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 جلنة التجارة والتنمية
املعن  للنلن  اجتماع اخلرباء املتعدد السنناا  

 واللاجستيا  التجارية وتيسري التجارة
 السابعةالدورة 
 2019أاير/مايو  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

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

 تنفيذي موجز  
 22يف  النفاا منظمة التجارة العاملية حيز املعقود يف إطار دخل اتفاق تيسري التجارة  

العااااا  ة . وميكاااان أا يسااااعد تيسااااري التجاااارة يف تبسااااي  التجاااارة الدوليااااة 2017 شااابارب/يراي 
التجاارة وجعال التجاارة  أحجاا وحتديثها، وابلتاا  ايايدة  وحتقيق اتساقهاتوحيدها يف لحدود و ل

. أقا   مناااأم أماا  شا ذاج التجاارة الااترية واملتو ا ة ا جاا  ع وأرخا،، وذاذل  الدولياة أ ا
قل البلداا منوام على وجه اخلااو  ألللدرا اج الدولية املختلفة، ميكن للبلداا النامية و  وويقام 

. ذماااا  ااادد اتفااااق تيساااري تتسااا  ابلكفاااا ة يف تاااال التجاااارةأا تساااتفيد مااان تنفياااذ إجااا ا اج 
من البلداا النامية  تتس  ابألمهية ابلنسبة إىل ذثرياملتعلقة ابمل ور العا  ، واليت  التجارة األحكا 

أقل البلاداا مناوام،  اا يف  لا  البلاداا النامياة ااري السااحلية و لاداا املا ور العاا   النامياة. ذماا و 
ذه لا أما  هاا هاو أا تنفيذ إصالحاج تيسري التجاارة،  اا يف  لا  ييماا يتعلاق ابملا ور العاا  ، 

 ويتاااااوىّل . 17و 16وخاصاااااة الااااادياا البلاااااداا يف  اااااياق حتقياااااق أهااااادا  التنمياااااة املساااااتدامة، 
األونكتااااد  ن اااارب مسااااعدة البلاااداا النامياااة وأقااال البلاااداا مناااوام علاااى تنفياااذ التزاما اااا  وجااا  

 امل ورة   أا املمار اج اجليدة. يأا ُيسد، هذا األتزا عن ط يق اأتفاق وهو يست يع، 
  أمثلااة عاان   هااذه املااذذ ة العااو  علااى حالااة تنفيااذ اتفاااق تيسااري التجااارة وتقاادّ  تساالّ  و  

اخلااااراج والاااادرود املسااااتفادة ماااان م اااااريع املساااااعدة التقنيااااة و نااااا  القاااادراج الاااايت يعاااا لع  ااااا 
هذا التنفيذ. و د  املذذ ة إىل تيساري املاداوأج يف الادورة الساا عة أجتمااع إطار األونكتاد يف 

حفاز املناق اة إىل وتيساري التجاارة، و  واللوجساتياج التجارياةلنقال اب املعايتعدد السنواج ملااخلرا  
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، وحتديااد اأحتياجاااج ايةااايية للبلااداا ييمااا يتعلااق  تنفيااذ اأتفاااق أيكااار ذيااذةتوليااد  تيااة 
حتديااااد أن اااا ة  وخاصااااة  قااااادإىل األمااااا ،  املعاااا وصاااايااة ا ااااتنتاجاج ماااان أجاااال املااااذذور 

 ااا يف الساانواج القادمااة  ااا  أا يعاا لعيااة و نااا  القاادراج الاايت ميكاان ل ونكتاااد املساااعدة التقن
 اد  إىل  ذماا  ،وماع ماييكياانو ناريوي 2030يتم ى مع إطار خ ة التنمية املساتدامة لعاا  

لبلااداا الناميااة اااري الساااحلية ااااا ارذمج عماال ييينااا للاايف ا ااتع ام منتاااف املاادة  اي ااها 
 .2024-2014للعقد 
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 ملدمة -أولً  
 عاد أذثا  مان عقاد  2017 شابارب/يراي  22يف  النفا تيسري التجارة حيز  اتفاق دخل -1

قاد  عدة منظماج دولية ولكنالتجارة،  وأ يتعمن اأتفاق تع يفام حمددام لتيسريمن املفاوةاج. 
ألورواب يف علااااااى  اااااابيل املثااااااال، قاااااادمت اللجنااااااة اأقتاااااااادية يلااااااذا املفهااااااو .  أوصااااااايام وةااااااعت 

ايج ا اج وتاديقاج املعلومااج وتوحيد وحتقيق اتساق تبسي  هو " التع يف التا : 2012 عا 
 الاااا ا  : لااااديع" رانظاااا القيااااا  ابنقاااال البعااااابع ماااان البااااابع إىل امل اااا ي و وامل لو ااااة لامل تب ااااة  ااااا 

http://tfig.unece.org/details.htmlلتجاارة علاى النحاو (. وميكن توةيح املبادئ ال بيساية لتيساري ا
 .1املبني يف ال كل 

 1 كل ال
 ج تيسري التجارة ومبادئ التنفيذ الرئيسيةنُُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أمانة األونكتاد :املادر

اأ اتفادة مان إصاالحاج تيساري التجااارة. ذليهماا تماع األعماال  جملميكان للحكومااج و و  -2
 ،ايايدة حتااايل العاا اب  التجاريااة، وحتسااني ا ااتخدا  املااوارد تسااتفيد يف صااورةالكياااذج العامااة ي

التجاااارة تنفياااذام تُنفَّاااذ تااادا ري تيساااري عنااادما و . امتثاااال اجلهااااج القابماااة ابلتجاااارة رالتجاااار(وايايدة 
يف الوقت ذذل  اخلدماج والعوا   ا كومية، و  ايايدة يعاليةؤدي إىل تميكن أا يإهنا ، صحيحام 
ارتفااع  يف صاورة وحتقاق اجلهااج املمار  اة للتجاارة مكا ا مان خ ا  الفسااد.  إىل التقليلنفسه 

ايايدة  ُيساف  عاناألما  الاذي القادرة علاى التنباؤ و ا عة العمليااج واتفاام تكااليف املعاامالج، 
 لاادراج يف األ واق العاملية.القدرة التنايسية ل

ين ااااوي تيسااااري التجااااارة علااااى أهنااااا ا ااااتثمار، املتعلقااااة  صااااالحاج ايميكاااان النظاااا  إىل و  -3
لتجاااااارة العاااااا  ة للحااااادود. ييماااااا يتعلاااااق ابإمكانياااااة حتقياااااق ةفيعااااااج ذبااااارية يف التكااااااليف  علاااااى
 تبلا التكااليف ميكان أا  ةفيعااجيداا اأقتااادي أا قدرج منظمة التعاوا والتنمية يف امل وقد
 ال اااا  ة الاااادنيا ماااان يف املابااااة يف  لااااداا 14يف املابااااة يف البلااااداا املنخفعااااة الاااادخل، و 13 حنااااو

 تيسري التجارة جهنُُ 

 التحديث

 التعاوا  ني الق اعني 
  العا  واخلا

مبادئ التنفيذ 
 التوحيد التبسي  ال فايية ال بيسية

حتقيق 
 اأتساق
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 انظااا  الااا ا  :الااادخل املتو ااا  ر ال ااا  ة العلياااا مااان  لاااداا يف املاباااة يف 13والااادخل املتو ااا ، 
www.oecd.org/tad/policynotes/oecd-tfi-implementation-impact-trade-costs.pdf.) 

التنمياااة الب ااا ية حتقياااق يف  مهماااام  ميكااان يصاااالحاج تيساااري التجاااارة أا ُتساااه   إ اااهامام و  -4
هااااذه ايصااااالحاج ي. 2030ابلتااااا  يف حتقيااااق خ ااااة عااااا  أا تساااااعد وامل اااااريعية واملؤ سااااية و 
عال جي ، ماادخاول الق ااع ال  ا ، علاى وها  يف ذثاري مان ا ااأج نساا تساعد التجار الااتار، 

 وتولّااد ايدارة ال شاايدية، ذمااا أهنااا تعااّزاي؛  وخعااوعام للمحا اابةاألن اا ة اأقتاااادية أذثاا  شاافايية 
تكنولوجياا املعلومااج؛ و  اكل عاا ، مان حياث قادراج ال وتعاّزايي   عمال  اج جاودة أيعال؛ 

ايدارياة. و  اكل أذثا   ابلكفا ة املتالةحتديث اجملتمعاج عن ط يق جل  الفوابد  علىتساعد 
حتديادام، ياا تب  تيسااري التجااارة ارتباطااام مباشاا ام  تحقيااق عاادد ماان أهاادا  التنميااة املسااتدامة،  ااا يف 

 .17و 16و 9و 8 ل  األهدا  
ابلتحااادايج اخلاصاااة الااايت يواجههاااا عااادد مااان اأقتاااااداج  2030خ اااة عاااا   وُتساااّل  -5

 العاا   واملا ور يا اة تيساري التجاارة  وتَاراياحلية. البلداا النامية اري الساقتااداج الععيفة مثل 
 و أمهيااة حا ااة أماا  هااو التنفيااذ الفعااال لاارذمج عماال ييينااا و   ااكل ابراي يف  اا ذمج عماال ييينااا. 

يف البلداا النامية اري الساحلية، وتعتار ال ا اذاج  اني البلاداا  أهدا  التنمية املستدامةلتحقيق 
 2030املاا ور العااا    اج أمهيااة خاصااة وةاا ورية لتنفيااذ خ ااة عااا  الناميااة اااري الساااحلية و لااداا 

 و  ذمج عمل ييينا.
للدورة ال ا عة ع  ة ملؤمت   أايمييو رإعالا( نريويو اييكيانو نريوي اخلتامية ملواثبق الوت     -6

أا ، ذياااف ميكااان ل ونكتااااد 2016األمااا  املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة، املعقاااود يف ناااريوي يف عاااا  
ألونكتااد يف املنوطاة ابن ا ة األ ادد ماييكياانو ناريوي و . 2030دعمه لتنفياذ خ اة عاا   كّثفي

واملسااابل  واملاا ور العااا  ييمااا يتعلااق  تيسااري التجااارة  - تموعااة وا ااعة ماان اجملاااأج،  ااا يف  لاا 
العاا  ؛  يف تعزياز التعااوا  اني البلاداا النامياة ااري السااحلية و لاداا املا ور اي اها  -  اج الالة

أعماال تيساري التجاارة؛ وتعزياز   اأا لبلداا النامية يف إج ا  إصاالحاج املقدَّ  إىل اتعزيز الدع  و 
 .(1رالتحتية البىنخدماج    أا األونكتاد

األونكتاد يف  ااة لع   األعمال اليتاخللفية، تاف هذه املذذ ة إبجيااي  ويف ةو  هذه -7
يف الساااانواج األخاااارية،  ااااا يف  لاااا  الاااادرود  واملاااا ور العااااا  اجملاااااأج املتااااالة  تيسااااري التجااااارة 

األونكتااااد، يف خباوصاااها العاااو  علااى القعاااااي  اج الاااالة الااايت قااد يساااعى  ُتسااالّ  املسااتفادة، و 
يف تنفياذ مزياد مان ايصاالحاج  وأقال البلاداا مناوام السنواج القادمة، إىل مسااعدة البلاداا النامياة 

هاو املتاوخَّى . والاد  2030 يف تنفيذ خ ة عاا  تية مساعد ااملتالة  تيسري التجارة، و ل   
 تيااة النقااا   وحفاازتعاادد السانواج، امليف ماداوأج اجتماااع اخلاارا  أ ااتخدامها تاويري ماادخالج 

 أعمااااالالاااادول األععااااا  ماااان أجاااال مواصاااالة تقودهااااا وصاااايااة ا ااااتنتاجاج  آبرا  اثقبااااة اخلاااا و 
 األونكتاد يف هذا اجملال.

__________ 

 رر(. 76ررب( ورخ(، والفق ة 55، الفق ة TD/519/Add.2الوثيقة  (1ر
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 تنفيذ اتفاق تيسري التجارةحالة  -اثنياً  
عندما  ل  عدد البلاداا املاادقة  2017شبارب/يراي   22يف  دخل اأتفاق حيز النفا  -8

حاا  و ماان البلااداا األععااا  يف منظمااة التجااارة العامليااة.  لاادام  164ماان أصاال  لااداا  110 عليااه
. اكوك تااديقهاا   لادام ععاوام  23  لدام؛ ومل يبعاث حا  اآلا 141 على اأتفاق اآلا، صدق

ومل ياااّدق علااى هااذا منااوام.  اماان أقاال البلاادا لاادام  12 لااداا ذميااة و 10وماان  ااني هااذه البلااداا 
 .اأتفاق  عد اثناا من البلداا النامية اري الساحلية

تفاةااالية تسااامح الاصاااة و   اااأا املعاملاااة اخل الثاااان مااان اأتفااااق أحكاماااام  الفااا عويتعااامن  -9
هااذه البلااداا   ااتنفّ ذ عناادهالبلااداا الناميااة وأقاال البلااداا منااوام  تحديااد املوعااد الااذي ماان  ععااا  ل

مان تنفياذها إأ عناد تلقا  املساااعدة  تاتمكناألحكاا  الف دياة لالتفااق وحتدياد األحكاا  الايت لان 
يإنااه ماان هااذه األحكااا ، ولكاا  يسااتفيد هااؤأ  األععااا  بنااا  القاادراج. املتعلااق  دع  الااو  التقنيااة
اأتفاقية يف واحدة من  حك  من أحكا وةع ذل  إىل تقييماج  اتية،  ابأ تناد، قيامه ينبت  

اأ اتعداد للتنفياذ( وإخ اار منظماة التجاارة العاملياة  تبعام ملدى " "أو  "، "، "أ"ثالث يئاج ر
 .احملدَّدة لمواعيد النهابيةلملا  ويقام لذل ،  تبعام 
اأتفاااق حيااز  عنااده الوقاات الااذي ياادخل ا حبلااولالاايت يكااوا البلااد قااد نّفااذهاألحكااا  و  -10

 النفااا ، أي  اد أقال البلاداا مناوام، يف اعاوا  انة واحادة  عاد مان األععاا   ، يف حالاةرأو النفاا 
 22  عااااد  رياااا هااااذا التاااااري   وقااااعإ ا  عليااااه (، أو وقاااات التاااااديق2018 شااابارب/يراي  22 يف

 "" الفئتاني  ةامناألحكاا  الاواردة و . "أ"مدرجة حتت الفئاة ه  أحكا  ، 2017 شبارب/يراي 
تقييمااج البلداا النامية وأقل البلداا منوام،  نا  علاى األععا  من  حددهالا تواري  تنفيذ  " "و

 اددها  عاد يا ة انتقالياة  أا ينّفاذهاعلاى الععاو  يتعانيه  تل  الايت  "" أحكا  الفئة و .  اتية
ها  تلا  الايت  اينفذها الععاو ي " "ا  الفئاة أحكاوأّماا . النفاا  عد دخاول اأتفااق حياز   نفسه

ا اااول  عااد  ااد  نفااا  اأتفاااق والاايت  تااا  الععااو   ااأهنا إىل   ااددها  نفسااه  عااد ياا ة انتقاليااة
مواعياااد هنابياااة  يف الفااا ع الثاااان حُتااادَّد"،  "" و " لفئتااانيوييماااا اااا، ااملسااااعدة والااادع . علاااى 
إ ا ذااا  التانيف وماا ابختال اعيد النهابية ذل ععو. وةتلف املو من جان   إلخ ار لحمددة 

 من جان   لد ذ  أو  لد من أقل البلداا منوام. ُاَ    ا
ذااانوا   20يف تبعااام للوةااع معاادل ايخ ااار حساا  تموعااة البلااداا  2ويبااني ال ااكل  -11

البلااداا الناميااة  لاادىألحكااا  اب ومل جياا  حاا  اآلا  اااورة خاصااة ايخ ااار. 2019الثان/يناااي  
ماان  16ويقااام للمااادة و يف املابااة(.  40 حنااورعلااى السااوا  يف املابااة( وأقاال البلااداا منااوام  20 حنااور

. وت اري األرقاا   قاوة إىل 2018شابارب/يراي   22ينبت  تقدمي ايخ اراج حبلاول ذاا اأتفاق،  
مان الادع  و تقنياة السااعدة قادر إةاايف مان املأا  عض البلداا النامية وأقل البلداا منوام حتتاا  إىل 

 قدراج.البنا  املتعلق  
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 2ال كل 
حن  ان  الن  ُأططنر  نا مجيع البنناد  نصيبضلية: املعاملة اخلاصة والتفاملتعللة لحكام األ

 ، حسب جمماعة البلدا من البناد ال  ميكن اإلططار  ا
 
 
 
 
 

 أقل البلداا منوام  الناميةالبلداا  البلداا النامية اري الساحلية
 

 قاعاااااااادة  يااااااااااذج اتفااااااااااق تيسااااااااري التجاااااااااارة، منظماااااااااة التجاااااااااارة العامليااااااااة، متاااااااااا  علاااااااااى الااااااااا ا  : املادر:
"http://www.tfadatabase.org/notifications/global-analysis". 

اخلربا  والدروس املستفادة يف جمنا  تنفينذ تندابري تيسنري التجنارة واملنرور  -اثلثاً  
 العابر

البلاااداا النامياااة وأقااال البلاااداا مناااوام، ياااإا تنفياااذ  لااادىذماااا يتعاااح مااان معااادل ايخ اااار  -12
كثريام ماا تساتند يإصالحاج تيسري التجارة،  ا يف  ل  أحكا  اتفاق تيسري التجارة، أم  معقد. 

 ااني ييمااا أ ت اامل التعاااوا الاايت تعااددة أصااحا  املااالحة املنُاُهج الااإجاا ا اج تيسااري التجااارة إىل 
مان جانا   اارذة املالق اع العا  يحسا   ال تت لا  أيعاام  منمالحة  اج عديدة صاحبةجه

ماان أجاال حتسااني اجلاناا  يابيةاااية إىل  لاا ، و .  دايااة العمليااة إىل هنايتهاااالق اااع اخلااا  ماان 
املاالحة يف البلااداا  اجلهااج صااحبةتيسااري التجاارة، ياإا التعااوا  ااني مان عملياة  العاا   للحادود
   أيعام.اجملاورة م لو 

لاذل  ، و هو أذث  صعو ةم من تنفيذ البعض اآلخا تنفيذ  عض إج ا اج تيسري التجارة و  -13
أ االو  النايااذة تلاا  املتعلقااة  تنفيااذ  وخاصااةتت لاا  درجااة عاليااة ماان التعاااوا والتكاماال، يإهنااا 

املااالحة  تكااوا اجلهااج صاااحبةمان املهاا  أا يجااي (. ولااذل   -رانظاا  الفااال الثالاث  الواحادة
 تيسري التجارة.للجاا الوطنية ال، وهذا هو الت م من منظَّمة   كل جيد تيسري التجارةتال يف 
بعض إجاا ا اج تيساري التجااارة الايت حاادد   اأهنا األونكتاااد، وصاافام لاهااذا الفاال  ويقادّ   -14

وام، ماع البلاداا النامياة وأقال البلاداا منااملع َلع  ه عن ط يق املساعدة التقنية وعمل  نا  القدراج 
 الدرود املستفادة واملمار اج اجليدة اليت ميكن تقا ها.

 أ ب ج  
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اللجننا  الاينيننة لتيسننري التجننارة وطننرائل الطريننت الاينيننة املتعللننة بتنفيننذ تنندابري  -ألف 
 تيسري التجارة

"يُن ااك ذاال ععاااو و/أو علااى مااا يلااا : تيسااري التجاااارة مااان اتفاااق  2-23املااادة تاان،  -15
جارة أو ُيسمّ   آلية قابمة  تية تيسري ذل من تنسيق وتنفيذ أحكا  يستبق  جلنة وطنية لتيسري الت

مااان التوجياااه   اااأا ط اباااق  يقااادّ   مزيااادام اأتفااااق أ هاااذا اأتفااااق علاااى الااااعيد الاااوطي".  ياااد أا 
 إن ا  هذه اللجنة وت تيلها.

  قااادّ  الاااذي يتيساااري التجاااارة، ل للجااااا الوطنياااةولاااذل  أن اااأ األونكتااااد  ااا ذمج التمكاااني  -16
الاااااد  ال بيسااااا  هاااااو تنفياااااذ و تيساااااري التجاااااارة. ل اللجااااااا الوطنياااااة إىل أماناااااة وأععاااااا التااااادري  

يدع  الرذمج   اكل و . (2رقة،  ا يف  ل  أحكا  اأتفاقإصالحاج تيسري التجارة    يقة منسَّ 
مااان  17-17 الف عااا  حتقياااق الاااد  يعاااالم عااان، اأتفااااقمااان  2-23مباشااا  اأمتثاااال للماااادة 

جهااج وتعزيز ال ا اذاج الفعالاة  اني   ت جيع املتعلق، أهدا  التنمية املستدامة من 17الد  
 اجملتمع املدن.ش اذاج الق اعني العا  واخلا  و  ني الق اع العا  و 

إىل  وا اااع الن ااااقدعماااام يقااادّ   األونكتااااد  ظااال، 2016الااارذمج يف عاااا   إطاااالقومناااذ  -17
 لاادام. ويقااو  األونكتاااد إبعااداد  اا امج إةاااايية  30ن تيسااري التجااارة يف أذثاا  ماااالوطنيااة للجاااا ال

األونكتااد  ت أعماال لاداا أخا ى علاى األقال. وقاد وصال ع  ةيطالقها يف املستقبل الق ي  يف 
قاد تيسري التجارة رثلثه  من النسا (، ومجايعه   تال يف صاح  مالحة 1 800إىل أذث  من 

اادوا يف  93، قااال واملتعلقااة  تقيااي  حلقاااج العماال ونكتااادالاايت مجعهااا األويف التتذيااة امل تاادة . اعُتم 
يف  82أوةاح املابة مان املساتفيدين إا الارذمج  ااعده  علاى حتساني معا يته   تيساري التجاارة و 

اللجااااا اأةاا الع  اادوره  ذأععااا  يف  ي ااع وا مهنااا  يف وةااع أيعاال ميّكاانه  ماااناملابااة أهناا  
 تيسري التجارة.ل الوطنية
 لااذايتمثاال التاا م ال بيساا  وعااالوة علااى اجلاناا  املتعلااق  بنااا  القاادراج ماان الاارذمج،  -18

اللجاااا تيسااري التجااارة ماان جاناا  أععااا  تاادا ري الاارذمج يف وةااع خارطااة ط يااق وطنيااة لتنفيااذ 
تازود خا اب  ال  ياق البلاداا خب اة و ألونكتااد. وةاعه اتيسري التجاارة القابماة علاى مناو   ل الوطنية
ااز واملتتااا ع يصااالحاج   اانواج ة تاا او   ااني ثااالث و اا ملاادعماال  وتنااا  علااى التنفيااذ امل ذَّ

 .اأتفاق،  ا يف  ل  تنفيذ هذه البلداا اليت حدد ا تيسري التجارة
 املنتااااادينياخلاااااراج واملمار ااااااج اجليااااادة  اااااني البلاااااداا، نظااااا  األونكتااااااد  تقا ااااا  تياااااة و  -19

يف  2017قاااد يف ذاااانوا الثان/ينااااي  عُ عاااامل  : منتااادى الوطنياااة لتيساااري التجاااارة للجااااا التااااليني
يف أدياااااا  أاباب.  2018 ت اااااا ين الثااااااان/نويمرقااااااد يف سويساااااا ا؛ ومنتاااااادى اي يقاااااا  عُ  جنيااااااف، 
، ميثلاااوا وذااااأج هاااذين ا ااادثنْي م اااارك يف ذااال مااان  300وم اااارذام  250ماااا  اااني  وحعااا مها

ذاااا ر ااع امل ااارذني و لق اااع اخلااا . وا والساال اج اجلم ذيااة،الق اااع العااا ، مثاال واياراج التجااارة 
 النسا . من

__________ 

-https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-forانظاا  الاا ا  :  (2ر

National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx.  
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دور املنظمااج ايقليمياة األي يقياة، األي يقا  قعااي الايت نوق ات يف املنتادى الوتعمنت  -20
اأتفااق املن اك تيسري التجارة يف املتعلقة  حكا  األتنفيذ  يفتيسري التجارة ل اللجاا الوطنيةودور 

 وإشا اك ،عناد نقاارب الادخول ومبادراج املعامالج الالورقية ،قيةن قة التجارة ا  ة القارية األي يمل
العاملااة علااى وذاااأج  ااني التنساايق التيسااري التجااارة، وذيفيااة ل اللجاااا الوطنيااةالق اااع اخلااا  يف 

 العاا  ةأيعام   أا البعاد اجلنساان يف التجاارة  دوراجعقدج . وُ النقل العا  ودور مم اج  ،ا دود
ذانااات  عاااض نتاااابج و يف املساااتقبل.  اأجتاااارلحااادود وت بياااق التكنولوجيااااج ال قمياااة يف أ اااالي  ل

 املنتدى األي يق  ذما يل :
تيساري التجاارة، يف إصاالحاج إ ذا  الوع    أا املباادراج األي يقياة يف تاال  رأ( 

 التكامل ايقليم  مثل من قة التجارة ا  ة القارية؛ خم  اج ياق 
املتاحاااااة،  اااااا يف  لااااا  الباااااواابج املتعاااااددة املعلومااااااج   اااااأا األدواج  تقا ااااا  ر ( 

تيساااري ودليااال تنفياااذ تااادا ري  وم ياااق وقاعااادة  يااااذج اتفااااق تيساااري التجاااارة، التجارياااة،ايلك ونياااة 
ماان أجاال الوذاااأج اجلم ذيااة تيسااري التجااارة، وأدواج الااتعل  ل اللجاااا الوطنيااةالتجااارة، ومسااتودع 

 ألخ ى؛ا يةذاأج ا دودالو و 
لق اع اخلا  جلي أقاى الفواباد ا  تقدمي مبادئ توجيهية من أجلرا  اخل قيا  ر ( 

حتدياد ايصاالحاج الايت  اتحقق أقااى النتاابج؛  أأ وه تيسري التجارة، عملية من إصالحاج 
وإ حااة ذيااذة تتذيااة م تاادة ل صااد مااع ا كومااة لتنفيااذ ايصااالحاج احملااددة؛  والاادخول يف شاا اذة

 ذانت ايصالحاج تعمل على النحو املن ود؛إ ا   ما
تعزيااز  نااا  القاادراج   ااأا موةااوع تعمااي  م اعاااة املنظااور اجلنسااان الاادعوة إىل  رد( 

 .اللجاا الوطنية لتيسري التجارةيف 
اللجاااا الوطنيااة علااى  اعتمااادام ذبااريام يعتمااد التنفيااذ الناااجح يصااالحاج تيسااري التجااارة و  -21

الالايماة  السيا اية البلاداا تاواي  ايرادةل   اكل جياد. وهاذا يت لا  مان اليت تعم لتيسري التجارة
يف عملياة ابي ها   ن اارب  أععا  هذه اللجااالتزا  ين ا  هذه اللجاا وت تيلها ذما يت ل  

اأج  ثا ة درا ااج  االلجاا اليت تعمل   كل جيد ه  أيعام ي. وقدر   على  ل  ايصال 
لل اااا اذاج  ااااني الق اااااعني العااااا  واخلااااا ،  ااااا يتم ااااى مااااع إي اديااااة   ااااأا املمار اااااج اجلياااادة 

 .من أهدا  التنمية املستدامة 17 الد 

 الشفافية -لء 
 ل اااافايية، إىل ةااااماا القاااادرة علااااى التنبااااؤ يفاملتعلقااااة ابماااان اأتفاااااق،  1 ااااد  املااااادة  -22

 د  املسااعدة التقنياة و ج ا اج  اج الالة. ن   اي وخباصةلحدود، العا  ة لإج ا اج التجارة 
ةاااماا شااافايية القواعاااد علاااى الوطنياااة  ةاألونكتااااد يف هاااذا الساااياق إىل  ناااا  القااادر  املقدَّماااة مااان
شااااابكة يعالاااااة مااااان نقاااااارب شاااااؤوا ابلتجاااااارة؛ وتنسااااايق  املتاااااالةتبساااااي  ايجااااا ا اج و واللاااااوابح؛ 

  اأا مجياع معلوماج دقيقة وحماددة  تواي تعتمد تاأج التدخل الثالثة هذه على و اأ تفسار. 
يااااإا  ولااااذل . ذمااااا اوةااااها التجااااار يف تااااال املمار ااااة العمليااااةايجاااا ا اج   خ ااااواج  لساااالة
التجارية هو الدعامة ال بيسية اليت ي ذاز عليهاا  ايلك ونية للمعلوماجالبواابج  ا تحداث وت وي 

 تيسري التجارة.أعماله املتعلقة  األونكتاد يف 
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،  ااعد األونكتااد ذينياا وروانادا وأوانادا ومجهورياة تنزانياا 2018-2016الف ة  وخالل -23
املتحاادة وأمانااة مجاعااة شاا ق أي يقيااا و اانن ومااا  ونيجاارياي وأمانااة اجلماعااة اأقتاااادية لاادول ااا   

اللجاا الوطنياة أي يقيا على إن ا   واابج معلوماج جتارية وطنية وإقليمية. ومشل  ل  العمل مع 
  ااأا  النظااا  ذلااهتاادري  الفاا ق الوطنيااة وتنظااي  مجااع البياااذج علااى ن اااق  تيااة التجااارة  تيسااريل

يف  وتُااادَمج البيااااذج  اااافة مساااتم ة  التجاااارة. ماااع الوذااااأج الااايت تااانظّ  املعااا َلع  اااا ايجااا ا اج 
 جتااارةو  (Info Trade Kenyaر  وا ااة "معلوماااج ذينيااا التجاريااة" الوطنيااة مثاال ايلك ونيااة البااواابج
عااان ط ياااق  الااايت تُااا َ   عندباااذ  معاااام ، (Uganda Tradesرأوانااادا وجتاااارة  (Rwanda Tradeر روانااادا
إجا ا اج  اهولة القيا  يف الوقات ا قيقا   قيااد ومقارناة التجارة، ما يتيح إقليم  لتيسري مؤش  

، أ حاات  ااواابج 2018وحبلااول هنايااة عااا  . (3رايداريااة  ااني الاادولاألعبااا  و تااادي  ال ااترياد و اأ
  سهولة عن ط يق املؤش . قا لة للمقارنةإج ا م وطنيام،  473ش ق أي يقيا اخلم  الوصول إىل 

لمعلومااااج ايلك ونياااة الوطنياااة لباااواابج ال عااان ط ياااقشااافايية القواعاااد واللاااوابح  وُتكَفااال -24
خ ااوة خب ااوة لإلجاا ا اج لااة دقيقااة للحاااول علااى أد واحاادةالتجاريااة، الاايت تااابح  ثا ااة حم ااة 

وتُاادَمج  بقااة علااى معظاا  الساالع املتداولااة. ن  ااأا ال اخااي، والتااااريح وإجاا ا اج التخلااي، امل
لوذاااأج ا كوميااة، وهااو حاال املواقااع ال اابكية لة داخاال ياامعلوماااج التجار لل البااواابج ايلك ونيااة

يعامن تقادمي املعلومااج يف شاكل و  أماا  التجااريعاعف قنواج الوصول إىل املعلوماج التجارية 
 للدول األععا .التا عة موحَّد عر أدواج اين نت 

واملسااتمدة يجاا ا اج املتعلقااة ابعاان ط يااق املعلوماااج احملااددة  أصاابح التبسااي  ممكنااام وقااد  -25
يف  50حتليال هاذه البيااذج أظها  اب اتم ار أا ماا أ يقال عان و  واابج املعلوماج التجارياة.  من

دوا تتياري القاوانني  الاتخّل، منهاااملابة من اخل واج واملت لباج واملدد والتكااليف ايدارياة ميكان 
تيسري ل اللجاا الوطنيةاألونكتاد على تدري  أععا   املقدَّمة منواللوابح. وت ذز املساعدة التقنية 

إن ااا  آلياااج لتحديااد تاادا ري التبسااي   األماا  الااذي ي تاا  عليااهالتبسااي ،  لي أ اااالتجااارة علااى 
أي قااة  لاا  عاان ط يااق دعاا   يتحقااقومناق ااتها وتنفيااذها  فعاليااة. وماان الناحيااة العمليااة، ذثااريام مااا 

 تيسري التجارة.الوطنية للجاا التتناول التبسي  حتت رعاية  عاملة
يجا اة علاى مان اكني شبكة من نقارب اأتاال متعلى  اأ تفسارنقارب  تعزيز وين وي -26

ا ااواجز التجاريااة الاايت يواجهوهنااا.   التتلّاا  علااىاأ تفساااراج ومساااعدة التجااار وامل ااتلني علااى 
مان أجال دارة ال اكاوى يت وي  أدواج مثل نظا   على  نا  القدراج يف هذا اجملال ذما ين وي

طلباااج املعلوماااج أو  لتقاادميفسااار املنا اابة اأتاااال  نقااارب اأ تماان نه   سااهولة لتجااار، ميكّ ااا
ويحالاة  امل اذل ل  ُتدرَّ  ذعناص نقارب اأ تفسار، اليت ل أيعام  النظ هذه ومتّكن . شكاواه 

 التاااج املعنيااني، ومتا عااة  لاا  حاا  ياات  إ ااال   املااوظفنيالعامااة و/أو  اجلهاااجاأ تفساااراج إىل 
 م ةية.  نتيجة
ادالتجارية مهمة ألهنا  ال فايية يف ايج ا اجو  -27 يف لتجاار و لادى االقادرة علاى التنباؤ  توج 

مؤ سااااج ال ااافايية مهماااة   اااكل خاااا  يف متكاااني ذماااا أا والقيماااة.   ايماااداد لسااالة  اااياق 
الاااترية واملتو اا ة ا جاا  ماان امل ااارذة يف التجااارة  ومؤ ساااج األعمااال البالتااة الااات  األعمااال
للبحااث عاان الالايمااة املااوارد  التجاريااة ذثااريام مااا أ يكااوا لااديهانظاا ام إىل أا هااذه اجلهاااج الدوليااة، 
__________ 

  .http://tradehelpdesk.eac.intانظ  ال ا  :  (3ر
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ماااان السااااهل اااااحيحة   ااااأا إجاااا ا اج التجااااارة الدوليااااة إ ا مل يكاااان  اج الااااالة والعلوماااااج امل
مااان جانااا   النهاااوم ابيدارة ال شااايدة لااا ، تسااااعد ال ااافايية يف  ويعاااالم عااانالوصاااول إليهاااا. 

يجاا ا اج والتكاااليف املتعلقااة ابعلوماااج امل ىل أاابلنظاا  إ مكايحااة الفساااديف الساال اج العامااة و 
. ولاذل  يال يوجد ما يدعو إىل النظ  إليها علاى أهناا تعسافية، وابلتا  تكوا متاحة  اج الالة

 مهاا عناا اا مهّمااالمعلومااج التجارياة والباواابج ايلك ونياة ليإا أحكا  ال افايية يف اأتفااق 
 .املستدامة من أهدا  التنمية 16يف حتقيق الد  

 التشغي  التللائي والنافذة الااحدة -جيم 
ذياذة  ا اتبقا من اأتفااق علاى أا "يساعى األععاا  إىل إن اا  أو  4-10تن، املادة  -28

، تكنولوجياا املعلومااج لادع  الناياذة عملياام املمكان قادر املسات اع و ابلواحدة"، وأا "يستخدموا، 
 .ة إلك ونية واحدةاألخذ  نظا  ذيذ"، أي عن ط يق الواحدة

الواحدة نق ة دخول واحدة جلميع املت لبااج التنظيمياة املتعلقاة ابأ اترياد  النايذةتوي  و  -29
 واحمل ااااااج  اااااني اجلماااااارك وم اااااتل  املاااااوان الااااا   ، ذو ااااايلة لتحساااااني واملااااا ور العاااااا  والتاااااادي  

وذااااأج ا ااادود  تحساااني التنسااايق  اااني مجياااعل، و والتجااااروالوذااااأج التنظيمياااة األخااا ى  ال  يياااة
 واليئاج التنظيمية.

 مااان تاااوي  الناياااذة ايلك ونياااة الواحااادة نق اااة دخاااول واحااادة لتقااادمي البيااااذج إلك ونياااام و  -30
تقادمي نفا   اش اربمن  نقل املعلوماج املوحَّدة عن ط يق  وا ة إلك ونية واحدة  دأم تيسري  أجل

هاو  الواحدةالد  العا  للنايذة ايلك ونية و املعلوماج عدة م اج إىل وذاأج حكومية خمتلفة. 
 ما يل : لتحقيقالالايمة  األوةاع يئة 

ااتّباع الكفا ة، عن ط يق  رأ(  ياوراج يف التكااليف، و  ة، و عملياج وإج ا اج مبسَّ
 وا تخدا  أيعل للموارد؛

يف الوقات املنا ا  متاحاة ال فايية، عن ط يق تواي  معلوماج دقيقة وموثوقة و  ر ( 
 اين نت؛ على

األعمااااال التجاريااااة و نااااا   أوةاااااع أدا القاااادرة التنايسااااية، عاااان ط يااااق حتسااااني  ر ( 
 القدراج وا تخدا  التكنولوجيا.

 لادام يف مجياع أحناا  العاامل علاى أمتتاة  90أذثا  مان  طويلاة اعد األونكتاد لسنواج قد و  -31
النظاا  يف  هذاي (. و ُ أ يكيوداعملياج إدارة اجلمارك عن ط يق نظامه اآل  للبياذج اجلم ذية ر

منااذ  لاا  ا ااني إىل نظااا  آ  وت ااّور لتجااارة اخلارجيااة، ألااا ام االبدايااة ذنظااا  جلمااع البياااذج 
 لاذا النظاا أحادث إصادار و . والنقال العاا  ج ا اج اأ ترياد والتادي  ي لإلدارة اجلم ذيةشامل 

، الاذي (ASYCUDA Worldالعاامل  ر كيودا: أ ايكيودا( هاو أ ايالنظا  اآل  للبياذج اجلم ذيةر
عااادد مااان املكاااوذج  نظاااا  أ ااايكيودالااادى و . القابماااة علاااى ال ااابكة العاملياااةيساااتخد  اخلااادماج 

األ ا ااااية لااااإلدارة اآلليااااة لإلجاااا ا اج اجلم ذيااااة. وابيةاااااية إىل  لاااا ، و نااااا  علااااى احتياجاااااج 
دارة األدا  رنظاا  يل وحادة األونكتاد عددام من اخلدماج ايةاايية، مثا ا تحدثمني، املستخد  

ودا لقياااااد األدا ( ونظااااا  التاااااديق ايلكاااا ون يكيوحاااادة نظااااا  أ اااا( رلقياااااد األدا  أ اااايكيودا
النظا     يقاة تسامح للبلاداا  ت اوي  وحادا ا وخادما ا الايت  اددها  ُصم للاحة النباتية. ذما 
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آل  للبياااذج اجلم ذيااة، أي أا  . وتسااتند هااذه الوظيفااة إىل الفلساافة األ ا ااية للنظااا  ااملسااتخد  
  درَّ تُاااالتسااالي . و  لتاياااةمااان امل احااال األولياااة  ا تااادا  ت اااارك يف ت اااوي  النظاااا  البلاااداا املساااتخد مة
مااواأة ت ااوي ه أ ااتحداث  اااج وإمكانيااة  هوحتديثاا ة النظااا علااى تااو  إدار  البلااداا املسااتخد مة

 .يتتمل   ذل  ايما  امل  وع، جديدة له
، ا اااتنادام إىل التجاااار  إىل األونكتااااد السااانواج األخااارية، طلااا  عااادد مااان البلاااداايف و  -32

ا اااول علااى ودا(، ي اايكأللبياااذج اجلم ذيااة ر اآل يف تنفيااذ النظااا  املتحققااة ايجيا يااة والنتااابج 
إلكاا ون. ولااذل  يعماال األونكتاااد مااع عاادد ماان البلااداا ذيااذة واحاادة يف ت ااوي  نظااا  مساااعدته 
إىل املعاايري  امليادااهذا النظا ، مثل جامايكا وروانادا. ويساتند هناج األونكتااد يف هاذا على تنفيذ 

وقااد تنفيااذ م اااريع مماثلااة يف  لااداا أخاا ى.  املسااتمدة مااناخلاارة  ويبااي علااىالدوليااة  اج الااالة 
إلك ون لك  تساتخدمها أي قاة تنفياذ ذيذة واحدة ةعت مبادئ توجيهية للتنفيذ ين ا  نظا  وُ 
 .3بع التنفيذ العملية املبينة يف ال كل ، يتّ  و اورة عامة اريع؛ امل

 3ال كل 
 عملية تنفيذ نظام النافذة الااحدة

 
 
 
 
 
 

 .: أمانة األونكتاداملادر

عناااا ْين لإلجااا ا اج التجارياااة عااار ا ااادود  واحااادةايلك ونياااة ال ناياااذةمتثااال األمتتاااة والو  -33
والتوحياااااد  وحتقياااااق اأتسااااااقج التبساااااي  ماااااع هُنُااااا يف إصاااااالحاج تيساااااري التجاااااارة مت ااااايام  هاااااامنْي 

النظاااااا  اآل  للبياااااذج اجلم ذياااااة  عااااان ط يااااق ،تنفيااااذ أمتتاااااة اجلمااااارك ثبااااات أاوالتحااااديث. وقااااد 
مفياد للبلاداا مان حياث ايايدة مجاع  مها أم  الواحدة،ايلك ونية  نايذةوتنفيذ نظا  الرأ يكيودا( 
 ،واي اااها  يف حتقياااق ايدارة ال شااايدة ،مكا ااا  الكفاااا ةحتقياااق وحتساااني اأمتثاااال و  ،اييااا اداج

 .من أهدا  التنمية املستدامة 16مع حتقيق الد   مت يام 

 ممرا  وشبكا  النل  العابر ونل  البضائع املستدام -دا  
لبلااااداا الناميااااة اااااري إىل اابلنساااابة  وخاصااااةأداة هامااااة لتيسااااري التجااااارة، هااااو العااااا    النقاااال -34

مان أجال واردا اا ولكا  تاال  العها  لداا أخا ى  اليت مت  عرالساحلية، اليت تعتمد على املم اج 
ق يف عبااور البعااابع ا اامباادأ ح يااة املاا ور العااا  ، أي  النقاال العااا   ويسااتلز األ ااواق. التااادي ية إىل 
ايجاا ا اج امل اا وعة  ذمااا يسااتلز  وجااود  ثالثااة ابلسااما   ااذل ،البلااداا الاثلثااة والتاازا   أقااالي   لااداا

 املاا ور العااا  . وأمهيااة هااذا املاا ورعملياااج ماان أجاال أا تنّفااذها  اج الااالة الاايت ميكاان لبلااداا العبااور 

حتليل العملياج
التجارية 

حتقيق تبسي  العملياج و 
اأتساق ييها

بق تبسي  الواث
وموا متها

ق يف حتقيق اأتسا
 ة املعلوماج العا 

للحدود

دة النايذة الواح
ايلك ونية
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يف و  ؛العاماااة، مثااال  ااا ذمج عمااال يييناااا ةأطااا  السيا ااايف و  ؛اأتفاقااااج الدولياااة شااا معااا    اااا يف 
واأتفااق ؛ 1921 لعاا  ،‘اخلاصااا حب ياة املا ور العاا   اأتفاقية والنظا  األ ا  ‘اأتفاقياج، مثل 

 اتفاقية جتارة امل ور العا   للادول ااري السااحلية،و ، 1947لتع يفاج اجلم ذية والتجارة،   أا ا العا 
 .1982 لعا  ؛ واتفاقية األم  املتحدة لقانوا البحار،1965 لعا 
نظمااة التجااارة العامليااة، اخلااا   ارة ماان إطااار تيسااري التجاا حمااورياملاا ور العااا   هااو جااز  و  -35
يف يف املااادة اخلامسااة مان اأتفاااق العااا    ااأا التع يفاااج اجلم ذيااة والتجااارة و هاو جيااد تعبااريام عنااه و 

يف الوقات ا اةا ، و . املاذذورة املاادة اخلامساة الايت تباي علاىمن اتفاق تيسري التجارة،  11املادة 
أعلااى  وجااه عااا  األخااري  وجاا  اأتفاااق املتعلقااة ابملاا ور العااا   حكااا  ألمعاادل ايخ ااار اب يااإا

 لاا ، يباادو أا  ويعااالم عاانالبلااداا الناميااة اااري الساااحلية.  املاا ور العااا   منااه لاادى لااداا لاادى 
املاا ور  اا   سااتوى أعلااى ماان اأ ااتعداد ييمااا يتعلااق  تنفيااذ أحكااا   لااداا املاا ور العااا   عمومااام ةُ 

 البلداا النامية اري الساحلية. ملقارنة معاباأتفاق هذا يف  العا  
ا ااتنادام إىل حقاااوق املاا ور العاااا  . وذثاااريام  املااا ور العاااا  و ااافة عاماااة، تاانظ   لاااداا ذثاارية  -36
ملفاوةاااج  ااني الاادول وت ااكل جااز ام ماان اأتفاقاااج الثنابيااة أو ايقليميااة ا قااوق ةعااع هااذه  مااا
 ا ورب اللحادود. وحتادد هاذه اأتفاقااج العا   لالنقل  أو امل ور العا  املتعددة األط ا    أا  أو
اجلواناا  التقنيااة و ا ااا، والتااااريح، أحياااذم قااوق املاا ور العااا  ،  ااا يف  لاا  املتعلقااة حب  ابااق الو 

مانح منتجااج  وجاو يان، اتفااق تيساري التجاارة علاى و املتاالة  عمليااج املا ور العاا  . األخ ى 
 على النقل الوطي للمنتجاج. ُت بَّقمة عن تل  اليت معاملة أ تقل مال  امل ور العا  

 عاابع أو خادماج أو عمليااج علاى  املا ور العاا  عملياة  تن اوي، عملياايومن منظاور  -37
 األنظماة ل ا  املا ور العاا   ميتثال. ولاذل  جيا  أا نقل أخا ى و نياة حتتياةأو م ذباج أو و ابل 

سااااالمة املتعلقااااة  قواعااااد الو  ،ومت لباااااج ال خااااي، املاااا ور والنقاااال،الوطنيااااة،  ااااا يف  لاااا  قااااوانني 
 وقوانني الج ة. ،وقوانني البيئة ،امل ذباج

ةااماا  هااووابلتااواايي مااع اأتفاقاااج الثنابيااة، ذاااا اأجتاااه السااابد يف الساانواج األخاارية  -38
للماا ور العااا   والنقاال إن ااا  أو تعزيااز نظاا    تيااةايقليميااة،  الاُّااُعدحلااول أذثاا  مشااوأم علااى إ اااد 
دعا  التكامال اأقتااادي ايقليما . وت امل اأتفاقااج ايقليمياة و تية ، ومتّ سقةمتكاملة تكوا 

اجلم ذيااة واثبااق الجاا ا اج و  ااني اي حتقيااق اأتساااق علااى الاااعيد ايقليماا  عااض العناصاا ، مثاال 
امل اذااز ا دوديااة، والاانظ   وخاصااة عناادملاا ور العااا  ، والتعاااوا ايقليماا   ااني الساال اج، املتعلقااة اب
 عماا امل ور العا  .املتعلقة  ايقليمية اجلم ذية 

 ساألتني ربيسايتني، العاا   ابملا ور  املتاالةمان الساياقاج الوطنياة، تا تب  العقبااج  ويف ذثري -39
ا إدارة ةااماذج املاا ور العااا  ، الاايت تت لبهااا معظاا  البلااداا للسااما  ابملاا ور العااا   عاار أراةاايه :مهااا

ها ا املساألتاا و . امل ور العا  عملياج  عندوا ديع ال  و  والع اب ؛ ونقل البياذج عر ا دود 
 .ابمل ور العا  امل تب ة  الباهظة للتايةمن حاأج التأخري والتكاليف  ذثريمها  ب   

 اوي أنه ين ابلنظ  إىل أم  معقدهو العا  ، شأنه شأا تيسري التجارة  وجه عا ،  وامل ور -40
 اني  املوايَّعاة، علاى الساوا  املاالحة، مان الق ااعني اخلاا  والعاا  اجلهااج صااحبةمان  ذثاريعلاى  

التواصال السال  عمليااج للمسااعدة يف و . املا ور العاا  علاى طاول ط ياق املختلفة الواقعاة البلداا 
ااري السااحلية  ني البلاداا النامياة التواصل  وخاصة ني البلداا امل ارذة يف عملياج امل ور العا  ، 
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علاى مااا يلاا : "يسااعى ذاال  اتفاااق تيسااري التجااارةماان  17-11و لاداا املاا ور العااا  ، تاان، املاادة 
مجيع اأ تفساراج واملق حااج املقدماة مان  توجَّه إليه للم ور العا  ععو إىل تعيني منسق وطي 
ؤأ  املنساقني ااري دور ه يد أا ". امل ور العا  عملياج حبسن  ري األععا  اآلخ ين ييما يتعلق 

 .اأتفاقد يف حمدَّ 
، مل يقااا   اااوى عااادد قليااال مااان األععاااا  واملااا اقبني  تعياااني 2018أيلول/ ااابتمر  وحااا  -41

 التزامااام اأتفاااق  يتعاامنأ و .  اا  منظمااة التجااارة العامليااة رالااوطنيني وإخ ااا املاا ور العااا  منسااق  
عااماا التنساايق يف ل توخيااام ، ولكاان العااا   املعنيااني ابملاا رعلااى األععااا  إبخ ااار املنظمااة  نسااقيها 

  اااؤأ قعاااااي املااا ور العاااا  ، الااايت هااا    بيعتهاااا عمليااااج متعاااددة البلاااداا، جيااا ي وةاااع قابماااة 
 التجارة العاملية.منظمة املنسقني يف 

منسااق  املاا ور العااا   الااوطنيني متكينيااة ماان أجاال ، نظاا  األونكتاااد دورة 2018ويف عااا   -42
ت . وذان2018نيساا/أ  يل  29إىل  23قدج يف جنيف يف الف ة من يني، عُ ا اليني واملستقبل

نسااق املمسااعدة البلااداا الناميااة وأقال البلااداا مناوام علااى يها  دور ومهااا   أهادا  هااذه الادورة هاا 
ق  امل ور العا   الوطنيني؛مل ور الوطي املعي اب على إخ ار  البلدااوت جيع  العا  ؛ وتدري  منسّ 

 الوطنيني. امل ور العا  نسق   جارة العاملية منظمة الت
اتفاقااااج مااا ور عاااا   وتقياااي   علاااى وةاااع لااا ، يسااااعد األونكتااااد البلاااداا  ويعاااالم عااان -43

العااا  . وابيةاااية إىل  لاا ،  تااوي النظااا  اآل  للبياااذج اجلم ذيااة  املاا ورخياااراج تنفيااذ حلااول 
  اااال اج اجلماااارك علااااى إدارة عملياااااج( علااااى وحااادة ماااا ور عاااا   ميكاااان أا تسااااعد أ ااايكيودار

العا  ،  ا يف  لا  العاماذج وإدارة البيااذج. ويعمال األونكتااد ابمل ور  اجلمارك الوطنية املتعلقة
نقل  ياذج النقال العاا   من أجل الثنابية  الاُُّعدعلى ذذل  مع العديد من املنظماج ايقليمية و 

 إلك ونيام  ني البلداا.نقالم 
علاى تعزياز نقال البعاابع املساتدا ،  ت ذيازام متزايادام األونكتاد يف ميداا النقل  أعمال وت ّذز -44

 ااابكاج وممااا اج النقااال يالعاااا  .  وممااا اج املااا ورالنقااال يف تاااا  لاااول املساااتدامة ا  اااا يف  لااا  
للتنمياااة اأقتااااادية والتجارياااة للبلاااداا  هااا  أمااا  أ  اااد مناااهاملساااتدامة الااايت تعمااال   اااكل جياااد 

وخاصاااة ، وذاااذل  لااادع  التكامااال ايقليمااا  والعاااامل ، اأجتمااااعيني والتقاااد  ال ااامولولعاااماا 
لبلداا النامية ااري السااحلية والادول اجلزرياة الااترية النامياة. ويهاد  األونكتااد، يف إىل اابلنسبة 

حلول النقل املستدامة،  ا يف  ت جيع علىإطار أرذاا عمله الثالثة، إىل مساعدة البلداا النامية 
وأيخااذ األونكتااااد  فهاا  وا ااع الن ااااق وشااامل للجميااع   اااأا ال اابكاج.  ونظااا  لاا  املماا اج 

األتاازا   بااادئ اأ ااتدامة يف و املسااتدا .  لنقاال البعااابعأل عاااد اأقتاااادية واأجتماعيااة والبيئيااة ا
قاادرة الق اااع روابلتااا   مجلااة ماان األمااور ماان  ينهااا نقاال البعااابع،  ااا يف  لاا  املماا اج، يسااتلز 

 ،اخلدماااة الااا    وجاااودة، وحتساااني تنيالبلاااداا وجتار اااا( علاااى حتقياااق الكفاااا ة والفعالياااة اأقتااااادي
 ااد ماان العواماال اخلارجيااة الساالبية، اب يف الوقاات نفسااه ال اامول اأجتماااع  مااع القيااا وةااماا 

 . (4ر تتري املناخ واآلاثر املتالة ،يف  ل  ا تنفاد ال اقة واملوارد، وتدهور البيئة  ا
ماان األمثلااة علااى أعمااال املساااعدة التقنيااة  اج الااالة الاايت يعاا لع  ااا األونكتاااد  وأحااد -45

امل ا وع نقال البعاابع املساتدا  هاو يف تاال  هاحلول وتنفياذإجياد مساعدة البلداا على تعزيز أجل 
__________ 

  .https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Sustainable-Transport.aspxانظ  ال ا  :  (4ر
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 يف إطاااار حساااا  األمااا  املتحااادة ايمنااااب  املعناااوا " ناااا  قااادراج البلاااداا النامياااة علاااىاملعااا َلع  اااه 
األونكتاد  عدد مان األن ا ة  اة لعالتحول حنو نقل البعابع املستدا ". وذجز  من هذا امل  وع، 

ل  النقال واملؤ سااج املالياة ال بيساية يف البلاداا السيا ااج وم اتّ   واةاع للمساعدة يف تعزيز قدرة 
قاال السااليمة املسااتدا  عاان ط ياق تاادا ري  يا ااة الن البعااابعاملساتفيدة علااى ت ااجيع ومتوياال نظا  نقاال 

خ اوة قوامهاا التحا ك عا  هاذا العمال عان ط ياق منهجياة دُ  وقادوإج ا اج وآلياج التمويل املنا بة. 
املاااالحة مااان الق ااااعني العاااا   اجلهااااج صااااحبةاألونكتااااد لااادع   ا اااتحدثها اااوة وأدواج عملياااة خ

مي  ة اااي  وتاااا ا ال امياااة إىلالنقااال يف جهودهااا و ااااب مجياااع  علاااى الساااوا  علاااى امتااادادواخلاااا  
 .(5رُمامَّمة تاميمام خاصام من أجل نقل البعابع املستدا وت وي  وتنفيذ ا  اتيجياج 

يف وذالاة تيساري النقال العاا   ‘التعااوا ماع ها  النتاابج امللمو اة يف هاذا الاادد  وإحادى -46
يف  ، وهاو تعااوا  لا   روتاه‘ابملما  ال اما  النقالاملا ور العاا   و هيئة تنسايق ‘مع و  ‘ال بيس ملم  ا

لكال مما ،  اا يف  لا  للبعاابع حتدياد ا ا اتيجياج النقال املساتدا   من  ينهانتابج خمتلفة شكل 
م اأ ااااتدامة اأقتاااااادية حتديااااد التحاااادايج ال بيسااااية الاااايت تقااااوّ و  ؛والاااا  ى والتاااااايجاألهاااادا  

للتحاادايج  ا ااتجا ةم  اااممة خاياااام واأجتماعيااة والبيئيااة يف ذاال مماا ؛ ووةااع حلااول حمااددة ومُ 
على  األععا  ييهماوالدول  واليئة املذذورتني اعدج األعمال  اج الالة الوذالة وقد ددة. احمل

املتااوخَّى والااد   ومااا يتاال  ااا ماان خ ا  عماال. لبعااابعاملساتدا  لنقاال للا اا اتيجياج  صايااة
هو دمج هذه اأ ا اتيجياج يف اخل ا  اأ ا اتيجية اخلمساية للوذالاة والسال ة. وذخ اوة أوىل، 

خعااا  األ اااحن لل ام ، ابلتعااااوا ماااع األونكتااااد و ااا ذمج األمااا  املتحااادة للبيئاااة،   ذتااااليئاااةورج طااا
 .(6راخلاصة ابليئةاملستدا  البعابع يدماجه يف ا  اتيجية نقل 

 الستنتاجا  والطريت إىل األمام -رابعاً  
لاااق ابملااا ور يت لااا  التنفياااذ النااااجح يصاااالحاج تيساااري التجاااارة،  اااا يف  لااا  ييماااا يتع -47

 ،الااوطي الاااعيداملااالحة علااى  اجلهاااج املتعااددة صاااحبة وإشاا اكايرادة السيا ااية تااواي  العااا  ، 
 والتعاوا الفعال مع البلداا اجملاورة على طول مم اج امل ور العا   ويف السياقاج ايقليمية.

 عاض أن اا ة وحلاول تيسااري التجاارة الاايت يعا لع  ااا العاو  علااى الفاال الثالااث  وُيسال  -48
تيسري التجارة يف البلداا النامية وأقل البلداا مناوام. يف تال تنفيذ إصالحاج خمتارة ل دعمام األونكتاد 

هااذه البلااداا يف التنفيااذ املااؤث  يصااالحاج تيسااري التجااارة،  ااا يف  لاا  إىل وملواصاالة تقاادمي الاادع  
الااارامج الااايت يُااادخلها علاااى التحسااايناج  حتديااادارة، ينظااا  األونكتااااد يف أحكاااا  اتفااااق تيساااري التجااا

 ميكن تقدميها إىل البلداا واملنظماج ايقليمية ودوا ايقليمية.اليت ا الية أو األن  ة ايةايية 
، يُاادعى يف اأعتبااار اأعتباااراج الاايت أثااريج يف هااذه املااذذ ة و وةااعويف هااذا السااياق،  -49

مناق اااة الااادور اأ ااا اتيج  إىل تعااادد السااانواج املورة الساااا عة أجتمااااع اخلااارا  املنااادو وا يف الاااد
يف النظ  يف مجلاة  وقد ي ا  املندو وا، 2030لتيسري التجارة وامل ور العا   يف  ياق خ ة عا  

 القعااي التالية: من  ينها أمور
__________ 

  ./www.sft-framework.orgانظ  إطار األونكتاد لنقل البعابع املستدا ، على ال ا  :  (5ر
 -www.ccacoalition.org/sites/default/files/resources/2017_northern-corridor-greenمتاحااااااة علااااااى الاااااا ا  :  (6ر

freight_NCTTCA.pdf.  
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يف القابمااة مااا هاا  اأحتياجاااج و تنفيااذ اتفاااق تيسااري التجااارة   مااا هاا  حالااة رأ( 
 اا امج املساااعدة التقنيااة إ ااهاماج مزيااد ماان  الاايت تت لاا  تقاادمي البلااداا الناميااة وأقاال البلااداا منااوام 

 و نا  القدراج 
تيسري التجارة من أجال ةاماا قادرة  الوطنية للجاا ال وتقويةذيف ميكن تعزيز  ر ( 

 ذل  لد على تنفيذ اأتفاق 
 اابعض حلااول  ايي اديااة املتعلقااة جمااا هاا  أيعاال املمار اااج ودرا اااج ا اااأ ر ( 

مان ال ذياز علاى اأمتثاال  تنتقالذياف ميكان للبلاداا أا و   اأتفااقتنفياذ من أجل تيسري التجارة 
البااااواابج تبساااي  تيسااااري التجاااارة عاااان ط ياااق حتلياااال العمليااااج التجاريااااة وا اااتخدا   إىللالتفااااق 

سيا اا  يصااالحاج ال تعاامن التقبّاالذيااف ميكاان للبلااداا أا و لمعلوماااج التجاريااة  ايلك ونيااة ل
 الوطي وايقليم   الاعيدينتيسري التجارة على 

ييماااا يتعلاااق محكاااا  املااا ور العاااا   الاااواردة يف اأتفااااق، ماااا هااا  مت لبااااج التعااااوا  رد( 
  مان الناحياة األخا ى و لاداا املا ور العاا   النامياةمان ذحياة والتنسيق  ني البلداا النامية اري الساحلية 

 ما هو دور اأتفاقاج الثنابية وايقليمية و ف ميكن ت بيق هنج املم   كفا ة يف امل ور العا    ذيو 
 هااا  أمثلاااة ال صاااد والتقياااي  صاااد تنفياااذ اأتفااااق  ماااا أا تذياااف ميكااان للبلاااداا  رها( 

 تيسري التجارة املتعلقة  ق الوطنية ياملوجودة،  ا يف  ل  تقييماج تنفيذ خ   العمل وخ اب  ال   
ذيااااااف ميكاااااان للبلااااااداا أا تعاااااازاي علااااااى أيعاااااال وجااااااه اجلواناااااا  اجلنسااااااانية يف  رو( 

التجااار صااتار    ااأا تقاادمي الاادع  إىل يا اااج  وةااعذيااف ميكاان و إصااالحاج تيسااري التجااارة  
 العا  ة للحدود، وذثري منه  من النسا   العاملني يف التجارة

لتكنولوجيااااج تنفياااذ اأتفااااق، ذياااف ميكااان ل تجااااواييو اااا يف األجااال األطاااول  راي( 
أا ُتساااه   يف  ،والاااذذا  اأصااا ناع  وإن نااات األشااايا   لسااالة الساااجالج املتلقاااة مثااال ،اجلديااادة

ايايدة ذفااا ة عملياااج تيسااري التجااارة والنقاال واملاا ور العااا  ،  ااا يف  لاا  التجااارة العااا  ة للحاادود 
 على طول املم اج 

    


