتيسري التجارة
وقد قدمت منظمة الجامرك العاملية ( )WCOمؤخراً قامئة
برموز النظام املنسق للمعدات الطبية الهامة التي تساعد
الحكومات ووكاالت الجامرك عىل السامح بالتخليص الرسيع
لهذه السلع 6.يحب عىل الوكاالت الحكومية واملطارات ضامن
التخليص الرسيع واإلفراج عن هذه السلع .يقوم األونكتاد
بتجميع دراسات الحالة القطر ّية بشأن املامرسات الجيدة
7
والدروس املستفادة.
العديد من تدابري تيسري التجارة املحددة مفيدة بشكل
خاص لترسيع التخليص واإلفراج عن السلع الحرجة يف
املوانئ ومعابر الحدود .وتشمل هذه التدابري أحكاما خاصة
ومعجلة للشحنات العاجلة ،وشحنات اإلغاثة ،والشحنات
الطبية ،والسلع القابلة للتلف .تعترب مخططات مثل(the
authorized economic operator and pre-arrival
 4ملزيد من املعلومات  ،انظر:

_http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime
Security/Pages/SOLAS-XI-2%20ISPS%20Code.aspx.

 5ألونكتاد ، 0202 ،املوانئ يف الكفاح ضد كوفيد ،91-انطر:
 ، https://tft.unctad.org/ports-covid-19 ,يوفر أفضل املامرسات
واملبادئ التوجيهية القامئة عىل املوانئ والخربات من املوانئ التي تعد جز ًءا
من شبكة األونكتاد للتدريب عىل التجارة.
 6متواجد يف:

 2انظرإىلمستودعاتالتدابرياملتعلقةبحركةالبضائعواألشخاصعربالحدود،املتاحةعىل:

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/
nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en.
للحصول عىل التحديثات ،انطر.www.wcoomd.org :

 3ملزيدمنالتحليلللتجارةاملنقولةبحراًوأهميةالشحنالدويل،انظرمراجعةالنقل
البحريوإحصاءاتاألونكتادعىلاإلنرتنت،عىل  http://unctad.org/RMTو
,http://stats.unctad.org/maritimeعىلالتوايل.

 7عىل سبيل املثال  ،انظر دراسة حالة لألونكتاد حول استجابات الصني يف
مجال تيسري التجارة لوباء كوفيد ،91-املتوفرة عىل

https://unctad.org/en/Pages/Coronavirus/measures-affectingcross-border-movement-of-goods-and-persons.aspx.

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2328
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 )processingأدوات رئيسية لضامن آمن وشفافة بيئة
التداول .يجب أن تستخدم بشكل كامل يف حالة تواجدها
أو تنفيذها عىل وجه االستعجال .وينبغي أال تصبح القيود
8
الصحية حاجزًا مقن ًعا أمام التجارة يف السلع أو الخدمات.
بعض التدابري ،عىل النحو املحدد يف املبادئ التوجيهية التي
أعدها النظام اآليل للبيانات الجمركية ()ASYCUDA
لألونكتاد ،مثل فصل اإلفراج عن التخليص وقبول النسخ
الرقمية ،ميكن أن تكون أدوات فعالة للتخليص الرسيع،
ولكنها تتطلب مراقبة دقيقة بشكل خاص عندما يتعلق األمر
9
بالبضائع املحتمل تلوثها.
 .٤تسهيل النقل عرب الحدود
يجب أن تكون الشاحنات والقطارات والطائرات وعامل
النقل ذوي الصلة قادرين عىل عبور الحدود من أجل الحفاظ
عىل عمل سالسل التوريد .وقد يلزم تعليق القيود املفروضة
عىل عمليات النقل خالل عطلة نهاية األسبوع.
يعد الشحن الجوي أم ًرا بالغ األهمية بشكل خاص لبعض
السلع وعمليات التسليم العاجلة .ميكن أن تساعد حلول
التتبع الجغرايف املتاحة للسلع الحرجة الجامرك وهيئات
ادارة الحدود األخرى عىل ترسيع عملية التخليص من خالل
معالجة ما قبل الوصول .يجب عىل الحكومات والقطاع
الصناعي التنسيق بشكل وثيق لتسهيل توافر اإلمدادات
االسرتاتيجية يف جميع أنحاء سالسل التوريد ،وينبغي تشجيع
القطاع الصناعي عىل توفري مرافق النقل والتخزين عند
10
الحاجة املاسة.
 .٥ضامن حق املرور العابر
تحتاج جميع البلدان ،مبا يف ذلك البلدان غري الساحلية
وبلدان املرور العابر ،إىل الحفاظ عىل وصولها إىل املوانئ
البحرية .ينبغي للحكومات الوطنية ،وال سيام بلدان العبور،
واملنظامت اإلقليمية أن تدعم ممرات العبور والنقل
والتجارة .وأن تحافظ عىل نظم املرور العابر الجمريك وغريها
من إجراءات التيسري املتعلقة باملرور العابر ،مثل استخدام
اإلجراءات واملمرات الخاصة لحركة املرور العابر .وتشري
املؤرشات األخرية إىل أن العبور يعوقه بالفعل زيادة الضوابط
11
الصحية ،مام يبطئ تدفق السلع إىل البلدان غري الساحلية.
تدعم أونكتاد التعاون فيام بني بلدان املرور العابر والبلدان
النامية غري الساحلية ،من خالل حزمة أمور منها برنامج
 8للحصول عىل معلومات محدثة تتعلق بالتجارة  ،مبا يف ذلك اإلخطارات
ذات الصلة من قبل أعضاء منظمة التجارة العاملية وتأثري كوفيد 91-عىل
الصادرات والواردات  ،انظر:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.
htm#measures.

 9انظر األونكتاد  ، 0202 ،تكييف استخدام
مع وضع كوفيد :91-مبادئ توجيهية إلدارات الجامرك  ،متاح عىل
 .https://asycuda.org/enتساعد املبادئ التوجيهية إدارات الجامرك يف
التعامل مع تدابري كوفيد 91-يف مكان عملها وتقليل التفاعل املبارش ،مع
االستمرار يف تسهيل التجارة الدولية.
ASYCUDA World

 10يوفر إطار النقل املستدام للشحن الخاص باألونكتاد  ،املتاح عىل
 ، https://www.sft-framework.orgمجموعة أدوات ومؤرشات أداء
رئيسية لدعم ممرات النقل والرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف
مجال النقل الدويل.
 11انظر  ،عىل سبيل املثال  ،مستودعات التدابري املتعلقة
بحركة البضائع واألشخاص عرب الحدود املتاحة عىل:

https://unctad.org/en/Pages/Coronavirus/measures-affectingcross-border-movement-of-goods-and-persons.aspx.

(Empowerment Programme for National Transit
 12.)Coordinators and the Transport Corridorويبني
التعاون املستمر لألونكتاد مع مجموعة رشق أفريقيا ()EAC
ومناطق أخرى أن االتفاقات اإلقليمية واالعرتاف املتبادل
بالشهادات والوثائق األخرى ،بالنسبة للبضائع وسائقي
الشاحنات ،ميكن أن تزيد من تسهيل العبور .وهناك دور
13
هام للجامعات االقتصادية اإلقليمية تلعبه يف هذا الصدد.
 .٦ضامن تدفق وشفافية املعلومات
يف األوقات التي تشهد تغري رسيع يف املناخ التجاري ،من املهم
بشكل خاص أن تتواصل الحكومات بوضوح وأن تتأكد من أن
املعلومات متاحة لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة،
وأن تبقي معلومات التجارة عرب اإلنرتنت ،وتساعد املكاتب
عىل تحديثها وتشغيلها باستمرار .يجب أن توفر أنظمة
املعلومات التجارية إمكانية الوصول عن ُبعد إىل جميع
النامذج واملتطلبات ،وأن تضمن أن أي شخص يتفاعل مع
الحكومة ميكنه العثور عىل ما هو مطلوب منها عرب اإلنرتنت،
دون الحاجة إىل الذهاب لطلب املعلومات فعل ًيا.
كام أن الجهود الدولية مثل مرصد حالة املعابر الحدودية
بسبب (كوفيد 14)-19مفيدة للغاية .يتوجب عىل الحكومات
دعم جمعيات الصناعة يف جهودها لتبادل املعلومات وتقديم
15
املساعدة عرب شبكاتها العاملية.
 .٧املعامالت الالورقية
نظ ًرا لرضورة تقليل االتصال الجسدي بني األشخاص ،تصبح
عمليات اإلرسال اإللكرتونية واملعامالت غري الورقية أكرث
أهمية .عىل الرغم من أن البضائع ال تزال بحاجة إىل نقل
مادي ،فإن عمليات التخليص وتبادل املعلومات يجب أن
تستفيد من تبادل البيانات اإللكرتوين املوجودة قدر اإلمكان.
ينبغي أن تستخدم األطراف املتعاقدة ،حيثام أمكن ،البدائل
اإللكرتونية لسندات الشحن التقليدية الورقية القابلة
للتداول .يجب استخدام وثائق النقل غري القابلة للتداول
عندما ال تكون هناك حاجة ألمن وثائقي مستقل أو عندما ال
16
ُيتوخى بيع البضائع العابرة.
يجب أن تكون العمليات غري مادية ،من خالل األمتتة
واملدفوعات اإللكرتونية وقبول النسخ الرقمية .إن النقل
 12للحصول عىل معلومات حول دعم األونكتاد ملنسقي العبور واملمرات  ،أنطر:
 https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1864و

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-andServices/Transport-Networks-and-Corridors.aspx

 ,عىل التوايل.

 13ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات عن
تعاون األونكتاد مع مجموعة رشق أفريقيا عىل

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1962

وحول دعم األونكتاد للبلدان النامية غري الساحلية عىل

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Landlocked%20
Developing%20Countries/UN-recognition-of-the-problems-ofland-locked-developing-countries.aspx.

 14أنطر:

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Borde
r+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home.

 15للحصول عىل معلومات حول إجراءات التجارة الخارجية  ،مبا يف ذلك
النامذج واملتطلبات وبيانات االتصال عىل بوابات املعلومات التجارية
لألونكتاد  ،انظرhttp://tradeportal.eregulations.org/?l=en. :
 16للحصول عىل تحديث حول تقرير االقتصاد الرقمي لعام  ، 9102راجع
أزمة كوفيد :91-إبراز الحاجة إىل سد الفجوات الرقمية  ،املتاحة عىل

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d1_en.pdf.
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الآللئ والتسليم الالتالميس واملحطات الالتالمسية تقلل
انتقال (كوفيد )-19عرب األسطح امللوثة وتحمي صحة جميع
العاملني املعنيني .ويف الوقت نفسه ،يجب تعزيز جهود
مكافحة الجرائم اإللكرتونية ومعالجة التهديدات اإللكرتونية.
يعد السامح للتجار بتقديم طلبات الحصول عىل تصاريح
وتراخيص إلكرتونية ،والحصول عىل الشهادات املقابلة من
هيئات ادارة الحدود ،طريقة سهلة ورسيعة إلزالة التفاعالت
املادية وإزالة الطابع املادي للمنظومة .باإلضافة ايل التأكد
من أن البلدان املصدرة واملستوردة تقبل نسخة رقمية
للشهادات التي ميكن تأمينها بشكل أكرب من خالل رموز
االستجابة الرسيعة سهلة التثبيت ( )QRإجرا ًء فعاالً لتيسري
التجارة.
 .٨املعالجة املبكرة لآلثار القانونية عىل األطراف التجارية
تؤدي االضطرابات غري املسبوقة املرتبطة بالجائحة وعواقبها
االجتامعية واالقتصادية الهائلة إىل ظهور عدد كبري من
املشكالت القانونية التي تؤثر عىل التجار يف جميع أنحاء
العامل (عىل سبيل املثال ،التأخريات وفشل األداء ،واملسؤولية
عن خرق العقد) .قد تؤدي آثار هذه القضايا إىل خسائر
تجارية وإفالسات ،مام تزيد االعباء عىل املحاكم واألنظمة
القانونية .يجب تشجيع الصناع والتجار عىل التنازل عن بعض
حقوقهم القانونية واالتفاق عىل وقف املدفوعات واألداء وما
17
شابه ذلك ،عند االقتضاء.
تعد قامئة توصيات املنظمة البحرية الدولية بشأن تيسري
التجارة البحرية 18خالل جائحة (كوفيد ،)-19املقرتحة من
قبل قطاع عريض من الصناعة العامليةً ،
مثال عىل نوع العمل
التعاوين املطلوب.
 .٩حامية الشاحنني ومقدمي خدمات النقل عىل حد سواء
تحتاج تدابري الطوارئ االقتصادية والحامية االجتامعية
إىل إدراج صناعة الخدمات اللوجستية الدولية من بني
املستفيدين ذوي األولوية .قد يحتاج مقدمو خدمات النقل
والخدمات اللوجستية إىل دعم مايل لتمكينهم من البقاء يف
العمل وضامن مرونة سلسلة التوريد طوال فرتة الوباء وما
بعد الوباء.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي للحكومات أن تضمن أال تفرض
رشكات النقل رسوماً ال داعي لها يف الوقت الراهن ،مثل
 17املزيد من املعلومات عن عمل األونكتاد بشأن ترشيعات النقل يف
التقارير املتعلقة بنقل البضائع والقانون التجاري الدويل  ،وهي متاحة عىل:
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx.

 18انظر املنظمة البحرية الدولية  ، 0202 ،الرسالة املعممة للمنظمة
البحرية الدولية رقم  ،hcraM 72 ,6.ddA/4024متاحة عىل:

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/
Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20
Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf.

التأخري املفروض عىل املستأجرين والشاحنني بسبب التأخري
يف عمليات التحميل/التفريغ أو إعادة املعدات/الحاويات
التي ال تخضع لسيطرتهم .يجب تقليل عمليات اإلبحار
الفارغة والتخيل عن األسعار املتعاقد عليها وغريها من
التدابري التي يتخذها مقدمو خدمات النقل إىل الحد األدىن
من أجل حامية الخدمات الحيوية التي يقدمها الشاحنون
وضامن بقاء سالسل التوريد مفتوحة ،خاصة لصالح البلدان
األكرث فقراً.
 .١٠إعطاء األولوية للمساعدة التقنية
تتطلب العديد من هذه التدابري االستثامر يف القدرات
البرشية واملؤسسية والتكنولوجية ،وبالتايل ينبغي منحها
أولوية الدعم الفني الفوري من قبل رشكاء التنمية .حتى
قبل تفيش الوباء الحايل ،واجهت العديد من البلدان النامية
بالفعل تحديات للقيام باالستثامرات الالزمة يف البنية التحتية
للنقل والخدمات واإلصالحات الرامية لتيسري التجارة.
إن تنفيذ حلول تيسري التجارة اإللكرتونية أكرث سهولة للدول
التي لديها بالفعل نافذة إلكرتونية واحدة ،وأنظمة تخليص
جمريك حديث وحلول للتجارة الرقمية ،مثل تلك التي
تقدمها  ASYCUDAيف أكرث من  100دولة وإقليم .إن
املجتمع الدويل مدعو لتقديم املساعدة التقنية لدعم الحلول
اللوجستية التجارية عىل سبيل االستعجال .يف ضوء العقبات
العملية التي تعوق السفر ،يجب استخدام أدوات التعلم عرب
اإلنرتنت والتعليم عن بعد إىل أقىص حد ،إىل جانب دعم
البلدان النامية يف مجال الفجوة الرقمية املستمرة واالتصال
الرقمي.
تقدم أونكتاد دع ًام مكثفاً لدول األعضاء يف جهودها للتصدي
للتحديات العاملية غري املسبوقة الناجمة عن جائحة
(كوفيد .)-19يشمل الدعم الخدمات االستشارية املصممة
خصيصا ،باإلضافة إىل برامج البحث وبناء القدرات يف
ً
خدمات وترشيعات النقل الدويل ،وإدارة املوانئ ،وتسهيل
التجارة والعبور ،وأمتتة الجامرك.

للمزيد من املعلومات

موخيسا كيتويي االمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية (األونكتاد) Coronavirus: Let’s keep .2020
ships moving, ports open and cross-border trade
 ، flowingمتواجد يفhttps://unctad.org/en/pages/ :
newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2311
هذه الرتجمة هي نسخة غري رسمية من النص
اإلنجليزي األصيل.

