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  تسھیل النقل والتجارة في منطقة إسكوا  -أوالً 
  

إزاء التحدیات الھائلة التي تواجھ اقتصادات دول منطقة اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا   
، والمتمثلة في تزاید التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة، والعولمة االقتصادیة، وإنشاء منظمة التجارة )إسكوا(

ضعف حركة التجارة البینیة وانخفاض صادرات دول المنطقة إلى الدول الخارجیة؛ عقدت العالمیة؛ وإزاء 
  - نوفمبر /تشرین الثاني ٣٠إسكوا ندوة حول كفاءة التجارة في الدول األعضاء، في بیروت خالل الفترة 

لدول وحضر الندوة خمسون مشاركاً من وزارات التجارة واالقتصاد في ا.  ١٩٩٨دیسمبر /كانون األول ٢
األعضاء، باإلضافة إلى ممثلین من غرف التجارة والقطاع الخاص، وخبراء من منظمات دولیة وإقلیمیة، مثل 

، واللجنة االقتصادیة ألوروبا، واتحاد المصارف العربیة، )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
والحظت الدول األعضاء أن موضوع تسھیل  . وشبكة معلومات التجارة العربیة في صندوق النقد العربي

التجارة یحظى باھتمام متزاید في عدة محافل دولیة مثل منظمة التجارة العالمیة ومنظمة التعاون والتنمیة في 
المیدان االقتصادي والمنظمة الجمركیة العالمیة، لما لھ من أھمیة في إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة 

  .جیع مساھمة االقتصادات الناشئة في األسواق العالمیةالخارجیة، وفي تش
  

وإدراكاً لألھمیة المتزایدة إلزالة العوائق التي تعترض التجارة، ولتسھیل نقل البضائع من أجل تحقیق   
زیادة ملحوظة في مساھمة دول المنطقة في التجارة الدولیة وتشجیع التجارة اإلقلیمیة، أوصت الندوة حكومات 

عضاء باتخاذ الخطوات الالزمة لتحقیق كفاءة التجارة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، وخلصت إلى الدول األ
  .)١(تبني خطة عمل لھذا الغرض

  
وإزاء الدور الھام الذي تؤدیھ إجراءات نقل البضائع عبر المنافذ الدولیة في التأثیر على كفاءة التجارة   

تسھیل نقل البضائع "، دراسة میدانیة تحلیلیة معنونة ٢٠٠٠في عام الدولیة والبینیة للمنطقة؛ أعدت إسكوا، 
، تستھدف الوقوف على إجراءات نقل البضائع عبر المنافذ الدولیة في المنطقة، "الدولیة في منطقة إسكوا

  .وتحلیل العوائق التي تعترضھا، واقتراح التوصیات المناسبة لتسھیل تلك اإلجراءات ومواءمتھا
  

خمساً من الدول األعضاء تختلف عن بعضھا البعض من  )٢(راسة التي تقع في ستة مجلداتوتناولت الد  
حیث النظم المتبعة في المنافذ الدولیة؛ فمنھا من یتبع النظم التقلیدیة، عموماً، مثل الجمھوریة العربیة السوریة، 

، ومنھا من یطبق )ارك وموانئ دبيجم(ومنھا من یتبع النظم والتقنیات الحدیثة مثل اإلمارات العربیة المتحدة 
.  النظم الحدیثة بدرجات متباینة مثل المملكة األردنیة الھاشمیة والجمھوریة اللبنانیة وجمھوریة مصر العربیة

وفي تلك الدول، ركزت الدراسة، خصوصاً، على إجراءات نقل البضائع الدولیة عبر المنافذ البحریة، سواء 
یات التصدیر أم االستیراد أم العبور أم إعادة التصدیر، ومن ضمنھا إجراءات أكانت اإلجراءات الخاصة بعمل

كما تطرقت إلجراءات المنافذ البریة في بعض الدول سواء أكانت إجراءات عملیة .  اإلعداد للعملیة التجاریة
جراءات واشتملت الدراسة كذلك على وصف تفصیلي وبیاني إل.  دخول الشاحنات إلى الدولة أم خروجھا منھا

وھذا الوصف تناول الوثائق والمستندات المستخدمة، وكلفة إنھاء المعامالت، .  نقل البضائع عبر المنافذ الدولیة
وتناولت .  والزمن الذي تستغرقھ ھذه اإلجراءات، وعدد الخطوات والتوقیعات والتأشیرات الالزمة لكل معاملة

                                                   
وقائع الندوة ، "خطة عمل لتحقیق كفاءة التجارة في بلدان اإلسكوا"لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، ) ١(  

 . ١٤٥، ص E/ESCWA/ED/1999/9،١٩٩٩، كفاءة التجارة في الدول األعضاء في إسكواحول 

، ستة مجلدات، "تسھیل نقل البضائع الدولیة في منطقة إسكوا"لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، ) ٢(  
 .E/ESCWA/TRANS/2000/4, Add.1, Add.2, Add.3, Add.4 and Add.5: الوثائق



 

 

-

 

یة واإلقلیمیة المعنیة بتسھیل إجراءات نقل البضائع عبر الدراسة أیضا، بوصف مختصر، بعض االتفاقات الدول
  .المنافذ الدولیة، ومدى تطبیق تلك االتفاقات في دول إسكوا وإمكانیة تطبیقھا

  
وتضمّنت الدراسة تحلیالً مقارناً بین الدول الخمس المذكورة آنفاً، باإلضافة إلى توضیح األدوار التي   

ك اإلجراءات، وھي المصدر والمستورد، والجمارك، والمیناء والسلطات تضطلع بھا األطراف المشاركة في تل
ونتیجة لذلك،  تمكنت الدراسة من تحدید المشاكل التي تعاني منھا عملیات نقل .  الرقابیة، والوسطاء والوكالء

ى عدد البضائع عبر المنافذ الدولیة وأسباب تلك المشاكل، ثم خلصت إلى إحدى عشرة توصیة رئیسیة إضافة إل
  .  وفیما یلي عرض موجز ألھم نتائج الدراسة.  من التوصیات التفصیلیة

  
  :فالمشاكل تندرج في ثالثة میادین رئیسیة ھي  

  
  .ارتفاع كلفة اإلجراءات  -١
  .طول زمن إنھاء اإلجراءات  -٢
  .الممارسات غیر القانونیة  -٣
  

دة ومتداخلة، وقد أمكن حصرھا    ھاماً منھاأما أسباب تلك المشاكل فمتعدّ   :في خمسة وعشرین سبباً 
  
عدم وجود دلیل واضح لإلجراءات، وعدم االھتمام بإطالع التجار ووكالئھم على التعدیالت التي تطرأ   -١

فھذا ھو السبب الرئیسي لمشكلة عدم شفافیة اإلجراءات والقواعد والتكالیف، وعدم وضوحھا .  علیھ إن وجد
قل حتى الذین یتعاملون دوریاً مع مؤسسات الجمارك والموانئ والسلطات لمعظم التجار ووكالئھم ووسطاء الن

فغالبیة اإلجراءات والقواعد والرسوم والقیود والمحظورات تتغیّر من وقت إلى آخر بتعمیمات .  الرقابیة
د وقرارات وقوانین من غیر االھتمام بإحاطة المتعاملین علماً بمحتوى ھذه التغییرات، بل یفاجأون بھا عن

التعامل مع الموظفین، وبالتالي یقعون في كثیر من األخطاء في استیفاء المستندات والرسوم المطلوبة، وھذا 
كما یؤدي عدم الشفافیة إلى لجوء الوكالء إلى الموظفین الستیضاح األخطاء أو .  یسبب ھدر الوقت والمال

  .یةللتغاضي عنھا وتجاوزھا، وبالتالي الدخول في معامالت غیر قانون
  
إنجاز معظم اإلجراءات بالتعامل، وجھاً لوجھ، بین أصحاب الشأن أو وكالئھم من جھة، وعدد كبیر من   -٢

  الموظفین من جھة أخرى، وھذا یفتح مجاالً أوسع أمام المعامالت غیر القانونیة وبالتالي ارتفاع 
  .التكالیف غیر الرسمیة

  
فبعض .  ویؤدي إلى تعدد األخطاء وبطء اإلجراءات  النقص في الكوادر البشریة العالیة الكفاءة،  -٣

  .العاملین ینظرون إلى تلك الوظائف باعتبارھا فرصة لتحقیق فوائد مادیة سریعة
  
عدم وجود ربط بین جمیع األطراف التي تضطلع بدور في اإلجراءات، یتیح تبادل المعلومات مباشرة   -٤

من وزارة، وغرفة تجارة، ومیناء، وجمرك، ووكیل (طرف فمن الممكن أن یكون لكل .  وبدقة وسھولة بینھا
نظام داخلي یعمل بكفاءة ویتیح إنھاء اإلجراءات في غضون دقائق، إال أن عدم ارتباط تلك ) مالحي، الخ

األطراف في نظام متكامل یسمح بتبادل المعلومات بینھا إلكترونیاً، یؤدي إلى تعقید اإلجراءات، وھدر الوقت، 
  .فةوارتفاع الكل



 

 

-

 

تعدد السلطات الحكومیة التي لھا عالقة بعملیة نقل البضائع عبر المنافذ الدولیة وانفصال سیاساتھا،   -٥
بحیث تعمل كل جھة على وضع القوانین واللوائح واإلجراءات التي تحقق أھدافھا فقط من غیر النظر إلى 

  .النقل والتجارة عموماً أھداف الجھات األخرى، بل وقد تتعارض معھا، وال تراعى بذلك كفاءة 
  
وعدد ) خطوة في المتوسط في حالة االستیراد لمعظم الدول التي شملتھا الدراسة ٤٠(كثرة الخطوات   -٦

د التدقیقات والمراجعات التي )توقیعاً في المتوسط للدول نفسھا ٢٠(التوقیعات والتأشیرات  ، وذلك بسبب تعدّ
فھذه الخطوات والتوقیعات لیس لھا ھدف منطقي واضح، ومن  . یخضع لھا المستند أو البیان أكثر من مرة

  .شأنھا تعطیل اإلجراءات وإفساح المجال أمام الممارسات غیر القانونیة، وبالتالي، زیادة التكالیف غیر الرسمیة
  
عدم وجود معاییر واضحة ومتفق علیھا لتقدیر قیمة البضائع، وھذا یسبّب الكثیر من الخالفات بین   -٧

  .وموظفي الجمارك التجار
  

وبناء على ھذا التحلیل، خلصت الدراسة إلى إحدى عشرة توصیة رئیسیة أقرتھا لجن�ة النق�ل ف�ي إس�كوا   
، وأیدتھا الدورة الحادیة والعشرون إلسكوا ٢٠٠١فبرایر /شباط ٧-٦في دورتھا الثانیة التي عقدت خالل الفترة 

  :ا بما یلي، ویمكن إیجازھ٢٠٠١مایو /أیار ١١-٨التي عقدت في 
  
 .تبسیط اإلجراءات وتطویر القوانین  -١
  .وضوح اإلجراءات والمعامالت واللوائح  -٢
  .القضاء على الممارسات غیر القانونیة  -٣
  .تطویر القوى العاملة في مجال النقل والتجارة الدولي  -٤
  .تكنولوجیا المعلومات/التبادل اإللكتروني للبیانات/المیكنة  -٥
  .التنظیمیة والتوحید اإلداري تطویر الھیاكل  -٦
  .تقدیر القیمة وتصنیف التعریفة  -٧
  .استمراریة ساعات الدوام  -٨
  .عقد اتفاقات جدیدة واالنضمام إلى القائم منھا  -٩

  .تبني نظام النقل الدولي المتعدد الوسائط  - ١٠
  .تعزیز دور إسكوا في ھذه المجاالت  - ١١
  

  النقل والتجارةإنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل   - ثانیاً 
  

یستلزم وضع التوصیات المذكورة آنفاً موضع التنفیذ وتحویلھا إلى واقع عملي ملموس جھداً كبیراً یبذلھ   
وال شك أن ھناك جھوداً كبیرة تبذلھا كاف�ة ال�دول .  جمیع األطراف المعنیة على جمیع األصعدة، وبتنسیق كامل

اضحاً أحرز في بعض الجوان�ب، إال أن نقط�ة البدای�ة الص�حیحة لتطبیق الكثیر من تلك التوصیات، وأن تحسناً و
تتمثل في أن تقوم كل دولة بإنشاء لجنة وطنیة لتسھیل النقل والتجارة تضم كافة الجھات المعنیة الحكومیة وغیر 

ومھم��ة اللجن��ة الوطنی��ة ھ��ي دراس��ة نق��اط االختن��اق ف��ي مج��ال تنفی��ذ مع��امالت التج��ارة الدولی��ة عل��ى .  الحكومی��ة
وتستطیع اللجنة أن تسترشد بالتوص�یات .  ستوى القطر، وتحدید أسباب ھذا االختناق، وإعطاء الحلول الناجعةم

  .اإلحدى عشرة المذكورة آنفاً في تنفیذ مھمتھا
  

وبعد المناقشة المستفیضة للموضوع في اجتماع الخبراء حول مواءمة قوانین وأنظمة ومعاییر النقل من   
 ٧–٥، والدورة الثالثة للجنة النقل، في ٢٠٠١أكتوبر /تشرین األول ١٦–١٥، في أجل التعاون اإلقلیمي



 

 

-

 

  ، واجتماع فریق الخبراء بشأن تسھیل النقل والتجارة من أجل التكامل اإلقلیمي في ٢٠٠٢مارس /آذار
ترح ، جرى تأیید توصیات لجنة النقل في دورتھا الثالثة، والتي تقضي باعتماد مق٢٠٠٢سبتمبر /أیلول ٢٦–٢٤

إنشاء اللجان الوطنیة والبدء بتنفیذه في الدول األعضاء، وقیام إسكوا باستكمال إعداد دلیل إنشاء تلك اللجان 
  .ووضع آلیة إقلیمیة للتنسیق فیما بینھا

  
  فكرة إنشاء اللجان   -ألف

  
  :یمكن إیجاز أسس فكرة إنشاء اللجان الوطنیة بما یلي  

  
م والتنسیق بین األطراف المشاركة في عملیات النقل والتجارة الدولیة تھیئة مناخ مناسب للحوار المنظ  -١

 :وھذه األطراف ھي
  

  وممثلوھم؛) التجار(المصدرون والمستوردون   )أ(  
  الجمارك؛  )ب(  
  ؛)البري والبحري والجوي(المیناء   )ج(  
والمصرف  والمالیة والنقل والتخطیط) التجارة(وزارات االقتصاد : السلطات الرقابیة مثل  )د(  

  المركزي؛
  ؛)متعھدو خدمات النقل(الوكالء والوسطاء   )•(  
 المصارف وشركات التأمین؛  )و(  
  .مرافق االتصاالت  )ز(  

  
  .إذكاء شعور بالشراكة الحقیقیة بین تلك األطراف  -٢
  
  .تعزیز التعاون بین الحكومة والقطاع الخاص في مجال تنمیة التجارة  -٣

  
  أھداف اللجان   -باء

  
  األھداف العامة  -١

  
  :تستھدف اللجان بوجھ عام  

  
تسھیل النقل والتجارة مع تبسیط ومواءمة اإلجراءات والعملیات، واإلصالح اإلداري والقانوني،   )أ(  

ومیكنة اإلجراءات بمساندة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتقلیص الكلفة والزمن، وتعزیز األمن، وكافة 
  تقدیم خدمات النقل وتبادل الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولیة؛سبل التسھیل عبر سلسلة 

تعزیز القدرة التنافسیة الوطنیة لزیادة الصادرات ألن تسھیل النقل والتجارة من أھم عناصر   )ب(  
  النھوض االقتصادي؛

  



 

 

-

 

تبسیط اإلجراءات وإزالة العوائق التي تعترض التجارة بین الدول، من أجل زیادة التبادل   )ج(  
  .التجاري والسیاحي، وبالتالي اإلسراع في تحقیق التكامل اإلقلیمي بین تلك الدول

  
  األھداف المتخصصة للجان الوطنیة  -٢

  
توفیر منتدى وطني لتسھیل وترشید اإلجراءات والممارسات والوثائق المستعملة في التجارة   )أ(  

  الخارجیة؛
  

اول تسھیل كافة اإلجراءات المتعلقة بالنقل اقتراح مسودة، ألغراض موافقة الحكومة، تتن  )ب(  
  والتجارة؛

 
  تقدیم توصیات إلى الحكومة بخصوص االستثمارات المستقبلیة ألغراض تطویر النقل والتجارة؛  )ج(  

  
  .زیادة الوعي بمنافع تحقیق تسھیل التجارة  )د(  

  
  األنشطة المطلوبة لتحقیق األھداف المتخصصة للجنة الوطنیة  -٣

  
  النقل والتجارة تسھیل  )أ(
  

  تأكید التنسیق بین السیاسات الھادفة إلى تحقیق كفاءة التجارة، باعتبارھا حزمة واحدة متناسقة؛  )١(  
  

مراجعة اإلجراءات الالزمة في التجارة الدولیة، ومن ضمنھا النقل المتعدد الوسائط، لتسھیلھا   )٢(  
  وتوحیدھا؛

  
  لرسمیة في النقل والتجارة الدولیة؛جمع وتوزیع المعلومات عن اإلجراءات ا  )٣(  

  
متابعة تسھیل وتوحید وثائق النقل والتجارة حسب معاییر األمم المتحدة بھذا الصدد، ومن ضمنھا   )٤(  

  الوثائق المخصصة لالستعمال اإللكتروني وللنظم الممیكنة؛
  

  .تشجیع إدخال تكنولوجیا المعلومات في مجاالت النقل والتجارة واالتصاالت  )٥(  
  
  األنشطة التنظیمیة  )ب(
  

استعراض وتعدیل واقتراح مسودات وثائق سیاسات وأنظمة وقوانین ولوائح وإجراءات جدیدة،   )١(  
وعرضھا على الحكومة للموافقة علیھا، في كل ما یتعلق بعملیات النقل والتجارة، تكون الغایة 

  منھا تحدیث الممارسات المطبقة؛
ى موافقة نھائیة للسیاسات والممارسات المقترحة من متابعة إجراءات الحصول عل  )٢(  

مختلف الجھات المعنیة وعبر القنوات المؤسسیة والتنفیذیة، وعلى رأسھا مجلس الوزراء، ثم 
  متابعة تنفیذ ما یُعتمد من تلك السیاسات والممارسات؛

  



 

 

-

 

خاصة بتسھیل اختبار مالءمة ارتباط الدولة المعنیة باالتفاقیات والمواثیق الدولیة ال  )٣(  
التجارة الدولیة والنقل، ومنھا، مثالً، اتفاقیة كیوتو لتسھیل وتنسیق اإلجراءات الجمركیة لعام 

  .١٩٩٩والتعدیالت علیھا لعام  ١٩٧٤
  
  األنشطة اإلنمائیة  )ج(
  

  استعراض مكونات سیاسات االستثمار لتسھیل إدخال تكنولوجیات النقل والتجارة وتطویرھا؛  )١(  
  

م اللجنة، بصفتھا جھة استشاریة وفنیة، بالمسائل المتعلقة بتطویر مؤسسات النقل اإلقلیمیة اھتما  )٢(  
  .والدولیة والمتعددة الوسائط

  
  األنشطة التدریبیة  )د(
  

تنظیم حمالت للتعریف بمنافع ومتطلبات تسھیل إجراءات ووثائق التجارة بین متخذي القرار في   )١(  
وسائط النقل وھیئات الجمارك وسائر األجھزة التنظیمیة ذات الحكومة والقطاع الخاص ومشغلي 

  العالقة؛
  

تنظیم سلسلة من الندوات وورشات العمل لمتخذي القرار على جمیع المستویات، الھدف منھا   )٢(  
  توعیتھم باألمور الخاصة بتسھیل النقل والتجارة ودورھما في تنمیة المجتمع؛

  
ة لبرامج التوعیة، یقوم بھا خبراء فنیون لتقدیم االستشارات تنظیم زیارات قصیرة، في متابع  )٣(  

حول كیفیة ترشید عملیات النقل، وتحسین معامالت التجارة، وزیادة المنافع المرجوة من تسھیل 
  .النقل والتجارة

  
  )٣(تكوین اللجان وصالحیاتھا  - جیم

  
األطراف المعنیة كافة، من الحكومة ولتحقق اللجنة الوطنیة أھدافھا ومھامھا، ینبغي أن یشمل تشكیلھا   

وفیما یلي ).  ١انظر الشكل (والقطاع الخاص، بتمثیل متوازن ورفیع المستوى، وأن تتمتع بصالحیات كافیة 
  :مقترح محدد یُسترشد بھ في تكوین اللجنة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة

  
وما قد یتبعھا (مثاالً ال حصراً، وزارة النقل یراعى أن یتضمن التمثیل الحكومي في اللجنة الوطنیة،   -١

، ووزارة المالیة )من مؤسسات الطرق والجسور، والموانئ البحریة، والطیران المدني، وشركات النقل العامة
، ووزارة )مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وبنوك القطاع العام، وشركات التأمین التابعة للقطاع العام(

، )یع الصادرات، وتراخیص االستیراد والتصدیر وشھادات المنشأ، والمختبرات، والمعاملھیئات تشج(التجارة 

                                                   
 :صدرت عدة وثائق حول الموضوع یمكن االسترشاد بھا إلنشاء اللجنة الوطنیة ولعل أھمھا الوثیقتین التالیتین) ٣(  

ECE/CEFACT, Draft Revision of Recommendation No. 4 “National Trade Facilitation Bodies”, Trade/CEFACT/1999/11,  
27 January 1999; 

ECE/CEFACT, Creating an Efficient Environment for Trade and Transport, Submitted by UNCTAD”, TRADE/CEFACT/2000/8,  
24 January 2000. 



 

 

-

 

، ووزارات الزراعة والصناعة والصحة واالتصاالت )أجھزة األمن، وأجھزة المرور(ووزارة الداخلیة 
  .والمصرف المركزي

  
ومقدمي ) وردینالمصدرین والمست(یراعى أن یتضمن تمثیل القطاع الخاص ممثلین عن التجار   -٢

، )وسطاء النقل، ووكالء الشحن، ومخلصي الجمارك، والوكالء البحریین، والوكالء السیاحیین(الخدمات 
وشركات النقل واإلدارة والتشغیل، والبنوك الخاصة وشركات التأمین الخاصة، والغرف التجاریة والصناعیة، 

  .واالتحادات والجمعیات والنقابات ذات الصلة
  

  تشكیل اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة  -١الشكل 

  
یتولى رئاسة اللجنة وزیر النقل أو وزیر التجارة أو وزیر المالیة، ویكون الوزیران اآلخران نائبین   -٣

  .للرئیس
  
  .تكون اللجنة تابعة لرئیس مجلس الوزراء  -٤
  
  .یكون أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي على مستوى وكیل وزارة  -٥

    
 ١٥و ١٠تتكون عضویة اللجنة مناصفة من القطاعین العام والخاص ویتراوح عدد أعضائھا بین   -٦

  .عضواً في أقصى حد
  

  .تنشأ اللجنة بقرار یصدر عن مجلس الوزراء، ویُنشر في الجریدة الرسمیة للحكومة  -٧
 
 
 
إدارة األمانة التنفیذیة للجنة، تحتاج اللجنة إلى أمانة تنفیذیة، بحیث یُعیّن أمین تنفیذي متفرغ یضطلع ب  -٨

  .والتحضیر الجتماعاتھا، ویساعده فریق متخصص
  

  اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة

  عملیات النقل الدولي
استیراد، تصدیر، عبور، إعادة تصدیر كافة المراحل التي 

  ت التجارة الدولیةتشملھا معامال

  تسھیل النقل والتجارة

 الحكومة القطاع الخاص



 

 

-

 

تؤمّن الموارد المالیة والعینیة، للجنة الوطنیة واألمانة التنفیذیة التابعة لھا، من الحكومة أو القطاع   -٩
الجھات، وھو  الخاص أو مشاریع المساعدة الفنیة المقدمة من ھیئات دولیة، أو من مصدر مشترك بین ھذه

  .الخیار األفضل
  

  تكوین اللجان الفرعیة الفنیة  -دال
  

تشكل اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة لجاناً فرعیة، تتولّى دراسة كل قطاع من القطاعات   
النقل، واالتصاالت، والممارسات التجاریة، والجمارك، :  الرئیسیة المشاركة في معامالت التجارة الدولیة وھي

د العضویة فیھا حسب .  المعلومات التجاریة، والمصارف والتأمینو وتكون طبیعة اللجان الفرعیة فنیة، وتُحدّ
وتضطلع اللجان الفرعیة بمھامھا على .  الخبرة العملیة، وتنتھي أعمال كل منھا بعد انتھاء المھمة الموكلة إلیھا

  :النحو اآلتي
  
ھا وتكون مھمة كل لجنة تحدید نقاط االختناق وأسبابھا واقتراح توزع اللجان الفرعیة المھام بین أعضائ  -١

  .الحلول
  
فاللجنة الفرعیة .  یكون أعضاء اللجنة الفرعیة، من خبراء وفنیین، على مستوى موضوع اللجنة  -٢

الخاصة بموضوع المصارف والتأمین مثالً، تضم ممثلین عن المصرف المركزي والمصارف التجاریة 
  .ة الكبرى وشركات التأمین وغرف التجارة والصناعةوالشركات المالی

  
تقدم اللجان الفرعیة توصیاتھا إلى اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة، وعند انتھاء مھمتھا تقدم   -٣

  .تقریراً ختامیا
  
  .ةتكون الفترة الزمنیة لكل لجنة فرعیة عادة سنة واحدة ویمكن تمدید الفترة أكثر من سنة عند الحاج  -٤
  
عندما تقدم اللجان الفرعیة تقاریرھا إلى اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة تقوم ھذه اللجنة بالتنسیق   -٥

مھا كل لجنة فرعیة، بحیث یمكن صیاغتھا في حزمة واحدة متناسقة من  بین التوصیات وخطط العمل التي تقدّ
  .السیاسات والتوصیات وبرامج العمل

  
  .فرعیة االستعانة فنیاً بالمنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة من خالل آلیة للتنسیقتستطیع اللجان ال  -٦
  

  التنسیق على الصعید اإلقلیمي  -ثالثاً 
  

تضطلع إسكوا بمھام التنسیق اإلقلیمي، بواسطة فریق تسھیل النقل والتجارة في شعبة العولمة والتكامل   
یمي في قضایا تسھیل النقل والتجارة وتحت إشراف لجنة النقل اإلقلیمي، وباالستعانة بخدمات مستشار إقل

  :وتشمل ھذه المھام.  إلسكوا
  
أعمال التنسیق للرد على االستفسارات التي یمكن أن توجھھا اللجان الفرعیة إلى إسكوا والمنظمات   -١

ا أو توجیھھا إلى اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة، بحیث تتولّى إسكوا مراجعتھا وتصنیفھا قبل الرد علیھ
  .المنظمات المعنیة، وذلك منعاً للتكرار وتنظیماً لالتصال

  



 

 

-

 

أعمال التنسیق بین اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة في الدول األعضاء وتقدیم الدعم الفني لھا،   -٢
  .بحیث تتمكن من تحقیق تسھیل النقل والتجارة على المستوى اإلقلیمي

  
الدول األعضاء والمنظمات الدولیة المعنیة لتحدید الدول والقطاعات التي تحتاج إلى أعمال التنسیق مع   -٣

  .تدریب وإلى ندوات لزیادة الوعي، وتنظیم األنشطة الالزمة لذلك
  
متابعة التقدم اإلقلیمي في مجال النقل والتجارة وتنسیق حمالت زیادة الوعي، على المستوى اإلقلیمي،   -٤

 .التجارةبأھمیة تسھیل النقل و
  
  .تحدید العوائق المشتركة سواء أكانت فنیة أم تنظیمیة أم تجاریة  -٥
 
 .تحدید الحلول المشتركة أي رسم خطة عمل إقلیمیة لحل المشاكل القائمة  -٦
  
وضع معاییر، تُعتمد إقلیمیاً أو دولیاً، في مجاالت التوثیق وھیكلیة التعریفة الجمركیة والتبادل   -٧

  .نات ومجاالت أخرىاإللكتروني للبیا
  

ویجدر باإلشارة أن بعض إجراءات تسھیل التجارة تُطبق على المستوى الوطني، ولكن البعض اآلخر،   
  .مثل إجراءات النقل المتعدد الوسائط، تُطبق عبر الحدود وعلى المستوى اإلقلیمي

  
  الخبرات الدولیة السابقة  -رابعاً 

  
لم بدأ تكوینھا منذ السبعینات، ومنھا، مثالً، لجنة تبسیط لجنة وطنیة في العا ٦٠یوجد حالیاً نحو   

، وال تزال حتى اآلن؛ ولجنة تبسیط ١٩٧٠التي أنشئت في عام ) SITPRO(اإلجراءات في المملكة المتحدة 
وكان تمویل تلك اللجان من الحكومة والقطاع .  ٢٠٠٠التي أنشئت في عام ) POLPRO(اإلجراءات في بولندا 

وكان تركیزھا، عموماً، على تبسیط اإلجراءات والمیكنة وتكنولوجیا .  المساعدة الفنیة الخاص ومشاریع
  .المعلومات واالتصاالت، ویتضمن المرفق  قائمة ببعض تلك اللجان ومعلومات موجزة عنھا

  
ومن أحدث التجارب في ھذا المجال برنامج تسھیل النقل والتجارة في جنوب شرق أوروبا، وفیما یلي   
  .مفصل لھذا البرنامج الذي یمكن االستفادة منھ في منطقة إسكواعرض 

  
فھذا البرنامج یستھدف خفض الكلفة الرسمیة وغیر الرسمیة التي ال عالقة لھا بالتعریفة الجمركیة،   

  والخاصة بالنقل والتجارة عبر المنافذ الحدودیة، مع مراعاة أن العملیات التي یجري تبسیطھا یمكن أن 
  .سنوات تقریباً  ١٠لدول األخرى من اإلقلیم ومن المتوقع أن تتطلب عملیة إدخال التحسینات تطبق في ا

  
وھذا البرنامج یعمل في جمیع دول المنطقة، على دعم تحسینات الجمارك، وتسھیل التجارة، وتقویة   

یات التجارة التعاون بین الھیئات المسؤولة عن التحكم بالحركة عبر الحدود واألطراف المشاركة في عمل
الدولیة، وتوسیع أفق نشر المعلومات وتدریب القطاع الخاص وتمویل البنى األساسیة وشراء المعدات في 

  .المنافذ الحدودیة المختارة
  



 

 

-

 

وتعتمد عملیة التحسین على اختبار أسالیب جدیدة للتشغیل یجري تطبیقھا في عدد محدد من المواقع   
وقد یتطلّب ذلك المشاركة الفعالة لكافة العاملین على المستویات .  اكزالرئیسیة قبل تطبیقھا في كافة المر

.  الوسطى والتشغیلیة، ویؤمل أن یؤدي إلى تشجیع المبادرات المحلیة من خالل ملكیة مواقع المشاریع الرئیسیة
دیدة، وسیجري تمویل المشاریع في المواقع الرئیسیة، ومن ضمنھا تطبیق مجموعة اإلجراءات الجمركیة الج

وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وأنظمة إدارة الموارد البشریة، ودعم البنى األساسیة باإلضافة إلى آلیة 
  .للتعاون بین الھیئات العاملة في المنافذ الحدودیة

  
وقد وضع ھذا البرنامج بالتعاون بین الحكومات الوطنیة داخل اإلقلیم والبنك الدولي والوالیات المتحدة   

ألبانیا، والبوسنة والھرسك، وبلغاریا، ورومانیا، : وتشارك فیھ ثماني دول ھي.  مریكیة واالتحاد األوروبياأل
  .وكرواتیا، ومقدونیا، ومولدوفا، وجمھوریة یوغوسالفیا االتحادیة

  
، تشارك في البرنامج )PRO(ویوجد في كل من الدول الثماني المذكورة آنفاً ھیئة لتبسیط اإلجراءات   

اسطة أفرقة العمل التي تحلل المواضیع المتعلقة بتسھیل النقل والتجارة في الدولة التابعة لھا، وتعرض بو
  .الحلول وتتابع عملیة التطبیق

  
ویجري تعاون وثیق على المستوى اإلقلیمي بین كافة الھیئات الوطنیة المعنیة باإلجراءات من خالل   

 South Eastern Cooperative Initiative(جنوب شرق أوروبا  لجنة مبادرة التعاون لتسھیل اإلجراءات في
Procedure Committee -SECIPRO ( والتي تدعم برنامج تسھیل التجارة والنقل في جنوب شرق أوروبا)Trade 

and Transport Facilitation in Southeast Europe -TTFSE  .( ومن المتوقع، على وجھ الخصوص، من لجنة
ون لتسھیل اإلجراءات في جنوب شرق أوروبا، التي تشمل أكثر من ثماني دول أن تتدخل لتوسیع مبادرة التعا

  .برنامج تسھیل التجارة والنقل بحیث یشمل الدول األخرى
  

في المائة منھا،  ٢٥ملیون دوالر، تغطي الحكومة المتلقیة  ١٢٠وتقدر الكلفة الكلیة للبرنامج بنحو   
  .واعتمادات ومنح من البنك الدولي وحكومة الوالیات المتحدة األمریكیةویؤمن الباقي على شكل قروض 

  
وأخذ تصمیم برنامج تسھیل التجارة والنقل في الحسبان الدروس المستفادة من المشاریع السابقة التي   

ا حاولت عالج مشاكل العبور من المنافذ الحدودیة، ومنھا أن استثمارات تحسین الحركة عبر الحدود تستلزم م
  إعطاء معلومات دقیقة عن زمن االنتظار؛ ) ٢(توفیر بیانات عن حركة المرور واتجاھاتھا؛ ) ١: (یلي

إیالء اھتمام الحتیاجات األطراف والھیئات ) ٤(إیجاد حلول مناسبة لكلتا الدولتین عند المنافذ الحدودیة؛ ) ٣(
ن وتبسیط اإلجراءات الجمركیة وإزالة التعاو) ٦(ضمان الربط مع سیاسات النقل الوطنیة؛ ) ٥(المختلفة؛ 

  .العوائق التي تعترض التجارة الدولیة
  

وبعد العام األول للتشغیل، أدخلت تحسینات بناءة على األداء .  ٢٠٠١وقد بدأ تطبیق البرنامج في عام   
تظار في المائة، كما قصر زمن االن ٥٠في بعض المراكز الرئیسیة، حیث قلًص زمن إنجاز المعامالت بنحو 

  .)٤(في المائة ٧٥على الحدود بنسبة 
  

  الخبرات الحدیثة في دول منطقة إسكوا  -خامساً 

                                                   
 Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Program:Tools and Findings After a Year of": المصدر) ٤(  

.  recon.org/RegionalInitiatives/TTFSE/index.htmlhttp://www.seeImplementation" see << 
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. في كافة دول المنطقة ھیئات ولجان متعددة تعنى بمعالجة قضایا كثیرة متعلقة بتسھیل النقل والتجارة  

ة والدولیة التي تشتمل على جوانب وتقوم تلك الدول بإبرام العدید من االتفاقات الثنائیة وشبھ اإلقلیمیة واإلقلیمی
ویوجد في غالبیة الدول لجان وطنیة تابعة لغرف التجارة والصناعة وجمعیات رجال .  مختلفة من الموضوع

وتتفرع منھا، عادة، لجان قطاعیة فنیة، ولكن المالحظ أن توصیات تلك .  األعمال، وغرف التجارة الدولیة
أما االتفاقات .  تحظى باالھتمام المطلوب لدى الھیئات الحكومیة المعنیةاللجان التابعة للقطاع الخاص قد ال 

فیُطبق بعضھا جیداً، وال یحظى البعض اآلخر بنفس القدر من االھتمام، وأحیاناً ینشأ تضارب بین تلك االتفاقات 
  .بسبب عدم التنسیق بینھا عند إبرامھا

  
ئات تابعة للحكومة تأكیداً ألھمیة الموضوع على وقد اتجھت بعض الدول، مؤخراً، إلى إنشاء لجان وھی  

ففي جمھوریة .  ویذكر منھا، مثال، جمھوریة مصر العربیة والجمھوریة الیمنیة.  المستوى الحكومي للدولة
مصر العربیة أعید تشكیل المجلس األعلى للموانئ البحریة، ویرأسھ وزیر النقل، بموجب قرار رئیس 

، بحیث أصبح یختص وحده بوضع االستراتیجیة العامة لجمیع الموانئ، ٢٠٠٠لعام  ١٠٩الجمھوریة رقم 
ومتابعة تنفیذ القرارات المنظمة ألعمال كافة األجھزة داخل الموانئ، وبحث االقتراحات والتوصیات التي 
  تقدمھا الجھات التي یتصل نشاطھا بالموانئ واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھا، واقتراح تعدیل 

أو اللوائح التي تقوم على تنفیذھا الجھات المختلفة العاملة داخل الموانئ، وتحدید بدل الخدمات التشریعات 
وفي جمھوریة مصر العربیة أیضاً، صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم .  للجھات المختلفة العاملة داخل المیناء

مجت بشأن تیسیر إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة وا ٢٠٠٠لسنة  ١٠٦ لمستوردة، والذي دُ
بمقتضاه جمیع األجھزة الرقابیة الخاصة بالزراعة واألغذیة والصحة والحجر البیطري والمواصفات، لتكون 
جمیعھا تحت إشراف جھة واحدة، وھي الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بعد أن كانت تلك 

منھا على حدة من حیث تقدیم طلبات الفحص ودفع الرسوم  األجھزة مستقلة، وكان على العمیل التعامل مع كلٍ 
لذلك تقرر أن تؤخذ العینات مرة واحدة، وتصدر شھادة صالحیة واحدة .  والحصول على شھادات الصالحیة

تضم جمیع قرارات تلك الجھات، وتسدد الرسوم أیضاً مرة واحدة إلى الھیئة العامة للرقابة على الصادرات 
  .والواردات

  
جمھوریة مصر العربیة كذلك، أنشئت حدیثاً لجنة النقل التابعة لوزارة التجارة الخارجیة، بموجب  وفي  

والغایة من ھذه اللجنة، التي یرأسھا وزیر التجارة الخارجیة، دراسة .  ٢٠٠٢لعام  ٥٠٣القرار الوزاري رقم 
األسس الالزمة لحل تلك المشاكل، مشاكل النقل ذات الصلة بحركة التجارة الخارجیة، واقتراح وضع القواعد و

وتضمن القرار الوزاري أیضاً تشكیل .  وزیادة كفاءة الصادرات ودعم موقفھا التنافسي في األسواق الخارجیة
كما یتولى قطاع .  لجان فرعیة تشمل لجنة النقل البري، ولجنة النقل الجوي، ولجنة النقل البحري والنھري

وتعد كل .  الفنیة للجنة ویصدر رئیس قطاع التجارة الخارجیة قراراً بتشكیلھا التجارة الخارجیة أعمال األمانة
شھریاً بنتائج أعمالھا وتعرضھ على اللجنة الرئیسیة وال شك في أن تلك الخطوات إیجابیة .  لجنة فرعیة تقریراً 

    .وفي االتجاه الصحیح، لكنھا لیست بدیالً عن تأسیس لجنة وطنیة لتسھیل النقل والتجارة
  

وأحدث تجربة للتشكیل المقترح في ھذا الدلیل تتمثل في إنشاء لجنة تیسیر التجارة بین الجمھوریة   
. ١٩٩٩لعام  ٤٩بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء الیمني رقم ) إسكوا(الیمنیة وبلدان منطقة غربي آسیا 

زارات النقل والصناعة وتضمّ لجنة تیسیر التجارة في الجمھوریة الیمنیة أحد عشر عضواً یمثلون و
والمواصالت والمالیة والعدل والجمارك والجھاز المركزي لإلحصاء من جھة الحكومة، واتحاد الغرف 
التجاریة والصناعیة وجمعیة البنوك التجاریة ونقابة شركات النقل واتحاد شركات التأمین من جھة القطاع 

  :مھام واالختصاصات التالیةالخاص، وھي برئاسة وزیر التموین والتجارة وتضطلع بال



 

 

-

 

  
  .وضع خطة عمل لتحقیق تیسیر التجارة بین الجمھوریة الیمنیة وبلدان إسكوا وتحقیق الكفاءة التجاریة  -١
  
 .تشخیص القیود ونقاط االختناق في سلسلة إنجاز المعامالت التجاریة والمدفوعات  -٢
  
المراحل المختلفة إلنجاز العملیة  تطویر أفضل الممارسات عن طریق تبسیط اإلجراءات وتوحید  -٣

 .التجاریة
  
 .تبیّن المعالجات والحلول، ومن ضمن ذلك استخدام الوسائل التكنولوجیة في تیسیر التجارة  -٤
  
تعمیم المنافع على التجار، ومن ضمنھم صغار التجار والمؤسسات الحكومیة ومجھزو خدمات التجارة   -٥

 .الخارجیة
  
 .زمة القانونیة والتشریعیة لتحقیق تیسیر التجارة والكفاءة التجاریةاقتراح التعدیالت الال  -٦
  
 .تحدید مدة عمل اللجنة بفترة خمس سنوات  -٧
  
 .إنشاء أمانة تنفیذیة للجنة یصدر بھا قرار عن رئیس اللجنة یحدد فیھ مھامھا واختصاصاتھا  -٨
  
 .طاعان العام والخاصیكون لألمانة التنفیذیة میزانیة سنویة یتحمّل تكالیفھا الق  -٩
  

تشمل (إنشاء ست لجان فرعیة بقرار من رئیس لجنة تیسیر التجارة بالتنسیق مع الجھات المعنیة   - ١٠
ویكون ) الممارسة التجاریة، ومعلومات التجارة، والمصارف والتأمین، والجمارك، والنقل واالتصاالت

عرف على المشاكل والعوائق التي تعرقل تیسیر أعضاؤھا من مستوى مدیرین عامین، وتتولى كل منھا مھمة الت
وفقاً .  التجارة واقتراح الحلول المناسبة وتقدم اللجان توصیاتھا في تقاریر ترفع إلى رئیس لجنة تیسیر التجارة 

 ).٢انظر الشكل (لمواعید زمنیة وتقدم إلى اللجنة تقاریر ختامیة عند انتھاء مھمتھا 
  

التنسیق مع إسكوا إلنجاح مھامھا على أكمل وجھ وفقاً لخطة عمل مشفوعة تعمل لجنة تیسیر التجارة ب  - ١١
 .بإطار زمني محدد وتتزامن مع خطة عمل تیسیر التجارة على مستوى بلدان إسكوا

  
  .تقدم اللجنة تقریرھا الختامي، متضمناً التوصیات والمقترحات الالزمة  - ١٢
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 لجمھوریة الیمنیة وبلدان منطقة إسكوااللجنة الوطنیة لتیسیر التجارة بین ا  -٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وتقوم اللجنة وھیئاتھا الفرعیة حالیاً بمراجعة القوانین ومناقشة المشاكل والمعوقات اإلداریة والقانونیة   

  .والفنیة والخارجیة المتعلقة باالستیراد والتصدیر
  

  ةالخطوات التنفیذیة إلنشاء اللجنة الوطنی  -سادساً 
  

بعد ھذا االستعراض المفصل لفكرة اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة وأھمیتھا وأھدافھا وتكوینھا   
ولجانھا الفرعیة والتنسیق فیما بینھا على المستوى اإلقلیمي، واالستعراض الموجز لبعض الخبرات العالمیة منذ 

ختتم ھذا الدلیل بذكر أھم الخطوات التنفیذیة أكثر من ثالثین عاماً وبعض الخبرات الحدیثة في المنطقة، ی
المطلوبة لتحویل ھذه الفكرة إلى واقع، وھي الخطوات التي اعتمدتھا لجنة النقل بإسكوا في دورتھا الرابعة التي 

  :، كما یلي٢٠٠٣ینایر /كانون الثاني ١٦-١٤عقدت في بیروت خالل الفترة 
  

ن مجلس الوزراء في كل دولة تتضمن ممثلین عن تشكّل لجنة تحضیریة بقرار م: الخطوة األولى  
  .الوزارات المعنیة بالنقل والتجارة والجمارك

  
توصي اللجنة التحضیریة باتخاذ اإلجراءات المناسبة الستصدار قرار بإنشاء اللجنة : الخطوة الثانیة  

  .ة إسكواالوطنیة، مسترشدة بدلیل إنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة في دول منطق

  اللجنة الوطنیة

  المكتب التنفیذي
  األمانة العامة

لجنة النقل 
  والمواصالت

لجنة   لجنة الجمارك
الممارسات 

  التجاریة

لجنة 
المعلومات 

  التجاریة

  لجنة
  االتصاالت

لجنة 
المصارف 

  والتأمین

اللجان الفرعیة 
  تخصصةالم
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  المرفق
  

  قائمة ببعض اللجان الوطنیة في العالم
  

 األھداف أعضاء مجلس اإلدارة طبیعة اللجنة مصادر التمویل اإلنجازات مالحظات
تاریخ 
 االنتھاء

  تاریخ 
  البلد اسم اللجنة البدء

یساعد أعضاءه في التكیف مع  
التغیرات الطارئة على التجارة 
الدولیة من خالل شبكة داعمة 
تضمّ اختصاصیین یساعدون 

في حال مشاكل معیّنة ویقدمون 
  .النصح بشأنھا

مجموعة متنوعة من الشركات  .ال تبغي الربح 
وتشتمل .  صغیرة ومتوسطة الحجم

العضویة على المستوردین ومخلصي 
البضائع والسماسرة والناقلین عبر 

المحیط والطیران الجوي والمصارف 
والمحامین ومجموعات التجار 

 .لشركات االستشاریةوا

توفیر الخبرات المباشرة لمواضیع التجارة الدولیة على 
ویشمل عملھم النطاق الواسع إلجراءات .  نطاق واسع

االستیراد والتصدیر، وتحدیث أداء الجمارك واتفاق 
وأنشئت مؤخراً لجنة .  التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة

 لمراقبة التصدیر من أجل دراسة حاجات األمن
  .المتنامیة للتجارة واألعمال

 ١٩٦٧ NCITD  
(National 
Council on 
International 
Trade 
Development) 

الوالیات 
المتحدة 

 األمریكیة

تقدم سلسلة واسعة من  
الخدمات، تشمل النصح 
والمشورة والملخصات 

والمنشورات ولوائح الفحص 
التي تغطي مختلف تطبیقات 

  .وممارسات التجارة الدولیة
كما تدیر نظام المملكة المتحدة 

المتحیز للوثائق المتعلقة 
بالتصدیر، وتعطي الصالحیات 
لمطوري البرمجیات والطابعات 

الذین یبیعون نماذج ووثائق 
  .التصدیر اإللكترونیة المبرمجة

 

تحت رعایة  
ومسؤولیة دائرة 

 .التجارة والصناعة

سي استعمال قوى ممیزة من أجل تحسین الموقع التناف 
إزالة الحواجز التي : للمملكة المتحدة من خالل

تعترض عملیة التجارة الدولیة؛ التعریف واالرتقاء 
بالتطبیق األمثل للتجارة؛ تحقیق القیمة المثلى لألموال 
في التجارة اإللكترونیة والمشاركة في حلول التجارة؛ 

 .تحفیز سیاسات التجارة في المستقبل

 ١٩٧٠ SITPRO 
(Simpler Trade 
Procedures) 

 المملكة المتحدة

تعمل تحت إشراف    
المجلس الوطني 
 .السویدي للتجارة

ممثلین عن الحكومة ومنظمات أعمال 
 .رفیعة المستوى

المشاركة في العمل الحكومي الداخلي في األمم المتحدة 
واالتحاد األوروبي بھدف تبسیط ومواءمة اإلجراءات 

وتطویر الوسائل  وتدفق معلومات التجارة الدولیة،
 .اإللكترونیة لنقل المعلومات

  SWEPRO السوید 

تحت إشراف منظمة    
 .المعاییر الفرنسیة

تسھیل التجارة اإللكترونیة وإزالة الحواجز الجغرافیة  .عضواً  ١٥٠
والقطاعیة، وإحاطة األعضاء علماً بالتغییرات، 

وتحسین الفعالیة والمنافسة من خالل توحید 
 .ت والمعلومات الحدیثةالتكنولوجیا

 ١٩٩٠ EDIFRANCE فرنسا 
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 األھداف أعضاء مجلس اإلدارة طبیعة اللجنة مصادر التمویل اإلنجازات مالحظات
تاریخ 
 االنتھاء

  تاریخ 
  البلد اسم اللجنة البدء

تزود الجمارك بنقطة اتصال  
 .لعملیة االستیراد والتصدیر

تُفرض رسوماً على 
كل عملیة إدخال حیث 

 Tradegateتحتفظ 
 ١٠بنسبة تقریبیة تبلغ 

في المائة، على 
  .األعمال التي تؤدیھا

غیر حكومیة وال 
 .تبتغي الربح

، وأعضاء مدراء یمثلون األعضاء
المنظمات المعنیین بسلسلة تقدیم 

 .الخدمات

تسھیل عملیة التعرف إلى التجارة اإللكترونیة من 
خالل أفرقة العمل، وإدارة نظام التسھیل الخدمي مع 
مزودي التكنولوجیا، وإدارة برامج عرض التجارة 

 .اإللكترونیة، وتوفیر خدمات المعلومات والتدریب

  Tradegate  استرالیا 

یدیرھا فریق یضم    
عضواً،  وتؤدّي  ١٣

عملھا عن طریق 
الغرفة االقتصادیة 

  .لتشكوسلوفاكیا

ر  .عضواً  ١٣ تھیئة الظروف المؤاتیة والمساھمة في التعریف بتطوّ
األنظمة الفعالة في التكنولوجیا والتجارة المحلیة 
والدولیة في تشیكوسلوفاكیا، ومن ضمنھا التبادل 

، باستخدام معاییر األمم المتحدة اإللكتروني للبیانات
  .لتسھیل اإلدارة والنقل والتجارة وغیرھا من المعاییر

 ١٩٧٠ FITPRO 
(Facilitation on 
International 
Trade 
Procedures)  

 تشیكوسلوفاكیا

الوثائق والشروط المطلوبة  
لالستیراد في دول أخرى، 
والتي یجب أن یكون 
المصدرون الرومانیون على 

ة بھا، باإلضافة إلى درای
مجموعة إصدارات رومانیة 

، Traders ABC: مثل
وخالصة وافیة لتوصیات 
تسھیل التجارة، وأسرار التجارة 

  . اإللكترونیة

یتألف مجلس اإلدارة  
أعضاء من  ٩من 

وزراء، وممثلین عن 
غرفة التجارة 
والصناعة الرومانیة، 
وجمعیة مخلصي 
الشحن، ومركز 
التجارة الخارجیة 

رومانیة واإلدارة ال
العامة للجمارك، 
وھي جزء من مركز 
التجارة الخارجیة 

  الرومانیة

عضواً من القطاعین العام  ٣٤
 .والخاص

التعریف بالمشاكل التي تؤثر على كلفة التجارة 
الخارجیة وعلى فعالیتھا في رومانیا، وتقدیم الحلول 
اآلیلة إلى تخفیض الكلفة وتحسین الفعالیة، ومتابعة 

ییس التطبیق، وتقدیم إطار منظم لجمع وتوزیع مقا
المعلومات عن أفضل الممارسات في التجارة 
الخارجیة، والمشاركة في الجھود الدولیة التي تستھدف 

 .تسھیل التجارة وتعزیز فعالیتھا

  ROMPRO رومانیا 

یشكّل أمانة السر المجلس الوطني     
 .لدراسات التسویق والتسعیر

  ٢٠٠٢ BELPRO یالروسب 
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جمعیة شركات ال    
تبتغي الربح، 

ومنظمات من القطاع 
الخاص وجمعیات من 

القطاع العام تتم 
رعایتھا من قبل 

الغرفة االقتصادیة 
 .النمساویة

    AUSTRIAPRO النمسا 

یترأسھا وزیر الصناعة والتجارة     
وتتكون أمانة السر من متعھدي 

الخدمات وتضم ممثلین من القطاعین 
 .م والخاصالعا

تأمین التسھیالت، ودراسة نظم التجارة الدولیة والنقل، 
ومن ضمنھا االتفاقات وإعداد التوصیات ورقات العمل 

وتسترشد .  حول المواضیع األساسیة للنقل والتجارة
أنشطتھا بأربعة أھداف متعلقة بسیاسة التسھیل 

 .واإلجراءات والتنمیة والتدریب

اللجنة الوطنیة  ١٩٩٨ 
ل النقل لتسھی

  والتجارة

 نیبال

یمول البنك الدولي   
المساعدة الفنیة 

المؤمنة من مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة 

  .والتنمیة

إنشاء وتشغیل أمانة 
سر اللجنة الوطنیة 

لتسھیل النقل 
والتجارة من خالل 
فریق عمل محلي، 
ومساحات مكتبیة، 

ومرافق أخرى 
یوفرھا المجلس 

  .الباكستاني للشاحنین

  باكستان   ٢٠٠١     

تقلیص الوقت المطلوب بنسبة  
في المائة ووقت العبور  ٥٠

 ٧٥على المنافذ الحدودیة بنسبة 
في المائة في بعض المواقع 

 .الرئیسیة

ملیون دوالر  ١٢٠
أمریكي تقوم 

الحكومات المتلقیة 
بتغطیة ما یعادل 

في المائة، وتؤمّن ٢٥
النسبة المتبقیة على 

شكل قروض 
نح من واعتمادات وم

البنك الدولي وحكومة 
الوالیات المتحدة  

  .األمریكیة
 

في كل من الدول  PROتوجد لجنة  
الثماني والتي تشارك وتساھم في 
.  المشروع من خالل أفرقة العمل

على  SECIPROوتوجد لجنة 
المستوى القطاعي والتي تدعم 

البرنامج وتتدخل في محدداتھ التي 
عالقة  تتخطى الدول الثماني التي لھا

  .بھذا المشروع

تخفیض التعریفة غیر الجمركیة للنقل والتجارة، 
وتقلیص عملیات التھریب والفساد عبر المنافذ 

اإلصالحات الجمركیة، : ویشمل المشروع.  الحدودیة
وتسھیل التجارة، ودعم أنظمة توحید المعلومات 
الجمركیة، وتحسین النقل على الطرق والمنافذ 

 .الحدودیة

 ٢٠٠١ TTFSE 
(Trade and 
Transport 
Facilitation in 
Southeast 
Europe)  

دول من  ٨
شرق - جنوب
 أوروبا

لجنة تحت رعایة     تسعى إلى زیادة حجم األعمال واالستثمارات من خالل   .عضواً  ١١   SECi PRO شرق - جنوب
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مبادرة التعاون 
 .الجنوبي الشرقي

تبسیط اإلجراءات وتحدیثھا وتبادل المعلومات في 
 .تجارةاإلدارة والنقل وال

(South Eastern 
Cooperative 
Initiative 
Procedure 
Committee)  

 أوروبا

تطویر المعاییر في ھذا الحقل،  
والحقاً بدأت الجمارك الكندیة 
برنامج تحسینات یطمح إلى 
تقریب التعاون مع منظمات 
 .وطنیة لالستیراد والتصدیر

ني للبیانات وتطبیق تقنیات التعریف بالتبادل اإللكترو   
 .التجارة اإللكترونیة للتجارة واللوجستیات الدولیة

انتھت 
  مھمتھا

١٩٧٠ CANPRO 
(Canadian 
Procedure) 

  كندا

 
  
 
 


