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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا لجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة 
 الدورة الثانیة

 2021أیلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضیة، 

 من جدول األعمال المؤقت  9البند 

 أن تدابیر تیسیر التجارةشالمسح العالمي ب 

 موجـز 

والمستدامة، الذي  تقدم ھذه الوثیقة لمحة عامة عن نتائج المسح العالمي بشأن تیسیر التجارة الرقمیة  
أجرتھ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) بالشراكة مع اللجان اإلقلیمیة األربع األخرى  

سیما التجارة الالورقیة،   لألمم المتحدة. ویقدم المسح معلومات عن مستوى تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة، وال
 ات والجائحات. إضافة إلى أفضل الممارسات في أوقات األزم

ویرّكز المسح على المسائل التالیة: التنفیذ اإلجمالي لتدابیر تیسیر التجارة في المنطقة العربیة؛ والتقدم  
؛ وتنفیذ مجموعات مختلفة من تدابیر تیسیر التجارة؛ وتیسیر  2021و  2019المحرز في الفترة بین عاَمي  

والجائحات؛   األزمات  وقت  في  والخطووالتجارة  المنطقة  خالصة؛  أّن  إلى  المسح  ویشیر  المستقبلیة.  ات 
المؤسسیة.   والترتیبات  الشكلیة  اإلجراءات  وفي  الشفافیة،  تدابیر  تنفیذ  في  كبیراً  تقدماً  أحرزت   العربیة 

سیما التدابیر   زال مستوى تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة الالورقیة وتمویل التجارة منخفضاً، وال ال یفي المقابل،  
 تنفیذھا تطبیقاً إلكترونیاً أو تبادل المعلومات بطرق إلكترونیة.  التي یتطلب 

ولجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى استعراض نتائج المسح، ومناقشة  
 ل زیادة تیسیر التجارة في المنطقة العربیة. بُ سُ 
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 مقدمـة 

تعمل اإلسكوا واللجان اإلقلیمیة األربع األخرى على رصد التقدم المحرز في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة   -1
بذلك  تقوم  وھي  التجارة.  تیسیر  بشأن  العالمیة  التجارة  منظمة  اتفاق  تنفیذ  ذلك  في  بما  والمستدامة،   الرقمیة 

إلى العدید من الخبراء والمسؤولین في الدول  من خالل إجراء مسح عالمي ترتكز فیھ على نتائج استبیان ترسلھ  
، ونتج  2015وقد بدأ ھذا العمل منذ عام    األعضاء، بما یشمل الدول غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة.  

 یزال قید اإلعداد.   الذي ال  2021تقریر عام  باإلضافة إلىحتى اآلن،    ثالثة تقاریر عالمیةعنھ إصدار  

غ -2 والتكالیف  الجمركیة  التعریفات  تخفیض  یجب  التجارة،  التجارة  ولتیسیر  عن  المترتبة  الجمركیة   یر 
واإلجراءات   األساسیة  الھیاكل  وضعف  والورقیة،  البیروقراطیة  اإلجراءات  بطء  ویشّكل  سواء.  حد  على 

عضواً في منظمة    154، كان  2021اللوجستیة، حواجز غیر جمركیة تعّوق التجارة. وبحلول منتصف تموز/یولیو  
بینھا  التجارة العالمیة قد صّدق على اتفاق ال تنفیذ    ویعتبر.  )1( دولة عربیة  11منظمة بشأن تیسیر التجارة، من 

االستفادة إلى أقصى حد ممكن  من أجل  أھمیة كبیرة في تعزیز التجارة عبر الحدود، وذات  تدابیر تیسیر التجارة  
 من فوائد التجارة بوصفھا محركاً للنمو المستدام. 

  58ما یبلغ    2021یذ تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة لعام  ویغّطي مسح األمم المتحدة العالمي بشأن تنف  -3
لتیسیر التجارة. وھذه التدابیر مصنّفة في خمس مجموعات، وتتجاوز القائمة النھائیة لاللتزامات المبیّنة    تدبیراً 

تیسیر التجارة"،  في اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن تیسیر التجارة. وتشمل المجموعة األولى "التدابیر العامة ل
والتعاون   الشكلیة،  واإلجراءات  الشفافیة،  تدابیر  على:  تركز  فرعیة  مجموعات  ثالث  المؤسسات وتضم  بین 

والترتیبات المؤسسیة. وتتألف المجموعة الثانیة من تدابیر تیسیر التجارة الرقمیة، وتشمل مجموعتین فرعیتین  
عبر الحدود. وتتألف المجموعة الثالثة من تدابیر تیسیر التجارة  ھما التجارة غیر الورقیة، والتجارة غیر الورقیة  

المستدامة، وتضم أربع مجموعات فرعیة ھي: تدابیر تیسیر المرور العابر، وتیسیر التجارة للمؤسسات الصغیرة  
تیسیر    والمتوسطة، وتیسیر التجارة الزراعیة، والنساء في تیسیر التجارة. وأما المجموعة الرابعة، فتشمل تدابیر 

 .)2( تمویل التجارة، بینما المجموعة الخامسة التي أضیفت مؤخراً تشمل تیسیر التجارة في أوقات األزمات 

خبیراً من مجموعة متنوعة من الوكاالت الحكومیة وھیئات    50وأرسلت اإلسكوا االستبیان إلى أكثر من   -4
ً   14ھذه الوثیقة النتائج الواردة من  بلداً عربیاً. وتبیّن    22القطاع الخاص واألوساط األكادیمیة في   من    )3( بلداً عربیا

أربع فئات دخل، وھي دول مجلس التعاون الخلیجي، والبلدان المتوسطة الدخل، والبلدان التي تشھد صراعات،  
نمواً  البلدان  المجیب،  )4( وأقل  رّد  لدعم  كافیة  أدلة  تتوفّر  لم  وحیثما  الردود.  من  اإلسكوا  أعضاء  تحقّق  وقد   . 

 
العربیة   )1( والمملكة  والمغرب  ومصر  والكویت  وقطر  وُعمان  وجیبوتي  وتونس  والبحرین  المتحدة  العربیة  واإلمارات  األردن 

 السعودیة وموریتانیا والیمن.
)2( https://untfsurvey.org . 
، أرسلت عشرة بلدان إجابات على المسح، وھي: األردن والبحرین وجزر القمر والسودان والصومال ودولة  2021في عام   )3(

یة العربیة السوریة والعراق والمملكة  فلسطین ولبنان ومصر والمغرب وموریتانیا. وأرسلت البلدان األربعة األخرى، وھي تونس والجمھور
، وقامت اإلسكوا، استناداً إلى بحوث مكتبیة، بتحدیث سجالت ھذه البلدان وفقاً لما اتخذتھ من تدابیر 2019العربیة السعودیة، إجاباتھا في عام  

 ونفّذتھ من التزامات جدیدة لتیسیر التجارة. 
اللتان أرسلتا ردوداً ھما البحرین والمملكة العربیة السعودیة. والبلدان المتوسطة  الدولتان العضوان في مجلس التعاون الخلیجي  )4(

 الدخل ھي األردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب. والبلدان التي تشھد صراعات ھي الجمھوریة العربیة السوریة والعراق ودولة فلسطین.  
 وریتانیا.أما أقل البلدان نمواً، فھي جزر القمر والسودان والصومال وم

https://unece.org/trade/outreach-support-TF/global-survey-digital-and-sustainable-trade-facilitation
https://untfsurvey.org/


E/ESCWA/C.6/2021/8 
 

-4- 
 

 

تي أعطاھا. وجرى تصنیف الردود حسب الفئات التالیة:  بیّن موظفو اإلسكوا أدلة داعمة تتماشى مع العالمة ال
(العالمة:  3تدبیر منفَّذ بالكامل (العالمة:    )؛ 1)؛ تدبیر منفَّذ على نحو تجریبي (العالمة:  2)؛ تدبیر منفّذ جزئیاً 

 ال تنفیذ (العالمة: صفر)؛ ال أعرف (العالمة: صفر). 

 ككلّ   عربیةتنفیذ تدابیر تیسیر التجارة في المنطقة ال -أوالً 
، العامة والرقمیة، الرامیة إلى تیسیر التجارة، بلغ المعدل اإلجمالي  34 في ما یتعلق بالتدابیر األساسیة الـ -5

. وكانت المملكة العربیة السعودیة األفضل أداًء، حیث بلغ  2021في المائة في عام  54للتنفیذ في المنطقة العربیة 
في المائة    72في المائة، والبحرین وتونس بنسبة    83، یلیھا المغرب بنسبة  في المائة  85المعدل اإلجمالي للتنفیذ  

الھیاكل األساسیة  1  الشكل لكل منھما ( تنفیذ سلسلة من اإلصالحات شملت تحدیث  البلدان في  ). وشرعت ھذه 
لمینائھا (میناء جدة في المملكة العربیة السعودیة، ومیناء طنجة في المغرب)؛ وتعزیز عمل نظام النافذة الموحدة  

بحرین والمملكة العربیة السعودیة)؛ وإنشاء نظام الدفع اإللكتروني إلدارة تعریفات الموانئ (المغرب)؛  للتجارة (ال
یزال من الصعب    . وفي مصر، ال )5( ونشر ماسحات ضوئیة جدیدة لتسریع عملیات االستیراد والتصدیر (البحرین)

ات وتجھیزھا. أما في تونس، فیتمثل أحد أھم  تنفیذ المعامالت واإلجراءات المعقّدة الالزمة للحصول على المستند 
 .)6( التحدیات في عدم كفایة مساحة المحطات الطرفیة

تزال البلدان التي تشھد صراعات والبلدان األقل نمواً مقّصرة في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة، باستثناء   وال  -6
تزال ھاتان   في المائة. وال   55لغ ھذا المعّدل  في المائة، وموریتانیا حیث ب  67السودان، حیث بلغ معدل التنفیذ نحو  

المجموعتان من البلدان تعانیان من ثغرات إداریة كبیرة تزید من صعوبة التجارة عبر الحدود. وقد سّجل العراق  
 في المائة على التوالي، األداء األضعف.  14و 25ودولة فلسطین، حیث بلغ معدل التنفیذ 

 2021بلداً عربیاً،   14تدابیر تیسیر التجارة في تنفیذ  اإلجمالي لمعدل ال   -1 الشكل

 
 . United Nations, Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2021: المصدر

 
)5( World Bank, Doing Business 2020: Region Profile of Middle East and North Africa, 2020 . 
)6( World Bank, Doing Business 2019: Region Profile of the Arab World, 2019 . 
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 ً  التقدم المحرز في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة في الفترة  - ثانیا
 2021و 2019بین عامي 

لـ  -7   2021و   2019أُتیحت إجاباتھا لمسَحي تیسیر التجارة لعامي    ) 7( دولة عربیة   11 تحّسن األداء اإلجمالي 
رئیسي إلى التحسینات المدخلة  عزى ھذا التقدم بشكل  . ویُ 2021في المائة في عام    57بأربع نقاط مئویة، لیصل إلى  

نقطة مئویة) واإلجراءات الشكلیة (تحّسن    11(تحّسن بمقدار    بین المؤسسات   على اإلجراءات المؤسسیة والتعاون 
یزال تنفیذ التجارة غیر الورقیة والتجارة عبر الحدود ضعیفاً نسبیاً، وقد سّجل أدنى   بمقدار تسع نقاط مئویة). وال 

یما في تنفیذ التدابیر التي تتطلب تطبیقاً أو تبادالً إلكترونیاً للمعلومات. وقد تحقق التحّسن األكبر  س  مستوى من التقدم ال 
 . 2021في المائة في عام    55إلى    2019في المائة في عام    25في موریتانیا، حیث ارتفع المعدل اإلجمالي للتنفیذ من  

تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة في البلدان    -2الشكل 
 2021و 2019العربیة، حسب البلد، 

تنفیذ مجموعات مختلفة من تدابیر تیسیر     -3الشكل 
 2021و 2019العربیة،  التجارة في المنطقة 

  
 .  Sustainable Trade Facilitation, 2021United Nations, Global Survey on Digital and: المصدر

في ما یتعلق باألداء الفردي للبلدان، سجلت موریتانیا أكبر تقدم في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة، حیث زاد   -8
. وقد حقق ھذا البلد تقدماً كبیراً  2021في المائة في عام    55إلى    2019في المائة في عام    25معدل التنفیذ فیھا من  

ج تنفیذ  ال في  المجموعات،  للمنتجات،  میع  رموز  ووضع  للتجارة،  إلكترونیة  بوابة  إنشاء  خالل  من   سیما 
  67إلى    2019في المائة في عام    60في خطوات عّززت إجراءات الرقمنة. وفي السودان، ارتفع معدل التنفیذ من  

عام   في  المائة  ال2021في  غیر  بالتجارة  المتعلقة  التدابیر  في  التحسینات  بفعل  الحدود.  ،  عبر  والتجارة   ورقیة 
، بفعل التحسینات  2021في المائة في عام    71إلى    2019في المائة في عام    68وفي األردن، ارتفع معدل التنفیذ من  

الوطنیة،   التجارة  نافذة  تطویر  ذلك  في  بما  الورقیة،  غیر  والتجارة  الشكلیة  باإلجراءات  المتعلقة  التدابیر  في 
الجمركیة والتصاریح التجاریة    التصریحات ت الالزم لإلفراج عن السلع وللموافقة على  خفض التكالیف والوق مما

 وبیانات تفاصیل الشحنات المقّدمة إلكترونیاً. 
 

القمر والجمھوریة العربیة السوریة والسودان  ، وھي األردن وتونس وجزر 2019و 2017دولة لعامي  11ال تتوفر سوى نتائج  )7(
 والصومال والعراق ومصر والمغرب والمملكة العربیة السعودیة وموریتانیا.
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 ً  تنفیذ مجموعات مختلفة من تدابیر تیسیر التجارة - ثالثا
وعددھا   -9 التجارة،  تیسیر  تدابیر  جمیع  بین  واإلجراء  58من  الشفافیة  تدابیر  فإن  الشكلیة  تدبیراً،  ات 

ھي بشكل عام أكثر مجموعات التدابیر تنفیذاً في المنطقة العربیة، بین المؤسسات  والترتیبات المؤسسیة والتعاون  
والجدول). وتمثّلت أكثر التدابیر    4  الشكلفي المائة (  66في المائة و   61حیث یتراوح متوسط معدل تنفیذھا بین  

الثالثة تنفیذاً في نشر قوانین االستیراد والتصدیر المعمول بھا على اإلنترنت؛ والتشاور مع الجھات المعنیة بشأن  
النھائیة صیغتھا  في  وضعھا  (قبل  الجدیدة  القوانین  نحو  مشاریع  نفّذ  وقد  مستقلة.  استئناف  آلیة  وإنشاء     93)؛ 

 في المائة من البلدان ھذه التدابیر بدرجات مختلفة (من المرحلة التجریبیة إلى التنفیذ الكامل). 

أوقات   وال  -10 في  التجارة  تیسیر  وفي  الحدود  عبر  الورقیة  غیر  التجارة  في  متأخرة  العربیة  المنطقة  تزال 
أداء البلدان العربیة األضعف في ھاتین الفئتین، حیث تراوح متوسط معدل التنفیذ بین  األزمات والجائحات. وكان  

في المائة. ویلزم تنفیذ عدة تدابیر في ھاتین الفئتین لضمان االستدامة وتحقیق أقصى قدر من الفوائد الناجمة   30و   23
لقة بتبادل المستندات والشھادات إلكترونیاً، أي  عن تیسیر التجارة. ولم ینفذ أي بلد تنفیذاً كامالً جمیع التدابیر المتع 

؛ وتبادل الشھادات الصحیة وشھادات صحة النبات إلكترونیاً؛  یة السترداد التعریفات الجمرك تقدیم طلبات إلكترونیة  
تدابیر  وتبادل شھادات المنشأ إلكترونیاً. ویزید بطء تنفیذ ھذه التدابیر عبئاً غیر جمركي على التجارة. ویسجل تنفیذ ال 

المتصلة بدعم النساء من التجار، والمشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتیسیر تمویل التجارة، معدالت منخفضة، مع  
 أن تنفیذھا ال یسھم في تیسیر التجارة فحسب، بل یزید أیضاً شمول التجارة للجمیع ویحّسن تأثیرھا على التنمیة. 

 2021تنفیذ مجموعات مختلفة من تدابیر تیسیر التجارة: معدل البلدان العربیة،    -4 الشكل

 
 . United Nations, Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2021: المصدر
 اتخاذ تدابیر فردیة ضمن كل فئة. من حیث النقاط الزرقاء إلى األداء و: تشیر الخطوط الحمراء إلى المتوسط اإلقلیمي في كل فئة، مالحظة
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 2021 أكثر التدابیر وأقلھا تنفیذاً في المنطقة العربیة،

 الفئة

 األقل تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) األكثر تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) 

 التدبیر 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل 
 التدبیر  (نسبة مئویة) 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل  
 (نسبة مئویة) 

 الشفافیة 

نشر قوانین االستیراد والتصدیر 
 9/35.7-92 المعمول بھا على اإلنترنت 

نشر القوانین الجدیدة  
 المتعلقة بالتجارة 

 أو اإلشعار بھا مسبقاً 
 قبل تنفیذھا 

57-1/28.6 
الجھات المعنیة التشاور مع 

بشأن مشاریع القوانین الجدیدة  
(قبل وضعھا في صیغتھا  

 النھائیة) 

92-9/42.9 

 9/50.0-92 آلیة استئناف مستقلةوضع 

اإلجراءات 
 الشكلیة

تحدید معدل أوقات اإلفراج عن  
 7/28.6-85 المستندات ونشرھا 

تیسیر  لتدابیر اتخاذ 
لُمشغلین فائدة االتجارة ل
 الُمعتمدین 

71-4/42.9 

 7/35.7-85 الالحق للتخلیصتدقیق ال

قبول نسخ مستندات  
اإلثبات األصلیة المطلوبة 

لإلجراءات الشكلیة  
 لالستیراد أو التصدیر  

 أو المرور العابر 

64-3/35.7 

الترتیبات  
المؤسسیة 
بین  والتعاون

 المؤسسات

لجنة وطنیة لتسھیل  إنشاء 
 7/71.4-85 أو ھیئة مماثلة ،التجارة

تفویض الوكاالت 
الحكومیة مھمات الرقابة  

 لھیئة الجمارك
50-0/28.6 

 التجارة الالورقیَّة  

تقدیم التصریحات الجمركیة 
 ً  7/42.9-85 إلكترونیا

تقدیم طلبات استرداد 
الرسوم الجمركیة  

 ً  إلكترونیا
28-6/0.0 

إتاحة االتصال باإلنترنت  
وغیرھا من ھیئات للجمارك 

الرقابة على التجارة عند المعابر 
 الحدودیة 

85-7/57.1 

 7/42.9-85 نظام جمركي آلي
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 الفئة

 األقل تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) األكثر تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) 

 التدبیر 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل 
 التدبیر  (نسبة مئویة) 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل  
 (نسبة مئویة) 

التجارة الالورقیة  
 عبر الحدود  

تبادل التصریحات الجمركیة 
 ً  4/7.1-71 إلكترونیا

تبادل الشھادات الصحیة  
وشھادات صحة النبات  

 إلكترونیاً 
28-6/0.0 

تصدیق إنشاء ھیئة 
 6/14.3-28 معترف بھا 

تبادل شھادات المنشأ 
 ً  6/0.0-28 إلكترونیا

تیسیر المرور  
 العابر

اتفاق (اتفاقات) تیسیر المرور  
 4/57.1-71 العابر

اعتماد التجھیز السابق 
للوصول من أجل تیسیر 

 المرور العابر
42-9/28.6 

تیسیر التجارة في 
إطار السیاسات  

للمشاریع  العامة 
الصغیرة 

 والمتوسطة

المشاریع الصغیرة والمتوسطة 
في اللجنة الوطنیة لتیسیر 

 التجارة
71-4/14.3 

تدابیر خاصة أخرى  
للمشاریع الصغیرة 

 والمتوسطة
35-7/7.1 

تدابیر لفائدة المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة تتعلق بالمعلومات 

 حول التجارة 
78-6/28.6 

تیسیر التجارة  
 والتجارة الزراعیة 

مرافق االختبار والمختبرات  
متاحة للشركاء التجاریین 

الرئیسیین لتلبیة متطلبات لجنة 
 تدابیر الصحة والصحة النباتیة

78-6/42.9 
تقدیم طلبات للحصول  

على تراخیص لجنة  
تدابیر الصحة والصحة  

النباتیة وإصدارھا  
 ً  إلكترونیا

35-7/7.1 

القابلة  معاملة خاصة للسلع 
 6/50.0-78 للتلف 

المرأة في تیسیر 
 التجارة

سیاسة/استراتیجیة تیسیر التجارة 
تنطوي على مراعاة خاصة  

 للنساء من التجار 
57-1/14.3 

عضویة النساء في اللجنة  
 9/14.3-42 الوطنیة لتیسیر التجارة

تدابیر تیسیر التجارة لفائدة 
 0/14.3-50 الُمشغلین الُمعتمدین 
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 الفئة

 األقل تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) األكثر تنفیذاً (نسبة مئویة من البلدان) 

 التدبیر 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل 
 التدبیر  (نسبة مئویة) 

منفذ بالكامل، 
جزئیاً، وعلى  
أساس تجریبي 
(نسبة مئویة)/  

 تنفیذ كامل  
 (نسبة مئویة) 

تیسیر تمویل  
 التجارة

إتاحة مجموعة متنوعة من  
 3/28.6-64 خدمات تمویل التجارة

جھاز الجمارك و/أو  
سلطات تنظیمیة أخرى 

مشاركة في مشاریع 
سلسلة التورید القائمة  

على تقنیة سلسلة الكتل  
 التي تغطي تمویل التجارة

35-7/14.3 

تیسیر التجارة في 
وقت األزمات  

 والجائحات

عنى بإدارة تدابیر  وكالة تُ إنشاء 
تیسیر التجارة في أوقات 

 األزمات والطوارئ
الجھوزیة لمواجھة   35-7/14.3

األزمات المقبلة من خالل  
 تدابیر تیسیر التجارة

21-4/14.3 
نشر تدابیر تیسیر التجارة في 

 7/21.4-35 حاالت الطوارئ على اإلنترنت 

 . United Nations, Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2021: المصدر

) في الفئة العامة لتیسیر التجارة،  5  الشكل في ما یتعلق بالمنطقة العربیة ككل، تندرج أكثر التدابیر تنفیذاً (  -11
التدابیر الرقمیة لتیسیر   المؤسسیة؛ وتندرج ثالثة تدابیر في إطار  الشكلیة، والترتیبات  وھي الشفافیة، واإلجراءات 

اً،  ھذا التدبیر تنفیذاً كامالً أو جزئی ت البلدان المشمولة بالمسح  سیما في إطار التجارة غیر الورقیة. وقد نّفذ  التجارة، ال 
إنشاء "آلیة استئناف مستقلة" أكثر التدابیر تنفیذاً، حیث نُفذ سبع مرات بشكل    عدُّ أو تنفذه حالیاً على أساس تجریبي. وُی 

اسمھ   والشكاوى،  االقتراحات  لتقدیم  وطنیاً  نظاماً  البحرین  وضع  المثال،  سبیل  على  جزئیاً.  مرات  وست  كامل، 
اسیة لتمكین المواطنین والمقیمین من تقدیم اقتراحاتھم وشكاواھم إلى أي  "تواصل"، كأحد القنوات اإللكترونیة األس 

جھة حكومیة في البحرین. كذلك، نّفذ تدبیر التشاور مع الجھات المعنیة بشأن مشاریع القوانین الجدیدة على نطاق  
ت القطاع الخاص، وذلك  واسع. وینشر األردن جمیع مشاریع القوانین على مواقع المؤسسات المعنیة، التماساً لتعلیقا 

قبل إرسالھا للموافقة علیھا. وفي البحرین، یجري كل كیان مشاورات مع أصحاب المصلحة من خالل قنوات مختلفة،  
بالقوانین. وتدبیر مواءمة   العمل، لضمان أن تكون قضایا أوساط األعمال مشمولة  بما یشمل االجتماعات وورش 

مجاورة ینفَّذ على نطاق واسع. وفي ھذا الصدد، أعد البحرین والمملكة العربیة  ساعات العمل واإلجراءات مع البلدان ال 
 السعودیة خطة تجریبیة باستخدام أحدث التقنیات الذكیة، وذلك لتبسیط اإلجراءات وتجھیز الشاحنات بین البلدین. 

تزال المنطقة متأخرة في تنفیذ التدابیر المتعلقة بالتجارة غیر الورقیة عبر الحدود وتیسیر   ومع ذلك، ال -12
التجارة في أوقات األزمات والجائحات، حیث ال تقوم إال أربعة بلدان بتنفیذ ھذه التدابیر. ولم تتمكن بلدان عربیة  

إلى تجھیز المستندات والمدفوعات بشكل    كثیرة من رقمنة اإلجراءات العابرة للحدود بشكل كامل، ومن االنتقال
 غیر ورقي أو تبادلھا إلكترونیاً. 
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 بلداً)  14أكثر تدابیر تیسیر التجارة المنفذة بالكامل في البلدان العربیة (   -5 الشكل

 
 .  Facilitation, 2021United Nations, Global Survey on Digital and Sustainable Trade: المصدر

 بلداً)  14تدابیر تیسیر التجارة األقل تنفیذاً في البلدان العربیة (   -6 الشكل

 
 . United Nations, Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2021: المصدر
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 ً  والجائحات تیسیر التجارة في وقت األزمات  - رابعا

لتیسیر التجارة في أوقات األزمات والجائحات، شكلت بلدان كثیرة لجنة أو خصصت وكالة إلدارة تدابیر   -13
أوقات األزمات وحاالت الطوارئ. ففي دولة فلسطین، ُكلفت وزارة االقتصاد الوطني بھذه   تیسیر التجارة في

. كما وضعت عدة بلدان قوانین لدعم التجارة خالل  عنى بالكورونا في لبنانالمھمة، بینما ُشكلت لجنة وزاریة تُ 
حاالت   لمعالجة  توجیھیة/بروتوكوالت  مبادئ  مشاریع  الحكومة  وضعت  فلسطین،  دولة  وفي  الجائحة.  فترة 
الطوارئ. وفي األردن، فرضت الحكومة تنفیذ عدة تدابیر تیسر التجارة وتمنع انقطاع سالسل اإلمداد في أوقات 

ظام إلكتروني لتقلیل االتصال بإدارة الحدود إلى أدنى حد ممكن. كذلك، ُخصص ممر خاص األزمات، مثل إنفاذ ن
لسلع اإلغاثة للتعجیل بعملیة المقاصة، مع إتاحة إمكانیة الحصول على موافقة مسبقة على المستندات. وقامت  

األ اإلمدادات  في  التجارة  تیسر  التي  األزمات،  إلدارة  الوطنیة  الخطة  بتنفیذ  األزمات الحكومة  خالل  ساسیة 
والجائحات. وجرى تشغیل نافذة إلكترونیة موّحدة لضمان استمرار عمل سالسل اإلمداد عن بُعد، وشملت إصدار  

 في الموانئ البحریة، وكذلك    2019تصاریح خروج إلكترونیة. وبدأ تنفیذ ھذا التدبیر منذ تشرین األول/أكتوبر  
). كذلك، أذن بتسدید  2020) والموانئ البریة (حزیران/یونیو  2020یو  بعد تفشي الجائحة في المطارات (أیار/ما

 الرسوم والضرائب جزئیاً، وأعطیت الضمانات، وتوقف تفتیش سلع المرور العابر التي یمكن تتبعھا إلكترونیاً. 

 ً  المستقبلیة الخطوات  - خامسا

بإنشاء المؤسسات الالزمة واتخاذ الترتیبات  یتطلب تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة بالكامل عملیة تدریجیة تبدأ   -14
المناسبة. وتشمل الخطوة الثانیة تحقیق الشفافیة، من خالل سّن قوانین وأنظمة جدیدة أو تغییر العملیات المألوفة.  
أما الخطوة الثالثة، فتشمل مراجعة اإلجراءات الشكلیة القائمة، وصیاغة إجراءات جدیدة لتعزیز تیسیر التجارة.  

ط ھذه الخطوة ارتباطاً مباشراً بالخطوة الرابعة، التي تشمل التدابیر غیر الورقیة واستخدام األتمتة لتسریع  وترتب
العملیات. وتشمل الخطوة األخیرة إقامة نظام تجاري غیر ورقي عابر للحدود. وتشمل ھذه الخطوة تشغیل نافذة 

. وفي حین نفّذت عدة بلدان عربیة  )8(رونیاً على الحدود موحدة للمعامالت التجاریة وتبادل المستندات التجاریة إلكت
یزال تنفیذ التدابیر التجاریة غیر الورقیة عبر الحدود  الخطوات من األولى إلى الرابعة بشكل كامل تقریباً، ال

ركیة  ناقصاً. فھذه الخطوة تتطلب رقمنة العدید من اإلجراءات. وھي خطوة ھامة، ألنھا تقلل من التكالیف غیر الجم
 والوقت الالزم لتجھیز المستندات، مما یعزز القدرة التنافسیة ویزید المعامالت التجاریة الدولیة. 

 
وقد استرشد وضع ھذه العملیة التدریجیة بالنھج التدریجي الذي یتبعھ مركز تیسیر اإلجراءات والممارسات في مجاالت اإلدارة   )8(

 والنقل/األمم المتحدة لتیسیر التجارة في إطار نافذة موحدة. والتجارة  
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 توجیھ تدابیر تیسیر التجارة نحو سالسل اإلمداد العالمیة غیر الورقیة    -7 الشكل

 
 . ainable Trade Facilitation, 2021United Nations, Global Survey on Digital and Sust: المصدر
تدبیراً منفذاً على نطاق   34 مجامیع النقاط التراكمیة التي حققتھا البلدان العربیة في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة، وذلك لـ 7 الشكل: یبیّن مالحظة

 . 100  =واسع من التدابیر المبّینة في المسح. التنفیذ الكامل لجمیع التدابیر 

 ً  خالصة - سادسا

حرز تقّدم كبیر في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة في المنطقة العربیة. وفي حین یسّجل المغرب والمملكة  أُ  -15
العربیة السعودیة أفضل أداء في المنطقة، فإن البلدان العربیة التي تشھد صراعات والبلدان العربیة األقل نمواً  

داریة. ومن أصعب التحدیات التي تواجھ الدول العربیة في تنفیذ تحتاج إلى دعم للتغلب على أوجھ القصور اإل
 تدابیر تیسیر التجارة غیاب التنسیق بین األجھزة الحكومیة، ووجود القیود المالیة، وقلة الموارد البشریة. 

  بین المؤسسات وفي المتوسط، تعتبر تدابیر الشفافیة، واإلجراءات الشكلیة، والترتیبات المؤسسیة والتعاون   -16
في المنطقة العربیة، في حین یجب تكثیف الجھود لتعزیز التجارة غیر الورقیة عبر   تنفیذاً  التدابیر  أكثر فئات 
اإلطار   المنطقة وضع  بلدان  من  العدید  على  ویتعین  والجائحات.  األزمات  أوقات  في  التجارة  وتیسیر  الحدود 

 ك لتعزیز التجارة بوصفھا محركاً للنمو. المؤسسي واآللیات الالزمة لرقمنة اإلجراءات عبر الحدود، وذل

تیسیر   وال  -17 إلى  الرامیة  السیاسات والتدابیر  وتنفیذ  دولھا األعضاء العتماد  بدعم  ملتزمة  تزال اإلسكوا 
 التجارة اإلقلیمیة والدولیة. 
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