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تيسري التجارة واملرور العابر دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام 2030
مذكرة َّ
ملدمة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
دخل اتفاق تيسري التجارة املعقود يف إطار منظمة التجارة العاملية حيز النفاا يف 22
ش اابارب/يراي  .2017وميك اان أا يس اااعد تيس ااري التج ااارة يف تبس ااي التج ااارة الدولي ااة الع ااا ة
للحدود ويف توحيدها وحتقيق اتساقها وحتديثها ،وابلتاا ايايدة أحجاا التجاارة وجعال التجاارة
الدولياة أ ا ع وأرخا ،،وذاذل أقا مناااأم أماا شاذاج التجاارة الااترية واملتو ا ة ا جا .
وويقام للدرا اج الدولية املختلفة ،ميكن للبلداا النامية وألقل البلداا منوام على وجه اخلااو
أا تسااتفيد م اان تنفي ااذ إج ا ا اج تتس ا ابلكف ااا ة يف ت ااال التج ااارة .ذم ااا اادد اتف اااق تيس ااري
التجارة األحكا املتعلقة ابمل ور العا  ،واليت تتس ابألمهية ابلنسبة إىل ذثري من البلداا النامية
وأقل البلاداا مناوام ،اا يف لا البلاداا النامياة ااري السااحلية و لاداا املا ور العاا النامياة .ذماا
أا تنفيذ إصالحاج تيسري التجاارة ،اا يف لا ييماا يتعلاق ابملا ور العاا  ،هاو أما هاا لاذه
اوىل
البلا ااداا يف ا ااياق حتقيا ااق أها اادا التنميا ااة املسا ااتدامة ،وخاصا ااة الا اادياا  16و .17ويتا ا ّ
األونكت اااد ن ااارب مس اااعدة البل ااداا النامي ااة وأق اال البل ااداا منا اوام عل ااى تنفي ااذ التزاما ااا وجا ا
اأتفاق وهو يست يع ،عن ط يق هذا األتزا  ،أا يُسدي امل ورة أا املمار اج اجليدة.

وتس الّ هااذه املااذذ ة العااو علااى حالااة تنفيااذ اتفاااق تيسااري التجااارة وتق ا ّد أمثلااة عاان
اخلا اراج وال اادرود املس ااتفادة م اان م اااريع املس اااعدة التقني ااة و ن ااا الق اادراج ال اايت يعا ا لع ااا
األونكتاد يف إطار هذا التنفيذ .و د املذذ ة إىل تيساري املاداوأج يف الادورة الساا عة أجتمااع
اخلرا املتعدد السنواج املعاي ابلنقال واللوجساتياج التجارياة وتيساري التجاارة ،وإىل حفاز املناق اة
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تيااة توليااد أيكااار ذيااذة ،وحتديااد اأحتياجاااج ايةااايية للبلااداا ييمااا يتعلااق تنفيااذ اأتفاااق
امل ااذذور وص اايااة ا ااتنتاجاج م اان أج اال املعا ا إىل األم ااا  ،وخاص ااة قا ااد حتدي ااد أن ا ا ة
املساااعدة التقنيااة و نااا القاادراج الاايت ميكاان ل ونكتاااد أا يعا لع ااا يف الساانواج القادمااة ااا
يتم ى مع إطار خ ة التنمية املساتدامة لعاا  2030وماع ماييكياانو ناريوي ،ذماا اد إىل
اي ااها يف ا ااتع ام منتاااف املاادة لارذمج عماال ييينااا لااااا البلااداا الناميااة اااري الساااحلية
للعقد .2024-2014
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أولً -ملدمة
 -1دخل اتفاق تيسري التجارة حيز النفا يف  22شابارب/يراي  2017عاد أذثا مان عقاد
من املفاوةاج .وأ يتعمن اأتفاق تع يفام حمددام لتيسري التجارة ،ولكن عدة منظماج دولية قاد
وة ا ااعت أوص ا ااايام ل ا ااذا املفه ا ااو  .يعل ا ااى ا اابيل املث ا ااال ،ق ا اادمت اللجن ا ااة اأقتا ا ااادية ألورواب يف
عا  2012التع يف التا  :هو "تبسي وتوحيد وحتقيق اتساق ايج ا اج وتاديقاج املعلومااج
امل تب ااة ا ااا وامل لو ا ااة لنقا اال البع ااابع ما اان البا ااابع إىل امل ا ا ي والقي ااا ابلا ااديع" رانظ ا ا ال ا ا ا :
 .)http://tfig.unece.org/details.htmlوميكن توةيح املبادئ ال بيساية لتيساري التجاارة علاى النحاو
املبني يف ال كل .1
ال كل 1
ُنُج تيسري التجارة ومبادئ التنفيذ الرئيسية

ُهنُج تيسري التجارة
التحديث
مبادئ التنفيذ
ال بيسية
التعاوا ني الق اعني
العا واخلا

حتقيق
اأتساق

التوحيد

التبسي

ال فايية

املادر :أمانة األونكتاد.

 -2وميكان للحكومااج وجملتماع األعماال ذليهماا اأ اتفادة مان إصاالحاج تيساري التجااارة.
يالكياااذج العامااة تسااتفيد يف صااورة ايايدة حتااايل العا اب التجاريااة ،وحتسااني ا ااتخدا املاوارد،
وايايدة امتث ااال اجله اااج القابم ااة ابلتج ااارة رالتج ااار) .وعن اادما تُ َّنف ااذ ت اادا ري تيس ااري التج ااارة تنفي ااذام
صحيحام ،يإهنا ميكن أا تؤدي إىل ايايدة يعالية اخلدماج والعوا ا كومية ،وذذل يف الوقت
نفسه إىل التقليل مان خ ا الفسااد .وحتقاق اجلهااج املمار اة للتجاارة مكا ا يف صاورة ارتفااع
القادرة علاى التنباؤ و ا عة العمليااج واتفاام تكااليف املعاامالج ،األما الاذي يُساف عان ايايدة
القدرة التنايسية للاادراج يف األ واق العاملية.
 -3وميك اان النظ ا ا إىل ايص ااالحاج املتعلق ااة تيس ااري التج ااارة عل ااى أهن ااا ا ااتثمار ،ين ااوي
علا ااى إمكانيا ااة حتقيا ااق ةفيعا اااج ذبا اارية يف التكا اااليف ييما ااا يتعلا ااق ابلتجا ااارة العا ااا ة للحا اادود.
وقد قدرج منظمة التعاوا والتنمية يف امليداا اأقتااادي أا ةفيعااج التكااليف ميكان أا تبلا
حن ااو  13يف املاب ااة يف البل ااداا املنخفع ااة ال اادخل ،و 14يف املاب ااة يف ل ااداا ال ا ا ة ال اادنيا م اان
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ال اادخل املتو ا  ،و 13يف املاب ااة يف ل ااداا ال ا ا ة العلي ااا م اان ال اادخل املتو ا ا رانظ ا الا ا ا :
.)www.oecd.org/tad/policynotes/oecd-tfi-implementation-impact-trade-costs.pdf
 -4وميكاان يصااالحاج تيسااري التجااارة أا تُسااه إ ااهامام مهم اام يف حتقيااق التنميااة الب ا ية
وامل اااريعية واملؤ س ااية وأا تس اااعد ابلت ااا يف حتقي ااق خ ااة ع ااا  .2030يه ااذه ايص ااالحاج
تساعد التجار الااتار ،وها يف ذثاري مان ا ااأج نساا  ،علاى دخاول الق ااع ال ا  ،ماا جيعال
األن ا ة اأقتاااادية أذثا شاافايية وخعااوعام للمحا اابة؛ ذمااا أهنااا تعا ّازاي ايدارة ال شاايدية ،وتولّااد
ي عمال اج جاودة أيعال؛ وتع ّازاي القادراج مان حياث تكنولوجياا املعلومااج؛ و اكل عاا ،
تساعد على حتديث اجملتمعاج عن ط يق جل الفوابد املتالة ابلكفا ة ايدارياة .و اكل أذثا
حتديادام ،يا تب تيسااري التجااارة ارتباطاام مباشا ام تحقيااق عاادد ماان أهاادا التنميااة املسااتدامة ،ااا يف
ل األهدا  8و 9و 16و.17
 -5وتُس الّ خ ااة ع ااا  2030ابلتح اادايج اخلاص ااة ال اايت يواجهه ااا ع اادد م اان اأقتا اااداج
الععيفة مثل اقتااداج البلداا النامية اري الساحلية .وتَاراي يا اة تيساري التجاارة واملا ور العاا
ااكل ابراي يف ا ذمج عماال ييينااا .والتنفيااذ الفعااال لاارذمج عماال ييينااا هااو أما و أمهيااة حا ااة
لتحقيق أهدا التنمية املستدامة يف البلداا النامية اري الساحلية ،وتعتار ال ا اذاج اني البلاداا
الناميااة اااري الساااحلية و لااداا املا ور العااا اج أمهيااة خاصااة وةا ورية لتنفيااذ خ ااة عااا 2030
و ذمج عمل ييينا.
 -6وت الواثبق اخلتامية ملاييكيانو نريوي وأايمييو رإعالا) نريوي للدورة ال ا عة ع ة ملؤمت
األم ا املتحاادة للتجااارة والتنميااة ،املعقااود يف نااريوي يف عااا  ،2016ذيااف ميكاان ل ونكتاااد أا
يكثّف دعمه لتنفياذ خ اة عاا  .2030و ادد ماييكياانو ناريوي األن ا ة املنوطاة ابألونكتااد يف
تموعااة وا ااعة ماان اجملاااأج ،ااا يف ل ا  -ييمااا يتعلااق تيسااري التجااارة واملا ور العااا واملسااابل
اج الالة  -اي اها يف تعزياز التعااوا اني البلاداا النامياة ااري السااحلية و لاداا املا ور العاا ؛
وتعزيز الدع َّ
املقد إىل البلداا النامية يف إج ا إصاالحاج اأا تيساري التجاارة؛ وتعزياز أعماال
األونكتاد أا خدماج البىن التحتيةر.)1
 -7ويف ةو هذه اخللفية ،تاف هذه املذذ ة إبجيااي األعمال اليت اة لع ا األونكتاد يف
اجملا اااأج املتاا االة تيسا ااري التجا ااارة وامل ا ا ور العا ااا يف السا اانواج األخا اارية ،ا ااا يف ل ا ا الا اادرود
املسااتفادة ،وتُس الّ العااو علااى القعااااي اج الااالة الاايت قااد يسااعى خباوصااها األونكتاااد ،يف
السنواج القادمة ،إىل مسااعدة البلاداا النامياة وأقال البلاداا مناوام يف تنفياذ مزياد مان ايصاالحاج
اوخى هاو
املتالة تيسري التجارة ،و ل تية مساعد ا يف تنفيذ خ ة عاا  .2030والاد املت َّ
تاويري ماادخالج أ ااتخدامها يف ماداوأج اجتماااع اخلارا املتعاادد السانواج ،وحفااز النقااا تيااة
اخل ا ا و آبرا اثقبا ااة وصا اايااة ا ا ااتنتاجاج تقودها ااا الا اادول األععا ااا ما اان أجا اال مواصا االة أعما ااال
األونكتاد يف هذا اجملال.

__________
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اثنياً -حالة تنفيذ اتفاق تيسري التجارة
 -8دخل اأتفاق حيز النفا يف  22شبارب/يراي  2017عندما ل عدد البلاداا املاادقة
عليااه  110لااداا ماان أصاال  164لاادام ماان البلااداا األععااا يف منظمااة التجااارة العامليااة .وح ا
اآلا ،صدق على اأتفاق  141لدام؛ ومل يبعاث حا اآلا  23لادام ععاوام ااكوك تااديقها.
وماان ااني هااذه البلااداا  10لااداا ذميااة و 12لاادام ماان أقاال البلااداا من اوام .ومل يا ا ّدق علااى هااذا
اأتفاق عد اثناا من البلداا النامية اري الساحلية.
 -9ويتعاامن الف ا ع الثااان ماان اأتفاااق أحكام اام ااأا املعاملااة اخلاصااة والتفاةاالية تساامح
ل ععااا ماان البلااداا الناميااة وأقاال البلااداا من اوام تحديااد املوعااد الااذي ااتن ّفذ عنااده هااذه البلااداا
األحكاا الف دياة لالتفااق وحتدياد األحكاا الايت لان تاتمكن مان تنفياذها إأ عناد تلقا املساااعدة
التقنيااة وال ادع املتعلااق بنااا القاادراج .ولك ا يسااتفيد هااؤأ األععااا ماان هااذه األحكااا  ،يإنااه
ينبت قيامه  ،ابأ تناد إىل تقييماج اتية ،وةع ذل حك من أحكا اأتفاقية يف واحدة من
ثالث يئاج ر"أ" ،" " ،أو " " تبعام ملدى اأ اتعداد للتنفياذ) وإخ اار منظماة التجاارة العاملياة
تبعام لذل  ،ويقام ملا للمواعيد النهابية احملدَّدة.
 -10واألحكااا الاايت يكااوا البلااد قااد ن ّفااذها حبلااول الوقاات الااذي ياادخل عنااده اأتفاااق حيااز
النفاا رأو ،يف حالاة األععاا مان أقال البلاداا مناوام ،يف اعاوا انة واحادة عاد اد النفااا  ،أي
يف  22ش اابارب/يراي  ،)2018أو وق اات التا ااديق علي ااه إ ا وق ااع ه ااذا الت اااري ع ااد ريا ا 22
شبارب/يراي  ،2017ه أحكا مدرجة حتت الفئاة "أ" .واألحكاا الاواردة ةامن الفئتاني " "
و" " لا تواري تنفيذ حددها األععا من البلداا النامية وأقل البلداا منوام ،نا علاى تقييمااج
اتية .وأحكا الفئة " " ه تل الايت يتعاني علاى الععاو أا ين ّفاذها عاد يا ة انتقالياة اددها
نفسه عد دخاول اأتفااق حياز النفاا  .و ّأماا أحكاا الفئاة " " يها تلا الايت اينفذها الععاو
عااد يا ة انتقاليااة ااددها نفسااه عااد ااد نفااا اأتفاااق والاايت تااا الععااو ااأهنا إىل ا اااول
علااى املساااعدة والاادع  .وييمااا ااا ،الفئتااني " " و" "ُ ،حتاادَّد يف الف ا ع الثااان مواعيااد هنابيااة
حمددة لإلخ ار من جان ذل ععو .وةتلف املواعيد النهابية ابختال التانيف وماا إ ا ذااا
ُا َ ا من جان لد ذ أو لد من أقل البلداا منوام.
 -11ويبااني ال ااكل  2معاادل ايخ ااار حس ا تموعااة البلااداا تبع اام للوةااع يف  20ذااانوا
الثان/يناااي  .2019ومل جي ا ح ا اآلا اااورة خاصااة ايخ ااار ابألحكااا لاادى البلااداا الناميااة
رحنااو  20يف املابااة) وأقاال البلااداا من اوام علااى الس اوا رحنااو  40يف املابااة) .وويق اام للمااادة  16ماان
اأتفاق ،ذاا ينبت تقدمي ايخ اراج حبلاول  22شابارب/يراي  .2018وت اري األرقاا قاوة إىل
أا عض البلداا النامية وأقل البلداا منوام حتتاا إىل قادر إةاايف مان املسااعدة التقنياة ومان الادع
املتعلق بنا القدراج.
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ال كل 2
األحكام املتعللة لملعاملة اخلاصة والتفاضلية :نصيب مجيع البنناد الن أُططنر نا حن ان
من البناد ال ميكن اإلططار ا ،حسب جمماعة البلدا

البلداا النامية اري الساحلية
املادر:

البلداا النامية
ج ب

أ

أقل البلداا منوام

قاعا ا ا اادة يا ا ا اااذج اتفا ا ا اااق تيسا ا ا ااري التجا ا ا ااارة ،منظما ا ا ااة التجا ا ا ااارة العامليا ا ا ااة ،متا ا ا ااا علا ا ا ااى ال ا ا ا ا ا :
"."http://www.tfadatabase.org/notifications/global-analysis

اثلثاً -اخلربا والدروس املستفادة يف جمنا تنفينذ تندابري تيسنري التجنارة واملنرور
العابر
 -12ذمااا يتعااح ماان معاادل ايخ ااار لاادى البلااداا الناميااة وأقاال البلااداا من اوام ،يااإا تنفي ااذ
إصالحاج تيسري التجارة ،ا يف ل أحكا اتفاق تيسري التجارة ،أم معقد .يكثريام ماا تساتند
إجا ا اج تيسااري التجااارة إىل الانُا ُهج املتعااددة أصااحا املااالحة الاايت أ ت اامل التعاااوا ييمااا ااني
جهاج عديدة صاحبة مالحة من الق اع العا يحسا ال تت لا أيعاام امل اارذة مان جانا
الق اااع اخلااا ماان دايااة العمليااة إىل هنايتهااا .وابيةاااية إىل ل ا  ،يماان أجاال حتسااني اجلان ا
العاا للحادود مان عملياة تيسااري التجاارة ،ياإا التعااوا ااني اجلهااج صااحبة املاالحة يف البلااداا
اجملاورة م لو أيعام.
 -13وتنفيذ عض إج ا اج تيسري التجارة هو أذث صعو ةم من تنفيذ البعض اآلخا  ،ولاذل
يإهنااا تت ل ا درجااة عاليااة ماان التعاااوا والتكاماال ،وخاصااة تل ا املتعلقااة تنفيااذ أ االو النايااذة
الواحادة رانظا الفااال الثالاث  -جااي ) .ولااذل يمان املها أا تكااوا اجلهااج صاااحبة املااالحة
يف تال تيسري التجارة منظَّمة كل جيد ،وهذا هو الت م من اللجاا الوطنية لتيسري التجارة.
 -14ويقا ّد هااذا الفاال وصاافام لابعض إجا ا اج تيساري التجااارة الايت حاادد اأهنا األونكتاااد،
عن ط يق املساعدة التقنية وعمل نا القدراج املع لَع ه ماع البلاداا النامياة وأقال البلاداا مناوام،
الدرود املستفادة واملمار اج اجليدة اليت ميكن تقا ها.
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ألف -اللجننا الاينيننة لتيسننري التجننارة وط نرائل الطريننت الاينيننة املتعللننة بتنفيننذ تنندابري
تيسري التجارة
 -15تاان ،املااادة  2-23ماان اتفاااق تيسااري التجااارة علااى مااا يل ا " :يُن ااك ذاال ععااو و/أو
سم آلية قابمة تية تيسري ذل من تنسيق وتنفيذ أحكا
يستبق جلنة وطنية لتيسري التجارة أو يُ ّ
هااذا اأتفاااق علااى الاااعيد الااوطي" .يااد أا اأتفاااق أ يق ا ّد مزياادام ماان التوجيااه ااأا ط ابااق
إن ا هذه اللجنة وت تيلها.
 -16ولااذل أن ااأ األونكتاااد ا ذمج التمكااني للجاااا الوطنيااة لتيسااري التجااارة ،الااذي يق ا ّد
الت ا اادري إىل أمان ا ااة وأعع ا ااا اللج ا اااا الوطني ا ااة لتيس ا ااري التج ا ااارة .وال ا ااد ال بيس ا ا ه ا ااو تنفي ا ااذ
منسقة ،ا يف ل أحكا اأتفاقر .)2ويدع الرذمج اكل
إصالحاج تيسري التجارة يقة َّ
مباش ا اأمتثااال للمااادة  2-23ماان اأتفاااق ،يع االم عاان حتقيااق الااد الف ع ا  17-17ماان
الد  17من أهدا التنمية املستدامة ،املتعلق ت جيع وتعزيز ال ا اذاج الفعالاة اني جهااج
الق اع العا و ني الق اعني العا واخلا وش اذاج اجملتمع املدن.
 -17ومنااذ إطااالق الاارذمج يف عااا  ،2016ظاال األونكتاااد يق ا ّد دعم اام وا ااع الن اااق إىل
اللجاااا الوطنيااة لتيسااري التجااارة يف أذث ا م ان  30لاادام .ويقااو األونكتاااد إبعااداد ا امج إةااايية
يطالقها يف املستقبل الق ي يف ع ة لاداا أخا ى علاى األقال .وقاد وصالت أعماال األونكتااد
إىل أذث من  1 800صاح مالحة يف تال تيسري التجارة رثلثه من النسا ) ،ومجايعه قاد
اعتُماادوا .ويف التتذيااة امل تاادة الاايت مجعهااا األونكتاااد واملتعلقااة تقيااي حلقاااج العماال ،قااال  93يف
املابة مان املساتفيدين إا الارذمج ااعده علاى حتساني معا يته تيساري التجاارة وأوةاح  82يف
املابااة أهن ا ي ااع وا مهن ا يف وةااع أيعاال مي ّكاانه ماان اأة ا الع اادوره ذأععااا يف اللجاااا
الوطنية لتيسري التجارة.
 -18وعااالوة علااى اجلان ا املتعلااق بنااا القاادراج ماان الاارذمج ،يتمثاال الت ا م ال بيس ا لااذا
الاارذمج يف وةااع خارطااة ط يااق وطنيااة لتنفيااذ تاادا ري تيسااري التجااارة ماان جان ا أععااا اللجاااا
الوطنية لتيسري التجاارة القابماة علاى مناو وةاعه األونكتااد .وتازود خا اب ال ياق البلاداا خب اة
عماال ملاادة ت ا او ااني ثااالث و ا اانواج وتنا ا علااى التنفيااذ امل َّذااز واملتتااا ع يصااالحاج
تيسري التجارة اليت حدد ا هذه البلداا ،ا يف ل تنفيذ اأتفاق.
 -19و تي ا ااة تقا ا ا اخل ا اراج واملمار ا اااج اجلي ا اادة ا ااني البل ا ااداا ،نظ ا ا األونكت ا اااد املنت ا ااديني
الت اااليني للج اااا الوطني ااة لتيس ااري التج ااارة :منت اادى ع ااامل ُعق ااد يف ذ ااانوا الثان/ين اااي  2017يف
جني ا ااف ،سويسا ا ا ا؛ ومنت ا اادى اي يقا ا ا ُعق ا ااد يف ت ا ا ا ين الث ا ااان/نويمر  2018يف أديا ا ا أاباب.
ادثني ،ميثل ااوا وذ اااأج
وحعا ا مها م ااا ااني  250م ااارذام و 300م ااارك يف ذ اال م اان ه ااذين ا ا ْ
الق اااع العااا  ،مثاال واياراج التجااارة والساال اج اجلمذيااة ،والق اااع اخلااا  .وذاااا ر ااع امل ااارذني
من النسا .
__________
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 -20وتعمنت القعااي الايت نوق ات يف املنتادى األي يقا دور املنظمااج ايقليمياة األي يقياة،
ودور اللجاا الوطنية لتيسري التجارة يف تنفيذ األحكا املتعلقة تيسري التجارة يف اأتفااق املن اك
ملن قة التجارة ا ة القارية األي يقية ،ومبادراج املعامالج الالورقية عناد نقاارب الادخول ،وإشا اك
الق اااع اخلااا يف اللجاااا الوطنيااة لتيسااري التجااارة ،وذيفيااة التنساايق ااني الوذاااأج العاملااة علااى
ا دود ،ودور مم اج النقل العا ُ .وعقدج دوراج أيعام أا البعاد اجلنساان يف التجاارة العاا ة
للحاادود وت بي ااق التكنولوجياااج ال قمي ااة يف أ ااالي اأجتااار يف املس ااتقبل .وذاناات ع ااض نت ااابج
املنتدى األي يق ذما يل :
إ ذا الوع أا املباادراج األي يقياة يف تاال إصاالحاج تيساري التجاارة ،يف
رأ)
ياق خم اج التكامل ايقليم مثل من قة التجارة ا ة القارية؛
ر ) تقا ا ا املعلوما اااج ا ااأا األدواج املتعا ااددة املتاحا ااة ،ا ااا يف ل ا ا الب ا اواابج
ايلك ونيااة التجاريااة ،وم يااق وقاعاادة ياااذج اتفاااق تيسااري التجااارة ،ودلياال تنفيااذ تاادا ري تيسااري
التجااارة ،ومسااتودع اللجاااا الوطنيااة لتيسااري التجااارة ،وأدواج الااتعل ماان أجاال الوذاااأج اجلمذيااة
والوذاأج ا دودية األخ ى؛
ر ) قيا اخلرا تقدمي مبادئ توجيهية من أجل الق اع اخلا جلي أقاى الفواباد
من إصالحاج عملية تيسري التجارة ،أأ وه حتدياد ايصاالحاج الايت اتحقق أقااى النتاابج؛
والاادخول يف شا اذة مااع ا كومااة لتنفيااذ ايصااالحاج احملااددة؛ وإ حااة ذيااذة تتذيااة م تاادة ل صااد
ما إ ا ذانت ايصالحاج تعمل على النحو املن ود؛
رد) الاادعوة إىل تعزيااز نااا القاادراج ااأا موةااوع تعمااي م اعاااة املنظااور اجلنسااان
يف اللجاا الوطنية لتيسري التجارة.
 -21ويعتمااد التنفيااذ الناااجح يصااالحاج تيسااري التجااارة اعتمااادام ذب اريام علااى اللجاااا الوطنيااة
لتيسري التجارة اليت تعمل اكل جياد .وهاذا يت لا مان البلاداا تاواي ايرادة السيا اية الالايماة
ين ا هذه اللجاا وت تيلها ذما يت ل التزا أععا هذه اللجاا ابي ها ن اارب يف عملياة
ايصال وقدر على ل  .ياللجاا اليت تعمل كل جيد ه أيعام ثا ة درا ااج ااأج
إي ادي ااة ااأا املمار اااج اجلي اادة لل ا ا اذاج ااني الق اااعني الع ااا واخل ااا  ،ااا يتم ااى م ااع
الد  17من أهدا التنمية املستدامة.

لء -الشفافية
 -22ااد امل ااادة  1م اان اأتف اااق ،املتعلق ااة ابل اافايية ،إىل ة ااماا الق اادرة عل ااى التنب ااؤ يف
إج ا اج التجارة العا ة للحدود ،وخباصة ن ايج ا اج اج الالة .و د املسااعدة التقنياة
َّ
املقدم ااة م اان األونكت اااد يف ه ااذا الس ااياق إىل ن ااا الق اادرة الوطني ااة عل ااى ة ااماا ش اافايية القواع ااد
واللا ا اوابح؛ وتبس ا ااي ايجا ا ا ا اج املتا ا االة ابلتج ا ااارة؛ وتنس ا اايق ش ا ااؤوا ش ا اابكة يعال ا ااة م ا اان نق ا ااارب
اأ تفسار .وتعتمد تاأج التدخل الثالثة هذه على تواي معلوماج دقيقة وحماددة اأا مجياع
خ ا اواج لسا االة ايج ا ا ا اج ذما ااا اوةا ااها التجا ااار يف تا ااال املمار ا ااة العمليا ااة .ولا ااذل يا ااإا
ا تحداث وت وي البواابج ايلك ونية للمعلوماج التجارية هو الدعامة ال بيسية اليت يذاز عليهاا
األونكتاد يف أعماله املتعلقة تيسري التجارة.
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 -23وخالل الف ة  ،2018-2016ااعد األونكتااد ذينياا وروانادا وأوانادا ومجهورياة تنزانياا
املتحاادة وأمانااة مجاعااة شا ق أي يقيااا و اانن ومااا ونيجاارياي وأمانااة اجلماعااة اأقتاااادية لاادول اا
أي يقيا على إن ا واابج معلوماج جتارية وطنية وإقليمية .ومشل ل العمل مع اللجاا الوطنياة
لتيسااري التجااارة تيااة تاادري الفا ق الوطنيااة وتنظااي مجااع البياااذج علااى ن اااق النظااا ذلااه ااأا
ادمج البياااذج ااافة مسااتم ة يف
ايج ا ا اج املع ا لَع ااا مااع الوذاااأج الاايت تاانظّ التجااارة .وتُا َ
الب اواابج ايلك ونيااة الوطنيااة مثاال وا ااة "معلوماااج ذينيااا التجاريااة" ر )Info Trade Kenyaوجتااارة
روان اادا ر )Rwanda Tradeوجت ااارة أوان اادا ر ،)Uganda Tradesال اايت تُ ا َ عندب ااذ مع اام ع اان ط ي ااق
مؤش إقليم لتيسري التجارة ،ما يتيح القيا يف الوقات ا قيقا قيااد ومقارناة اهولة إجا ا اج
اأ ااترياد والتااادي واألعبااا ايداريااة ااني الاادولر .)3وحبلااول هنايااة عااا  ،2018أ حاات اواابج
ش ق أي يقيا اخلم الوصول إىل  473إج ا م وطنيام ،قا لة للمقارنة سهولة عن ط يق املؤش .
 -24وتُك َفاال ش اافايية القواعااد والل اوابح عاان ط ي ااق الب اواابج ايلك وني ااة الوطنيااة للمعلوم اااج
التجاريااة ،الاايت تااابح ثا ااة حم ااة واحاادة للحاااول علااى أدلااة دقيقااة لإلج ا ا اج خ ااوة خب ااوة
ادمج
ااأا ال اخااي ،والتااااريح وإج ا ا اج التخلااي ،املن بقااة علااى معظ ا الساالع املتداولااة .وتُا َ
الباواابج ايلك ونيااة للمعلوماااج التجارياة داخاال املواقااع ال اابكية للوذاااأج ا كوميااة ،وهااو حاال
يعاعف قنواج الوصول إىل املعلوماج التجارية أماا التجاار ويعامن تقادمي املعلومااج يف شاكل
موحد عر أدواج اين نت التا عة للدول األععا .
َّ

 -25وقااد أصاابح التبسااي ممكناام عاان ط يااق املعلوماااج احملااددة املتعلقااة ابيجا ا اج واملسااتمدة
من واابج املعلوماج التجارياة .وحتليال هاذه البيااذج أظها اب اتم ار أا ماا أ يقال عان  50يف
املابة من اخل واج واملت لباج واملدد والتكااليف ايدارياة ميكان الاتخلّ ،منهاا دوا تتياري القاوانني
واللوابح .وتذز املساعدة التقنية املقدَّمة من األونكتاد على تدري أععا اللجاا الوطنية لتيسري
التجااارة علااى أ ااالي التبسااي  ،األما الااذي ي تا عليااه إن ااا آلياااج لتحديااد تاادا ري التبسااي
ومناق ااتها وتنفيااذها فعاليااة .وماان الناحيااة العمليااة ،ذثاريام مااا يتحقااق لا عاان ط يااق دعا أي قااة
عاملة تتناول التبسي حتت رعاية اللجاا الوطنية لتيسري التجارة.
 -26وين وي تعزيز نقارب اأ تفسار على متكني شبكة من نقارب اأتاال مان ايجا اة علاى
اأ تفساااراج ومساااعدة التجااار وامل ااتلني علااى التتلّا علااى ا اواجز التجاريااة الاايت يواجهوهنااا.
ذما ين وي نا القدراج يف هذا اجملال على ت وي أدواج مثل نظا يدارة ال اكاوى مان أجال
التجااار ،مي ّك انه سااهولة ماان اأتاااال نقااارب اأ تفسااار املنا اابة لتقاادمي طلباااج املعلوماااج أو
در ذعناص ل امل اذل ويحالاة
شكاواه  .ومت ّكن هذه النظ أيعام لنقارب اأ تفسار ،اليت تُ َّ
اأ تفساااراج إىل اجلهاااج العامااة و/أو املااوظفني املعنيااني ،ومتا عااة لا ح ا ياات إ ااال التاااج
نتيجة م ةية.
 -27وال فايية يف ايج ا اج التجارية مهمة ألهنا توجاد القادرة علاى التنباؤ لادى التجاار ويف
ااياق لس االة ايم ااداد والقيم ااة .ذم ااا أا ال اافايية مهم ااة ااكل خ ااا يف متك ااني مؤ س اااج
األعمااال البالتااة الااات ومؤ ساااج األعمااال الاااترية واملتو ا ة ا جا ماان امل ااارذة يف التجااارة
الدوليااة ،نظا ام إىل أا هااذه اجلهاااج التجاريااة ذثاريام مااا أ يكااوا لااديها املاوارد الالايمااة للبحااث عاان
__________
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املعلوم اااج اج الا االة والا ااحيحة ااأا إج ا ا ا اج التج ااارة الدولي ااة إ ا مل يك اان م اان الس ااهل
الوص ااول إليه ااا .ويع االم ع اان ل ا  ،تس اااعد ال اافايية يف النه ااوم ابيدارة ال ش اايدة م اان جان ا
الساال اج العامااة ويف مكايحااة الفساااد ابلنظا إىل أا املعلوماااج املتعلقااة ابيجا ا اج والتكاااليف
اج الالة تكوا متاحة ،وابلتا يال يوجد ما يدعو إىل النظ إليها علاى أهناا تعسافية .ولاذل
مهمااا
يإا أحكا ال افايية يف اأتفااق والباواابج ايلك ونياة للمعلومااج التجارياة مهاا عناا اا ّ
يف حتقيق الد  16من أهدا التنمية املستدامة.

جيم -التشغي التللائي والنافذة الااحدة
 -28تن ،املادة  4-10من اأتفااق علاى أا "يساعى األععاا إىل إن اا أو ا اتبقا ذياذة
واحدة" ،وأا "يستخدموا ،ابلقادر املسات اع واملمكان عملياام ،تكنولوجياا املعلومااج لادع الناياذة
الواحدة" ،أي عن ط يق األخذ نظا ذيذة إلك ونية واحدة.
 -29وتوي النايذة الواحدة نق ة دخول واحدة جلميع املت لبااج التنظيمياة املتعلقاة ابأ اترياد
والتاا اادي وامل ا ا ور العا ااا  ،ذو ا اايلة لتحسا ااني ال ا ا ا ااني اجلما ااارك وم ا ااتل امل ا اوان واحمل ا اااج
ال ييااة والوذ اااأج التنظيمي ااة األخ ا ى والتج ااار ،ولتحسااني التنس اايق ااني مجي ااع وذ اااأج ا اادود
واليئاج التنظيمية.
 -30وتااوي النايااذة ايلك ونيااة الواحاادة نق ااة دخااول واحاادة لتقاادمي البياااذج إلك وني اام ماان
املوحدة عن ط يق وا ة إلك ونية واحدة دأم من اش ارب تقادمي نفا
أجل تيسري نقل املعلوماج َّ
املعلوماج عدة م اج إىل وذاأج حكومية خمتلفة .والد العا للنايذة ايلك ونية الواحدة هاو
يئة األوةاع الالايمة لتحقيق ما يل :
مبسا ة ،ووياوراج يف التكااليف،
رأ)
الكفا ة ،عن ط يق اتّباع عملياج وإج ا اج َّ
وا تخدا أيعل للموارد؛
ر )
على اين نت؛

ال فايية ،عن ط يق تواي معلوماج دقيقة وموثوقة ومتاحاة يف الوقات املنا ا

ر ) القا اادرة التنايسا ااية ،عا اان ط يا ااق حتسا ااني أوةا اااع أدا األعما ااال التجاريا ااة و نا ااا
القدراج وا تخدا التكنولوجيا.
 -31وقد اعد األونكتاد لسنواج طويلاة أذثا مان  90لادام يف مجياع أحناا العاامل علاى أمتتاة
عملياج إدارة اجلمارك عن ط يق نظامه اآل للبياذج اجلمذية رأ يكيودا) .وُي هذا النظاا يف
البدايااة ذنظااا جلمااع البياااذج ألا ا ام التجااارة اخلارجيااة ،وت ا ّاور منااذ ل ا ا ااني إىل نظااا آ
شامل لإلدارة اجلمذية يج ا اج اأ ترياد والتادي والنقال العاا  .وأحادث إصادار لاذا النظاا
رالنظا اآل للبياذج اجلمذية :أ ايكيودا) هاو أ ايكيودا العاامل ر ،)ASYCUDA Worldالاذي
يسااتخد اخل اادماج القابم ااة علااى ال اابكة العاملي ااة .ولاادى نظ ااا أ اايكيودا عاادد م اان املك ااوذج
األ ا ااية ل ااإلدارة اآللي ااة لإلج ا ا ا اج اجلمذي ااة .وابية اااية إىل ل ا ا  ،و ن ااا عل ااى احتياج اااج
املستخدمني ،ا تحدث األونكتاد عددام من اخلدماج ايةاايية ،مثال وحادة يدارة األدا رنظاا
أ اايكيودا لقي اااد األدا ) روح اادة نظ ااا أ ا ايكيودا لقي اااد األدا ) ونظ ااا التا ااديق ايلك ا ا ون
صم النظا يقاة تسامح للبلاداا ت اوي وحادا ا وخادما ا الايت اددها
للاحة النباتية .ذما ُ
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املسااتخد  .وتسااتند هااذه الوظيفااة إىل الفلساافة األ ا ااية للنظااا اآل للبياااذج اجلمذيااة ،أي أا
در
البلااداا املسااتخدمة ت ااارك يف ت ااوي النظااا ا تاادا ماان امل احاال األوليااة لتايااة التساالي  .وتُا َّ
البلااداا املسااتخدمة علااى تااو إدارة النظااا وحتديث اه وإمكانيااة م اواأة ت ااوي ه أ ااتحداث اااج
جديدة له ،يتتمل ذل ايما امل وع.
 -32ويف الس اانواج األخ اارية ،طلا ا ع اادد م اان البل ااداا إىل األونكت اااد ،ا ااتنادام إىل التج ااار
ايجيا يااة والنتااابج املتحققااة يف تنفيااذ النظااا اآل للبياااذج اجلمذيااة رأ اايكيودا) ،ا اااول علااى
مساااعدته يف ت ااوي نظااا ذيااذة واحاادة إلكا ون .ولااذل يعماال األونكتاااد مااع عاادد ماان البلااداا
على تنفيذ هذا النظا  ،مثل جامايكا وروانادا .ويساتند هناج األونكتااد يف هاذا املياداا إىل املعاايري
الدوليااة اج الااالة ويبااي علااى اخلاارة املسااتمدة ماان تنفيااذ م اااريع مماثلااة يف لااداا أخا ى .وقااد
ُوةعت مبادئ توجيهية للتنفيذ ين ا نظا ذيذة واحدة إلك ون لك تساتخدمها أي قاة تنفياذ
امل اريع؛ و اورة عامة ،يتّبع التنفيذ العملية املبينة يف ال كل .3
ال كل 3
عملية تنفيذ نظام النافذة الااحدة

النايذة الواحدة
ايلك ونية

حتقيق اأتساق يف
املعلوماج العا ة تبسي الواثبق
للحدود
وموا متها تبسي العملياج وحتقيق
اأتساق ييها
حتليل العملياج
التجارية

املادر :أمانة األونكتاد.

 -33ومتث اال األمتت ااة والناي ااذة ايلك وني ااة الواح اادة لإلج ا ا اج التجاري ااة ع اار ا اادود عنا ا يْن
اامني يف إص ا ااالحاج تيس ا ااري التج ا ااارة مت ا اايام م ا ااع ُهنُا اج التبس ا ااي وحتقي ا ااق اأتس ا اااق والتوحي ا ااد
ها ا ْ
والتحا ااديث .وقا ااد ثبا اات أا تنفيا ااذ أمتتا ااة اجلما ااارك ،عا اان ط يا ااق النظا ااا اآل للبيا اااذج اجلمذيا ااة
رأ يكيودا) وتنفيذ نظا النايذة ايلك ونية الواحدة ،مها أم مفياد للبلاداا مان حياث ايايدة مجاع
ايي ا اداج ،وحتس ااني اأمتث ااال وحتقي ااق مكا ا الكف ااا ة ،واي ااها يف حتقي ااق ايدارة ال ش اايدة،
مت يام مع حتقيق الد  16من أهدا التنمية املستدامة.

دا  -ممرا وشبكا النل العابر ونل البضائع املستدام
 -34النق اال الع ااا ه ااو أداة هام ااة لتيس ااري التج ااارة ،وخاص ااة ابلنس اابة إىل البل ااداا النامي ااة ا ااري
الساحلية ،اليت تعتمد على املم اج اليت مت عر لداا أخا ى مان أجال واردا اا ولكا تاال العها
التااادي ية إىل األ اواق .ويسااتلز النقاال العااا مباادأ ح يااة امل ا ور العااا  ،أي ا اق يف عبااور البعااابع
أقااالي لااداا اثلثااة والت ازا البلااداا الثالثااة ابلسااما ااذل  ،ذمااا يسااتلز وجااود ايج ا ا اج امل ا وعة
اج الااالة الاايت ميكاان لبلااداا العبااور أا تن ّفااذها ماان أجاال عملياااج املا ور العااا  .وأمهيااة هااذا املا ور
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ااا يف ش ا اأتفاق اااج الدولي ااة؛ ويف أط ا السيا اة العام ااة ،مث اال ا ذمج عم اال ييين ااا؛ ويف
مع ا
اأتفاقياج ،مثل ‘اأتفاقية والنظا األ ا اخلاصااا حب ياة املا ور العاا ‘ ،لعاا 1921؛ واأتفااق
العا أا التع يفاج اجلمذية والتجارة ،1947 ،واتفاقية جتارة امل ور العا للادول ااري السااحلية،
لعا 1965؛ واتفاقية األم املتحدة لقانوا البحار ،لعا .1982
 -35واملا ور العااا هااو جااز حمااوري ماان إطااار تيسااري التجاارة اخلااا نظمااة التجااارة العامليااة،
وهاو جيااد تعباريام عنااه يف املااادة اخلامسااة مان اأتفاااق العااا ااأا التع يفاااج اجلمذيااة والتجااارة ويف
املادة  11من اتفاق تيسري التجارة ،الايت تباي علاى املاادة اخلامساة املاذذورة .ويف الوقات ا اةا ،
يااإا معاادل ايخ ااار ابألحكااا املتعلقااة ابمل ا ور العااا وج ا اأتفاااق األخااري أعلااى وجااه عااا
لاادى لااداا امل ا ور العااا منااه لاادى البلااداا الناميااة اااري الساااحلية .ويع االم عاان ل ا  ،يباادو أا
لااداا امل ا ور العااا عموم اام ُة ا سااتوى أعلااى ماان اأ ااتعداد ييمااا يتعلااق تنفيااذ أحكااا املا ور
العا يف هذا اأتفاق ابملقارنة مع البلداا النامية اري الساحلية.
 -36و ااافة عامااة ،تاانظ لااداا ذثاارية امل ا ور العااا ا ااتنادام إىل حقااوق امل ا ور العااا  .وذث اريام
مااا ةعااع هااذه ا قااوق ملفاوةاااج ااني الاادول وت ااكل جااز ام ماان اأتفاقاااج الثنابيااة أو ايقليميااة
أا امل ور العا أو النقل العا للحادود .وحتادد هاذه اأتفاقااج ال ا ورب
أو املتعددة األط ا
وال ابااق املتعلقااة حبقااوق املا ور العااا  ،ااا يف لا أحياااذم ا ااا ،والتااااريح ،واجلوانا التقنيااة
األخ ى املتاالة عمليااج املا ور العاا  .ويان ،اتفااق تيساري التجاارة علاى وجاو مانح منتجااج
امل ور العا معاملة أ تقل مال مة عن تل اليت تُ بَّق على النقل الوطي للمنتجاج.
 -37ومن منظاور عمليااي ،تن اوي عملياة املا ور العاا علاى عاابع أو خادماج أو عمليااج
أو مذباج أو و ابل نقل أخا ى و نياة حتتياة .ولاذل جيا أا ميتثال املا ور العاا ل ا األنظماة
الوطني ااة ،ااا يف لا ا ق ا اوانني املا ا ور والنق اال ،ومت لب اااج ال خ ااي ،،والقواع ااد املتعلق ااة س ااالمة
املذباج ،وقوانني البيئة ،وقوانني الج ة.
 -38وابلت اواايي مااع اأتفاقاااج الثنابيااة ،ذاااا اأجتاااه السااابد يف الساانواج األخاارية هااو ةااماا
الاا ُاعد ايقليميااة ،تيااة إن ااا أو تعزيااز نظا للما ور العااا والنقاال
إ اااد حلااول أذثا مشااوأم علااى ُّ
تكوا متكاملة ومتّسقة ،و تية دعا التكامال اأقتااادي ايقليما  .وت امل اأتفاقااج ايقليمياة
عااض العناص ا  ،مثاال حتقيااق اأتساااق علااى الاااعيد ايقليم ا ااني ايج ا ا اج والواثبااق اجلمذيااة
املتعلقااة ابملا ور العااا  ،والتعاااوا ايقليما ااني الساال اج ،وخاصااة عنااد امل اذااز ا دوديااة ،والاانظ
اجلمذية ايقليمية املتعلقة عماا امل ور العا .
 -39ويف ذثري مان الساياقاج الوطنياة ،تا تب العقبااج املتاالة ابملا ور العاا ساألتني ربيسايتني،
مهااا :إدارة ةااماذج امل ا ور العااا  ،الاايت تت لبهااا معظ ا البلااداا للسااما ابمل ا ور العااا عاار أراةاايها
دوا ديع ال و والع اب ؛ ونقل البياذج عر ا دود عن عملياج امل ور العا  .وها ا املساألتاا
مها ب ذثري من حاأج التأخري والتكاليف الباهظة للتاية امل تب ة ابمل ور العا .
 -40وامل ور العا  ،شأنه شأا تيسري التجارة وجه عا  ،هو أم معقد ابلنظ إىل أنه ين اوي
علاى ذثاري مان اجلهااج صااحبة املاالحة ،مان الق ااعني اخلاا والعاا علاى الساوا  ،املوَّايعاة اني
البلداا املختلفة الواقعاة علاى طاول ط ياق املا ور العاا  .وللمسااعدة يف عمليااج التواصال السال
ني البلداا امل ارذة يف عملياج امل ور العا  ،وخاصة التواصل ني البلاداا النامياة ااري السااحلية
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و لاداا املا ور العااا  ،تاان ،املاادة  17-11ماان اتفاااق تيسااري التجااارة علاى مااا يلا " :يسااعى ذاال
توجه إليه مجيع اأ تفساراج واملق حااج املقدماة مان
ععو إىل تعيني منسق وطي للم ور العا َّ
األععا اآلخ ين ييما يتعلق حبسن ري عملياج امل ور العا " .يد أا دور هؤأ املنساقني ااري
َّ
حمدد يف اأتفاق.
 -41وح ا أيلول /اابتمر  ،2018مل يق ا ااوى عاادد قلياال ماان األععااا وامل ا اقبني تعي ااني
منسااق امل ا ور العااا الااوطنيني وإخ ااار منظمااة التجااارة العامليااة ا  .وأ يتعاامن اأتفاااق التزام اام
علااى األععااا إبخ ااار املنظمااة نسااقيها املعنيااني ابملا ر العااا  ،ولكاان توخياام لعااماا التنساايق يف
قع ااااي املا ا ور الع ااا  ،ال اايت ها ا بيعته ااا عملي اااج متع ااددة البل ااداا ،جيا ا ي وة ااع قابم ااة ااؤأ
املنسقني يف منظمة التجارة العاملية.
 -42ويف عااا  ،2018نظا األونكتاااد دورة متكينيااة ماان أجاال منسااق املا ور العااا الااوطنيني
ا اليني واملستقبلينيُ ،عقدج يف جنيف يف الف ة من  23إىل  29نيساا/أ يل  .2018وذانت
أهادا هااذه الادورة ها مسااعدة البلااداا الناميااة وأقال البلااداا مناوام علااى يها دور ومهااا املنسااق
منسق امل ور العا الوطنيني؛ وت جيع البلداا على إخ ار
الوطي املعي ابمل ور العا ؛ وتدري
ّ
منظمة التجارة العاملية نسق امل ور العا الوطنيني.
 -43ويع االم عاان ل ا  ،يساااعد األونكتاااد البلااداا علااى وةااع اتفاقاااج م ا ور عااا وتقيااي
خياااراج تنفيااذ حلااول املا ور العااا  .وابيةاااية إىل لا  ،تااوي النظااا اآل للبياااذج اجلمذيااة
رأ اايكيودا) عل ااى وح اادة ما ا ور ع ااا ميك اان أا تس اااعد اال اج اجلم ااارك عل ااى إدارة عملي اااج
اجلمارك الوطنية املتعلقة ابمل ور العا  ،ا يف لا العاماذج وإدارة البيااذج .ويعمال األونكتااد
الا ُعد الثنابية من أجل نقل ياذج النقال العاا
مع العديد من املنظماج ايقليمية وذذل على ُّ
نقالم إلك ونيام ني البلداا.

 -44وت ّذز أعمال األونكتاد يف ميداا النقل تذيازام متزايادام علاى تعزياز نقال البعاابع املساتدا ،
ااا يف لا ا ا ل ااول املس ااتدامة يف ت ااا النق اال ومما ا اج املا ا ور الع ااا  .ي اابكاج ومما ا اج النق اال
املس ااتدامة ال اايت تعم اال ااكل جي ااد ها ا أما ا أ ااد من ااه للتنمي ااة اأقتا ااادية والتجاري ااة للبل ااداا
ولع ااماا ال اامول والتق ااد اأجتم اااعيني ،وذ ااذل ل اادع التكام اال ايقليما ا والع ااامل  ،وخاص ااة
ابلنسبة إىل البلداا النامية ااري السااحلية والادول اجلزرياة الااترية النامياة .ويهاد األونكتااد ،يف
إطار أرذاا عمله الثالثة ،إىل مساعدة البلداا النامية على ت جيع حلول النقل املستدامة ،ا يف
ل ا املم ا اج ونظ ا ال اابكاج .وأيخااذ األونكتاااد فه ا وا ااع الن اااق وشااامل للجميااع ااأا
األ عاااد اأقتاااادية واأجتماعيااة والبيئيااة لنقاال البعااابع املسااتدا  .واألت ازا بااادئ اأ ااتدامة يف
نقاال البعااابع ،ااا يف ل ا املم ا اج ،يسااتلز مجلااة ماان األمااور ماان ينهااا قاادرة الق اااع روابلتااا
البلااداا وجتار ااا) علااى حتقيااق الكفااا ة والفعاليااة اأقتااااديتني ،وحتسااني ال ا وجااودة اخلدمااة،
وةااماا ال اامول اأجتماااع مااع القيااا يف الوقاات نفسااه اب ااد ماان العواماال اخلارجيااة الساالبية،
ا يف ل ا تنفاد ال اقة واملوارد ،وتدهور البيئة ،واآلاثر املتالة تتري املناخر.)4
 -45وأحااد األمثلااة علااى أعمااال املساااعدة التقنيااة اج الااالة الاايت يع ا لع ااا األونكتاااد ماان
أجل مساعدة البلداا على تعزيز إجياد حلول وتنفياذها يف تاال نقال البعاابع املساتدا هاو امل ا وع

__________

ر)4
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املع ا لَع ااه يف إطااار حس ااا األم ا املتحاادة ايمن اااب املعنااوا " ن ااا ق اادراج البلااداا النامي ااة عل ااى
التحول حنو نقل البعابع املستدا " .وذجز من هذا امل وع ،اة لع األونكتاد عدد مان األن ا ة
للمساعدة يف تعزيز قدرة واةاع السيا ااج وم اتّل النقال واملؤ سااج املالياة ال بيساية يف البلاداا
املساتفيدة علااى ت ااجيع ومتوياال نظا نقاال البعااابع املسااتدا عاان ط ياق تاادا ري يا ااة النقاال السااليمة
وإج ا اج وآلياج التمويل املنا بة .وقاد ُدعا هاذا العمال عان ط ياق منهجياة قوامهاا التحا ك خ اوة
خ ااوة وأدواج عمليااة ا ااتحدثها األونكتاااد لاادع اجلهاااج صاااحبة املااالحة ماان الق اااعني العااا
واخل ااا عل ااى الس اوا عل ااى امت ااداد مجي ااع و اااب النق اال يف جهوده اا ال امي ااة إىل ة ااي وتاا امي
اممة تاميمام خاصام من أجل نقل البعابع املستدا ر.)5
وت وي وتنفيذ ا اتيجياج ُم َّ

 -46وإحادى النتاابج امللمو اة يف هاذا الاادد ها التعااوا ماع ‘وذالاة تيساري النقال العاا يف
املم ال بيس ‘ ومع ‘هيئة تنسايق املا ور العاا والنقال ابملما ال اما ‘ ،وهاو تعااوا لا روتاه يف
شكل نتابج خمتلفة من ينها حتدياد ا ا اتيجياج النقال املساتدا للبعاابع لكال مما  ،اا يف لا
األه اادا والت اااايج والا ا ى؛ وحتدي ااد التح اادايج ال بيس ااية ال اايت تق ا ّاوم اأ ااتدامة اأقتا ااادية
وماااممة خايا اام ا ااتجا ةم للتحاادايج
واأجتماعيااة والبيئيااة يف ذاال مم ا ؛ ووةااع حلااول حمااددة ُ
احملددة .وقد اعدج األعمال اج الالة الوذالة واليئة املذذورتني والدول األععا ييهما على
اوخى
صايااة ا ا اتيجياج للنقاال املساتدا للبعااابع ومااا يتاال ااا ماان خ ا عماال .والااد املتا َّ
هو دمج هذه اأ ا اتيجياج يف اخل ا اأ ا اتيجية اخلمساية للوذالاة والسال ة .وذخ اوة أوىل،
ط اورج اليئااة ،ابلتعاااوا مااع األونكتاااد و ا ذمج األم ا املتحاادة للبيئااة ،ذت اام لل ااحن األخع ا
يدماجه يف ا اتيجية نقل البعابع املستدا اخلاصة ابليئةر.)6

رابعاً -الستنتاجا والطريت إىل األمام
 -47يت ل ا التنفي ااذ الن اااجح يص ااالحاج تيس ااري التج ااارة ،ااا يف ل ا ييم ااا يتعل ااق ابمل ا ور
العااا  ،تاواي ايرادة السيا ااية وإشا اك اجلهاااج املتعااددة صاااحبة املااالحة علااى الاااعيد الااوطي،
والتعاوا الفعال مع البلداا اجملاورة على طول مم اج امل ور العا ويف السياقاج ايقليمية.
 -48ويُسال الفاال الثالااث العاو علااى عاض أن ا ة وحلاول تيسااري التجاارة الاايت يعا لع ااا
األونكتاد دعمام لتنفيذ إصالحاج خمتارة يف تال تيسري التجارة يف البلداا النامية وأقل البلداا مناوام.
وملواصاالة تقاادمي الاادع إىل هااذه البلااداا يف التنفيااذ املااؤث يصااالحاج تيسااري التجااارة ،ااا يف ل ا
أحكااا اتفاااق تيسااري التج اارة ،ينظ ا األونكتاااد يف حتديااد التحس اايناج الاايت يُاادخلها علااى ال ارامج
ا الية أو األن ة ايةايية اليت ميكن تقدميها إىل البلداا واملنظماج ايقليمية ودوا ايقليمية.
 -49ويف هااذا السااياق ،و وةااع اأعتباااراج الاايت أثااريج يف هااذه املااذذ ة يف اأعتبااار ،ياُادعى
املناادو وا يف الاادورة السااا عة أجتماااع اخل ارا املتعاادد الساانواج إىل مناق ااة الاادور اأ ا اتيج
لتيسري التجارة وامل ور العا يف ياق خ ة عا  ،2030وقد ي ا املندو وا يف النظ يف مجلاة
أمور من ينها القعااي التالية:
__________

ر)5
ر)6
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مااا ه ا حالااة تنفيااذ اتفاااق تيسااري التجااارة ومااا ه ا اأحتياجاااج القابمااة يف
رأ)
البلااداا الناميااة وأقاال البلااداا مناوام الاايت تت لا تقاادمي مزيااد ماان إ ااهاماج ا امج املساااعدة التقنيااة
و نا القدراج
ر ) ذيف ميكن تعزيز وتقوية اللجاا الوطنية لتيسري التجارة من أجال ةاماا قادرة
ذل لد على تنفيذ اأتفاق
ر ) مااا ه ا أيعاال املمار اااج ودرا اااج ا اااأج ايي اديااة املتعلقااة اابعض حلااول
تيسري التجارة من أجل تنفياذ اأتفااق وذياف ميكان للبلاداا أا تنتقال مان ال ذياز علاى اأمتثاال
لالتف اااق إىل تبس ااي تيس ااري التج ااارة ع اان ط ي ااق حتلي اال العملي اااج التجاري ااة وا ااتخدا البا اواابج
ايلك ونيااة للمعلوماااج التجاريااة وذيااف ميكاان للبلااداا أا تعاامن التقبّاال السيا ا يصااالحاج
تيسري التجارة على الاعيدين الوطي وايقليم
رد) ييم ااا يتعل ااق محك ااا امل ا ور الع ااا ال اواردة يف اأتف اااق ،م ااا ه ا مت لب اااج التع اااوا
والتنسيق ني البلداا النامية اري الساحلية مان ذحياة و لاداا املا ور العاا النامياة مان الناحياة األخا ى
وذيف ميكن ت بيق هنج املم كفا ة يف امل ور العا وما هو دور اأتفاقاج الثنابية وايقليمية
رها) ذي ااف ميك اان للبل ااداا أا ت ص ااد تنفي ااذ اأتف اااق م ااا ها ا أمثل ااة ال ص ااد والتقي ااي
املوجودة ،ا يف ل تقييماج تنفيذ خ العمل وخ اب ال يق الوطنية املتعلقة تيسري التجارة
رو) ذي ا ااف ميك ا اان للبل ا ااداا أا تعا ا ازاي عل ا ااى أيع ا اال وج ا ااه اجلوانا ا ا اجلنس ا ااانية يف
إصااالحاج تيسااري التجااارة وذيااف ميكاان وةااع يا اااج ااأا تقاادمي الاادع إىل صااتار التجااار
العاملني يف التجارة العا ة للحدود ،وذثري منه من النسا
راي) يف األج اال األط ااول و ااا يتج اااواي تنفي ااذ اأتف اااق ،ذي ااف ميك اان للتكنولوجي اااج
اجلدياادة ،مثاال لساالة السااجالج املتلقااة والااذذا اأص ا ناع وإن ناات األشاايا  ،أا تُسااه يف
ايايدة ذفااا ة عملياااج تيسااري التجااارة والنقاال وامل ا ور العااا  ،ااا يف ل ا التجااارة العااا ة للحاادود
على طول املم اج
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