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التشغيل اآليل للجمارك  -2
ينشئ االتفاق املتعلق بتيسري التجارة املعقود يف إطار 
املنظمة  أعضاء  مجيع  على  التزامات  العاملية  التجارة  منظمة 
عليها،  والتخليص  عنها  واإلفراج  البضائع  حبركة  بالتعجيل 
تكاليف  وخفض  اجلمركية،  اإلجراءات  كفاءة  وزيادة 
املعامالت، واحلد من املتطلبات املستندية )املادة 7(. ويتمتع 
برنامج ’أسيكودا’ التابع لألونكتاد باخلربة الفنية املعترف هبا 
دوليًا وبأدوات قوية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وبفريق رفيع املستوى من حيث االحترافية لتقدمي املساعدة إىل 
البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان منوًا، يف جمال تنفيذ مجيع 
األحكام املتصلة باجلمارك من اتفاق منظمة التجارة العاملية. 
وقد ظل برنامج ’أسيكودا’ يقّدم املساعدة التقنية إىل الدول 
األعضاء على امتداد أكثر من 30 عامًا. كما أن اخلدمة املقدَّمة 
من هذا الربنامج، اليت ُتنفَّذ يف أكثر من 90 بلدًا واحلائزة أعلى 
وأصبحت حبكم  الواحد  الشباك  نظام  تقّدم  الثقة،  درجات 

الواقع معيارًا دوليًا من معايري التشغيل اآليل للجمارك.

اإلنترنت،  شبكة  على  اإللكترونية،  البوابات   -3
األنظمة  اخلارجية:  التجارة  بإجراءات  املتعلقة 

اإللكترونية وعمليات التسجيل اإللكتروين
التجارة  بتيسري  املتعلق  للمادة 1 من االتفاق  تطبيقًا 
)نشر املعلومات وإتاحتها(، فإن إجراءات التجارة اخلارجية 
ميكن  هبا  املتعلقة  االتصال  وبيانات  والوثائق  واالستمارات 
نشرها عن طريق بوابة إلكترونية جاهزة للتشغيل قام األونكتاد 
 .)E-regulations( ’باستحداثها وُتسمَّى ’األنظمة اإللكترونية
ب هذا النظام على خادوم حملي وُيقدَّم التدريب لكي  وُيركَّ
ميكن جلهة تقنية نظرية على الصعيد الوطين أن تتعّهد النظام 

بصورة مستقلة وأن ُتحدِّث املعلومات باستمرار.

نظام  فإن  االتفاق،  من   4-10 املادة  سياق  ويف 
الشباك الواحد اإللكتروين الذي يسمح للتّجار بالرجوع على 
اإلنترنت، عن طريق وصلة بينية وحيدة، إىل مجيع البيانات 
والوثائق اليت تتطلبها اهليئات املختلفة العاملة يف جمال عمليات 
الترخيص  وسلطات  الوافدة،  )اهلجرة  اخلارجية  التجارة 
والسلطات الصحية، وما إىل ذلك(، ميكن استحداثه استنادًا 
إىل عمليات التسجيل اإللكتروين اخلاصة باألونكتاد، بالتعاون 

بلد من  املناسب يف كل  النحو  ’أسيكودا’ على  برنامج  مع 
البلدان.

التدريب على إدارة املواين  -4
يسهم برنامج األونكتاد للتدريب على إدارة املواين، 
التدريب من أجل التجارة، يف تعزيز تيسري التجارة عن طريق 
حتقيق  إىل  مساعيها  النامية يف  البلدان  يف  املواين  دوائر  دعم 
الكفاءة والقدرة التنافسية لعملية إدارة املواين. ومن أجل زيادة 
تدفقات التجارة وتدعيم التنمية االقتصادية، يستحدث هذا 
الربنامج شبكات للمواين جامعة لكيانات تابعة للقطاعني العام 
واخلاص وكيانات دولية. واهلدف من هذا الربنامج هو تبادل 
املعرفة واخلربة الفنية بني هيئات تشغيل املواين، وكذلك تعزيز 

إدارة املواهب وتنمية املوارد البشرية لدوائر املواين.

تقدمي خدمات املرور العابر والدعم إىل البلدان   -5
النامية غري الساحلية

تواجه  اليت  املحددة  للمشاكل  االستجابة  تتطلب 
بشأن  األبعاد  متعدد  هْنج  اتباع  الساحلية  النامية غري  البلدان 
على  اإلطالل  عدم  وضعية  عن  الناشئة  اإلمنائية  التحديات 
وتدابري  سياسات  تنفيذ  بصورة خاصة  يعين  وهذا  سواحل. 
هتدف إىل إعادة اهليكلة االقتصادية وإىل األخذ بالتخصص يف 
هذه البلدان وتضع يف احلسبان عقباهتا املتصلة بالنقل. وتشكل 
هذه  عناصر  من  رئيسيًا  عنصرًا  اإلنتاجية  القدرات  تنمية 
العملية. ويف هذا السياق، يدعم األونكتاد جهود البلدان النامية 
غري الساحلية الرامية إىل مواجهة التحديات املزمنة والناشئة 
اخلدمات  تقدمي  منها  األنشطة،  من  جبملة  القيام  طريق  عن 
االستشارية وتنظيم اجتماعات أفرقة اخلرباء الرفيعة املستوى، 

بغية التصدي للتحديات الرئيسية اليت تواجه هذه البلدان.

املساعدة التكميلية  -6
ميكن أيضًا تقدمي املساعدة املتصلة بتيسري التجارة يف 
املجاالت التالية: دعم جهود البلدان الساعية إىل االنضمام إىل 
منظمة التجارة العاملية، ومجع وحتليل املعلومات املتصلة بالتدابري 
غري التجارية، وحتليل إمكانية الربط بالنقل البحري، وحتليل 
القضايا املتعلقة بقوانني وسياسات املنافسة فيما يتصل خبدمات 

تيسري التجارة.

ومجيع أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين مموَّلة من التربعات ومرهونة  بتوافر املوارد.



إن أمهية تيسري التجارة لقدرة البلدان النامية على املنافسة التجارية وتنمية هذه البلدان بلغت حدًا مل يسبق له مثيل. فمتطلبات 
سالسل اإلمداد العاملية وشبكات اخلدمات اللوجستية الدولية جتعل عبور احلدود عبورًا سريعًا وموثوقًا به حاسم األمهية على الدوام. 
وبالنظر إىل هذه األمهية، اختتم أعضاء منظمة التجارة العاملية مفاوضات بشأن اتفاق جديد لتيسري التجارة يف بايل، بإندونيسيا، يف 

كانون األول/ديسمرب 2013.

األونكتاد - شريكك يف تيسري التجارة

يرجع تاريخ والية األونكتاد يف جمال تيسري التجارة إىل الوثيقة اخلتامية ألول مؤمتر من مؤمتراته يُُعقد على املستوى الوزاري يف 
عام 1964. فقد أوصت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر األونكتاد "بأن يقوم، داخل أسرة األمم املتحدة، بالترويج لترتيبات من أجل ... اختاذ 
إجراءات حكومية دولية ... لتبسيط املعامالت الرمسية املتعلقة باإلجراءات اجلمركية، والسفر ألغراض جتارية، وما إىل ذلك." وخالل 
السنوات التالية، أدت أعمال األونكتاد املستمرة بشأن تيسري التجارة إىل عقد ندوة األمم املتحدة الدولية املتعلقة بالكفاءة يف التجارة، 
اليت ُنظمت يف عام 1994 يف كولومبوس بوالية أوهايو )يف الواليات املتحدة األمريكية( وإعالن كولومبوس الوزاري املتعلق بالكفاءة 
يف التجارة. وكان هذا اإلعالن مفيدًا يف إدراج تيسري التجارة يف جدول أعمال املؤمتر الوزاري األول ملنظمة التجارة العاملية الذي ُعقد 

يف سنغافورة يف عام 1996.

وميتلك األونكتاد خربة فنية وجتربة عريقتني يف جمال تيسري التجارة يقوم على أساسهما بتقدمي املساعدة التقنية والدعم املتعلق 
ببناء القدرات إىل البلدان النامية، مبا يف ذلك تقدميهما يف جماالت إنشاء جلان وطنية لتيسري التجارة والنقل، وعمليات تقييم االحتياجات، 
وخطط تنفيذ إجراءات تيسري التجارة، واتفاقات املرور العابر )الترانزيت( والتشغيل اآليل للجمارك عن طريق برنامج النظام اآليل 
للبيانات اجلمركية )أسيكودا(. ويضطلع األونكتاد أيضًا بعدد من األنشطة يف إطار برناجمه للتدريب على إدارة املواين ونظاميه املتعلقني 
باألنظمة اإللكترونية والتسجيل اإللكتروين. كما أن هذه الربامج، عن طريق تأثريها على اجلهات صاحبة املصلحة يف جمال تيسري التجارة 
)مثل سلطات املواين، ومؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم بصورة خاصة(، ُتسهم أيضًا يف حتسني عملية تيسري التجارة يف 
البلدان املستفيدة منها. وتشتمل املساعدة واخلربة الفنية املقدمتان من األونكتاد على جوانب كثرية من عملية تيسري التجارة ميكن أن 

تتناوهلا عدة برامج ُتعد وُتحدَّد تفاصيلها وفقًا الحتياجات كل بلد.

ست طرق ميكن هبا لألونكتاد أن يساعد يف جماالت شىت من تيسري التجارة

بناء القدرات اليت متّكن من االمتثال للمعايري والقواعد الدولية لتيسري التجارة  -1
ينص االتفاق املتعلق بتيسري التجارة، املعقود يف إطار منظمة التجارة العاملية يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول/ديسمرب 2013، 
على التزامات تقع على عاتق كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة فيما يتعلق بتنفيذه. إذ يتعني على أعضاء هذه املنظمة من البلدان 
النامية القيام بتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف االتفاق يف حدود قدراهتا. أما البلدان املتقدمة واملنظمات الدولية فعليها دعم جهود 
األعضاء من البلدان النامية الرامية إىل اكتساب القدرات الضرورية. ويدخل األونكتاد يف شراكات مع البلدان النامية والبلدان املتقدمة 
على السواء بغية املساعدة يف حتقيق االمتثال لاللتزامات املذكورة آنفًا عن طريق برنامج للتعاون التقين حمدد حبسب االحتياجات من 

أجل تنفيذ االتفاق املذكور.

املساعدة  بتقدمي  التجارة )Trade Facilitation Section(، يقوم منذ عام 2004  وقد ظل األونكتاد، عن طريق قسم تيسري 
الضرورية لتطوير وتعزيز القدرة التنفيذية للبلدان النامية فيما يتعلق بتطبيق القواعد املتوقَّعة ملنظمة التجارة العاملية. وتشمل هذه املساعدة 
خطط التنفيذ الوطنية بشأن االتفاق املتعلق بتيسري التجارة املعقود يف إطار منظمة التجارة العاملية واللجان الوطنية لتيسري التجارة وفقًا 

ملا تقضي به املادة 13 من االتفاق.



جنيف، حزيران/يونيه ٢٠١٤

١٩٦٤
حتقـيـق الرخـاء للجمـيع

ِحزمة األونكتاد للمساعدة التقنية
 املتعلقة بتيسري التجارة


