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 ملخص تنفيذي
 

ة، وهي تهدف             ىىتعنتعن  دول العربي بعض ال ام خاص ل الء اهتم ة، وهي تهدف              هذه الدراسة بموضوع تسهيل التجارة مع إي دول العربي بعض ال ام خاص ل الء اهتم  هذه الدراسة بموضوع تسهيل التجارة مع إي
ارة وإب    هيل التج وم تس اح مفه ى إيض ارة وإب   إل هيل التج وم تس اح مفه ى إيض رى     إل ارب دول أخ ديم تج ى تق ا، وإل ي يواجهه ديات الت ه والتح رى     راز أهميت ارب دول أخ ديم تج ى تق ا، وإل ي يواجهه ديات الت ه والتح  راز أهميت

ى إيضاح المفاوضات              ..في مجال تسهيل التجارة حتى تكون بمثابة دروس يستفاد منها         في مجال تسهيل التجارة حتى تكون بمثابة دروس يستفاد منها          ذه الدراسة إل ى إيضاح المفاوضات          آما تهدف ه ذه الدراسة إل آما تهدف ه
دول األ                   ة من ال دول األ                  الجارية حاليًا في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة، وعرض المقترحات المقدم ة من ال عضاء  عضاء  الجارية حاليا  في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة، وعرض المقترحات المقدم

 ..١٠١٠، و، و٨٨، ، ٥٥المواد المواد هي هي   ١٩٩٤١٩٩٤في اتفاقية الجات في اتفاقية الجات مواد مواد في المنظمة لتحسين ثالث في المنظمة لتحسين ثالث 
 

ع والطموح       ""بعنوان  بعنوان  وهو  وهو    ،،األولاألول: : وتضم الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية    وتضم الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية      ين الواق ع والطموح       تسهيل التجارة ب ين الواق اول    ،،""تسهيل التجارة ب اول  يتن يتن
راز أهميته، واالتفاقيات الدولية والبرامج والتنظيمات      راز أهميته، واالتفاقيات الدولية والبرامج والتنظيمات      تسهيل التجارة بشكل تفصيلي، من حيث إيضاح مفهومه وإب        تسهيل التجارة بشكل تفصيلي، من حيث إيضاح مفهومه وإب        

ا   و  و ههالتي تتناول تسهيل التجارة، والتحديات التي تواجه      التي تتناول تسهيل التجارة، والتحديات التي تواجه       ا  سبل مواجهته اني تسهيل التجارة في              . . سبل مواجهته اول الجزء الث اني تسهيل التجارة في            ويتن اول الجزء الث ويتن
ذلها بعض ا                     ود التي تب ه، ويعرض للجه ذلها بعض ا                    المنطقة العربية، مستعرضًا المشاآل التي تواجه ود التي تب ه، ويعرض للجه م        المنطقة العربية، مستعرضا  المشاآل التي تواجه ا ت ة، وم دول العربي م        ل ا ت ة، وم دول العربي ل

في الجزء الثالث   في الجزء الثالث   وو.  .  ينينتبسيط وتيسير إجراءات التخليص واإلفراج الجمرآيتبسيط وتيسير إجراءات التخليص واإلفراج الجمرآيفي مجال في مجال التوصل إليه في تلك الدول   التوصل إليه في تلك الدول   
 ..عرض ألهم االستنتاجات وللتوصيات الالزمةعرض ألهم االستنتاجات وللتوصيات الالزمة

 
دة   أسباب  أسباب  الهتمام بموضوع تسهيل التجارة     الهتمام بموضوع تسهيل التجارة     ولول  دة   ع ا ع ا أهمه رة في التجارة الد        : : أهمه ادة الكبي رة في التجارة الد        الزي ادة الكبي ة، والتطورات    الزي ة، والتطورات    ولي ولي

ة،                 ة والثنائي ة اإلقليمي ات التجاري ة،                السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وزيادة وتيرة االتفاقي ة والثنائي ة اإلقليمي ات التجاري السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وزيادة وتيرة االتفاقي
تلزم                ات المرتبطة بالتجارة، إذ يس اليف العملي ادة المطردة في تك تلزم               والتغير في طبيعة السلع موضع التجارة، والزي ات المرتبطة بالتجارة، إذ يس اليف العملي ادة المطردة في تك والتغير في طبيعة السلع موضع التجارة، والزي

ات   ٢٠٠٢٠٠ و و وثيقة مطلوبة،   وثيقة مطلوبة،  ٤٠٤٠: :  آثيرة معقدة   آثيرة معقدة  التبادل التجاري العادي إجراءات   التبادل التجاري العادي إجراءات    ات    خانة أو عنصر من البيان ا  ٣٠٣٠(( خانة أو عنصر من البيان ا   منه  منه
 ). ). مكررةمكررة

 
فافية           ى الش ار إل ة، واالفتق ائق المطلوب دد الوث ي ع راط ف ي اإلف ارة ف ه التج ي تواج ديات الت ل التح فافية         تتمث ى الش ار إل ة، واالفتق ائق المطلوب دد الوث ي ع راط ف ي اإلف ارة ف ه التج ي تواج ديات الت ل التح تتمث

ة ا  ارة، والحاج احبة للتج اطر المص يم المخ اليب تقي تخدام أس ى اس ار إل وح، واالفتق ة ا والوض ارة، والحاج احبة للتج اطر المص يم المخ اليب تقي تخدام أس ى اس ار إل وح، واالفتق ة والوض ى ميكن ة إل ة لملح ى ميكن ة إل لملح
ى تحديث          ار إل ة، واالفتق ى الحدود الدولي ى تحديث         اإلجراءات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الموانئ والمطارات وعل ار إل ة، واالفتق ى الحدود الدولي اإلجراءات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الموانئ والمطارات وعل
ى تحدي األمن        ة، باإلضافة إل االت والسلطات الحكومي ارك والوآ ين الجم اون ب ى التع ذلك إل ارك وآ ى تحدي األمن       نظم الجم ة، باإلضافة إل االت والسلطات الحكومي ارك والوآ ين الجم اون ب ى التع ذلك إل ارك وآ   . . نظم الجم

ات،        : : البنية األساسية األربع  البنية األساسية األربع  االهتمام بخدمات   االهتمام بخدمات   ومن المهم لتسهيل التجارة     ومن المهم لتسهيل التجارة      ا المعلوم ات،        خدمات االتصاالت وتكنولوجي ا المعلوم خدمات االتصاالت وتكنولوجي
 ..وخدمات النقل، والخدمات المالية، والخدمات المهنيةوخدمات النقل، والخدمات المالية، والخدمات المهنية

 
د  وقد لوحظ أن تكاليف النقل في الدول النامية ت وقد لوحظ أن تكاليف النقل في الدول النامية ت   د  زي ة      ٧٠٧٠  بنحو بنحو زي دول المتقدم ا في ال ة عنه ة       في المائ دول المتقدم ا في ال ة عنه ل      .. في المائ ل  والنق والنق
ة،           البحري  البحري   ل األخرى في تسهيل التجارة الدولي ين وسائط النق م ب ة،           هو األه ل األخرى في تسهيل التجارة الدولي ين وسائط النق م ب ارة      ففهو األه د بلغت نسبة مساهمته في التج ارة      ق د بلغت نسبة مساهمته في التج ق

أخر الشحن        . .  في المائة في اليابان     في المائة في اليابان    ٩٩٩٩، وترتفع هذه النسبة إلى أآثر من        ، وترتفع هذه النسبة إلى أآثر من         في المائة   في المائة  ٧٥٧٥األمريكية أآثر من    األمريكية أآثر من     ذا ويت أخر الشحن      ه ذا ويت ه
اميرون  ا ًا يوم  يوم ٢٠٢٠ و و في أثيوبيا، في أثيوبيا،ا ًا يوم يوم٣٠٣٠ يصل إلى نحو   يصل إلى نحو  ا ًاآبيرآبير  تأخيرا تأخيرًاواإلفراج عن السلع في الدول النامية       واإلفراج عن السلع في الدول النامية        اميرون   في الك   ،، في الك

ة         . . بينما يتم في استونيا وليتوانيا في يوم واحد       بينما يتم في استونيا وليتوانيا في يوم واحد        ة       وتلعب الخدمات المالي أمين     ((وتلعب الخدمات المالي وك وشرآات الت أمين     البن وك وشرآات الت ًا في   ا ًادوردور) ) البن ا  في    حيوي  حيوي
وك       ق البن ن طري دفع ع تم ال ارة، إذ ي هيل التج وك      تس ق البن ن طري دفع ع تم ال ارة، إذ ي هيل التج وم  و وتس ل رس وم تمث ل رس أمين   تمث أمين الت ي ا٢٢الت ي ا ف ة  ف ة لمائ  لمائ

ارة  ة التج ن قيم ارة م ة التج ن قيم و  و وم و نح ري  ١٥١٥نح ل البح وم النق ن رس ة م ي المائ ري   ف ل البح وم النق ن رس ة م ي المائ أمين    . .  ف ة الت ع قيم أمين  وترتف ة الت ع قيم ًاوترتف ا تبع ة تبع اض درج ة  النخف اض درج  النخف
 ..االستقرار السياسي وضعف البنية األساسية وحالة األمناالستقرار السياسي وضعف البنية األساسية وحالة األمن

 
ذة الواحدة  ""قامت بإنشاء نظام    قامت بإنشاء نظام    ففقد بدأت دول آثيرة في التوجه نحو التحديث واإلصالح،       قد بدأت دول آثيرة في التوجه نحو التحديث واإلصالح،       وو  ذة الواحدة  الناف ذي    ،،""الناف ذي  ال ال

ان واحد                     يقوم على   يقوم على    ة في مك ة المختلف أطراف التجارة الخارجي ة ب ات المتعلق ائق والبيان ان واحد                     جمع الوث ة في مك ة المختلف أطراف التجارة الخارجي ة ب ات المتعلق ائق والبيان ذا         ..جمع الوث د أثبت ه ذا     وق د أثبت ه وق
راً   ًا آبي ام نجاح را   النظ ا  آبي ام نجاح مح      ..النظ يوس، يس ي موريش مح  فف يوس، يس ي موريش ذافف ذا ه ة        ه ات المختلف ين الجه ة ب ات الجمرآي ادل البيان ام بتب ة        النظ ات المختلف ين الجه ة ب ات الجمرآي ادل البيان ام بتب   النظ
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تيرا               ..كترونيا كترونيًادفع الرسوم والضرائب إل   دفع الرسوم والضرائب إل   وو ق رخص االس تيرا           وفي السويد يتم تبادل بيانات الجمارك وتطبي ق رخص االس  والتصدير    والتصدير   ددوفي السويد يتم تبادل بيانات الجمارك وتطبي
ًا تراتيجية إلكتروني ات اإلس ص المنتج ا ورخ تراتيجية إلكتروني ات اإلس ص المنتج ائرات  وو    ..ورخ حونة بالط ائع المش ات البض داول بيان تم ت دا ي ي هولن ائرات  ف حونة بالط ائع المش ات البض داول بيان تم ت دا ي ي هولن ف

ات ونشرها إلكتروني                    ..إلكترونيا إلكترونيًا داول البيان تم ت ة ي ات المتحدة األمريكي ات ونشرها إلكتروني                وفي الوالي داول البيان تم ت ة ي ات المتحدة األمريكي د الجهات           . . ا ًاوفي الوالي م تحدي د ت د الجهات         وق م تحدي د ت ذات ذات وق
 ..اإلحصاءاإلحصاءوتلك المهتمة بالتراخيص ووتلك المهتمة بالتراخيص و   الهيئات العاملة على الحدود الهيئات العاملة على الحدود وهي وهي،،العالقةالعالقة

 
الم        وو  الم        لوحظ في إطار عرض تجارب من الع ي دون استخدام أوراق                لوحظ في إطار عرض تجارب من الع ذ نظام تخليص إلكترون ا تنف ي دون استخدام أوراق                 أن آوري ذ نظام تخليص إلكترون ا تنف  أن آوري

اء  ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ ا تنف اء آم ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ ا تنف فافية      ..آم ادة الش راءات وزي يط اإلج م تبس غ ت غ آون ي هون فافية  وف ادة الش راءات وزي يط اإلج م تبس غ ت غ آون ي هون وف
ل الوصول        ل الوصول       والتخليص على السلع قب ى السلع                  ..والتخليص على السلع قب ا المعلومات للتخليص عل تم استخدام تكنولوجي دا ي ى السلع                   وفي آن ا المعلومات للتخليص عل تم استخدام تكنولوجي دا ي وفي  وفي      .. وفي آن

ديف       ..نظام العبور المحوسبنظام العبور المحوسبيستخدم  يستخدم   و  و ا ًاإلكترونيإلكترونيالتخليص  التخليص  يتم  يتم  النرويج  النرويج   ديف   وفي المال ادل ت ُتوفي المال ادل تب اً  تب ائق إلكتروني ا    الوث ائق إلكتروني وفي  وفي      .. الوث
تراليا  تراليا أس تم أس تم ي يص الالي يص تخل ور الالتخل ي ف ور جمرآ ي ف ات      ا ًاجمرآ ى البيان ل عل د حص اجر ق ون الت د أن يك ات       بع ى البيان ل عل د حص اجر ق ون الت د أن يك   بع
وفي وفي   . . م تسهيالت تتعلق بنظام المعلومات واالتصاالت     م تسهيالت تتعلق بنظام المعلومات واالتصاالت     وتقدوتقد" " النافذة الواحدة النافذة الواحدة ""ق نظام   ق نظام   طبطبوفي سويسرا ي   وفي سويسرا يُ      ..إلكترونيا إلكترونيًا

وانين والتع        وانين والتع       شيلي يتم نشر وإتاحة الق ق   ُيطبق    و  و ليمات ليمات شيلي يتم نشر وإتاحة الق د لفض المنازعات       ي طب د لفض المنازعات       نظام جي اال إصالح        وو    ..نظام جي اال إصالح        يجري في جواتيم يجري في جواتيم
ة التشيك           ..تشريعي وتحديث للخدمات   تشريعي وتحديث للخدمات    ة التشيك       وفي جمهوري ة    ستخد ستخد ت ُتوفي جمهوري ا الرقمي ة    م التكنولوجي ا الرقمي تاريكا         ..م التكنولوجي تاريكا     وفي آوس ق  ُيطبق  وفي آوس نظام  نظام  ي طب

تم في نيوز        ..ميكنة إجراءات التخليص   ميكنة إجراءات التخليص   آما جرت   آما جرت   " " النافذة الواحدة النافذة الواحدة "" تم في نيوز    وي دا نشر و    ييوي دا نشر و    لن اط        لن اط        إتاحة المعلومات وإنشاء نق إتاحة المعلومات وإنشاء نق
ى شبكة اإلنترنت                 ..تعاون وتنسيق بين السلطات   تعاون وتنسيق بين السلطات   هناك  هناك  لالستفسار و لالستفسار و  ى شبكة اإلنترنت             وفي التفيا يجري العمل على تأسيس موقع عل وفي التفيا يجري العمل على تأسيس موقع عل

ام إجراءات التخليص لنحو     إلى إلى سنغافورة  سنغافورة  هدف  هدف  وتوت    ..وتعقد اجتماعات دورية بين التجار واألجهزة االستشارية      وتعقد اجتماعات دورية بين التجار واألجهزة االستشارية       ام إجراءات التخليص لنحو     إتم إتم
ة ١٣١٣ الجوي خالل   الجوي خالل   في المائة من الشحن   في المائة من الشحن  ٩٠٩٠ ة  دقيق ة خالل    لل و و دقيق ة خالل    لطرود البريدي ة ١٢١٢لطرود البريدي ة  دقيق ة من    ٩٥٩٥ع ع جم جم  وي  وُي،، دقيق ة من     في المائ  في المائ

ى الخدمات خالل  ى الخدمات خالل الضرائب عل ائق٨٨الضرائب عل ائق دق يص،     .. دق ة التخل فافية وتحسين عملي ى الش د عل ويد يجري التأآي ي الس يص، وف ة التخل فافية وتحسين عملي ى الش د عل ويد يجري التأآي ي الس وف
 في    في   ٩٠٩٠م استخدام نظام للتخليص السريع لنحو            م استخدام نظام للتخليص السريع لنحو            وفي اليابان يت  وفي اليابان يت      ..إلكترونيا إلكترونيًا في المائة من البيانات       في المائة من البيانات      ٨٦٨٦نحو  نحو  ي تداول  ُيتداول  فف

 . . لوقت والتكاليفلوقت والتكاليفاا آما يجري تخفيض  آما يجري تخفيض ،،المائة من الشحن البحريالمائة من الشحن البحري
 

اول تحسين                     اول تحسين                   وأما فيما يتعلق بالمفاوضات في منظمة التجارة العالمية، فهناك عدد من المقترحات التي تتن وأما فيما يتعلق بالمفاوضات في منظمة التجارة العالمية، فهناك عدد من المقترحات التي تتن
واد  واد الم ات  ١٠١٠، و، و٨٨، ، ٥٥الم ة الج ن اتفاقي ات   م ة الج ن اتفاقي ر ، ، ١٩٩٤١٩٩٤ م يط اإلج ب بتبس ر وتطال يط اإلج ب بتبس تندات وتطال دد المس ن ع د م تندات اءات والح دد المس ن ع د م دم ،،اءات والح دم  وع  وع

يم المخاطر            يم المخاطر           التمييز بين وسائط النقل في التجارة العابرة، والعمل على اعتماد قانون جمرآي واحد، واستخدام تقي   ،،التمييز بين وسائط النقل في التجارة العابرة، والعمل على اعتماد قانون جمرآي واحد، واستخدام تقي
 ..ونشر وإتاحة القوانين واألنظمة واألحكام، والتنسيق بين الوآاالت المختصة بالتجارة، وتطوير الخدماتونشر وإتاحة القوانين واألنظمة واألحكام، والتنسيق بين الوآاالت المختصة بالتجارة، وتطوير الخدمات

 
اليف               بالنسبة للدول     بالنسبة للدول    لوحظلوحظوو  اع التك تندات وارتف اليف              العربية، أن هناك معوقات تتمثل بكثرة عدد الوثائق والمس اع التك تندات وارتف العربية، أن هناك معوقات تتمثل بكثرة عدد الوثائق والمس

فافية   ى الش ار إل فافية  واالفتق ى الش ار إل التراخيص   ،،واالفتق ق ب ل تتعل ى عراقي افة إل التراخيص    باإلض ق ب ل تتعل ى عراقي افة إل دود   باإلض ى الح احنات عل ر الش دود   وبتغيي ى الح احنات عل ر الش    . .  وبتغيي
تطوير  تطوير  يجري   يجري   ، و ، و ""احدةاحدةالنافذة الو النافذة الو ""م نظام   م نظام   ستخدستخدففي مصر مثال ، ي    ففي مصر مثًال، يُ       ..إال أن هناك توجهات نحو اإلصالح والتحديث      إال أن هناك توجهات نحو اإلصالح والتحديث      

ة                 ى السلع وتطوير الخدمات المقدم راج المسبق عل ة                اإلجراءات الخاصة بالتخليص واإلف ى السلع وتطوير الخدمات المقدم راج المسبق عل الزم       اإلجراءات الخاصة بالتخليص واإلف الزم        وتخفيض الوقت ال  وتخفيض الوقت ال
حنة راج عن الش حنةلإلف راج عن الش مية  . . لإلف ة الهاش ة األردني ي المملك ميةوف ة الهاش ة األردني ي المملك تخد ي  ُي،،وف تخدس راءاتس ة اإلج راءاتم الحاسوب وميكن ة اإلج ة م الحاسوب وميكن ام التعريف ة  ونظ ام التعريف  ونظ

ديالت التشريعية    دخل دخل أ ُأآما آما للتدقيق، للتدقيق، " " القائمة الذهبيةالقائمة الذهبية " " وبرنامج وبرنامجالمتكاملة على شبكة اإلنترنت  المتكاملة على شبكة اإلنترنت   ديالت التشريعية    عدد من التع وفي  وفي      ..عدد من التع
عودية، يُ  ة الس ة العربي عودية، ي  المملك ة الس ة العربي تخدالمملك تخدس وب، س وب، م الحاس ا م الحاس ا آم ادي و ُوآم ل إرش ادي ضع دلي ل إرش يط   ،،ضع دلي ى تبس تمر عل ل مس ري عم يط    ويج ى تبس تمر عل ل مس ري عم  ويج

اون   وتجري في قطر إصالحات تشريعية،           وتجري في قطر إصالحات تشريعية،             . .  وإنهائها بسرعة   وإنهائها بسرعة  إجراءات التجارة العابرة  إجراءات التجارة العابرة   اك تع اون   وهن اك تع ين السلطات     وهن ين السلطات   ب   ب
ة ذ الجمرآي ي المناف اءة العمل ف ي آف ادة ف ةوزي ذ الجمرآي ي المناف اءة العمل ف ي آف ادة ف ان   . . وزي ي لبن ان وف ي لبن تخدت ُتوف ات، ويجريستخدس ا المعلوم ات، ويجريم تكنولوجي ا المعلوم ى   م تكنولوجي ى العمل عل العمل عل

يط يطتبس حنة     تبس ن الش راج ع الزم لإلف ت ال يض الوق راءات وتخف حنة   اإلج ن الش راج ع الزم لإلف ت ال يض الوق راءات وتخف ونس،    . . اإلج رب وت ي المغ ونس،  وف رب وت ي المغ توف تُتس ا خدمخدمت س ا  تكنولوجي  تكنولوجي
 ..ط اإلجراءاتط اإلجراءاتبسبسلمعلومات لزيادة الشفافية وت لمعلومات لزيادة الشفافية وُتنشر انشر ات ُتالمعلومات والمعلومات و

 ::وتقدم هذه الدراسة التوصيات التاليةوتقدم هذه الدراسة التوصيات التالية 
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ع          ههتطبيق تطبيق وو  ))ددالتصدير واالستيرا التصدير واالستيرا ((وضع إطار مؤسسي في آل دولة لتسهيل التجارة         وضع إطار مؤسسي في آل دولة لتسهيل التجارة          -١١ ى جمي اد عل ع        بشكل ج ى جمي اد عل بشكل ج
 ..مل مع آافة المشاآلمل مع آافة المشاآل الرسميين على التعا الرسميين على التعاالمسؤولينالمسؤولينتدريب تدريب المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية، و

 
ات         -٢٢ ات والبيان ادل المعلوم هيل تب ات، وتس ا المعلوم ى تكنولوجي د عل ي تعتم نظم الت ي ال ى تبن ل عل ات        العم ات والبيان ادل المعلوم هيل تب ات، وتس ا المعلوم ى تكنولوجي د عل ي تعتم نظم الت ي ال ى تبن ل عل العم

ائق  ائق والوث ر       ..والوث ذه الدراسة آثي ي ه ا ف د أوردن ر      وق ذه الدراسة آثي ي ه ا ف د أوردن دة باستخدام نظام    فيفي من الحاالت التي قامت     من الحاالت التي قامت    ا ًا وق ا دول عدي دة باستخدام نظام    ه ا دول عدي ذة ""ه ذة الناف الناف
 ..لكترونيا لكترونيًا وتبادل المعلومات والبيانات إ وتبادل المعلومات والبيانات إ""الواحدةالواحدة

 
ا نشر وإتاحة المعلومات        -٣٣ ا هن ي به ا نشر وإتاحة المعلومات       التأآيد على الشفافية، ونعن ا هن ي به وانين   التأآيد على الشفافية، ونعن وانين    التي تشمل الق نظم  التي تشمل الق نظم  وال واإلجراءات،  واإلجراءات،     وال

 ..للتجارة العابرةللتجارة العابرةوو  والقضايا المتعلقة بتسهيل التجارة، والمصروفات المطلوبة، والخدمات التي يتم تقديمها للتجاروالقضايا المتعلقة بتسهيل التجارة، والمصروفات المطلوبة، والخدمات التي يتم تقديمها للتجار
 
 بتسهيل   بتسهيل  ةةعلقعلقتتمممفاوضين التجاريين في الدولة، إلطالعهم على آافة األمور ال        مفاوضين التجاريين في الدولة، إلطالعهم على آافة األمور ال        عقد اجتماعات منتظمة مع ال    عقد اجتماعات منتظمة مع ال     -٤٤

ارة،  ارة، التج يالتج يآ ارة   آ ة التج ي منظم اء ف رى األعض دول األخ ن ال ين م ع المفاوض ل م نهم التفاع ارة    يمك ة التج ي منظم اء ف رى األعض دول األخ ن ال ين م ع المفاوض ل م نهم التفاع   يمك
 ..تكون الحكومات على دراية بما يحدث في المفاوضات الحالية في المنظمةتكون الحكومات على دراية بما يحدث في المفاوضات الحالية في المنظمةآي آي العالمية، والعالمية، و

 
 .. استخدام أساليب تقييم المخاطر في مجال التجارة الدولية، وذلك ألغراض الرقابة والتنفيذ استخدام أساليب تقييم المخاطر في مجال التجارة الدولية، وذلك ألغراض الرقابة والتنفيذالعمل علىالعمل على -٥٥
 
ى   على على التأآيد على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، و      التأآيد على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، و       -٦٦ ى   أن تكون تكاليف هذه الخدمات عل أن تكون تكاليف هذه الخدمات عل

 ..قدر جودتها وتوقيتها وسرعة أدائهاقدر جودتها وتوقيتها وسرعة أدائها
 
 ..جراءات، فذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليفجراءات، فذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليفالعمل على تخفيض الوقت الالزم إلنهاء اإلالعمل على تخفيض الوقت الالزم إلنهاء اإل -٧٧
 
ك في إطار المنافسة                              -٨٨ ة وذل ل البضائع العربي ى نق ل البحري عل ة في مجال النق ك في إطار المنافسة                             تشجيع األساطيل المحلي ة وذل ل البضائع العربي ى نق ل البحري عل ة في مجال النق تشجيع األساطيل المحلي

 ..الدولية، واألمر آذلك بالنسبة لشرآات التأمين المحلية في المنطقةالدولية، واألمر آذلك بالنسبة لشرآات التأمين المحلية في المنطقة
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 دمةـمق
 

ات والتجارة       فهي فهي ، ،  العهد  العهد حديثةحديثة" " تسهيل التجارة تسهيل التجارة ""إن عبارة   إن عبارة     ة للتعريف ة العام ات والتجارة       لم تكن مدرجة ضمن االتفاقي ة للتعريف ة العام لم تكن مدرجة ضمن االتفاقي
ات(( اتالج اك   ..١٩٤٧١٩٤٧) ) الج م أن هن اك  ورغ م أن هن ي ورغ يف ات ف ة الج ات  اتفاقي ة الج ات   ( (١٩٤٧١٩٤٧ اتفاقي ي أصبحت الج ات  الت ي أصبحت الج ي    ))١٩٩٤١٩٩٤الت واد، ه الث م ي  ث واد، ه الث م ث

أنها تيسير التجارة          تنص تنّصالخامسة والثامنة والعاشرة،    الخامسة والثامنة والعاشرة،     أنها تيسير التجارة           على أمور من ش ق بالرسوم            مث   مث  ،، على أمور من ش ا يتعل ور، وم ة العب ق بالرسوم           ل حري ا يتعل ور، وم ة العب ل حري
ة، إال أن             ة، إال أن            واإلجراءات المتصلة بالتصدير واالستيراد، ونشر وإدارة التشريعات التجاري واد ااذه  ذه  ه ه   واإلجراءات المتصلة بالتصدير واالستيراد، ونشر وإدارة التشريعات التجاري واد لم أت تحت       لم م ت أت تحت        ل م ت  ل

وزاري األول          ١٩٩٦١٩٩٦أول مرة عام    أول مرة عام    وقد ظهرت هذه العبارة     وقد ظهرت هذه العبارة       . . عنوان تيسير أو تسهيل التجارة    عنوان تيسير أو تسهيل التجارة     ؤتمر ال ان الم وزاري األول           في بي ؤتمر ال ان الم  في بي
ارة العالمي ة التج ارة العالميلمنظم ة التج علمنظم عة ضمن أرب نغافورة ة ضمن أرب ا قضايا س ق عليه نغافورة  قضايا أطل ا قضايا س ق عليه ك،، قضايا أطل ك وذل ي  وذل د ف ؤتمر األول عق ي  ألن الم د ف ؤتمر األول عق  ألن الم

فافية               يات  يات   األخر  األخر والقضايا الثالث والقضايا الثالث   . . سنغافورةسنغافورة تثمار، والتجارة وسياسة المنافسة، والش ا باالس فافية               هي التجارة وعالقته تثمار، والتجارة وسياسة المنافسة، والش ا باالس هي التجارة وعالقته
ة  تريات الحكومي ي المش ة ف تريات الحكومي ي المش اش    . . ف رى نق د ج اش  وق رى نق د ج ول وق ول ح ي  ح ايا ف ك القض ي  تل ايا ف ك القض ع ل تل وزاري الراب ؤتمر ال ع ل الم وزاري الراب ؤتمر ال ارة الم ة التج ارة منظم ة التج منظم

ى استمرار المناقشات               ٢٠٠١٢٠٠١الذي عقد في مدينة الدوحة عام       الذي عقد في مدينة الدوحة عام       العالمية  العالمية   امي عل ان الخت ى استمرار المناقشات               ، وتم التأآيد في البي امي عل ان الخت أنها ، وتم التأآيد في البي أنها بش   . . بش
ذه القضايا األر   فف، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ الذي عقد في آانكون عام  الذي عقد في آانكون عام ،،ثم جاء المؤتمر الوزاري الخامس   ثم جاء المؤتمر الوزاري الخامس    ذه القضايا األر   كانت ه ع كانت ه ع ب ى   ،،ب ى    باإلضافة إل  باإلضافة إل

 ..هه سببا  في فشل سببًا في فشل،،قضايا الزراعةقضايا الزراعة
 

و  //بصفقة تموز  بصفقة تموز  ""ل إلى ما سمي  ل إلى ما سمي  وصوصتتثر هذا الفشل، إلى أن تم ال   ثر هذا الفشل، إلى أن تم ال   إإوتوقفت المفاوضات   وتوقفت المفاوضات     و  يولي وهي  وهي  " " ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي
 وألغيت    وألغيت   ،،ةةتسهيل التجار   تسهيل التجار   قضية  قضية  هي  هي    ،،تناول قضية واحدة من بين القضايا األربع      تناول قضية واحدة من بين القضايا األربع      يي  ،، لطرق المفاوضات   لطرق المفاوضات  ا ًاإطارإطارتشكل  تشكل  

ثالث      ثالث     من المفاوضات القضايا ال ات    من المفاوضات القضايا ال ات     األخري دة الدوحة   التي آانت     التي آانت      األخري ى أجن دة الدوحة   عل ى أجن دأت بالفعل المفاوضات       . . عل د ب دأت بالفعل المفاوضات     وق د ب بشأن  بشأن  وق
ارة  هيل التج ارة تس هيل التج ام تس ي ع ات ف ة اجتماع دت ثالث ام وعق ي ع ات ف ة اجتماع دت ثالث ر ٢٠٠٥٢٠٠٥وعق اع آخ د اجتم ر أن ينعق ر ، وينتظ اع آخ د اجتم ر أن ينعق  ، وينتظ

 ..٢٢٠٠٥٠٠٥ديسمبر ديسمبر //قبل انعقاد المؤتمر الوزاري السادس في هونغ آونغ في آانون األولقبل انعقاد المؤتمر الوزاري السادس في هونغ آونغ في آانون األول
 

وقد بدأت الدول النامية التي نجحت  وقد بدأت الدول النامية التي نجحت      ..تتسم الموجة الحالية للعولمة بالمنافسة الشرسة في األسواق العالمية       تتسم الموجة الحالية للعولمة بالمنافسة الشرسة في األسواق العالمية        
في الدخول إلى تلك األسواق في السنوات األخيرة في تثبيت أقدامها لتقف جنبا  إلى جنب مع الدول المتقدمة، وهي                   في الدخول إلى تلك األسواق في السنوات األخيرة في تثبيت أقدامها لتقف جنبًا إلى جنب مع الدول المتقدمة، وهي                   

تثمارات           وتترجم    وتترجم   تحقيق إنجازات تنعكس على شعوبها    تحقيق إنجازات تنعكس على شعوبها    تواصل  تواصل   ة واالس اج والعمال ادة في اإلنت تثمارات          رخاء وزي ة واالس اج والعمال ادة في اإلنت ل  ويوي  . . رخاء وزي ل  تمث تمث
وع من   من     ذه الحواجز  ذه الحواجز   وه  وه   ..أهم األسباب التي أدت إلى ذلك في تخفيف الحواجز لزيادة تدفقات التجارة           أهم األسباب التي أدت إلى ذلك في تخفيف الحواجز لزيادة تدفقات التجارة            وع ن ة   ن،ن،يين ة    جمرآي  جمرآي

انو                    ..غير جمرآية غير جمرآية وو ى إصدار ق د عل ا تعتم انو                وبينما تتسم األولى بالسهولة نظرًا ألنه ى إصدار ق د عل ا تعتم ة        وبينما تتسم األولى بالسهولة نظرا  ألنه ى تخفيض أو إزال دعو إل ة        ن ي ى تخفيض أو إزال دعو إل ن ي
ة في                 ة في                التعريفة الجمرآية، تتسم الثانية بالصعوبة ألنها تعتمد على المعامالت واإلجراءات الجمرآية المعقدة المتمثل التعريفة الجمرآية، تتسم الثانية بالصعوبة ألنها تعتمد على المعامالت واإلجراءات الجمرآية المعقدة المتمثل

 ..زيادة عدد األوراق المقدمة إلنهاء اإلجراءات واإلفراج عن الشحنةزيادة عدد األوراق المقدمة إلنهاء اإلجراءات واإلفراج عن الشحنة
 

ت  د تناول توق د تناول ارة وق هيل التج ارة  موضوع تس هيل التج ة موضوع تس ات دولي ةمنظم ات دولي ارة  ،،منظم ة التج ة ومنظم ارك العالمي ة الجم ل منظم ارة   مث ة التج ة ومنظم ارك العالمي ة الجم ل منظم  مث
امالت                         ا إنجاز المع ايير التي يمكن من خالله م المتحدة، وأوضحت الطرق والوسائل والمع امالت                        العالمية واألم ا إنجاز المع ايير التي يمكن من خالله م المتحدة، وأوضحت الطرق والوسائل والمع يسر  يسر  ببالعالمية واألم

ة بالتجارة      ،،الحكوماتالحكوماتلكن لكن وسهولة وفي وقت قياسي،   وسهولة وفي وقت قياسي،    ات األخرى المعني ارك والهيئ ة بالتجارة       وخاصة سلطات الجم ات األخرى المعني ارك والهيئ ، تظل  ، تظل   وخاصة سلطات الجم
ة                   . .  هذه اإلجراءات   هذه اإلجراءات   عن  عن المسؤولةالمسؤولة  هيهي ذ الحدودي ى المناف ات التجارة عل وط بعملي ة                 وبما أن العنصر البشري هو المن ذ الحدودي ى المناف ات التجارة عل وط بعملي وبما أن العنصر البشري هو المن

ا     ييوالموانئ والمطارات، فقد خلق ذلك بيئة       والموانئ والمطارات، فقد خلق ذلك بيئة        ار فيه ا     ث ار فيه تفهام، فالسلوك البشري         الالث ر من التساؤالت وعالمات االس تفهام، فالسلوك البشري         كثي ر من التساؤالت وعالمات االس كثي
 ..الذي يتجه نحو تحقيق اإلنجاز والسرعة دائما  ما يكون محل شبهاتالذي يتجه نحو تحقيق اإلنجاز والسرعة دائمًا ما يكون محل شبهات

 
داً     ٢٠٠١٢٠٠١سبتمبر في نيويورك في عام      سبتمبر في نيويورك في عام      // أيلول  أيلول ١١١١ نتيجة ألحداث     نتيجة ألحداث    جاءت قضايا األمن  جاءت قضايا األمن  وو  د األمور تعقي دا       لتزي د األمور تعقي     .. لتزي

الي يجب تفتيشها                            ابيين وبالت د تحمل أسلحة لإلره ا ق الي يجب تفتيشها                           فقد أصبحت الحاويات والشاحنات عرضة للشكوك في أنه ابيين وبالت د تحمل أسلحة لإلره ا ق فقد أصبحت الحاويات والشاحنات عرضة للشكوك في أنه
اً        . . إلثبات العكس إلثبات العكس  يش وقت ا       وبالطبع يتطلب التفت يش وقت زة للكشف عن األسلحة                  وبالطبع يتطلب التفت ى مفتشين وأجه اج إل ا يحت رًا، آم زة للكشف عن األسلحة                   آبي ى مفتشين وأجه اج إل ا يحت را ، آم ا ا  م   م  ،، آبي

ى شحنات             وو    ..زيادة التكاليف بنسبة آبيرة   زيادة التكاليف بنسبة آبيرة   إلى  إلى  في النهاية   في النهاية   ؤدي  ؤدي  يي أمين عل ادة رسوم الت اليف زي ى تك ى شحنات             هذا باإلضافة إل أمين عل ادة رسوم الت اليف زي ى تك هذا باإلضافة إل
 ..منقولة إلى أماآن معينة في العالممنقولة إلى أماآن معينة في العالم



 

 

-ي -

 

 
خالل السنوات الماضية      خالل السنوات الماضية      ) ) اإلسكوااإلسكوا((عية لغربي آسيا    عية لغربي آسيا    حرصت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما     حرصت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما       وقدوقد 

ًا خاصاً  ارة اهتمام هيل التج ال تس ي مج ة ف درات العربي اء الق الء بن ى إي ا  خاصا  عل ارة اهتمام هيل التج ال تس ي مج ة ف درات العربي اء الق الء بن ى إي ا وو  . . عل ي قامت به ا ترآزت األنشطة الت ي قامت به ترآزت األنشطة الت
ة            اإلسكوا على عقد اجتماعات للخبراء وورشات عمل تدريبية       اإلسكوا على عقد اجتماعات للخبراء وورشات عمل تدريبية        ة          إقليمية ووطنية لرفع درجة الوعي العام في المنطق إقليمية ووطنية لرفع درجة الوعي العام في المنطق

ة وخاصة   ة بة بالعربيالعربي ارة العربي يع التج ة، وتوس ية الصناعات العربي ادة تنافس ي زي ارة ف هيل التج ة ودور تس ة وخاصة   أهمي ارة العربي يع التج ة، وتوس ية الصناعات العربي ادة تنافس ي زي ارة ف هيل التج ة ودور تس أهمي
بالعديد من الدراسات    بالعديد من الدراسات    اإلسكوا  اإلسكوا  قامت  قامت     ذلك،  ذلك، إلىإلىضافة  ضافة  وباإلوباإل  . . البينية، والمساهمة في زيادة معدالت النمو االقتصادي      البينية، والمساهمة في زيادة معدالت النمو االقتصادي      

دها القطاع التجاري العربي أو                  سواء فيما يتع    سواء فيما يتع   ،،التطبيقية آلثار تسهيل التجارة   التطبيقية آلثار تسهيل التجارة    ة التي يتكب ات المالي دها القطاع التجاري العربي أو                 لق بخفض النفق ة التي يتكب ات المالي لق بخفض النفق
ة األخرى،          . . بتوسيع التجارة العربية البينية   بتوسيع التجارة العربية البينية    ة األخرى،        وشأنها شأن المنظمات الدولي في مجال تسهيل      في مجال تسهيل       اإلسكوا     اإلسكوا    اشتمل عمل   اشتمل عمل   وشأنها شأن المنظمات الدولي

 ..من القضايا المتعلقة بتسهيل التجارة والنقلمن القضايا المتعلقة بتسهيل التجارة والنقل واسعواسعطيف طيف التجارة على التجارة على 
 

تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية واقتصار األجندة التفاوضية على تسهيل           تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية واقتصار األجندة التفاوضية على تسهيل           ومع نضوج موضوع    ومع نضوج موضوع     
العبور   ل ب العبور  النق ل ب ت((النق تالترانزي من) ) الترانزي منالمتض ا      المتض ا فيه ة بم راءات الجمرآي ين اإلج ة، وتحس ادة الخامس ي الم ا       ف ا فيه ة بم راءات الجمرآي ين اإلج ة، وتحس ادة الخامس ي الم   ف

ادة العاشرة،                رسوم الخدمات المتضمن  رسوم الخدمات المتضمن   ق المتضمنة في الم فافية في التطبي ة، والش ادة الثامن ادة العاشرة،                 في الم ق المتضمنة في الم فافية في التطبي ة، والش ادة الثامن دول    في الم اق ال دول   واتف اق ال واتف
اج          رى تحت ايا آب ات قض مين المفاوض دم تض ى ع ة عل ي المنظم اء ف اج         األعض رى تحت ايا آب ات قض مين المفاوض دم تض ى ع ة عل ي المنظم اء ف ل    األعض خمة تثق ة ض تثمارات مادي ل    اس خمة تثق ة ض تثمارات مادي  اس

ة ة الجمرآي ل تحديث األنظم ة، مث دول النامي ةآاهل ال ة الجمرآي ل تحديث األنظم ة، مث دول النامي ل وآاهل ال وانئ والنق ة للم ى التحتي ل و وتطوير البن وانئ والنق ة للم ى التحتي ات وتطوير البن ة المعلوم اتأنظم ة المعلوم   أنظم
د المفاوضات            عملها فيما   عملها فيما   اإلسكوا  اإلسكوا  وتبادل البيانات، رآزت    وتبادل البيانات، رآزت     د المفاوضات            يتعلق بتسهيل التجارة على القضايا التي هي قي ك  يتعلق بتسهيل التجارة على القضايا التي هي قي ك  ، وذل   ، وذل
ة  دول العربي اعدة ال ة لمس دول العربي اعدة ال ى لمس ى عل اعل ل معه االتعام ل معه دول . . التعام ة لل ل تدريبي د ورشات عم دول فقامت بعق ة لل ل تدريبي د ورشات عم ةفقامت بعق ةالعربي ى مفاوضات العربي ى مفاوضات  عل  عل

إجراء درا                       ة، وب ة التجارة العالمي ة آمنظم اون مع منظمات دولي ًا بالتع ة حالي إجراء درا                      تسهيل التجارة الجاري ة، وب ة التجارة العالمي ة آمنظم اون مع منظمات دولي ا  بالتع ة حالي سات ووضع    سات ووضع    تسهيل التجارة الجاري
 ..تقارير فنية تمك ن الدول العربية من متابعة مجريات تلك المفاوضات وتحليل أبعادهاتقارير فنية تمّكن الدول العربية من متابعة مجريات تلك المفاوضات وتحليل أبعادها

 
ة                      ة التابع ة                    باإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلسكوا بتنفيذ مشروع مشترك في مجال تسهيل التجارة للجان اإلقليمي ة التابع باإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلسكوا بتنفيذ مشروع مشترك في مجال تسهيل التجارة للجان اإلقليمي

ة   رة الزمني الل الفت دة خ م المتح ة  لألم رة الزمني الل الفت دة خ م المتح ة ،،٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٥لألم ى تنمي روع إل دف المش ة  ويه ى تنمي روع إل دف المش دول األعضاء   ويه ي ال ارة ف دول األعضاء   التج ي ال ارة ف  التج
ا المعلومات واالتصاالت           ا المعلومات واالتصاالت          آمحرك للنمو من خالل استخدام تكنولوجي درات في            . . آمحرك للنمو من خالل استخدام تكنولوجي اء الق ى بن درات في            وسيعمل المشروع عل اء الق ى بن وسيعمل المشروع عل

ة محاور                ى ثالث ة عل دول العربي ة محاور               القطاعين العام والخاص في ال ى ثالث ة عل دول العربي م      ::القطاعين العام والخاص في ال ق فه م       تعمي ق فه ال        تعمي ال       الحكومات وقطاع األعم تسهيل  تسهيل  للالحكومات وقطاع األعم
ال العربي              التجارة والدور الذي تلعبه تكنو    التجارة والدور الذي تلعبه تكنو     ز استخدام قطاع األعم ال العربي              لوجيا االتصاالت والمعلومات في ذلك؛ وتعزي ز استخدام قطاع األعم   ،،لوجيا االتصاالت والمعلومات في ذلك؛ وتعزي

ة في مجال         لهذه التقنيات في أعمالها التجارية؛ و       لهذه التقنيات في أعمالها التجارية؛ و      ،،وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة   وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة    ة في مجال        بناء القدرات الوطني بناء القدرات الوطني
ذآورة    في المجا في المجا وسيقوم المشروع بتوفير عدد من مواد التدريب        وسيقوم المشروع بتوفير عدد من مواد التدريب          . . المفاوضات حول تسهيل التجارة   المفاوضات حول تسهيل التجارة    ذآورة    الت الثالثة الم الت الثالثة الم

ام               إلكترونيا   إلكترونيًا  باللغة العربية   باللغة العربية    ام               عبر األقراص المدمجة التي سيجري توزيعها على الجهات المستفيدة من القطاعين الع عبر األقراص المدمجة التي سيجري توزيعها على الجهات المستفيدة من القطاعين الع
ا             ي ع ع إلكترون ا            والخاص في الدول العربية، باإلضافة إلى تطوير موق ي ع ع إلكترون دة   لغات   لغات   بب  ،،لميلميوالخاص في الدول العربية، باإلضافة إلى تطوير موق دة   ع ة   ع ا العربي ة   بينه ا العربي  متخصص    متخصص   ،،بينه

ين    ارب ب ادل اآلراء والتج ديات لتب ارة، يتضمن منت هيل التج ال تس ي مج ة ف ل المعرف ي نق ين   ف ارب ب ادل اآلراء والتج ديات لتب ارة، يتضمن منت هيل التج ال تس ي مج ة ف ل المعرف ي نق ؤولينف ؤولينالمس ال المس ال  ورج  ورج
ع    ويتوقع أن يصدر  ويتوقع أن يصدر    . . األعمال من حول العالم   األعمال من حول العالم    ذا الموق ع     ه ذا الموق ام               ه ة في منتصف ع ام               في صورته األولي ة في منتصف ع رًا،    . . ٢٠٠٦٢٠٠٦ في صورته األولي را ،  وأخي وأخي

دول              من  من يشمل المشروع عقد عدد   يشمل المشروع عقد عدد    دول              ورشات العمل التدريبية حول الموضوعات المذآورة لمتدربين ومدربين من ال  ورشات العمل التدريبية حول الموضوعات المذآورة لمتدربين ومدربين من ال
 ..العربيةالعربية

 
ة، وهي تهدف               دول العربي بعض ال ام خاص ل الء اهتم ة، وهي تهدف             تعنى هذه الدراسة بموضوع تسهيل التجارة مع إي دول العربي بعض ال ام خاص ل الء اهتم تعنى هذه الدراسة بموضوع تسهيل التجارة مع إي

ارب د       ديم تج ى تق ا، وإل ي يواجهه ديات الت ه والتح راز أهميت ارة وإب هيل التج وم تس اح مفه ى إيض ارب د      إل ديم تج ى تق ا، وإل ي يواجهه ديات الت ه والتح راز أهميت ارة وإب هيل التج وم تس اح مفه ى إيض رى إل رى ول أخ  ول أخ
ى إيضاح المفاوضات            . . في مجال تسهيل التجارة حتى تكون بمثابة دروس يستفاد منها         في مجال تسهيل التجارة حتى تكون بمثابة دروس يستفاد منها          ذه الدراسة إل ى إيضاح المفاوضات          آما تهدف ه ذه الدراسة إل آما تهدف ه

دول األعضاء                     ة من ال دول األعضاء                    الجارية حاليًا في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة، وعرض المقترحات المقدم ة من ال الجارية حاليا  في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة، وعرض المقترحات المقدم
ة الجات  ي اتفاقي واد ثالث ف ة لتحسين م ي المنظم ة الجات ف ي اتفاقي واد ثالث ف ة لتحسين م ي المنظم واد ١٩٩٤١٩٩٤ف واد  هي الم د دراسة     ..١٠١٠، و، و٨٨، ، ٥٥ هي الم ذه الدراسة تع د دراسة وه ذه الدراسة تع وه

 ..نسبة للمفاوضين التجاريين العربنسبة للمفاوضين التجاريين العربمتخصصة تظهر أهميتها بالمتخصصة تظهر أهميتها بال



 

 

-ك -

 

 
ع والطموح       "" وهو بعنوان     وهو بعنوان    ،،األولاألول: : وتضم الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية    وتضم الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية      ين الواق ع والطموح       تسهيل التجارة ب ين الواق اول  يي،  ،  ""تسهيل التجارة ب اول  تن تن

رامج والتنظيمات            ة والب ات الدولي ه، وإيضاح االتفاقي وم وأهميت ذا المفه رامج والتنظيمات           تسهيل التجارة بشكل تفصيلي، إليضاح ه ة والب ات الدولي ه، وإيضاح االتفاقي وم وأهميت ذا المفه تسهيل التجارة بشكل تفصيلي، إليضاح ه
يتناول خدمات البنية األساسية لتسهيل       يتناول خدمات البنية األساسية لتسهيل       هو  هو  وو. . وسبل مواجهتها وسبل مواجهتها   ههالتجارة، والتحديات التي تواجه   التجارة، والتحديات التي تواجه   التي تتناول تسهيل    التي تتناول تسهيل    

ة    التجارة مثل خدمات النقل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات     التجارة مثل خدمات النقل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات      ة والخدمات المالي ة     والخدمات المهني ة والخدمات المالي اول     . .  والخدمات المهني ا يتن اول   آم ا يتن آم
ي جرت ف ذا الجزء المناقشات الت ي جرت فه ذا الجزء المناقشات الت ة ه ارة العالمي ة التج ة ي منظم ارة العالمي ة التج رة حول حول ي منظم ي الفت ارة ف رة تسهيل التج ي الفت ارة ف ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢تسهيل التج

واردة في صيغة تموز                واردة في صيغة تموز               والمفاوضات التي جاءت طبقًا لطرق المفاوضات ال و   //والمفاوضات التي جاءت طبقا  لطرق المفاوضات ال و   يولي ، وإيضاح المقترحات     ، وإيضاح المقترحات     ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي
ك    وو    ..المقدمة من عدد من الدول األعضاء في المنظمة       المقدمة من عدد من الدول األعضاء في المنظمة        ى ذل ك    باإلضافة إل ى ذل ذا الجزء     يغطي   يغطي     ،،باإلضافة إل ذا الجزء     ه اه   ه اه   االتج نحو التحديث    نحو التحديث    االتج

 ..تجارب ناجحة في مجال تسهيل التجارة في عدد آبير من دول العالمتجارب ناجحة في مجال تسهيل التجارة في عدد آبير من دول العالمعرض عرض يي و وواستخدام تكنولوجيا المعلوماتواستخدام تكنولوجيا المعلومات
 

ود التي    ااعرض   عرض   ييوو  ،،ههالمشاآل التي تواجه    المشاآل التي تواجه    وو  تسهيل التجارة في المنطقة العربية    تسهيل التجارة في المنطقة العربية    ويتناول الجزء الثاني    ويتناول الجزء الثاني      ود التي    لجه لجه
ه   تبذلهاتبذلها ه    دول عربية، آما يتم تناول عدة حاالت من المنطقة العربية إليضاح ما تم التوصل إلي نحو تبسيط وتيسير    نحو تبسيط وتيسير     دول عربية، آما يتم تناول عدة حاالت من المنطقة العربية إليضاح ما تم التوصل إلي

 ..ينينلتخليص واإلفراج الجمرآيلتخليص واإلفراج الجمرآيااإجراءات إجراءات 
 

ث    زء الثال ي الج ث  وف زء الثال ي الج رض ت ُتوف رض ع تنتاجات وُتع م االس تنتاجات وت أه م االس دأه دق ةق ةم التوصيات الالزم ع    . . م التوصيات الالزم ى المراج افة إل ذا باإلض ع  ه ى المراج افة إل ذا باإلض ه
 ..لتنفيذي للدراسةلتنفيذي للدراسةوالملخص اوالملخص ا
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 تمهيد
 

رضيي  ق عرضع وم وتطبي ارة آمفه هيل التج ة لتس ة عام زء خلفي ذا الج ق  ه وم وتطبي ارة آمفه هيل التج ة لتس ة عام زء خلفي ذا الج ي    . .  ه ة ف ارب الناجح اول التج و يتن ي  وه ة ف ارب الناجح اول التج و يتن وه
دمها      العالم، والمفاوضات الحالية في منظمة التجارة العالمية والتطورات فيها، ومواقف الدو          العالم، والمفاوضات الحالية في منظمة التجارة العالمية والتطورات فيها، ومواقف الدو           دمها      ل والمقترحات التي ق ل والمقترحات التي ق

 ..عدد من الدول المتقدمة والناميةعدد من الدول المتقدمة والنامية
 

 تسهيل التجارة قضية جديرة باالهتمام  -أوال 
 
ام ربما نتساءل ولماذا تسهيل التجارة؟ هناك عوامل عدة تدفع إلى     ربما نتساءل ولماذا تسهيل التجارة؟ هناك عوامل عدة تدفع إلى     : : الحاجة إلى تسهيل التجارة   الحاجة إلى تسهيل التجارة    -١١ ام االهتم ذا  االهتم ذا   به  به

 ::))١((هتماما  بالغا ، وهيهتمامًا بالغًا، وهيااالموضوع الموضوع 
 

رة  ))أأ((  ادة الكبي رة الزي ادة الكبي و      الزي ا نح ت قيمته ي بلغ ة الت ارة الدولي ي التج و       ف ا نح ت قيمته ي بلغ ة الت ارة الدولي ي التج ام   ٧٢٧٤٧٢٧٤ ف ي ع ون دوالر ف ام    بلي ي ع ون دوالر ف   بلي
ام          ٤٫٥٤٫٥، وبلغ معدل نموها نحو      ، وبلغ معدل نموها نحو      ٢٠٠٣٢٠٠٣ ة بع ة مقارن ام           في المائ ة بع ة مقارن دره         ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائ و ق دل نم دره          وحققت مع و ق دل نم ة في    ٦٫٤٦٫٤ وحققت مع ة في     في المائ  في المائ

ي                    ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٠١٩٩٠((العقد األخير من القرن الماضي       العقد األخير من القرن الماضي        اتج المحل و في الن ذه معدالت النم و ه وق معدالت النم ي                  وتف اتج المحل و في الن ذه معدالت النم و ه وق معدالت النم وتف
ي بلغت  الم الت ي الع الي ف ي بلغت اإلجم الم الت ي الع الي ف ام ٢٫٥٢٫٥اإلجم ي ع ة ف ي المائ ام  ف ي ع ة ف ي المائ ام ٢٠٠٣٢٠٠٣ ف ة بع ام  مقارن ة بع رة ٢٫٣٢٫٣وو  ٢٠٠٢٢٠٠٢ مقارن ي الفت ة ف ي المائ رة  ف ي الفت ة ف ي المائ  ف

و           . . ))٢((٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٠١٩٩٠ ة، وه دفقات التجاري ادة الت أنها زي ن ش راءات م اذ إج ة اتخ ادة نتيج ذه الزي اءت ه د ج و         وق ة، وه دفقات التجاري ادة الت أنها زي ن ش راءات م اذ إج ة اتخ ادة نتيج ذه الزي اءت ه د ج  وق
ًا نحو     وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التجارة  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التجارة    . . ما يجب تطويره واالستمرار فيه  ما يجب تطويره واالستمرار فيه   ل حالي ة تمث ا  نحو     الدولي ل حالي ة تمث ة من    ٣٠٣٠الدولي ة من     في المائ  في المائ

 ؛؛))٣((٢٠٢٠٢٠٢٠ في المائة بحلول عام  في المائة بحلول عام ٥٠٥٠الناتج المحلي العالمي، ويتوقع أن تصل إلى الناتج المحلي العالمي، ويتوقع أن تصل إلى 
 

ات   ))بب((  ا المعلوم ي تكنولوجي ة ف ريعة والمتالحق ورات الس ات  التط ا المعلوم ي تكنولوجي ة ف ريعة والمتالحق ورات الس ي  ووالتط رعة ف ى س ا أدى إل ي  االتصاالت، م رعة ف ى س ا أدى إل االتصاالت، م
 ؛؛اءة النظم التجارية ونقل السلع موضع التجارةاءة النظم التجارية ونقل السلع موضع التجارةاإلنجاز، وانخفاض ملحوظ في التكاليف، وزيادة ملموسة في آفاإلنجاز، وانخفاض ملحوظ في التكاليف، وزيادة ملموسة في آف

 
دة            ))جج((  رة ومعق ات التزامات آثي ذه االتفاقي دة           زيادة وتيرة االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية، وتشمل ه رة ومعق ات التزامات آثي ذه االتفاقي زيادة وتيرة االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية، وتشمل ه

ى الحدود                   . . تتعلق باإلجراءات الجمرآية  تتعلق باإلجراءات الجمرآية   ة عل ى الحدود                 ومن هنا أهمية تسهيل التجارة لتيسير وتبسيط اإلجراءات الجمرآي ة عل ومن هنا أهمية تسهيل التجارة لتيسير وتبسيط اإلجراءات الجمرآي
 ؛؛الدوليةالدولية

 
ة         : : التغيير الواضح في طبيعة السلع موضع التجارة      التغيير الواضح في طبيعة السلع موضع التجارة       ))دد((  ة         فهناك سلع آاملة، وسلع وسيطة، وسلع مجمع   . . فهناك سلع آاملة، وسلع وسيطة، وسلع مجمع

 ؛؛ولكل نوع من أنواع السلع هذه إجراءات يجب اتباعهاولكل نوع من أنواع السلع هذه إجراءات يجب اتباعها
 

ة، سواء في مجال التخليص أو في                  ))•((  ة، سواء في مجال التخليص أو في                 الزيادة المطردة في تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة الدولي الزيادة المطردة في تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة الدولي
 ..ولذا وجب العمل على تخفيض هذه التكاليف من خالل تسهيل التجارةولذا وجب العمل على تخفيض هذه التكاليف من خالل تسهيل التجارة  . . مجال النقل وغيرهمامجال النقل وغيرهما

 
امالت                  دة في المع رة معق تلزم إجراءات آثي ادي تس امالت                وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية التبادل التجاري الع دة في المع رة معق تلزم إجراءات آثي ادي تس وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية التبادل التجاري الع

ة           ذه العملي ة          الجمرآية، إذ يبلغ عدد أطراف ه ذه العملي ديم نحو     ٣٠٣٠-٢٧٢٧الجمرآية، إذ يبلغ عدد أطراف ه ًا، وتتطلب تق ديم نحو      طرف ا ، وتتطلب تق ة، ونحو   ٤٠٤٠ طرف ة، ونحو    وثيق ة أو  ٢٠٠٢٠٠ وثيق ة أو   خان  خان
ررة    ٣٠٣٠منها  منها  ((صر من البيانات    صر من البيانات    عنعن ة مك ررة     خان ة مك در                    ). ).  خان ة تق ة مرتفع اليف إداري ى تك دة إل ذه اإلجراءات المعق ؤدي ه در                  وت ة تق ة مرتفع اليف إداري ى تك دة إل ذه اإلجراءات المعق ؤدي ه وت

                                                      
))1((    SWEPRO- National Board of Trade, Trade Facilitation- Impact and Potential Gains, Sweden, 2002.. 
))2((    World Trade Organization, World Trade Report, 2004.. 
))3((    United Nations- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, Trade Facilitation Network, 

New York, 2004.                                                                                                                                                                                           



 

 

-٤-

 

و  و بنح ة  ١٠١٠-٧٧بنح ارة العالمي ة التج الي قيم ن إجم ة م ي المائ ة   ف ارة العالمي ة التج الي قيم ن إجم ة م ي المائ اليف     . . ))٤(( ف ن تك ة م ي المائ د ف يض واح در أن تخف اليف   ويق ن تك ة م ي المائ د ف يض واح در أن تخف ويق
أخير في                بليون دوالر على مستوى العالم، وأ       بليون دوالر على مستوى العالم، وأ      ٤٠٤٠المبادالت التجارية يوفر نحو     المبادالت التجارية يوفر نحو      رة الت وم واحد من فت أخير في               ن تخفيض ي رة الت وم واحد من فت ن تخفيض ي

وفر نحو  لع ي داول الس وفر نحو ت لع ي داول الس نويًا٢٤٠٢٤٠ت ون دوالر س نويا  بلي ون دوالر س ل البحري    . .  بلي اليف النق ن تك ة م ي المائ د ف يض واح ا أن تخف ل البحري  آم اليف النق ن تك ة م ي المائ د ف يض واح ا أن تخف آم
ة (( ارة الدولي ي التج ل ف ائط النق م وس اره أه ة باعتب ارة الدولي ي التج ل ف ائط النق م وس اره أه يا بنح ) ) باعتب ي آس ي ف اتج المحل د الن ن أن يزي يا بنح يمك ي آس ي ف اتج المحل د الن ن أن يزي  و و يمك

د           بليون دوالر، ويمكن لتحسين تجارة      بليون دوالر، ويمكن لتحسين تجارة        ٣،٣٣،٣ ة في الخدمات أن يزي د           الجملة والتجزئ ة في الخدمات أن يزي ون دوالر أخرى      ٣٫٦٣٫٦نحو   نحو   الجملة والتجزئ ون دوالر أخرى    بلي   . . بلي
 ..))٥(( نحو مليون دوالر شهريا  نحو مليون دوالر شهريًاومثال  توفر شيلي بتبنيها نظاما  لتبادل المعلومات إلكترونيا ومثًال توفر شيلي بتبنيها نظامًا لتبادل المعلومات إلكترونيًا

 
ة اإلجراءات          : : مفهوم تسهيل التجارة والهدف منه   مفهوم تسهيل التجارة والهدف منه    -٢٢ وم واضح لتسهيل التجارة يغطي آاف د مفه ة اإلجراءات          ينبغي تحدي وم واضح لتسهيل التجارة يغطي آاف د مفه ينبغي تحدي

ة            التنظيمية الت التنظيمية الت  ى الحدود الدولي دفق التجارة عل ة            ي تؤثر على ت ى الحدود الدولي دفق التجارة عل ر                . . ي تؤثر على ت ادرات لتحري ى وجود مب دولي إل ر              ويشير البنك ال ادرات لتحري ى وجود مب دولي إل ويشير البنك ال
ارة، ارة،التج ل،     التج ية للنق ة األساس ين البني ة وتحس ارة الدولي جيع التج ل،   وتش ية للنق ة األساس ين البني ة وتحس ارة الدولي جيع التج ارة وتش هيل التج ك تس ي ذل ارة وال يعن هيل التج ك تس ي ذل يض وال يعن ل تخف يض ، ب ل تخف ، ب

ه تفاصيله،     وتسهيوتسهي  . . تكاليف التجارة الدولية والنظم المتبعة وإدارة السياسة التجارية       تكاليف التجارة الدولية والنظم المتبعة وإدارة السياسة التجارية        ه ول ي بطبيعت ه تفاصيله،     ل التجارة أمر فن ه ول ي بطبيعت ل التجارة أمر فن
 ..))٦((وهو يعني إزالة آل ما يعيق التجارة الدوليةوهو يعني إزالة آل ما يعيق التجارة الدولية

 
ة                  ة                ويشير مجلس التجارة في السويد إلى أن تسهيل التجارة يشمل تبسيط آافة اإلجراءات والجوانب اإلداري ويشير مجلس التجارة في السويد إلى أن تسهيل التجارة يشمل تبسيط آافة اإلجراءات والجوانب اإلداري

لعة من         المتعلقة بالتجارة مثل إدارة الجمارك والنظم الفنية والمعايير وآل ما يتعلق بت           المتعلقة بالتجارة مثل إدارة الجمارك والنظم الفنية والمعايير وآل ما يتعلق بت            ال الس لعة من         دفق المعلومات وبانتق ال الس دفق المعلومات وبانتق
دفوعات   تكمال الم تري واس ى المش ائع إل دفوعات  الب تكمال الم تري واس ى المش ائع إل هيل      . . ))٧((الب ى أن تس ة إل اون االقتصادي والتنمي ة التع ير منظم ا تش هيل    آم ى أن تس ة إل اون االقتصادي والتنمي ة التع ير منظم ا تش آم

ى                         ارة تسهيل التجارة تستخدم عل دفق التجارة، وأن عب ى                        التجارة يشمل الخطوات آلها التي يمكن اتخاذها لتسهيل ت ارة تسهيل التجارة تستخدم عل دفق التجارة، وأن عب التجارة يشمل الخطوات آلها التي يمكن اتخاذها لتسهيل ت
وا         ة أن وا        نطاق واسع لتغطي آاف ة أن ال                  نطاق واسع لتغطي آاف ق انتق ك فحص المنتجات وعوائ ا في ذل ة للتجارة، بم ر التعريفي ال                  ع الحواجز غي ق انتق ك فحص المنتجات وعوائ ا في ذل ة للتجارة، بم ر التعريفي ع الحواجز غي

ة ةالعمال راءات     . . العمال يق إلج يط وتنس ه تبس ى أن ارة عل هيل التج ى تس ة إل ارة العالمي ة التج ي منظم ير النقاشات ف راءات   وتش يق إلج يط وتنس ه تبس ى أن ارة عل هيل التج ى تس ة إل ارة العالمي ة التج ي منظم ير النقاشات ف وتش
ة  ارة الدولي ة التج ارة الدولي ال البي      ))٨((التج ديم وانتق ع وتق ة بجم ات المتعلق طة والتطبيق ة األنش مل آاف ي تش ال البي       الت ديم وانتق ع وتق ة بجم ات المتعلق طة والتطبيق ة األنش مل آاف ي تش تندات   الت ات والمس تندات  ان ات والمس ان

 ..المطلوبة لنقل أو تحريك السلع موضع التجارة الدوليةالمطلوبة لنقل أو تحريك السلع موضع التجارة الدولية
 

ال لكل طرف من األطراف المشارآة،                  اليف األعم ال لكل طرف من األطراف المشارآة،                والهدف من تسهيل التجارة واضح هو تخفيض تك اليف األعم والهدف من تسهيل التجارة واضح هو تخفيض تك
ويتطلب  ويتطلب    . . وذلك بإزالة األعباء اإلدارية غير الضرورية التي تصاحب انتقال السلع والخدمات عبر الحدود الدولية         وذلك بإزالة األعباء اإلدارية غير الضرورية التي تصاحب انتقال السلع والخدمات عبر الحدود الدولية         

ات                        إنإن اك تباين ى ال تكون هن دول آأساس حت ا في آل ال تم العمل به ات                        جاز هذا الهدف تحديث وإنشاء معايير دولية ي اك تباين ى ال تكون هن دول آأساس حت ا في آل ال تم العمل به جاز هذا الهدف تحديث وإنشاء معايير دولية ي
 ..تشكل ثغرات يمكن من خاللها نقض القوانين واألعرافتشكل ثغرات يمكن من خاللها نقض القوانين واألعراف

 
ول إن األطراف الرئيسية في تسهيل التجارة هي                 : : األطراف العاملة في مجال تسهيل التجارة      األطراف العاملة في مجال تسهيل التجارة       -٣٣ ا الق ول إن األطراف الرئيسية في تسهيل التجارة هي                 يمكنن ا الق يمكنن

ة                تلك العاملة في  تلك العاملة في   ى اإلدارات والسلطات الحكومي ام، باإلضافة إل ة                 مجال تجارة الخدمات بوجه ع ى اإلدارات والسلطات الحكومي ام، باإلضافة إل اك خدمات     . .  مجال تجارة الخدمات بوجه ع اك خدمات   فهن فهن
أمين، والخدمات                   وك وشرآات الت ة التي تشمل البن أمين، والخدمات                  االتصاالت، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالي وك وشرآات الت ة التي تشمل البن االتصاالت، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالي

دمات        ع، وخ دمات التوزي رهم، وخ ين وغي انونيين والفني ارين الق ل المستش ة مث دمات       المهني ع، وخ دمات التوزي رهم، وخ ين وغي انونيين والفني ارين الق ل المستش ة مث لالمهني لالنق لطات    . . النق اك الس لطات  وهن اك الس وهن
دار       ة بإص لطات المعني ري، والس ر البيط ة بالصحة والحج لطات المعني ارك، والس لطات الجم ل س ة مث دار      الحكومي ة بإص لطات المعني ري، والس ر البيط ة بالصحة والحج لطات المعني ارك، والس لطات الجم ل س ة مث الحكومي

ليات       المة، والقنص األمن والس ة ب ارات، واإلدارات الخاص وانئ والمط لطات الم اريح، وس ليات      التص المة، والقنص األمن والس ة ب ارات، واإلدارات الخاص وانئ والمط لطات الم اريح، وس الطبع   . . التص الطبع وب  وب

                                                      
 ..United Nations- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  مصدر سبق ذكرهمصدر سبق ذكره  ) ) 4((
))5 ( (  World Bank, Trade Note, Trade Facilitation,Using WTO Disciplines to promote Development, 10 May 2004.. 
))6((    World Bank, Development, Trade and the WTO, A Hank Book, Washington, 2002.. 
 ..SWEPRO، ، مصدر سبق ذكرهمصدر سبق ذكره  ) ) 7((
))8((    Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Trade Facilitation: The Benefits of simpler more 

Transparent Border procedures, 2003.                                                                                                                                                         
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رة من             . . التجارةالتجارة وممثلو غرف     وممثلو غرف    ))٩((هناك المستوردون والمصدرون والمصنعون   هناك المستوردون والمصدرون والمصنعون    رة من           ومن الواضح أن وجود شبكة آبي ومن الواضح أن وجود شبكة آبي
 ..األطراف العاملة في مجال تسهيل التجارة يؤدي إلى تعقيدات آثيرةاألطراف العاملة في مجال تسهيل التجارة يؤدي إلى تعقيدات آثيرة

 
هناك عدد من االتفاقيات الدولية التي       هناك عدد من االتفاقيات الدولية التي       : : االتفاقيات الدولية والبرامج والمنظمات التي تتناول تسهيل التجارة       االتفاقيات الدولية والبرامج والمنظمات التي تتناول تسهيل التجارة        -٤٤

ارة  هيل التج ى تس ر عل أثير مباش ا ت ارة له هيل التج ى تس ر عل أثير مباش ا ت ك و  . . له رى ذل ك وون رى ذل ف  ون ام الوص ة بنظ ات المتعلق ي االتفاقي حًا ف ف  اض ام الوص ة بنظ ات المتعلق ي االتفاقي حا  ف  اض
تج                  ة ألي من تج                 المنسق للسلع والترميز أو ما يسمى بالنظام المنسق، وتحدد هذه االتفاقيات تصنيف التعريفة الجمرآي ة ألي من   . . المنسق للسلع والترميز أو ما يسمى بالنظام المنسق، وتحدد هذه االتفاقيات تصنيف التعريفة الجمرآي

اني                       انون الث ة في آ دة دولي اني                      وقد تم تطوير النظام المنسق من خالل منظمة الجمارك العالمية، في إطار معاه انون الث ة في آ دة دولي اير  //وقد تم تطوير النظام المنسق من خالل منظمة الجمارك العالمية، في إطار معاه اير  ين ين
د مستوى           وقد التزمت وقد التزمت   . . ١٩٨٨١٩٨٨ د مستوى            األطراف المتعاقدة بتطبيق النظام المنسق عن ام تعطي      ٦٦ األطراف المتعاقدة بتطبيق النظام المنسق عن ام تعطي       أرق اً  ١٢٤١١٢٤١ أرق ا    عنوان ا    . .  عنوان ا  أم أم

دد     دت ع د عق ة فق ارة العالمي ة التج بة لمنظم دد    بالنس دت ع د عق ة فق ارة العالمي ة التج بة لمنظم ارة،      ا ًابالنس هيل التج ى تس ر عل أثير مباش ا ت ي له ات الت ن االتفاق ارة،       م هيل التج ى تس ر عل أثير مباش ا ت ي له ات الت ن االتفاق  م
 ::))١٠((وتشملوتشمل

 
راخيص         اتفاقا  بشأن إجراءات تراخيص االستيراد صمم للتأآي      اتفاقًا بشأن إجراءات تراخيص االستيراد صمم للتأآي       ))أأ((  راخيص         د على أن تكون عمليات إدارة نظام ت د على أن تكون عمليات إدارة نظام ت

 ؛؛االستيراد غير تمييزية وطبيعية وال تعيق التجارةاالستيراد غير تمييزية وطبيعية وال تعيق التجارة
 

 ؛؛تفاق التخمين الجمرآيتفاق التخمين الجمرآيإإ ))بب(( 
 

 ؛؛إتفاقا  بشأن قواعد المنشأإتفاقًا بشأن قواعد المنشأ ))جج(( 
 

 ؛؛اتفاقا  بشأن الحواجز التقنية أمام التجارةاتفاقًا بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة ))دد(( 
 

 ؛؛اإلتفاق الخاص بإجراءات الصحة والصحة النباتيةاإلتفاق الخاص بإجراءات الصحة والصحة النباتية ))•(( 
 

 ؛؛اتفاقا  بشأن الفحص قبل الشحناتفاقًا بشأن الفحص قبل الشحن ))وو(( 
 

 ؛؛االتفاقية العامة للتجارة في الخدماتاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ))زز(( 
 

 ؛؛اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكريةاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية ))حح(( 
 

ة مباشرة بتسهيل       ١٩٤٧١٩٤٧، التي ورثت عن الجات      ، التي ورثت عن الجات      ١٩٩٤١٩٩٤اتفاقية الجات   اتفاقية الجات    ))طط((  ة مباشرة بتسهيل        بعض المواد التي لها عالق  بعض المواد التي لها عالق
 ::))١١(( تسهيل التجارة، وهذه المواد هي تسهيل التجارة، وهذه المواد هيالتجارة وإن لم تدرج تحت عنوانالتجارة وإن لم تدرج تحت عنوان

 
وان       : : المادة الخامسة المادة الخامسة  ))١١((   أتي تحت عن وان       وت أتي تحت عن ور   ""وت ة العب ور   حري ة العب ل األخرى،          " " حري ل األخرى،          للسلع والسفن ووسائط النق للسلع والسفن ووسائط النق

 ؛؛وذلك في إطار العبور على الحدود بين الدولوذلك في إطار العبور على الحدود بين الدول
 

                                                      
، ورشة العمل اإلقليمية حول تسـهيل التجـارة،         ، ورشة العمل اإلقليمية حول تسـهيل التجـارة،         إطار عام باإلشارة إلى المنطقة العربية     إطار عام باإلشارة إلى المنطقة العربية       -  تسهيل التجارة تسهيل التجارة   ،، محمد رضوان   محمد رضوان  ) ) 9((

 ..٢٢٠٠٤٠٠٤  يونيويونيو//اإلسكوا، حزيراناإلسكوا، حزيران

 ..,World Bank, Development, Trade and the WTO  مصدر سبق ذكرهمصدر سبق ذكره  ))10((
))11((  WTO, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, The legal Text, Geneva, Switzerland, 

1994.                                                                                                                                                                                                              
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 ؛؛""الرسوم واإلجراءات ذات العالقة بالتصدير واالستيرادالرسوم واإلجراءات ذات العالقة بالتصدير واالستيراد""وتأتي تحت عنوان وتأتي تحت عنوان : : المادة الثامنةالمادة الثامنة ))٢٢((  
 

رة ))٣٣((   ادة العاش رةالم ادة العاش وان  : : الم ت عن أتي تح وان  وت ت عن أتي تح ة ""وت ريعات التجاري ر وإدارة التش ة نش ريعات التجاري ر وإدارة التش ذه   ". ". نش ت ه ذه وآان ت ه  وآان
ام                ذ ع ة من ام               المواد الثالث موضع نقاش في منظمة التجارة العالمي ذ ع ة من أغسطس  أغسطس  // وحتى آب    وحتى آب   ١٩٩٧١٩٩٧المواد الثالث موضع نقاش في منظمة التجارة العالمي

نغافورة              // حين صدرت صفقة تموز     حين صدرت صفقة تموز    ٢٠٠٤٢٠٠٤ تبعاد ثالث من قضايا س نغافورة              يوليو التي نصت على اس تبعاد ثالث من قضايا س يوليو التي نصت على اس
ى تسهيل التجارة يجري                 من المفاوضات على أجند   من المفاوضات على أجند    اوض عل ة للتف ى تسهيل التجارة يجري                 ة الدوحة، ووضعت طريق اوض عل ة للتف ة الدوحة، ووضعت طريق
 ..التفاوض بموجبها حاليا التفاوض بموجبها حاليًا

 
ا الرسمية وأنشطتها حول تسهيل التجارة               أما بالنسبة لمنظمة الجمارك العالمية فغالبا      أما بالنسبة لمنظمة الجمارك العالمية فغالباً       ا الرسمية وأنشطتها حول تسهيل التجارة                ما تتمحور مهمته   . .  ما تتمحور مهمته

 ::))١٢((وهناك في إطار المنظمة عدة اتفاقيات في هذا المجال، مثلوهناك في إطار المنظمة عدة اتفاقيات في هذا المجال، مثل
 

ادة        " " تبسيط وتنسيق إجراءات الجمارك   تبسيط وتنسيق إجراءات الجمارك   ""وهي االتفاقية الدولية لـ     وهي االتفاقية الدولية لـ     : : اتفاقية آيوتو اتفاقية آيوتو  ))أأ((  ى زي ادة        التي تهدف إل ى زي التي تهدف إل
ارك       رامج الجم ة لب ة الخصائص الفني طة مراجع ك بواس الم، وذل ول الع ارك ح ة إدارة الجم اءة وفعالي ارك      آف رامج الجم ة لب ة الخصائص الفني طة مراجع ك بواس الم، وذل ول الع ارك ح ة إدارة الجم اءة وفعالي د   . . آف د وق وق

 ؛؛ ون قحت فيما بعد وُنقحت فيما بعد١٩٧٣١٩٧٣اعتمدت هذه االتفاقية عام اعتمدت هذه االتفاقية عام 
 

 ؛؛برنامج إصالح وتحديث الجماركبرنامج إصالح وتحديث الجمارك ))بب(( 
 

ة أو      ))جج((  امالت الجمرآي ي المع تقامة ف ة بخصوص االس ة العالمي ة الجمرآي اص للمنظم الن الخ ة أو     االع امالت الجمرآي ي المع تقامة ف ة بخصوص االس ة العالمي ة الجمرآي اص للمنظم الن الخ  االع
ي إدارات        اد ف ة الفس ة بمكافح دمات التجاري ي الخ ة ف ق النزاه ى تحقي دف إل ذي يه ا، ال إعالن أروش مى ب ا يس ي إدارات       م اد ف ة الفس ة بمكافح دمات التجاري ي الخ ة ف ق النزاه ى تحقي دف إل ذي يه ا، ال إعالن أروش مى ب ا يس م

 ..الجماركالجمارك
 

 ..البنك الدوليالبنك الدوليوهناك برامج أخرى تتعلق بتسهيل التجارة في منظمة الجمارك العالمية ووهناك برامج أخرى تتعلق بتسهيل التجارة في منظمة الجمارك العالمية و 
 

ة    ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر األم ل م ارة، مث هيل التج تم بتس ة أخرى ته ات دولي اك منظم ا أن هن ة  آم ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر األم ل م ارة، مث هيل التج تم بتس ة أخرى ته ات دولي اك منظم ا أن هن آم
رة في مجال تسهيل التجارة                         ))األونكتاداألونكتاد(( ودًا آثي ذل جه زال تب رة في مجال تسهيل التجارة                         ، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا التي ال ت ودا  آثي ذل جه زال تب ، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا التي ال ت

م    ، ومرآز التجارة الدولية، ولجنة      ، ومرآز التجارة الدولية، ولجنة      ١٩٦٠١٩٦٠منذ عام   منذ عام    ى لجان األم م    األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باإلضافة إل ى لجان األم األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باإلضافة إل
ا ((، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ))اإلسكوااإلسكوا((المتحدة األخرى مثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    المتحدة األخرى مثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     ا اإليك ، ، ))اإليك

ة     ، واللجنة االقتصادية ألم   ، واللجنة االقتصادية ألم   ))اإلسكاباإلسكاب((واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ       واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ        ة ومنطق ة     ريكا الالتيني ة ومنطق ريكا الالتيني
اريبي  ر الك اريبي البح ر الك الك((البح الكاإلآ دول أمر  ))اإلآ رة ل ارة الح اق التج ي، واتف اد األوروب ذلك االتح دول أمر  ، وآ رة ل ارة الح اق التج ي، واتف اد األوروب ذلك االتح مالية يي، وآ ا الش مالية ك ا الش ا((ك االنافت ، ، ))النافت

ادئ   يط اله يا والمح ي آس ادي ف اون االقتص س التع ة، ومجل دول العربي ة ال ادئ  وجامع يط اله يا والمح ي آس ادي ف اون االقتص س التع ة، ومجل دول العربي ة ال ك((وجامع كأبي اون ))أبي ة التع اون ، ومنظم ة التع ، ومنظم
 ..االقتصادي والتنمية في أوروبا، وغيرهااالقتصادي والتنمية في أوروبا، وغيرها

 
ة  -٥٥ ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط ارة ف هيل التج ة تس ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط ارة ف هيل التج ي  : : تس ة ف وعًا للمناقش ارة موض هيل التج بح تس ي  أص ة ف وعا  للمناقش ارة موض هيل التج بح تس  أص

، وهو العام الذي تلى عقد المؤتمر الوزاري األول لمنظمة التجارة العالمية            ، وهو العام الذي تلى عقد المؤتمر الوزاري األول لمنظمة التجارة العالمية            ١٩٩٧١٩٩٧منظمة التجارة العالمية في عام      منظمة التجارة العالمية في عام      
ام  ي ع ام ف ي ع نغاف   ١٩٩٦١٩٩٦ف ايا س ميت قض ايا، س ع قض ه أرب نغافورة ونتجت عن ي س نغاف    ف ايا س ميت قض ايا، س ع قض ه أرب نغافورة ونتجت عن ي س ي ف يورة، ه ارة  : : ورة، ه ين التج ة ب ارة  العالق ين التج ة ب العالق

ة      تريات الحكومي ي المش فافية ف ارة، والش هيل التج ة، وتس ة المنافس ارة وسياس تثمار، والتج ة     واالس تريات الحكومي ي المش فافية ف ارة، والش هيل التج ة، وتس ة المنافس ارة وسياس تثمار، والتج د أوصى    . . واالس د أوصى  وق وق
ع       ) ) وليس مفاوضات وليس مفاوضات ((المؤتمر الوزاري بضرورة إجراء دراسات استطالعية ومناقشات        المؤتمر الوزاري بضرورة إجراء دراسات استطالعية ومناقشات         ذه القضايا األرب ع       حول ه ذه القضايا األرب   . . حول ه

 .. وقدمت مقترحات على آل من هذه الموضوعات وقدمت مقترحات على آل من هذه الموضوعاتوقد جرى مثل هذه الدراسات والمناقشاتوقد جرى مثل هذه الدراسات والمناقشات

                                                      
))12 ( (Brian Rankin Staples, Trade Facilitation, 19 October 1998, Draft.. 
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ام                          د في جنيف ع ذي عق اني ال وزاري الث ؤتمر ال ى جاء الم ام                        واستمرت هذه المناقشات حت د في جنيف ع ذي عق اني ال وزاري الث ؤتمر ال ى جاء الم تم     ١٩٩٨١٩٩٨واستمرت هذه المناقشات حت م ي تم      ول م ي  ول
ام            . . تناول هذه القضايا فيه   تناول هذه القضايا فيه    ة ع ياتل في نهاي ام          آذلك فشل المؤتمر الوزاري الثالث الذي عقد في س ة ع ياتل في نهاي اذ   ١٩٩٩١٩٩٩آذلك فشل المؤتمر الوزاري الثالث الذي عقد في س اذ    في اتخ  في اتخ

 ثم جاء المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في مدينة الدوحة في               ثم جاء المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في مدينة الدوحة في                ..لتجارة العالمية لتجارة العالمية أية قرارات تتعلق بموضوعات ا    أية قرارات تتعلق بموضوعات ا    
ام  ام قطر ع ة ٢٠٠١٢٠٠١قطر ع ة للتنمي دة الدوح مي بأجن ا س ه م م عن ة ، ونج ة للتنمي دة الدوح مي بأجن ا س ه م م عن ة    . . ، ونج ؤتمر الدوح وزاري لم د تضمن اإلعالن ال ة  وق ؤتمر الدوح وزاري لم د تضمن اإلعالن ال وق

ى إجر       ٢٧٢٧وفيما يتعلق بتسهيل التجارة نصت الفقرة       وفيما يتعلق بتسهيل التجارة نصت الفقرة         . . الموضوعات األربعة الموضوعات األربعة  وزاري عل ى إجر        من اإلعالن ال وزاري عل ة   من اإلعالن ال ة  اء مراجع اء مراجع
ة الجات        ة الجات       للجوانب المتصلة بتسهيل التجارة في المواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاقي ؛ راجع اإلطار   ؛ راجع اإلطار   ١٩٩٤١٩٩٤للجوانب المتصلة بتسهيل التجارة في المواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاقي

١١.. 
 

 (*)  تسهيل التجارة-١اإلطار 
 

ى تحسين                     -٢٧٢٧البند  البند    ا، وبالحاجة إل راج عنه امالت تخليصها واإلف ى تحسين                      إننا، إذ نعترف بأهمية تسهيل حرآة البضائع، ومع ا، وبالحاجة إل راج عنه امالت تخليصها واإلف  إننا، إذ نعترف بأهمية تسهيل حرآة البضائع، ومع
اًء                       المساعدالمساعد وزاري بن ؤتمر ال دورة الخامسة للم د ال د عق ى إجراء مفاوضات بع اء                        ة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال، نتفق عل وزاري بن ؤتمر ال دورة الخامسة للم د ال د عق ى إجراء مفاوضات بع ة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال، نتفق عل

اليب المفاوضات                 التوافق الصريح، بشأن أس دورة، ب اليب المفاوضات                على قرار ُيتخذ في تلك ال التوافق الصريح، بشأن أس دورة، ب دورة            . . على قرار ي تخذ في تلك ال د ال ي تفصلنا عن عق رة الت دورة          وخالل الفت د ال ي تفصلنا عن عق رة الت وخالل الفت
واد                      الخامسة للمؤتمر الوزاري، يعمل الفريق الم     الخامسة للمؤتمر الوزاري، يعمل الفريق الم      ة الجوانب المتصلة بتيسير التجارة في الم ى مراجع ي بتيسير التجارة عل واد                      عن ة الجوانب المتصلة بتيسير التجارة في الم ى مراجع ي بتيسير التجارة عل عن

ارة    ة والتج ات الجمرآي أن التعريف ام بش اق الع ن االتف رة م ة والعاش ة والثامن ارة   الخامس ة والتج ات الجمرآي أن التعريف ام بش اق الع ن االتف رة م ة والعاش ة والثامن ات ((الخامس ات الج ينها ))١٩٩٤١٩٩٤الج ينها ، وتوضيحها وتحس ، وتوضيحها وتحس
ة  حسب االقتضاء، ويتبي ن احتياجات األعضاء وأولوياتهم في مجال تيسير التجارة، وال   حسب االقتضاء، ويتبَين احتياجات األعضاء وأولوياتهم في مجال تيسير التجارة، وال    ة  سيما احتياجات وأولويات البلدان النامي سيما احتياجات وأولويات البلدان النامي

واً   ل نم دان األق وا   والبل ل نم دان األق درات        . . والبل اء الق ين لبن ين الالزم دعم الفني اعدة وال ديم المس د بتق درات      ونتعه اء الق ين لبن ين الالزم دعم الفني اعدة وال ديم المس د بتق ونتعه
 ..في هذا المجالفي هذا المجال

______________________________________ 
 ..٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني١٤١٤-٩٩نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، (*) (*)  

 
ع في شباط                نغافورة األرب ع في شباط              وقد استؤنفت المناقشات حول قضايا س نغافورة األرب ر   //وقد استؤنفت المناقشات حول قضايا س ر   فبراي اد       ٢٠٠٢٢٠٠٢فبراي ى انعق اد        واستمرت حت ى انعق  واستمرت حت

ام    //المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في أيلول       المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في أيلول        ام    سبتمبر ع دم عدد            . . ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمبر ع ذه المناقشات ق دم عدد          وفي ه ذه المناقشات ق وفي ه
ث            ث           من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية مقترحات على المواد ال ى          الالالث  الث  من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية مقترحات على المواد ال ذآر، وسوف نتطرق إل الفة ال ى          س ذآر، وسوف نتطرق إل الفة ال س

ا       . . هذه المقترحات بالتفصيل في جزء الحق من هذه الدراسة    هذه المقترحات بالتفصيل في جزء الحق من هذه الدراسة     ق بتسهيل التجارة أو غيره ا     ولم تحدث تطورات تتعل ق بتسهيل التجارة أو غيره ولم تحدث تطورات تتعل
ل قضايا                       ة، مث دول المتقدم م ال ل قضايا                      من الموضوعات في مؤتمر آانكون الذي فشل نتيجة تصادم اآلراء حول قضايا ته ة، مث دول المتقدم م ال من الموضوعات في مؤتمر آانكون الذي فشل نتيجة تصادم اآلراء حول قضايا ته

ا                  سنغافورة األربع، وقضايا تهم   سنغافورة األربع، وقضايا تهم    رة، عبرت عنه دول الفقي ا                   الدول النامية، مثل قضايا الزراعة ومشكلة القطن في ال رة، عبرت عنه دول الفقي  الدول النامية، مثل قضايا الزراعة ومشكلة القطن في ال
 ..مجموعة الدول العشرينمجموعة الدول العشرين

 
وبعد مؤتمر آانكون توقفت المفاوضات في منظمة التجارة العالمية حتى جاءت مبادرات من مجموعات                وبعد مؤتمر آانكون توقفت المفاوضات في منظمة التجارة العالمية حتى جاءت مبادرات من مجموعات                 

مة تنادي بإهمال ثالث من قضايا        مة تنادي بإهمال ثالث من قضايا        من الدول تدعو إلى العودة إلى مائدة المفاوضات، وطرحت أفكار من دول متقد            من الدول تدعو إلى العودة إلى مائدة المفاوضات، وطرحت أفكار من دول متقد            
ا سمي بصفقة تموز               . . سنغافورة واإلبقاء على قضية تسهيل التجارة فقط        سنغافورة واإلبقاء على قضية تسهيل التجارة فقط         ى م م التوصل إل ا سمي بصفقة تموز             وت ى م م التوصل إل و   //وت و   يولي  التي    التي   ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي

رة أخرى           تئنافها م رة أخرى          ترآز على طرق المفاوضات وعلى اس تئنافها م ة تموز       . . ترآز على طرق المفاوضات وعلى اس ة تموز     وفي نهاي و   //وفي نهاي و   يولي ، صدر عن المجلس       ، صدر عن المجلس       ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي
 تناول قضايا الزراعة والقطن والتنمية والمعاملة الخاصة والتفضيلية            تناول قضايا الزراعة والقطن والتنمية والمعاملة الخاصة والتفضيلية           العام لمنظمة التجارة العالمية مشروع قرار     العام لمنظمة التجارة العالمية مشروع قرار     

دعم، واإلجراءات المضادة         ((والمساعدات الفنية والتنفيذ والخدمات والقواعد      والمساعدات الفنية والتنفيذ والخدمات والقواعد       دعم، واإلجراءات المضادة         مثل مواجهة سياسات اإلغراق، وال ) ) مثل مواجهة سياسات اإلغراق، وال
ارة  هيل التج ات وتس وية المنازع ارة وتس هيل التج ات وتس وية المنازع رق       . . وتس ن ط ة وم دة الدوح ن أجن رى م ثالث األخ ايا ال قطت القض رق     وأس ن ط ة وم دة الدوح ن أجن رى م ثالث األخ ايا ال قطت القض وأس

دء المفاوضات التي تستهدف توضيح وتحسين                          . . فاوضاتفاوضاتالمالم ة ب ة التجارة العالمي ام لمنظم دء المفاوضات التي تستهدف توضيح وتحسين                        وقد قرر المجلس الع ة ب ة التجارة العالمي ام لمنظم وقد قرر المجلس الع
ة الجات                   ة والعاشرة من اتفاقي واد الخامسة والثامن ة الجات                  الجوانب ذات الصلة من الم ة والعاشرة من اتفاقي واد الخامسة والثامن دفق     ١٩٩٤١٩٩٤الجوانب ذات الصلة من الم ادة ت ك بهدف زي دفق     ، وذل ادة ت ك بهدف زي ، وذل

 ..٢٢التجارة الدولية؛ راجع اإلطار التجارة الدولية؛ راجع اإلطار 
 

 (*)لقة بتسهيل التجارة  طرائق للمفاوضات المتع-٢اإلطار 



 

 

-٨-

 

 
اق الغات                   -١١ اق الغات                  ستهدف المفاوضات إلى توضيح وتحسين الجوانب ذات الصلة من المواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتف ستهدف المفاوضات إلى توضيح وتحسين الجوانب ذات الصلة من المواد الخامسة والثامنة والعاشرة من اتف

ام  ام لع ت  ١٩٩٤١٩٩٤لع ابرة بالترانزي لع الع ك الس ي ذل ا ف ا وتخليصها، بم راج عنه لع واإلف ة الس ل حرآ ادة تعجي ة زي ت   بغي ابرة بالترانزي لع الع ك الس ي ذل ا ف ا وتخليصها، بم راج عنه لع واإلف ة الس ل حرآ ادة تعجي ة زي تهدف .  .   بغي تهدف وس وس
ذا المجال             المفاوضات أيضا  إلى ت   المفاوضات أيضًا إلى ت    درات في ه اء الق ذا المجال             حسين المساعدة الفنية والدعم لبن درات في ه اء الق د         .  .  حسين المساعدة الفنية والدعم لبن ى تحدي د         وسترمي المفاوضات أيضًا إل ى تحدي وسترمي المفاوضات أيضا  إل

وانين                     رام الق ألة تسهيل التجارة واحت ا يخص مس ارك والسلطات المختصة األخرى فيم ين الجم ال ب اون فع وانين                    تدابير لضمان تع رام الق ألة تسهيل التجارة واحت ا يخص مس ارك والسلطات المختصة األخرى فيم ين الجم ال ب اون فع تدابير لضمان تع
 ..الجمرآيةالجمرآية

 
ة   -٢٢ دأ المعامل ًا مب ائج المفاوضات تمام تراعي نت ة  وس دأ المعامل ا  مب ائج المفاوضات تمام تراعي نت واً  وس دان نم ل البل ة وأق دان النامي وا   الخاصة والتفضيلية للبل دان نم ل البل ة وأق دان النامي رف .  .  الخاصة والتفضيلية للبل رف ويعت ويعت

ذ االلتزامات                       ة لتنفي ة تقليدي رات انتقالي نح فت ذ االلتزامات                      األعضاء بأن هذا المبدأ ينبغي أن يتجاوز نطاق م ة لتنفي ة تقليدي رات انتقالي نح فت ى الخصوص، يجب أن     .  .  األعضاء بأن هذا المبدأ ينبغي أن يتجاوز نطاق م ى الخصوص، يجب أن     وعل وعل
وافق                  وًا مت دان نم ل البل ة وأق وافق                 يكون مدى وتوقيت االلتزامات التي تضطلع بها البلدان النامي وا  مت دان نم ل البل ة وأق دان في مجال             يكون مدى وتوقيت االلتزامات التي تضطلع بها البلدان النامي ك البل درات تل دان في مجال             ين مع ق ك البل درات تل ين مع ق

 ..ونتفق آذلك على أال ترغم تلك البلدان على القيام باستثمارات في مشاريع البنية التحتية تفوق إمكانياتهاونتفق آذلك على أال ترغم تلك البلدان على القيام باستثمارات في مشاريع البنية التحتية تفوق إمكانياتها.  .  التنفيذالتنفيذ
 
درا                  -٣٣ ة أو ق ة والتجاري درا                 ولن يطلب من أقل البلدان نموًا االضطالع إال بالتزامات تتالءم مع احتياجاتها اإلنمائية والمالي ة أو ق ة والتجاري تها تها ولن يطلب من أقل البلدان نموا  االضطالع إال بالتزامات تتالءم مع احتياجاتها اإلنمائية والمالي

 ..اإلدارية والمؤسسيةاإلدارية والمؤسسية
 
ارة،   -٤٤ هيل التج ال تس ي مج اتهم ف اتهم وأولوي د احتياج ى تحدي ن المفاوضات، سيسعى األعضاء إل زأ م ارة،  وآجزء ال يتج هيل التج ال تس ي مج اتهم ف اتهم وأولوي د احتياج ى تحدي ن المفاوضات، سيسعى األعضاء إل زأ م وآجزء ال يتج

دابير            اليف الت دابير           وبخاصة احتياجات وأولويات البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، وسيعالجون أيضًا شواغل هذه البلدان المتعلقة بتك اليف الت وبخاصة احتياجات وأولويات البلدان النامية وأقل البلدان نموا ، وسيعالجون أيضا  شواغل هذه البلدان المتعلقة بتك
 ..المقترحةالمقترحة

 
دان                        -٥٥ ل البل ة، وأق دان النامي ة بالنسبة للبل درات أمر حاسم األهمي دان                       ونقر بأن تقديم المساعدة الفنية والدعم من أجل بناء الق ل البل ة، وأق دان النامي ة بالنسبة للبل درات أمر حاسم األهمي ونقر بأن تقديم المساعدة الفنية والدعم من أجل بناء الق

ا  تفادة منه ي المفاوضات واالس ة ف ارآة آامل ارآة مش ن المش ا م ك يمكنه وًا، إذ أن ذل ا نم تفادة منه ي المفاوضات واالس ة ف ارآة آامل ارآة مش ن المش ا م ك يمكنه وا ، إذ أن ذل دان األعضاء، .  .  نم زم البل الي، تلت دان األعضاء، وبالت زم البل الي، تلت وبالت
 ..قدمة، بتوفير القدر الكافي من الدعم والمساعدة أثناء المفاوضاتقدمة، بتوفير القدر الكافي من الدعم والمساعدة أثناء المفاوضاتوالسيما منها البلدان المتوالسيما منها البلدان المت

 
ن       -٦٦ ة ع ات الناتج ذ االلتزام ي تنفي وًا ف دان نم ل البل ة وأق دان النامي اعدة البل اعدة لمس دعم والمس ديم ال ًا تق ي أيض ن      وينبغ ة ع ات الناتج ذ االلتزام ي تنفي وا  ف دان نم ل البل ة وأق دان النامي اعدة البل اعدة لمس دعم والمس ديم ال ا  تق ي أيض وينبغ

ا ات ونطاقه ك االلتزام ة تل ًا لطبيع االمفاوضات، وفق ات ونطاقه ك االلتزام ة تل ا  لطبيع أن المفاو.  .  المفاوضات، وفق رف ب ياق، نعت ذا الس ي ه أن المفاووف رف ب ياق، نعت ذا الس ي ه ى بعض وف ؤدي إل ى بعض ضات يمكن أن ت ؤدي إل ضات يمكن أن ت
ة  ة التحتي وير البني ًا لتط ذها دعم ب تنفي د يتطل ي ق ات الت ة االلتزام ة التحتي وير البني ا  لتط ذها دعم ب تنفي د يتطل ي ق ات الت ل  .  .  االلتزام ة آ دان المتقدم تبذل البل دودة، س االت المح ذه الح ي ه ل  وف ة آ دان المتقدم تبذل البل دودة، س االت المح ذه الح ي ه وف

ذها                ى يمكن تنفي ة ونطاق االلتزامات حت ذها               ما في وسعها لضمان توفير الدعم والمساعدة اللذين يكونان لهما صلة مباشرة بطبيع ى يمكن تنفي ة ونطاق االلتزامات حت .  .  ما في وسعها لضمان توفير الدعم والمساعدة اللذين يكونان لهما صلة مباشرة بطبيع
ام أو               غيغي د ن ر أي بل ة ويفتق ة التحتي ين لتطوير البني ام أو               ر أنه من المفهوم أنه في الحاالت التي ال يتوفر فيها الدعم والمساعدة الالزم د ن ر أي بل ة ويفتق ة التحتي ين لتطوير البني ر أنه من المفهوم أنه في الحاالت التي ال يتوفر فيها الدعم والمساعدة الالزم

دعم والمساعدة          .  .  بلد من أقل البلدان نموا  إلى القدرة الالزمة، ال يكون التنفيذ مطلوبا           بلد من أقل البلدان نموًا إلى القدرة الالزمة، ال يكون التنفيذ مطلوباً           أمين ال د ممكن لت يبذل آل جه ه س دعم والمساعدة          ومع أن أمين ال د ممكن لت يبذل آل جه ه س ومع أن
 ..فهوم أن االلتزامات التي قطعتها البلدان المتقدمة بتوفير هذا الدعم مشروطةفهوم أن االلتزامات التي قطعتها البلدان المتقدمة بتوفير هذا الدعم مشروطةالالزمين، فمن المالالزمين، فمن الم

 
 ..ويتفق األعضاء على استعراض فعالية الدعم والمساعدة المقدمين وقدرته على دعم نتائج المفاوضاتويتفق األعضاء على استعراض فعالية الدعم والمساعدة المقدمين وقدرته على دعم نتائج المفاوضات -٧٧
 
دعو             -٨٨ دعو            ومن أجل زيادة فعالية المساعدة الفنية وبناء القدرات وضمان مستوى أفضل من التنسيق، ي األعضاء المنظمات   األعضاء المنظمات   ومن أجل زيادة فعالية المساعدة الفنية وبناء القدرات وضمان مستوى أفضل من التنسيق، ي

م المتحدة                            ؤتمر األم دان االقتصادي وم ة في المي اون والتنمي ة التع دولي ومنظم د ال ك صندوق النق ا في ذل ة، بم م المتحدة                           الدولية المعني ؤتمر األم دان االقتصادي وم ة في المي اون والتنمي ة التع دولي ومنظم د ال ك صندوق النق ا في ذل ة، بم الدولية المعني
 ..والمنظمة الجمرآية العالمية والبنك الدولي إلى القيام بجهود متضافرة في هذا الصددوالمنظمة الجمرآية العالمية والبنك الدولي إلى القيام بجهود متضافرة في هذا الصدد) ) األونكتاداألونكتاد((للتجارة والتنمية للتجارة والتنمية 

 
ي اال -٩٩ يؤخذ ف ي االوس يؤخذ ف ة   وس ة المعني ات الدولي ة والمنظم ة العالمي ة الجمرآي ال المنظم ذا المج ي ه ه ف وم ب ذي تق ل ال ار العم ة   عتب ة المعني ات الدولي ة والمنظم ة العالمي ة الجمرآي ال المنظم ذا المج ي ه ه ف وم ب ذي تق ل ال ار العم عتب

 ..األخرىاألخرى
 

رات  -١٠١٠ رات الفق وزاري٥١٥١-٤٥٤٥الفق ة ال الن الدوح ن إع وزاري م ة ال الن الدوح ن إع ق م ق تنطب ات تنطب ذه المفاوض ى ه ات عل ذه المفاوض ى ه ات .  .   عل ة المفاوض ئ لجن ات وستنش ة المفاوض ئ لجن وستنش
وز        ي تم ام ف س الع د دورة المجل ا األول بع ي اجتماعه ة، ف وز       التجاري ي تم ام ف س الع د دورة المجل ا األول بع ي اجتماعه ة، ف و، //التجاري و، يولي تعين      يولي ارة وس هيل التج أن تس يًا بش ًا تفاوض تعين      فريق ارة وس هيل التج أن تس يا  بش ا  تفاوض فريق

 ..وسيتفق الفريق التفاوضي في اجتماعه األول على خطة عمل وجدول لالجتماعاتوسيتفق الفريق التفاوضي في اجتماعه األول على خطة عمل وجدول لالجتماعات.  .  رئيسا  لهرئيسًا له
__________________________________ 
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 التجارة والتوجه إلى إصالحهاتحديات تسهيل   -ثانيا 
 



 

 

-٩-

 

لة      ا سلس ق عليه ات، يطل ن العملي لة م اك سلس ى أن هن ير إل در أن نش ديات يج ذه التح ل أن نعرض له لة    قب ا سلس ق عليه ات، يطل ن العملي لة م اك سلس ى أن هن ير إل در أن نش ديات يج ذه التح ل أن نعرض له قب
وتبدأ هذه السلسلة بتحديد المستورد  وتبدأ هذه السلسلة بتحديد المستورد    . . اإلمدادات الدولية، ينبغي أن تجري حتى تتم التجارة الدولية في السلع بنجاح  اإلمدادات الدولية، ينبغي أن تجري حتى تتم التجارة الدولية في السلع بنجاح  

ي إط    اري، ف ريك التج لعة أو الش ي إط   للس اري، ف ريك التج لعة أو الش رآاء       للس ين الش ال ب ات األعم د اتفاقي م ُتعق دولي، ث ويق ال رف بالتس ا يع رآاء       ار م ين الش ال ب ات األعم د اتفاقي م ت عق دولي، ث ويق ال رف بالتس ا يع ار م
ى الخارج                    لعة إل م شحن الس ى الخارج                   التجاريين، ويلي ذلك عمل الترتيبات الالزمة للتصدير من تعبئة وتغليف، ث لعة إل م شحن الس وتشمل  وتشمل    . . التجاريين، ويلي ذلك عمل الترتيبات الالزمة للتصدير من تعبئة وتغليف، ث

ل                 يلة النق ار وس ل                هذه العملية أمورًا ثالثة هي التأمين على الشحنة؛ واختي يلة النق ار وس راً ((هذه العملية أمورا  ثالثة هي التأمين على الشحنة؛ واختي را  ب ا يكون       )) أو جوا     أو جواً    أو بحرا     أو بحراً   ب ًا م ا يكون       ، وغالب ا  م ، وغالب
ة،                    ات المختلف ة بالهيئ ات المتعلق ة،                   النقل من القطاع الخاص متمثًال بالشرآات الصغيرة والمتوسطة؛ وإجراء الترتيب ات المختلف ة بالهيئ ات المتعلق النقل من القطاع الخاص متمثال  بالشرآات الصغيرة والمتوسطة؛ وإجراء الترتيب

ة والقنصليات              ة والقنصليات             مثل سلطة الجمارك والسلطات الصحية والحجر البيطري وسلطة التراخيص والغرف التجاري م    . . مثل سلطة الجمارك والسلطات الصحية والحجر البيطري وسلطة التراخيص والغرف التجاري م  ث ث
 ..وال من المستورد إلى المصدر من خالل البنوكوال من المستورد إلى المصدر من خالل البنوكتأتي المرحلة األخيرة وهي عملية دفع األمتأتي المرحلة األخيرة وهي عملية دفع األم

 
 التحديات  -١

 
 ::))١٣((وقد أشرنا إلى بعض منها فيما سبق، ويمكن تلخيصها بما يليوقد أشرنا إلى بعض منها فيما سبق، ويمكن تلخيصها بما يلي 

 
ابقاً           ))أأ((  ه س ا عن ا نوهن لع، وهو م ة بالتجارة وبالس ابقا           اإلفراط في عدد الوثائق المطلوبة والبيانات المتعلق ه س ا عن ا نوهن لع، وهو م ة بالتجارة وبالس   . . اإلفراط في عدد الوثائق المطلوبة والبيانات المتعلق

ؤدي                 آلآلوتشير دراسة لمنظمة التعاون االقتصادي       وتشير دراسة لمنظمة التعاون االقتصادي        رامج تسهيل التجارة يمكن أن ت ى أن ب ادئ إل يا والمحيط اله ؤدي                 س رامج تسهيل التجارة يمكن أن ت ى أن ب ادئ إل يا والمحيط اله س
و    ب بنح ى مكاس و   إل ب بنح ى مكاس ذا          ٠٫٢٦٠٫٢٦إل ة، وه ي المنظم اء ف دول األعض الي لل ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ ذا           ف ة، وه ي المنظم اء ف دول األعض الي لل ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ   ف

دول في          االنخفاض االنخفاض ما يوازي تقريبا  ضعفي المكاسب من تحرير التعريفة الجمرآية، وأن           ما يوازي تقريبًا ضعفي المكاسب من تحرير التعريفة الجمرآية، وأن            واردات لل دول في           في أسعار ال واردات لل  في أسعار ال
 ؛؛))١٤(( في المائة في المائة٢٢-١١ا والمحيط الهادئ يمكن أن يكون ا والمحيط الهادئ يمكن أن يكون منطقة آسيمنطقة آسي

 
ى     اجر عل ى يحصل الت ه، فحت اد يجب إغالق اب للفس ة ب ائق المطلوب دد األوراق والوث ي ع راط ف ى   إن اإلف اجر عل ى يحصل الت ه، فحت اد يجب إغالق اب للفس ة ب ائق المطلوب دد األوراق والوث ي ع راط ف إن اإلف

دفع رشاوى        وم ب دفع رشاوى       التوقيعات واألختام يق وم ب رامج ونظم                          ..التوقيعات واألختام يق ذ ب دأت في تنفي ذه المشكلة وب ى ه رة إل د تنبهت دول آثي رامج ونظم                         وق ذ ب دأت في تنفي ذه المشكلة وب ى ه رة إل د تنبهت دول آثي  وق
 ..وتبادل البيانات والوثائق إلكترونيا وتبادل البيانات والوثائق إلكترونيًا" " النافذة الواحدة النافذة الواحدة ""الفساد سنتطرق إليها الحقا ، مثل نظام الفساد سنتطرق إليها الحقًا، مثل نظام للمساهمة في مكافحة للمساهمة في مكافحة 

 
ه                  ))بب((  تم ب ة، وته ه                 االفتقار إلى الشفافية والوضوح، وهو أمر أصبح موضع اهتمام منظمة التجارة العالمي تم ب ة، وته االفتقار إلى الشفافية والوضوح، وهو أمر أصبح موضع اهتمام منظمة التجارة العالمي

ادة العاشرة،  ادة العاشرة، الم ة""الم ةنشر وإدارة التشريعات التجاري واد الجات ""نشر وإدارة التشريعات التجاري واد الجات ، من م دول     ..١٩٩٤١٩٩٤، من م ين ال د جرت مناقشات ب دول وق ين ال د جرت مناقشات ب وق
وانين والمعلومات                            ى نشر الق د عل ا تؤآ دمت مقترحات حوله ادة، وق ذه الم وانين والمعلومات                           األعضاء في المنظمة بشأن تحسين ه ى نشر الق د عل ا تؤآ دمت مقترحات حوله ادة، وق ذه الم األعضاء في المنظمة بشأن تحسين ه

ة          ة         التجارية وآافة القضايا التي تواجه التجارة في آل دول دول لتحسين            . . التجارية وآافة القضايا التي تواجه التجارة في آل دول ذه ال دمتها ه دول لتحسين          وسنوضح المقترحات التي ق ذه ال دمتها ه وسنوضح المقترحات التي ق
 ؛؛دراسةدراسةهذه المادة في جزء الحق من هذه الهذه المادة في جزء الحق من هذه ال

 
 ؛؛االفتقار إلى استخدام أساليب تقييم المخاطر المصاحبة للتجارةاالفتقار إلى استخدام أساليب تقييم المخاطر المصاحبة للتجارة ))جج(( 

 
ارات      ))دد((  وانئ والمط ي الم ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي راءات واس ة اإلج ى ميكن ة إل ة الملح ارات     الحاج وانئ والمط ي الم ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي راءات واس ة اإلج ى ميكن ة إل ة الملح الحاج

 ؛؛وعلى الحدود الدولية، وسنرى أهمية ذلك فيما بعدوعلى الحدود الدولية، وسنرى أهمية ذلك فيما بعد
ار    ))•((  ارك، واالفتق م الجم ديث نظ ى تح ار إل ار   االفتق ارك، واالفتق م الجم ديث نظ ى تح ار إل االت     االفتق ارك والوآ ين الجم ا ب اون م ى التع ذلك إل االت      آ ارك والوآ ين الجم ا ب اون م ى التع ذلك إل  آ

 ؛؛والسلطات الحكوميةوالسلطات الحكومية
 

ة،         ٢٠٠١٢٠٠١سبتمبر  سبتمبر  //تحديات تتعلق باألمن، وخاصة بعد أحداث أيلول      تحديات تتعلق باألمن، وخاصة بعد أحداث أيلول       ))وو((  ات المتحدة األمريكي ة،          في الوالي ات المتحدة األمريكي  في الوالي
ارة       حنات التج من ش لحة ض ب األس ال تهري ق باحتم ا يتعل ن فيم اجس األم رز ه د ب ارة      فق حنات التج من ش لحة ض ب األس ال تهري ق باحتم ا يتعل ن فيم اجس األم رز ه د ب ي    . . فق ذا يعن ي  وه ذا يعن  وه

                                                      
 ..SWEPRO- National Board of Tradeه، ه، مصدر سبق ذكرمصدر سبق ذكر) ) 13((
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اجم عن                 أنه يجب أن تفتش آل      أنه يجب أن تفتش آل       أخير الن ى الت أخير آخر إل اجم عن                 شاحنة أو سفينة أو طائرة بدقة، ما قد يؤدي إلى إضافة ت أخير الن ى الت أخير آخر إل شاحنة أو سفينة أو طائرة بدقة، ما قد يؤدي إلى إضافة ت
 ..تعقيد اإلجراءات والوثائقتعقيد اإلجراءات والوثائق

 
ى جزء من                       ى التغلب عل ة عل دول النامي ى جزء من                     إن التجارة الخارجية محرك أساسي للنمو، ويمكنها أن تساعد ال ى التغلب عل ة عل دول النامي إن التجارة الخارجية محرك أساسي للنمو، ويمكنها أن تساعد ال

و االقتصادي   دالت النم ة بمع ا المتعلق ي تواجهه اآل الت و االقتصادي  المش دالت النم ة بمع ا المتعلق ي تواجهه اآل الت رالمش ة والفق روالبطال ة والفق هيل    . . والبطال ى تس ز عل ي الترآي ذا ينبغ هيل  ول ى تس ز عل ي الترآي ذا ينبغ ول
 ..وانسياب وتدفق التجارة بين الدول والتغلب على التحديات التي تواجه ذلكوانسياب وتدفق التجارة بين الدول والتغلب على التحديات التي تواجه ذلك

 
 كإصالح الجمار  -٢

 
رامج                             و يتصل بالسياسات والب اول بصورة منفصلة، فه ى أن تسهيل التجارة ال ُيتن ا إل رامج                           يجب أن نشير هن و يتصل بالسياسات والب اول بصورة منفصلة، فه ى أن تسهيل التجارة ال ي تن ا إل يجب أن نشير هن

ة، وال شك في أن          ))١٥((ويشير ويلسون ويشير ويلسون     ..المتعلقة بالتنمية االقتصادية  المتعلقة بالتنمية االقتصادية   ة دول ة، وال شك في أن           إلى أنه جزء مكمل لسياسة التنمية في أي ة دول  إلى أنه جزء مكمل لسياسة التنمية في أي
اون                     ام والخاص، والتع ين القطاعين الع زة للسياسات، والشراآة ب اون                    االلتزام السياسي، واألهداف الواضحة والمتمي ام والخاص، والتع ين القطاعين الع زة للسياسات، والشراآة ب االلتزام السياسي، واألهداف الواضحة والمتمي

 ..بين المنظمات الدولية، الزمة آلها لنجاح إجراءات تسهيل التجارةبين المنظمات الدولية، الزمة آلها لنجاح إجراءات تسهيل التجارة
 

اول اإلصالح ب   اول اإلصالح ب يتن ل       يتن االت والنق دمات االتص اع خ ل قط ارة، مث هيل التج ية لتس ة األساس ام البني كل ع ل       ش االت والنق دمات االتص اع خ ل قط ارة، مث هيل التج ية لتس ة األساس ام البني كل ع ش
ا، وإصالح          ..والخدمات المهنية وخدمات التوزيع وتحرير تلك القطاعات    والخدمات المهنية وخدمات التوزيع وتحرير تلك القطاعات     ق به ا يتعل ارك وم ذلك إصالح الجم ا، وإصالح         وآ ق به ا يتعل ارك وم ذلك إصالح الجم  وآ

يا المعلومات،  يا المعلومات،  القوانين والمؤسسات، ومحاربة الفساد والتهريب، وميكنة اإلجراءات الجمرآية، واستخدام تكنولوج         القوانين والمؤسسات، ومحاربة الفساد والتهريب، وميكنة اإلجراءات الجمرآية، واستخدام تكنولوج         
ة             ة            وتحقيق الشفافية ونشر المعلومات عن نظم التجارة الخارجي دول،             . . وتحقيق الشفافية ونشر المعلومات عن نظم التجارة الخارجي دى ال ة ل ذه األمور معروف د أصبحت ه دول،           وق دى ال ة ل ذه األمور معروف د أصبحت ه وق

ت        يض الوق ي تخف اهم ف ا س ارك، مم راءات الجم ى إج ًا عل ري إصالحات انعكست إيجابي ا يج د منه دأ العدي ت       وب يض الوق ي تخف اهم ف ا س ارك، مم راءات الجم ى إج ا  عل ري إصالحات انعكست إيجابي ا يج د منه دأ العدي وب
 ..والتكاليفوالتكاليف

 
 خدمات البنية األساسية  -٣

 
ة قطاع  اك أربع ة قطاعهن اك أربع ا  هن دمات االتصاالت وتكنولوجي ارة، هي خ هيل التج ى تس رًا عل ؤثر آثي دمات ت ا  ات للخ دمات االتصاالت وتكنولوجي ارة، هي خ هيل التج ى تس را  عل ؤثر آثي دمات ت ات للخ

 ..المعلومات، وخدمات النقل، والخدمات المهنية، والخدمات الماليةالمعلومات، وخدمات النقل، والخدمات المهنية، والخدمات المالية
 
 خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ))أأ((
 

ن ب       ارة، م هيل التج ي تس ة، وخاصة ف ارة الدولي ي التج يًا ف دمات دورًا رئيس ذه الخ ب ه ن ب     تلع ارة، م هيل التج ي تس ة، وخاصة ف ارة الدولي ي التج يا  ف دمات دورا  رئيس ذه الخ ب ه لة تلع ة سلس لة داي ة سلس داي
ة       لع، وآيفي ة للس ة الناقل د الجه رورًا بتحدي تورد، وم ين المصدر والمس ا ب اق م ذ االتف ة، أي من دادات الدولي ة      اإلم لع، وآيفي ة للس ة الناقل د الجه رورا  بتحدي تورد، وم ين المصدر والمس ا ب اق م ذ االتف ة، أي من دادات الدولي اإلم

ة دود الدولي ى الح ة المشكالت عل ةمواجه دود الدولي ى الح ة المشكالت عل هيل    . . مواجه ي تس ات ف ا المعلوم ه تكنولوجي ذي لعبت دور ال ال ال ن إغف هيل  وال يمك ي تس ات ف ا المعلوم ه تكنولوجي ذي لعبت دور ال ال ال ن إغف وال يمك
دون أوراق           ترونيا ترونيًاالتجارة، فقد أدى تبادل المعلومات والوثائق إلك      التجارة، فقد أدى تبادل المعلومات والوثائق إلك       دون أوراق            إلى خفض التكاليف وخفض الوقت والتعامل ب   . .  إلى خفض التكاليف وخفض الوقت والتعامل ب

ا،    ي تكاليفه اض جذري ف ى انخف ة إل ادة المنافس دول وزي ن ال د م ي عدي دمات االتصاالت ف ر خ ذلك أدى تحري ا،   آ ي تكاليفه اض جذري ف ى انخف ة إل ادة المنافس دول وزي ن ال د م ي عدي دمات االتصاالت ف ر خ ذلك أدى تحري آ
 ..))١٦(( على تسهيل التجارة في المستقبل على تسهيل التجارة في المستقبلوسوف ينعكس ذلك إيجابيا وسوف ينعكس ذلك إيجابيًا

 
 خدمات النقلخدمات النقل ))بب((

                                                      
))15((  John S. Wilson, Trade Facilitation and Customs Reform: The Post Doha Development Agenda, World Bank Institute 

and Asian Development Bank Institute, Trade Policy Issues Workshop, Singapore, 25 February - 1 March 2002, Draft.                         

التجـارة فـي    التجـارة فـي      ،،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا     اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا     : : لمزيد من المعلومات حول تحرير خدمات االتصاالت راجع       لمزيد من المعلومات حول تحرير خدمات االتصاالت راجع       ) ) 16((
 ..٢٠٠١٢٠٠١  ،،، األمم المتحدة، نيويورك، األمم المتحدة، نيويورك))دراسة حالة مصر، واألردن ولبناندراسة حالة مصر، واألردن ولبنان((االتصاالت االتصاالت -الخدماتالخدمات
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ي         ة األساس ي       ال جدال في أن البني ة األساس ى تسهيل           ال جدال في أن البني لبًا عل نعكس س اءة ت ل والخدمات التي ال تتسم بالكف رة للنق ى تسهيل           ة الفقي لبا  عل نعكس س اءة ت ل والخدمات التي ال تتسم بالكف رة للنق ة الفقي
ارة ارةالتج لع         ..التج يل الس ل وتوص ت المخصص للنق ادة الوق اليف وزي اع التك ى ارتف ؤدي إل ذلك ي لع        ف يل الس ل وتوص ت المخصص للنق ادة الوق اليف وزي اع التك ى ارتف ؤدي إل ذلك ي دى    . .  ف ير إح دى  وتش ير إح وتش
ة            ٧٠٧٠ إلى أن تكاليف الشحن ترتفع في الدول النامية بنحو             إلى أن تكاليف الشحن ترتفع في الدول النامية بنحو            ))١٧((الدراساتالدراسات دول المتقدم ا في ال ة عنه ة             في المائ دول المتقدم ا في ال ة عنه ، وهي   ، وهي    في المائ

ى نحو      ا، إذ تصل إل ي أفريقي ا تكون ف ى م ى نحو     أعل ا، إذ تصل إل ي أفريقي ا تكون ف ى م ة المحيط    ١٢٫٧١٢٫٧أعل واردات، وتصل في منطق ة ال ة من قيم ي المائ ة المحيط     ف واردات، وتصل في منطق ة ال ة من قيم ي المائ  ف
 .. في المائة في المائة١١٫٧١١٫٧الهادئ إلى نحو الهادئ إلى نحو 

 
 ) من قيمة الوارداتفي المائة(تكاليف الشحن في أقاليم العالم   -١ جدولال

 
 ٦٫١ متوسط العالممتوسط العالم
 ٥٫١ الدول المتقدمةالدول المتقدمة
 ٨٫٧ الدول الناميةالدول النامية

 ١٢٫٧ فريقيافريقياأأ
 ٨٫٦ أمريكا الالتينيةأمريكا الالتينية

 ٨٫٤ آسياآسيا
 ١١٫٧ منطقة الهادئمنطقة الهادئ
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ة              ة في التجارة الدولي ة            والنقل البحري أحد وسائط النقل الهام ة في التجارة الدولي ة         . . والنقل البحري أحد وسائط النقل الهام ة التجارة العالمي ة       وتشير منظم ة التجارة العالمي ى أن  ))١٨((وتشير منظم ى أن   إل  إل
ام        ٥٫٩٥٫٩نحو  نحو   ل البحري في ع ق النق ام         بليون طن شحنت عن طري ل البحري في ع ق النق ة التي         . . ٢٠٠٢٢٠٠٢   بليون طن شحنت عن طري دول النامي د بلغت صادرات ال ة التي       وق دول النامي د بلغت صادرات ال وق

د بلغت نحو               ٤٩٫٤٤٩٫٤  شحنت بالنقل البحري نحو   شحنت بالنقل البحري نحو    ة فق دول المتقدم ا في ال د بلغت نحو                في المائة من إجمالي صادراتها، أم ة فق دول المتقدم ا في ال   ٤٠٫٤٤٠٫٤ في المائة من إجمالي صادراتها، أم
نالحظ من                      . . ٢٠٠٢٢٠٠٢في المائة في عام     في المائة في عام      ل البحري، ف اليف النق دول، النخفاض تك نالحظ من                    وترتفع هذه النسبة في عدد من ال ل البحري، ف اليف النق دول، النخفاض تك وترتفع هذه النسبة في عدد من ال

ع           في  في ٧٨٧٨ أن    أن   ٢٢الجدول  الجدول   ان فترتف ا في الياب ل البحري، أم ع           المائة من صادرات الواليات المتحدة تشحن بواسطة النق ان فترتف ا في الياب ل البحري، أم  المائة من صادرات الواليات المتحدة تشحن بواسطة النق
 . . في المائةفي المائة  ٩٩٫٨٩٩٫٨  هذه النسبة إلىهذه النسبة إلى

 
 ٢٠٠١التجارة السلعية األمريكية واليابانية طبقا  لوسائط النقل في عام   -٢جدول ال

 ) من إجمالي حجم التجارةفي المائة(
 

  اليابان ةالواليات المتحدة األمريكي
 واردات صادرات واردات صادرات

 ٩٩٫٢ ٩٩٫٨ ٧٥٫١ ٧٨٫٧ النقل البحريالنقل البحري
 ٠٫٨ ٠٫٢ ٠٫٦ ٠٫٣ النقل الجويالنقل الجوي
 ٠٫٠ ٠،٠ ٢٣٫٩ ٢٠٫٨ النقل البريالنقل البري
 ٠،٠ ٠،٠ ٠٫٨ ٠٫٢ نقل متنوعنقل متنوع

 ..WTO: World Trade Reports, 2004: : لمصدرلمصدراا
رة             راج الجمرآي مشاآل آثي رة           ويسبب التأخير في الشحن واإلف راج الجمرآي مشاآل آثي ة أن آل             . . ويسبب التأخير في الشحن واإلف ة التجارة العالمي ة أن آل           وتوضح منظم ة التجارة العالمي وتوضح منظم

يف   حن يض ي الش أخير ف وم ت يف  ي حن يض ي الش أخير ف وم ت اليف   ٠٫٥٠٫٥ي ادل التك ا يع ذا م ا، وه اجر به لع المت اليف الس ى تك ة إل ي المائ اليف    ف ادل التك ا يع ذا م ا، وه اجر به لع المت اليف الس ى تك ة إل ي المائ   ف
ًا٣٠٣٠األخرى األخرى  رة تقريب ا  م رة تقريب ؤدي   . .  م ه، وت ًا في ان مبالغ ارة إذا آ اجزًا إضافيًا للتج لع ح ل الس الزم لنق ؤدي ويشكل الوقت ال ه، وت ا  في ان مبالغ ارة إذا آ اجزا  إضافيا  للتج لع ح ل الس الزم لنق ويشكل الوقت ال

ام                 مضاعفة الوقت الالزم للنق   مضاعفة الوقت الالزم للنق    ادة في عدد األي ؤدي الزي ا ت ع، آم ام                 ل إلى تخفيض في حجم التجارة الدولية بنحو الرب ادة في عدد األي ؤدي الزي ا ت ع، آم ل إلى تخفيض في حجم التجارة الدولية بنحو الرب
 .. في المائة في المائة٤٤ أيام إلى تخفيض التجارة بنحو  أيام إلى تخفيض التجارة بنحو ٧٧ إلى  إلى ٥٥الالزمة لإلفراج الجمرآي عن الشحنة من الالزمة لإلفراج الجمرآي عن الشحنة من 

 

                                                      
 ..WTO, World Trade Report,2004، ، مصدر سبق ذكرهمصدر سبق ذكره  ))17((
 ..WTO, World Trade Report, 2004، ، مصدر سبق ذكرهمصدر سبق ذكره) ) 18((
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ام التجارة                     ام التجارة                   ويعني التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى تخفيض وقت الشحن تخفيض الحواجز أم وتشير  وتشير    . . ويعني التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى تخفيض وقت الشحن تخفيض الحواجز أم
ة من           ) ) البحري والجوي البحري والجوي (( الدراسات إلى أن تطور النقل السريع         الدراسات إلى أن تطور النقل السريع        حدىحدىإإ ة الجمرآي ة من           أدى إلى تخفيض التعريف ة الجمرآي  في    في   ٢٠٢٠أدى إلى تخفيض التعريف

 الفروق الشاسعة في عدد األيام       الفروق الشاسعة في عدد األيام      ٣٣يوضح الجدول   يوضح الجدول   وو.  .  ))١٩((١٩٩٨١٩٩٨ و  و ١٩٥٠١٩٥٠ في المائة فقط بين عامي        في المائة فقط بين عامي       ٥،٥٥،٥المائة إلى   المائة إلى   
ي   دود ف ى الح ي عل راج الجمرآ ة لإلف ي  الالزم دود ف ى الح ي عل راج الجمرآ ة لإلف ى عن٢٠٢٠الالزم ك إل ود ذل ة، ويع ى عن دول ك إل ود ذل ة، ويع ر  دول ر ص  ص

وم واحد                          . . الكفاءةالكفاءة ا في ي وم واحد                        وال يحتاج هذا األمر إلى تعليق، فشتان ما بين دولة يتم اإلفراج الجمرآي على السلع فيه ا في ي وال يحتاج هذا األمر إلى تعليق، فشتان ما بين دولة يتم اإلفراج الجمرآي على السلع فيه
 .. خسارة تلك التي يتحملها المصدرون والمستوردون خسارة تلك التي يتحملها المصدرون والمستوردونةة، فأي، فأي يوما  يومًا٣٠٣٠وبين أخرى يستغرق فيها ذلك وبين أخرى يستغرق فيها ذلك 

 
 )رقام متوسطةأ( عدد األيام الالزمة لإلفراج الجمرآي على الحدود  -٣جدول ال

 
 دول ذات آفاءة مرتفعةدول ذات آفاءة مرتفعة عدد األيام دول ذات آفاءة منخفضة عدد األيام
 ااأستونيأستوني ١ أثيوبياأثيوبيا ٣٠
 ليتوانياليتوانيا ١ الكاميرونالكاميرون ٢٠
 آرواتياآرواتيا ٢ نيجيريانيجيريا ١٨
 جمهورية التشيكجمهورية التشيك ٢ ماالويماالوي ١٧
 ااجورجيجورجي ٢ اإلآوادوراإلآوادور ١٥
 إيطالياإيطاليا ٢ هايتيهايتي ١٥
 سنغافورةسنغافورة ٢ آينياآينيا ١٤
 وفاآياوفاآياسلسل ٢ تانزانياتانزانيا ١٤
 سلوفينياسلوفينيا ٢ أوغنداأوغندا ١٤
 السويدالسويد ٢ فنزويالفنزويال ١١
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 الخدمات الماليةالخدمات المالية ))جج((
 

ة     ارة الدولي ة بالتج ا عالق ي له ك الت ي تل ة   ونعن ارة الدولي ة بالتج ا عالق ي له ك الت ي تل ات      . . ونعن ي العملي يًا ف ب دورًا أساس رفية تلع دمات المص ات    فالخ ي العملي يا  ف ب دورا  أساس رفية تلع دمات المص فالخ
ة         . . ز التجارة ز التجارة المتعلقة بالدفع واالئتمان، وتنعكس آفاءتها على إنجا      المتعلقة بالدفع واالئتمان، وتنعكس آفاءتها على إنجا       أمين أهمي ة       وال تقل خدمات الت أمين أهمي ارة      . . وال تقل خدمات الت ارة    وتجدر اإلش وتجدر اإلش

ك من العوامل                     إلى  إلى   ر ذل ن، وغي ة األم ك من العوامل                     أن قيمة التأمين تكون طبقًا للمسافات ونوعية السلع المشحونة وحال ر ذل ن، وغي ة األم د    . . أن قيمة التأمين تكون طبقا  للمسافات ونوعية السلع المشحونة وحال د  وتفي وتفي
ة من      ٢٢ أن رسوم التأمين تكون، في المتوسط، حوالي           أن رسوم التأمين تكون، في المتوسط، حوالي          ))٢٠((دراسة أعدتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا    دراسة أعدتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا     ة من       في المائ ة    في المائ ة    قيم  قيم

 وترتفع رسوم التأمين إذا آانت السلع موضع التجارة       وترتفع رسوم التأمين إذا آانت السلع موضع التجارة        .. في المائة من رسوم النقل البحري       في المائة من رسوم النقل البحري      ١٥١٥التجارة وتمثل نحو    التجارة وتمثل نحو    
ى السلع                            . . ذات قيمة مرتفعة  ذات قيمة مرتفعة   أمين عل ع رسوم الت ا، التي ترتف ل أفريقي اطق، مث بعض المن اك شروط خاصة ب ى السلع                          وهن أمين عل ع رسوم الت ا، التي ترتف ل أفريقي اطق، مث بعض المن اك شروط خاصة ب وهن

ة األساسية    موضع التجارة معها النخفاض درجة االستقرار السياسي وضعف       موضع التجارة معها النخفاض درجة االستقرار السياسي وضعف        ة األساسية     البني ى           . .  البني ر آخر أدى إل اك متغي ى         وهن ر آخر أدى إل اك متغي وهن
 ..٢٠٠١٢٠٠١سبتمبر سبتمبر // أيلول أيلول١١١١ارتفاع رسوم التأمين هو األمن ومكافحة اإلرهاب، خاصة بعد أحداث ارتفاع رسوم التأمين هو األمن ومكافحة اإلرهاب، خاصة بعد أحداث 

 
 الخدمات المهنيةالخدمات المهنية ))دد((
 

راء      دمها الخب ي يق دمات الت ا الخ رًا ألنه ارة، نظ هيل التج ى تس ؤثر عل ي ت ات الت ن القطاع ي م راء    وه دمها الخب ي يق دمات الت ا الخ را  ألنه ارة، نظ هيل التج ى تس ؤثر عل ي ت ات الت ن القطاع ي م وه
 القانونية وغيرها من المهن التي تساعد آثيرا  في مجال التصدير             القانونية وغيرها من المهن التي تساعد آثيرًا في مجال التصدير            الشؤونالشؤونمختلفة، مثل   مختلفة، مثل   والمستشارون في مجاالت    والمستشارون في مجاالت    

 ..واالستيرادواالستيراد
                                                      

 ..المصدر السابقالمصدر السابق) ) 19((
))20((  United Nations- Economic Commission for Africa (ECA), African Trade Policy (ATPC), Trade Facilitation to 

integrate Africa into the World Economy, 2004.                                                                                                                                          
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دول      ين ال ة ب دفقات التجاري ادة الت ي زي اهمة ف رًا ضروريًا للمس ابقة أم دمات الس ر الخ د أصبح تحري دول    وق ين ال ة ب دفقات التجاري ادة الت ي زي اهمة ف را  ضروريا  للمس ابقة أم دمات الس ر الخ د أصبح تحري وق
ة ةالمختلف ة     . . المختلف دمات، خاص ي الخ ارة ف ات التج ر قطاع ق بتحري رة تتعل ور آثي اك أم ة   وهن دمات، خاص ي الخ ارة ف ات التج ر قطاع ق بتحري رة تتعل ور آثي اك أم ل  وهن االت النق ي مج ل   ف االت النق ي مج  ف

االت االتواالتص اص أو               . . واالتص اع الخ ى القط ا إل ل ملكيته ا بنق ات، إم ك القطاع ة تل ك خصخص ر ذل ب األم د يتطل اص أو             وق اع الخ ى القط ا إل ل ملكيته ا بنق ات، إم ك القطاع ة تل ك خصخص ر ذل ب األم د يتطل  وق
 ..بنقل إدارتها إلى القطاع الخاص مع اإلبقاء على الملكية العامة، لزيادة آفاءتهابنقل إدارتها إلى القطاع الخاص مع اإلبقاء على الملكية العامة، لزيادة آفاءتها

 
 التحديث واستخدام تكنولوجيا المعلومات  -٤

 
اليف            ظهرت طرق جديدة لتحديث الجما    ظهرت طرق جديدة لتحديث الجما      اليف            رك وتطوير أدائها وإجراءاتها في محاولة للتبسيط وتخفيض التك رك وتطوير أدائها وإجراءاتها في محاولة للتبسيط وتخفيض التك
ذه الطرق نظام           . . والوقتوالوقت ذه الطرق نظام         ومن بين ه ذة الواحدة   ""ومن بين ه ذة الواحدة   الناف ا                   " " الناف ى تسهيل التجارة فيم أثير إيجابي عل ه ت ذي ثبت أن ل ا                   ال ى تسهيل التجارة فيم أثير إيجابي عل ه ت ذي ثبت أن ل ال

ا    ات وتبادله ر المعلوم ع ونش ق بتجمي ا   يتعل ات وتبادله ر المعلوم ع ونش ق بتجمي ام    . . يتعل ي نظ ام  ويعن ي نظ دة ""ويعن ذة الواح دة الناف ذة الواح ات  " " الناف ائق والبيان ًا للوث ات  مكان ائق والبيان ا  للوث ة مكان ة المتعلق المتعلق
ة التي                    تلزمات التنظيمي ه نقطة دخول واحدة لكل المس ة ل ة في مجال التجارة الخارجي ة التي                   باألطراف المختلفة العامل تلزمات التنظيمي ه نقطة دخول واحدة لكل المس ة ل ة في مجال التجارة الخارجي باألطراف المختلفة العامل

 ::))٢١((""النافذة الواحدةالنافذة الواحدة""وهناك ثالثة نماذج لنظام وهناك ثالثة نماذج لنظام   . . تتعلق بالتصدير واالستيراد وعبور الحدود الدوليةتتعلق بالتصدير واالستيراد وعبور الحدود الدولية
 
 النموذج األولالنموذج األول ))أأ((
 

دة      لطة الواح وم الس ى مفه د عل دة    يعتم لطة الواح وم الس ى مفه د عل ة          ..يعتم ت أم إلكتروني ة آان ا، ورقي ات آله اول المعلوم و يتن ة      وه ت أم إلكتروني ة آان ا، ورقي ات آله اول المعلوم و يتن    . . وه
ة         ة ذات العالق ات الحكومي لطات والهيئ ة الس ى آاف ات عل ذه المعلوم وزع ه ة        وت ة ذات العالق ات الحكومي لطات والهيئ ة الس ى آاف ات عل ذه المعلوم وزع ه حية،   ((وت لطات الص ل الس حية،   مث لطات الص ل الس  مث

ًا، باإلضافة                   ل البضائع دولي ا ، باإلضافة                  والحجر الزراعي، والحجر البيطري، ومتعهدي النقل والشرآات العاملة في مجال نق ل البضائع دولي والحجر الزراعي، والحجر البيطري، ومتعهدي النقل والشرآات العاملة في مجال نق
ال           ((وقد تقوم هيئة واحدة     وقد تقوم هيئة واحدة       ). ). جماركجماركإلى سلطة ال  إلى سلطة ال   ى سبيل المث ال           مثل الجمارك في السويد، عل ى سبيل المث ة عن        ) ) مثل الجمارك في السويد، عل ام نياب أداء مه ة عن        ب ام نياب أداء مه ب

راخيص               ((بعض الهيئات والسلطات    بعض الهيئات والسلطات     ة، والزراعة، وت ة، وإحصائيات التجارة الخارجي راخيص               مثل إدارة الضرائب القومي ة، والزراعة، وت ة، وإحصائيات التجارة الخارجي مثل إدارة الضرائب القومي
 ).).االستيراداالستيراد

 
 النموذج الثانيالنموذج الثاني ))بب((
 

ي              وهو نظام     وهو نظام       ". ". النظام الواحد  النظام الواحد  ""يعرف باسم   يعرف باسم     ع اإللكترون ع المعلومات يكمل التجمي ع وتوزي ي              خاص لتجمي ع اإللكترون ع المعلومات يكمل التجمي ع وتوزي خاص لتجمي
ابرة        ة بالتجارة الع ابرة       للمعلومات سواء آانت عامة أو خاصة، وآل ما يتعلق باستخدام ونشر وتخزين البيانات المتعلق ة بالتجارة الع للمعلومات سواء آانت عامة أو خاصة، وآل ما يتعلق باستخدام ونشر وتخزين البيانات المتعلق

رة                      . . للحدودللحدود ات م ًا يسمح للمصدرين والمستوردين بإرسال بيان ة برنامج رة                    فمثًال أنشأت الواليات المتحدة األمريكي ات م ا  يسمح للمصدرين والمستوردين بإرسال بيان ة برنامج   فمثال  أنشأت الواليات المتحدة األمريكي
 . . واحدة فقط، ويقوم البرنامج بتوزيع البيانات على الهيئات المعنية بالتبادل التجاريواحدة فقط، ويقوم البرنامج بتوزيع البيانات على الهيئات المعنية بالتبادل التجاري

 النموذج الثالثالنموذج الثالث ))جج((
 

ات          ن الهيئ دد م ى ع ره إل ة عب ة إلكتروني ات تجاري ال بيان اجر إرس ن للت ذي يمك يكن ال ام المم و النظ ات        ه ن الهيئ دد م ى ع ره إل ة عب ة إلكتروني ات تجاري ال بيان اجر إرس ن للت ذي يمك يكن ال ام المم و النظ ه
د      ب واح ي طل ا ف ة عليه ا أو الموافق د     لمعالجته ب واح ي طل ا ف ة عليه ا أو الموافق ال     . . لمعالجته ن خ ات م ل الموافق ال   وترس ن خ ات م ل الموافق ى    وترس ًا إل ام إلكتروني ذا النظ ى    ل ه ا  إل ام إلكتروني ذا النظ  ل ه

نغافورة ومورشيوس             . . الحاسوبالحاسوب ذا النظام في س نغافورة ومورشيوس           ويستخدم ه ذا النظام في س نغافورة              . . ويستخدم ه نغافورة            وتحسب الرسوم والضرائب في نظام س وتحسب الرسوم والضرائب في نظام س
 ..أوتوماتيكيا  وتخصم من حساب التاجر في البنكأوتوماتيكيًا وتخصم من حساب التاجر في البنك

 
ة   ف الهيئ ة تختل ف الهيئ ؤولةتختل ؤولةالمس اً  المس ة وأخرى تبع ين دول دة ب ذة الواح غيل الناف اء وتش ا    عن إنش ة وأخرى تبع ين دول دة ب ذة الواح غيل الناف اء وتش ارات قانون عن إنش ارات قانون العتب ة  العتب ة ي ي

وينبغي أن تكون هذه الهيئة منظمة جيدا  ولديها رؤية واضحة، وأن يكون لديها سلطة قانونية               وينبغي أن تكون هذه الهيئة منظمة جيدًا ولديها رؤية واضحة، وأن يكون لديها سلطة قانونية                 . . وسياسية وتنظيمية وسياسية وتنظيمية 
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-١٤-

 

ع                   . . وغطاء سياسي وموارد مالية وبشرية    وغطاء سياسي وموارد مالية وبشرية     ي حاالت أرب ا يل نتناول فيم ع                 ولمزيد من توضيح نظام النافذة الواحدة، س ي حاالت أرب ا يل نتناول فيم ولمزيد من توضيح نظام النافذة الواحدة، س
 ::))٢٢((دول نفذت هذا النظامدول نفذت هذا النظام

 
 موريشيوسموريشيوس ))١١(( 

 
ا  مح نظ ايس مح نظ دة""م م يس ذة الواح دةالناف ذة الواح بكة     " " الناف الل ش ن خ ًا م ة إلكتروني ات الجمرآي ال البيان يوس بإرس ي موريش بكة     ف الل ش ن خ ا  م ة إلكتروني ات الجمرآي ال البيان يوس بإرس ي موريش ف
نغافورة                        . . التجارةالتجارة اون مع شبكة خدمات س ذا النظام شبكة خدمات موريشيوس بالتع نغافورة                      وقد طورت ه اون مع شبكة خدمات س ذا النظام شبكة خدمات موريشيوس بالتع ذا      . . وقد طورت ه وم ه ذا    ويق وم ه ويق

ول ت       ات ح بكة للمعلوم ى ش د عل ائق، ويعتم ات والوث ي للمعلوم ادل اإللكترون ى التب ام عل ول ت      النظ ات ح بكة للمعلوم ى ش د عل ائق، ويعتم ات والوث ي للمعلوم ادل اإللكترون ى التب ام عل تيراد  النظ دير واس تيراد  ص دير واس ص
ة،                          ة المشمولة في التجارة الخارجي ين الجهات واألطراف المختلف ائق ب ي للوث ة،                         البضائع، ويسمح بإرسال إلكترون ة المشمولة في التجارة الخارجي ين الجهات واألطراف المختلف ائق ب ي للوث البضائع، ويسمح بإرسال إلكترون
ارك، ووزارة                       ل البحري، ومخلصو الجم ى الشحن، ووآالء النق ائمون عل ارك، ووزارة                      وهي الجمارك، وقسم الضرائب، والق ل البحري، ومخلصو الجم ى الشحن، ووآالء النق ائمون عل وهي الجمارك، وقسم الضرائب، والق

وك، فسترتبط مع شبكة التجارة               . . التجارة، ومشغلو خدمات الموانئ، والمصدرون والمستوردون     التجارة، ومشغلو خدمات الموانئ، والمصدرون والمستوردون      وك، فسترتبط مع شبكة التجارة             أما بالنسبة للبن أما بالنسبة للبن
 ..في المستقبل للسماح بالدفع اإللكتروني للرسوم والضرائب عبر نظام التسوية والدفع في بنك موريشيوسفي المستقبل للسماح بالدفع اإللكتروني للرسوم والضرائب عبر نظام التسوية والدفع في بنك موريشيوس

 
 السويدالسويد ))٢٢(( 

 
ام   رف نظ ام يع رف نظ دة""يع ذة الواح دةالناف ذة الواح م  " " الناف ويد باس ي الس م  ف ويد باس ي الس ارك االفتراضي ""ف ب الجم ارك االفتراضي مكت ب الجم اول    ". ". مكت مح بالتن و يس اول  وه مح بالتن و يس وه

ي ل ي لاإللكترون ات   اإللكترون ص المنتج ذلك رخ دير وآ تيراد والتص ص االس ق رخ ارك وتطبي لحة الجم ات مص ات   بيان ص المنتج ذلك رخ دير وآ تيراد والتص ص االس ق رخ ارك وتطبي لحة الجم ات مص بيان
رات        األعمالاألعمال مع نظام     مع نظام    ويمكن أن يكون متكامال    ويمكن أن يكون متكامالً     . . اإلستراتيجيةاإلستراتيجية ة للتغيي رات         للتجار، وأن يقوم بعملية تحديث أوتوماتيكي ة للتغيي  للتجار، وأن يقوم بعملية تحديث أوتوماتيكي

دالت الرسوم ة ومع ة الجمرآي وز التعريف عار الصرف ورم ي أس دالت الرسومف ة ومع ة الجمرآي وز التعريف عار الصرف ورم ي أس ام   . . ف ام ويشمل نظ ذة الوا""ويشمل نظ ذة الواالناف دةالناف دةح ة " " ح ة أيضًا آاف أيضا  آاف
ر اإلنترنت                      التغيرات أو الخدمات عب د التجار ب ه من تزوي ا يمكن ر اإلنترنت                     النظم المتعلقة بالتجارة بم التغيرات أو الخدمات عب د التجار ب ه من تزوي ا يمكن ذا ويعرض نظام      .  .  النظم المتعلقة بالتجارة بم ذا ويعرض نظام      ه ه

 .. خدمة إلكترونية خدمة إلكترونية١٥٠١٥٠في السويد نحو في السويد نحو " " النافذة الواحدةالنافذة الواحدة""
 

 هولنداهولندا ))٣٣(( 
 

ة المشحونة             " " النافذة الواحدة  النافذة الواحدة  ""يسمح نظام   يسمح نظام     ات الحمول يبول بإرسال بيان ة المشحونة             في مطار ش ات الحمول يبول بإرسال بيان ًا     في مطار ش ا       بالطائرات إلكتروني  بالطائرات إلكتروني
ق تسمح                          . . إلى سلطة الجمارك  إلى سلطة الجمارك   ى شبكة للتطبي د عل ائق يعتم ي للوث ادل إلكترون ارة عن تب ق تسمح                        وهذا النظام عب ى شبكة للتطبي د عل ائق يعتم ي للوث ادل إلكترون ارة عن تب   بإرسال بإرسال وهذا النظام عب

اً         الة مشحونة إلكتروني ا         بيانات حول أية رس الة مشحونة إلكتروني د ُوضع نظام          ..بيانات حول أية رس د و ضع نظام         وق ذة الواحدة   "" وق ذة الواحدة   الناف ا يسمى بنقطة             ""الناف ه م تج عن ذي ن ا يسمى بنقطة             ، ال ه م تج عن ذي ن ، ال
ام     ي ع حنة، ف يص الش ام    تخل ي ع حنة، ف يص الش اون ١٩٩٤١٩٩٤تخل اون  بالتع ر        بالتع الهجرة، والحج ة ب ة المعني مل الوآال رى تش ات أخ ع هيئ ر       م الهجرة، والحج ة ب ة المعني مل الوآال رى تش ات أخ ع هيئ  م

ى       يش عل ري، والتفت ر البيط ي الصحة، والحج اه، ومفتش ة، وإدارة المي ل، والعمال ي النق ام مفتش ى      الصحي، وأقس يش عل ري، والتفت ر البيط ي الصحة، والحج اه، ومفتش ة، وإدارة المي ل، والعمال ي النق ام مفتش الصحي، وأقس
 . . النباتاتالنباتات

 
 الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية ))٤٤(( 

 
ام   ام يعرف نظ دة""يعرف نظ ذة الواح دةالناف ذة الواح ا " " الناف ام بيان م نظ دة باس ات المتح ي الوالي ا ف ام بيان م نظ دة باس ات المتح ي الوالي ةف ارة الدولي ةت التج ارة الدولي تخدم   . . ت التج و يس تخدم وه و يس وه

ع     درالي للتجمي اع الفي اص والقط اع الخ تلزمات القط ة مس أمون لمواجه ل وم ع ومتكام ومي متس ام حك ع    آنظ درالي للتجمي اع الفي اص والقط اع الخ تلزمات القط ة مس أمون لمواجه ل وم ع ومتكام ومي متس ام حك آنظ
ام    ل نظ دود، ويكم ى الح ة عل ارك والحماي ارة والجم ل والتج ة بالنق ات المتعلق تخدام ونشر البيان ي واس ام   اإللكترون ل نظ دود، ويكم ى الح ة عل ارك والحماي ارة والجم ل والتج ة بالنق ات المتعلق تخدام ونشر البيان ي واس اإللكترون

ة   التجارة الدولية والبيئة آنظام محسن لت       التجارة الدولية والبيئة آنظام محسن لت        ادي االزدواجي ة   ف ادي االزدواجي م                  . . ف ى أنه تفيدين الرئيسيين عل ذا النظام المس د حدد ه م                وق ى أنه تفيدين الرئيسيين عل ذا النظام المس د حدد ه وق

                                                      
))22((  United Nations, Economic Commission for Europe (ECE), Recommendation and Guidelines on Establishing A Single 

Window, to enhance the efficient exchange of information between trade and government, Geneva, October 2004.                     



 

 

-١٥-

 

ات الخاصة باإلحصاء؛                      التراخيص؛ والهيئ ة ب ات المهتم ة؛ والهيئ ات الخاصة باإلحصاء؛                     الهيئات أو الوآاالت العاملة على الحدود الدولي التراخيص؛ والهيئ ة ب ات المهتم ة؛ والهيئ الهيئات أو الوآاالت العاملة على الحدود الدولي
 ..والهيئات الخاصة بتشجيع التجارة؛ باإلضافة إلى التجاروالهيئات الخاصة بتشجيع التجارة؛ باإلضافة إلى التجار

 
تخدام   ى أن اس ارة إل ا اإلش ود هن تخدام ون ى أن اس ارة إل ا اإلش ود هن دًاون وم ضروريًا ج ارة أصبح الي ي التج ات ف ا المعلوم دا تكنولوجي وم ضروريا  ج ارة أصبح الي ي التج ات ف ا المعلوم د   . . تكنولوجي د وق وق

رة، ضمن               ا المعلومات حكومات دول آثي رة، ضمن              أصبح تداول البيانات والمعلومات إلكترونيًا يسيرًا، وتستخدم تكنولوجي ا المعلومات حكومات دول آثي أصبح تداول البيانات والمعلومات إلكترونيا  يسيرا ، وتستخدم تكنولوجي
ة ة اإللكتروني دعى بالحكوم ا ي ةم ة اإللكتروني دعى بالحكوم ا ي ي    ..م دول وعامل أساسي ف ي ال ة ف د القطاعات الهام ارك أح ا أن قطاع الجم يوبم دول وعامل أساسي ف ي ال ة ف د القطاعات الهام ارك أح ا أن قطاع الجم   وبم

اً   بح إلكتروني م ال يص ارة، فل يط التج ز أو تثب ا   تحفي بح إلكتروني م ال يص ارة، فل يط التج ز أو تثب وم    تحفي ائق، والرس ات والوث ات والمعلوم ق بالبيان ا يتعل ل م ي آ وم     ف ائق، والرس ات والوث ات والمعلوم ق بالبيان ا يتعل ل م ي آ  ف
ن           ائية، واألم راءات القض ور، واإلج ة واألج ارات، والعمال وانئ والمط ي الم دمات ف اليف الخ ة، وتك ن          الجمرآي ائية، واألم راءات القض ور، واإلج ة واألج ارات، والعمال وانئ والمط ي الم دمات ف اليف الخ ة، وتك الجمرآي

ا اوغيره توفر ال  . . وغيره ا س ات ألنه ا المعلوم ى تكنولوجي دنا عل يس تأآي توفر الول ا س ات ألنه ا المعلوم ى تكنولوجي دنا عل يس تأآي از ول رع إنج ت وتس ض الوق اليف وتخف از تك رع إنج ت وتس ض الوق اليف وتخف تك
ة                اد، وخاصة في مرحل ة الفس ًا هو محارب ة               المعامالت فحسب، بل ألنها ستؤدي أيضا إلى تحقيق أمل نرجوه جميع اد، وخاصة في مرحل ة الفس ا  هو محارب المعامالت فحسب، بل ألنها ستؤدي أيضا إلى تحقيق أمل نرجوه جميع

راج الجمرآي               . . التخليص الجمرآي التخليص الجمرآي  راج الجمرآي             ففي عدد من الدول يكثر تقديم الرشوة إلنهاء إجراءات التخليص واإلف وفي  وفي    . . ففي عدد من الدول يكثر تقديم الرشوة إلنهاء إجراءات التخليص واإلف
ى أ   ارة إل در اإلش ياق، تج ذا الس ى أ  ه ارة إل در اإلش ياق، تج ذا الس تخدام     ه ارة باس هيل التج روع ضخم لتس ذ مش ا بتنفي وم حالي دة تق م المتح تخدام     ن األم ارة باس هيل التج روع ضخم لتس ذ مش ا بتنفي وم حالي دة تق م المتح ن األم

 ..تكنولوجيا المعلومات، وتقوم اإلسكوا بتنفيذ هذا المشروع في منطقة غرب آسياتكنولوجيا المعلومات، وتقوم اإلسكوا بتنفيذ هذا المشروع في منطقة غرب آسيا
 

 تجارب من العالم  -٥
 

 ::دروس يستفاد بها في تسهيل التجارةدروس يستفاد بها في تسهيل التجارة 
 

دول في تبسيط اإلجراءات و        دد من ال ذا الجزء تجارب ع اول ه دول في تبسيط اإلجراءات و      يتن دد من ال ذا الجزء تجارب ع اول ه اليف واختصار الوقت   يتن اليف واختصار الوقت   تخفيض التك تخفيض التك
لع  ن الس راج ع يص واإلف الزم للتخل لع ال ن الس راج ع يص واإلف الزم للتخل ارب      . . ال ذه التج ى ه رف عل ي التع ة ف دول العربي ك ال اعد ذل د يس ارب    وق ذه التج ى ه رف عل ي التع ة ف دول العربي ك ال اعد ذل د يس  وق

 ..ومحاولة تطبيق بعض منهاومحاولة تطبيق بعض منها
 
 ))٢٣(())١٩٩٨١٩٩٨((جمهورية آوريا جمهورية آوريا  ))أأ((
 

تيراد يسمح للمستو                  ))١١((  ات اس ى نظام بيان تيراد يسمح للمستو                 قامت بإصالح نظام السماح باالستيراد وتحويله إل ات اس ى نظام بيان ة   قامت بإصالح نظام السماح باالستيراد وتحويله إل ة   رد بتعبئ رد بتعبئ
ولها      ل وص حنة قب ن الش راج ع ب اإلف وذج طل ولها     نم ل وص حنة قب ن الش راج ع ب اإلف وذج طل يص        . . نم ل التخل دفع قب ن ال ام م ر النظ م تغيي يص      وت ل التخل دفع قب ن ال ام م ر النظ م تغيي  وت

د التخليص دفع بع ى ال ى البضاعة إل يصعل د التخل دفع بع ى ال ى البضاعة إل ام   . . عل تيراد بواسطة نظ ان االس ام ويمكن للمستورد إرسال بي تيراد بواسطة نظ ان االس ويمكن للمستورد إرسال بي
 ؛؛إلكتروني للبياناتإلكتروني للبيانات

ر          ))٢٢((  ر         تتم إجراءات التقييم من خالل تطوير وتنفيذ نظام له أثر أآب دعى     تتم إجراءات التقييم من خالل تطوير وتنفيذ نظام له أثر أآب لع، وي يم الس ى تقي دعى     عل لع، وي يم الس ى تقي ا   ""عل ا   نظام م نظام م
 ؛؛، يسمح بتقييم السلع المستوردة  بعد التخليص، يسمح بتقييم السلع المستوردة  بعد التخليص""بعد التدقيق على األعمالبعد التدقيق على األعمال

 
ًا،     ))٣٣((  ات إلكتروني ا ،    يجري فحص السلع المستوردة المقدمة في البيان الذاتي بعد دخولها ويتم تداول البيان ات إلكتروني يجري فحص السلع المستوردة المقدمة في البيان الذاتي بعد دخولها ويتم تداول البيان

 ؛؛آما يتم استخدام نظام التسليم الفوري على رصيف الميناءآما يتم استخدام نظام التسليم الفوري على رصيف الميناء
 

ى         ))٤٤((  يص عل ًا للتخل ات إلكتروني ادل البيان تخدام تب ارك، باس راءات الجم بة إج ري حوس ى        تج يص عل ا  للتخل ات إلكتروني ادل البيان تخدام تب ارك، باس راءات الجم بة إج ري حوس  تج
 ؛؛الصادرات والوارداتالصادرات والواردات

 

                                                      
))23((  Korea, 25 September 1998, (G/C/W/123)  WTO,.. 



 

 

-١٦-

 

ام    ))٥٥((  ي ع ارة ف هيل التج وير وإصالح لتس ن تط ة م ة الكوري ه الجمهوري ا حققت ام   باإلضافة لم ي ع ارة ف هيل التج وير وإصالح لتس ن تط ة م ة الكوري ه الجمهوري ا حققت ، ، ١٩٩٨١٩٩٨باإلضافة لم
ام  ام قامت ع تخدام أوراق  ٢٠٠٠٢٠٠٠قامت ع واردات دون اس ى ال يص عل ام تخل ذ نظ تخدام أوراق   بتنفي واردات دون اس ى ال يص عل ام تخل ذ نظ االت إذ ر بإذ ُرب(( بتنفي االت طت وآ طت وآ

ي شكل   ة ف ة المختلف ائق المطلوب ا ُوحدت الوث بكة اإلنترنت آم ى ش دة عل ات عدي ة ومنظم ي شكل  حكومي ة ف ة المختلف ائق المطلوب ا و حدت الوث بكة اإلنترنت آم ى ش دة عل ات عدي ة ومنظم حكومي
 ؛؛))٢٤(())إلكترونيإلكتروني

 
لع     ))٦٦((  اإلفراج عن الس تورد ب مح للمس و يس اء، وه ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ م تنفي لع    ت اإلفراج عن الس تورد ب مح للمس و يس اء، وه ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ م تنفي ت

 ..المستوردة بعد دخولها الميناء مباشرةالمستوردة بعد دخولها الميناء مباشرة
 
 ))٢٥(())١٩٩٨١٩٩٨((هونغ آونغ هونغ آونغ  ))بب((
 

 ؛؛تم تحسين نوعية الخدمات المقدمة للتجار عن طريق اإلعالن عن هذه الخدمات للجمهور العامتم تحسين نوعية الخدمات المقدمة للتجار عن طريق اإلعالن عن هذه الخدمات للجمهور العام ))١١(( 
 

ي إجرا         ))٢٢((  ي إجرا        تم تبسيط إجراءات التراخيص والمستلزمات بتبن ا  ئينئينتم تبسيط إجراءات التراخيص والمستلزمات بتبن ا   هم اجر المنسوجات        : :  هم اجر المنسوجات        نظام تسجيل ت نظام تسجيل ت
ن    ))١٩٩٣١٩٩٣(( ين م ر المقيم وجات لغي ات المنس ن منتج واردات م ادرات وال تثني الص ذي يس ن    ، ال ين م ر المقيم وجات لغي ات المنس ن منتج واردات م ادرات وال تثني الص ذي يس ، ال

ات              ات             مستلزمات الترخيص، والتخلي عن مستلزمات شهادة المنشأ لدعم صادرات المنسوجات للوالي مستلزمات الترخيص، والتخلي عن مستلزمات شهادة المنشأ لدعم صادرات المنسوجات للوالي
 ؛؛، باإلضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتبسيط مستلزمات التوثيق، باإلضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتبسيط مستلزمات التوثيق))١٩٩٨١٩٩٨((المتحدة المتحدة 

 
اذ          ((زيادة الشفافية في إجراءات الجمارك      زيادة الشفافية في إجراءات الجمارك       ))٣٣((  ين النف ارك وإجراءات خاصة لتمك ة للجم اذ          إرشادات إداري ين النف ارك وإجراءات خاصة لتمك ة للجم إرشادات إداري

 ؛؛))ة من خالل وثيقة على صفحة على شبكة اإلنترنتة من خالل وثيقة على صفحة على شبكة اإلنترنتإلى العامإلى العام
 

وتية     ))٤٤((  ة الص ام اإلجاب ديم نظ راخيص، بتق راءات الت ي إج فافية ف ادة الش وتية    زي ة الص ام اإلجاب ديم نظ راخيص، بتق راءات الت ي إج فافية ف ادة الش اتف ((زي ة اله اتف خدم ة اله  خدم
 ؛؛، وعمل صفحة على شبكة اإلنترنت، وإنشاء مرآزين لخدمة العمالء، وعمل صفحة على شبكة اإلنترنت، وإنشاء مرآزين لخدمة العمالء)) ساعة ساعة٢٤٢٤

 
 ؛؛ بالتجارة بالتجارةتقديم خدمة التبادل اإللكتروني للوثائق الحكومية الخاصةتقديم خدمة التبادل اإللكتروني للوثائق الحكومية الخاصة ))٥٥(( 

 
 ؛؛باستثناء بعض السلع اإلستراتيجية، ح س نت مستلزمات التراخيص الخاصة بالشحن الجويباستثناء بعض السلع اإلستراتيجية، ُحّسنت مستلزمات التراخيص الخاصة بالشحن الجوي ))٦٦(( 

 
ين      ))٧٧((  اون ب ين     تنفيذ نظام عبور الحدود والتخليص قبل الوصول لتسريع اإلفراج الجمرآي، وتشجيع التع اون ب تنفيذ نظام عبور الحدود والتخليص قبل الوصول لتسريع اإلفراج الجمرآي، وتشجيع التع

 ..الوآاالت الجمرآية واإلداراتالوآاالت الجمرآية واإلدارات
 ))٢٦(())١٩٩٨١٩٩٨((آندا آندا  ))جج((
 

ين ال   اون ب تم التع ين ال ي اون ب تم التع مى    ي ا يس الل م ن خ ة م االت المختلف مى    وآ ا يس الل م ن خ ة م االت المختلف دا ""وآ رادات آن دا إي رادات آن م المس   ". ". إي تخدم القس م المس ويس تخدم القس  ول ول ؤؤويس
 ..عن اإلدارات الحكومية تكنولوجيا المعلومات للتخليص على السلع التي تستلزم وآاالت أخرىعن اإلدارات الحكومية تكنولوجيا المعلومات للتخليص على السلع التي تستلزم وآاالت أخرى

 
 ))٢٧(())٢٠٠٠٢٠٠٠((النرويج النرويج  ))دد((

                                                      
))24((  Korea , 6 June 2000, (G/C/W/212)  WTO,.. 

))25((  Hong Kong- China, 28 September 1998, (G/C/W/125)  WTO,.. 
))26((  Canada, 30 September 1998, (G/C/W/126)  WTO,.. 
))27((  Norway, 2 November 2000, (G/C/W/221/Add.1)  WTO,.. 



 

 

-١٧-

 

 
 ؛؛يا يًاتم وضع نظام تخليص إلكتروني تجري من خالله معالجة وفحص البيانات أوتوماتيكتم وضع نظام تخليص إلكتروني تجري من خالله معالجة وفحص البيانات أوتوماتيك ))١١(( 

 
تخدام األوراق،    ))٢٢((  دم اس ماح بع رى للس ع دول أخ ور م ذي ط ب ال ور المحوس ام العب ىء نظ تخدام األوراق،   أنش دم اس ماح بع رى للس ع دول أخ ور م ذي ط ب ال ور المحوس ام العب ىء نظ  أنش

ين        ((وهو نظام رائع يجري استخدامه في أوروبا للتجارة السلعية          وهو نظام رائع يجري استخدامه في أوروبا للتجارة السلعية           ين        وهو أآثر أمنًا لتبادل المعلومات ب وهو أآثر أمنا  لتبادل المعلومات ب
 ).).السلطاتالسلطات

 
 ))٢٨(())٢٠٠٠٢٠٠٠((المالديف المالديف  ))•((
 

دولي   قامت بادخال خدمة تبادل الوثائق إلكترو     قامت بادخال خدمة تبادل الوثائق إلكترو      ))١١((  ار ال دولي   نيًا لجعل الخدمات تتوافق مع المعي ار ال ا قامت       ..نيا  لجعل الخدمات تتوافق مع المعي ا قامت   آم آم
ة                      ات الجمرآي م تسهيل أشكال البيان ح للتجار، وت ة                     بتزويد خدمة التخليص السريع لتكون مصدر رب ات الجمرآي م تسهيل أشكال البيان ح للتجار، وت بتزويد خدمة التخليص السريع لتكون مصدر رب

افرين          إإبب  أيضا أيضًا ة التخليص للمس اب الوصول لتسهيل عملي افرين          نشاء مرآز تبادل وثائق إلكتروني عند ب ة التخليص للمس اب الوصول لتسهيل عملي   . . نشاء مرآز تبادل وثائق إلكتروني عند ب
 ؛؛اتاتويتم العمل على إنشاء قاعدة بيانويتم العمل على إنشاء قاعدة بيان

 
 ؛؛تم تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمرآيةتم تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمرآية ))٢٢(( 

 
 ..تم إنشاء صفحة على شبكة اإلنترنتتم إنشاء صفحة على شبكة اإلنترنت ))٣٣(( 

 
 ))٢٩(())٢٠٠٠٢٠٠٠((استراليا استراليا  ))وو((
 

تلموا         ))١١((  د اس ار ق ون التج د أن يك ورًا بع ي ف يص الجمرآ ع التخل حن م امالت الش م مع ري معظ تلموا        تج د اس ار ق ون التج د أن يك ورا  بع ي ف يص الجمرآ ع التخل حن م امالت الش م مع ري معظ تج
 ؛؛البيانات إلكترونيا البيانات إلكترونيًا

 
ائل إدارة المخاطر ال ))٢٢((  تخدام وس ائل إدارة المخاطر الاس تخدام وس م يشكلون مخاطرة اس د أنه ذين يعتق لع واألشخاص ال تهداف الس م يشكلون مخاطرة س د أنه ذين يعتق لع واألشخاص ال تهداف الس س

ات    ى معلوم اء عل د الوصول بن لع عن ى الس حنة، واإلشراف عل ليم الش د تس دقيق بع ة، والت ات   مرتفع ى معلوم اء عل د الوصول بن لع عن ى الس حنة، واإلشراف عل ليم الش د تس دقيق بع ة، والت مرتفع
 ؛؛مسبقة عنهامسبقة عنها

 
 ؛؛تحقيق الشفافية، وإمكانية التنبؤ، والتناسق، والتشاور مع التجارتحقيق الشفافية، وإمكانية التنبؤ، والتناسق، والتشاور مع التجار ))٣٣(( 

 
 ..رة الشحن وشراآة األعمال بين الحكومة والصناعةرة الشحن وشراآة األعمال بين الحكومة والصناعةوسيتم في المستقبل الترآيز على إداوسيتم في المستقبل الترآيز على إدا ))٤٤(( 

 ))٣٠(())٢٠٠٠٢٠٠٠((سويسرا سويسرا  ))زز((
 

ا                      ))١١((  ة لإلسراع آلم د النهائي ق بالمواعي ي مرسوم يتعل اإلجراءات، وتبن ة ب ا                     تم ترتيب الخطوات المتعلق ة لإلسراع آلم د النهائي ق بالمواعي ي مرسوم يتعل اإلجراءات، وتبن ة ب تم ترتيب الخطوات المتعلق
 ؛؛أمكنأمكن

 
 ؛؛""النافذة الواحدةالنافذة الواحدة""تنسيق أحسن لإلجراءات واستخدام نظام تنسيق أحسن لإلجراءات واستخدام نظام  ))٢٢(( 

 
 .. دولية وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت دولية وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنتوهواتفوهواتفي ي تطوير نظام معلومات مرآزتطوير نظام معلومات مرآز ))٣٣(( 

                                                      
))28((  Maldives, 20 October 2000, (G/C/W/232)  WTO,.. 
))29 ( (Australia, 23 October 2000, (G/C/W/233)  WTO,.. 
))30((  WTO, Switzerland, 23 October 2000, (G/C/W/234).. 



 

 

-١٨-

 

 
 ))٣١(())٢٠٠٣٢٠٠٣((تشيلي تشيلي  ))حح((
 

ى                     ))١١((  ارك، باإلضافة إل وانين والتعليمات الخاصة بالجم تم نشر الق ى                    بالنسبة لنشر وإتاحة المعلومات، ي ارك، باإلضافة إل وانين والتعليمات الخاصة بالجم تم نشر الق بالنسبة لنشر وإتاحة المعلومات، ي
ة        ام ذات عالق ى أحك وي عل ة       بعض القرارات، في الجريدة الرسمية ونشرات شهرية تحت ام ذات عالق ى أحك وي عل ويجري  ويجري    . . بعض القرارات، في الجريدة الرسمية ونشرات شهرية تحت

تمر ديث مس تمرتح ديث مس ارة  لللل  تح اءات التج ت وإلحص بكة اإلنترن ى ش فحة عل ع أو الص ارة  موق اءات التج ت وإلحص بكة اإلنترن ى ش فحة عل ع أو الص  موق
 ؛؛الخارجية ومرآز الميناءالخارجية ومرآز الميناء

 
ات ورسوماً                     ))٢٢((  ارك يحدد تعريف رار من الجم يم، يخضع أي ق إجراءات التحك ات ورسوما                     وفيما يتعلق ب ارك يحدد تعريف رار من الجم يم، يخضع أي ق إجراءات التحك يم وفيما يتعلق ب يم  للتحك   . .  للتحك

دير    ى م تئناف إل ب اس ديم طل ن تق ي، ويمك ارك اإلقليم دير الجم ى م اءات إل دم االدع دير   ويجب أن تق ى م تئناف إل ب اس ديم طل ن تق ي، ويمك ارك اإلقليم دير الجم ى م اءات إل دم االدع ويجب أن تق
دليل   ١٥١٥لجمارك الوطني، على أن يتم البت فيه خالل   لجمارك الوطني، على أن يتم البت فيه خالل   خدمة ا خدمة ا  ديم ال دليل    يوم من تق ديم ال ارة      . .  يوم من تق ا تجدر اإلش ارة    آم ا تجدر اإلش آم

 ؛؛إلى أنه يمكن الطعن في قرارات مدير خدمة الجمارك الوطني أمام محكمة العدل العلياإلى أنه يمكن الطعن في قرارات مدير خدمة الجمارك الوطني أمام محكمة العدل العليا
 

ام   ))٣٣((  ذ ع ات، أضيفت من ة البيان بة لمعالج ام  بالنس ذ ع ات، أضيفت من ة البيان بة لمعالج تخدمين ١٩٩٦١٩٩٦بالنس ة مضافة للمس بكة قيم تخدمين  ش ة مضافة للمس بكة قيم ام   . .  ش ذ ع ام ومن ذ ع ومن
ائل                  وقروقر،  ،  ٢٠٠٠٢٠٠٠ ات واستخدام وس ارك يسمح بمعالجة البيان ائل                   نظام إلكتروني لعمليات وقواعد الجم ات واستخدام وس ارك يسمح بمعالجة البيان  نظام إلكتروني لعمليات وقواعد الجم

 ساعة آل يوم، ما أدى إلى تخفيض الوقت الذي يحتاجه اإلعالن في                ساعة آل يوم، ما أدى إلى تخفيض الوقت الذي يحتاجه اإلعالن في               ٢٤٢٤إدارة المخاطر على مدى     إدارة المخاطر على مدى     
ام   ي ع اعة ف ن س ام  المتوسط م ي ع اعة ف ن س ى ٢٠٠٠٢٠٠٠المتوسط م ى  إل ام  ٣٣ إل ي ع وان ف ام   ث ي ع وان ف ي  ٢٠٠٣٢٠٠٣ ث وفيرات ف ى ت ك إل ي  ، وأدى ذل وفيرات ف ى ت ك إل ، وأدى ذل

ادل نحو           ٦٧٨٫٣٦٧٨٫٣ير بلغت قيمتها    ير بلغت قيمتها    معالجة وثائق التصد  معالجة وثائق التصد   ا يع ادل نحو            مليون دوالر، أي م ا يع ة من       ٤٫٥٤٫٥ مليون دوالر، أي م ة من        في المائ  في المائ
 ..وسيسمح النظام الجديد في المستقبل بقبول التوقيع اإللكترونيوسيسمح النظام الجديد في المستقبل بقبول التوقيع اإللكتروني  . . ميزانية الجمارك السنويةميزانية الجمارك السنوية

 
ا                            دا وأمريك ات تجارة حرة مع آن ا اتفاقي د توقيعه ة، فبع ة في تشيلي بمعدالت مرتفع ا                          تنمو التجارة الدولي دا وأمريك ات تجارة حرة مع آن ا اتفاقي د توقيعه ة، فبع ة في تشيلي بمعدالت مرتفع تنمو التجارة الدولي

رة، فنشأت الحاجة                الوسطى و الوسطى و  ادة آبي رة، فنشأت الحاجة                االتحاد األوروبي والمكسيك والواليات المتحدة، زادت عمليات الجمارك زي ادة آبي االتحاد األوروبي والمكسيك والواليات المتحدة، زادت عمليات الجمارك زي
 ..إلى تنظيمها وتبسيطها باستخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرهاإلى تنظيمها وتبسيطها باستخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها

 
 ))٣٢(())٢٠٠١٢٠٠١((واتيماال واتيماال غغ ))طط((
 

لطات المس        ))١١((  زي للس ب المرآ و مكت رائب، وه ب إلدارة الض اء مكت م إنش لطات المس       ت زي للس ب المرآ و مكت رائب، وه ب إلدارة الض اء مكت م إنش د  ؤؤت ن عوائ د  ولة ع ن عوائ  ولة ع
 ؛؛تجارة الداخلية والخارجيةتجارة الداخلية والخارجيةالال

 ؛؛تم إعداد مسودة قانون يهدف إلى إرساء قواعد وشروط قانونية لتحديث خدمات الجماركتم إعداد مسودة قانون يهدف إلى إرساء قواعد وشروط قانونية لتحديث خدمات الجمارك ))٢٢(( 
 

 ..تم إعداد تجهيزات حديثة للحاسوب ونظام لالتصاالت في إطار التسهيالتتم إعداد تجهيزات حديثة للحاسوب ونظام لالتصاالت في إطار التسهيالت ))٣٣(( 
 
 ))٣٣(())٢٠٠١٢٠٠١((جمهورية التشيك جمهورية التشيك  ))يي((
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-١٩-

 

ادل ا    ))١١((  ة لتب ا الرقمي تخدام التكنولوجي م اس ادل ا   ت ة لتب ا الرقمي تخدام التكنولوجي م اس ات ت ات لبيان دود    ((لبيان ور الح دير، وعب تيراد والتص ات االس دود    بيان ور الح دير، وعب تيراد والتص ات االس بيان
ة                 ). ). الدولية، وآلها متاحة للعامة   الدولية، وآلها متاحة للعامة    ى قانوني د عل ذي يؤآ ي ال ة               آما تمت الموافقة على التوقيع اإللكترون ى قانوني د عل ذي يؤآ ي ال آما تمت الموافقة على التوقيع اإللكترون

 ؛؛الوثائق اإللكترونيةالوثائق اإللكترونية
 

 ؛؛تم إنشاء نظام جمرآي جديد للعبور يتضمن التعاون بين سلطات وأنظمة الجماركتم إنشاء نظام جمرآي جديد للعبور يتضمن التعاون بين سلطات وأنظمة الجمارك ))٢٢(( 
 

 ؛؛إجراءات جمرآية مبسطة للتجارإجراءات جمرآية مبسطة للتجارتم تقديم تم تقديم  ))٣٣(( 
 

لطات             ))٤٤((  ين س ي ب ادل اإللكترون اس التب ى أس ي عل ي اإللكترون يص الجمرآ ام للتخل ع نظ م وض لطات            ت ين س ي ب ادل اإللكترون اس التب ى أس ي عل ي اإللكترون يص الجمرآ ام للتخل ع نظ م وض ت
 ..الجمارك والتجارالجمارك والتجار

 
 ))٣٤(())٢٠٠١٢٠٠١((آوستاريكا آوستاريكا  ))كك((
 

 ؛؛انتهى برنامج تحديث الجمارك في عقد التسعيناتانتهى برنامج تحديث الجمارك في عقد التسعينات ))١١(( 
 

 ؛؛""الواحدةالواحدةالنافذة النافذة ""تبسيط إجراءات الجمارك باستخدام نظام تبسيط إجراءات الجمارك باستخدام نظام  ))٢٢(( 
 

 ؛؛تم إنشاء نظام الرقابة الذي وضع على أساس طرق تقييم المخاطرتم إنشاء نظام الرقابة الذي وضع على أساس طرق تقييم المخاطر ))٣٣(( 
 

 ؛؛السماح بتقديم بيانات الجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات قبل وصول البضاعة إلى الميناءالسماح بتقديم بيانات الجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات قبل وصول البضاعة إلى الميناء ))٤٤(( 
 

تودعات والتخل  ))٥٥((  ي المس رة ف ا مباش ة به تالم المنتجات الصناعية المتعلق تودعات والتخل السماح للشرآات باس ي المس رة ف ا مباش ة به تالم المنتجات الصناعية المتعلق يص يص السماح للشرآات باس
 ؛؛الجمرآي عليها مباشرةالجمرآي عليها مباشرة

 
 ؛؛))باستخدام نظام المعلومات الجمرآيةباستخدام نظام المعلومات الجمرآية((ميكنة إجراءات التخليص الجمرآي ميكنة إجراءات التخليص الجمرآي  ))٦٦(( 

 
 ؛؛إنشاء لجنة وطنية تعني باإلجراءات التجاريةإنشاء لجنة وطنية تعني باإلجراءات التجارية ))٧٧(( 

 
دار        ))٨٨((  ت وإص بكة اإلنترن ى ش فحة عل اء ص الل إنش ن خ ك م ؤ، وذل ة التنب فافية وإمكاني ق الش دار       تطبي ت وإص بكة اإلنترن ى ش فحة عل اء ص الل إنش ن خ ك م ؤ، وذل ة التنب فافية وإمكاني ق الش تطبي

 ؛؛والمعلومات والبيانات ووضع آتيبات للمستثمرينوالمعلومات والبيانات ووضع آتيبات للمستثمرينمطبوعات تتعلق بالوثائق مطبوعات تتعلق بالوثائق 
 

 ..تضمين فقرات خاصة بتسهيل التجارة في اتفاقية التجارة الحرة ما بين آندا وآوستاريكاتضمين فقرات خاصة بتسهيل التجارة في اتفاقية التجارة الحرة ما بين آندا وآوستاريكا ))٩٩(( 
 ))٣٥(())٢٠٠٣٢٠٠٣((نيوزيلندانيوزيلندا ))لل((
 

 ؛؛نشر وإتاحة المعلومات من خالل صفحة على شبكة اإلنترنت ومجلة أسبوعيةنشر وإتاحة المعلومات من خالل صفحة على شبكة اإلنترنت ومجلة أسبوعية ))١١(( 
 

امج شراآة              تم إنشاء نظام استشاري،   تم إنشاء نظام استشاري،    ))٢٢((  ال، وبرن ة ومنظمات األعم ين الحكوم امج شراآة               ومنتدى يتيح النقاش ب ال، وبرن ة ومنظمات األعم ين الحكوم  ومنتدى يتيح النقاش ب
 ؛؛لألعماللألعمال
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ك إلعطاء فرصة                             ))٣٣((  ذ وذل ز التنفي دة حي نظم الجدي ل دخول ال ى قب ة بحد أدن رات زمني ك إلعطاء فرصة                            التأآيد على فت ذ وذل ز التنفي دة حي نظم الجدي ل دخول ال ى قب ة بحد أدن رات زمني التأآيد على فت

 ؛؛لدراسة هذه النظم قبل تطبيقهالدراسة هذه النظم قبل تطبيقها
 

 ؛؛تم إنشاء نقاط لالستفسارتم إنشاء نقاط لالستفسار ))٤٤(( 
 

 ؛؛ وتقديم االلتماس وتقديم االلتماستتم مراجعة إجراءات التحكيمتتم مراجعة إجراءات التحكيم ))٥٥(( 
 

تم إعداد شروط أو فقرات محددة تتعلق بالبيانات والوثائق واإلجراءات واستخدام المعايير الدولية،             تم إعداد شروط أو فقرات محددة تتعلق بالبيانات والوثائق واإلجراءات واستخدام المعايير الدولية،              ))٦٦(( 
 ؛؛واستخدام نظم تقييم المخاطر، وميكنة اإلجراءاتواستخدام نظم تقييم المخاطر، وميكنة اإلجراءات

 
 ..التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفةالتعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة ))٧٧(( 

 
 ))٣٦(())٢٠٠٣٢٠٠٣((التفيا التفيا  ))مم((
 

دخل الرسمية في               يشكل الجهاز الوطني لل   يشكل الجهاز الوطني لل    ))١١((  ة ال دخل الرسمية في               جمارك مع الجهاز الوطني للضرائب ما يسمى بخدم ة ال جمارك مع الجهاز الوطني للضرائب ما يسمى بخدم
ى            . . ويتم نشر المعلومات في موقع على شبكة اإلنترنت         ويتم نشر المعلومات في موقع على شبكة اإلنترنت           . . التفياالتفيا دفع رسوم بسيطة للحصول عل ى          وت دفع رسوم بسيطة للحصول عل وت

 ؛؛معلومات ذات طبيعة معينة، وينطبق ذلك على الشهادات المطلوبة والقراراتمعلومات ذات طبيعة معينة، وينطبق ذلك على الشهادات المطلوبة والقرارات
 

ين التجاريين شهرياً        ويقوم الجهاز االستشاري للجمارك بتنظ    ويقوم الجهاز االستشاري للجمارك بتنظ     ))٢٢((  ين التجاريين شهريا         يم اجتماعات مع الممثل م تضمين     ؛؛يم اجتماعات مع الممثل م تضمين      وت  وت
ارك   لحة الجم ير مص أن تستش ي ب ؤخرًا يقض انون اإلداري م ي الق د ف راء جدي ارك  إج لحة الجم ير مص أن تستش ي ب ؤخرا  يقض انون اإلداري م ي الق د ف راء جدي  إج
ى             ديالت عل دة أو تع ة إجراءات جدي راح تشريعي أو أي بقًا بخصوص أي اقت ى            المجتمع التجاري مس ديالت عل دة أو تع ة إجراءات جدي راح تشريعي أو أي بقا  بخصوص أي اقت المجتمع التجاري مس

ًا ا حالي ا الممارسات واإلجراءات المعمول به ا حالي و  . . الممارسات واإلجراءات المعمول به ووالمجال مفت داء والمجال مفت ارك والتجار إلب داء ح لكل من الجم ارك والتجار إلب ح لكل من الجم
 ؛؛الرأيالرأي

 
  . .  سنوات   سنوات  ٥٥وتتم مراجعة البيانات عن طريق الحاسوب الخاص بمصلحة الجمارك، الذي أنشئ منذ             وتتم مراجعة البيانات عن طريق الحاسوب الخاص بمصلحة الجمارك، الذي أنشئ منذ              ))٣٣(( 

دة    د أقصى لم ا بح يمكن تأجيله وم والضرائب، ف بة للرس ا بالنس دة   أم د أقصى لم ا بح يمكن تأجيله وم والضرائب، ف بة للرس ا بالنس ًا٣٠٣٠أم ا  يوم يم   . .  يوم ق بتقي ا يتعل يم وفيم ق بتقي ا يتعل وفيم
ت تن   اطر آان ل المخ إن إدارة وتحلي اطر، ف ت تن  المخ اطر آان ل المخ إن إدارة وتحلي اطر، ف ة    المخ ات التجاري امج إدارة المعلوم الل برن ن خ ذ م ة    ف ات التجاري امج إدارة المعلوم الل برن ن خ ذ م ف

 ..١٩٩٦١٩٩٦الذي أدخل في عام الذي أدخل في عام ) ) قاعدة بيانات للمخاطرةقاعدة بيانات للمخاطرة((
 

اليب                      ي أس ا المعلومات وتبن اليب                    من العرض السابق لتجارب الدول، يمكن القول إنها تحاول تطبيق تكنولوجي ي أس ا المعلومات وتبن من العرض السابق لتجارب الدول، يمكن القول إنها تحاول تطبيق تكنولوجي
راءات  يط اإلج ى تبس ل عل اليف، وتعم ت والتك ار الوق راءات الختص يط اإلج ى تبس ل عل اليف، وتعم ت والتك ار الوق ا وبي  . . الختص ة ظروفه ل حال ا وبيولك ة ظروفه ل حال ة، ولك ا الخاص ة، ئته ا الخاص  ئته

 ..إصالح وتيسير المعامالت لتسهيل التجارةإصالح وتيسير المعامالت لتسهيل التجارة  إال أن هناك بوجه عام توجه نحوإال أن هناك بوجه عام توجه نحو
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 المفاوضات الحالية في منظمة التجارة العالمية   -ثالثا 
 على تسهيل التجارة

 
ات      ة الج ن اتفاقي رة م ة والعاش ة والثامن واد الخامس ين الم ى إيضاح وتحس ة إل دف المفاوضات الحالي ات    ته ة الج ن اتفاقي رة م ة والعاش ة والثامن واد الخامس ين الم ى إيضاح وتحس ة إل دف المفاوضات الحالي ته
القوانين وال         . . ١٩٩٤١٩٩٤ ق ب ا يتعل ر م فافية، ونش ل الش ارة، مث هيل التج ا يتصل بتس ل م واد آ ذه الم مل ه القوانين وال       وتش ق ب ا يتعل ر م فافية، ونش ل الش ارة، مث هيل التج ا يتصل بتس ل م واد آ ذه الم مل ه نظم نظم وتش

ات       ين الجه يق ب اون والتنس ابرة، والتع ارة الع ات، والتج ا المعلوم تخدام تكنولوجي وم، واس راءات، والرس ات      واإلج ين الجه يق ب اون والتنس ابرة، والتع ارة الع ات، والتج ا المعلوم تخدام تكنولوجي وم، واس راءات، والرس واإلج
ا    ارة، وغيره هيل التج ال تس ي مج ة ف ا   العامل ارة، وغيره هيل التج ال تس ي مج ة ف ى        . . العامل اوض إل ات للتف اء بمقترح دول األعض ن ال د م دم العدي د تق ى      وق اوض إل ات للتف اء بمقترح دول األعض ن ال د م دم العدي د تق وق

ع        . . المنظمةالمنظمةالمجموعة التفاوضية لتسهيل التجارة في إطار لجنة المفاوضات في          المجموعة التفاوضية لتسهيل التجارة في إطار لجنة المفاوضات في           ة بتجمي ع      وقامت سكرتارية المنظم ة بتجمي وقامت سكرتارية المنظم
ود يضم تفاصيل           ))٣٧((هذه المقترحات، وأعدت وثيقة   هذه المقترحات، وأعدت وثيقة    ر من البن ى عدد آبي ود يضم تفاصيل            ُقسمت فيها آل مادة من المواد الثالث إل ر من البن ى عدد آبي  ق سمت فيها آل مادة من المواد الثالث إل

 بندا ، والمادة الخامسة إلى      بندًا، والمادة الخامسة إلى     ٢٦٢٦ بندا ، والمادة الثامنة إلى       بندًا، والمادة الثامنة إلى      ١٣١٣فقسمت المادة العاشرة إلى     فقسمت المادة العاشرة إلى     .  .  دقيقة عن آل ما يتعلق بها     دقيقة عن آل ما يتعلق بها     
ة هي   ٦٦ندا ، وقسم آل بند إلى   ندًا، وقسم آل بند إلى    ب  ب ١٨١٨ ود فرعي ة هي    بن ود فرعي دول األعضاء، والوسائل المقترحة،        : :  بن دول األعضاء، والوسائل المقترحة،        اإلجراءات المقترحة من ال اإلجراءات المقترحة من ال

اعدات      يلية، والمس ة والتفض ة الخاص ة، والمعامل تثناءات والمرون تفيدين، واالس اعدات     والمس يلية، والمس ة والتفض ة الخاص ة، والمعامل تثناءات والمرون تفيدين، واالس  والمس
ى    ويتناول هذا الجزء من الدراسة أحدث التطورات في المفاوضات في من        ويتناول هذا الجزء من الدراسة أحدث التطورات في المفاوضات في من          . . الفنية وبناء القدرات  الفنية وبناء القدرات   ة التجارة حت ى    ظم ة التجارة حت ظم

ول ولأيل بتمبر //أيل بتمبر س ة      . . ٢٠٠٥٢٠٠٥س ارة العالمي ة التج ة منظم م وثيق يلها، وأوضحنا رق ة تفاص ات بكاف ا المقترح د أوردن ة    وق ارة العالمي ة التج ة منظم م وثيق يلها، وأوضحنا رق ة تفاص ات بكاف ا المقترح د أوردن وق
ا       وتجدر وتجدر  ..الخاصة بكل مقترح الخاصة بكل مقترح  دمت به ا    اإلشارة هنا إلى أن هناك مقترحات تقدمت بها دول آل بمفردها وأخرى تق دمت به اإلشارة هنا إلى أن هناك مقترحات تقدمت بها دول آل بمفردها وأخرى تق
اوض        في المفاوضات الحالية    في المفاوضات الحالية   تفاصيلتفاصيلونحن نعتقد ان الدخول في ال     ونحن نعتقد ان الدخول في ال       . . مجموعة من الدول  مجموعة من الدول   اوض        أمر في غاية األهمية للمف  أمر في غاية األهمية للمف

 .. الدول العربية الدول العربيةفيفيالتجاري العربي ولمتخذي القرار التجاري العربي ولمتخذي القرار 
 

 نشر وإتاحة المعلومات  -لفأ
 

 العاشرة: المادة المعنية: نشر وإتاحة النظم  -١
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ايوان         مقترح من االتحاد األوروبي، ومقترح من آوريا      مقترح من االتحاد األوروبي، ومقترح من آوريا        ا وت ان ومنغولي ايوان         ، ومقترح مشترك من الياب ا وت ان ومنغولي الصين  الصين  -، ومقترح مشترك من الياب
 ..الصين، ومقترح من بيرو، ومقترح من ترآياالصين، ومقترح من بيرو، ومقترح من ترآيا-وباآستان وبيرو، ومقترح من الصين، ومقترح من هونغ آونغوباآستان وبيرو، ومقترح من الصين، ومقترح من هونغ آونغ

 
ى أن تشمل آل القواعد     ))٣٨((يقترح االتحاد األوروبي  يقترح االتحاد األوروبي    ى أن تشمل آل القواعد      نشر وإتاحة المعلومات على أسس غير تمييزية، عل  نشر وإتاحة المعلومات على أسس غير تمييزية، عل

نظم والق     نظم والق    والقرارات وال وانئ               والقرارات وال ل المطارات والم ات مث ا من الهيئ ارك وغيره وانئ               وانين، ومعلومات عن مصلحة الجم ل المطارات والم ات مث ا من الهيئ ارك وغيره وانين، ومعلومات عن مصلحة الجم
تيراد،      إجراءات التصدير واالس ة ب ة المتعلق وم المطلوب ذلك الرس تئناف، وآ راءات االس رى، وإج ذ أخ ة مناف تيراد،     وأي إجراءات التصدير واالس ة ب ة المتعلق وم المطلوب ذلك الرس تئناف، وآ راءات االس رى، وإج ذ أخ ة مناف وأي

لطات       ارك والس إدارة الجم ق ب ا يتعل ل م رى، وآ ة دول أخ ة أو أي ة دول ع أي ات م ة االتفاقي ر آاف لطات      ونش ارك والس إدارة الجم ق ب ا يتعل ل م رى، وآ ة دول أخ ة أو أي ة دول ع أي ات م ة االتفاقي ر آاف ة ونش ة  الحكومي  الحكومي
نظم والرسوم،                      . . األخرى ذات العالقة  األخرى ذات العالقة   وانين وال ى اإلجراءات والق ديالت عل ة تع نظم والرسوم،                    هذا باإلضافة إلى نشر وإتاحة أي وانين وال ى اإلجراءات والق ديالت عل ة تع هذا باإلضافة إلى نشر وإتاحة أي

ا       . . وغيرهاوغيرها رح آوري ا     ويتضمن مقت رح آوري رارات             ن  ن ))٣٩((ويتضمن مقت ام القضائية والق وانين واألحك رارات والق رارات            شر وإتاحة القواعد والق ام القضائية والق وانين واألحك رارات والق شر وإتاحة القواعد والق
ا        ن الج رة م ادة العاش ي الم دد ف و مح ا ه ة، آم ا       اإلداري ن الج رة م ادة العاش ي الم دد ف و مح ا ه ة، آم ة أو     ١٩٩٤١٩٩٤ت ت اإلداري ع دول ات م ة اتفاقي ر أي ة أو     ، ونش ع دول ات م ة اتفاقي ر أي  ، ونش

ع،      اق واس ى نط ات عل ة المعلوم ى إتاح رح إل دعو المقت ة وي وانين ذات العالق النظم والق ق ب رى تتعل ع،     دول أخ اق واس ى نط ات عل ة المعلوم ى إتاح رح إل دعو المقت ة وي وانين ذات العالق النظم والق ق ب رى تتعل  دول أخ
 ..وإلى مطالبة األعضاء بإخطار منظمة التجارة العالمية بأية استثناءات أو تغييرات للبنود وذلك لتحسين الشفافيةوإلى مطالبة األعضاء بإخطار منظمة التجارة العالمية بأية استثناءات أو تغييرات للبنود وذلك لتحسين الشفافية

                                                      
 ..(TN/TF/W/43/Rev.1)  وثيقة منظمة التجارة العالميةوثيقة منظمة التجارة العالمية)  )  37((

 ..TN/TF/W/6مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي )  )  38((

 ..TN/TF/W/7مقترح كوريا مقترح كوريا )  )  39((



 -٢٢٢٢-

 
رو            ويشير مقترح مشترك  ويشير مقترح مشترك    ايوان والصين وباآستان وبي ا وت ان ومنغولي رو             للياب ايوان والصين وباآستان وبي ا وت ان ومنغولي ا            ))٤٠(( للياب ا فيه نظم بم ا          بنشر آل ال ا فيه نظم بم بنشر آل ال

ارك          رارات الخاصة بالجم ة والق ات الحدودي ارك         االتفاقيات واإلجراءات الحكومية وقواعد إدارة الهيئ رارات الخاصة بالجم ة والق ات الحدودي رح     . . االتفاقيات واإلجراءات الحكومية وقواعد إدارة الهيئ دم المقت رح   وق دم المقت وق
ورة ر المنش وانين غي ى الق اًال عل ورةمث ر المنش وانين غي ى الق اال  عل رآة : : مث رآة إذا آانت الش ة ) ) أأ((إذا آانت الش ي الدول ة ف ي الدول ة تخطط لتصدير تخطط لتصدير ) ) سس((ف ى الدول ا إل ة منتجاته ى الدول ا إل منتجاته

ة       ))صص(( ة في الدول نظم المطبق وانين وال ة       ، لكن المعلومات التفصيلية عن إجراءات التجارة والق ة في الدول نظم المطبق وانين وال ليست متاحة   ليست متاحة   ) ) صص((، لكن المعلومات التفصيلية عن إجراءات التجارة والق
دولتين      ين ال ارة ب ى التج لبًا عل ؤثر س ذا ي إن ه ة، ف ات داخلي ا معلوم ة تعتبره ذه الدول دولتين     ألن ه ين ال ارة ب ى التج لبا  عل ؤثر س ذا ي إن ه ة، ف ات داخلي ا معلوم ة تعتبره ذه الدول رح    . . ألن ه د نص مقت رح  وق د نص مقت وق

ين ينالص نظم والق  ))٤١((الص وانين وال ل الق ر آ ى نش نظم والق   عل وانين وال ل الق ر آ ى نش وم عل د والرس ومواع د والرس رو   . . واع دمت بي ا ق رو آم دمت بي ا ق ل  ))٤٢((آم ر آ ادي بنش ًا ين ل   مقترح ر آ ادي بنش ا  ين  مقترح
ارك     ة بالتجارة وبنظام الجم ارك    المعلومات والتشريعات ذات العالق ة بالتجارة وبنظام الجم غ    . . المعلومات والتشريعات ذات العالق غ آون ا هون غ  أم غ آون ا هون ادي بنشر اإلجراءات   ))٤٣((أم ادي بنشر اإلجراءات   ، فتن ، فتن

رة   ي الفق ا ف ار إليه رة  المش ي الفق ا ف ار إليه رة ١١المش ادة العاش ن الم رة  م ادة العاش ن الم ة  (( م ائية واإلداري ام القض وانين واألحك ي الق ة  وه ائية واإلداري ام القض وانين واألحك ي الق  وه
ا والرسوم والضرائب    والرسوم والضرائب     ا وغيره ا         ). ). وغيره ا في مقترحه دعو ترآي ا       وت ا في مقترحه دعو ترآي رة              ))٤٤((وت واردة في الفق نظم ال ى نشر ال رة               إل واردة في الفق نظم ال ى نشر ال ادة   ١١ إل ادة    من الم  من الم

 . . العاشرة، مثلها في ذلك مثل هونغ آونغالعاشرة، مثلها في ذلك مثل هونغ آونغ
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ؛؛))٤٥(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((النشر على موقع إلكتروني مباشرة النشر على موقع إلكتروني مباشرة  ))١١(( 
 

دو            ))٢٢((  ى ال ين عل دو           نشر المعلومات على نطاق واسع، ويتع ى ال ين عل ة      نشر المعلومات على نطاق واسع، ويتع ة التجارة العالمي ة      ل األعضاء إخطار منظم ة التجارة العالمي ل األعضاء إخطار منظم
ا   م تعميمه ات، ث ذه المعلوم ا  به م تعميمه ات، ث ذه المعلوم لحة      به احبة المص راف ص اء واألط دول األعض ى ال لحة    عل احبة المص راف ص اء واألط دول األعض ى ال رح ((عل رح مقت مقت

 ؛؛))٤٦(())آورياآوريا
 

ة  ((نشر المعلومات في الجريدة الرسمية، أو الصحف أو على شبكة اإلنترنت ونشر ملخص                  نشر المعلومات في الجريدة الرسمية، أو الصحف أو على شبكة اإلنترنت ونشر ملخص                   ))٣٣((  ة  ترجم ترجم
لغة رسمية واحدة على األقل من تلك المعمول بها في           لغة رسمية واحدة على األقل من تلك المعمول بها في           للنظم التجارية في    للنظم التجارية في    ) ) آاملة إذا آان ذلك ممكنا     آاملة إذا آان ذلك ممكناً    

ايوان      ((منظمة التجارة العالمية على صفحة اإلنترنت       منظمة التجارة العالمية على صفحة اإلنترنت        ا وت ان ومنغولي ايوان      مقترح الياب ا وت ان ومنغولي الصين وباآستان    الصين وباآستان    -مقترح الياب
 ؛؛))٤٧(())وبيرووبيرو

دة الرسمية ((نشر المعلومات في اإلعالم الرسمي    نشر المعلومات في اإلعالم الرسمي     ))٤٤((  دة الرسمية الجري ى  ) ) الجري ى  أو الصحف أو صفحة عل تأو الصحف أو صفحة عل تاإلنترن ، ، اإلنترن
 ؛؛))٤٨(())مقترح الصينمقترح الصين((إلنترنت هو الخيار األول إلنترنت هو الخيار األول على أن يكون النشر على اعلى أن يكون النشر على ا

 
 ؛؛))٤٩(())مقترح بيرومقترح بيرو((استخدام اإلعالم الرسمي والجريدة الرسمية والنشر اإللكتروني استخدام اإلعالم الرسمي والجريدة الرسمية والنشر اإللكتروني  ))٥٥(( 

                                                      
 ..TN/TF/W/8  ستان وبيروستان وبيروليابان ومنغوليا وتايوان وباكليابان ومنغوليا وتايوان وباكاامقترح مقترح )  )  40((

 ..TN/TF/W/26   الصين الصينمقترحمقترح) ) 41((

 ..TN/TF/W/30مقترح بيرو مقترح بيرو )  )  42((
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 ..TN/TF/W/45مقترح تركيا مقترح تركيا )  )  44((

 ..TN/TF/W/6  رح االتحاد األوروبيرح االتحاد األوروبيمقتمقت)  )  45((

   ..TN/TF/W/7    مقترح كوريامقترح كوريا)  )  46((

 ..TN/TF/W/8  مقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرومقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرو  ) ) 47((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  48((
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 ..))٥٠(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((يكون النشر على نطاق واسع مجانا  أو برسوم تتناسب مع الخدمة يكون النشر على نطاق واسع مجانًا أو برسوم تتناسب مع الخدمة  ))٦٦(( 

 
 المستفيدونالمستفيدون ))جج((
 

 ؛؛))٥١(())الصينالصين-ترح االتحاد األوروبي وهونغ آونغترح االتحاد األوروبي وهونغ آونغمقمق((أية أطراف صاحبة مصلحة أية أطراف صاحبة مصلحة  ))١١(( 
 ؛؛))٥٢(())مقترح آوريامقترح آوريا((الدول األعضاء األخرى في منظمة التجارة واألطراف صاحبة المصلحة الدول األعضاء األخرى في منظمة التجارة واألطراف صاحبة المصلحة  ))٢٢(( 
 ..))٥٣(())مقترح بيرومقترح بيرو((الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية  ))٣٣(( 

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))دد((
 

 ؛؛))٥٤(())التحاد األوروبيالتحاد األوروبيمقترح امقترح ا((النفاذ اإللكتروني للمعلومات النفاذ اإللكتروني للمعلومات  ))١١(( 
 

ورة    ))٢٢((  ة ومنش ون متاح ارة لتك نظم التج ة ل ة آامل ورة   ترجم ة ومنش ون متاح ارة لتك نظم التج ة ل ة آامل ايوان ((ترجم ا وت ان ومنغولي رح الياب ايوان مقت ا وت ان ومنغولي رح الياب ) ) الصينالصين-مقت
 ؛؛))٥٥(())وباآستان وبيرووباآستان وبيرو

 
 ..))٥٦(())مقترح بيرومقترح بيرو((نشر وإتاحة المعلومات في صورة إلكترونية نشر وإتاحة المعلومات في صورة إلكترونية  ))٣٣(( 

 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))•((
 

ة ا    ))١١((  ة وخاص دول النامي نح ال ة ا   م ة وخاص دول النامي نح ال ق،        م الزم للتطبي ت ال ي الوق ة ف ا، مرون وًا بينه ل نم دول األق ق،        ل الزم للتطبي ت ال ي الوق ة ف ا، مرون وا  بينه ل نم دول األق  ل
 ؛؛))٥٧((باإلضافة إلى مساعدتها ماليا ، آما يجب أن تكون هناك التزامات تتعلق بذلكباإلضافة إلى مساعدتها ماليًا، آما يجب أن تكون هناك التزامات تتعلق بذلك

ة أطول، وخاصة                     ))٢٢((  رة زمني ة أطول، وخاصة                    معاملة تفضيلية أآثر للدول النامية، ومرونة في تنفيذ المقترحات في فت رة زمني معاملة تفضيلية أآثر للدول النامية، ومرونة في تنفيذ المقترحات في فت
رح  ((حظات على القوانين وتعديالتها وإنشاء نقاط االتصال         حظات على القوانين وتعديالتها وإنشاء نقاط االتصال         فيما يتعلق باإلخطارات وإبداء المال    فيما يتعلق باإلخطارات وإبداء المال     رح  مقت مقت

 ؛؛))٥٨(())آورياآوريا
 

                                                                                                                                                                                
 ..TN/TF/W/30  رح بيرورح بيرومقتمقت)  )  49((
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 ..TN/TF/W/30  يرويرومقترح بمقترح ب)  )  53((
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 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  58((



 -٢٤٢٤-

ة،                             ))٣٣((  ة التجارة العالمي ة واحدة من اللغات الرسمية في منظم ل في لغ ى األق ة عل ة،                            نشر النظم التجاري ة التجارة العالمي ة واحدة من اللغات الرسمية في منظم ل في لغ ى األق ة عل نشر النظم التجاري
 ؛؛))٥٩(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((ومنح فترة انتقالية للدول النامية ومنح فترة انتقالية للدول النامية 

 
 ؛؛))٦٠(())مقترح الصينمقترح الصين((منح فترة أطول للتنفيذ للدول النامية منح فترة أطول للتنفيذ للدول النامية  ))٤٤(( 

 
ة           ))٥٥((  دول النامي ول لل ذ أط رة تنفي نح فت ة، م اعدات الفني ى المس افة إل ة          باإلض دول النامي ول لل ذ أط رة تنفي نح فت ة، م اعدات الفني ى المس افة إل غ  ((باإلض غ آون رح هون غ  مقت غ آون رح هون -مقت

 ..))٦١(())الصينالصين
 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))وو((
 

وًا من المساعدات الفن    ))١١((  ل نم ة واألق دول النامي د احتياجات ال وا  من المساعدات الفن   تحدي ل نم ة واألق دول النامي د احتياجات ال ق بنشر   تحدي ام تتعل ة، وهي بوجه ع ق بنشر   ي ام تتعل ة، وهي بوجه ع ي
تئناف           اط استفسار واالس تئناف          القواعد واإلجراءات وإنشاء نق اط استفسار واالس ديم              . . القواعد واإلجراءات وإنشاء نق وًا تق ل نم ة واألق دول النامي ى ال ديم            وعل وا  تق ل نم ة واألق دول النامي ى ال وعل

 ؛؛))٦٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((طلبات لتلقي المساعدات الفنية طلبات لتلقي المساعدات الفنية 
 

ة        ))٢٢((  ة نامي ل دول ون لك ددة، وتك ات مح درات الحتياج اء الق ة وبن اعدات الفني ون المس ة       تك ة نامي ل دول ون لك ددة، وتك ات مح درات الحتياج اء الق ة وبن اعدات الفني ون المس دة  تك ى ح دة  عل ى ح عل
 ؛؛))٦٣(())اقتراح الصيناقتراح الصين((

 
ذ المقترحات            ،،تقديم المساعدات الفنية للدول التي تحتاج لها      تقديم المساعدات الفنية للدول التي تحتاج لها       ))٣٣((  ق بتنفي ا يتعل ذ المقترحات             خاصة فيم ق بتنفي ا يتعل غ    (( خاصة فيم رح هون غ    مقت رح هون مقت

 ؛؛))٦٤(())الصينالصين-آونغآونغ
 

ة     ))٤٤((  ي الدول ية ف ة األساس ات البني وير إمكاني ة لتط ة والمالي اعدات الفني ون المس ة    يجب أن تك ي الدول ية ف ة األساس ات البني وير إمكاني ة لتط ة والمالي اعدات الفني ون المس رح ((يجب أن تك رح مقت مقت
 ..))٦٥(())بيروبيرو

 
 

 الثامنة: المادة المعنية: شروط الجزائيةالنشر لل  -٢
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

                                                      
 ..TN/TF/W/8  مقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرومقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرو)  )  59((
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 ..N/TF/W/30مقترح بيرو مقترح بيرو   ) ) 65((



 -٢٥٢٥-

ة ب       كلية المتعلق تيراد الش دير واالس راءات التص رق إج د نقض أو خ ة ض روط الجزائي ر الش ة ب     نش كلية المتعلق تيراد الش دير واالس راءات التص رق إج د نقض أو خ ة ض روط الجزائي ر الش د اانش د لقواع لقواع
ر منشورة            ع فرض جزاءات غي ر منشورة           والقوانين والنظم التجارية، ويجب من ع فرض جزاءات غي ايوان    ((والقوانين والنظم التجارية، ويجب من ا وت ان ومنغولي رح الياب ايوان    مقت ا وت ان ومنغولي رح الياب الصين  الصين  -مقت

 ..))٦٦(())يرويرووبوب
 

 العاشرة: المادة المعنية: النشر على شبكة اإلنترنت  -٣
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

 ..))٦٧(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((النشر اإللكتروني للعناصر الرئيسية للمادة العاشرة النشر اإللكتروني للعناصر الرئيسية للمادة العاشرة  
 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))بب((
 

ة            استخدام وسائل تشخيصية لتعطي تقييما       استخدام وسائل تشخيصية لتعطي تقييمًا        ة مالئم رة انتقالي نح فت دول، وم ة            لالحتياجات المحددة لل ة مالئم رة انتقالي نح فت دول، وم رح  ((لالحتياجات المحددة لل رح  مقت مقت
 ..))٦٨(())الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))جج((
 

ة، وخاصة في                      ديم المساعدات الفني ة، وخاصة في                    أشارت الواليات المتحدة األمريكية في مقترحها أن لديها خبرة في تق ديم المساعدات الفني أشارت الواليات المتحدة األمريكية في مقترحها أن لديها خبرة في تق
ت لمصلحة الجمارك، مثل تلك التي تتعلق بتنفيذ شروط الفصل أو الجزء              ت لمصلحة الجمارك، مثل تلك التي تتعلق بتنفيذ شروط الفصل أو الجزء              مجال إنشاء صفحات على شبكة اإلنترن     مجال إنشاء صفحات على شبكة اإلنترن     

 ..))٦٩(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((الخاص بالجمارك في اتفاقية التجارة مع أمريكا الوسطى الخاص بالجمارك في اتفاقية التجارة مع أمريكا الوسطى 
 

 المادتان المعنيتان هما الثامنة والعاشرة: اإلخطار عن نظم التجارة  -٤
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

عند فرض أو تعديل إجراءات هامة يكون لها تأثير جوهري على تجارة الدول األعضاء األخرى،                عند فرض أو تعديل إجراءات هامة يكون لها تأثير جوهري على تجارة الدول األعضاء األخرى،                 ))١١(( 
رة            ة مبك ة في مرحل ة التجارة العالمي رة           ينبغي إخطار األطراف صاحبة المصلحة وسكرتارية منظم ة مبك ة في مرحل ة التجارة العالمي ينبغي إخطار األطراف صاحبة المصلحة وسكرتارية منظم

 ؛؛))٧٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((وقبل االنتهاء من إعداد اإلجراءات المقترحة وقبل االنتهاء من إعداد اإلجراءات المقترحة 
 

ة الرسمية،                 إخطار منظمة التجارة  إخطار منظمة التجارة   ))٢٢((  ة عضو بإحدى لغات المنظم ة لكل دول النظم التجاري ة الرسمية،                  العالمية ب ة عضو بإحدى لغات المنظم ة لكل دول النظم التجاري  العالمية ب
ت    بكة اإلنترن ى ش ة عل ى صفحة المنظم ار عل ر اإلخط ت   ونش بكة اإلنترن ى ش ة عل ى صفحة المنظم ار عل ر اإلخط ايوان ((ونش ا وت ان، ومنغولي رح الياب ايوان مقت ا وت ان، ومنغولي رح الياب -مقت

 ..))٧١(())الصين، وباآستان، والبيروالصين، وباآستان، والبيرو
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ؛؛))٧٢(())مقترح آوريامقترح آوريا((يكون اإلخطار في مرحلة مبكرة آلما أمكن يكون اإلخطار في مرحلة مبكرة آلما أمكن  ))١١(( 
                                                      

 ..TN/TF/W/17  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-بان ومنغوليا وتايوانبان ومنغوليا وتايوانمقترح اليامقترح اليا)  )  66((
 ..TN/TF/W/13مقترح الواليات المتحدة األمريكية مقترح الواليات المتحدة األمريكية )  )  67((
 ..TN/TF/W/13مريكية مريكية مقترح الواليات المتحدة األمقترح الواليات المتحدة األ)  )  68((
 ..TN/TF/W/13مقترح الواليات المتحدة األمريكية مقترح الواليات المتحدة األمريكية )  )  69((
 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  70((
 ..TN/TF/W/8  مقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرومقترح اليابان ومنغوليا وتايوان وباكستان وبيرو)  )  71((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  72((



 -٢٦٢٦-

 
ة          ))٢٢((  ام بعملي ة للقي ي المنظم ة ف أ لجن مية، وتنش ارة الرس ة التج ات منظم دى لغ ار بإح ون اإلخط ة         يك ام بعملي ة للقي ي المنظم ة ف أ لجن مية، وتنش ارة الرس ة التج ات منظم دى لغ ار بإح ون اإلخط يك

 ..))٧٣(())الصين، باآستان وبيروالصين، باآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((اإلخطار اإلخطار 
 
 المستفيدونالمستفيدون ))جج((
 

 ؛؛))٧٤(())مقترح آوريامقترح آوريا((األطراف صاحبة المصلحة وسكرتارية منظمة التجارة العالمية األطراف صاحبة المصلحة وسكرتارية منظمة التجارة العالمية  ))١١(( 
 

ة                   ))٢٢((  ة التجارة العالمي ى صفحة منظم ة                  سكرتارية منظمة التجارة العالمية، فتكون المعلومات متاحة عل ة التجارة العالمي ى صفحة منظم سكرتارية منظمة التجارة العالمية، فتكون المعلومات متاحة عل
 ..))٧٥(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((على اإلنترنت على اإلنترنت 

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ة ا     ات الدولي ة والمنظم ارة العالمي ة التج كرتارية منظم ى س ة ا   عل ات الدولي ة والمنظم ارة العالمي ة التج كرتارية منظم ى س رى عل رى ألخ ارة  ((ألخ ز التج اد ومرآ ارة  األونكت ز التج اد ومرآ  األونكت
ا ة وغيره االدولي ة وغيره ا      ) ) الدولي ر نظمه ي نش ه صعوبات ف ي تواج وًا الت ل نم دول األق ًا لل ة، خصوص دمات الترجم ديم خ ا      تق ر نظمه ي نش ه صعوبات ف ي تواج وا  الت ل نم دول األق ا  لل ة، خصوص دمات الترجم ديم خ تق

 ..))٧٦(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((التجارية على صفحة اإلنترنت التجارية على صفحة اإلنترنت 
 

 :مراآز معلومات/نقاط اتصال محلية فردية/رإنشاء نقاط استفسا  -٥
 العاشرة: المادة المعنية

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ي       ))١١((  ة ف ات معين روط اتفاقي ل ش راءات، مث ن اإلج ات ع د للمعلوم ار وتزوي اط استفس اء نق ي      إنش ة ف ات معين روط اتفاقي ل ش راءات، مث ن اإلج ات ع د للمعلوم ار وتزوي اط استفس اء نق  إنش
ة               ة              منظمة التجارة العالمية آالحواجز الفنية على التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتي رح  ((منظمة التجارة العالمية آالحواجز الفنية على التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتي رح  مقت مقت

 ؛؛))٧٧(())وروبيوروبياالتحاد األاالتحاد األ
 

ة               ))٢٢((  رة زمني ة، خالل فت ة آمراآز لالتصاالت مع السلطات المحلي ة فردي اط استفسار وطني ة              إنشاء نق رة زمني ة، خالل فت ة آمراآز لالتصاالت مع السلطات المحلي ة فردي اط استفسار وطني إنشاء نق
 ؛؛))٧٨(())مقترح آوريامقترح آوريا((معقولة معقولة 

ارة       ))٣٣((  إجراءات التج ة ب ائق المتعلق ات أو الوث د المعلوم ار لتزوي اط استفس اء نق ارة      إنش إجراءات التج ة ب ائق المتعلق ات أو الوث د المعلوم ار لتزوي اط استفس اء نق ان  ((إنش رح الياب ان  مقت رح الياب مقت
 ؛؛))٧٩(())ووالصين وباآستان وبيرالصين وباآستان وبير-ومنغوليا وتايوانومنغوليا وتايوان

 

                                                      
 ..TN/TF/W/8  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان)  )  73((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  74((

 ..TN/TF/W/8   وباكستان وبيرو وباكستان وبيروالصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان)  )  75((

 ..TN/TF/W/8  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان)  )  76((

 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي)  )  77((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  78((

 ..TN/TF/W/8  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان)  )  79((



 -٢٧٢٧-

ع   ))٤٤((  ز اتصال م ار أو مراآ اط استفس اء نق ع  إنش ز اتصال م ار أو مراآ اط استفس اء نق ؤولينإنش ؤولينالمس ارات المس ى االستفس رد عل ارات  لل ى االستفس رد عل ايوان(( لل رح ت ايوانمقت رح ت -مقت
 ؛؛))٨٠(())الصينالصين

 
ات       إنشاءإنشاءعلى آل دولة عضو     على آل دولة عضو      ))٥٥((  ات        واحدة أو أآثر من نقاط االستفسار، بحيث يمكن الحصول على البيان  واحدة أو أآثر من نقاط االستفسار، بحيث يمكن الحصول على البيان

 ؛؛))٨١(())مقترح الصينمقترح الصين((المية المية المطلوبة بناء  على طلب أي فرد أو منشأة أو منظمة التجارة العالمطلوبة بناًء على طلب أي فرد أو منشأة أو منظمة التجارة الع
 

 ساعة يوميا  مجانا ، يمكن أن تكون في شكل صفحة               ساعة يوميًا مجانًا، يمكن أن تكون في شكل صفحة              ٢٤٢٤إنشاء وتشغيل نقطة استفسار محلية تعمل       إنشاء وتشغيل نقطة استفسار محلية تعمل        ))٦٦(( 
 ؛؛))٨٢(())مقترح بيرومقترح بيرو((إنترنت تقدم معلومات واسعة تتعلق بالجمارك وصفحات أخرى ذات عالقة إنترنت تقدم معلومات واسعة تتعلق بالجمارك وصفحات أخرى ذات عالقة 

 
ة     إنشاء نقاط استفسار وطنية، بالتوازي مع إنشاء بوابة إلكتر  إنشاء نقاط استفسار وطنية، بالتوازي مع إنشاء بوابة إلكتر   ))٧٧((  ة التجارة العالمي ة     ونية آبرى في منظم ة التجارة العالمي ونية آبرى في منظم

 ..))٨٣(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ؛)٨٤()مقترح االتحاد األوروبي وآوريا(إنشاء نقاط االستفسار على أسس غير تمييزية  )١( 

ينبغي أن يتولى إنشاء مراآز المعلومات أو نقاط االستفسار مسؤولين يتسمون بالكفاءة، وأن تكون                ينبغي أن يتولى إنشاء مراآز المعلومات أو نقاط االستفسار مسؤولين يتسمون بالكفاءة، وأن تكون                 ))٢٢(( 
 ؛؛))٨٥(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((جابة على االستفسارات آاملة جابة على االستفسارات آاملة اإلاإل

رة                  ))٣٣((  رة                 إنشاء نقاط االستفسار وفقًا لحالة آل عضو، ويجب أن تقدم اإلجابات على الطلبات خالل فت   ٣٠٣٠إنشاء نقاط االستفسار وفقا  لحالة آل عضو، ويجب أن تقدم اإلجابات على الطلبات خالل فت
ة              ة التجارة العالمي ة             يومًا، وأن تكون آاملة ودقيقة، وتقدم لألفراد والمنشآت وأعضاء منظم ة التجارة العالمي رح  ((يوما ، وأن تكون آاملة ودقيقة، وتقدم لألفراد والمنشآت وأعضاء منظم رح  مقت مقت

 ؛؛))٨٦(())الصينالصين
 

 ؛؛))٨٧(())مقترح بيرومقترح بيرو(( ساعة في اليوم، وإنشاء صفحة على اإلنترنت  ساعة في اليوم، وإنشاء صفحة على اإلنترنت ٢٤٢٤ر المعلومات مجانا ، ر المعلومات مجانًا، توفيتوفي ))٤٤(( 
ة                         ))٥٥((  ًا في واحدة من اللغات الرسمية لمنظم نظم جميع ة أن تنشر التشريعات وال دول المتقدم ة                        يمكن لل ا  في واحدة من اللغات الرسمية لمنظم نظم جميع ة أن تنشر التشريعات وال دول المتقدم يمكن لل

واً                   ل نم ة واألق دول النامي ى ال ه عل وا                   التجارة العالمية، ولكن ليس عدًال فرض ذلك آل ل نم ة واألق دول النامي ى ال ه عل إن      ..التجارة العالمية، ولكن ليس عدال  فرض ذلك آل ذا ف إن     ل ذا ف نهج    ل نهج    ال  ال
ة، واسم التشريع، والسلطة                 ة، واسم التشريع، والسلطة                المفيد هو وضع صيغة تشمل اسم الدول ، وملخصا  قصيرا ،     ، وملخصًا قصيرًا،     المسؤولة المسؤولة المفيد هو وضع صيغة تشمل اسم الدول

تيراد   وو دير واالس يش، والتص وم، والتفت ارك والرس ل الجم ية مث ات رئيس تيراد   يتضمن آلم دير واالس يش، والتص وم، والتفت ارك والرس ل الجم ية مث ات رئيس ات ، ، يتضمن آلم ات أو آلم أو آلم
ويمكن ألي تاجر يبحث عن معلومات حول           ويمكن ألي تاجر يبحث عن معلومات حول             . . المنسوجات، واآلالت وغيرها  المنسوجات، واآلالت وغيرها  : : محددة قطاعية مثل  محددة قطاعية مثل  

                                                      
 ..TN/TF/W/10الصين الصين -مقترح تايوانمقترح تايوان)  )  80((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  81((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو)  )  82((

 ..TN/TF/W/45  مقترح تركيامقترح تركيا)  )  83((

 ..TN/TF/W/6 and TN/TF/W/7  مقترح االتحاد األوروبي وكوريامقترح االتحاد األوروبي وكوريا)  )  84((

 ..TN/TF/W/10  الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان)  )  85((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  86((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو)  )  87((



 -٢٨٢٨-

ة  سياسيا ة المعني ي الدول ار ف ة االستفس ن نقط ائق م ى الوث ول إل ثُال الوص يش م ة التفت ة  س ة المعني ي الدول ار ف ة االستفس ن نقط ائق م ى الوث ول إل ثال  الوص يش م ة التفت رح ((س رح مقت مقت
 ..))٨٨(())ترآياترآيا

 
 المستفيدونالمستفيدون ))جج((
 

 ؛؛))٨٩(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((الحكومات والتجار الحكومات والتجار  ))١١(( 
 ؛؛))٩٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((أعضاء منظمة التجارة العالمية واألطراف صاحبة المصلحة أعضاء منظمة التجارة العالمية واألطراف صاحبة المصلحة  ))٢٢(( 
 ..))٩١(())مقترح الصينمقترح الصين((أعضاء منظمة التجارة العالمية أعضاء منظمة التجارة العالمية األفراد والمنشآت واألفراد والمنشآت و ))٣٣(( 

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))دد((
 

الل   ردود خ ات أو ال ديم اإلجاب ن تق تثنائية، يمك االت اس ي ح الل ف ردود خ ات أو ال ديم اإلجاب ن تق تثنائية، يمك االت اس ي ح ب ٤٥٤٥ف تالم الطل ن اس ًا م ب  يوم تالم الطل ن اس ا  م رح (( يوم رح مقت مقت
 ..))٩٢(())الصينالصين

 
 العاشرة: المادة المعنية: إجراءات أخرى لتحفيز إتاحة المعلومات  -٦

 
 ئيسية المقترحةئيسية المقترحةاإلجراءات الراإلجراءات الر ))أأ((
 

ذه                        ى اإلنترنت حول تسهيل التجارة ووصل ه ذه                      إنشاء صفحة رئيسية في موقع منظمة التجارة العالمية عل ى اإلنترنت حول تسهيل التجارة ووصل ه إنشاء صفحة رئيسية في موقع منظمة التجارة العالمية عل
 ..))٩٣(())مقترح األرجنتينمقترح األرجنتين((الصفحة بالدول األعضاء جميعا ، وبصفحات محلية لمجاالت أخرى مختلفة الصفحة بالدول األعضاء جميعًا، وبصفحات محلية لمجاالت أخرى مختلفة 

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة أن               ة التجارة العالمي ة أن             على آل عضو في منظم ة التجارة العالمي ى        على آل عضو في منظم ة الصفحات عل ة بقائم د سكرتارية المنظم وم بتزوي ى        يق ة الصفحات عل ة بقائم د سكرتارية المنظم وم بتزوي يق
 ..))٩٤(())مقترح األرجنتينمقترح األرجنتين((اإلنترنت التي تحتوي معلومات تفصيلية في إطار المادة العاشرة اإلنترنت التي تحتوي معلومات تفصيلية في إطار المادة العاشرة 

 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))جج((
 

ة خالل وقت محدد                        ات محوسبة أن تطلب مساعدات فني ك قاعدة بيان ة خالل وقت محدد                      يمكن للدول األعضاء التي ال تمل ات محوسبة أن تطلب مساعدات فني ك قاعدة بيان   . . يمكن للدول األعضاء التي ال تمل
ة             وو ة، طلب المساعدة الفني ة             يمكن للدول النامية واألقل نموًا أو التي لغتها ليست ضمن اللغات الرسمية في المنظم ة، طلب المساعدة الفني يمكن للدول النامية واألقل نموا  أو التي لغتها ليست ضمن اللغات الرسمية في المنظم

ى أن يكون                        ات أخرى تعرض خدماتها، عل ى أن يكون                       الضرورية من الدول المتقدمة ومن منظمة التجارة العالمية ومن هيئ ات أخرى تعرض خدماتها، عل الضرورية من الدول المتقدمة ومن منظمة التجارة العالمية ومن هيئ
ى              وأن تكون النظم التجارية مترجمة إل        وأن تكون النظم التجارية مترجمة إل       لالحتياجاتلالحتياجاتهناك تصور واضح    هناك تصور واضح     ة الرسمية عل ى             ى واحدة من لغات المنظم ة الرسمية عل ى واحدة من لغات المنظم

                                                      
 ..TN/TF/W/45  مقترح تركيامقترح تركيا)  )  88((

 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي)  )  89((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  90((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  91((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  92((

 ..TN/TF/W/40مقترح األرجنتين مقترح األرجنتين )  )  93((

 ..TN/TF/W/40مقترح األرجنتين مقترح األرجنتين     ))94((



 -٢٩٢٩-

ل لاألق ة أن          . . األق اعدة الفني رض المس ة تع ة هيئ ة أو أي ارة العالمي ة التج كرتارية منظم ن لس ة أن        ويمك اعدة الفني رض المس ة تع ة هيئ ة أو أي ارة العالمي ة التج كرتارية منظم ن لس  ويمك
رة     ادة العاش ار الم ي إط ق بالموضوعات ف ا يتعل ة فيم اعدة فني ب مس ي تطل دول الت ة اتصال لل ة نقط ون بمثاب رة    تك ادة العاش ار الم ي إط ق بالموضوعات ف ا يتعل ة فيم اعدة فني ب مس ي تطل دول الت ة اتصال لل ة نقط ون بمثاب تك

 ..))٩٥(())مقترح األرجنتينمقترح األرجنتين((
 

 العاشرة:  المادة المعنية:ة الفاصلة بين النشر والتنفيذالفترة الزمني  -٧
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ي    ((أن تكون هناك فترة مالئمة بين نشر القواعد والقوانين وبين التنفيذ            أن تكون هناك فترة مالئمة بين نشر القواعد والقوانين وبين التنفيذ             ))١١((  اد األوروب ي    مقترح االتح اد األوروب   ))٩٦(())مقترح االتح
 ؛؛))٩٧(())مقترح آوريامقترح آوريا((وو

 
 ؛؛))٩٨(())مقترح الصينمقترح الصين((ا  ًا  يوم يوم٣٠٣٠أن يكون الوقت المحدد بين النشر والتنفيذ أن يكون الوقت المحدد بين النشر والتنفيذ  ))٢٢(( 

 
 ..))٩٩(())مقترح بيرومقترح بيرو((تحديد حد أدنى من الوقت قبل تنفيذ قوانين جديدة تحديد حد أدنى من الوقت قبل تنفيذ قوانين جديدة  ))٣٣(( 

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

ن      ))١١((  د لألم اك تهدي ان هن ا، إذا آ ى إغفاله ذ، أو حت ر والتنفي ين النش رة الفاصلة ب يض الفت ن تخف ن     يمك د لألم اك تهدي ان هن ا، إذا آ ى إغفاله ذ، أو حت ر والتنفي ين النش رة الفاصلة ب يض الفت ن تخف يمك
 ؛؛))١٠٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((القومي أو الصحة العامة القومي أو الصحة العامة 

 
ذلك               يي ))٢٢((  ذلك               مكن إغفال الفترة الفاصلة في حالة القوانين والنظم واإلجراءات التي تتعلق باألمن القومي وآ مكن إغفال الفترة الفاصلة في حالة القوانين والنظم واإلجراءات التي تتعلق باألمن القومي وآ

 ..))١٠١(())مقترح الصينمقترح الصين((في حالة إجراءات محددة تتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية في حالة إجراءات محددة تتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية 
 
 

 العاشرة:  المادة المعنية:التشاور والمالحظات على القواعد الجديدة أو المعدلة  -٨
 
 اءات الرئيسية المقترحةاءات الرئيسية المقترحةاإلجراإلجر ))أأ((
 

ى القواعد                  ))١١((  ة والقطاع الخاص عل ى القواعد                 التشاور بين المجموعات صاحبة المصلحة، وخاصة بين الحكوم ة والقطاع الخاص عل التشاور بين المجموعات صاحبة المصلحة، وخاصة بين الحكوم
ابرة     ارة الع تيراد والتج دير واالس ة إلدارة التص راءات المطبق دة واإلج ابرة    الجدي ارة الع تيراد والتج دير واالس ة إلدارة التص راءات المطبق دة واإلج اد  ((الجدي رح االتح اد  مقت رح االتح مقت

 ؛؛))١٠٢(())األوروبياألوروبي
                                                      

 ..TN/TF/W/40مقترح األرجنتين مقترح األرجنتين   ) ) 95((

 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي)  )  96((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا)  )  97((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين)  )  98((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو) ) 99((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 100((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين) ) 101((



 -٣٠٣٠-

 
ى اإلجراءات المقترحة          إعطاء األطراف صاحبة المصلحة فرصة إلرسال م        إعطاء األطراف صاحبة المصلحة فرصة إلرسال م         ))٢٢((  ة عل ى اإلجراءات المقترحة          الحظات مكتوب ة عل الحظات مكتوب

ل وضع الصيغة  ذه المالحظات قب ار ه ي االعتب ذ ف دول األعضاء أن تأخ ى ال ديالت، وعل ل وضع الصيغة أو التع ذه المالحظات قب ار ه ي االعتب ذ ف دول األعضاء أن تأخ ى ال ديالت، وعل أو التع
 ؛؛))١٠٣(())مقترح آوريامقترح آوريا((النهائية لإلجراءات المقترحة النهائية لإلجراءات المقترحة 

 
نظم                     ))٣٣((  وانين وال ى الق ق عل ا القطاع الخاص، فرصة للتعلي نظم                    إعطاء األطراف صاحبة المصلحة، ومنه وانين وال ى الق ق عل ا القطاع الخاص، فرصة للتعلي إعطاء األطراف صاحبة المصلحة، ومنه

 ؛؛))١٠٤(())الصين، وباآستان وبيروالصين، وباآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((قواعد المتوقعة قواعد المتوقعة والوال
 

ى     ))٤٤((  ذلك عل ارك المقترحة، وآ ى قواعد الجم ق عل ي التعلي دول األعضاء والتجار الحق ف ى    إعطاء ال ذلك عل ارك المقترحة، وآ ى قواعد الجم ق عل ي التعلي دول األعضاء والتجار الحق ف إعطاء ال
ذ   ارة، وأخ ديم شرح للتج ة، وتق ديالت المقترح ة والتع أثيرات التجاري راءات والسياسات والت ذ  اإلج ارة، وأخ ديم شرح للتج ة، وتق ديالت المقترح ة والتع أثيرات التجاري راءات والسياسات والت اإلج

 ؛؛))١٠٥(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((ت والتعليقات في االعتبار ت والتعليقات في االعتبار المالحظاالمالحظا
 

ديم        ))٥٥((  رى بتق اء األخ دول األعض ه ال ن خالل وم م ول تق ت معق مح بوق اء أن تس دول األعض ى ال ديم       عل رى بتق اء األخ دول األعض ه ال ن خالل وم م ول تق ت معق مح بوق اء أن تس دول األعض ى ال عل
د          ار بع د         مالحظات مكتوبة، وذلك بدون تمييز، وينبغي أن تؤخذ هذه المالحظات المكتوبة في االعتب ار بع مالحظات مكتوبة، وذلك بدون تمييز، وينبغي أن تؤخذ هذه المالحظات المكتوبة في االعتب

 ؛؛))١٠٦(())مقترح الصينمقترح الصين(( ن شرت ولكن قبل تنفيذها  ُنشرت ولكن قبل تنفيذها أن تكون القوانين واإلجراءات والنظم قدأن تكون القوانين واإلجراءات والنظم قد
 

ق  ))٦٦((  ا يتعل ار فيم ي االعتب م ف ذ آرائه ار، وأخ ع التج ل م ة للتفاع م فّعال اء نظ ة إنش ل دول ى آ ق عل ا يتعل ار فيم ي االعتب م ف ذ آرائه ار، وأخ ع التج ل م ة للتفاع م فع ال اء نظ ة إنش ل دول ى آ عل
وفير فرص     ١٩٩٤١٩٩٤ من المادة العاشرة في اتفاقية الجات         من المادة العاشرة في اتفاقية الجات        ١١باإلجراءات المشار إليها في الفقرة      باإلجراءات المشار إليها في الفقرة       وفير فرص     ، و ت ، و ت

 ..))١٠٧(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((للتشاور معهم للتشاور معهم 
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة إنشاء نظام دوري للتشاور                    ))١١((  دة أو المعدل ة إنشاء نظام دوري للتشاور                   يقتضي التشاور المسبق على القواعد واإلجراءات الجدي دة أو المعدل يقتضي التشاور المسبق على القواعد واإلجراءات الجدي
ارة           رف التج لع وغ اقلين للس درين والن توردين والمص مل المس اص، يش اع الخ ي القط ع ممثل ارة          م رف التج لع وغ اقلين للس درين والن توردين والمص مل المس اص، يش اع الخ ي القط ع ممثل م

 ؛؛))١٠٨(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((
ى القواعد واإلجراءات المقترحة،             ينبغي أن تكون هناك فترات زمنية     ينبغي أن تكون هناك فترات زمنية      ))٢٢((  ى القواعد واإلجراءات المقترحة،              آافية إلبداء المالحظات عل  آافية إلبداء المالحظات عل

واردة        ات ال ا المالحظ اقش فيه ي تن ة الت ي المرحل اور ف ري التش ن أن يج واردة       ويمك ات ال ا المالحظ اقش فيه ي تن ة الت ي المرحل اور ف ري التش ن أن يج اد  ((ويمك رح االتح اد  مقت رح االتح مقت
 ؛؛))١٠٩(())األوروبياألوروبي

 
 ؛؛))١١٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((ينبغي أن يجري التشاور في مرحلة مبكرة آلما أمكن ينبغي أن يجري التشاور في مرحلة مبكرة آلما أمكن  ))٣٣(( 

                                                                                                                                                                                
 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 102((

 ..TN/TF/W/7  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 103((

 ..TN/TF/W/8  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان) ) 104((

 ..TN/TF/W/24مقترح نيوزيلندا مقترح نيوزيلندا   ))105((

 ..TN/TF/W/26  مقترح الصينمقترح الصين  ))106((

 ..TN/TF/W/32  مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 107((

 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 108((

 ..TN/TF/W/6  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 109((

 ..TN/TF/W/7  رياريامقترح كومقترح كو) ) 110((



 -٣١٣١-

 
 ؛؛))١١١(())مقترح آوريا والصينمقترح آوريا والصين((توبة توبة ينبغي أن تكون المشاورات مكينبغي أن تكون المشاورات مك ))٤٤(( 

 
نظم واضحة           ))٥٥((  القوانين وال ة ب نظم واضحة          ينبغي أن تكون اإلجراءات التجارية المطلوبة والمتعلق القوانين وال ة ب ان   ((ينبغي أن تكون اإلجراءات التجارية المطلوبة والمتعلق رح الياب ان   مقت رح الياب مقت

 ؛؛))١١٢(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-ومنغوليا وتايوانومنغوليا وتايوان
 

 ؛؛))١١٣(())مقترح الصينمقترح الصين((نبغي مراعاة عدم التمييز نبغي مراعاة عدم التمييز يي ))٦٦(( 
 

فمثال  قد يكون    فمثًال قد يكون      . . ال مختلفة تبعا  لحالة آل دولة عضو على حدة        ال مختلفة تبعًا لحالة آل دولة عضو على حدة        السماح بوجود أنظمة فردية لها أشك     السماح بوجود أنظمة فردية لها أشك      ))٧٧(( 
اديميين أو        هناك مجلس استشاري مشترك مع قطاع األعمال، أو       هناك مجلس استشاري مشترك مع قطاع األعمال، أو        اديميين أو      مع منظمات المستهلكين أو مع أآ مع منظمات المستهلكين أو مع أآ

 ..))١١٤(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((هيئات للخبراء أو أية أطراف صاحبة مصلحة هيئات للخبراء أو أية أطراف صاحبة مصلحة 
 
 المستفيدونالمستفيدون ))جج((
 

ًا الح   لحة، وخصوص احبة المص راف ص ا  الح األط لحة، وخصوص احبة المص راف ص اص  األط اع الخ ات والقط اص  كوم اع الخ ات والقط توردون ((كوم درون والمس توردون المص درون والمس المص
ارة اقلون وغرف التج ارةوالن اقلون وغرف التج ي) () (والن اد األوروب رح االتح يمقت اد األوروب رح االتح ا(( و و))١١٥(())مقت رح آوري امقت رح آوري ا، ((وو  ))١١٦(())مقت ان ومنغولي رح الياب ا، مقت ان ومنغولي رح الياب مقت

 ..))١١٧(()) وباآستان وبيرو وباآستان وبيروالصين،الصين،-وتايوانوتايوان
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))دد((
 

ة    ال حاجة لفترة زمنية دنيا إلبداء المالحظات، إذ قد تظه     ال حاجة لفترة زمنية دنيا إلبداء المالحظات، إذ قد تظه      ))١١((  ة أو مهم ة    ر مشاآل طارئ ة أو مهم اد   ((ر مشاآل طارئ رح االتح اد   مقت رح االتح مقت
 ؛؛))١١٨(())األوروبياألوروبي

ة، أو تلحق   ))٢٢((  اقض المصلحة العام انون أو تن ذ ق ق تنفي ات سرية تعي اء معلوم ة، أو تلحق  يشترط آشف أو إفش اقض المصلحة العام انون أو تن ذ ق ق تنفي ات سرية تعي اء معلوم يشترط آشف أو إفش
ة أو خاصة    ت عام واء آان ة، س آت معين رعية لمنش ة ش ة أو خاصة   ضررًا بمصلحة تجاري ت عام واء آان ة، س آت معين رعية لمنش ة ش غ ((  . . ضررا  بمصلحة تجاري رح هون غ مقت رح هون مقت

 ..))١١٩(())آونغآونغ
 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))•((
 

                                                      
 ..TN/TF/W/7 and TN/TF/W/26  مقترح كوريا والصينمقترح كوريا والصين) ) 111((
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 ..TN/TF/W/8  الصين وباكستان وبيروالصين وباكستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان) ) 117((
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 ..TN/TF/W/32  الصينالصين-مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 119((
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وًا        ل نم ة واألق دول النامي بة لل ار بالنس ي االعتب يلية ف ة الخاصة والتفض ذ المعامل وا       يجب أن تؤخ ل نم ة واألق دول النامي بة لل ار بالنس ي االعتب يلية ف ة الخاصة والتفض ذ المعامل رح ((يجب أن تؤخ رح مقت مقت
 ..))١٢٠(())نيوزيلندانيوزيلندا

 
 العاشرة:  المادة المعنية:معلومات عن أهداف السياسة  -٩

 
 اإلجراءات المقترحةاإلجراءات المقترحة ))أأ((
 

ة      ينبغي أن تكون القواعد واإلجراءات المقترحة مرفقة بإفادة عن أه           ينبغي أن تكون القواعد واإلجراءات المقترحة مرفقة بإفادة عن أه            ))١١((  ة      داف السياسة التجاري رح  ((داف السياسة التجاري رح  مقت مقت
 ؛؛))١٢١(())االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي

 
ة      ))٢٢((  وانين المتوقع نظم والق ريعي لل رض التش ر الغ ة     نش وانين المتوقع نظم والق ريعي لل رض التش ر الغ ايوان   ((نش ا، وت ان ومنغولي رح الياب ايوان   مقت ا، وت ان ومنغولي رح الياب ين -مقت ين الص الص

 ؛؛))١٢٢(())وباآستان وبيرووباآستان وبيرو
 

 ..))١٢٣(())مقترح بيرومقترح بيرو((نشر األسس القانونية للقرارات اإلدارية نشر األسس القانونية للقرارات اإلدارية  ))٣٣(( 
 

 العاشرة: لمعنية المادة ا:شرط القرارات المسبقة  -١٠
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

بقة      ))١١((  رارات المس ام الق وير نظ اء وتط بقة     إنش رارات المس ام الق وير نظ اء وتط ايوان   ((إنش ا، وت ان ومنغولي رح الياب ايوان   مقت ا، وت ان ومنغولي رح الياب تان  -مقت ين وباآس تان  الص ين وباآس الص
 ؛؛))١٢٤(())وبيرووبيرو

 
ات   ))٢٢((  ى فئ ة إل نيف التعريف ى تص بقة عل رارات المس رط الق ق بش وابط تتعل وير ض ات  تط ى فئ ة إل نيف التعريف ى تص بقة عل رارات المس رط الق ق بش وابط تتعل وير ض وم ((تط وم الرس  الرس

 ؛؛))١٢٥(())مقترح آندا واستراليامقترح آندا واستراليا) () (ئب على الوارداتئب على الوارداتالقابلة للتطبيق أو الضراالقابلة للتطبيق أو الضرا
 ؛؛))١٢٦(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((يسري شرط القرارات المسبقة على تصنيف التعريفة يسري شرط القرارات المسبقة على تصنيف التعريفة  ))٣٣(( 

 
ة                    ) ) اإللزاماإللزام((إتاحة الربط   إتاحة الربط    ))٤٤((  اجر في وقت سابق للعملي ه الت دم ب ى طلب يتق اء عل ة                    في مجاالت محددة بن اجر في وقت سابق للعملي ه الت دم ب ى طلب يتق اء عل في مجاالت محددة بن

ي        ((التجارية،  التجارية،   ة وتقي ي        وهذا ما يعني تصنيف التعريف ة وتقي ة      وهذا ما يعني تصنيف التعريف ارك والرسوم المؤجل ة      م الجم ارك والرسوم المؤجل ات    ) () (م الجم رح الوالي ات    مقت رح الوالي مقت
 ؛؛))١٢٧(())المتحدة األمريكيةالمتحدة األمريكية
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 -٣٣٣٣-

إصدار القرارات المسبقة على أمور مثل تصنيف التعريفة والرسوم القابلة للتطبيق والتقييمات بناء             إصدار القرارات المسبقة على أمور مثل تصنيف التعريفة والرسوم القابلة للتطبيق والتقييمات بناء              ))٥٥(( 
ارك  ة لسلطات الجم رارات ملزم ذه الق ون ه ة، وتك ة معين رة زمني وب وخالل فت ى طلب مكت ارك عل ة لسلطات الجم رارات ملزم ذه الق ون ه ة، وتك ة معين رة زمني وب وخالل فت ى طلب مكت   . . عل

ل ال ى أن تظ ل العل ى أن تظ ر عل ها دون تغيي ى أساس بقة عل رارات المس ذت الق ي اتخ االت الت ر ح ها دون تغيي ى أساس بقة عل رارات المس ذت الق ي اتخ االت الت رح ((ح رح مقت مقت
 ؛؛))١٢٨(())سنغافورةسنغافورة

 
ة والرسوم                 ))٦٦((  ل تصنيف التعريف تيراد مث ة والرسوم                تغطي القرارات المسبقة العناصر الرئيسية لمستلزمات االس ل تصنيف التعريف تيراد مث تغطي القرارات المسبقة العناصر الرئيسية لمستلزمات االس

ة  ليات التعريف ق والضرائب وأفض ة للتطبي ة القابل ليات التعريف ق والضرائب وأفض ة للتطبي ي     . . القابل بقة ف رارات المس رط الق كل ش ن أن يش ي   ويمك بقة ف رارات المس رط الق كل ش ن أن يش ويمك
 ..))١٢٩(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((ية قواعد المنشأ آنموذج للتطبيق ية قواعد المنشأ آنموذج للتطبيق اتفاقاتفاق

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ين والمستوردين األجانب          ))١١((  ين والمستوردين األجانب         تصدر القرارات المسبقة بناًء على طلب مكتوب من المستوردين المحلي تصدر القرارات المسبقة بناء  على طلب مكتوب من المستوردين المحلي
ددة    ة مح رة زمني الل فت ين وخ ددة   والمنتج ة مح رة زمني الل فت ين وخ احبة    ( ( والمنتج ات ص طة المجموع ة بواس ات آافي ال معلوم احبة    بإرس ات ص طة المجموع ة بواس ات آافي ال معلوم بإرس

ارك  ، ويجب ، ويجب ))المصلحةالمصلحة لطات الجم ة لس بقة ملزم رارات المس ون الق ارك  أن تك لطات الجم ة لس بقة ملزم رارات المس ون الق لطة أخرى((أن تك ة س لطة أخرىأو أي ة س ) ) أو أي
ى أساسها دون             . . لفترة زمنية محددة  لفترة زمنية محددة   د بنيت عل بقة ق رارات المس ى أساسها دون           وأن تظل الحاالت التي تكون الق د بنيت عل بقة ق رارات المس وأن تظل الحاالت التي تكون الق

 ؛؛))١٣٠(())مقترح آندا واستراليامقترح آندا واستراليا((تغيير تغيير 
 

تل         ))٢٢((  ذ مس ع أخ ان، م در اإلمك حة ق ة وواض بقة متاح رارات المس ون الق ب أن تك تل        يج ذ مس ع أخ ان، م در اإلمك حة ق ة وواض بقة متاح رارات المس ون الق ب أن تك رية يج رية زمات الس زمات الس
 ؛؛))١٣١(())مقترح آندا واستراليامقترح آندا واستراليا((باالعتبار باالعتبار 

 
لع   ))٣٣((  ر للس نيف مبك إجراء تص وانئ ب ارك الم ق جم ة تطبي راف مؤتمن توردين أو أط ن للمس لع  يمك ر للس نيف مبك إجراء تص وانئ ب ارك الم ق جم ة تطبي راف مؤتمن توردين أو أط ن للمس يمك

 ؛؛))١٣٢(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((المستوردة  قبل االستيراد المستوردة  قبل االستيراد 
 

 ؛؛))١٣٣(()) األمريكية األمريكيةمقترح الواليات المتحدةمقترح الواليات المتحدة((تصدر القرارات المسبقة بناء  على طلب من التاجر تصدر القرارات المسبقة بناًء على طلب من التاجر  ))٤٤(( 
ينبغي أن تصدر القرارات المسبقة خالل فترة زمنية معينة، وذلك بناء على المعلومات الضرورية               ينبغي أن تصدر القرارات المسبقة خالل فترة زمنية معينة، وذلك بناء على المعلومات الضرورية                ))٥٥(( 

بقة                ..ب الطلب ب الطلب ححوالوثائق المقدمة من صا   والوثائق المقدمة من صا    رارات المس ى الق د عل بقة               وينبغي على مقدم الطلب، أن يعتم رارات المس ى الق د عل  وينبغي على مقدم الطلب، أن يعتم
ة           ادة مكتوب ارك في إف ة          الصادرة عن مصلحة الجم ادة مكتوب ارك في إف رارات ا        . . الصادرة عن مصلحة الجم د تكون الق رارات ا      وق د تكون الق اريخ        وق ذ ت ة من بقة فعال اريخ        لمس ذ ت ة من بقة فعال لمس

تج          در والمن تورد والمص ن المس ر ع رف النظ تيراد بص ى االس ق عل دار، وتنطب تج         اإلص در والمن تورد والمص ن المس ر ع رف النظ تيراد بص ى االس ق عل دار، وتنطب رح ((اإلص رح مقت مقت
 ؛؛))١٣٤(())سنغافورةسنغافورة

 
ديل أو               ))٦٦((  دء سريان التع رارات ولوقت ب اء للق ديل أو إلغ أي تع ارك إعطاء إشعار ب ديل أو              ينبغي على الجم دء سريان التع رارات ولوقت ب اء للق ديل أو إلغ أي تع ارك إعطاء إشعار ب ينبغي على الجم

بقة   رارات المس ي الق ذي أعط اء للشخص ال بقة  اإللغ رارات المس ي الق ذي أعط اء للشخص ال ن لمص  . . اإللغ ن لمصويمك اريخ  ويمك ل الت ارك أن تؤج اريخ  لحة الجم ل الت ارك أن تؤج لحة الجم

                                                      
 ..TN/TF/W/38مقترح سنغافورة مقترح سنغافورة   ))128((
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 ..TN/TF/W/38  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 134((



 -٣٤٣٤-

ة         رة زمني اء لفت ة        الفعلي للتعديل أو اإللغ رة زمني اء لفت ى                  . . الفعلي للتعديل أو اإللغ بقة عل رارات المس اء الق ديل أو إلغ ق تع ى                ويمكن أن ينطب بقة عل رارات المس اء الق ديل أو إلغ ق تع ويمكن أن ينطب
ا                         ده، وال يمكن تطبيقه اء أو بع ديل أو اإللغ ا                        السلع موضع القرار على أن تكون مستوردة وقت التع ده، وال يمكن تطبيقه اء أو بع ديل أو اإللغ السلع موضع القرار على أن تكون مستوردة وقت التع

 ..))١٣٥(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((على السلع التي استوردت قبل ذلك على السلع التي استوردت قبل ذلك 
 
 المستفيدونالمستفيدون ))جج((
 

 ..))١٣٦(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((المصدرون والمستوردون ووآالؤهم المصدرون والمستوردون ووآالؤهم  
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))دد((
 

أن              رار مسبق، آ اع عن إصدار ق ا االمتن ارك فيه أن            هناك حاالت واضحة، محددة يمكن إلدارة الجم رار مسبق، آ اع عن إصدار ق ا االمتن ارك فيه تكون  تكون    هناك حاالت واضحة، محددة يمكن إلدارة الجم
 ؛؛))١٣٧(())مقترح آندا واستراليامقترح آندا واستراليا((ستئناف ستئناف ااالسلع موضع مراجعة أو السلع موضع مراجعة أو 

 
ر          ينبغي ان  ينبغي ان   ))١١((  بقة مباشرة، ويجب تغيي رارات المس ديل أو رفض الق ار تع ارك خي ر          يكون إلدارة الجم بقة مباشرة، ويجب تغيي رارات المس ديل أو رفض الق ار تع ارك خي يكون إلدارة الجم

 ؛؛))١٣٨(())مقترح آندا واستراليامقترح آندا واستراليا((الحاالت عندما تكون المعلومات التي تتعلق بها غير دقيقة أو خاطئة الحاالت عندما تكون المعلومات التي تتعلق بها غير دقيقة أو خاطئة 
 

ي    ))٢٢((  لع الت ن الس ًا ع ف مادي توردة تختل لع المس ت الس ق إذا آان بقة أال تطب رارات المس ن للق ي   يمك لع الت ن الس ا  ع ف مادي توردة تختل لع المس ت الس ق إذا آان بقة أال تطب رارات المس ن للق  يمك
ًا        آاآا ل وفق ي العم بقة ف رارات المس ب الق ذي يطل خص ال ل الش رار أو إذا فش ع الق ت موض ا         ن ل وفق ي العم بقة ف رارات المس ب الق ذي يطل خص ال ل الش رار أو إذا فش ع الق ت موض  ن

بقة إذا              . . لشروط وظروف القرار المسبق   لشروط وظروف القرار المسبق    رارات المس اء الق ديل أو إلغ بقة إذا            هذا ويمكن تع رارات المس اء الق ديل أو إلغ ذه   -أأ: : هذا ويمكن تع ذه    آانت ه  آانت ه
انوني           أ ق ى خط د بنيت عل انوني          القرارات ق أ ق ى خط د بنيت عل انون     -بب  ؛؛القرارات ق ر في الق انون      حدث تغيي ر في الق ائق     -جج  ؛؛ حدث تغيي ر في الحق ائق      حدث تغيي ر في الحق  حدث تغيي

 ؛؛))١٣٩(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة(( وضعت على أساسها القرارات  وضعت على أساسها القرارات المادية التيالمادية التي
 

ات   يجب أن تكون القرارات المسبقة محددة وملزمة فقط بال   يجب أن تكون القرارات المسبقة محددة وملزمة فقط بال    ))٣٣((  ا البيان ات   درجة التي تكون فيه ا البيان درجة التي تكون فيه
 ..))١٤٠(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((المصرح بها صحيحة وطالما ظل التشريع دون تغيير المصرح بها صحيحة وطالما ظل التشريع دون تغيير 

 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))•((
 

ة الخاصة والتفضيلية محددة في االلتزامات، وتعكس حالة آل عضو          ة الخاصة والتفضيلية محددة في االلتزامات، وتعكس حالة آل عضو          يمكن أن تكون شروط المعامل    يمكن أن تكون شروط المعامل     ))١١(( 
 ؛؛))١٤١(())مقترح استراليا وآندامقترح استراليا وآندا((على حدة على حدة 

 
دول األعضاء    ))٢٢((  ي ال رات ف ن الخب تفادة م م إدراج االحتياجات الخاصة واالس دول األعضاء   ضرورة وضوح نظ ي ال رات ف ن الخب تفادة م م إدراج االحتياجات الخاصة واالس ضرورة وضوح نظ

 ؛؛))١٤٢(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((
 

                                                      
 ..TN/TF/W/38  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 135((
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 -٣٥٣٥-

ة الخاصة والتف         ))٣٣((  ة الخاصة والتف        يجب أن تكون المعامل ة                يجب أن تكون المعامل دول النامي زام، وأن تحصل ال ًال ألي الت ة                ضيلية جزءًا مكم دول النامي زام، وأن تحصل ال ضيلية جزءا  مكمال  ألي الت
 ..))١٤٣(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((واألقل نموا  على فترة زمنية أطول للتنفيذ واألقل نموًا على فترة زمنية أطول للتنفيذ 

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))وو((
 

ذا المجال       يساعد آثيرا  يساعد آثيراً   ،،تقديم المساعدة الفنية للدول التي تحتاجها     تقديم المساعدة الفنية للدول التي تحتاجها      ))١١((  ارك في ه ذا المجال        سلطات الجم ارك في ه رح  (( سلطات الجم رح  مقت مقت
 ؛؛))١٤٤(())ترالياترالياآندا واسآندا واس

 
م         ))٢٢((  اء نظ ي إنش ة ف اعدات فني ديم مس ي تق رة ف ديها خب ة أن ل دة األمريكي ات المتح م        أوضحت الوالي اء نظ ي إنش ة ف اعدات فني ديم مس ي تق رة ف ديها خب ة أن ل دة األمريكي ات المتح أوضحت الوالي

ا     دريب عليه م والت ريعات ونظ ودات لتش ى وضع مس اعدة عل بقة، والمس رارات المس ا    الق دريب عليه م والت ريعات ونظ ودات لتش ى وضع مس اعدة عل بقة، والمس رارات المس رح ((الق رح مقت مقت
 ..))١٤٥(())الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية

 
 العاشرة: لمادة المعنيةا: الحق في االستئناف: إجراءات االستئناف  -١١

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ز والحق                      ))١١((  دم التميي زام بع اك الت ابرة، يجب أن يكون هن ز والحق                     بالنسبة للصادرات والواردات والتجارة الع دم التميي زام بع اك الت ابرة، يجب أن يكون هن بالنسبة للصادرات والواردات والتجارة الع
ة أخرى،                        ارك أو لهيئ ا لسلطة الجم ك إم ارك، وذل ة أخرى،                       القانوني في االحتكام أو تقديم التماس ضد الجم ارك أو لهيئ ا لسلطة الجم ك إم ارك، وذل القانوني في االحتكام أو تقديم التماس ضد الجم

ة في آل                     . . لى هيئة إدارية  لى هيئة إدارية  وثم إلى القضاء أو إ    وثم إلى القضاء أو إ     ة في آل                   ويجب أن يكون للشرآات الحق في أن تكون ممثل ويجب أن يكون للشرآات الحق في أن تكون ممثل
 ؛؛))١٤٦(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((مراحل االلتماس أو االستئناف بوآيل أو ممثل قانوني مراحل االلتماس أو االستئناف بوآيل أو ممثل قانوني 

 
ة            ))٢٢((  ر العادل د اإلدارة غي ات ض ديم اعتراض ة لتق ة والقانوني تئناف اإلداري م االس وير نظ ب تط ة           يج ر العادل د اإلدارة غي ات ض ديم اعتراض ة لتق ة والقانوني تئناف اإلداري م االس وير نظ ب تط يج

ايوان      ((شاء مرآز للشكاوى    شاء مرآز للشكاوى    لإلجراءات التجارية، وإن  لإلجراءات التجارية، وإن   ا وت ان ومنغولي ايوان      مقترح الياب ا وت ان ومنغولي الصين وباآستان    الصين وباآستان    -مقترح الياب
 ..))١٤٧(())وبيرووبيرو

 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ؛؛))١٤٨(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((إجراءات غير تمييزية، تكون متاحة بسهولة وبتكاليف معقولة إجراءات غير تمييزية، تكون متاحة بسهولة وبتكاليف معقولة  ))١١(( 
 

 ..اإلفراج عن البضائع في حالة االستئنافاإلفراج عن البضائع في حالة االستئناف ))٢٢(( 
 

زاع          زاع        حيث يعرض قرار موضع ن ة             حيث يعرض قرار موضع ن راج عن البضائع بصورة عادي تئناف، يجب اإلف ة             لالس راج عن البضائع بصورة عادي تئناف، يجب اإلف وفي حاالت    وفي حاالت      . . لالس
 ..))١٤٩(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((الدفع النقدي، يجب الرجوع إلى التشريع المحلي، خاصة فيما يتعلق بالضمان الدفع النقدي، يجب الرجوع إلى التشريع المحلي، خاصة فيما يتعلق بالضمان 
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 -٣٦٣٦-

 
 :توحيد إدارة النظم التجارية: إجراءات أخرى لتعزيز الحيادية وعدم التمييز  -١٢

  العاشرة:المادة المعنية        
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

طلع       ))١١((  ة، تض ل الحكوم ة داخ ة مرآزي اء وظيف ى إنش ل عل طلع      العم ة، تض ل الحكوم ة داخ ة مرآزي اء وظيف ى إنش ل عل ؤوليةالعم ؤوليةبمس ة  بمس نظم التجاري اح ال ة   إيض نظم التجاري اح ال  إيض
 ؛؛))١٥٠(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-مقترح اليابان ومنغوليا وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وتايوان((المتعلقة بتصنيف وتقييم الجمارك المتعلقة بتصنيف وتقييم الجمارك 

 
ى تص     ))٢٢((  ة عل االت وأمثل جل لح ع س ع وتوزي ى تص    تجمي ة عل االت وأمثل جل لح ع س ع وتوزي ارك  تجمي يم الجم ارك  نيف وتقي يم الجم ا   ((نيف وتقي ان ومنغولي رح الياب ا   مقت ان ومنغولي رح الياب مقت

 ؛؛))١٥١(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-وتايوانوتايوان
 

االت      ))٣٣((  جل الح اس س ى أس ا عل ارك وتقييمه نيف الجم ى تص وظفين عل دريب الم االت     ت جل الح اس س ى أس ا عل ارك وتقييمه نيف الجم ى تص وظفين عل دريب الم ان  ((ت رح الياب ان  مقت رح الياب مقت
 ..))١٥٢(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-ومنغوليا وتايوانومنغوليا وتايوان

 
 العاشرة: ةالمادة المعني: صيانة االستقامة ما بين الرسميين  -١٣

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
ة              ))١١((  االت الحدودي ة             تطوير قواعد سلوك الموظفين في الوآ االت الحدودي ايوان       ((تطوير قواعد سلوك الموظفين في الوآ ا وت ان ومنغولي رح الياب ايوان       مقت ا وت ان ومنغولي رح الياب الصين  الصين  -مقت

 ؛؛))١٥٣(())وباآستان وبيرووباآستان وبيرو
 

دريب   ))٢٢((  املين، وت يم الع ميين لتعل ين رس دريب  تعي املين، وت يم الع ميين لتعل ين رس ؤولينتعي ؤولينالمس ًاالمس دريبًا آافي ة ت ا  ذوي العالق دريبا  آافي ة ت ان  ( (  .. ذوي العالق رح الياب ان مقت رح الياب مقت
 ..))١٥٤(())الصين وباآستان وبيروالصين وباآستان وبيرو-ا وتايوانا وتايوانومنغوليومنغولي

 
 الضوابط العامة على الرسوم المفروضة: الرسوم المرتبطة بالتصدير واالستيراد  -باء

 والمرتبطة بالتصدير واالستيراد
 

 الثامنة:  المادة المعنية:المعالم المحددة للرسوم  -١
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ادة             األعضاء  األعضاء  تقوم الدول   تقوم الدول    ))١١((  ادة             بوضع معالم محددة للرسوم المدفوعة في إطار الم   ١٩٩٤١٩٩٤ من الجات       من الجات      ٨٨بوضع معالم محددة للرسوم المدفوعة في إطار الم
 ؛؛))١٥٥(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((
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 -٣٧٣٧-

 
ارك أو                 ٨٨وضع ضوابط للمادة    وضع ضوابط للمادة     ))٢٢((  ق بالرسوم التي تفرضها سلطات الجم ا يتعل ارك أو                  من اتفاقية الجات فيم ق بالرسوم التي تفرضها سلطات الجم ا يتعل  من اتفاقية الجات فيم

 ؛؛))١٥٦(())مقترح االتحاد األوروبي واستراليامقترح االتحاد األوروبي واستراليا((أية هيئة حكومية أخرى أية هيئة حكومية أخرى 
 

 يجب أن تكون    يجب أن تكون   - يجب أن تكون الخدمات المقدمة للسلع موضع االعتبار، ب يجب أن تكون الخدمات المقدمة للسلع موضع االعتبار، ب-أأ: : التأآيد على ما يلي  التأآيد على ما يلي   ))٣٣(( 
ة، ج          ة، ج         الرسوم متناسبة مع التكاليف التقريبية للخدمات المقدم ى أسس            -الرسوم متناسبة مع التكاليف التقريبية للخدمات المقدم ى أسس             يجب أال تحسب الرسوم عل  يجب أال تحسب الرسوم عل

ة، د ة، دقيمي ة    -قيمي كل خدم ي ال تش غيلية الت ة والتش اليف اإلداري رض التك ب أال تف ة     يج كل خدم ي ال تش غيلية الت ة والتش اليف اإلداري رض التك ب أال تف   يج
واردات،         متعلقة بمع متعلقة بمع  واردات،         املة الصادرات والواردات على هذه الصادرات وال داد          -•املة الصادرات والواردات على هذه الصادرات وال ز في إع داد        عدم التميي ز في إع عدم التميي

 ؛؛))١٥٧(())مقترح االتحاد األوروبي واستراليامقترح االتحاد األوروبي واستراليا((وتطبيق الرسوم وتطبيق الرسوم 
 

ى           ))٤٤((  اليف إل يم التك ة بتقس ة للخدمات المقدم ى          يكون حساب التكاليف التقريبي اليف إل يم التك ة بتقس ة للخدمات المقدم ة    -أأ: : يكون حساب التكاليف التقريبي اليف مباشرة متعلق ة     تك اليف مباشرة متعلق  تك
زات       بخدمات محددة مقدمة مثل العمالة      بخدمات محددة مقدمة مثل العمالة       واد والتجهي افع والم زات       والمن واد والتجهي افع والم ر مباشرة تساهم         -ببوالمن اليف غي ر مباشرة تساهم          تك اليف غي  تك

ب         ار المكت زات وإيج ة والتجهي م العمال اليف دع ل تك ة مث دمات المقدم ي الخ ب        ف ار المكت زات وإيج ة والتجهي م العمال اليف دع ل تك ة مث دمات المقدم ي الخ ايوان ((ف رح ت ايوان مقت رح ت -مقت
 ؛؛))١٥٨(())الصينالصين

 
تيراد                      ))٥٥((  ال المرتبطة بالتصدير واالس ى األعم ق الرسوم عل ام األعضاء بتطبي تيراد                     وضع معيار معين لقي ال المرتبطة بالتصدير واالس ى األعم ق الرسوم عل ام األعضاء بتطبي وضع معيار معين لقي

 ..))١٥٩(())مقترح بيرومقترح بيرو((
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ..))١٦٠(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان(( إنشاء مكتب لتحليل التكاليف ذات العالقة  إنشاء مكتب لتحليل التكاليف ذات العالقة سوف يساعد آثيرا سوف يساعد آثيرًا 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ددة         ات مح رورية إلدراج احتياج ون ض د تك ي ق ة الت نظم المالئم ار ال ددة       اختي ات مح رورية إلدراج احتياج ون ض د تك ي ق ة الت نظم المالئم ار ال دة   ((اختي ات المتح رح الوالي دة   مقت ات المتح رح الوالي مقت
 ..))١٦١(())األمريكيةاألمريكية

 
 فنية وبناء القدراتفنية وبناء القدراتالمساعدات الالمساعدات ال ))دد((
 

د للرسوم،                     ذ هيكل جدي د للرسوم،                   قيام الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات العالقة بالمساعدة على تصميم وتنفي ذ هيكل جدي قيام الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات العالقة بالمساعدة على تصميم وتنفي
 ..))١٦٢(())مقترح االتحاد األوروبي واستراليامقترح االتحاد األوروبي واستراليا((
 

 الثامنة:  المادة المعنية:النشر واإلخطار عن الرسوم  -٢
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 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
ام             ) ) ٨٨في إطار المادة    في إطار المادة    ((نشر الرسوم   نشر الرسوم    ))١١((  رة أي ة خالل فت ام             على اإلنترنت، وإخطار منظمة التجارة العالمي رة أي ة خالل فت على اإلنترنت، وإخطار منظمة التجارة العالمي

 ؛؛))١٦٣(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((محددة  قبل التنفيذ محددة  قبل التنفيذ 
 

تيراد  ))٢٢((  دير واالس ة بالتص ة أو المرتبط وم المفروض ر الرس تيراد نش دير واالس ة بالتص ة أو المرتبط وم المفروض ر الرس رو ((نش ا وبي ان ومنغولي رح الياب رو مقت ا وبي ان ومنغولي رح الياب مقت
 ..))١٦٤(())الصينالصين-وتايوانوتايوان

 
  الخاصة والتفضيلية الخاصة والتفضيليةالمعاملةالمعاملة ))بب((
 

ين المنظمات ذات                      ا ب ى التنسيق م دة عل ذ، ودعم المساعدات المعتم ة للتنفي دول النامي ين المنظمات ذات                    منح فترة انتقالية لل ا ب ى التنسيق م دة عل ذ، ودعم المساعدات المعتم ة للتنفي دول النامي منح فترة انتقالية لل
ة، والبنك              ((العالقة  العالقة   ة، والبنك              صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون االقتصادي للتنمية، واالونكتاد، ومنظمة الجمارك العالمي صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون االقتصادي للتنمية، واالونكتاد، ومنظمة الجمارك العالمي
 ..))١٦٥(())الصينالصين- وبيرو، وتايوان وبيرو، وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا،مقترح اليابان ومنغوليا،) () (الدوليالدولي

 
 الثامنة:  المادة المعنية:تحريم أو منع تجميع الرسوم غير المنشورة  -٣

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
 ؛؛))١٦٦(())مقترح باآستان وبيرومقترح باآستان وبيرو((منع جباية الرسوم غير المنشورة، مثال  على شبكة اإلنترنت، منع جباية الرسوم غير المنشورة، مثًال على شبكة اإلنترنت،  ))١١(( 
 ..))١٦٧(())الصينالصين-اليابان ومنغوليا وبيرو وتايواناليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح مقترح ((منع جباية الرسوم غير المنشورة منع جباية الرسوم غير المنشورة  ))٢٢(( 

 الثامنة:  المادة المعنية:المراجعة الدورية للرسوم  -٤
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

دير    ))١١((  ة بالتص ة أو المرتبط وم المفروض دد الرس الغ وع ب للمب و مناس ى نح ة عل ة دوري دير   مراجع ة بالتص ة أو المرتبط وم المفروض دد الرس الغ وع ب للمب و مناس ى نح ة عل ة دوري مراجع
 ؛؛))١٦٨(())الصينالصين-وانوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتاي((واالستيراد واالستيراد 

 
 سنوات   سنوات  ٣٣مراجعة دورية لمستوى الرسوم المفروضة أو المرتبطة بالتصدير واالستيراد، مرة آل           مراجعة دورية لمستوى الرسوم المفروضة أو المرتبطة بالتصدير واالستيراد، مرة آل            ))٢٢(( 

 ؛؛))١٦٩(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((على األقل على األقل 
 

                                                      
 ..TN/TF/W/14  مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية) ) 163((

 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 164((

 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 165((

 ..TN/TF/W/8  مقترح باكستان وبيرومقترح باكستان وبيرو) ) 166((

 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 167((

 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 168((

 ..TN/TF/W/25  الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان) ) 169((



 -٣٩٣٩-

ها   ))٣٣((  ي تفرض وم الت ة للرس ة منتظم ام بمراجع و القي ة عض ل دول ى آ ها  عل ي تفرض وم الت ة للرس ة منتظم ام بمراجع و القي ة عض ل دول ى آ غ((عل غ آون رح هون غمقت غ آون رح هون -مقت
 ..))١٧٠(())الصينالصين

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

دة                 يي  ا الجدي ة والتكنولوجي ات الحديث دة والتطبيق ار المعلومات الجدي ة العضو في االعتب دة                 جب أن تأخذ الدول ا الجدي ة والتكنولوجي ات الحديث دة والتطبيق ار المعلومات الجدي ة العضو في االعتب جب أن تأخذ الدول
 ..))١٧١(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((
 

 الثامنة:  المادة المعنية:الدفع المميكن  -٥
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

 ..))١٧٢(())مقترح بيرومقترح بيرو((دفع مميكن أو آلي للرسوم دفع مميكن أو آلي للرسوم  
 

 الثامنة:  المادة المعنية: وتنوع الرسومتخفيض أو تقليل عدد  -٦
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ا              ))١١((  ا             على الدول األعضاء مراجعة الرسوم بهدف تخفيض عددها وتنوعه ويجب أن تكون الرسوم       ويجب أن تكون الرسوم         . . على الدول األعضاء مراجعة الرسوم بهدف تخفيض عددها وتنوعه
ا ول إليه هل الوص ورة ويس ا ومنش رًا عنه امخط ول إليه هل الوص ورة ويس ا ومنش را  عنه ين   . . مخط ا ب ة م رة زمني اك فت ون هن ب أن تك ين ويج ا ب ة م رة زمني اك فت ون هن ب أن تك  ويج

دة أو  وم الجدي ر الرس دة أو نش وم الجدي ر الرس ذ   نش ز التنفي ا حي ين دخوله ة وب ذ    المعدل ز التنفي ا حي ين دخوله ة وب ي  (( المعدل اد األوروب رح االتح ي  مقت اد األوروب رح االتح مقت
 ؛؛))١٧٣(())واسترالياواستراليا

 ؛؛))١٧٤(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((النظر في طرق عملية لتخفيض الرسوم النظر في طرق عملية لتخفيض الرسوم  ))٢٢(( 
 

 ..))١٧٥(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((أال تمثل الرسوم تقييدا  للتجارة أال تمثل الرسوم تقييدًا للتجارة  ))٣٣(( 
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

 ..))١٧٦(())مقترح االتحاد األوروبي واستراليامقترح االتحاد األوروبي واستراليا((آان ذلك ضروريا  آان ذلك ضروريًا دمج الرسوم وتخفيض عددها وأنواعها إذا دمج الرسوم وتخفيض عددها وأنواعها إذا  
 
 المرتبطة بالتصدير واالستيرادالمرتبطة بالتصدير واالستيراد) ) أو اإلجراءات الشكليةأو اإلجراءات الشكلية((الشكليات الشكليات  ))جج((
 

 ..مستلزمات التوثيق المرتبطة بالتصدير واالستيرادمستلزمات التوثيق المرتبطة بالتصدير واالستيراد//اإلجراءات والبياناتاإلجراءات والبيانات//ضوابط على الشكلياتضوابط على الشكليات 
                                                      

 ..TN/TF/W/31الصين الصين -مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج  ))170((

 ..TN/TF/W/31الصين الصين -مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 171((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو  ))172((

 ..TN/TF/W/23  مقترح االتحاد األوروبي وأستراليامقترح االتحاد األوروبي وأستراليا) ) 173((

 ..TN/TF/W/24  مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا) ) 174((

 ..TN/TF/W/31  الصينالصين-مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 175((

 ..TN/TF/W/23  مقترح االتحاد األوروبي وأستراليامقترح االتحاد األوروبي وأستراليا) ) 176((



 -٤٠٤٠-

 
 الثامنة:  المادة المعنية:عدم التمييز  -٧

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

كلية            ))١١((  راءات الش ذلك اإلج تيراد وآ دير واالس راءات التص ق إج ميم وتطبي د تص ز عن دم التميي كلية           ع راءات الش ذلك اإلج تيراد وآ دير واالس راءات التص ق إج ميم وتطبي د تص ز عن دم التميي ع
 ؛؛))١٧٧(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((المفروضة على السلع لكل الدول المفروضة على السلع لكل الدول 

 
جات بصرف    جات بصرف    يجب أن يكون هناك التزام بعدم التمييز فيما يتعلق باإلجراءات التي تطبق على المنت             يجب أن يكون هناك التزام بعدم التمييز فيما يتعلق باإلجراءات التي تطبق على المنت              ))٢٢(( 

 ..))١٧٨(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((النظر عن وسائط النقل النظر عن وسائط النقل 
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

ايير     ى مع اء عل ك بن دول األعضاء، وذل وق ال ين حق داخل ب اًال للت ز مج دم التميي دأ ع ون مب ايير   ينبغي أال يك ى مع اء عل ك بن دول األعضاء، وذل وق ال ين حق داخل ب اال  للت ز مج دم التميي دأ ع ون مب ينبغي أال يك
 ..))١٧٩(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((موضوعية لتقييم المخاطر موضوعية لتقييم المخاطر 

 
 ضيليةضيليةالمعاملة الخاصة والتفالمعاملة الخاصة والتف ))جج((
 

يكن،                  يكن،                يجب أن تكون الدول األقل نموًا مستثناة من الشروط الخاصة بتبسيط اإلجراءات من خالل نظام مم يجب أن تكون الدول األقل نموا  مستثناة من الشروط الخاصة بتبسيط اإلجراءات من خالل نظام مم
وًا                 . . وشرط إصالح الجمارك الذي يستلزم موارد مالية      وشرط إصالح الجمارك الذي يستلزم موارد مالية       ل نم ة واألق دول النامي ة لل ه مساعدات مالي وا                آما يجب توجي ل نم ة واألق دول النامي ة لل ه مساعدات مالي آما يجب توجي

 ..))١٨٠(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((وتحديد احتياجات آل دولة على حدة وتحديد احتياجات آل دولة على حدة 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ى أسس موضوعية                      ة عل ة مبني ا للمساعدة الفني ى أسس موضوعية                    إعطاء األولوية للدول التي تكون حاجته ة عل ة مبني ا للمساعدة الفني ة      . . إعطاء األولوية للدول التي تكون حاجته ى منظم ة    وعل ى منظم وعل
 لتقديم المساعدات     لتقديم المساعدات    ااالتنسيق فيما بينه  التنسيق فيما بينه  ) ) مثل البنك الدولي واالونكتاد، وغيرها    مثل البنك الدولي واالونكتاد، وغيرها    ((التجارة العالمية والمنظمات األخرى     التجارة العالمية والمنظمات األخرى     

ة ةالفني ذل  . . الفني ذلويجب آ دول   ويجب آ ة وال دول المانح ع ال ة، يجم اعدات الفني ال المس ي مج يق ف اون والتنس ر للتع اء منب دول   ك إنش ة وال دول المانح ع ال ة، يجم اعدات الفني ال المس ي مج يق ف اون والتنس ر للتع اء منب ك إنش
ة    ات الحكومي تقبلة والمنظم ة   المس ات الحكومي تقبلة والمنظم ة       ((المس دة اإلقليمي م المتح ان األم ة، ولج ادي والتنمي اون االقتص ة التع ل منظم ة       مث دة اإلقليمي م المتح ان األم ة، ولج ادي والتنمي اون االقتص ة التع ل منظم ) ) مث

 ..))١٨١(())وروبيوروبيمقترح االتحاد األمقترح االتحاد األ((واالتحادات التجارية، لتكون لتقديم المساعدات آثار إيجابية واالتحادات التجارية، لتكون لتقديم المساعدات آثار إيجابية 
 

 الثامنة:  المادة المعنية:المراجعة الدورية لإلجراءات والمستلزمات الشكلية  -٨
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

                                                      
 ..TN/TF/W/46مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي   ))177((

 ..TN/TF/W/46مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي ) ) 178((

 ..TN/TF/W/46مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي ) ) 179((

 ..TN/TF/W/46مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي ) ) 180((

 ..TN/TF/W/46مقترح االتحاد األوروبي مقترح االتحاد األوروبي ) ) 181((



 -٤١٤١-

ق                 ))١١((  تلزمات التوثي تيراد ومس ة لشكليات التصدير واالس ق                ينبغي أن تكون هناك مراجعة دوري تلزمات التوثي تيراد ومس ة لشكليات التصدير واالس رح  ((ينبغي أن تكون هناك مراجعة دوري رح  مقت مقت
 ؛؛))١٨٢(())الصينالصين-اليابان ومنغوليا وبيرو وتايواناليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان

 
ار        ))٢٢((  ار       ينبغي على آل دولة عضو أن تراجع بانتظام الرسوم والشكليات والمستلزمات، آخذة في االعتب ينبغي على آل دولة عضو أن تراجع بانتظام الرسوم والشكليات والمستلزمات، آخذة في االعتب

دة   ا جدي ة وتكنولوجي ائل الحديث ات والوس ة والتطبيق دة ذات العالق ات الجدي دة  المعلوم ا جدي ة وتكنولوجي ائل الحديث ات والوس ة والتطبيق دة ذات العالق ات الجدي غ ((المعلوم رح هون غ مقت رح هون مقت
 ؛؛))١٨٣(())الصينالصين-آونغآونغ

 
تلز       ))٣٣((  راءات والمس ة لإلج ة دوري اء بمراجع دول األعض وم ال ب أن تق تلز      يج راءات والمس ة لإلج ة دوري اء بمراجع دول األعض وم ال ب أن تق كل  يج ى أال تش كل  مات عل ى أال تش مات عل

 ..))١٨٤(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((اإلجراءات تقييدا  للتجارة اإلجراءات تقييدًا للتجارة 
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

دول       ين ال راءات ب االت و اإلج تالف الح ذا الخصوص، الخ ي ه لة ف ة فاص رة زمني د فت ن تحدي دول     ال يمك ين ال راءات ب االت و اإلج تالف الح ذا الخصوص، الخ ي ه لة ف ة فاص رة زمني د فت ن تحدي   . . ال يمك
دول األعضاء في              وق والتزامات ال ى حق رح عل دول األعضاء في             وينبغي أال يؤثر نظام المراجعة المقت وق والتزامات ال ى حق رح عل رة   وينبغي أال يؤثر نظام المراجعة المقت رة   ظل الفق ادة   ٢٢ظل الفق ادة    من الم   ٨٨ من الم

 ..))١٨٥(())الصينالصين-مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((
 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ة                  رة زمني نح فت إن م ذا ف ه، ول تلزمات لدي ة الشكليات والمس ى مراجع ة                بعض الدول األعضاء غير قادر عل رة زمني نح فت إن م ذا ف ه، ول تلزمات لدي ة الشكليات والمس ى مراجع بعض الدول األعضاء غير قادر عل
 ..))١٨٦(())مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((معقولة لتلك الدول يمكنها من إتمام المراجعة األولى معقولة لتلك الدول يمكنها من إتمام المراجعة األولى 

 -مستلزمات التوثيق/ الحد من اإلجراءات الشكلية والبياناتتخفيض  -٩
 الثامنة: المادة المعنية

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

رح  ((تحديد شكليات ومستلزمات التوثيق للتصدير واالستيراد عند المستوى األقل تقييدا  للتجارة            تحديد شكليات ومستلزمات التوثيق للتصدير واالستيراد عند المستوى األقل تقييدًا للتجارة             ))١١((  رح  مقت مقت
 ؛؛))١٨٧(())الصينالصين-اليابان ومنغوليا وبيرو وتايواناليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان

 
 ؛؛))١٨٨(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((مراعاة قدر أآبر من الدقة والعمل على عدم اإلفراط في الوثائق مراعاة قدر أآبر من الدقة والعمل على عدم اإلفراط في الوثائق  ))٢٢(( 

 

                                                      
 ..TN/TF/W/17الصين الصين -وبيرو وتايوانوبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا مقترح اليابان ومنغوليا ) ) 182((

 ..TN/TF/W/31  الصينالصين-مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 183((

 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 184((

 ..TN/TF/W/31  الصينالصين-مقترح هونج كونجمقترح هونج كونج) ) 185((
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 -٤٢٤٢-

تيراد، ويجب أال                    ))٣٣((  تلزمات التصدير واالس تيراد، ويجب أال                   يجب على الدول األعضاء أن تقوم بتبسيط شكليات ومس تلزمات التصدير واالس يجب على الدول األعضاء أن تقوم بتبسيط شكليات ومس
 ؛؛))١٨٩(())الصينالصين-مقترح هونغ آونغمقترح هونغ آونغ((تكون اإلجراءات والمستلزمات مقيدة للتجارة تكون اإلجراءات والمستلزمات مقيدة للتجارة 

 
تل ))٤٤((  يط مس تلتبس يط مس ى الضروري   تبس د األدن ى الح ات إل ق والبيان ى الضروري   زمات التوثي د األدن ى الح ات إل ق والبيان رويج  ((زمات التوثي دا، والن رح نيوزيلن رويج  مقت دا، والن رح نيوزيلن مقت

 ؛؛))١٩٠(())وسويسراوسويسرا
 

تيراد،      ))٥٥((  دير واالس راءات التص ق إج د تصميم وتطبي ارة عن ر الضرورية للتج واجز غي ب الح تيراد،     تجن دير واالس راءات التص ق إج د تصميم وتطبي ارة عن ر الضرورية للتج واجز غي ب الح تجن
 ؛؛))١٩١(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((ويجب أال تكون هذه اإلجراءات مقيدة للتجارة ويجب أال تكون هذه اإلجراءات مقيدة للتجارة 

 
د  يجب أن يجب أن  ))٦٦((  ى الح ات إل ق والبيان تلزمات التوثي ات خاصة بتبسيط وتخفيض مس اك التزام ون هن د  تك ى الح ات إل ق والبيان تلزمات التوثي ات خاصة بتبسيط وتخفيض مس اك التزام ون هن تك

 ..))١٩٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((األدنى األدنى 
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

إجراء االختبارات الالزمة وإعادة الوثائق الضرورية إلى التجار دون تأخير وتسريع حرآة السلع              إجراء االختبارات الالزمة وإعادة الوثائق الضرورية إلى التجار دون تأخير وتسريع حرآة السلع               ))١١(( 
 ؛؛))١٩٣(())الصينالصين-وتايوانوتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو ((

 
ق                    ))٢٢((  تلزمات التوثي ة لتخفيض الرسوم والشكليات، ومس ق                   على األعضاء استخدام طرق عملي تلزمات التوثي ة لتخفيض الرسوم والشكليات، ومس رح  ((على األعضاء استخدام طرق عملي رح  مقت مقت

 ؛؛))١٩٤(())نيوزيلندانيوزيلندا
اليف   ))٣٣((  يض التك ى تخف ل عل تلزمات، والعم كليات والمس ق الش ق بتطبي ات تتعل ى قياس ة إل اليف  الحاج يض التك ى تخف ل عل تلزمات، والعم كليات والمس ق الش ق بتطبي ات تتعل ى قياس ة إل الحاج

 ..))١٩٥(())الصينالصين-آونغآونغمقترح هونغ مقترح هونغ ((والتبسيط، حتى يكون تسهيل التجارة واضحا  والتبسيط، حتى يكون تسهيل التجارة واضحًا 
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج((
 

ق   ))١١((  ا يتف ى الضروري بم د األدن ى الح ق إل ات والتوثي تلزمات الخاصة بالبيان ق  تبسيط وتخفيض المس ا يتف ى الضروري بم د األدن ى الح ق إل ات والتوثي تلزمات الخاصة بالبيان تبسيط وتخفيض المس
ع اإلحصائيات                     ع الرسوم والضرائب، وتجمي يم وتجمي ة تشمل تقي ع اإلحصائيات                    والحاجة إلى تنفيذ أهداف قانوني ع الرسوم والضرائب، وتجمي يم وتجمي ة تشمل تقي والحاجة إلى تنفيذ أهداف قانوني

ة الحواجز ا         ة الحواجز ا        والتأآيد على التوافق مع اتفاقي ام التجارة     والتأآيد على التوافق مع اتفاقي ة أم ام التجارة     لفني ة أم ة إجراءات الصحة والصحة          لفني ة إجراءات الصحة والصحة        واتفاقي واتفاقي
 ؛؛))١٩٦(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((النباتية النباتية 
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 -٤٣٤٣-

 ..))١٩٧(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((تبسيط وتخفيض مستلزمات التوثيق والبيانات تبسيط وتخفيض مستلزمات التوثيق والبيانات  ))٢٢(( 
 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))دد((
 

ذ       وضع قائمة بالخيارات إلعطاء مرونة تبعا  لتباين طريقة التنفيذ، وإعطاء         وضع قائمة بالخيارات إلعطاء مرونة تبعًا لتباين طريقة التنفيذ، وإعطاء           ًا أطول للتنفي ذ        الدول النامية وقت ا  أطول للتنفي  الدول النامية وقت
 ..))١٩٨(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((
 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))•((
 

تلزمات       ))١١((  كليات ومس ق بالش ا يتعل رًا ضروريًا فيم االت أم ي بعض الح ة ف اعدات الفني ون المس تلزمات      تك كليات ومس ق بالش ا يتعل را  ضروريا  فيم االت أم ي بعض الح ة ف اعدات الفني ون المس تك
 ؛؛))١٩٩(())مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا((التوثيق، ولذا تجب مساعدة الدول النامية في هذا المجال التوثيق، ولذا تجب مساعدة الدول النامية في هذا المجال 

 
ائي                 ))٢٢((  ى مستوى ثن ذلك عل ة، وآ ة آاف ة والدولي االت المحلي ائي                ضرورة تقديم المساعدات الفنية من الوآ ى مستوى ثن ذلك عل ة، وآ ة آاف ة والدولي االت المحلي ضرورة تقديم المساعدات الفنية من الوآ

 ..))٢٠٠(())مقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرا((
 

 الثامنة:  المادة المعنية-استخدام المعايير الدولية  -١٠
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ا أ    ))١١((  ة آلم ايير الدولي تخدام المع ا أ   اس ة آلم ايير الدولي تخدام المع ق      اس تلزمات التوثي يط مس كليات وتبس يض الش بة لتخف ن، بالنس ق      مك تلزمات التوثي يط مس كليات وتبس يض الش بة لتخف ن، بالنس مك
 ؛؛))٢٠١(())الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان((المتعلقة بالتصدير واالستيراد المتعلقة بالتصدير واالستيراد 

ات، ويمكن                  ))٢٢((  ة للمعلوم ارات العام ات، ويمكن                 تناسق أشكال الوثائق باستخدام وثائق تراعي حجم األوراق والعب ة للمعلوم ارات العام تناسق أشكال الوثائق باستخدام وثائق تراعي حجم األوراق والعب
 ؛؛))٢٠٢(())مقترح آوريامقترح آوريا((األمم المتحدة للتجارة األمم المتحدة للتجارة اتخاذ شكل التصميم األساسي لوثائق اتخاذ شكل التصميم األساسي لوثائق 

 
اول               ))٣٣((  اول              على الدول األعضاء االنضمام إلى المعاهدات التي تديرها منظمة الجمارك العالمية، والتي تتن على الدول األعضاء االنضمام إلى المعاهدات التي تديرها منظمة الجمارك العالمية، والتي تتن

ل        دة بروآس طنبول ومعاه دة اس و ومعاه دة آيوت ل معاه ارك، مث راءات الجم يط إج يق وتبس ل       تنس دة بروآس طنبول ومعاه دة اس و ومعاه دة آيوت ل معاه ارك، مث راءات الجم يط إج يق وتبس تنس
 ؛؛))٢٠٣(())مقترح بيرومقترح بيرو((

 
ايير ال  ))٤٤((  تخدام المع ايير ال اس تخدام المع ارة        اس دة للتج ون مفي ى أن تك ق، عل تلزمات التوثي اس لمس ة آأس ارة        دولي دة للتج ون مفي ى أن تك ق، عل تلزمات التوثي اس لمس ة آأس رح ((دولي رح مقت مقت

 ؛؛))٢٠٤(())نيوزيلندا والنرويج وسويسرانيوزيلندا والنرويج وسويسرا
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 -٤٤٤٤-

 
ذلك   ))٥٥((  ارك وآ يم الجم ة لتقي ارة العالمي ة التج ة منظم ي إطار اتفاقي ة ف ايير الدولي تخدام المع ذلك  يمكن اس ارك وآ يم الجم ة لتقي ارة العالمي ة التج ة منظم ي إطار اتفاقي ة ف ايير الدولي تخدام المع يمكن اس

ة     ارك العالمي ة الجم و لمنظم دة آيوت ة    معاه ارك العالمي ة الجم و لمنظم دة آيوت ائق اإلل    . . معاه تخدام الوث ب اس ائق اإلل  ويج تخدام الوث ب اس ةويج ةكتروني رح ((  . . كتروني رح مقت مقت
 ؛؛))٢٠٥(())ترآياترآيا

 
دير        ))٦٦((  راءات التص اس إلج ة آأس ايير الدولي تخدام المع ى اس اء عل دول األعض ق ال ب أن تواف دير       يج راءات التص اس إلج ة آأس ايير الدولي تخدام المع ى اس اء عل دول األعض ق ال ب أن تواف يج

 ؛؛))٢٠٦(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((واالستيراد واالستيراد 
 

 ؛؛))٢٠٧(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((استخدام المعايير الدولية آأساس للتوثيق ومستلزمات البيانات استخدام المعايير الدولية آأساس للتوثيق ومستلزمات البيانات  ))٧٧(( 
 

تيراد  تنفيتنفي ))٨٨((  دير واالس راءات التص قة إلج طة والمتس راءات المبس تيراد  ذ اإلج دير واالس راءات التص قة إلج طة والمتس راءات المبس اد ((ذ اإلج رح االتح اد مقت رح االتح مقت
 ..))٢٠٨(())األوروبياألوروبي

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة ذات الصلة    ))١١((  ات الدولي ع المنظم ة م ار العالق ي االعتب ذ ف ة ذات الصلة   يجب أن تؤخ ات الدولي ع المنظم ة م ار العالق ي االعتب ذ ف ا ((يجب أن تؤخ ان ومنغولي رح الياب ا مقت ان ومنغولي رح الياب مقت
 ؛؛))٢٠٩(())الصينالصين-وبيرو وتايوانوبيرو وتايوان

 
 والتصميم للوثائق، يجب أن تكون هناك قائمة مصنفة بالبيانات التي            والتصميم للوثائق، يجب أن تكون هناك قائمة مصنفة بالبيانات التي           حتى يكون هناك تنسيق للشكل    حتى يكون هناك تنسيق للشكل     ))٢٢(( 

ذا          . . تجمعها الحكومات، وتصنيفها وأسمائها   تجمعها الحكومات، وتصنيفها وأسمائها    ة في ه ذا        ويمكن استخدام نموذج منظمة الجمارك العالمي ة في ه ويمكن استخدام نموذج منظمة الجمارك العالمي
 ؛؛))٢١٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((الشأن الشأن 

اد   ))٣٣((  ة لالتح ائق اإلداري ارة، أو الوث ائق التج دة لوث م المتح تخدام تصميم األم ن اس اد  يمك ة لالتح ائق اإلداري ارة، أو الوث ائق التج دة لوث م المتح تخدام تصميم األم ن اس ي، أو يمك ي، أو األوروب األوروب
رح  ((بيانات السلع الخطرة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، والنظام العامل لألفضليات     بيانات السلع الخطرة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، والنظام العامل لألفضليات      رح  مقت مقت

 ؛؛))٢١١(())نيوزيلندا والنرويج وسويسرانيوزيلندا والنرويج وسويسرا
 

 ؛؛))٢١٢(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((استخدام برنامج آمبيوتر في التصميم خاص بإجراءات الجمارك استخدام برنامج آمبيوتر في التصميم خاص بإجراءات الجمارك  ))٤٤(( 
 

مقترح مقترح ((ت منظمة الجمارك العالمية وتبادل البيانات إلكترونيا         ت منظمة الجمارك العالمية وتبادل البيانات إلكترونيًا        يمكن تطوير البيانات من نموذج بيانا     يمكن تطوير البيانات من نموذج بيانا      ))٥٥(( 
 ..))٢١٣(())االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج((
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 -٤٥٤٥-

 
 ؛؛))٢١٤(())الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان((استخدام المعايير الدولية آلما أمكن استخدام المعايير الدولية آلما أمكن  ))١١(( 
 ..))٢١٥(())ويسراويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسمقترح نيوزيلندا والنرويج وس((تخفيض عدد الوثائق الضرورية تخفيض عدد الوثائق الضرورية  ))٢٢(( 

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ة    دولي ومنظم ك ال ل البن ة مث ة ذات العالق االت الدولي طة الوآ اعدات بواس ون المس ب أن تك ة  يج دولي ومنظم ك ال ل البن ة مث ة ذات العالق االت الدولي طة الوآ اعدات بواس ون المس ب أن تك  يج
 ..))٢١٦(())مقترح آوريامقترح آوريا((الجمارك العالمية الجمارك العالمية 

 
 الثامنة:  المادة المعنية-توحيد قواعد الجمارك  -١١

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
دم آ  دم آتق ذلك  تق ر آ ديها، واألم ارك ل ريع الجم م تش ارك أو تعم د الجم اد جمرآي قواع ة عضو أو اتح ذلك  ل دول ر آ ديها، واألم ارك ل ريع الجم م تش ارك أو تعم د الجم اد جمرآي قواع ة عضو أو اتح ل دول

 ..))٢١٧(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((بالنسبة لبيانات التصدير واالستيراد بالنسبة لبيانات التصدير واالستيراد 
 

 الثامنة:  المادة المعنية- نسخ منهاوإصدارالموافقة على معلومات متاحة تجاريا    -١٢
 
 رحةرحةاإلجراءات الرئيسية المقتاإلجراءات الرئيسية المقت ))أأ((
 

ددة                      ))١١((  اك سلطات متع ن، خصوصًا حيث هن ا أمك ة آلم ددة                     الموافقة على صور الوثائق المطلوب اك سلطات متع ن، خصوصا  حيث هن ا أمك ة آلم رح  ((الموافقة على صور الوثائق المطلوب رح  مقت مقت
 ؛؛))٢١٨(())الصينالصين-اليابان ومنغوليا وبيرو وتايواناليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان

ة         ))٢٢((  ذه متعلق ون ه دما تك ة عن ق معين تلزمات توثي ب مس ن طل ارك ع لطات الجم ع س ب أن تمتن ة        يج ذه متعلق ون ه دما تك ة عن ق معين تلزمات توثي ب مس ن طل ارك ع لطات الجم ع س ب أن تمتن يج
ائع ودو       ((بمعلومات  بمعلومات   ائع ودو       مثل اسم المشتري واسم الب ا           مثل اسم المشتري واسم الب ة ووصف السلع وقيمته أ وآمي ة المنش ا           ل ة ووصف السلع وقيمته أ وآمي ة المنش رح  ) () (ل رح  مقت مقت

 ؛؛))٢١٩(())آورياآوريا
 

 ؛؛))٢٢٠(())مقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرا((على الجمارك أن تقبل صور الوثائق على الجمارك أن تقبل صور الوثائق  ))٣٣(( 
 

 ؛؛))٢٢١(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((قبول صورا  لوثائق معينة قبول صورًا لوثائق معينة  ))٤٤(( 
 

م ه                   ))٥٥((  ة واأله يس األصل مقبول ائق ول م ه                  يجب تحديد الحاالت التي تكون فيها صور الوث ة واأله يس األصل مقبول ائق ول ا هو التبسيط    يجب تحديد الحاالت التي تكون فيها صور الوث ا هو التبسيط    ن ن
 ..))٢٢٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((

                                                      
 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 214((

 ..TN/TF/W/36  مقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرا) ) 215((

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 216((
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 ..TN/TF/W/17  الصينالصين-مقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوانمقترح اليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان) ) 218((

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 219((

 ..TN/TF/W/36  مقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرا) ) 220((

 ..TN/TF/W/45  مقترح تركيامقترح تركيا) ) 221((



 -٤٦٤٦-

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

 ..))٢٢٣(())مقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرامقترح نيوزيلندا والنرويج وسويسرا((قد تساعد الوثائق اإللكترونية الموقعة إلكترونيا  قد تساعد الوثائق اإللكترونية الموقعة إلكترونيًا  
 

 الثامنة:  المادة المعنية-الميكنة  -١٣
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

ات   ن الهيئ ا م ارك وغيره ة الجم ات ميكن ن الهيئ ا م ارك وغيره ة الجم ال  ميكن تخدام اإلرس تيراد واس دير واالس إجراءات التص ة ب ال   المتعلق تخدام اإلرس تيراد واس دير واالس إجراءات التص ة ب  المتعلق
 ..))٢٢٤(())مقترح بيرومقترح بيرو((اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني 

 
 الثامنة: المادة المعنية-إرسال البيانات مرة واحدة/النافذة الواحدة  -١٤

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

تي    ))١١((  تي   إجراءات للسماح بإرسال وثائق التصدير واالس ق        إجراءات للسماح بإرسال وثائق التصدير واالس ى سلطة واحدة، عن طري رة واحدة وإل ق        راد م ى سلطة واحدة، عن طري رة واحدة وإل راد م
ان        در اإلمك ك بق ة، وذل لطات ذات العالق ين الس ان ب ت والمك ي التوقي يق ف ان       التنس در اإلمك ك بق ة، وذل لطات ذات العالق ين الس ان ب ت والمك ي التوقي يق ف ان  ((التنس رح الياب ان  مقت رح الياب مقت

 ؛؛))٢٢٥(())الصينالصين-ومنغوليا وبيرو وتايوانومنغوليا وبيرو وتايوان
 

ررًا                    ))٢٢((  تج نفسه مك رة واحدة إذا المن ة م ى إرسال الوثيق ررا                    الموافقة عل تج نفسه مك رة واحدة إذا المن ة م ى إرسال الوثيق رو        ((الموافقة عل ا وبي ان ومنغولي رح الياب رو        مقت ا وبي ان ومنغولي رح الياب مقت
 ؛؛))٢٢٦(())الصينالصين-ايوانايوانوتوت

 
 ؛؛))٢٢٧(())مقترح آوريامقترح آوريا((على الدول أن تنشئ نافذة واحدة  لكل الوثائق والبيانات على الدول أن تنشئ نافذة واحدة  لكل الوثائق والبيانات  ))٣٣(( 

 
 ؛؛))٢٢٨(())مقترح بيرومقترح بيرو((على الحدود أو الموانئ على الحدود أو الموانئ " " النافذة الواحدةالنافذة الواحدة""العمل على إنشاء نظام العمل على إنشاء نظام  ))٤٤(( 

 
اه واحد   ""يجب أن تكون هناك جهود نحو       يجب أن تكون هناك جهود نحو        ))٥٥((  اه واحد   الخدمة في اتج راج عن    " " الخدمة في اتج راج عن    لتسهيل خدمات اإلف   . .  الشحنات  الشحنات لتسهيل خدمات اإلف

ة لتسهيل التجارة شروطًا إلنشاء نظام                   ة اتفاقي ة لتسهيل التجارة شروطا  إلنشاء نظام                  آذلك تجب مراعاة أن تتضمن أي ة اتفاقي ذة الواحدة  ""آذلك تجب مراعاة أن تتضمن أي ذة الواحدة  الناف " " الناف
 ؛؛))٢٢٩(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((آي يقوم األعضاء بتنفيذ هذا النظام آي يقوم األعضاء بتنفيذ هذا النظام 

                                                                                                                                                                                
 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 222((
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 -٤٧٤٧-

 
وم بإنشاء نظام          ))٦٦((  ارك أن تق وم بإنشاء نظام         على سلطة الجم ارك أن تق ذة الواحدة  ""على سلطة الجم ذة الواحدة  الناف رة واحدة     " " الناف ات م ديم البيان رة واحدة     وتق ات م ديم البيان رح  ((وتق رح  مقت مقت

 ..))٢٣٠(())وروبيوروبياالتحاد األاالتحاد األ
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ر   ات عب ائق والبيان ى الوث ة عل ى أساس الموافق ن، عل ا أمك ى الحدود بسرعة آلم راج عن السلع عل ر اإلف ات عب ائق والبيان ى الوث ة عل ى أساس الموافق ن، عل ا أمك ى الحدود بسرعة آلم راج عن السلع عل اإلف
 ..الوآاالت الحدودية وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلوماتالوآاالت الحدودية وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات

 
 الثامنة:  المادة المعنية-إزالة التفتيش قبل الشحن  -١٥

 
  المقترحة المقترحةاإلجراءات الرئيسيةاإلجراءات الرئيسية ))أأ((
 

 ..إزالة اتفاقية التفتيش قبل الشحنإزالة اتفاقية التفتيش قبل الشحن 
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ارك ستحل           يجب على األعضاءيجب على األعضاء  ل الشحن ألن خدمات الجم يش قب ة التفت ة اتفاقي ائي إلزال ارك ستحل          تحديد موعد نه ل الشحن ألن خدمات الجم يش قب ة التفت ة اتفاقي ائي إلزال تحديد موعد نه
اء                          ة من الكف ى درجة عالي ارك عل ة للجم ى أن تكون اإلدارات المحلي د عل اء                         محلها، واستخدام الوقت المتاح للتأآي ة من الكف ى درجة عالي ارك عل ة للجم ى أن تكون اإلدارات المحلي د عل   . . ةةمحلها، واستخدام الوقت المتاح للتأآي

اد   ((وفي أثناء الفترة االنتقالية، على األعضاء االلتزام بعدم وضع ترتيبات جديدة للتفتيش قبل الشحن             وفي أثناء الفترة االنتقالية، على األعضاء االلتزام بعدم وضع ترتيبات جديدة للتفتيش قبل الشحن              رح االتح اد   مقت رح االتح مقت
 ..))٢٣١(())األوروبياألوروبي

 الثامنة:  المادة المعنية-اإلزالة التدريجية لتفويض استخدام سماسرة الجمارك  -١٦
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

ويض            يجب تطبيق قواعد عدم ال    يجب تطبيق قواعد عدم ال      ويض            تمييز بالنسبة لرخص سماسرة الجمارك، مع األخذ في االعتبار إزالة التف تمييز بالنسبة لرخص سماسرة الجمارك، مع األخذ في االعتبار إزالة التف
 ..))٢٣٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((باستخدامهم باستخدامهم 

 
 الثامنة:  المادة المعنية-تحريم المطلب الخاص بالقنصليات: ما يتصل بالقنصليات  -١٧

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

لية،    ))١١((  امالت القنص ريم المع لية،   تح امالت القنص ريم المع لع       تح ى الس ة عل وم الخاص ق بالرس ا يتعل ل م ي آ لع       ف ى الس ة عل وم الخاص ق بالرس ا يتعل ل م ي آ دا  ((ف رح أوغن دا  مقت رح أوغن مقت
 ؛؛))٢٣٣(())والواليات المتحدةوالواليات المتحدة

 
                                                      

 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 230((

 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 231((
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 ..TN/TF/W/22مقترح أوغندا والواليات المتحدة األمريكية مقترح أوغندا والواليات المتحدة األمريكية   ))233((



 -٤٨٤٨-

ي     ((يجب وقف االمعامالت المتعلقة بالرسوم القنصلية أو بالفاتورة القنصلية          يجب وقف االمعامالت المتعلقة بالرسوم القنصلية أو بالفاتورة القنصلية           ))٢٢((  اد األوروب ي     مقترح االتح اد األوروب مقترح االتح
 ؛؛))٢٣٤(())وأسترالياوأستراليا

 
دفع    غالبا ما نسمع شكاوى من التجار على فرض رسوم مرتفعة مقابل خدمات       غالبا ما نسمع شكاوى من التجار على فرض رسوم مرتفعة مقابل خدمات        ))٣٣((  دفع     قنصلية وشهادات ت  قنصلية وشهادات ت

بواسطة الدولة المستوردة، لذا يجب وقف أو تحريم الرسوم التي يتم تحصيلها بواسطة القنصليات        بواسطة الدولة المستوردة، لذا يجب وقف أو تحريم الرسوم التي يتم تحصيلها بواسطة القنصليات        
 ؛؛))٢٣٥(())مقترح تايوان، الصينمقترح تايوان، الصين((

 
واتير            ))٤٤((  بة لف ذلك بالنس ر آ ق، واألم تلزمات التوثي ة مس ى إزال ة عل اء الموافق دول األعض ى ال واتير           عل بة لف ذلك بالنس ر آ ق، واألم تلزمات التوثي ة مس ى إزال ة عل اء الموافق دول األعض ى ال عل

 ؛؛))٢٣٦(()) وسويسرا وسويسرامقترح نيوزلندا والنرويجمقترح نيوزلندا والنرويج((القنصلية القنصلية 
 

ن          ))٥٥((  دة، وم ة واح ذلك هيئ ت ب و قام ا ل مانات أفضل مم ة ض ي الرقاب ات ف دة هيئ تراك ع وفر اش ن         ي دة، وم ة واح ذلك هيئ ت ب و قام ا ل مانات أفضل مم ة ض ي الرقاب ات ف دة هيئ تراك ع وفر اش ي
 ..))٢٣٧(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي(( ذلك في مكان واحد ووقت واحد آلما أمكن  ذلك في مكان واحد ووقت واحد آلما أمكن إنجازإنجازالضروري الضروري 

 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))بب((
 

ة خاصة ف   اك ضرورة لمعامل ت هن ا إذا آان ار م ة خاصة ف اختب اك ضرورة لمعامل ت هن ا إذا آان ار م تلزمات القنصلية اختب ق بالمس ا يتعل تلزمات القنصلية يم ق بالمس ا يتعل دا ((يم رح أوغن دا مقت رح أوغن مقت
 ..))٢٣٨(())والواليات المتحدة األمريكيةوالواليات المتحدة األمريكية

 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))جج((
 

ه     ى أساس ة عل اعدات الفني دم المس ذي تق ذ ال يم للتنفي اك تقي ون هن ه   يجب أن يك ى أساس ة عل اعدات الفني دم المس ذي تق ذ ال يم للتنفي اك تقي ون هن ات ((يجب أن يك دا والوالي رح أوغن ات مقت دا والوالي رح أوغن مقت
 ..))٢٣٩(())المتحدة األمريكيةالمتحدة األمريكية

 
 التنسيق في األنشطة والمستلزمات: لحدودالتنسيق بين وآاالت ا  -١٨

 الثامنة: المادة المعنية -للوآاالت الحدودية
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

ة  ))١١((  داف التالي ى األه راءات عل ز اإلج ن أن ترآ ة يمك داف التالي ى األه راءات عل ز اإلج ن أن ترآ ات  ) ) ١١: (: (يمك تلزمات بيان ين مس ق والتناسق ب ات  التواف تلزمات بيان ين مس ق والتناسق ب التواف
مح للمصدرين     ا يس ددة م االت المتع تيراد والتصدير للوآ مح للمصدرين    االس ا يس ددة م االت المتع تيراد والتصدير للوآ ات  االس ل البيان ديم آ توردين بتق ات  والمس ل البيان ديم آ توردين بتق والمس

دة  ة واح ة لوآال دة المطلوب ة واح ة لوآال ات     ) ) ٢٢((.  .  المطلوب مل االتفاقي ي تش كليات الت راءات والش ي اإلج يق ف ات     التنس مل االتفاقي ي تش كليات الت راءات والش ي اإلج يق ف ر ((التنس ر عب عب
روريًا ك ض ان ذل دود إذا آ روريا الح ك ض ان ذل دود إذا آ لطات ) ) الح ة والس لطات الجمرآي ين الس اون ب ن التع د م لطات والتأآ ة والس لطات الجمرآي ين الس اون ب ن التع د م  والتأآ

 ؛؛))٢٤٠(())مقترح آندامقترح آندا((األخرى ذات العالقة األخرى ذات العالقة 
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 ..TN/TF/W/20مقترح كندا مقترح كندا   ))240((



 -٤٩٤٩-

 
ة ع   ))٢٢((  ي الرقاب اون ف ة ع  التع ي الرقاب اون ف دخول          التع ذ ال ى مناف ددة عل لطات المتع ين الس نظم ب يق ال دود، وتنس ى الح دخول          ل ذ ال ى مناف ددة عل لطات المتع ين الس نظم ب يق ال دود، وتنس ى الح ل

 ؛؛))٢٤١(())مقترح بيرومقترح بيرو((والخروج للدولة والخروج للدولة 
 

 ..))٢٤٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((مشارآة عدة هيئات في الرقابة آلما أمكن مشارآة عدة هيئات في الرقابة آلما أمكن  ))٣٣(( 
 

 -تسريع وتبسيط التخليص واإلفراج عن السلع: اإلفراج عن السلع  -١٩
 الثامنة: المادة المعنية

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

رعة       ))١١((  راءات بس اء اإلج اعة إلنه ول البض ل وص بق قب يص المس ن التخل رعة      يمك راءات بس اء اإلج اعة إلنه ول البض ل وص بق قب يص المس ن التخل ايوان  ((يمك رح ت ايوان  مقت رح ت مقت
 ؛؛))٢٤٣(())والصينوالصين

 
ل وصول البضاعة             ))٢٢((  ائق قب تندات والوث ى المس ل وصول البضاعة            تبني إجراءات للموافقة عل ائق قب تندات والوث ى المس ا    ((تبني إجراءات للموافقة عل ان ومنغولي رح الياب ا    مقت ان ومنغولي رح الياب مقت

 ؛؛))٢٤٤(())الصينالصين-وبيرو وتايوانوبيرو وتايوان
 ؛؛))٢٤٥(())مقترح آوريامقترح آوريا((من إنجاز العمليات المختلفة قبل وصول البضاعة من إنجاز العمليات المختلفة قبل وصول البضاعة االستفادة االستفادة  ))٣٣(( 

 
 ؛؛))٢٤٦(())مقترح بيرومقترح بيرو((وضع ضوابط للتخليص قبل وصول البضاعة وضع ضوابط للتخليص قبل وصول البضاعة  ))٤٤(( 

 
ديم                ))٥٥((  ة تق ديم               يجب أن تلزم آل دولة بتبني نظام تخليص جمرآي مبسط وإجراءات تخليص تشمل إمكاني ة تق يجب أن تلزم آل دولة بتبني نظام تخليص جمرآي مبسط وإجراءات تخليص تشمل إمكاني

 ..))٢٤٧(())اد األوروبياد األوروبيمقترح االتحمقترح االتح((المستندات والوثائق قبل وصول البضاعة المستندات والوثائق قبل وصول البضاعة 
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

 ..))٢٤٨(())مقترح آوريامقترح آوريا((تبني إجراءات سريعة لتكون ذات جدوى للدول تبني إجراءات سريعة لتكون ذات جدوى للدول  
 

 الثامنة:  المادة المعنية-اإلسراع باإلجراءات للشحنات السريعة  -٢٠
 

                                                      
 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو) ) 241((

 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 242((
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 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 248((



 -٥٠٥٠-

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ك باس ))١١((  طًا وذل ريعة مبس حنات الس اول الش ون تن ب أن يك ك باسيج طا  وذل ريعة مبس حنات الس اول الش ون تن ب أن يك ة يج ارك لمنظم ادات الجم ة تخدام إرش ارك لمنظم ادات الجم تخدام إرش
 ؛؛))٢٤٩(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((الجمارك العالمية الجمارك العالمية 

 
ريعة       ))٢٢((  حنات الس ريع الش راءات لتس اك إج ون هن ي أن تك ريعة      ينبغ حنات الس ريع الش راءات لتس اك إج ون هن ي أن تك دة   ((ينبغ ات المتح رح الوالي دة   مقت ات المتح رح الوالي مقت

 ؛؛))٢٥٠(())األمريكيةاألمريكية
 

ة  ))٣٣((  دخل رقاب ارة دون ت هيل التج ريعة لتس حنات الس ق للش ة للتطبي ددة وقابل راءات مح ع إج ة وض دخل رقاب ارة دون ت هيل التج ريعة لتس حنات الس ق للش ة للتطبي ددة وقابل راءات مح ع إج وض
 ؛؛))٢٥١(())مقترح بيرومقترح بيرو((رك رك الجماالجما

 
ة              ))٤٤((  ة             تشجيع تنفيذ إجراءات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالضمانات مثل إجراءات المعايير الدولي تشجيع تنفيذ إجراءات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالضمانات مثل إجراءات المعايير الدولي

ة لتسهيل التجارة                  ك مشموال في اتفاقي ة لتسهيل التجارة                 للتخليص على السلع السريعة، ويجب أن يكون ذل ك مشموال في اتفاقي رح  ((للتخليص على السلع السريعة، ويجب أن يكون ذل رح  مقت مقت
 ..))٢٥٢(())ترآياترآيا

 
 الوسائل الممكنةالوسائل الممكنة ))بب((
 

ود                     بتزويد إجراء   بتزويد إجراء  لتزاملتزامالالاا  اب القي لعة وغي ل وصول الس تيراد التي ترسل قب ود                    ات للتسريع، مثل بيانات االس اب القي لعة وغي ل وصول الس تيراد التي ترسل قب ات للتسريع، مثل بيانات االس
 ..))٢٥٣(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((المتعلقة بالوزن أو القيمة وتأمين تخليص سريع المتعلقة بالوزن أو القيمة وتأمين تخليص سريع 

 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ات       م إلدراج االحتياج اء نظ ة، وإنش رات انتقالي ى فت ة إل ى الحاج د عل ات     التأآي م إلدراج االحتياج اء نظ ة، وإنش رات انتقالي ى فت ة إل ى الحاج د عل ة التأآي ة  الخاص ات  (( الخاص رح الوالي ات  مقت رح الوالي مقت
 ..))٢٥٤(())المتحدة األمريكيةالمتحدة األمريكية

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ات المتحدة     ((يجب أن يكون هناك وعد بمشارآة القطاع الخاص في جهود المساعدات الفنية             يجب أن يكون هناك وعد بمشارآة القطاع الخاص في جهود المساعدات الفنية               ات المتحدة     مقترح الوالي مقترح الوالي
 ..))٢٥٥(())األمريكيةاألمريكية

 
 الثامنة:  المادة المعنية-تحليل إدارة المخاطر  -٢١
                                                      

 ..TN/TF/W/10  الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان) ) 249((

 ..TN/TF/W/15مقترح الواليات المتحدة األمريكية مقترح الواليات المتحدة األمريكية   ))250((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو) ) 251((
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 ..TN/TF/W/15  كيةكيةمقترح الواليات المتحدة األمريمقترح الواليات المتحدة األمري) ) 255((



 -٥١٥١-

 
  الرئيسية المقترحة الرئيسية المقترحةاإلجراءاتاإلجراءات ))أأ((
 

اطر و   ))١١((  اليب إدارة المخ ق أس اطر و  تطبي اليب إدارة المخ ق أس يضتطبي يضتخف لع     تخف دفق الس ي ت ارك ف دخل الجم لع      ت دفق الس ي ت ارك ف دخل الجم ايوان  (( ت رح ت ايوان  مقت رح ت مقت
 ؛؛))٢٥٦(())الصينالصين

 
تيراد مبسطة   ))٢٢((  راءات للتصدير واالس ي إج اطر وتبن ى إدارة المخ د عل راء فحص يعتم تيراد مبسطة  إج راءات للتصدير واالس ي إج اطر وتبن ى إدارة المخ د عل راء فحص يعتم رح ((إج رح مقت مقت

 ؛؛))٢٥٧(())الصينالصين-اليابان ومنغوليا وبيرو وتايواناليابان ومنغوليا وبيرو وتايوان
 

 ؛؛))٢٥٨(())مقترح آوريامقترح آوريا(( المخاطر وإدارة المنتجين  المخاطر وإدارة المنتجين تطبيق إدارةتطبيق إدارة ))٣٣(( 
 

 ؛؛))٢٥٩(())مقترح بيرومقترح بيرو((وضع ضوابط على تطبيق معيار تقييم المخاطر وضع ضوابط على تطبيق معيار تقييم المخاطر  ))٤٤(( 
 

 ؛؛))٢٦٠(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((استخدام أساليب إدارة المخاطر في التخليص الجمرآي استخدام أساليب إدارة المخاطر في التخليص الجمرآي  ))٥٥(( 
ق     ))٦٦((  ق    استخدام طرق تحليل المخاطر المبنية على معايير دولية وتقديم التزامات تتعل بالتجار المرخص   بالتجار المرخص   استخدام طرق تحليل المخاطر المبنية على معايير دولية وتقديم التزامات تتعل

 ؛؛))٢٦١(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((لهم لهم 
 

ة  ))٧٧((  و المنقحة لمنظم دة آيوت ادية لمعاه ي الخطوط اإلرش ل المخاطر المتضمنين ف ي إدارة وتحلي ة تبن و المنقحة لمنظم دة آيوت ادية لمعاه ي الخطوط اإلرش ل المخاطر المتضمنين ف ي إدارة وتحلي تبن
 ..))٢٦٢(())مقترح الصين وآوريامقترح الصين وآوريا((ويجب تبني تكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن ويجب تبني تكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن   . . الجمارك العالميةالجمارك العالمية

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة ألغراض                  غغببينين ))١١((  ة ألغراض                  ي أال تعيق إجراءات تحليل المخاطر التجارة، ويجب أن تكون موضوعية ومطبق ي أال تعيق إجراءات تحليل المخاطر التجارة، ويجب أن تكون موضوعية ومطبق
ة ةقانوني ز       . . قانوني دم التميي فافية والموضوعية وع م بالش رخص له ار الم م التج م نظ ب أن تتس ا يج ز     آم دم التميي فافية والموضوعية وع م بالش رخص له ار الم م التج م نظ ب أن تتس ا يج   . . آم
 ؛؛))٢٦٣(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي(( المنشآت الصغيرة والمتوسطة  المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستثنىتستثنىال ال أأوينبغي وينبغي 

 
ارك والمشمولين في    مسؤولي مسؤولي لمعلومات المتاحة بشكل مشترك، ليس فقط بين لمعلومات المتاحة بشكل مشترك، ليس فقط بين يمكن أن تقدم ا   يمكن أن تقدم ا    ))٢٢((  ارك والمشمولين في     الجم  الجم

ة    االت الحدودي ين الوآ ًا ب ن أيض اطر، ولك يم المخ ة   تقي االت الحدودي ين الوآ ا  ب ن أيض اطر، ولك يم المخ ى   . . تقي ى وعل ؤوليوعل ؤوليمس ات  مس ل بيان ارك تحلي ات   الجم ل بيان ارك تحلي  الجم
 ..))٢٦٤(())مقترح الصين وآوريامقترح الصين وآوريا((المخاطر المخاطر 

                                                      
 ..TN/TF/W/10  الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان) ) 256((
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 -٥٢٥٢-

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج((
 

 ؛؛))٢٦٥(())رح آوريارح آوريامقتمقت((يجب تبني اإلجراءات بالسرعة الالزمة يجب تبني اإلجراءات بالسرعة الالزمة  ))١١(( 
 

دود   ))٢٢((  ة الح تلزمات مراقب ارة ومس هيل التج ين تس اطر ب ائل إدارة المخ وازن وس دود  يجب أن ت ة الح تلزمات مراقب ارة ومس هيل التج ين تس اطر ب ائل إدارة المخ وازن وس رح ((يجب أن ت رح مقت مقت
 ؛؛))٢٦٦(())ترآياترآيا

 
اد   ((يجب استخدام طرق تحليل المخاطر التي تعتمد المعايير والتطبيقات الدولية جميعا             يجب استخدام طرق تحليل المخاطر التي تعتمد المعايير والتطبيقات الدولية جميعًا             ))٣٣((  اد   مقترح االتح مقترح االتح

 ؛؛))٢٦٧(())األوروبياألوروبي
 

اً         يمكن أن يتكيف تصنيف المنشآ    يمكن أن يتكيف تصنيف المنشآ     ))٤٤((  دل طبق ا          ت إلى مستويات مخاطر مختلفة أو يع دل طبق تقبلية      ت إلى مستويات مخاطر مختلفة أو يع تقبلية       للشكاوى المس  للشكاوى المس
 ..))٢٦٨(())مقترح الصين وآوريامقترح الصين وآوريا((

 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))دد((
 

نح                         ة بم اك مرون ذا يجب أن تكون هن نح                       يمكن أن تواجه الدول النامية صعوبات في تنفيذ إدارة المخاطر، ول ة بم اك مرون ذا يجب أن تكون هن يمكن أن تواجه الدول النامية صعوبات في تنفيذ إدارة المخاطر، ول
 ..))٢٦٩(())ااوآوريوآوريصين صين مقترح المقترح ال((هذه الدول فترات زمنية طويلة للتنفيذ هذه الدول فترات زمنية طويلة للتنفيذ 

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))•((
 

ل المخاطر               ))١١((  ل المخاطر              إن تقديم المساعدة الفنية للدول النامية واألقل نموًا سيمكنها من تحلي ا        . . إن تقديم المساعدة الفنية للدول النامية واألقل نموا  سيمكنها من تحلي ا سيعود عليه ا      م ا سيعود عليه م
 ؛؛))٢٧٠(())مقترح آوريامقترح آوريا((بالفائدة فيما بعد بالفائدة فيما بعد 

 
وًا ))٢٢((  ل نم ة واألق دول النامي ى ال وا عل ل نم ة واألق دول النامي ى ال تلزمات واألعل عوبات والمس د الص تلزمات واأل تحدي عوبات والمس د الص ذ إدارة  تحدي ي تنفي ات ف ذ إدارة ولوي ي تنفي ات ف ولوي

ي    يم ذات الل تقي ن خ اطر م ي   المخ يم ذات الل تقي ن خ اطر م ديم       . . المخ ة تق ة ذات العالق ات الدولي ة والمنظم دول المتقدم ى ال ديم     وعل ة تق ة ذات العالق ات الدولي ة والمنظم دول المتقدم ى ال وعل
 ..))٢٧١(())مقترح الصين وآوريامقترح الصين وآوريا((المساعدات لتلك الدول المساعدات لتلك الدول 

 
 الثامنة:  المادة المعنية-التدقيق بعد التخليص  -٢٢

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
                                                      

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 265((
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 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي) ) 267((

 ..TN/TF/W/49  مقترح الصين وكوريامقترح الصين وكوريا) ) 268((

 ..TN/TF/W/49  مقترح الصين وكوريامقترح الصين وكوريا) ) 269((

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 270((

 ..TN/TF/W/49  مقترح الصين وكوريامقترح الصين وكوريا) ) 271((



 -٥٣٥٣-

ة                  في ظل نظام التدق   في ظل نظام التدق    ))١١((  ع باألمان رج عن معظم الودائ ارك أن تف ة                  يق بعد التخليص، يمكن لمصلحة الجم ع باألمان رج عن معظم الودائ ارك أن تف يق بعد التخليص، يمكن لمصلحة الجم
 ؛؛))٢٧٢(())الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان((ثم تقوم بمراجعة الوثائق بعد التخليص ثم تقوم بمراجعة الوثائق بعد التخليص 

 
 ؛؛))٢٧٣(())مقترح آوريامقترح آوريا((استخدام التدقيق بعد دخول السلع استخدام التدقيق بعد دخول السلع  ))٢٢(( 

 
دول األعضاء مطالب              ))٣٣((  دول األعضاء مطالب             وضع ضوابط على الرقابة بعد التخليص على السلع، وال ة       وضع ضوابط على الرقابة بعد التخليص على السلع، وال نح سلطة آافي ة       ة بم نح سلطة آافي ة بم

 ؛؛))٢٧٤(())مقترح بيرومقترح بيرو((إلدارة الجمارك فيما يتعلق بالتدقيق بعد التخليص إلدارة الجمارك فيما يتعلق بالتدقيق بعد التخليص 
 

بية      ))٤٤((  جالت محاس ى س اء عل يص بن د التخل دقيق بع ز الت ارك أن تنج ى الجم بية     عل جالت محاس ى س اء عل يص بن د التخل دقيق بع ز الت ارك أن تنج ى الجم ائق وإيصاالتوإيصاالتعل ائق  ووث  ووث
ا ة وغيره اتجاري ة وغيره يص   . . تجاري د التخل دقيق بع ا الت ل إليه ي يتوص ة الت ى النتيج ع عل ي أن توض يص وينبغ د التخل دقيق بع ا الت ل إليه ي يتوص ة الت ى النتيج ع عل ي أن توض وينبغ

اذ إجراءات                  مالحظات د مالحظات د  ك التخ يص، وذل ة التخل اذ إجراءات                  ورية من مسؤولي الجمارك المشارآين في عملي ك التخ يص، وذل ة التخل ورية من مسؤولي الجمارك المشارآين في عملي
 ..))٢٧٥(())مقترح الصين وآوريامقترح الصين وآوريا((إضافية ولضمان الرقابة الجمرآية الفعالة إضافية ولضمان الرقابة الجمرآية الفعالة 

 الثامنة والعاشرة:  المادتان المعنيتان-فصل إجراءات التخليص عن اإلفراج الجمرآي  -٢٣
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ن      ))١١((  كل منفصل ع لع بش ى الس يص عل ات التخل ار التزام ي االعتب ذ ف دول األعضاء أن تأخ ى ال ن     عل كل منفصل ع لع بش ى الس يص عل ات التخل ار التزام ي االعتب ذ ف دول األعضاء أن تأخ ى ال عل
دفوعات الرسوم والضرائب                    ة بشأن م دم ضمانات آافي د ق اجر ق دفوعات الرسوم والضرائب                   الجمارك قبل الدفع، إذ يكون الت ة بشأن م دم ضمانات آافي د ق اجر ق   ،،الجمارك قبل الدفع، إذ يكون الت

 ؛؛))٢٧٦(())مقترح استراليا وآندامقترح استراليا وآندا((ولذا وجب إجراء التخليص مباشرة ولذا وجب إجراء التخليص مباشرة 
 

ائي للرسوم بشكل منفصل عن                استخدام نظام قيمة السلع التي ي     استخدام نظام قيمة السلع التي ي      ))٢٢((  دفع النه ائي للرسوم بشكل منفصل عن                مكن التخليص عليها قبل ال دفع النه مكن التخليص عليها قبل ال
 ؛؛))٢٧٧(())مقترح الواليات المتحدةمقترح الواليات المتحدة((قرار الجمارك المتعلق بالتصنيف والتقييم قرار الجمارك المتعلق بالتصنيف والتقييم 

 
أو بأي شكل ضمان إضافي   أو بأي شكل ضمان إضافي   ) ) مثل السندات والضمانات الماليةمثل السندات والضمانات المالية((إرساء نظام للتخليص بشروط آمنة  إرساء نظام للتخليص بشروط آمنة   ))٣٣(( 

 ..))٢٧٨(())مقترح بيرومقترح بيرو((رك رك لضمان التزامات المستوردين نحو سلطات الجمالضمان التزامات المستوردين نحو سلطات الجما
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

لطات     دى س ودع ضمانًا ل دفع أن ي ل ال ا قب لعة م يص الس ؤال عن تخل ي الس ذي يرغب ف اجر ال ى الت لطات   عل دى س ودع ضمانا  ل دفع أن ي ل ال ا قب لعة م يص الس ؤال عن تخل ي الس ذي يرغب ف اجر ال ى الت عل
ا                             ة أو سندات صادرة وموافق عليه ة مؤسسة مالي دي أو شيك أو سندات أو بموافق ا                            الجمارك على شكل ضمان نق ة أو سندات صادرة وموافق عليه ة مؤسسة مالي دي أو شيك أو سندات أو بموافق الجمارك على شكل ضمان نق

 ..))٢٧٩(())راليا وآنداراليا وآندامقترح أستمقترح أست(( لقيمة السلعة  لقيمة السلعة وذلك طبقا وذلك طبقًا
 

                                                      
 ..TN/TF/W/10  الصينالصين-مقترح تايوانمقترح تايوان) ) 272((

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا) ) 273((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو) ) 274((

 ..TN/TF/W/49  مقترح الصين وكوريامقترح الصين وكوريا) ) 275((

 ..TN/TF/W/19مقترح أستراليا وكندا مقترح أستراليا وكندا   ))276((

 ..TN/TF/W/21مقترح الواليات المتحدة األمريكية مقترح الواليات المتحدة األمريكية   ))277((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو  ))278((

 ..TN/TF/W/19  مقترح أستراليا وكندامقترح أستراليا وكندا  ))279((



 -٥٤٥٤-

 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ة توصيل خدمات ضمان                    ))١١((  ة توصيل خدمات ضمان                   يجب أن تكون شروط المعاملة الخاصة والتفضيلية محددة وتعكس آيفي يجب أن تكون شروط المعاملة الخاصة والتفضيلية محددة وتعكس آيفي
ويمكن أن تكون مدمجة في التزامات من خالل        ويمكن أن تكون مدمجة في التزامات من خالل          . . إضافية  لسلطات الجمارك في آل دولة على حدة        إضافية  لسلطات الجمارك في آل دولة على حدة        

 ؛؛))٢٨٠(())نداندامقترح أستراليا وآمقترح أستراليا وآ((شروط تتعلق بالتنفيذ شروط تتعلق بالتنفيذ 
 

ق        ))٢٢((  ا يتعل دة فيم ى ح ة عل ل دول ة آ د حال ية لتحدي ائل تشخيص اك وس ون هن ب أن تك ق       يج ا يتعل دة فيم ى ح ة عل ل دول ة آ د حال ية لتحدي ائل تشخيص اك وس ون هن ب أن تك  يج
 ..))٢٨١(())مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية((باالحتياجات واألولويات، وتحديد فترات زمنية انتقالية باالحتياجات واألولويات، وتحديد فترات زمنية انتقالية 

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

دريب عناصر            ترآيز جهود المساعدات الفنية على التدريب ع      ترآيز جهود المساعدات الفنية على التدريب ع        ك ت دريب عناصر            لى إدارة الجمارك، ويمكن أن يشمل ذل ك ت لى إدارة الجمارك، ويمكن أن يشمل ذل
 ..))٢٨٢(())مقترح أستراليا وآندامقترح أستراليا وآندا((لتحسين تجميع اإليرادات وتطبيق قانون الجمارك لتحسين تجميع اإليرادات وتطبيق قانون الجمارك 

 الثامنة:  المادة المعنية-إجراءات أخرى لتبسيط التخليص واإلفراج عن السلع  -٢٤
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

دوري                  اإلجراءات السريعة للتخليص وال   اإلجراءات السريعة للتخليص وال     دقيق ال ى الصادرات والت ة عل ق بالرقاب ا يتعل ائق المبسطة وم دوري                  وث دقيق ال ى الصادرات والت ة عل ق بالرقاب ا يتعل ائق المبسطة وم وث
 ..))٢٨٣(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((ودفع الرسوم ودفع الرسوم 

 
 الثامنة والعاشرة:  المادتان المعنيتان-إنشاء ونشر أوقات التخليص واإلفراج عن السلع  -٢٥

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

راء    ))١١((  ية لإلج رة القياس ر الفت راء   نش ية لإلج رة القياس ر الفت ية  نش ة الرئيس ية  ات التجاري ة الرئيس ايوان   ((ات التجاري ا وت ان ومنغولي رح الياب ايوان   مقت ا وت ان ومنغولي رح الياب ين -مقت ين الص الص
 ؛؛))٢٨٤(())وباآستان وبيرووباآستان وبيرو

 
 ؛؛))٢٨٥(())مقترح آوريامقترح آوريا((قيام الدول بنشر الوقت المتوسط المطلوب للتخليص واإلفراج عن السلع قيام الدول بنشر الوقت المتوسط المطلوب للتخليص واإلفراج عن السلع  ))٢٢(( 

 
 ؛؛))٢٨٦(())مقترح ترآيامقترح ترآيا((تحديد وقت معين للتخليص على السلع تحديد وقت معين للتخليص على السلع  ))٣٣(( 

 

                                                      
 ..TN/TF/W/19  مقترح أستراليا وكندامقترح أستراليا وكندا) ) 280((

 ..TN/TF/W/21  مقترح الواليات المتحدة األمريكيةمقترح الواليات المتحدة األمريكية  ))281((

 ..TN/TF/W/19  مقترح أستراليا وكندامقترح أستراليا وكندا) ) 282((
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 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا  ))285((

 ..TN/TF/W/45  مقترح تركيامقترح تركيا  ))286((



 -٥٥٥٥-

ق ع    ))٤٤((  و أن تواف ة عض ل دول ى آ ق ع   عل و أن تواف ة عض ل دول ى آ اداً   عل يص، اعتم ي للتخل ت المحل يض الوق ى تخف ادا    ل يص، اعتم ي للتخل ت المحل يض الوق ى تخف ايير  ل ى مع ايير   عل ى مع  عل
يص         الزم للتخل ت ال ى الوق ة عل ارك العالمي ة الجم ة منظم ل دراس ترآة مث يص        مش الزم للتخل ت ال ى الوق ة عل ارك العالمي ة الجم ة منظم ل دراس ترآة مث اد  ((مش رح االتح اد  مقت رح االتح مقت

 ..))٢٨٧(())األوروبياألوروبي
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

لع، وع                راج عن الس الزم للتخليص واإلف اس الوقت ال اد لقي ة، إرش لع، وع              في دراسة منظمة الجمارك العالمي راج عن الس الزم للتخليص واإلف اس الوقت ال اد لقي ة، إرش ى  في دراسة منظمة الجمارك العالمي ى  ل ل
 ..))٢٨٨(())مقترح آوريامقترح آوريا((أعضاء منظمة التجارة العالمية الموافقة على هذه اإلجراءات ووضع شروط لذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية الموافقة على هذه اإلجراءات ووضع شروط لذلك 

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج((
 

ار                             ))١١((  ا يجب أخذه في االعتب ذا م أخير في التخليص وه ى الت ار                            يؤدي عدم انتظام الشحنات إل ا يجب أخذه في االعتب ذا م أخير في التخليص وه ى الت رح  ((يؤدي عدم انتظام الشحنات إل رح  مقت مقت
 ؛؛))٢٨٩(())آورياآوريا

ا   ))٢٢((  ق ب دود تتعل ى الح ة عل روف خاص دث ظ ا  تح ق ب دود تتعل ى الح ة عل روف خاص دث ظ يص  تح أخير التخل ى ت ؤدي إل د ت يص  ألمن ق أخير التخل ى ت ؤدي إل د ت رح ((ألمن ق رح مقت مقت
 ..))٢٩٠(())ترآياترآيا

 
 الثامنة والعاشرة:  المادة المعنية-المعايير الموضوعية لتصنيف التعريفة: تصنيف التعريفة  -٢٦

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

 ؛؛))٢٩١(())مقترح نيوزلندامقترح نيوزلندا((استخدام المعيار الالزم لتصنيف التعريفة استخدام المعيار الالزم لتصنيف التعريفة  ))١١(( 
 ..))٢٩٢(())مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي((تصنيف التعريفة تصنيف التعريفة تطبيق معيار تطبيق معيار  ))٢٢(( 

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

وفير،                    ))١١((  ة لوصف السلع المنسق ونظام الت ارك العالمي وفير،                   األعضاء مطالبون بتبني معاهدة منظمة الجم ة لوصف السلع المنسق ونظام الت ارك العالمي األعضاء مطالبون بتبني معاهدة منظمة الجم
 ؛؛))٢٩٣(())مقترح نيوزلندامقترح نيوزلندا((وإنشاء معيار لقرارات التصنيف وإنشاء معيار لقرارات التصنيف 

 
ي معاه      ))٢٢((  ق ف ام المنس دول للنظ ار وال تخدام التج ي معاه     اس ق ف ام المنس دول للنظ ار وال تخدام التج ة   اس ارك العالمي ة الجم ة   دة منظم ارك العالمي ة الجم اد  ((دة منظم رح االتح اد  مقت رح االتح مقت

 ..))٢٩٤(())األوروبياألوروبي
 

                                                      
 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي  ))287((

 ..TN/TF/W/18  مقترح كوريامقترح كوريا  ))288((
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 ..TN/TF/W/46  مقترح االتحاد األوروبيمقترح االتحاد األوروبي  ))294((



 -٥٦٥٦-

 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))جج((
 

ى                         وًا، في حاجة إل ل نم دول األق رة، خصوصا ال ى                       يمكن أن تكون الدول التي تطبق النظام المنسق ألول م وا ، في حاجة إل ل نم دول األق رة، خصوصا ال يمكن أن تكون الدول التي تطبق النظام المنسق ألول م
 ..))٢٩٥(())مقترح نيوزلندامقترح نيوزلندا((مساعدات فنية مساعدات فنية 

 
 موضوعات تتعلق بالتجارة العابرة  -جيم

 
 الخامسة:  المادة المعنية-تعزيز مبدأ عدم التمييز  -١

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

اقلي السلع                      ))١١((  ين ن ور السلع وب ل المستخدمة في عب اقلي السلع                     التأآيد على عدم التمييز بين وسائط النق ين ن ور السلع وب ل المستخدمة في عب وتجب  وتجب    . . التأآيد على عدم التمييز بين وسائط النق
ة  ة المغلق دول النامي ة ال ة معامل ة المغلق دول النامي ة ال ة ((معامل ذ بحري ا مناف يس له ي ل ة الت ذ بحري ا مناف يس له ي ل ة) ) الت ة الوطني ل المعامل ةبمث ة الوطني ل المعامل رح  ( (بمث رح مقت  مقت

 ..))٢٩٦(())بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانبوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان
ور          ))٢٢((  إجراءات العب ق ب ا يتعل اقلين فيم ين الن ل وب ور         التأآيد على عدم التمييز ما بين وسائل النق إجراءات العب ق ب ا يتعل اقلين فيم ين الن ل وب ويشمل  ويشمل    . . التأآيد على عدم التمييز ما بين وسائل النق

ا سلع                       ل من خالله ل خطوط األنابيب التي تنق ة مث ا سلع                      ذلك المنشآت الثابت ل من خالله ل خطوط األنابيب التي تنق ة مث ي      ((ذلك المنشآت الثابت اد األوروب رح االتح ي      مقت اد األوروب رح االتح مقت
 ..))٢٩٧(())ييوباراجواوباراجوا

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ق                           ة للتطبي انوني وأن تكون قابل تلزمات أساس ق ة أو مس ود أو رقاب ة قي ق                         يجب أن يكون ألي ة للتطبي انوني وأن تكون قابل تلزمات أساس ق ة أو مس ود أو رقاب ة قي رح  ((يجب أن يكون ألي رح  مقت مقت
 ..))٢٩٨(())االتحاد األوروبي وباراجواياالتحاد األوروبي وباراجواي

 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ات         ))١١((  ين المنظم ا ب يق م ذ والتنس ك للتنفي ة وذل دول النامي ة لل رة انتقالي نح فت ات        م ين المنظم ا ب يق م ذ والتنس ك للتنفي ة وذل دول النامي ة لل رة انتقالي نح فت ة  م ة ذات العالق ة  الدولي ة ذات العالق الدولي
ارك         (( ة الجم اد، ومنظم ة، واألونكت ادي والتنمي اون االقتص ة التع دولي، ومنظم د ال ندوق النق ارك         ص ة الجم اد، ومنظم ة، واألونكت ادي والتنمي اون االقتص ة التع دولي، ومنظم د ال ندوق النق ص

دولي ك ال ة والبن دوليالعالمي ك ال ة والبن ة ) ) العالمي دول النامي ة لل درات التنفيذي ول الق اور ح ة والتش دول النامي ة لل درات التنفيذي ول الق اور ح ا ((والتش رح بوليفي ا مقت رح بوليفي  مقت
 ؛؛))٢٩٩(())ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان

 
دأ ا ))٢٢((  ذ مب دأ اأن يؤخ ذ مب ائج المفاوضات  أن يؤخ ي نت بان ف ي الحس ة التفضيلية والخاصة ف ائج المفاوضات  لمعامل ي نت بان ف ي الحس ة التفضيلية والخاصة ف اد ((لمعامل رح االتح اد مقت رح االتح مقت

 ..))٣٠٠(())األوروبي وباراجواياألوروبي وباراجواي

                                                      
 ..TN/TF/W/24  مقترح نيوزيلندامقترح نيوزيلندا) ) 295((

 ..TN/TF/W/28نغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان نغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان مقترح بوليفيا وممقترح بوليفيا وم  ))296((

 ..TN/TF/W/35مقترح االتحاد األوروبي وباراجواي مقترح االتحاد األوروبي وباراجواي   ))297((

 ..TN/TF/W/35مقترح االتحاد األوروبي وباراجواي مقترح االتحاد األوروبي وباراجواي ) ) 298((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان  ))299((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي  ))300((



 -٥٧٥٧-

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ة   ))١١((  ات الدولي ن المنظم ة م ود المبذول ي الجه اون ف ة  تع ات الدولي ن المنظم ة م ود المبذول ي الجه اون ف اون  ((تع ة التع دولي ومنظم د ال ندوق النق اون  ص ة التع دولي ومنظم د ال ندوق النق ص
دولي     االقتصادي والتنمية ومنظمة الجمارك العال    االقتصادي والتنمية ومنظمة الجمارك العال     ة والبنك ال دولي     مي ة والبنك ال ة          ) ) مي ك في إطار المساعدات الفني ة          وذل ك في إطار المساعدات الفني وذل

ر                 اون في مكافحة التجارة غي ة، والتع ال الحدودي ر                في مجاالت تحسين اإلجراءات، وتحسين األعم اون في مكافحة التجارة غي ة، والتع ال الحدودي في مجاالت تحسين اإلجراءات، وتحسين األعم
ور                      ى العب ة البضائع المشحونة، وإجراء دراسات عل رات لتحسين مراقب ادل الخب ور                     المشروعة، وتب ى العب ة البضائع المشحونة، وإجراء دراسات عل رات لتحسين مراقب ادل الخب المشروعة، وتب

ا   ل التكنولوجي اليف ونق دقيق التك ا  لت ل التكنولوجي اليف ونق دقيق التك رح بو((لت رح بومقت ز  مقت ة آيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي ز  ليفي ة آيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي ليفي
 ؛؛))٣٠١(())واليابانواليابان

 
ذ            ))٢٢((  ا من تنفي ة لتمكينه دول النامي بعض ال درات ضروريا ل اء الق ذ           قد يكون شرط المساعدات الفنية وبن ا من تنفي ة لتمكينه دول النامي بعض ال درات ضروريا ل اء الق قد يكون شرط المساعدات الفنية وبن

 ..))٣٠٢(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي((بعض االلتزامات المقترحة بعض االلتزامات المقترحة 
 الخامسة: المادة المعنية:  غير المنشورةنشر الرسوم وتحريم الرسوم: ضوابط على الرسوم  -٢

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ا أساس   ))١١((  يس له وم ل ريم فرض الرس ى نطاق واسع وتح ور عل ى العب وم المفروضة عل ا أساس  نشر للرس يس له وم ل ريم فرض الرس ى نطاق واسع وتح ور عل ى العب وم المفروضة عل نشر للرس
 ؛؛))٣٠٣(())مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان((قانوني قانوني 

 
تلزمات   ))٢٢((  ات والمس ر المعلوم تلزمات  نش ات والمس ر المعلوم ور   نش ى العب ق عل ي تطب ور   الت ى العب ق عل ي تطب ي  ((الت اد األوروب رح االتح ي  مقت اد األوروب رح االتح مقت

 ..))٣٠٤(())وباراجوايوباراجواي
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة((يجب أن يعرض المسؤولون الرسميون يجب أن يعرض المسؤولون الرسميون   ةباإلناب ة للرسوم المفروضة ) ) باإلناب ة للرسوم المفروضة األسس القانوني ا ((األسس القانوني رح بوليفي ا مقت رح بوليفي مقت
 ..))٣٠٥(())ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان

 
 الخامسة: ة المعنية الماد-المراجعة الدورية للرسوم  -٣

 
 ::اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

العبور                        ة الرسوم المفروضة والمتصلة ب ة قيم ة مدى مالءم ة لمعرف ة دوري العبور                      مراجعة ذاتي ة الرسوم المفروضة والمتصلة ب ة قيم ة مدى مالءم ة لمعرف ة دوري ا    ((مراجعة ذاتي رح بوليفي ا    مقت رح بوليفي مقت
 ..))٣٠٦(())ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان

                                                      
 ..TN/TF/W/28  يفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانيفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بولمقترح بول) ) 301((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي) ) 302((

 ..TN/TF/W/28  يابانيابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز والمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز وال) ) 303((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي) ) 304((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 305((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 306((



 -٥٨٥٨-

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ة من                ل تشكيل لجن دائم مث ة ال ة من              نظام المراجع ل تشكيل لجن دائم مث ة ال ور              نظام المراجع ة بتجارة العب ين عن القطاعات ذات العالق ور              ممثل ة بتجارة العب ين عن القطاعات ذات العالق رح  ((ممثل رح  مقت مقت
 ..))٣٠٧(())بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانبوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان

 
 الخامسة:  المادة المعنية-ضوابط أآثر فاعلية على رسوم الترانزيت  -٤

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

د من أن آل الرسوم            وعوع  . . يجب أن تكون هناك شروط على رسوم العبور       يجب أن تكون هناك شروط على رسوم العبور        ))١١((  د من أن آل الرسوم            لى الدول األعضاء التأآ لى الدول األعضاء التأآ
 ؛؛))٣٠٨(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي((على العبور قد غ طيت على العبور قد ُغطيت 

ويجب التأآد من تنفيذ القواعد      ويجب التأآد من تنفيذ القواعد        . . الهدف هو إزالة رسوم العبور التي ال تتوافق مع الخدمات المقدمة          الهدف هو إزالة رسوم العبور التي ال تتوافق مع الخدمات المقدمة           ))٢٢(( 
ة                 ه من خالل إجراءات مالئم العبور واألنشطة المرتبطة ب ة                المتعلقة ب ه من خالل إجراءات مالئم العبور واألنشطة المرتبطة ب دا       ( (المتعلقة ب اراجواي وروان رح ب دا      مقت اراجواي وروان رح ب مقت

 ..))٣٠٩(())وسويسراوسويسرا
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

اراجواي   ((التأآد، عبر إجراءات مالئمة من تنفيذ القواعد المتعلقة بالعبور واألنشطة المرتبطة به             التأآد، عبر إجراءات مالئمة من تنفيذ القواعد المتعلقة بالعبور واألنشطة المرتبطة به               اراجواي   مقترح ب مقترح ب
 ..))٣١٠(())ورواندا وسويسراورواندا وسويسرا

 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ذ            يجب أن يرتبط تقديم التزامات في هذا المجال       يجب أن يرتبط تقديم التزامات في هذا المجال         ى التنفي وًا عل ل نم ذ             بمدى قدرة الدول النامية واألق ى التنفي وا  عل ل نم رح  (( بمدى قدرة الدول النامية واألق رح  مقت مقت
 ..))٣١١(())باراجواي ورواندا وسويسراباراجواي ورواندا وسويسرا

 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

وًا من             ل نم ة واألق دول النامي ين ال وا  من           في عديد من الحاالت تظهر أهمية تقديم المساعدات الفنية والمالية لتمك ل نم ة واألق دول النامي ين ال في عديد من الحاالت تظهر أهمية تقديم المساعدات الفنية والمالية لتمك
 ..))٣١٢(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((امات بذلك امات بذلك التنفيذ، خاصة إذا آانت هناك التزالتنفيذ، خاصة إذا آانت هناك التز

 
 الخامسة:  المادة المعنية-التبادل الدوري مع السلطات في دول الجوار  -٥

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 

                                                      
 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 307((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي) ) 308((

 ..TN/TF/W/39مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا   ))309((

 ..TN/TF/W/39مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا ) ) 310((

 ..TN/TF/W/39مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا ) ) 311((

 ..TN/TF/W/39مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا مقترح باراجواي ورواندا وسويسرا ) ) 312((



 -٥٩٥٩-

ى    دة عل وم جدي رض رس ة ف دف مناقش وار به ي دول الج لطات ف اع دوري للس اك اجتم ون هن ى  أن يك دة عل وم جدي رض رس ة ف دف مناقش وار به ي دول الج لطات ف اع دوري للس اك اجتم ون هن أن يك
مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز     مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز     (( قبل دخولها حيز التنفيذ       قبل دخولها حيز التنفيذ      الترانزيت أو رسوم معدلة، وذلك    الترانزيت أو رسوم معدلة، وذلك    

 ..))٣١٣(())واليابانواليابان
 

 الخامسة:  المادة المعنية-ضوابط على شكليات العبور ومستلزمات التوثيق والمراجعة الدورية  -٦
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ى            مراجعة ذاتية دورية لإلجراءات الشكلية الم     مراجعة ذاتية دورية لإلجراءات الشكلية الم      ))١١((  ق التي وضعت عل تلزمات التوثي ى            تعلقة بالعبور ومس ق التي وضعت عل تلزمات التوثي تعلقة بالعبور ومس
رى      راف أخ اص وأط اع الخ ن القط واردة م ات ال اس المالحظ رى     أس راف أخ اص وأط اع الخ ن القط واردة م ات ال اس المالحظ ا  ((أس ا ومنغولي رح بوليفي ا  مقت ا ومنغولي رح بوليفي مقت

 ؛؛))٣١٤(())وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانوباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان
ور               ))٢٢((  ك لضمان أن تكون إجراءات عب ديها وذل ور ل ور              الدول األعضاء ملتزمة بمراجعة إجراءات العب ك لضمان أن تكون إجراءات عب ديها وذل ور ل الدول األعضاء ملتزمة بمراجعة إجراءات العب

 ..))٣١٥(())مقترح آوريامقترح آوريا((حدود في الحد األدنى حدود في الحد األدنى السلع  للالسلع  لل
 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

دول األعضاء     لع، خاصة وأن ال ور الس ات عب ق وبيان تلزمات التوثي يض مس دول األعضاء تخف ى ال دول األعضاء   عل لع، خاصة وأن ال ور الس ات عب ق وبيان تلزمات التوثي يض مس دول األعضاء تخف ى ال عل
ة بالبضائع    ((تستخدم وثائق تجارية أو وثائق نقل     تستخدم وثائق تجارية أو وثائق نقل      ة وقائم واتير تجاري ة بالبضائع    مثل ف ة وقائم واتير تجاري و      ) ) مثل ف دة آيوت و      بموجب توصيات في معاه دة آيوت بموجب توصيات في معاه

 ..))٣١٦(())مقترح آوريامقترح آوريا((
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج((
 

 ..))٣١٧(())مقترح آوريامقترح آوريا((تخفيض عدد مستلزمات الحدود لعبور السلع آلما أمكن تخفيض عدد مستلزمات الحدود لعبور السلع آلما أمكن  
 
 المساعدات الفنية وبناء القدراتالمساعدات الفنية وبناء القدرات ))دد((
 

ة خاصة     ات الدولي ن المنظم اعدات م ديم المس ور وتق وم العب ق ورس تلزمات التوثي ة مس ماح بمراجع ة خاصة   الس ات الدولي ن المنظم اعدات م ديم المس ور وتق وم العب ق ورس تلزمات التوثي ة مس ماح بمراجع الس
 ..))٣١٨(())رياريامقترح آومقترح آو((منظمة الجمارك العالمية منظمة الجمارك العالمية 

 
 الخامسة:  المادة المعنية-التبسيط/التخفيض  -٧

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 

                                                      
 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان  ))313((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 314((

 ..TN/TF/W/34مقترح كوريا مقترح كوريا   ))315((

 ..TN/TF/W/34مقترح كوريا مقترح كوريا ) ) 316((

 ..TN/TF/W/34مقترح كوريا مقترح كوريا ) ) 317((
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 -٦٠٦٠-

ر       ))١١((  أخير غي ي الت دقيق ف ق، والت تلزمات التوثي ور ومس ة للعب كليات معقول ى ش اظ عل ر      الحف أخير غي ي الت دقيق ف ق، والت تلزمات التوثي ور ومس ة للعب كليات معقول ى ش اظ عل  الحف
ور    ى العب ود عل دقيق القي ذلك ت ور   الضروري وآ ى العب ود عل دقيق القي ذلك ت ة   ((الضروري وآ اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي ة   مقت اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي مقت

 ؛؛))٣١٩(())ليابانليابانآيرجز واآيرجز وا
 

تبسيط شكليات الجمارك وزيادة استخدام البيئة اإللكترونية لفحص السلع عند الدخول وعند التوقف             تبسيط شكليات الجمارك وزيادة استخدام البيئة اإللكترونية لفحص السلع عند الدخول وعند التوقف              ))٢٢(( 
 ؛؛))٣٢٠(())مقترح بيرومقترح بيرو((وعند الخروج من الدائرة الجمرآية وعند الخروج من الدائرة الجمرآية 

 
ى           ))٣٣((  ور، والعمل عل ل في العب ائل النق ة بالسلع ووس ات واإلجراءات المتعلق تلزمات البيان ى          تبسيط مس ور، والعمل عل ل في العب ائل النق ة بالسلع ووس ات واإلجراءات المتعلق تلزمات البيان تبسيط مس

اء نظ  اء نظ إنش دة ""ام ام إنش ذة الواح دة الناف ذة الواح يص  ""الناف الزم للتخل ت ال يض الوق يص  ، وتخف الزم للتخل ت ال يض الوق ي ((، وتخف اد األوروب رح االتح ي مقت اد األوروب رح االتح مقت
 ؛؛))٣٢١(())وباراجوايوباراجواي

م          ))٤٤((  م         تبسيط اإلجراءات للتجار والمصرح له ليم      ))المخولين المخولين ((تبسيط اإلجراءات للتجار والمصرح له ة لتس ذ اإلجراءات المميكن ليم      ، وتطوير تنفي ة لتس ذ اإلجراءات المميكن ، وتطوير تنفي
دود      راءات الح يط إج ل، وتبس ائل النق ات ووس ال المعلوم دود     وإرس راءات الح يط إج ل، وتبس ائل النق ات ووس ال المعلوم دا ((وإرس اراجواي وروان رح ب دا مقت اراجواي وروان رح ب   مقت

 ..))٣٢٢(())وسويسراوسويسرا
 

 الخامسة:  المادة المعنية-استخدام المعايير الدولية  -٨
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ن،                ))١١((  ن،               استخدام المعايير الدولية المطبقة في معظم الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية آلما أمك استخدام المعايير الدولية المطبقة في معظم الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية آلما أمك
ور             ور            والعمل على التدقيق في التأخير غير الضروري في العب اراجواي       مقت مقت ((والعمل على التدقيق في التأخير غير الضروري في العب ا وب ا ومنغولي اراجواي       رح بوليفي ا وب ا ومنغولي رح بوليفي

 ؛؛))٣٢٣(())وجمهورية آيرجز واليابانوجمهورية آيرجز واليابان
 

 ؛؛))٣٢٤(())مقترح بيرومقترح بيرو((تشجيع استخدام اآلليات الدولية المتعلقة بالعبور والجمارك تشجيع استخدام اآلليات الدولية المتعلقة بالعبور والجمارك  ))٢٢(( 
 

ذها       ))٣٣((  ارك وتنفي العبور والجم ة ب ة المتعلق ات الدولي تخدام اآللي ذها      اس ارك وتنفي العبور والجم ة ب ة المتعلق ات الدولي تخدام اآللي دا   ((اس اراجواي وروان رح ب دا   مقت اراجواي وروان رح ب مقت
 ..))٣٢٥(())وسويسراوسويسرا

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

ن     ))١١((  ا أمك ة آلم ايير الدولي تخدام المع ن    اس ا أمك ة آلم ايير الدولي تخدام المع ز     ((اس ة آيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي ز     مقت ة آيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي مقت
 ؛؛))٣٢٦(())واليابانواليابان

                                                      
 ..TN/TF/W/28مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان ) ) 319((
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 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا) ) 322((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 323((
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 -٦١٦١-

 
 ..))٣٢٧(())مقترح بيرومقترح بيرو((تشجيع استخدام الوسائل الدولية المتعلقة بالعبور تشجيع استخدام الوسائل الدولية المتعلقة بالعبور  ))٢٢(( 

 
 الخامسة:  المادة المعنية-تشجيع االتفاقيات اإلقليمية للعبور  -٩

 
 راءات الرئيسية المقترحةراءات الرئيسية المقترحةاإلجاإلج ))أأ((
 

اون       ))١١((  ين التع ذها وتحس ة وتنفي ور اإلقليمي ات العب ية التفاقي ى العناصر الرئيس ادات عل د إرش اون      تزوي ين التع ذها وتحس ة وتنفي ور اإلقليمي ات العب ية التفاقي ى العناصر الرئيس ادات عل د إرش تزوي
 ويمكن للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية وضع شروط تأخذ          ويمكن للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية وضع شروط تأخذ           ..اإلقليمي في مجال العبور   اإلقليمي في مجال العبور   

 ؛؛))٣٢٨(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي((ذلك باالعتبار ذلك باالعتبار 
ة          ))٢٢((  ادة الخامس ين الم اح وتحس ن إيض زءًا م ور ج ة للعب ات اإلقليمي جيع الترتيب ون تش ب أن يك ة         يج ادة الخامس ين الم اح وتحس ن إيض زءا  م ور ج ة للعب ات اإلقليمي جيع الترتيب ون تش ب أن يك  يج

 ؛؛))٣٢٩(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا ( (١٩٩٤١٩٩٤من اتفاقية الجات من اتفاقية الجات 
 

ة، ويمكن لمجموعة              ))٣٣((  ى أسس إقليمي ة، ويمكن لمجموعة             يجب تشجيع الدول األعضاء على االشتراك في مفاوضات عل ى أسس إقليمي يجب تشجيع الدول األعضاء على االشتراك في مفاوضات عل
ور         التفاوض أن تراعي ذلك، وأن    التفاوض أن تراعي ذلك، وأن     ة للعب ات إقليمي ور          يكون التفاوض على اتفاقي ة للعب ات إقليمي اك أمور أخرى        . .  يكون التفاوض على اتفاقي اك أمور أخرى      وهن وهن

ة                تلزمات الفني ة               ينبغي التفاوض بشأنها مثل تنسيق اإلشارات وتصاريح المرور على الطرق، والمس تلزمات الفني ينبغي التفاوض بشأنها مثل تنسيق اإلشارات وتصاريح المرور على الطرق، والمس
 ..))٣٣٠(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((للسيارات، وشهادات الفحص والتأمين وغيرها للسيارات، وشهادات الفحص والتأمين وغيرها 

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

 ..))٣٣١(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((سق على الطرق آلما أمكن سق على الطرق آلما أمكن استخدام نظم المرور المناستخدام نظم المرور المن 
 
 المعاملة الخاصة والتفضيليةالمعاملة الخاصة والتفضيلية ))جج((
 

ادة               ة بالم ذ بعض المقترحات المتعلق ة  صعوبات في تنفي ادة             تواجه الدول األقل نموًا وبعض الدول النامي ة بالم ذ بعض المقترحات المتعلق ة  صعوبات في تنفي ، ، ٥٥تواجه الدول األقل نموا  وبعض الدول النامي
ة التزامات                ًال ألي ة التزامات               لذا  ينبغي أن تكون المساعدات جزءًا مكم رة أطول للت       . . لذا  ينبغي أن تكون المساعدات جزءا  مكمال  ألي نح فت ذلك يجب م رة أطول للت     آ نح فت ذلك يجب م ة    آ دول النامي ذ لل ة    نفي دول النامي ذ لل نفي

 . . ))٣٣٢(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((واألقل نموا  واألقل نموًا 
 

 الخامسة:  المادة المعنية-التخليص التفضيلي والمبسط لسلع معينة  -١٠
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

                                                                                                                                                                                
 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 326((

 ..TN/TF/W/30  مقترح بيرومقترح بيرو) ) 327((

 ..TN/TF/W/35  حاد األوروبي وباراجوايحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتمقترح االت  ))328((

 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا  ))329((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة  ))330((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 331((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 332((



 -٦٢٦٢-

لع     ))١١((  ذه الس ة ه ا تجب مراقب ور، آم اء العب ف أثن ريعة التل لع س طة للس ة تفضيلية ومبس ديم معامل لع    تق ذه الس ة ه ا تجب مراقب ور، آم اء العب ف أثن ريعة التل لع س طة للس ة تفضيلية ومبس ديم معامل تق
 ؛؛))٣٣٣(())ح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانمقترمقتر((بسرعة بسرعة 

 
 ؛؛))٣٣٤(())مقترح آوريامقترح آوريا((يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للسلع سريعة التلف في العبور يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للسلع سريعة التلف في العبور  ))٢٢(( 

 
ة                         ))٣٣((  ذه تختلف عن السلع العادي ا، فه ًا للمخاطر التي تواجهه ة السلع سريعة التلف طبق ة                        تكون معامل ذه تختلف عن السلع العادي ا، فه ا  للمخاطر التي تواجهه ة السلع سريعة التلف طبق   . . تكون معامل

 ؛؛))٣٣٥(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((ذ ذلك في االعتبار ذ ذلك في االعتبار وهناك سلع خطرة، ويجب أخوهناك سلع خطرة، ويجب أخ
 

ة وفحص السلع ذات                   ))٤٤((  ة وفحص السلع ذات                  على الدول أن تستخدم أساليب إدارة المخاطر لتتمكن من الترآيز على مراقب على الدول أن تستخدم أساليب إدارة المخاطر لتتمكن من الترآيز على مراقب
 ..))٣٣٦(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((الدرجة العالية من المخاطر في العبورالدرجة العالية من المخاطر في العبور

 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ور بالنسبة للسلع ذات الحد                 وجود بيان بسيط للسلع ومجموعة بس     وجود بيان بسيط للسلع ومجموعة بس       ور بالنسبة للسلع ذات الحد                 يطة من الخدمات آاف إلجراءات العب يطة من الخدمات آاف إلجراءات العب
اك حاجة لفحص إضافي وإجراءات                        ور وهن ة العب اك حاجة لفحص إضافي وإجراءات                       األدنى من المخاطر، فهذه السلع يمكن التخليص عليها في دول ور وهن ة العب األدنى من المخاطر، فهذه السلع يمكن التخليص عليها في دول

ة                   ر قانوني ة                  أمن لسلع العبور لمنع تهريب البضائع إلى دولة العبور أو أية أنشطة أخرى غي ر قانوني ذا الخصوص        . . أمن لسلع العبور لمنع تهريب البضائع إلى دولة العبور أو أية أنشطة أخرى غي ذا الخصوص      وفي ه وفي ه
 ..))٣٣٧(())مقترح آوريامقترح آوريا((خفيض عدد األوراق ورسوم الخدمات للسلع في العبور خفيض عدد األوراق ورسوم الخدمات للسلع في العبور يجب تيجب ت

 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))جج(
 

ف     ريعة التل لع س طة للس يلية ومبس ة تفض ديم معامل ف   تق ريعة التل لع س طة للس يلية ومبس ة تفض ديم معامل ة  ((تق اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي ة  مقت اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي مقت
 ..))٣٣٨(())آيرجز واليابانآيرجز واليابان

 
 الخامسة:  المادة المعنية-الحد من أو تقليص الرقابة والتفتيش  -١١

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ين الحكومات والقطاع الخاص،                         ا ب ة وم ين الحكومات والحكومات الفيدرالي ين الحكومات والقطاع الخاص،                       بناء على الثقة المتبادلة ما ب ا ب ة وم ين الحكومات والحكومات الفيدرالي بناء على الثقة المتبادلة ما ب
ويجب على سلطات الحدود تجنب الفحص        ويجب على سلطات الحدود تجنب الفحص          . . يجب األخذ في االعتبار أن الفحص المادي للسلع يعرضها للمخاطر         يجب األخذ في االعتبار أن الفحص المادي للسلع يعرضها للمخاطر         

 ..))٣٣٩(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((احدة ما لم يكن ذلك ضروريا  احدة ما لم يكن ذلك ضروريًا والمراقبة أآثر من مرة ووالمراقبة أآثر من مرة و
 
 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
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 -٦٣٦٣-

تثناء    . . ال رقابة على الجودة وال رقابة بيطرية أو فحص للصحة والصحة النباتية للسلع في الترانزيت            ال رقابة على الجودة وال رقابة بيطرية أو فحص للصحة والصحة النباتية للسلع في الترانزيت              تثناء  باس باس
 ..))٣٤٠(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((حاالت تكون فيها مخاطر حاالت تكون فيها مخاطر 

 
 الخامسة:  المادة المعنية-لمنافذ سد ا  -١٢

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

تيراد السلع                     ى اس ال عل تيراد السلع                   تحديد أو تعريف السلع في ظل إجراءات العبور، وذلك لوقف أي احتي ى اس ال عل دة    . . تحديد أو تعريف السلع في ظل إجراءات العبور، وذلك لوقف أي احتي دة  وآقاع وآقاع
ي  وباإلضافة إلى ذلك يمكن تطوير واستخدام السد اإللكت وباإلضافة إلى ذلك يمكن تطوير واستخدام السد اإللكت   . . عامة فإن تحديد أو تعريف السلع يضمن سد المنافذ عامة فإن تحديد أو تعريف السلع يضمن سد المنافذ  ي  رون رون

 ..))٣٤١(())مقترح باراجواي، ورواندا وسويسرامقترح باراجواي، ورواندا وسويسرا((الآتشاف واقتفاء أثر الشاحنات الآتشاف واقتفاء أثر الشاحنات 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

ارك           د الجم بة لس و بالنس دة آيوت ي معاه وارد ف ق ال ة الملح ب مراجع ارك         تج د الجم بة لس و بالنس دة آيوت ي معاه وارد ف ق ال ة الملح ب مراجع دا   ((تج اراجواي وروان رح ب دا   مقت اراجواي وروان رح ب مقت
 ..))٣٤٢(())وسويسراوسويسرا

 
 سةالخام:  المادة المعنية-التعاون والتنسيق لمستلزمات التوثيق  -١٣

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
ة                 ة               تنسيق مستلزمات التوثيق بين آافة السلطات المشمولة في المرور للعبور داخل آل دول ا    ((تنسيق مستلزمات التوثيق بين آافة السلطات المشمولة في المرور للعبور داخل آل دول رح بوليفي ا    مقت رح بوليفي مقت

 ..))٣٤٣(())ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان
 

 الخامسة:  المادة المعنية-الرصد   -١٤
 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ة                       رصد تر رصد تر   دة قواعد أحادي م أيضًا أال تفرض أطراف متعاق ي، ومن المه ة                       تيبات العبور لضمان تنفيذ حقيق دة قواعد أحادي م أيضا  أال تفرض أطراف متعاق ي، ومن المه تيبات العبور لضمان تنفيذ حقيق
 ..))٣٤٤(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((الجانب تؤثر على السلع في العبور، ويجب أن تسود النظم المشترآة الجانب تؤثر على السلع في العبور، ويجب أن تسود النظم المشترآة 

 
 الوسائل المقترحةالوسائل المقترحة ))بب((
 

                                                      
 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا) ) 340((

 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا) ) 341((

 ..TN/TF/W/39  اامقترح باراجواي ورواندا وسويسرمقترح باراجواي ورواندا وسويسر) ) 342((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 343((

 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا  ))344((



 -٦٤٦٤-

از   رات لإلنج ديم مؤش ور، وتق ين للعب قين محلي ين منس از تعي رات لإلنج ديم مؤش ور، وتق ين للعب قين محلي ين منس يص((تعي تهدف للتخل ت المس يصالوق تهدف للتخل ت المس اع ) ) الوق اع وألوض وألوض
ا في االجتماعات      جج وينبغي عدم فرض قواعد من جانب واحد، وإدرا              وينبغي عدم فرض قواعد من جانب واحد، وإدرا               ..المشارآة بين القطاعين العام والخاص    المشارآة بين القطاعين العام والخاص     ا في االجتماعات      ه ه

 ..))٣٤٥(())مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا((المنتظمة بين منسقي العبور أو األطراف المتعاقدة المنتظمة بين منسقي العبور أو األطراف المتعاقدة 
 

 الخامسة: نية المادة المع-الضمان بسندات لنظام النقل  -١٥
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

ع رسوم               ))١١((  ع رسوم              تقديم ضمان بسندات لنظام النقل للسماح للسلع بالعبور في أراضي الدولة العضو بدون دف تقديم ضمان بسندات لنظام النقل للسماح للسلع بالعبور في أراضي الدولة العضو بدون دف
ن      روط األم ة بش ون مرتبط وم تك ة رس ور أو أي وم عب ة أو رس ن     جمرآي روط األم ة بش ون مرتبط وم تك ة رس ور أو أي وم عب ة أو رس ا  ((جمرآي ا ومنغولي رح بوليفي ا  مقت ا ومنغولي رح بوليفي مقت

 ؛؛))٣٤٦(())وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانوباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان
ور تشمل قواعد             ))٢٢((  ور تشمل قواعد            تقديم ضوابط على مستوى وطبيعة وإدارة المشغلين للعب  لضمان عدم استخدامه        لضمان عدم استخدامه       ا ًاتقديم ضوابط على مستوى وطبيعة وإدارة المشغلين للعب

 ؛؛))٣٤٧(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي((أداة لزيادة اإليراد أداة لزيادة اإليراد 
 

رادات          ))٣٣((  أمين إي روطة وت رائب مش ب ض ة لتجن ة أو دولي مانات إقليمي ام ض تخدام نظ رادات         اس أمين إي روطة وت رائب مش ب ض ة لتجن ة أو دولي مانات إقليمي ام ض تخدام نظ رح ((اس رح مقت مقت
 ..))٣٤٨(())باراجواي ورواندا وسويسراباراجواي ورواندا وسويسرا

 
 الخامسة:  المادة المعنية-تحسين التعاون والتنسيق  -١٦

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة ))أأ((
 

ى                   ))١١((  اون عل ى                  وضع نظام للتعاون عبر الحدود يمكن الدول المغلقة والدول المجاورة من التشاور والتع اون عل وضع نظام للتعاون عبر الحدود يمكن الدول المغلقة والدول المجاورة من التشاور والتع
ا    ((اجية  اجية  قضايا المرور في العبور بما في ذلك إنشاء نقاط تفتيش مشترآة لتقليل اإلزدو            قضايا المرور في العبور بما في ذلك إنشاء نقاط تفتيش مشترآة لتقليل اإلزدو             رح بوليفي ا    مقت رح بوليفي مقت

 ؛؛))٣٤٩(())ومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابانومنغوليا وباراجواي وجمهورية آيرجز واليابان
 

ر            ))٢٢((  ة وعب ة التجارة العالمي ة عضو في منظم ر           تحسين التعاون والتنسيق بين آل الوآاالت في آل دول ة وعب ة التجارة العالمي ة عضو في منظم تحسين التعاون والتنسيق بين آل الوآاالت في آل دول
دود دودالح ي       . . الح اون اإلقليم الل التع ن خ ور م اآل العب ل مش دة تح االت عدي ي ح ي     وف اون اإلقليم الل التع ن خ ور م اآل العب ل مش دة تح االت عدي ي ح اد  ((وف رح االتح اد  مقت رح االتح مقت

 ؛؛))٣٥٠(())وايواياألوروبي وباراجاألوروبي وباراج
 

ى    ))٣٣((  يق عل اون والتنس ا التع ة منه كاًال مختلف اون أش ذ التع د يأخ لطات، وق ين الس يق ب اون والتنس ى   التع يق عل اون والتنس ا التع ة منه كاال  مختلف اون أش ذ التع د يأخ لطات، وق ين الس يق ب اون والتنس التع
دود     ى الح ية عل ة األساس ي البني ارآة ف ل والمش اعات العم يق س دود وتنس دود    الح ى الح ية عل ة األساس ي البني ارآة ف ل والمش اعات العم يق س دود وتنس اراجواي ((الح رح ب اراجواي مقت رح ب مقت

 ..))٣٥١(())ورواندا وسويسراورواندا وسويسرا
 

                                                      
 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا) ) 345((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 346((

 ..TN/TF/W/35  روبي وباراجوايروبي وباراجوايمقترح االتحاد األومقترح االتحاد األو  ))347((

 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا  ))348((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 349((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي  ))350((

 ..TN/TF/W/39  مقترح باراجواي ورواندا وسويسرامقترح باراجواي ورواندا وسويسرا) ) 351((



 -٦٥٦٥-

 المرونةالمرونة//االستثناءاتاالستثناءات ))بب((
 

ترآة   يش مش اط تفت اء نق ترآة إنش يش مش اط تفت اء نق ن  إنش ا أمك دود آلم ر الح ن   عب ا أمك دود آلم ر الح ة  (( عب اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي ة  مقت اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي مقت
 . . ))٣٥٢(())آيرجز واليابانآيرجز واليابان

 
 الخامسة:  المادة المعنية-التعاون ما بين السلطات والقطاع الخاص  -١٧

 
 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 

 
دقيق          ك للت ور، وذل ام العب ى نظ ه عل داء مالحظات رص إلب اص بف اع الخ د القط دقيق        تزوي ك للت ور، وذل ام العب ى نظ ه عل داء مالحظات رص إلب اص بف اع الخ د القط ر   تزوي أخير غي ي الت ر   ف أخير غي ي الت ف

ور    ي العب رور ف ى الم ود عل روري أو القي ور   الض ي العب رور ف ى الم ود عل روري أو القي ز   ((الض ة الكيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي ز   مقت ة الكيرج اراجواي وجمهوري ا وب ا ومنغولي رح بوليفي مقت
 . . ))٣٥٣(())واليابانواليابان

 الخامسة:  المادة المعنية-تفعيل وتوضيح البنود  -١٨
 

 اإلجراءات الرئيسية المقترحةاإلجراءات الرئيسية المقترحة 
 

ك            لتحقيق حري لتحقيق حري ) ) ٥٥((تفعيل االلتزامات الموجودة في المادة      تفعيل االلتزامات الموجودة في المادة       ))١١((  ة وذل ك            ة العبور من خالل أراضي آل دول ة وذل ة العبور من خالل أراضي آل دول
 ؛؛))٣٥٤(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي((عبر طريق مالئم للعبور عبر طريق مالئم للعبور 

 
لع  ))٢٢((  ثال تعريف الس ين، م ين المصطلحات لتخفيض الاليق لع توضيح وتحس ثال تعريف الس ين، م ين المصطلحات لتخفيض الاليق ي ((توضيح وتحس ة ف ك األمتع ي ذل ا ف ي بم ة ف ك األمتع ي ذل ا ف بم

 ؛؛))٣٥٥(())مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي) () (١١((فقرة فقرة ) ) ٥٥((المادة المادة 
 

 ؛؛))٣٥٦(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((تأخير غير الضروري أثناء العبور تأخير غير الضروري أثناء العبور تالفي التالفي ال ))٣٣(( 
 

ق         ))٤٤((  ادات تتعل ع إرش اء وض دول األعض ى ال ور، وعل ة للعب ة الالزم روفات اإلداري اح المص ق        إيض ادات تتعل ع إرش اء وض دول األعض ى ال ور، وعل ة للعب ة الالزم روفات اإلداري اح المص إيض
 ؛؛))٣٥٧(())مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة((بفرض المصروفات اإلدارية بفرض المصروفات اإلدارية 

 
 ..))٣٥٨(())نغافورةنغافورةمقترح سمقترح س((إيضاح تكاليف الخدمات المقدمة التي يجب أال تفرض على أسس قيمية إيضاح تكاليف الخدمات المقدمة التي يجب أال تفرض على أسس قيمية  ))٥٥(( 

 
 

 موضوعات تتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية  -دال
 

                                                      
 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 352((

 ..TN/TF/W/28  مقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابانمقترح بوليفيا ومنغوليا وباراجواي وجمهورية كيرجز واليابان) ) 353((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي  ))354((

 ..TN/TF/W/35  مقترح االتحاد األوروبي وباراجوايمقترح االتحاد األوروبي وباراجواي) ) 355((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة  ))356((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 357((

 ..TN/TF/W/47  مقترح سنغافورةمقترح سنغافورة) ) 358((



 -٦٦٦٦-

، إال أننا سنشير هنا إلى      ، إال أننا سنشير هنا إلى      ١٠١٠،  ،  ٨٨،  ،  ٥٥رغم أننا تناولنا مسألة المعاملة الخاصة والتفضيلية بالعالقة مع المواد           رغم أننا تناولنا مسألة المعاملة الخاصة والتفضيلية بالعالقة مع المواد            
 ::مقترحين قدمت أحدهما المجموعة األفريقية وقدمت الثاني أمريكا الالتينيةمقترحين قدمت أحدهما المجموعة األفريقية وقدمت الثاني أمريكا الالتينية

 
 )٣٥٩( األفريقيةمقترح المجموعة  -١

 
ة بتسهيل التجارة                    ة بتسهيل التجارة                  تشير الفقرة الثانية من طرق المفاوضات المتعلق م         اا((تشير الفقرة الثانية من طرق المفاوضات المتعلق م         نظر في اإلطار رق ى أن    ))٢٢نظر في اإلطار رق ى أن    ، إل ، إل

واً   ل نم دان األق ة والبل دان النامي ة الخاصة والتفضيلية للبل دأ المعامل تراعي مب ائج المفاوضات س وا   نت ل نم دان األق ة والبل دان النامي ة الخاصة والتفضيلية للبل دأ المعامل تراعي مب ائج المفاوضات س دمت  . . نت د ق دمتوق د ق   وق
ة األفري ن المجموع ة ع ة نياب ر العربي ة مص ة األفريجمهوري ن المجموع ة ع ة نياب ر العربي ة مص هجمهوري اء في ًا ج ة مقترح هقي اء في ا  ج ة مقترح يلية قي ة والتفض ة الخاص يلية  أن المعامل ة والتفض ة الخاص   أن المعامل

ات، وينبغي                      ات، وينبغي                     ال تقتصر فقط على فترات زمنية أطول، بل ويجب أيضًا أن تتضمن شروطًا قانونية في إطار التزام ال تقتصر فقط على فترات زمنية أطول، بل ويجب أيضا  أن تتضمن شروطا  قانونية في إطار التزام
 ::أن تكونأن تكون

 
 ؛؛دقيقة ومؤثرة وعمليةدقيقة ومؤثرة وعملية ))أأ(( 

 
تم      ))بب((  وًا، وأن ي ل نم ة واألق دان النامي ة للبل ات، ومرون ارًا لسياس زود إط تم     ت وا ، وأن ي ل نم ة واألق دان النامي ة للبل ات، ومرون ارا  لسياس زود إط ة  ت ن وآيفي د زم ة   تحدي ن وآيفي د زم   تحدي

 ؛؛))ويوضع ذلك على أساس تقييم للقدرات التنفيذيةويوضع ذلك على أساس تقييم للقدرات التنفيذية((ودرجة تنفيذ مثل هذه االلتزامات ودرجة تنفيذ مثل هذه االلتزامات 
 

واً           ))جج((  ل نم وا           تضع الدول المتقدمة شروط تنفيذ الدول النامية واألق ل نم ى أن تكون            تضع الدول المتقدمة شروط تنفيذ الدول النامية واألق ات، عل ذه االلتزام ل ه ى أن تكون             لمث ات، عل ذه االلتزام ل ه  لمث
تدا                 ة ومس ة وفني دم مساعدات مالي رات أطول، وتق تدا                هذه الشروط مالئمة ولفت ة ومس ة وفني دم مساعدات مالي رات أطول، وتق ق           هذه الشروط مالئمة ولفت ا يتعل درات فيم اء الق ًا لبن ق           مة، ودعم ا يتعل درات فيم اء الق ا  لبن مة، ودعم

ل                    ة أو األق دول النامي ا ال وم به رامج محددة تق ل                   بالهيكلية الممكنة أو بمشروعات قطاع محدد لتسهيل التجارة، أو بب ة أو األق دول النامي ا ال وم به رامج محددة تق بالهيكلية الممكنة أو بمشروعات قطاع محدد لتسهيل التجارة، أو بب
 ..نموا  وتكون ضرورية لتتيح لتلك الدول تنفيذ إلتزامات جديدةنموًا وتكون ضرورية لتتيح لتلك الدول تنفيذ إلتزامات جديدة

 
 )٣٦٠(مقترح دول أمريكا الالتينية  -٢

 
ذ، وأن تكون جزءًا                       يجب أن تذهب المعاملة     يجب أن تذهب المعاملة       ة للتنفي رات انتقالي نح فت د من م ى أبع ذ، وأن تكون جزءا                        الخاصة والتفضيلية إل ة للتنفي رات انتقالي نح فت د من م ى أبع الخاصة والتفضيلية إل

ة الجات                 إليضاحإليضاحمكمال   مكمًال   ة والعاشرة، من اتفاقي ة الجات                  وتحسين المواد الثالث، الخامسة والثامن ة والعاشرة، من اتفاقي ًا      ١٩٩٤١٩٩٤ وتحسين المواد الثالث، الخامسة والثامن زود دعم ا       ، وأن ت زود دعم ، وأن ت
 ..ومساعدات فنية لبناء القدرات، وأن تأتي في إطار النتائج النهائية للمفاوضاتومساعدات فنية لبناء القدرات، وأن تأتي في إطار النتائج النهائية للمفاوضات

 
د ه  د هوبع يليذاذاوبع ي     العرض التفصيلي العرض التفص ارة، والت هيل التج ى تس اوض عل ة التف ى لجن دمت إل ي ق ات الت ي     للمقترح ارة، والت هيل التج ى تس اوض عل ة التف ى لجن دمت إل ي ق ات الت  للمقترح

ى أن المفاوضات        ا إل ارة هن ود اإلش يلي، ن كل تفص ارة بش هيل التج يط وتس ة بتبس ت الموضوعات المتعلق ى أن المفاوضات       تناول ا إل ارة هن ود اإلش يلي، ن كل تفص ارة بش هيل التج يط وتس ة بتبس ت الموضوعات المتعلق تناول
 .. في المنظمة في المنظمةوسوف يتم تقديم مقترحات أخرى من الدول األعضاءوسوف يتم تقديم مقترحات أخرى من الدول األعضاء  . . مستمرة ولم يتم تحديد موعد نهائي لهامستمرة ولم يتم تحديد موعد نهائي لها

 
ارة    ة التج ي منظم ة األعضاء ف دول العربي ى ال و أن عل ام ه ذا الجزء اله ن عرض ه ه م ود قول ا ن ارة  إن م ة التج ي منظم ة األعضاء ف دول العربي ى ال و أن عل ام ه ذا الجزء اله ن عرض ه ه م ود قول ا ن إن م

 ::العالمية أن تراعي ما يليالعالمية أن تراعي ما يلي
 

 ؛؛أن تتقدم بمقترحات تبين وجهة نظرها في هذه المفاوضاتأن تتقدم بمقترحات تبين وجهة نظرها في هذه المفاوضات ))أأ(( 
 

 ؛؛ا اإلطارا اإلطارأن تبدأ في ترتيب أولوياتها واحتياجاتها من المساعدات الفنية في هذأن تبدأ في ترتيب أولوياتها واحتياجاتها من المساعدات الفنية في هذ ))بب(( 
                                                      

 ..TN/TF/W/56المقترح رقم المقترح رقم وو  TN/TF/W/33ة ة مقترح المجموعة األفريقيمقترح المجموعة األفريقي  ))359((

 ..TN/TF/W/41مقترح دول أمريكا الالتينية مقترح دول أمريكا الالتينية   ))360((



 -٦٧٦٧-

 
ارة            ))جج((  وع التج اول موض ة تتن ات دولي ة اجتماع اد أي ل انعق بق قب يق مس ا تنس ون بينه ب أن يك ارة           يج وع التج اول موض ة تتن ات دولي ة اجتماع اد أي ل انعق بق قب يق مس ا تنس ون بينه ب أن يك يج
 ..وتبسيطهاوتبسيطها

 
ق بتسهيل التجارة، التي  تحوي                      دة تتعل ق بتسهيل التجارة، التي  تحوي                    ومن قراءة المقترحات السابقة، يمكننا أن نتوقع اتفاقية دولية جدي دة تتعل ومن قراءة المقترحات السابقة، يمكننا أن نتوقع اتفاقية دولية جدي

ا  دول األعضاء بتطبيقه تلتزم ال رة س واد آثي ا م دول األعضاء بتطبيقه تلتزم ال رة س واد آثي ذلك آ  . . م ذلك آول ي  ول ا أن نعرض المقترحات بالتفاصيل الت ًا علين ي  ان لزام ا أن نعرض المقترحات بالتفاصيل الت ا  علين ان لزام
 ..أوردناهاأوردناها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 

 )*(نحو تبسيط اإلجراءات وسرعة األداء في دول عربية
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 وليسـت بالضـرورة آراء       وليسـت بالضـرورة آراء      ،،آلراء الواردة في هذا الجزء هي آراء الكاتـب        آلراء الواردة في هذا الجزء هي آراء الكاتـب         بدوي إبراهيم، وا    بدوي إبراهيم، وا   قام بإعداد هذا الجزء السيد    قام بإعداد هذا الجزء السيد    )  )  **

 ..هذا وقد تم تنقيح هذا الجزء في اإلسكوا حتى يكون على نسق األجزاء األخرى للدراسةهذا وقد تم تنقيح هذا الجزء في اإلسكوا حتى يكون على نسق األجزاء األخرى للدراسة  . . اإلسكوااإلسكوا



 -٧١٧١-

 تمهيد
 

تناول الجزء األول، الواقع الحالي لتسهيل التجارة في إطار عام، حيث أوضح حاالت وتجارب آثيرة من                تناول الجزء األول، الواقع الحالي لتسهيل التجارة في إطار عام، حيث أوضح حاالت وتجارب آثيرة من                 
ة  آما تناول المقترحات المقدمة للمفاوضات الجارية على تسهيل التجارة      آما تناول المقترحات المقدمة للمفاوضات الجارية على تسهيل التجارة        . . الدولالدول ة  في منظمة التجارة العالمي وفي  وفي    . . في منظمة التجارة العالمي

االت  اول ح تم تن ذا الجزء ي االت ه اول ح تم تن ذا الجزء ي ة٧٧ه ة العربي ن المنطق ة دول م ة العربي ن المنطق ي، ،  دول م يه عودية، : : ه ة الس ة العربي عودية، مصر، واألردن، والمملك ة الس ة العربي مصر، واألردن، والمملك
ونس   ان، والمغرب، وت ونس  وقطر، ولبن ان، والمغرب، وت ارة        . . وقطر، ولبن ي تواجه التج ة للمحددات الت ه بشكل موجز المالمح العام ارة      ونعرض في ي تواجه التج ة للمحددات الت ه بشكل موجز المالمح العام ونعرض في
 ..ض إطار عمل لتسهيل التجارةض إطار عمل لتسهيل التجارةالخارجية في الدول العربية، ثم نعرالخارجية في الدول العربية، ثم نعر

 
  المالمح العامة للتحديات التي تواجه تسهيل التجارة في دول عربية -أوال 

 
رًا من المشاآل والتحديات في مجال تسهيل التجارة،                    را  من المشاآل والتحديات في مجال تسهيل التجارة،                  تواجه الدول العربية، مثل باقي الدول النامية، آثي تواجه الدول العربية، مثل باقي الدول النامية، آثي

 : : نذآر منها على سبيل المثال ما يلينذآر منها على سبيل المثال ما يلي
 
 ..ف المرتفعة التي ال توازي الخدمات المقدمة في بعض الموانئف المرتفعة التي ال توازي الخدمات المقدمة في بعض الموانئتحديات تتعلق بالتكاليتحديات تتعلق بالتكالي -١١
 ..تحديات تتعلق بتغيير الشاحنات الواردة بشاحنات محليةتحديات تتعلق بتغيير الشاحنات الواردة بشاحنات محلية -٢٢
 ..تحديات تتعلق بالتحويالت النقديةتحديات تتعلق بالتحويالت النقدية -٣٣
 . . االستيراداالستيرادتحديات تتعلق بتراخيص تحديات تتعلق بتراخيص  -٤٤
 ..اإلفراط في عدد الوثائق والمستندات المطلوبةاإلفراط في عدد الوثائق والمستندات المطلوبة -٥٥
 ..لى الحدودلى الحدودالتأخير في اإلجراءات عالتأخير في اإلجراءات ع -٦٦
 ..تحديات تتعلق بالتجارة العابرةتحديات تتعلق بالتجارة العابرة -٧٧
 ..االفتقار إلى الشفافية التي تتعلق بالبيانات والمعلومات والتشريعات التجارية والسياسات واإلجراءاتاالفتقار إلى الشفافية التي تتعلق بالبيانات والمعلومات والتشريعات التجارية والسياسات واإلجراءات -٨٨
 ..فرض رسوم ال جدوى لها وتعدد مسميات الضرائب والرسومفرض رسوم ال جدوى لها وتعدد مسميات الضرائب والرسوم -٩٩
 ..يئات العاملة في مجال التجارة الخارجيةيئات العاملة في مجال التجارة الخارجيةتحديات تتعلق باالفتقار إلى التنسيق والتعاون ما بين الهتحديات تتعلق باالفتقار إلى التنسيق والتعاون ما بين اله -١٠١٠
 ..تحديات تتعلق بشهادة المنشأتحديات تتعلق بشهادة المنشأ -١١١١
 ..رفض بعض الدول لمنتجات دول أخرى دون مبررات قويةرفض بعض الدول لمنتجات دول أخرى دون مبررات قوية -١٢١٢

 
  تجارب بعض الدول العربية في مجال اإلصالح وتبسيط اإلجراءات -ثانيا 

 
ة األساسية                 ارك والبني ة األساسية               في إطار سعي الدول العربية إلى نحو إصالح الجم ارك والبني ود        في إطار سعي الدول العربية إلى نحو إصالح الجم ذلت جه ود         لتسهيل التجارة، ب ذلت جه  لتسهيل التجارة، ب

ل نظام                                  رة، مث ا واستخدامها في دول آثي م تبنيه ة التي ت نظم الحديث دول تمثلت في استخدام ال ل نظام                                 آثيرة في بعض ال رة، مث ا واستخدامها في دول آثي م تبنيه ة التي ت نظم الحديث دول تمثلت في استخدام ال آثيرة في بعض ال
دة "" ذة الواح دة الناف ذة الواح راءات     " " الناف ات واإلج ائق والبيان ق بالوث ا يتعل ات فيم ا المعلوم تخدام تكنولوجي راءات     واس ات واإلج ائق والبيان ق بالوث ا يتعل ات فيم ا المعلوم تخدام تكنولوجي ذه     . . واس ت له ذه   وآان ت له وآان

ة                      وحيث  وحيث    . . الجهود نتائج إيجابية  الجهود نتائج إيجابية   إن من األهمي الم، ف ة                      أننا قد قدمنا في الجزء األول من هذه الدراسة تجارب من الع إن من األهمي الم، ف أننا قد قدمنا في الجزء األول من هذه الدراسة تجارب من الع
وقبل أن نقدم هذه الحاالت، تجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم الدول العربية             وقبل أن نقدم هذه الحاالت، تجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم الدول العربية               . . بمكان أن نعرض لحاالت دول عربية     بمكان أن نعرض لحاالت دول عربية     

م المتحدة ا                     ة األم ًا مع لجن م المتحدة ا                    قد استجاب لإلصالحات في ميادين آثيرة، وهي تتجاوب حالي ة األم ا  مع لجن ة    قد استجاب لإلصالحات في ميادين آثيرة، وهي تتجاوب حالي ة    القتصادية واالجتماعي القتصادية واالجتماعي
م                    ) ) سكواسكوااإلاإل((لغربي آسيا   لغربي آسيا    ذه مع لجان األم تم تنفي م                    في مجال تسهيل التجارة، وذلك في إطار تطبيق مشروع طموح ي ذه مع لجان األم تم تنفي في مجال تسهيل التجارة، وذلك في إطار تطبيق مشروع طموح ي

 ..المتحدة األخرى في العالم الذي سنشير إليه في نهاية هذا الجزءالمتحدة األخرى في العالم الذي سنشير إليه في نهاية هذا الجزء
 
 



 -٧٢٧٢-

 )٣٦١( العربيةمصرجمهورية   -لفأ
 

ى موقف مصر بالنسبة ل           بالنسبة للمفاوضات الحالية في منظمة التجار      بالنسبة للمفاوضات الحالية في منظمة التجار        ة، نشير إل ى موقف مصر بالنسبة ل           ة العالمي ة، نشير إل ادة الخامسة   ة العالمي ادة الخامسة   لم لم
تيراد         ،،))الترانزيتالترانزيت((الخاصة بحرية النقل بالعبور     الخاصة بحرية النقل بالعبور      تيراد          والمادة الثامنة الخاصة بالمصاريف واإلجراءات المرتبطة باالس  والمادة الثامنة الخاصة بالمصاريف واإلجراءات المرتبطة باالس

دير ديروالتص ا     ،،والتص ا وتنظيمه الن عنه ارة واإلع نظم التج ة ب رة الخاص ادة العاش ا      والم ا وتنظيمه الن عنه ارة واإلع نظم التج ة ب رة الخاص ادة العاش ى أن    . .  والم ا إل ير هن ى أن  ونش ا إل ير هن ارك ونش ارك  الجم  الجم
ق         أأ و  و ،،صرية حريصة على تفعيل هذه المواد     صرية حريصة على تفعيل هذه المواد     المالم د التطبي ة عن واد تسمح بالمرون ق         ن النصوص الحالية لهذه الم د التطبي ة عن واد تسمح بالمرون   لكن    لكن  ..ن النصوص الحالية لهذه الم

ى مع                         ا من التغلب عل ة تمكنه دول النامي ة لل رات انتقالي ى مع                        المطلوب تفعيل تطبيق هذه المواد وأن تكون هناك فت ا من التغلب عل ة تمكنه دول النامي ة لل رات انتقالي ات  ييالمطلوب تفعيل تطبيق هذه المواد وأن تكون هناك فت ات  ق ق
دول         ،،التطبيقالتطبيق وم ال دول          مع ضرورة أن تق وم ال ة  مع ضرورة أن تق ة المتقدم ديم المساعدات      المتقدم ديم المساعدات       بتق ا من             بتق ة وغيره ة والتدريبي ة والمالي ة والتقني ا من            الفني ة وغيره ة والتدريبي ة والمالي ة والتقني الفني

 ..المساعداتالمساعدات
 

 موقف مصر بالنسبة للمادة الخامسة  -١
 

 تسري األحكام الخاصة بتقديم بيان جمرآي على البضائع العابرة بنظام الترانزيت؛تسري األحكام الخاصة بتقديم بيان جمرآي على البضائع العابرة بنظام الترانزيت؛ ))أأ(( 
 

ار                    ))بب((  ابرة إال من خالل مكاتب الجم ة بالبضائع الع ار                   ال يسمح باتخاذ اإلجراءات المتعلق ابرة إال من خالل مكاتب الجم ة بالبضائع الع ك المخصصة   ك المخصصة   ال يسمح باتخاذ اإلجراءات المتعلق
 لذلك؛لذلك؛

 
 آل اإليضاحات والعناصر الخاصة بشحنة الترانزيت؛آل اإليضاحات والعناصر الخاصة بشحنة الترانزيت؛يتضمن يتضمن  بيان جمرآي  بيان جمرآي قدمقدميي ))جج(( 

 
 ؛؛ المتبعة المتبعةتقدر قيمة شحنة رسائل الترانزيت على أساس فعلي وطبقا  لطرق التقييمتقدر قيمة شحنة رسائل الترانزيت على أساس فعلي وطبقًا لطرق التقييم ))دد(( 

 
 ائية؛ائية؛ في حالة وصول الشحنة إلى وجهتها النه في حالة وصول الشحنة إلى وجهتها النهيتم استردادهيتم استردادهدع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم دع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم وويي ))•(( 

 
 مكن؛مكن؛ما يما يترانزيت بأبسط اإلجراءات وبأسرع ترانزيت بأبسط اإلجراءات وبأسرع بنظام البنظام التتم اإلجراءات على الشحنات العابرة تتم اإلجراءات على الشحنات العابرة  ))وو(( 

 
از    تتفحص وفحص وتت ))زز((  ى جه العرض عل ي ب ال ويكتف ة اإلرس ي نقط ت ف ائل الترانزي اين رس از    ع ى جه العرض عل ي ب ال ويكتف ة اإلرس ي نقط ت ف ائل الترانزي اين رس عة ع عة األش عاألش عم   م

 إمكانية اإلفراج بالمسار األخضر بضوابطه؛إمكانية اإلفراج بالمسار األخضر بضوابطه؛
 

ابرة ألي ))حح((  ائع الع ع البض ابرة أليال تخض ائع الع ع البض رائةةال تخض رائ ض ةأأب ب  ض وم جمرآي ةو رس وم جمرآي ًا  و رس ان متعلق ا آ ا إال م ان متعلق ا آ اإال م ا منه ام  منه ام  بالنظ   بالنظ
 الرسوم اإلدارية ونفقات الخدمات التي تقدم للترانزيت؛الرسوم اإلدارية ونفقات الخدمات التي تقدم للترانزيت؛ و وبالنفقاتبالنفقات، و، والعام للدولةالعام للدولة

 
تم  ووتنقل رسائل الترانزيت عبر آل الطرق وبكافة وسائل النقل تحت مسؤولية متعهد الترانزيت    تنقل رسائل الترانزيت عبر آل الطرق وبكافة وسائل النقل تحت مسؤولية متعهد الترانزيت     ))طط((  تم  تخ تخ

 آلها بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك؛آلها بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك؛ه ه هذهذالبضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو 
 

واردة           وتجدر اإلشارة إلى أن     وتجدر اإلشارة إلى أن       واردة           اإلجراءات الجمرآية المطبقة على رسائل الترانزيت متوافقة مع المعايير ال اإلجراءات الجمرآية المطبقة على رسائل الترانزيت متوافقة مع المعايير ال
 .. في منظمة الجمارك العالمية في منظمة الجمارك العالميةاتفاقية آيوتواتفاقية آيوتوفي في 

 موقف مصر بالنسبة للمادة الثامنة  -٢
 

                                                      
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥مصلحة الجمارك المصرية، مصلحة الجمارك المصرية، )  )  361((



 -٧٣٧٣-

 بالنسبة للرسومبالنسبة للرسوم ))أأ((
 

ر  رض التش رال يف رض التش ي المصري أي ال يف ي المصري أي يع الجمرآ درة   ةةيع الجمرآ توردة أو المص ائع المس ى البض وم عل درة    ضرائب أو رس توردة أو المص ائع المس ى البض وم عل  ضرائب أو رس
 ::ىىسوسو

 
ل ق          ةةمقابل الخدم مقابل الخدم الرسوم،  الرسوم،    يتيتألغألغ.  .  ضريبة الوارد فقط  ضريبة الوارد فقط   ))١١((  ل ق        للرسائل الواردة، التي آانت تحصل مقاب ام  للرسائل الواردة، التي آانت تحصل مقاب ام  ي ي

 ؛؛٢٠٠٤٢٠٠٤لسنة لسنة   ١٢٣٠١٢٣٠  بالقرار الوزاريبالقرار الوزاريوذلك وذلك   ،،الجمارك بأعمال الفحص والتفتيشالجمارك بأعمال الفحص والتفتيش
 

ى   ٣٣ سم   سم  ١٠٠٠١٠٠٠رسم تنمية الموارد على السيارات المستوردة ذات السعات من          رسم تنمية الموارد على السيارات المستوردة ذات السعات من          تحصل الجمارك   تحصل الجمارك    ))٢٢((  ى    حت  حت
م٢٠٠٠٢٠٠٠ م س ذ٣٣ س ذ وآ انون لكلك وآ ق الق ياحية وف انون  األتوبيسات الس ق الق ياحية وف نة ٩٠٩٠ األتوبيسات الس نة  لس ك ال ال ((  ٢٠٠٤٢٠٠٤ لس ك يتضمن ذل ة يتضمن ذل ة حماي حماي

يارات المنتجة     ذاتها على   ذاتها على   رسوم  رسوم  الال  تحصلتحصل مصلحة الضرائب     مصلحة الضرائب    إذ أن إذ أن   ،،للصناعات المحلية للصناعات المحلية  يارات المنتجة     مبيعات الس مبيعات الس
 ؛؛))محليا محليًا

 
  جنيه عن البند الواحد؛ جنيه عن البند الواحد؛٢٠٢٠ عن آل بند بحد أدني  عن آل بند بحد أدني ١٠١٠ة آلية ة آلية مقابل خدممقابل خدم ))٣٣(( 

 
 ؛؛ةةقرارات وزارية أثمان النماذج والمطبوعات الصادرقرارات وزارية أثمان النماذج والمطبوعات الصادرتحدد تحدد  ))٤٤(( 

 
ض ت ُت ))٥٥((  ل بع ض حص ل بع دير   الالحص تيراد والتص انون االس ن ق ة م ادة الثامن ق الم ادرات وف ى الص وم عل دير   رس تيراد والتص انون االس ن ق ة م ادة الثامن ق الم ادرات وف ى الص وم عل  رس

نة ١١٨١١٨ نة  لس ا    ١٩٧٥١٩٧٥ لس ذة له ة المنف رارات الوزاري ه والق ا     وتعديالت ذة له ة المنف رارات الوزاري ه والق نة   ٦٤٣٦٤٣ وتعديالت نة لس نة ٦٤٦٦٤٦ و و،،٢٠٠٢٢٠٠٢لس نة  لس  لس
 ؛؛٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة  لسنة ٩١٩١وو، ، ٩٠٩٠وو، ، ٨١٨١   والقرارات والقرارات،،٢٠٠٣٢٠٠٣

 
حصل المصاريف اإلدارية لحساب قطاع التجارة الخارجية في حاالت اإلفراج المباشر وفق نص             حصل المصاريف اإلدارية لحساب قطاع التجارة الخارجية في حاالت اإلفراج المباشر وفق نص             ت ُت ))٦٦(( 

 ..وتعديالتهاوتعديالتها١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ٢٧٥٢٧٥ من الالئحة االستيرادية  من الالئحة االستيرادية ١٨١٨المادة المادة 
 
  الجمرآية الجمرآيةبالنسبة لإلجراءاتبالنسبة لإلجراءات ))بب((
 

راءات   نص اإلج راءات ت نص اإلج ارك     ت دأت الجم ي ب ورة الت ة المط ارك      الجمرآي دأت الجم ي ب ورة الت ة المط رية  الجمرآي رية المص ا  المص ي تطبيقه ا  ف ي تطبيقه ي ف ي ف ز ف ز المراآ  المراآ
 ::ىىالجمرآية المطورة علالجمرآية المطورة عل

 
 لها؛لها؛ييسهسهبتبتتبسيط اإلجراءات الجمرآية باختصار خطواتها وتبسيط اإلجراءات الجمرآية باختصار خطواتها و ))١١(( 

 
د   ))٢٢((  ة بع ام إدارة المخاطر والمراجع اع نظ راج المسبق وإتب ل اإلف ة مث ة الحديث نظم الجمرآي اع ال د  اتب ة بع ام إدارة المخاطر والمراجع اع نظ راج المسبق وإتب ل اإلف ة مث ة الحديث نظم الجمرآي اع ال اتب

 ..اإلفراجاإلفراج
 

   .. سبيل الحصر سبيل الحصرىىالمستندات والنماذج المطلوبة علالمستندات والنماذج المطلوبة علووتحدد اإلجراءات تحدد اإلجراءات  ))٣٣(( 
 
 المستندات الجمرآيةالمستندات الجمرآية ))جج((
 

 ..إقرار الصادر المميكنإقرار الصادر المميكن، و، وإقرار الوارد المميكنإقرار الوارد المميكن 
 مستندات الجهات الحكوميةمستندات الجهات الحكومية ))دد((
 

 بطاقة استيرادية لالتجار؛بطاقة استيرادية لالتجار؛ ))١١(( 



 -٧٤٧٤-

 بطاقة استيراد االحتياجات؛بطاقة استيراد االحتياجات؛ ))٢٢(( 
 تخدام الخاص؛تخدام الخاص؛المستند الدال على النشاط لالسالمستند الدال على النشاط لالس ))٣٣(( 
 طلب التمويل؛طلب التمويل؛ ))٤٤(( 
 نموذج االستخدام الخاص؛نموذج االستخدام الخاص؛ ))٥٥(( 
 بطاقة القيد في سجل المصدرين؛بطاقة القيد في سجل المصدرين؛ ))٦٦(( 
 النموذج اإلحصائي للصادرات؛النموذج اإلحصائي للصادرات؛ ))٧٧(( 
 ..الموافقات المسبقة للجهات الرقابيةالموافقات المسبقة للجهات الرقابية ))٨٨(( 

 
 الغراماتالغرامات ))•((
 

 الغرامات الجمرآيةالغرامات الجمرآية ))١١(( 
 

ا  ىى غرامات عل   غرامات عل  ةةرض قانون الجمارك المصرية أي    رض قانون الجمارك المصرية أي    فف ي  ي الال  ا   األخط ر المقصودة       األخط ة غي ر المقصودة      ء المادي ة غي ذه  ء المادي ذه  ، فه دل دون    ، فه دل دون     تع  تع
 .. غرامات غراماتةةتحصيل أيتحصيل أي

 
 غرامات الجهات الحكوميةغرامات الجهات الحكومية ))٢٢(( 

 
انون  يي  مح الق انون  س مح الق نة ١١٨١١٨س نة  لس ة   ١٩٧٥١٩٧٥ لس ه التنفيذي ه والئحت ة    وتعديالت ه التنفيذي ه والئحت نة ٢٧٥٢٧٥ وتعديالت نة  لس تيفاء  ١٩٩١١٩٩١ لس ه باس تيفاء   وتعديالت ه باس  وتعديالت

ة حدوث        ولكن   ولكن  ،، غرامات   غرامات  ةةييأأالمستندات االستيرادية وتصحيحها بعد وصول البضاعة وقبل اإلفراج دون          المستندات االستيرادية وتصحيحها بعد وصول البضاعة وقبل اإلفراج دون           ة حدوث        في حال  في حال
ل قيم عن البضاعة   عن البضاعة   طلب لإلفراج طلب لإلفراج  التعويض الذي ي    التعويض الذي يُ  يكونيكون  ،،مخالفة استيرادية وطلب المستورد التصالح    مخالفة استيرادية وطلب المستورد التصالح     ل قيم مث ا مث ا ته ا  ته ا   مهم  مهم

ة   وع المخالف ان ن ة  آ وع المخالف ان ن ري  أو  أو ،،آ ري تج نة         تج دة س ة لم فة أمان ه بص ة أو دفع ع القيم داد رب دير وس ادة التص نة         إع دة س ة لم فة أمان ه بص ة أو دفع ع القيم داد رب دير وس ادة التص  إع
ة    ترداد القيم ين اس ادة التصدير لح اريخ إع الي لت وم الت ن الي ة   م ترداد القيم ين اس ادة التصدير لح اريخ إع الي لت وم الت ن الي ديلم تيراد الب ديلأو اس تيراد الب ذه  تت و و،،أو اس ي ه ادة النظر ف ين إع ذه  تع ي ه ادة النظر ف ين إع تع

 ..التعويضات في ضوء الدراسات التي تجريها وزارة التجارة الخارجية والصناعةالتعويضات في ضوء الدراسات التي تجريها وزارة التجارة الخارجية والصناعة
 

ل                 ة مث ادة الثامن اليف والمصاريف األخرى التي تحددها الم ل               ال تحصل الجمارك المصرية وال تطلب التك ة مث ادة الثامن اليف والمصاريف األخرى التي تحددها الم ال تحصل الجمارك المصرية وال تطلب التك
امالت القنصلية ورسوم الفحص ال           امالت القنصلية ورسوم الفحص ال          القيود الكمية والمع خ   القيود الكمية والمع ابي ال خ   رق ابي ال ة  ، ف  ، ف  ......رق ة  اإلجراءات الجمرآي اء        اإلجراءات الجمرآي ى االآتف اء      تنص عل ى االآتف تنص عل

ة   ،،بالتصديق على المستندات المقدمة للجمارك من الغرف التجارية ببلد التصدير         بالتصديق على المستندات المقدمة للجمارك من الغرف التجارية ببلد التصدير          ر المالي ة    آما إن قرار وزي ر المالي   ١٨٥٩١٨٥٩ آما إن قرار وزي
نة  نة لس فارات والقنصليات المصرية ٢٠٠٤٢٠٠٤لس ة بتصديق الس دم المطالب فارات والقنصليات المصرية  يقضي بع ة بتصديق الس دم المطالب ي ا يقضي بع ي اف أ ف هادات المنش ى ش أ لخارج عل هادات المنش ى ش لخارج عل

ة السوق المشترآة                     المصاحبة لها المصاحبة لها  رى واتفاقي ة الكب ة السوق المشترآة                      بالنسبة للبضائع الواردة في إطار منطقة التجارة الحرة العربي رى واتفاقي ة الكب  بالنسبة للبضائع الواردة في إطار منطقة التجارة الحرة العربي
ان في        اا- المشارآة المصرية   المشارآة المصرية  يةيةواتفاقواتفاق) ) الكوميساالكوميسا(( والجنوب اإلفريقي     والجنوب اإلفريقي     أفريقيا  أفريقيا لشرقلشرق ان في        ألوربية ومن دولتي األردن ولبن ألوربية ومن دولتي األردن ولبن

 ..ات وأختام الجهات المصدرة لشهادات المنشأات وأختام الجهات المصدرة لشهادات المنشأ ويكتفي بالتحقق من صحة ونماذج وتوقيع ويكتفي بالتحقق من صحة ونماذج وتوقيع،،إطار االتفاقيات الثنائيةإطار االتفاقيات الثنائية
 
 رسوم الفحص الرقابيرسوم الفحص الرقابي ))وو((
 

المعن         اليف ب ل تك دًا ال تمث المعن       تفرض عند إجراء الفحص الرقابي على السلع رسوم ضئيلة ج اليف ب ل تك دا  ال تمث  المقصود وال   المقصود وال  ىىتفرض عند إجراء الفحص الرقابي على السلع رسوم ضئيلة ج
ة    وو    .. حماية للمنتجات المحلية    حماية للمنتجات المحلية   ةةتمنح أي تمنح أي  ة    الرسوم الجمرآي د العمل الرسمية             هي   هي   الرسوم الجمرآي د مواعي ر العمل بع د العمل الرسمية             نظي د مواعي ر العمل بع ل في   نظي ل في   وتتمث   وتتمث
دار          ١٦١٦ جميع األعمال داخل الدوائر الجمرآية خالل         جميع األعمال داخل الدوائر الجمرآية خالل        تأديةتأدية ى م واردات وعل دار           ساعة لل ى م واردات وعل دون دون ،  ،   ساعة للصادرات     ساعة للصادرات    ٢٤٢٤ ساعة لل

ة          لكلك وآذ  وآذ ،، رسوم  رسوم ةةتحصيل أي تحصيل أي  اطق الحرة والمستودعات الجمرآي ة           بالنسبة للمن اطق الحرة والمستودعات الجمرآي د       ؤدىؤدىت ت وو    .. بالنسبة للمن ة بع د        اإلجراءات الجمرآي ة بع  اإلجراءات الجمرآي
 ..دا دًا طلب أصحاب الشأن مقابل رسوم ضئيلة ج طلب أصحاب الشأن مقابل رسوم ضئيلة جىىمواعيد العمل الرسمية بناء علمواعيد العمل الرسمية بناء عل

 
 موقف مصر بالنسبة للمادة العاشرة  -٣

 



 -٧٥٧٥-

نشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين       نشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين       ""على  على  المصري  المصري   من الدستور     من الدستور    ١٨٨١٨٨تنص المادة   تنص المادة    ))أأ(( 
 ؛؛""من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إال إذا حدد لذلك ميعاد آخرمن يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إال إذا حدد لذلك ميعاد آخر

 
 ات رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية؛ات رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية؛تنشر القوانين الجمرآية وقرارتنشر القوانين الجمرآية وقرار ))بب(( 

 
ي ملحق     ))جج((  ائع المصرية وه ي الوق وزراء ف س ال رارات مجل ة وق رارات الوزاري ر الق ي ملحق    تنش ائع المصرية وه ي الوق وزراء ف س ال رارات مجل ة وق رارات الوزاري ر الق دة للتنش دة لجري لجري
 الرسمية؛الرسمية؛

 
 تنشر القرارات اإلدارية والمنشورات اإلجرائية في مجلة الجمارك وهي متاحة للجميع؛تنشر القرارات اإلدارية والمنشورات اإلجرائية في مجلة الجمارك وهي متاحة للجميع؛ ))دد(( 

 
 ::وي علىوي علىويحتويحت ))٣٦٢((موقع الجمارك على اإلنترنتموقع الجمارك على اإلنترنت ))•(( 

 
 جدول التعريفة الجمرآية المنسقة المتكاملة؛جدول التعريفة الجمرآية المنسقة المتكاملة؛ ))١١((  

ي             ))٢٢((   د الجمرآ ق بالبن ا يتعل ة م ن آاف تعالم ع يح االس ي تت ة الت ة الجمرآي وعة التعريف ي            موس د الجمرآ ق بالبن ا يتعل ة م ن آاف تعالم ع يح االس ي تت ة الت ة الجمرآي وعة التعريف  موس
ة،        وو  ،،ضريبة مبيعات ضريبة مبيعات وو  ،،فئة وارد فئة وارد (( ة تطبيق اتفاقي ة،        الفئة في حال ة تطبيق اتفاقي وارد   و والفئة في حال وارد  اشتراطات ال جهات  جهات  وو  ،،اشتراطات ال

 ؛؛))الخالخ.  .  العرضالعرض

 لية والثنائية؛لية والثنائية؛االتفاقيات الدواالتفاقيات الدو ))٣٣((  

 أدلة اإلجراءات الجمرآية؛أدلة اإلجراءات الجمرآية؛ ))٤٤((  

 القانون الجمرآي والالئحة التنفيذية الخاصة به؛القانون الجمرآي والالئحة التنفيذية الخاصة به؛ ))٥٥((  

 قانون اإلعفاءات والالئحة التنفيذية الخاصة به؛قانون اإلعفاءات والالئحة التنفيذية الخاصة به؛ ))٦٦((  

 ؛؛))بضائعبضائعووسيارات سيارات ((األنظمة الخاصة لإلفراج المؤقت األنظمة الخاصة لإلفراج المؤقت  ))٧٧((  

 أنظمة الوارد الخاصة مثل السماح المؤقت؛أنظمة الوارد الخاصة مثل السماح المؤقت؛ ))٨٨((  

 فراج المسبق عن البضائع؛فراج المسبق عن البضائع؛اإلاإل ))٩٩((  

 لقرارات والمنشورات الدورية الجمرآية؛لقرارات والمنشورات الدورية الجمرآية؛اا ))١٠١٠((  

رارات         أال  أال  على  على ١٩٩١١٩٩١ لسنة    لسنة   ٢٧٥٢٧٥نص الالئحة االستيرادية    نص الالئحة االستيرادية    تت ))١١١١((   ام الق رارات         تسري أحك ام الق تتضمن  تتضمن  التي   التي    تسري أحك
ذ   ىى استيراديا  عل   استيراديًا عل  ا ًاقيدقيد ذ    ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به وآ تح     لكلك ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به وآ م ف تح      الرسائل التي ت م ف  الرسائل التي ت

 ي قبل تاريخ العمل به؛ي قبل تاريخ العمل به؛اعتمادها المستنداعتمادها المستند

ادة   ))١٢١٢((   نص الم ادة  ت نص الم ادرة       ٩٩ت ة الص رارات الجمهوري ري الق ى أن تس ارك عل انون الجم ن ق ادرة        م ة الص رارات الجمهوري ري الق ى أن تس ارك عل انون الجم ن ق   م
ا عل     ت نفاذه ن وق ة م ة الجمرآي ديل التعريف ا عل    بتع ت نفاذه ن وق ة م ة الجمرآي ديل التعريف ا     ىىبتع ت عليه د أدي ن ق م تك ي ل ائع الت ا      البض ت عليه د أدي ن ق م تك ي ل ائع الت  البض

 الضرائب الجمرآية؛الضرائب الجمرآية؛

                                                      
))362  (  (eg.gov.customs.www.. 



 -٧٦٧٦-

 فاقيتي الجات وآيوتو؛فاقيتي الجات وآيوتو؛لم وأحكام اتلم وأحكام اتظظتتفق التشريعات الوطنية بشأن االستئناف والتتتفق التشريعات الوطنية بشأن االستئناف والت ))١٣١٣((  

وطني عل ))١٤١٤((   ريع ال نص التش وطني علي ريع ال نص التش ا ورد ىىي و م تئناف وه ا ورد  حق االس و م تئناف وه ي  حق االس ي ف واد ف واد الم انون ٥٨٥٨، ، ٥٧٥٧الم ن ق انون  م ن ق  م
 الجمارك؛الجمارك؛

 ::تتعدد خطوات ودرجات التقاضي آاآلتيتتعدد خطوات ودرجات التقاضي آاآلتي ))١٥١٥((  
 

تظلم عل   -أأ    ب ال رك المختص بطل دير الجم ي م أن إل دم صاحب الش تظلم عل  يتق ب ال رك المختص بطل دير الجم ي م أن إل دم صاحب الش د ىىيتق وذج المع د  النم وذج المع  النم
 لذلك؛لذلك؛

 
  مقدم التظلم؛ مقدم التظلم؛ىىرك بتشكيل لجنة لفحص التظلم والرد آتابة علرك بتشكيل لجنة لفحص التظلم والرد آتابة عليقوم مدير الجميقوم مدير الجم -بب   

 
 القطاع المختص؛القطاع المختص؛في في  اإلدارات الفنية  اإلدارات الفنية ىى عل علضضتمرار التظلم يعرتمرار التظلم يعراساسفي حالة في حالة  -جج   

 
ة     -دد    ة    في حال تظلم   اافي حال تظلم   ستمرار ال يم و     ىى تحال الشهادة إل       تحال الشهادة إل      ،،ستمرار ال ة التحك يم و      لجن ة التحك يم    يجري يجري  لجن يم     تحك م    اا تحك دائي ث م    بت دائي ث بت

ة   ي حال ال ف يم ع ة  تحك ي حال ال ف يم ع تظلمااتحك تمرار ال تظلمس تمرار ال ان ال. . س ان ال ولج ارك   ولج ن الجم تقلة ع ة مس يم جه ارك  تحك ن الجم تقلة ع ة مس يم جه   ،،تحك
 برئاسة عضو قضائي من       برئاسة عضو قضائي من      ،، من محكم عن الجمارك ومحكم عن صاحب الشأن         من محكم عن الجمارك ومحكم عن صاحب الشأن        وتتشكلوتتشكل

 وزارة العدل بدرجة رئيس محكمة أو مستشار؛وزارة العدل بدرجة رئيس محكمة أو مستشار؛
 

م        -•    م       يجوز للمتظلم بعد ذلك أن يلجأ إلي السلطة القضائية طبقًا ألحكام القانون رق  لسنة   لسنة  ٢٧٢٧يجوز للمتظلم بعد ذلك أن يلجأ إلي السلطة القضائية طبقا  ألحكام القانون رق
١٩٩٤١٩٩٤.. 

 
 المصرية إصالح وتطوير الجمارك  -٤

 
امين                    ذ ع ة من نظم الجمرآي ة اإلجراءات وال امين                  بدأت الجمارك المصرية بالفعل عملية تحديث وإصالح لكاف ذ ع ة من نظم الجمرآي ة اإلجراءات وال ، ، بدأت الجمارك المصرية بالفعل عملية تحديث وإصالح لكاف

ين               وو  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣أي في عام    أي في عام     رة التوقيعات وعدم التنسيق ب داتها وآث ى تشابك اإلجراءات وتعقي ين               تم القضاء بالفعل عل رة التوقيعات وعدم التنسيق ب داتها وآث ى تشابك اإلجراءات وتعقي تم القضاء بالفعل عل
ى عدل اإلفراج عن الرسائل المستوردة  عدل اإلفراج عن الرسائل المستوردة   مما قلل من زمن وم مما قلل من زمن وم،،مصلحة الجمارك والجهات األخرى الرقابية   مصلحة الجمارك والجهات األخرى الرقابية    ى  إل   ٦٦-٢٢   إل

ة                ،، يوما   يوماً ٢٢٢٢ساعات بدال  من    ساعات بدًال من     ة عدم خضوعها ألي من الجهات الرقابي ة                 وذلك في حال ة عدم خضوعها ألي من الجهات الرقابي ة        وو  . .  وذلك في حال ديل هيكل التعريف م تع ة        ت ديل هيكل التعريف م تع ت
ذا تخفيض          ..٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة     لسنة    ٤١٠٤١٠،  ،  ٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة     لسنة    ٣٠٠٣٠٠الجمرآية بصدور القرارين الجمهوريين رقمي       الجمرآية بصدور القرارين الجمهوريين رقمي        تج عن ه ذا تخفيض            ون تج عن ه   ون

ة  ٢٢٧٧((فئات التعريفة الجمرآية من     فئات التعريفة الجمرآية من      ة   فئ ى   ) )  فئ ى   إل ات  ٦٦((إل ات   فئ درجت من     ) )  فئ درجت من     ت ة      ٤٠٤٠-٢٢ت ة       في المائ   ٤٠٤٠،  ،  ٣٢٣٢،  ،  ٢٢٢٢،  ،  ١٢١٢،  ،  ٥٥،  ،  ٢٢(( في المائ
ة   ة  في المائ ى معظم تشوهات              . . ))في المائ م القضاء عل ا ت ى معظم تشوهات               آم م القضاء عل ا ت ة   اا آم ة الجمرآي ة   لتعريف ة الجمرآي ك بالتنس    ،،لتعريف ك بالتنس     وذل ات المدخالت من         يي وذل ين فئ ات المدخالت من         ق ب ين فئ ق ب

املين،   حاالت النزاع بين الجمارك       حاالت النزاع بين الجمارك      وتقلص عدد وتقلص عدد     ..المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتج النهائي التام الصنع       المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتج النهائي التام الصنع        املين،  والمتع والمتع
 .. في المائة فقط في المائة فقط١١ في المائة إلى أقل من  في المائة إلى أقل من ٣٥٣٥ انخفض معدل اللجوء إلى التحكيم الجمرآي من  انخفض معدل اللجوء إلى التحكيم الجمرآي من إذإذ
 
  التي طبقتها الجمارك المصرية التي طبقتها الجمارك المصريةالحديثةالحديثةأهم النظم أهم النظم  ))أأ((
 

أنه     ": ": النافذة الواحدة النافذة الواحدة ""نظام  نظام   ))١١((  أنه     وهذا من ش ؤدى   أن  أن  وهذا من ش ؤدى   ي ى تحسين وتبسيط دورة اإلجراءات واختصار         إإي ى تحسين وتبسيط دورة اإلجراءات واختصار         ل ل
ن ا راج ع ن اإلف ن ازم راج ع ن اإلف توردةزم ائل المس توردةلرس ائل المس ؤدى مم  ،،لرس ؤدى ا ي ىا ي دوره إل ىب دوره إل يات ب اليف األرض ل تك يات  تقلي اليف األرض ل تك   تقلي

 ::يي  ويعتمد هذا النظام على عدة برامج وه  ويعتمد هذا النظام على عدة برامج وه.. التي يتحملها المستوردون التي يتحملها المستوردونوالتخزين وخالفهوالتخزين وخالفه
 

 استخدام نظام إدارة المخاطر؛استخدام نظام إدارة المخاطر؛ -أأ  



 -٧٧٧٧-

 تباع نظام المراجعة الالحقة بعد اإلفراج؛تباع نظام المراجعة الالحقة بعد اإلفراج؛اا -بب  
 ..قدم تحقق الشفافية بين المصلحة والمتعاملينقدم تحقق الشفافية بين المصلحة والمتعامليناستخدام قاعدة بيانات ذات مستوى متاستخدام قاعدة بيانات ذات مستوى مت -جج  

 
د    يي أ  أ االتجاه الواحد، االتجاه الواحد، وتتم اإلجراءات المطورة بنظام     وتتم اإلجراءات المطورة بنظام      ))٢٢((  ك بتحدي د     أن اإلجراءات تتم في اتجاه واحد وذل ك بتحدي  أن اإلجراءات تتم في اتجاه واحد وذل

 ::مسارات لإلفراجمسارات لإلفراج
 

راج                -أأ   راج               مسار أخضر يعنى المراجعة المستندية وسداد مستحقات الخزانة العامة واستالم إذن اإلف مسار أخضر يعنى المراجعة المستندية وسداد مستحقات الخزانة العامة واستالم إذن اإلف
 وجوب العرض على أي من جهات العرض المقررة؛وجوب العرض على أي من جهات العرض المقررة؛  حالة عدمحالة عدمفي في 

 
 مسار أصفر يعنى استكمال المستندات المطلوبة؛مسار أصفر يعنى استكمال المستندات المطلوبة؛ -بب  

 
   ..مسار أحمر يعنى مراجعة ودراسة المستندات والتنسيق مع جهات العرض المقررةمسار أحمر يعنى مراجعة ودراسة المستندات والتنسيق مع جهات العرض المقررة -جج  

 
 نظام اإلفراج المسبقنظام اإلفراج المسبق ))بب((
 

ة التي تلبى                 نظم والممارسات العالمي ة التي تلبى               يعتبر هذا النظام من أحدث ال نظم والممارسات العالمي ة      يعتبر هذا النظام من أحدث ال ة       احتياجات المستوردين العاجل ا  مم  ،، احتياجات المستوردين العاجل ا  م م
وم    و  و . . لى تيسير حرآة التجارة العالمية    لى تيسير حرآة التجارة العالمية    إإيؤدي  يؤدي   وم   تق ى البضائع                تق تندية عل دء اإلجراءات المس ى ب ذا النظام عل ى البضائع                فلسفة ه تندية عل دء اإلجراءات المس ى ب ذا النظام عل فلسفة ه

راج             .. ويتم اإلفراج عنها مستنديا      ويتم اإلفراج عنها مستندياً    ،،لبالدلبالدإلى ا إلى ا التي تم شحنها من الخارج قبل وصولها        التي تم شحنها من الخارج قبل وصولها         تم اإلف ي ي ورود الفعل راج         وعند ال تم اإلف ي ي ورود الفعل وعند ال
اط االتصال المتواجدة    عن البضائع من   عن البضائع من    اط االتصال المتواجدة     خالل نق ي  خالل نق ي ف ة  ف ة  القطاعات الجمرآي راج   ..القطاعات الجمرآي تم اختصار زمن اإلف ذلك ي راج     وب تم اختصار زمن اإلف ذلك ي   ،،  وب

   .. بما يعود في النهاية بالنفع على جموع المستهلكين بما يعود في النهاية بالنفع على جموع المستهلكين،،وبالتالي تخفيض تكلفة السلع المستوردةوبالتالي تخفيض تكلفة السلع المستوردة
 
 اإلجراءات الجمرآية قبل وصول البضاعةاإلجراءات الجمرآية قبل وصول البضاعة ))جج((
 

 إدراج البيانات بالحاسب اآللي؛إدراج البيانات بالحاسب اآللي؛ ))١١(( 
 

ه      تقديتقدي ))٢٢((  وك وخالف ة والبن وآيالت المالحي ه      م أصول المستندات المتحصل عليها من الت وك وخالف ة والبن وآيالت المالحي رار واإلواإلم أصول المستندات المتحصل عليها من الت رار ق داد    ق داد  بس بس
 أية فروق مستحقة للمصلحة عند التسوية الختالف البيانات؛أية فروق مستحقة للمصلحة عند التسوية الختالف البيانات؛

 
 ؛؛)) أحمر أحمر- أصفر  أصفر -خط أخضر خط أخضر ((تحديد مسار اإلفراج تحديد مسار اإلفراج  ))٣٣(( 
 سداد الضرائب والرسوم المقررة؛سداد الضرائب والرسوم المقررة؛ ))٤٤(( 

 
ف، لل  ةة نسخ   نسخ  ،، لصاحب الشأن أو من ينوب عنه       لصاحب الشأن أو من ينوب عنه      ةةنسخنسخ((الث نسخ   الث نسخ   استخراج إذن إفراج مبدئي من ث     استخراج إذن إفراج مبدئي من ث      ))٥٥((  ف، لمل   لمل

 ؛؛)) على المنفذ على المنفذةةنسخنسخوو
 

وة     ))٦٦((  وف العب واتير وآش راج والف ورة إذن اإلف ال ص وة    إرس وف العب واتير وآش راج والف ورة إذن اإلف ال ص ىإرس ىإل ال  إل ة االتص ال   نقط ة االتص ي  نقط ي ف راج  ف رك اإلف راج  جم رك اإلف جم
 ..بواسطة الماسح الضوئي أو الفاآسبواسطة الماسح الضوئي أو الفاآس

 
 اإلجراءات بعد وصول البضاعةاإلجراءات بعد وصول البضاعة ))دد((
 

 تصال بأصل وصورة إذن اإلفراج والمستندات؛تصال بأصل وصورة إذن اإلفراج والمستندات؛يتقدم المستورد لرئيس وحدة االيتقدم المستورد لرئيس وحدة اال ))١١(( 



 -٧٨٧٨-

 
 يتم استدعاء البيان من النهاية الطرفية وفقا لنوع المسار؛يتم استدعاء البيان من النهاية الطرفية وفقا لنوع المسار؛ ))٢٢(( 

 
ديمها      ))٣٣((  ابق تق تندات الس ى المس اعة عل ة البض ديمها     مطابق ابق تق تندات الس ى المس اعة عل ة البض د       ،،مطابق ا بع راج عنه تم اإلف ابق ي ة التط ي حال د        وف ا بع راج عنه تم اإلف ابق ي ة التط ي حال  وف

     ..ن وجدتن وجدتإإالحصول على موافقة جهات العرض الحصول على موافقة جهات العرض 
 

آشف الرسالة واحتساب الفروق المستحقة واستخراج إذن إفراج نهائي من ثالث           آشف الرسالة واحتساب الفروق المستحقة واستخراج إذن إفراج نهائي من ثالث           وفي حالة االختالف يتم     وفي حالة االختالف يتم      
 ).). لمنفذ الخروج لمنفذ الخروجةة ونسخ ونسخييالملف الجمرآالملف الجمرآفي في   خةخةنسخه لصاحب الشأن أو من ينوب عنه ونسنسخه لصاحب الشأن أو من ينوب عنه ونس((نسخ نسخ 

 
 خدمة العمالء المميزين أو آبار العمالءخدمة العمالء المميزين أو آبار العمالء ))•((
 

نظم      تقدم هذه الخدمة لكبار المتعاملين الذين لم يسبق لهم ارتكاب أية          تقدم هذه الخدمة لكبار المتعاملين الذين لم يسبق لهم ارتكاب أية            اإلجراءات وال نظم       مخالفات والملتزمين ب اإلجراءات وال  مخالفات والملتزمين ب
ارك          دى الجم وفرة ل ات المت دة البيان ى قاع اًء عل ة وبن ة الالحق اطر والمراجع الل إدارة المخ ن خ ة م ارك         الجمرآي دى الجم وفرة ل ات المت دة البيان ى قاع اء  عل ة وبن ة الالحق اطر والمراجع الل إدارة المخ ن خ ة م   . . الجمرآي

 ..تم تطبيقها بنجاح في مصالح الجمارك الحديثةتم تطبيقها بنجاح في مصالح الجمارك الحديثةيياإلدارة الحسابية من أفضل الممارسات الدولية التي اإلدارة الحسابية من أفضل الممارسات الدولية التي وو
 

 التغيير المطلوب  -٥
 

  مع الحرص على تيسير التجارة؛ مع الحرص على تيسير التجارة؛،،تعزيز االمتثال لمتطلبات وقواعد الواردتعزيز االمتثال لمتطلبات وقواعد الوارد ))أأ(( 
 تعزيز سلطات مصلحة الجمارك وقدرتها على عمل التخليص؛تعزيز سلطات مصلحة الجمارك وقدرتها على عمل التخليص؛ ))بب(( 
 ستخدام الشبكات للتقليل من فرص الفساد؛ستخدام الشبكات للتقليل من فرص الفساد؛اا ))جج(( 
  العميل لتعزيز التواصل بين الجمارك وعمالئها؛ العميل لتعزيز التواصل بين الجمارك وعمالئها؛ىىبناء خدمة ترتكز علبناء خدمة ترتكز عل ))دد(( 
 ..ع القطاعات العامة والخاصة في التجارة الدوليةع القطاعات العامة والخاصة في التجارة الدوليةتشجيع التواصل متشجيع التواصل م ))•(( 

 
ة أخر                 ة أخر               وتوفر اإلدارة الحاسبية فوائد للجمارك والسلطات الرقابية من ناحية والمستوردين من ناحي  عن    عن   ىىوتوفر اإلدارة الحاسبية فوائد للجمارك والسلطات الرقابية من ناحية والمستوردين من ناحي

 ..طريق رفع مستويات الخدمةطريق رفع مستويات الخدمة
 

 ::ى هيى هيالفوائد التي ستعود على الجمارك والسلطات الرقابية األخرالفوائد التي ستعود على الجمارك والسلطات الرقابية األخروو 
 البضائع المستوردة؛البضائع المستوردة؛معرفة عميقة بالعمالء ومعرفة عميقة بالعمالء و ))أأ(( 
 توافق الحسابات مع متطلبات االستيراد؛توافق الحسابات مع متطلبات االستيراد؛ ))بب(( 
 زيادة الرقابة على عمليات الفحص من خالل التفاهمات داخل الهيئات المختلفة؛زيادة الرقابة على عمليات الفحص من خالل التفاهمات داخل الهيئات المختلفة؛ ))جج(( 
دًال من العمل المكرر عل         مرتفعةمرتفعةترآيز موارد الميناء على الشحنات      ترآيز موارد الميناء على الشحنات       ))دد((  دال  من العمل المكرر عل          المخاطر ب ة   ىى المخاطر ب ة    الشحنات قليل  الشحنات قليل
 المخاطر؛المخاطر؛
 تقييم المخاطر؛تقييم المخاطر؛تعزيز قدرات تعزيز قدرات  ))•(( 
 توحيد اإلجراءات في آل الموانئ؛توحيد اإلجراءات في آل الموانئ؛ ))وو(( 
 السماح بجمع اإليرادات في وقت مبكر؛السماح بجمع اإليرادات في وقت مبكر؛ ))زز(( 
 .. خدمة سريعة خدمة سريعةىى العالقات الشخصية المتعددة من أجل الحصول عل العالقات الشخصية المتعددة من أجل الحصول علىىتقليل االعتماد علتقليل االعتماد عل ))حح(( 

 
 :: منها منهاستعود على المستوردينستعود على المستوردينوهناك فوائد وهناك فوائد  
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 تقليل زمن عملية التخليص؛تقليل زمن عملية التخليص؛ ))أأ(( 
 ويسهل عملية التخليص؛ويسهل عملية التخليص؛) ) المستوردالمستورد((ير حسابات يمثل صاحب الشأن ير حسابات يمثل صاحب الشأن تخصيص مدتخصيص مد ))بب(( 
 السماح بتوحيد الخدمات عبر الموانئ؛السماح بتوحيد الخدمات عبر الموانئ؛ ))جج(( 
 تنسيق العمل الداخلي داخل الهيئات مما يسهل عملية التخليص؛تنسيق العمل الداخلي داخل الهيئات مما يسهل عملية التخليص؛ ))دد(( 
ارك    ))•((  ين الجم ة ب ز الثق ال وتعزي ى االمتث اعد عل ا يس ا مم ات وجمعه ذ البيان ام ألخ يس نظ ارك   تأس ين الجم ة ب ز الثق ال وتعزي ى االمتث اعد عل ا يس ا مم ات وجمعه ذ البيان ام ألخ يس نظ تأس

 ؛؛والمتعاملينوالمتعاملين
 ..تقليل االعتماد على العالقات الشخصية المتعددة من أجل الحصول على خدمة سريعةتقليل االعتماد على العالقات الشخصية المتعددة من أجل الحصول على خدمة سريعة ))وو(( 

 
 المراآز الجمرآية المطورة  -٦

 
راج للمساهمة في تخفيض         في  في  في ضوء الحرص على تطوير اإلجراءات       في ضوء الحرص على تطوير اإلجراءات         راج للمساهمة في تخفيض         الجمارك واختصار زمن اإلف الجمارك واختصار زمن اإلف

لعة       راج عن الس لعة      تكلفة اإلف راج عن الس م إنشاء مرآز اإلسكندرية الجمرآي ال          ،،تكلفة اإلف م إنشاء مرآز اإلسكندرية الجمرآي ال           ت مرآز السويس الجمرآي المطور     مرآز السويس الجمرآي المطور     وو  ،،مطور مطور  ت
راج                      ااوجهز المرآز وجهز المرآز  ل وقت ممكن لإلف اءة وبأق ة من الكف راج                      ن بكافة الوسائل المساعدة على إتمام العمل بدرجة عالي ل وقت ممكن لإلف اءة وبأق ة من الكف     ..ن بكافة الوسائل المساعدة على إتمام العمل بدرجة عالي

افي                    دريب الك ة والتكييف والت افي                   وتتمثل هذه الوسائل في أجهزة الحاسبات اآللية وشاشات العرض واإلضاءة الالزم دريب الك ة والتكييف والت وتتمثل هذه الوسائل في أجهزة الحاسبات اآللية وشاشات العرض واإلضاءة الالزم
 ..الخالخ......للعاملينللعاملين

 
 ::ليليما يما يسفرت النتائج عسفرت النتائج عأأ العمل و العمل وءءتم بدتم بدوقد وقد  

 
ام    ))أأ((  ائل بنظ ن الرس راج ع تم اإلف ام   ي ائل بنظ ن الرس راج ع تم اإلف اطر إإي اطر دارة المخ ط األخضر ((دارة المخ ط األخضر الخ ين   ) ) الخ راوح ب ة تت رة زمني ي فت ين   ف راوح ب ة تت رة زمني ي فت  ف

 ؛؛))قل من ساعةقل من ساعةأأ(( دقيقة  دقيقة ٤٦٤٦// دقيقة دقيقة٣٠٣٠
 

ام     ))بب((  ائل بنظ ن الرس راج ع تم اإلف ام    ي ائل بنظ ن الرس راج ع تم اإلف ر ((ي ط األحم ر الخ ط األحم ين    ) ) الخ راوح ب رة تت ي فت ين    ف راوح ب رة تت ي فت ة  ٤٧٤٧ف ةدقيق ة ١٠٠١٠٠//دقيق ة  دقيق   دقيق
 ؛؛))اعتيناعتينقل من سقل من سأأ((

 توقيعات؛توقيعات؛) ) ٣٣((خضر خضر ألأل في نظام الخط ا في نظام الخط اييرار الجمرآرار الجمرآإلقإلقعدد التوقيعات على اعدد التوقيعات على ا ))جج(( 
 

 ..توقيعاتتوقيعات) ) ٥٥((قرار الجمرآي في نظام الخط األحمر قرار الجمرآي في نظام الخط األحمر إلإلعدد التوقيعات على اعدد التوقيعات على ا ))دد(( 
 

  للتيسير المصريةالخطوات التي اتخذتها مصلحة الجمارك  -٧
 )تسهيل التجارة(على المتعاملين 

 
تم تحصيلها           تم إلغاء ر  تم إلغاء ر   ))أأ((  ان ي تم تحصيلها           سوم الخدمات التي آ ان ي ك بموجب       ،،سوم الخدمات التي آ ك بموجب     وذل م          وذل ة رق ر المالي رار وزي م          صدور ق ة رق ر المالي رار وزي صدور ق
 ؛؛٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة  لسنة ١٢٣٠١٢٣٠

م   ))بب((  وزاري رق رار ال م  صدور الق وزاري رق رار ال نة ١٨٥٨١٨٥٨صدور الق نة  لس دم   ٢٠٠٤٢٠٠٤ لس أن ع دم بش أن ع ةتحصيل أتحصيل أبش ةي ى  ي افية عل وم إض ى   رس افية عل وم إض  رس
 الصادرات والواردات في مواعيد العمل الرسمية؛الصادرات والواردات في مواعيد العمل الرسمية؛

واردة في إطار          عدم المطالبة بالتصديق على شهادات المنشأ       عدم المطالبة بالتصديق على شهادات المنشأ        ))جج((  واردة في إطار          والمستندات المصاحبة لها للبضائع ال والمستندات المصاحبة لها للبضائع ال
ترآة لشرق  ة السوق المش رى واتفاقي ة الكب رة العربي ارة الح ة التج ترآة لشرق منطق ة السوق المش رى واتفاقي ة الكب رة العربي ارة الح ة التج امنطق ا أفريقي ي  أفريقي وب األفريق ي  والجن وب األفريق ا(( والجن االكوميس ) ) الكوميس
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م       ،،واتفاقية المشارآة المصرية األوروبية واالتفاقيات الثنائية في حالة المعاملة بالمثل         واتفاقية المشارآة المصرية األوروبية واالتفاقيات الثنائية في حالة المعاملة بالمثل          وزاري رق م        بالقرار ال وزاري رق   ١٨٥٩١٨٥٩ بالقرار ال
 ؛؛٢٢٠٠٤٠٠٤سنة سنة لل

ارك               ))دد((  انون الجم واد ق بعض م ديل ل ارك              تم االنتهاء من إعداد مشروع تع انون الجم واد ق بعض م ديل ل د وافق مجلس الشعب           ..تم االنتهاء من إعداد مشروع تع د وافق مجلس الشعب             وق في  في    وق
ارك وصدر    ٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو //حزيرانحزيران  ١٥١٥عقدة في   عقدة في   ننجلسته الم جلسته الم  انون الجم ديل ق ارك وصدر     على مشروع تع انون الجم ديل ق دة الرسمية    في   في   على مشروع تع دة الرسمية   الجري الجري

 ؛؛٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو // حزيران حزيران٢١٢١ في  في ٢٤٢٤رقم رقم 

انون ال   ))•((  ة لق ة تنفيذي داد الئح انون ال  إع ة لق ة تنفيذي داد الئح ذه      إع داد ه م إع د ت ق، وق هولة التطبي دف س ك به د وذل ارك الجدي ذه      جم داد ه م إع د ت ق، وق هولة التطبي دف س ك به د وذل ارك الجدي جم
ال    ييالمشروعات بعد أخذ رأي آافة الجهات المعنية بالعمل الجمرآ       المشروعات بعد أخذ رأي آافة الجهات المعنية بالعمل الجمرآ        ال     آاالتحادات المختلفة ومجتمعات رجال األعم  آاالتحادات المختلفة ومجتمعات رجال األعم

 والمتخصصين من رجال القانون وأساتذة الجامعات؛والمتخصصين من رجال القانون وأساتذة الجامعات؛

م      بتعديل بعض مواد قانون تن بتعديل بعض مواد قانون تن٢٠٠٥٢٠٠٥ لسنة  لسنة ٨٨صدر القانون رقم  صدر القانون رقم   ))وو((  ة رق اءات الجمرآي م     ظيم اإلعف ة رق اءات الجمرآي   ١٨٦١٨٦ظيم اإلعف
 ؛؛٢٠٠٥٢٠٠٥// آذار آذار٣١٣١ في  في ١٣١٣الجريدة الرسمية رقم الجريدة الرسمية رقم في في  صدر  صدر يي الذ الذ١٩٨٦١٩٨٦لسنة لسنة 

انون ا ))زز((  ة لق ة التنفيذي داد الالئح م إع انون ات ة لق ة التنفيذي داد الالئح م إع دارهاإلإلت دًا الستص اءات تمهي دارهاعف دا  الستص اءات تمهي يط ..عف ا تبس ي فيه د روع يط   وق ا تبس ي فيه د روع   وق
 معها؛معها؛ والمتعاملين  والمتعاملين المختلفةالمختلفةاإلجراءات وبناء الثقة والشفافية بين المصلحة والجهات اإلجراءات وبناء الثقة والشفافية بين المصلحة والجهات 

روع  ))حح((  اك مش روع هن اك مش ة إإهن ين وزارة المالي ومي ب توى الق ى المس اطر عل ة دارة مخ ين وزارة المالي ومي ب توى الق ى المس اطر عل لحة ،،دارة مخ ي مص ة ف لحة  متمثل ي مص ة ف  متمثل
ة        ،،الجماركالجمارك وزارات والجهات المعني اقي ال ة         وب وزارات والجهات المعني اقي ال وزارات                   ،، وب ة ال امالت مع آاف املة للتع ات ش داد قاعدة بيان ك بإع وزارات                    وذل ة ال امالت مع آاف املة للتع ات ش داد قاعدة بيان ك بإع  وذل

ة مصر ا    وأجهزة الدولة للعمل على تيسير حرآة التجارة الدولية ووضع          وأجهزة الدولة للعمل على تيسير حرآة التجارة الدولية ووضع           ة مصر ا    جمهوري ة جمهوري ة لعربي ة في         لعربي دول المتقدم ين ال ة في          ب دول المتقدم ين ال  ب
  وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جموع المتعاملين مع مصلحة الجمارك؛ وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جموع المتعاملين مع مصلحة الجمارك؛،،هذا المجالهذا المجال

املين       ))طط((  املين      تحقيقًا لشفافية التعامل مع آافة المتع ة            ،،تحقيقا  لشفافية التعامل مع آافة المتع ة الجمرآي اء من شروح التعريف م االنته ة             ت ة الجمرآي اء من شروح التعريف م االنته ة  في أ  في أ    ،، ت ة  ربع ربع
 العربية؛العربية؛ بمثل هذا العمل في المنطقة  بمثل هذا العمل في المنطقة أول من قامأول من قام   المصرية المصريةمجلدات، علما  بأن مصلحة الجماركمجلدات، علمًا بأن مصلحة الجمارك

رارات التي                  ))يي((  وانين والق وائح والق رارات التي                 تفعيل موقع الجمارك على الشبكة الدولية للمعلومات بنشر آافة الل وانين والق وائح والق تفعيل موقع الجمارك على الشبكة الدولية للمعلومات بنشر آافة الل
 ؛؛eg.gov.customs.www  :: هو هوالموقعالموقعهذا هذا   و  و.. سواء في الداخل أو الخارج سواء في الداخل أو الخارج،،تهم جموع المتعاملينتهم جموع المتعاملين

وم بنفسه           مشروع الخدمات الجمرآية على شبكة اإلنترنت       مشروع الخدمات الجمرآية على شبكة اإلنترنت        ))كك((  وم بنفسه           الذي يمكن المستورد من أن يق إدراج   الذي يمكن المستورد من أن يق إدراج    ب  ب
ى             اا  ويتطلب       ويتطلب     ..فستفستانانإقرار الوارد أو إدراج الم    إقرار الوارد أو إدراج الم     إدارة المشروع للحصول عل ة االتصال ب ذه الخدم ى             الشتراك في ه إدارة المشروع للحصول عل ة االتصال ب ذه الخدم الشتراك في ه
 مجمعات الجمرآية؛مجمعات الجمرآية؛الالفي في   هاهاوقد تم اإلعالن عنوقد تم اإلعالن عن، ، هذه الخدمة مجانيةهذه الخدمة مجانيةوو    ..اسم المستخدم وآلمة السراسم المستخدم وآلمة السر

   ..االئتماناالئتمانبطاقات بطاقات مشروع نظام دفع الضرائب والرسوم الجمرآية وملحقاتها بنظام مشروع نظام دفع الضرائب والرسوم الجمرآية وملحقاتها بنظام  ))لل(( 
 

 ميناء السخنةتنمية تجربة   -٨
 
 استخدام المعلوماتيةاستخدام المعلوماتية ))أأ((
 

ة          ة        توحيد البنية المعلوماتية ودورة اإلجراءات مع الجهات الرقابي دة         ،  ،  توحيد البنية المعلوماتية ودورة اإلجراءات مع الجهات الرقابي ك من خالل شبكة حاسبات موح دة         وذل ك من خالل شبكة حاسبات موح وذل
ذا   ..الل قواعد بيانات مدمجة ومتكاملة لخدمة آل من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية           الل قواعد بيانات مدمجة ومتكاملة لخدمة آل من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية           تعمل من خ  تعمل من خ   ذا     وقد ساهم ه   وقد ساهم ه
وذج وذجالنم يالنم ي ف راءات  ف ير اإلج راءات  تيس ير اإلج ة  ، و، و تيس تندات المتداول يص المس يط وتقل ة  تبس تندات المتداول يص المس يط وتقل ة   ، و، وتبس ة بحرآ ائية الخاص د اإلحص ة   توحي ة بحرآ ائية الخاص د اإلحص توحي
اء       . . التجارةالتجارة اء     ويستخدم المين ات       ويستخدم المين ي للبيان ادل اإللكترون ات       نظم التب ي للبيان ادل اإللكترون و     فف  ،،نظم التب تم استالم ق و     ي تم استالم ق وآيالت         ي ًا من الت وآيالت         ائم الشحن إلكتروني ا  من الت ائم الشحن إلكتروني

ة              ، و ، و المالحية قبل وصول البواخر فعليا    المالحية قبل وصول البواخر فعليا     ة              تتم متابعة عمليات التفريغ والشحن إلكترونيًا من خالل الوحدات المحمول تتم متابعة عمليات التفريغ والشحن إلكترونيا  من خالل الوحدات المحمول
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راج الجمرآ   إلإلرسال بيانات ا  رسال بيانات ا  إإآما يتم   آما يتم   ،  ،   الساحات  الساحات ييموظفموظف  معمع راج الجمرآ   ف ى          ييف واردة إل ى           عن البضائع ال واردة إل ًا     إإ عن البضائع ال اء إلكتروني ا      دارة المين اء إلكتروني دارة المين
 ..ءاتءاتجراجراإلإلتمام اتمام اإإفور فور 

 
ا بواسطة              فف  ،، التحصيل من خالل البنك         التحصيل من خالل البنك        آما يستخدم نظام    آما يستخدم نظام      تم تحصيل الضرائب والرسوم المحسوبة آلي ا بواسطة              ي تم تحصيل الضرائب والرسوم المحسوبة آلي ي
ام امالنظ اء ،،النظ ي المين ام ف ك المق الل البن ن خ اء  م ي المين ام ف ك المق الل البن ن خ ن، ،  م نع ق  ع قطري ائم وا  طري ائم واالقس عارات اإلإلالقس عارات اش ائم  آلآلش خة القس ة نس ة وطباع ائم  لي خة القس ة نس ة وطباع ي لي ي ف ف

دادآآالجمرك  الجمرك   ور الس ا ف دادلي ور الس ا ف ة      ..لي ا أن حرآ ة  آم ا أن حرآ ذ آم ذ المنف ة،المنف ة،مميكن د   مميكن د فق ط نظام فق ط نظام رب وزن ورب ة بكل من محطات ال وزن و البواب ة بكل من محطات ال دارة دارة إإ البواب
 .. وفق حرآة الشحن وفق حرآة الشحنإلكترونيا إلكترونيًاضافية وتسديد بيانات المانفست ضافية وتسديد بيانات المانفست إلإل ويتم احتساب الرسوم والضرائب ا ويتم احتساب الرسوم والضرائب ا،،المانفستالمانفست

 
 نظام خدمة العمالءنظام خدمة العمالء ))بب((
 

م  ))١١((  م ت ات     إإت ده بآلي تم تزوي دم ي ز متق اء مرآ ات     نش ده بآلي تم تزوي دم ي ز متق اء مرآ ح و إإنش ات ومس ح و دراج البيان ات ومس ية   أأدراج البيان تندات الرئيس فة المس ية   رش تندات الرئيس فة المس رش
ًا ا إلكتروني يلية ا  آآ    ..إلكتروني ات التفص ب البيان ام بطل وم النظ ا يق يلية ا  م ات التفص ب البيان ام بطل وم النظ ا يق ي   إلإلم ة ف ات الرقابي ة للجه افية والالزم ي   ض ة ف ات الرقابي ة للجه افية والالزم ض

 الحاالت التي تستوجب العرض على تلك الجهات؛الحاالت التي تستوجب العرض على تلك الجهات؛
 

ن ا  ))٢٢((  ل م ن العمي الء تمك تعالم للعم ب محطات اس م ترآي ن ا ت ل م ن العمي الء تمك تعالم للعم ب محطات اس م ترآي ى إلإلت ى طالع عل ة أيأيطالع عل ات الجمرآي ن البيان ة  م ات الجمرآي ن البيان  م
ذ ) ) الخالخ…سعار عمالت سعار عمالت أأ  –تعريفة  تعريفة  ((ساسية  ساسية  ألألاا ذ وآ ات        البيا  البيا لكلكوآ ة وطلب ات الخاصة بالشهادات الجمرآي ات       ن ة وطلب ات الخاصة بالشهادات الجمرآي ن

 الفحص؛الفحص؛
 

ة             ))٣٣((  ة            تم تزويد مرآز خدمة العمالء بعدد من شاشات البالزما العمالق ا     تم تزويد مرآز خدمة العمالء بعدد من شاشات البالزما العمالق ا     تعرض عليه ات الت   تعرض عليه ات الت   البيان م   ييالبيان م    ته  ته
ة اإلجراءات الت         امالت المنتهي ة اإلجراءات الت        العمالء مثل قوائم المع امالت المنتهي داد الضرائب والرسوم،     ييالعمالء مثل قوائم المع داد الضرائب والرسوم،      تتطلب س وائم  وو تتطلب س وائم  ق ق

 الخ؛الخ؛…الكشف والمعاينة عليهاالكشف والمعاينة عليها سوف يتم  سوف يتم ييالشهادات الجمرآية التالشهادات الجمرآية الت
 

ل للموظف الجمرآ ))٤٤((  ة العم ين بيئ م تحس ل للموظف الجمرآت ة العم ين بيئ م تحس ة  ييت ز بقاع د المرآ ق تزوي اج عن طري اءة اإلنت ع آف ة   ورف ز بقاع د المرآ ق تزوي اج عن طري اءة اإلنت ع آف  ورف
اع           ت ت  حيث     حيث    يياجتماعات فيديو لالجتماع بالموظف الجمرآ    اجتماعات فيديو لالجتماع بالموظف الجمرآ     ات االجتم ات الخاصة بطلب ة البيان اع           تم آاف ات االجتم ات الخاصة بطلب ة البيان تم آاف

اع به      وب االجتم خاص المطل باب واألش د األس اع به     لتحدي وب االجتم خاص المطل باب واألش د األس ج  م،م،لتحدي تم تس ا ي ج   آم تم تس ا ي اع   آم ات االجتم اع  يل جلس ات االجتم  يل جلس
 لرجوع إليها عند الحاجة؛لرجوع إليها عند الحاجة؛لل

 
ون             ))٥٥((  ق التلف ن طري يرة ع ائل القص تخدام الرس اء باس الء المين ع عم ل م ات التراس وير آلي م تط ون            ت ق التلف ن طري يرة ع ائل القص تخدام الرس اء باس الء المين ع عم ل م ات التراس وير آلي م تط ت

 ..المحمول، آما يتم إخطار العميل باإلجراءات التي تتم آليا باستخدام تلك الرسائلالمحمول، آما يتم إخطار العميل باإلجراءات التي تتم آليا باستخدام تلك الرسائل
 
 نظام جدولة مواعيد الكشف والمعاينةنظام جدولة مواعيد الكشف والمعاينة ))جج((
 

وي  م تط ويت م تط ة و ت د الكشف والمعاين د مواعي ة لتحدي ات مميكن ة و ر آلي د الكشف والمعاين د مواعي ة لتحدي ات مميكن ام   إإر آلي وير نظ م تط ا ت ا، آم الء به ار العم ام   خط وير نظ م تط ا ت ا، آم الء به ار العم خط
ور   إلإلالميناء  الميناء  في  في  دارة العمليات   دارة العمليات   إإالتخاطب بين الجمرك و   التخاطب بين الجمرك و    ور   جراء الكشف الف تم             ييجراء الكشف الف ك وي ى المنتجات التي تتطلب ذل تم              عل ك وي ى المنتجات التي تتطلب ذل  عل

 ..ربط النظامين بنظام خدمة العمالء سالف الذآرربط النظامين بنظام خدمة العمالء سالف الذآر
 
  الموحد الموحدييالنموذج الجمرآالنموذج الجمرآ ))دد((
 

م   م ت ة بهدف تبسيط اإإت ة المميكن هادة الجمرآي د للش وذج متطور موح ة بهدف تبسيط اصدار نم ة المميكن هادة الجمرآي د للش وذج متطور موح ى إلإلصدار نم ى جراءات والتخفيف عل جراءات والتخفيف عل
 ..المتعاملينالمتعاملين
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 ميكنة طلب اإلرسال للترانزيتميكنة طلب اإلرسال للترانزيت ))•((
 

 بإخطار جمرك      بإخطار جمرك     هه يقوم بدور   يقوم بدور  ييرسال إلى جمرك الوصول الذ    رسال إلى جمرك الوصول الذ    إلإل من جمرك ا    من جمرك ا   إلكترونيا إلكترونيًارسال الطلب   رسال الطلب   إإيتم  يتم  إذ  إذ   
 ..رسال إلكترونيا  بعلم الوصولرسال إلكترونيًا بعلم الوصولإلإلاا

 
 كترونية على اإلنترنتكترونية على اإلنترنتإللإللالخدمات االخدمات ا ))وو((
 

ًا       إإ  ا        دراج بيانات الشهادات الجمرآية إلكتروني ة الرئيسية         وو) ) صادر صادر //واردوارد((دراج بيانات الشهادات الجمرآية إلكتروني ات الجمرآي ة الرئيسية         االستعالم عن البيان ات الجمرآي   االستعالم عن البيان
 ..دراج بيانات المانفستدراج بيانات المانفستإإ، ، ))....سعار، عمالت، الخسعار، عمالت، الخأأعفاءات، عفاءات، إإتعريفة، اتفاقيات، تعريفة، اتفاقيات، ((
 
 ميكنة ساحات الكشف والمعاينةميكنة ساحات الكشف والمعاينة ))زز((
 

 ::وتشمل ما يليوتشمل ما يلي 
 

 دراج نتائج الكشف والمعاينة وقرار نقل أو إبقاء الحاويات بالساحة؛دراج نتائج الكشف والمعاينة وقرار نقل أو إبقاء الحاويات بالساحة؛إإ ))١١(( 
 المخاطر؛المخاطر؛ إدارة  إدارة نظامنظام ))٢٢(( 
 عار؛عار؛ألسألسنظام استطالع انظام استطالع ا ))٣٣(( 
د     ))٤٤((  د    نظام اإلدارة عن بع ة           ، وهو    ، وهو    نظام اإلدارة عن بع ارير دوري ة           نظام يسمح بإرسال تق ارير دوري د الطلب    ((نظام يسمح بإرسال تق د الطلب    أو عن د   ) ) أو عن د   باستخدام البري باستخدام البري

 ..اإللكتروني أو الفاآس أو الرسائل القصيرةاإللكتروني أو الفاآس أو الرسائل القصيرة
 

ًا بالكامل سواء              أن  أن  فضال  عن    فضًال عن   ،،وتطبق آافة اإلجراءات المميكنة بميناء السخنة     وتطبق آافة اإلجراءات المميكنة بميناء السخنة       دار إلكتروني اء ي ذا المين ا  بالكامل سواء              ه دار إلكتروني اء ي ذا المين  ه
ات السلع المصدرة                 أأعند تعامله مع البضائع     عند تعامله مع البضائع      ات السلع المصدرة                 و استقبال البيانات الخاصة بهذه البضائع قبل وصولها أو إرسال بيان و استقبال البيانات الخاصة بهذه البضائع قبل وصولها أو إرسال بيان
ولى التعامل مع             تم التعامل مع الشحنات من خال      تم التعامل مع الشحنات من خال      وو    ..منه إلى الموانئ األخرى   منه إلى الموانئ األخرى    ة وهي إدارة تت ولى التعامل مع             ل اإلدارة اإللكتروني ة وهي إدارة تت ل اإلدارة اإللكتروني
ذا       ..""النافذة الواحدة  النافذة الواحدة  ""الشحنة الواردة وبنظام    الشحنة الواردة وبنظام     ذا   ه اول ال  ويويه اول ال  تن اء   تن اء   مين لعًا من    مين لعا  من    س ا      س ونس وليبي ان والمغرب وت ا      سوريا ولبن ونس وليبي ان والمغرب وت سوريا ولبن

ه    د والفواآ زول القطن والحدي ة وغ واد الغذائي ن الم غ صادراتها م دة لتفري ة المتح ارات العربي عودية واإلم ه   والس د والفواآ زول القطن والحدي ة وغ واد الغذائي ن الم غ صادراتها م دة لتفري ة المتح ارات العربي عودية واإلم والس
 ..لمستودعاتلمستودعاتلل شرآة للصوامع والتخزين وشرآة  شرآة للصوامع والتخزين وشرآة  فيه فيهوجدوجدتت و و،،واد التعبئة والتغليفواد التعبئة والتغليفوموم
 

 )٣٦٣(المملكة األردنية الهاشمية  -اءب
 

ارك    مية إلصالح وتطوير الجم ة الهاش ة األردني ة المملك ا حكوم ي قامت به رة الت ود الكثي ين الجه ارك  من ب مية إلصالح وتطوير الجم ة الهاش ة األردني ة المملك ا حكوم ي قامت به رة الت ود الكثي ين الجه من ب
ة           ، وهو يتنا  ، وهو يتنا  ١٩٩٨١٩٩٨لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٢٠((األردنية، صدر قانون الجمارك رقم      األردنية، صدر قانون الجمارك رقم       ل آيفي ارك، مث ة بالجم ة           ول آافة األمور المتعلق ل آيفي ارك، مث ة بالجم ول آافة األمور المتعلق

ائع،         لع والبض روج الس ول وخ تيراد، ودخ دير واالس ي التص ي عمليت ة ف وم الجمرآي ق الرس ائع،        تطبي لع والبض روج الس ول وخ تيراد، ودخ دير واالس ي التص ي عمليت ة ف وم الجمرآي ق الرس  تطبي
راءات،          يط اإلج ة، وتبس دمات المقدم ى الخ ة عل وم المفروض ي، والرس التخليص الجمرآ ة ب ل المتعلق راءات،         والمراح يط اإلج ة، وتبس دمات المقدم ى الخ ة عل وم المفروض ي، والرس التخليص الجمرآ ة ب ل المتعلق والمراح

ة                واإلعفاءات الجمرآية، وغيرها من األمور ا     واإلعفاءات الجمرآية، وغيرها من األمور ا      املين في مجال التجارة الخارجي ة                لتي أصبحت واضحة لكل المتع املين في مجال التجارة الخارجي   . . لتي أصبحت واضحة لكل المتع
وق   ارا للحق ه يضع إط ارة بالفعل ألن ى تسهيل التج ؤدي إل ه ي ك، فإن ل ذل اك إطار تشريعي مث ون هن دما يك وق  وعن ارا للحق ه يضع إط ارة بالفعل ألن ى تسهيل التج ؤدي إل ه ي ك، فإن ل ذل اك إطار تشريعي مث ون هن دما يك وعن

                                                      
 ..jo.gov.customs.www  ::الجمارك األردنية على شبكة اإلنترنتالجمارك األردنية على شبكة اإلنترنتالموقع الرسمي لدائرة الموقع الرسمي لدائرة )  )  363((
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ادف                     ..والواجباتوالواجبات ة أيضًا نشاطها اله ادف                    ولم يقتصر األمر على إصدار قانون هام للجمارك فقط، بل واصلت الحكوم ة أيضا  نشاطها اله  ولم يقتصر األمر على إصدار قانون هام للجمارك فقط، بل واصلت الحكوم
 .. في التعامل مع المصدرين والمستوردين في التعامل مع المصدرين والمستوردينتتبسيط وتسهيل اإلجراءابسيط وتسهيل اإلجراءاإلى تإلى ت

 
ى             ة تمكن العمالء من التعرف عل ى           وقد قامت الحكومة باستغالل جيد لتكنولوجيا المعلومات في تقديم خدم ة تمكن العمالء من التعرف عل وقد قامت الحكومة باستغالل جيد لتكنولوجيا المعلومات في تقديم خدم

ل     دها العمي ي يري ات الت المة المعلوم رية وس وفير س م ت ذلك ت م، وب ي تهمه ات الت ل    المعلوم دها العمي ي يري ات الت المة المعلوم رية وس وفير س م ت ذلك ت م، وب ي تهمه ات الت ام    . . المعلوم اء نظ م إنش ا ت ام  آم اء نظ م إنش ا ت آم
ة بالتجارة          ""يفة المتكاملة يفة المتكاملة التعرالتعر"" وفير المعلومات المتعلق ى ت ة بالتجارة          ، وذلك استجابة الحتياجات القطاعين العام والخاص إل وفير المعلومات المتعلق ى ت ، وذلك استجابة الحتياجات القطاعين العام والخاص إل

امج      . . السلعية، وآذلك المعلومات الخاصة بالتجارة العابرة واإلجراءات المختلفة المطلوبة       السلعية، وآذلك المعلومات الخاصة بالتجارة العابرة واإلجراءات المختلفة المطلوبة        م تطبيق برن امج    آذلك فقد ت م تطبيق برن آذلك فقد ت
ى     " " القائمة الذهبية القائمة الذهبية "" ى     لتقييم التدقيق الالحق والمبني عل زام الطوعي  لتقييم التدقيق الالحق والمبني عل زام الطوعي  االلت ادئ إدارة        . . االلت ى مب امج عل ذا البرن د ه ادئ إدارة      ويعتم ى مب امج عل ذا البرن د ه ويعتم

ة  ان الدولي ايير األم ة ومع راءات الجمرآي ات واإلج اطر بالمتطلب ة المخ ان الدولي ايير األم ة ومع راءات الجمرآي ات واإلج اطر بالمتطلب ارة    . . المخ هيل التج ى تس تخدامه إل يؤدي اس ارة  وس هيل التج ى تس تخدامه إل يؤدي اس وس
ة     ز الجمرآي دود والمراآ ر الح دفقها عب ة    وت ز الجمرآي دود والمراآ ر الح دفقها عب بة           . . وت ي حوس ر ف ور آخ رى تط ابقة، ج ود الس ى الجه افة إل بة         وباإلض ي حوس ر ف ور آخ رى تط ابقة، ج ود الس ى الجه افة إل وباإلض

راءات الج راءات الجاإلج يم      اإلج م تعم لع، وت ن الس راج ع ي واإلف يص الجمرآ الزم للتخل ت ال يض الوق ى تخف دف إل ة يه يم      مرآي م تعم لع، وت ن الس راج ع ي واإلف يص الجمرآ الزم للتخل ت ال يض الوق ى تخف دف إل ة يه مرآي
ة محوسبة                  . . استخدام إدارة المخاطر  استخدام إدارة المخاطر   ة بأنظم ذ الجمرآي ط المناف ة محوسبة                وقد شملت عملية حوسبة اإلجراءات الجمرآية رب ة بأنظم ذ الجمرآي ط المناف وقد شملت عملية حوسبة اإلجراءات الجمرآية رب

يح استخدام            ط فضائي يت ك من خالل رب ذ، وذل ة في المناف ات الجمرآي ابع إنجاز العملي يح استخدام           تت ط فضائي يت ك من خالل رب ذ، وذل ة في المناف ات الجمرآي ابع إنجاز العملي ي   تت ار الصناعية ف ي   األقم ار الصناعية ف األقم
 ..مراقبة سير العمليات في آل منفذمراقبة سير العمليات في آل منفذ

 
ات ونشرها باألسلوب                       ر إتاحة البيان تم عب ات ونشرها باألسلوب                     ويمكننا أن نستخلص من التجربة األردنية أن تحقيق الشفافية ي ر إتاحة البيان تم عب ويمكننا أن نستخلص من التجربة األردنية أن تحقيق الشفافية ي

املين       ف المتع ي تعري دًا ف تخدامًا جي ات اس ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي، وباس لوب اإللكترون و األس املين      األفضل، وه ف المتع ي تعري دا  ف تخداما  جي ات اس ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي، وباس لوب اإللكترون و األس األفضل، وه
ادة                ..ت واإلجراءات الجمرآية المطلوبة   ت واإلجراءات الجمرآية المطلوبة   بالمعلومابالمعلوما دًا في تخفيض الوقت وزي م ج ارك مه ادة               أن استخدام حوسبة الجم دا  في تخفيض الوقت وزي م ج ارك مه  أن استخدام حوسبة الجم
آذلك تم استخدام وتعميم نظام إدارة المخاطر، باإلضافة إلى اإلجراءات الميسرة في التخليص الجمرآي          آذلك تم استخدام وتعميم نظام إدارة المخاطر، باإلضافة إلى اإلجراءات الميسرة في التخليص الجمرآي            . . الكفاءةالكفاءة

 ..جابية في مجال تسهيل التجارةجابية في مجال تسهيل التجارةهكذا يمكننا القول بأن األردن قد خطى خطوات إيهكذا يمكننا القول بأن األردن قد خطى خطوات إي  . . واإلفراج عن السلعواإلفراج عن السلع
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 )٣٦٤( السعوديةالمملكة العربية  -يمج
 

ة السعودية   ة العربي ة السعودية للمملك ة العربي ة وصادراتها) ) ٣٢٣٢((للمملك ة واردات المملك وم بمناول ًا تق ذًا جمرآي ة وصادراتهامنف ة واردات المملك وم بمناول ا  تق ذا  جمرآي ك   . . منف از تل ك وتمت از تل وتمت
ة                     ة المقبول ايير الدولي ا ينسجم مع المع ة بم ة الحديث ة                    المنافذ بتطبيقها للعديد من المتطلبات الجمرآي ة المقبول ايير الدولي ا ينسجم مع المع ة بم ة الحديث ، ومع توصيات     ، ومع توصيات     المنافذ بتطبيقها للعديد من المتطلبات الجمرآي

 ::المنظمات الدولية ذات العالقة بتسهيل التجارة، ومن ذلكالمنظمات الدولية ذات العالقة بتسهيل التجارة، ومن ذلك
 
ة            -١١ الكالب الجمرآي تعانة ب ع االس ة م ف والمعاين ادرة للكش واردة أو الص اليات ال ع اإلرس اع جمي ة           إخض الكالب الجمرآي تعانة ب ع االس ة م ف والمعاين ادرة للكش واردة أو الص اليات ال ع اإلرس اع جمي إخض

اد باستخدام أشعة                   اس األبع زة قي ة وأجه اس الكثاف زة قي ة وأجه ة والمعتم اآن المغلق اد باستخدام أشعة                  واستخدام مناظير فحص األم اس األبع زة قي ة وأجه اس الكثاف زة قي ة وأجه ة والمعتم اآن المغلق   واستخدام مناظير فحص األم
 ..الليزرالليزر

 
دث    -٢٢ تخدم أح ة، تس ذ الجمرآي ي المناف لع ف ياب الس رعة انس ة وس راءات المعاين هيل إج بيل تس ي س دث   ف تخدم أح ة، تس ذ الجمرآي ي المناف لع ف ياب الس رعة انس ة وس راءات المعاين هيل إج بيل تس ي س  ف

ان في        ان في       أنظمة فحص الحاويات بواسطة األشعة السينية، التي رآبت ثالثة منها في جمرك ميناء جدة اإلسالمي واثن أنظمة فحص الحاويات بواسطة األشعة السينية، التي رآبت ثالثة منها في جمرك ميناء جدة اإلسالمي واثن
ة و           آل من جمرك ميناء الملك عبد     آل من جمرك ميناء الملك عبد      دمام وجمرك الحديث ة و         العزيز في ال دمام وجمرك الحديث جمرك البطحاء وواحد في آل من جمرك              جمرك البطحاء وواحد في آل من جمرك              العزيز في ال

ا يقرب           . . الميناء الجاف في الرياض وجمرك حالة عمار      الميناء الجاف في الرياض وجمرك حالة عمار       ا يقرب         ويمكن للنظام الواحد فحص م ة في الساعة     ) ) ٤٠٤٠((ويمكن للنظام الواحد فحص م ة في الساعة     حاوي   . . حاوي
د                     ) ) ٥٥((وإلى جانب ذلك، فقد رآبت      وإلى جانب ذلك، فقد رآبت       ك فه دة وجمرك مطار المل اء ج د                     أجهزة لمعاينة الطرود في آل من جمرك مين ك فه دة وجمرك مطار المل اء ج أجهزة لمعاينة الطرود في آل من جمرك مين

د           ك خال د          في الدمام وجمرك مطار المل ك خال د             في الدمام وجمرك مطار المل ك عب د             في الرياض وجمرك مطار المل ك عب ز في الرياض وجمرك مطار المل ز العزي ة        العزي دة وجمرك الحديث ة         في ج دة وجمرك الحديث   . .  في ج
ابرة                    اليات الع واردات والصادرات واإلرس ة ال ابرة                   وسيتمكن رجال الجمارك باستخدام هذه األجهزة من آشف ومعاين اليات الع واردات والصادرات واإلرس ة ال وسيتمكن رجال الجمارك باستخدام هذه األجهزة من آشف ومعاين

 ..دون الحاجة إلى تفريغهادون الحاجة إلى تفريغها
 
دم يعمل        تدار األعمال الجمرآية والمالية واإلدارية في الجمارك السعودية من خالل نظ          تدار األعمال الجمرآية والمالية واإلدارية في الجمارك السعودية من خالل نظ           -٣٣ ي متق دم يعمل        ام حاسب آل ي متق ام حاسب آل

ات     د للبيان ة قواع الل بيئ ن خ ات    م د للبيان ة قواع الل بيئ ن خ ل ((م ل أوراآ ن      ))أوراآ ة م ة تحتي ى بني وم عل رك تق ل جم ي آ ة ف بكة محلي ن      ، وش ة م ة تحتي ى بني وم عل رك تق ل جم ي آ ة ف بكة محلي  ، وش
ابرة،                  واردة والصادرة والع اليات ال ابرة،                 األلياف البصرية، وتطوير برامج محوسبة يمكن بواسطتها متابعة آافة اإلرس واردة والصادرة والع اليات ال األلياف البصرية، وتطوير برامج محوسبة يمكن بواسطتها متابعة آافة اإلرس

ع         وتسجيل جميع مراحل وخطوات المسح الجمرآي، وإجراء        وتسجيل جميع مراحل وخطوات المسح الجمرآي، وإجراء         ع         الحجز اآللي لإلرساليات المشتبه بها، وإصدار جمي الحجز اآللي لإلرساليات المشتبه بها، وإصدار جمي
اس                 . . التقارير واإلحصاءات المطلوبة  التقارير واإلحصاءات المطلوبة   ذي مارس النشاط وقي اس               ومن خصائص هذا النظام إمكانية معرفة الموظف ال ذي مارس النشاط وقي ومن خصائص هذا النظام إمكانية معرفة الموظف ال

ا   ا منه ى خروجه ة حت احة الجمرآي ول البضاعة الس ن دخ ة م رة الزمني ا  الفت ا منه ى خروجه ة حت احة الجمرآي ول البضاعة الس ن دخ ة م رة الزمني روج    . . الفت دخول والخ ات ال ا أن بواب روج  آم دخول والخ ات ال ا أن بواب آم
إدارة              . . البضائعالبضائعووجيل حرآة دخول وخروج الشاحنات      جيل حرآة دخول وخروج الشاحنات      مربوطة بالنظام لتس  مربوطة بالنظام لتس   وم ب ي يق إدارة            وقد تم مؤخرًا تشغيل نظام آل وم ب ي يق وقد تم مؤخرا  تشغيل نظام آل

ة مربوطة                  اميرات رقمي م الشاحنة بواسطة آ ة ورق م الحاوي ة مربوطة                 عملية التحكم في بوابات الخروج بحيث يتم قراءة رق اميرات رقمي م الشاحنة بواسطة آ ة ورق م الحاوي عملية التحكم في بوابات الخروج بحيث يتم قراءة رق
ي     ي    بنظام الحاسب اآلل اميرات من سالمة اإلجراءات الجم                  . . بنظام الحاسب اآلل ذه الك د بواسطة ه تم التأآ اميرات من سالمة اإلجراءات الجم                وي ذه الك د بواسطة ه تم التأآ ة       وي تح بواب ة واإلذن بف ة       رآي تح بواب ة واإلذن بف رآي

 .  .  الخروج آليا  والتأآد من خروج الشاحنةالخروج آليًا والتأآد من خروج الشاحنة
 
ل                      -٤٤ ى تفعي ارك السعودية عل ة، تعمل الجم ة ذات العالق ل                     وفي مجال التنسيق بين اإلدارات الجمرآية المختلف ى تفعي ارك السعودية عل ة، تعمل الجم ة ذات العالق وفي مجال التنسيق بين اإلدارات الجمرآية المختلف

أثير في سرعة ا                  أثير في سرعة ا                 مفهوم التعاون مع جميع األجهزة الحكومية العاملة في الدائرة الجمرآية لما في ذلك من ت راج  مفهوم التعاون مع جميع األجهزة الحكومية العاملة في الدائرة الجمرآية لما في ذلك من ت راج  إلف إلف
ة                . . عن اإلرساليات المستوردة وضمان أمنها وسالمتها     عن اإلرساليات المستوردة وضمان أمنها وسالمتها      ل منظوم ة تمث ة الجمرآي ي أن العملي ق العمل ة              ويثبت التطبي ل منظوم ة تمث ة الجمرآي ي أن العملي ق العمل ويثبت التطبي

ا يسمى تكامل العمل                             ا لتحقق م ا بينه ة تعمل بالتنسيق فيم زة الحكومي ا يسمى تكامل العمل                            عمل متكاملة تجمع عددًا آبيرًا من األجه ا لتحقق م ا بينه ة تعمل بالتنسيق فيم زة الحكومي     ..عمل متكاملة تجمع عددا  آبيرا  من األجه
ة الم        ة الم       فتوفير المختبرات والمحاجر الصحية والزراعي اس           فتوفير المختبرات والمحاجر الصحية والزراعي ار والقي زة االختب دات وأجه امًال بالمع زًا متك زة تجهي اس           جه ار والقي زة االختب دات وأجه امال  بالمع زا  متك زة تجهي جه

ائع         ى البض يص عل رعة التخل ي س ًا ف ب دورًا حيوي ة، يلع ة المؤهل الكوادر الفني ة ب ائع        والمدعم ى البض يص عل رعة التخل ي س ا  ف ب دورا  حيوي ة، يلع ة المؤهل الكوادر الفني ة ب  والمدعم
ة   ارة الدولي ياب التج هيل انس ي تس هم ف ة، ويس احات الجمرآي ن الس ة  م ارة الدولي ياب التج هيل انس ي تس هم ف ة، ويس احات الجمرآي ن الس زة    . . م ع األجه ارك م اون الجم إن تع ذلك ف زة  آ ع األجه ارك م اون الجم إن تع ذلك ف آ

                                                      
بنـك التنميـة    بنـك التنميـة    ظيمـه   ظيمـه   ننتتبب  قـام قـام الذي  الذي  تم عرض حالة المملكة العربية السعودية في اجتماع الخبراء حول تسهيل التجارة،             تم عرض حالة المملكة العربية السعودية في اجتماع الخبراء حول تسهيل التجارة،               ) ) 364((
 .. اإلسكوا في هذا االجتماع اإلسكوا في هذا االجتماعتتشاركشارك، و، و٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمبر سبتمبر // أيلول أيلول٢٨٢٨-٢٧٢٧في جدة خالل الفترة في جدة خالل الفترة   (Islamic Development Bank)اإلسالمي اإلسالمي 
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ا ة وتب ة داخل الدول االحكومي ة وتب ة داخل الدول اليات  الحكومي ال التحري عن اإلرس ي مج ة ف زة األمني ا، وخاصة األجه ات معه اليات  دل المعلوم ال التحري عن اإلرس ي مج ة ف زة األمني ا، وخاصة األجه ات معه دل المعلوم
واد        رب الم ع تس ة ومن ذ الجمرآي ى المناف ة عل ام الرقاب ي إحك ارك ف وي دور الجم م، يق تبه به خاص المش واد       واألش رب الم ع تس ة ومن ذ الجمرآي ى المناف ة عل ام الرقاب ي إحك ارك ف وي دور الجم م، يق تبه به خاص المش واألش

 ..الممنوعة إلى البالدالممنوعة إلى البالد
 
دة    -٥٥ ة الموح ة الدولي س التجاري عودية األس ارك الس ق الجم ر، تطب ال آخ ي مج دة   وف ة الموح ة الدولي س التجاري عودية األس ارك الس ق الجم ر، تطب ال آخ ي مج ن وف درت ع ي ص ن الت درت ع ي ص  الت

ين الجمرآي                 ين الجمرآي                منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال التثم منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال التثم
وحماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ الدولية والنظام المنسق، مما ساهم مساهمة فعالة في تسهيل انسياب                   وحماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ الدولية والنظام المنسق، مما ساهم مساهمة فعالة في تسهيل انسياب                   

 ..سلع المقلدة والمغشوشة إلى البالدسلع المقلدة والمغشوشة إلى البالدالبضائع والحد  بشكل ملحوظ من دخول الالبضائع والحّد بشكل ملحوظ من دخول ال
 
اون                 -٦٦ دول مجلس التع اون                أما على المستوى اإلقليمي، فتطبق الجمارك السعودية، في إطار االتحاد الجمرآي ل دول مجلس التع أما على المستوى اإلقليمي، فتطبق الجمارك السعودية، في إطار االتحاد الجمرآي ل

ى    ي طرأت عل ة الت ع التطورات الحديث ع دول المجلس يتواآب م د م ارك موح ام جم ة، نظ يج العربي دول الخل ى   ل ي طرأت عل ة الت ع التطورات الحديث ع دول المجلس يتواآب م د م ارك موح ام جم ة، نظ يج العربي دول الخل ل
ال التب      ي مج ة ف ة، خاص ارة الدولي ال التب     التج ي مج ة ف ة، خاص ارة الدولي تندات      التج دقيق المس بقا، وت ات مس ات والبيان ي للمعلوم تندات      ادل اإللكترون دقيق المس بقا، وت ات مس ات والبيان ي للمعلوم  ادل اإللكترون

ة   ات، وتهيئ ن الممنوع ا م ن خلوه د م د التأآ ولها بع رد وص ا بمج يص عليه الية، والتخل ول اإلرس ل وص ة  قب ات، وتهيئ ن الممنوع ا م ن خلوه د م د التأآ ولها بع رد وص ا بمج يص عليه الية، والتخل ول اإلرس ل وص  قب
 ..المنافذ الجمرآية لتطبيق ذلك، خاصة على البضائع المعفاة من الرسوم الجمرآيةالمنافذ الجمرآية لتطبيق ذلك، خاصة على البضائع المعفاة من الرسوم الجمرآية

 
ة السعودية خالل     وفيما يتعلق بموضوع تسهيل الت وفيما يتعلق بموضوع تسهيل الت  -٧٧ ة العربي ة السعودية خالل     جارة، نجم عن اإلجراءات التي اتخذتها المملك ة العربي جارة، نجم عن اإلجراءات التي اتخذتها المملك

 : : الحقبة الماضية عدد من اآلثار اإليجابية في تسهيل التجارة، أهمها التاليةالحقبة الماضية عدد من اآلثار اإليجابية في تسهيل التجارة، أهمها التالية
 

ة     ))أأ((  راض الجمرآي ة األغ د لكاف ي الموح ان الجمرآ ل بالبي ة    العم راض الجمرآي ة األغ د لكاف ي الموح ان الجمرآ ل بالبي دير،  ((العم ادة تص دير، إع تيراد، تص دير،  اس ادة تص دير، إع تيراد، تص اس
دير مؤ   ت، تص ال مؤق ت، إدخ دير مؤ  ترانزي ت، تص ال مؤق ت، إدخ ائي  ترانزي ة، إحص فية فوري ت، تص ائي  ق ة، إحص فية فوري ت، تص اون    ) ) ق س التع ارك دول مجل ع جم ي جمي اون    ف س التع ارك دول مجل ع جم ي جمي ف

 ؛؛وذلك في إطار االتحاد الجمرآيوذلك في إطار االتحاد الجمرآيالخليجي الخليجي 
 

هيل    ))بب((  يط وتس ال تبس ي مج ة ف ارك العالمي ة الجم ة عن منظم ة المنبثق ة الدولي ى االتفاقي هيل   االنضمام إل يط وتس ال تبس ي مج ة ف ارك العالمي ة الجم ة عن منظم ة المنبثق ة الدولي ى االتفاقي االنضمام إل
ة          ))آيوتوآيوتو((اإلجراءات الجمرآية   اإلجراءات الجمرآية    ة          ، وتكليف فريق عمل لدراسة اتفاقي و ((، وتكليف فريق عمل لدراسة اتفاقي و آيوت ة لتبسيط وتسهيل اإلجراءات        الال) ) آيوت ة لتبسيط وتسهيل اإلجراءات        معدل معدل

 ؛؛الجمرآية تمهيدا  لالنضمام إليهاالجمرآية تمهيدًا لالنضمام إليها
 

ام                 ))جج((  ام                االنضمام إلى اتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروآسل ع  أدى   أدى  ١٩٨٣١٩٨٣االنضمام إلى اتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروآسل ع
ر استخدام مسميات البضائع                          ة عب ة مع إحصاءات التجارة الدولي ة للمملك ر استخدام مسميات البضائع                         إلى توافق إحصاءات التجارة الخارجي ة عب ة مع إحصاءات التجارة الدولي ة للمملك إلى توافق إحصاءات التجارة الخارجي

ًاالمتالمت ة عالمي ا داول ة عالمي ا       ..داول ان آخره ي آ ال، الت ذا المج ي ه ورات ف ة التط ة بمواآب ت المملك د التزم ا      وق ان آخره ي آ ال، الت ذا المج ي ه ورات ف ة التط ة بمواآب ت المملك د التزم   وق
ام    ام   تعديالت النظام المنسق لع اذ            ٢٠٠٢٢٠٠٢تعديالت النظام المنسق لع ى اتخ ًا عل دول األخرى وهي تعمل حالي ات ال زامن مع تطبيق اذ            ، وبشكل مت ى اتخ ا  عل دول األخرى وهي تعمل حالي ات ال زامن مع تطبيق ، وبشكل مت

 ؛؛٢٠٠٧٢٠٠٧  يونيويونيو// من حزيران من حزيرانابتداءابتداءالخطوات الالزمة لتطبيق التعديالت الجديدة الخطوات الالزمة لتطبيق التعديالت الجديدة 
 

ية    إإ ))دد((  وانئ الرئيس ي الم ة ف تودعات عام ة مس ية    قام وانئ الرئيس ي الم ة ف تودعات عام ة مس دمام  ((قام اء ال دة ومين اء ج دمام  مين اء ال دة ومين اء ج اليات  ) ) مين زين اإلرس اليات  لتخ زين اإلرس لتخ
 ؛؛الواردة، دون تحصيل الرسوم الجمرآية عليهاالواردة، دون تحصيل الرسوم الجمرآية عليها

 
ل      ))•((  ة مث ائع المتماثل ن البض راج ع ق اإلف ى تطبي عودية إل ارك الس دت الجم ل     عم ة مث ائع المتماثل ن البض راج ع ق اإلف ى تطبي عودية إل ارك الس دت الجم د ((عم اب والحدي د األخش اب والحدي األخش

يارات ياراتوالس ر ) ) والس اء اإلج تم إنه ث ي ولها، بحي ل وص ر قب اء اإلج تم إنه ث ي ولها، بحي ل وص الل  قب ن خ ة م ة المتوجب وم الجمرآي يل الرس الل  اءات وتحص ن خ ة م ة المتوجب وم الجمرآي يل الرس اءات وتحص
ات مع                       ة المحتوي د من مطابق ة للتأآ ى المعاين ات مع                      المستندات، وبحيث يقتصر دور الجمارك عند وصول اإلرسالية عل ة المحتوي د من مطابق ة للتأآ ى المعاين المستندات، وبحيث يقتصر دور الجمارك عند وصول اإلرسالية عل

 ؛؛المستندات المقدمةالمستندات المقدمة
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اون               ) ) الترانزيتالترانزيت((تم إلغاء إجراءات النقل بالعبور      تم إلغاء إجراءات النقل بالعبور       ))وو((  اد الجمرآي مع دول مجلس التع اون               في إطار االتح اد الجمرآي مع دول مجلس التع في إطار االتح
ا وتحصل      الخالخ ي إجراءاته ارجي وتنه الم الخ ن الع س م دول المجل واردة ل ة ال لع األجنبي اين الس ث تع ي، بحي ا وتحصل      ليج ي إجراءاته ارجي وتنه الم الخ ن الع س م دول المجل واردة ل ة ال لع األجنبي اين الس ث تع ي، بحي ليج

ذلك                       ى مقاصدها آ دخول إل ا بال س، ويسمح له ذلك                      الرسوم الجمرآية المتوجبة عليها في أول منفذ جمرآي لدول المجل ى مقاصدها آ دخول إل ا بال س، ويسمح له الرسوم الجمرآية المتوجبة عليها في أول منفذ جمرآي لدول المجل
 ؛؛امةامةتنتقل السلع الوطنية بين دول المجلس معفاة من الرسوم الجمرآية بحرية تتنتقل السلع الوطنية بين دول المجلس معفاة من الرسوم الجمرآية بحرية ت

 
ا من السفارات                     ))زز((  تندات المصاحبة له أ والمس ا من السفارات                    تم إلغاء إجراءات التصديق والتوقيع على شهادة المنش تندات المصاحبة له أ والمس تم إلغاء إجراءات التصديق والتوقيع على شهادة المنش

أ فقط              أ فقط             والممثليات السعودية واالآتفاء بتصديق الجهة المختصة بإصدار شهادة المنش ك في سرعة        . . والممثليات السعودية واالآتفاء بتصديق الجهة المختصة بإصدار شهادة المنش د أسهم ذل ك في سرعة      وق د أسهم ذل وق
 ..انسياب البضائع إلى المملكةانسياب البضائع إلى المملكة

 
 )٣٦٥(رقطدولة   -الد

 
ة السعودية وب         يي حدود   حدود  يي منفذ جمرآ   منفذ جمرآ  يوجد في قطر  يوجد في قطر    ة العربي ة السعودية وب          مع المملك ة العربي ا أن   مع المملك ا أن  م ا من         م اءة التجارة ودورته ا من          آف اءة التجارة ودورته  آف

د المصدر ودول العب د المصدر ودول العبالبل ائورورالبل ى دول المقصد النه ائ إل ى دول المقصد النه از الجمرآيي إل اءة الجه دى آف دد بم از الجمرآ تتح اءة الجه دى آف دد بم دأ ج، ، يي تتح دأ جتب ارك قطر تب ارك قطر م م
اء     ن تدخل بياناته    ن تدخل بياناته    أأ على    على   إلكترونيا ،إلكترونيًا،مراحل إنجاز العملية الجمرآية باستالم مستند الشحن        مراحل إنجاز العملية الجمرآية باستالم مستند الشحن         ى نظام المين ك إل د ذل اء     بع ى نظام المين ك إل د ذل   . . بع

ق مخلص               أأآما  آما   ًا عن طري تند الشحن إلكتروني ق مخلص               ن جمارك قطر تستقبل مس ا  عن طري تند الشحن إلكتروني ارك    يين جمارك قطر تستقبل مس ارك     الجم د  الجم د فق ة  ألأل أدخل عدد من ا        أدخل عدد من ا       فق ة  نظم نظم
ات   يي آنظام آل آنظام آلييحاسوبية في آثير من عمليات ميناء قطر الجمرآ      حاسوبية في آثير من عمليات ميناء قطر الجمرآ      الال ة الحاوي ات    متكامل وسريع لمناول ة الحاوي  ونظام خاص    ونظام خاص   ،، متكامل وسريع لمناول

بكة العا    ات بالش ة الحاوي دات مناول ربط مع بكة العا   ي ات بالش ة الحاوي دات مناول ربط مع اء ي ة للمين اء م ة للمين ادل   ،،م ية لتب وب رئيس دة حاس ادل    ووح ية لتب وب رئيس دة حاس   ووح
 .. ونظام موحد للمعالجة يساعد العمالء على تخليص واستالم بضائعهم سريعا  ونظام موحد للمعالجة يساعد العمالء على تخليص واستالم بضائعهم سريعًا،، العمالء العمالءععالمعلومات مالمعلومات م

 
 )٣٦٦(الجمهورية اللبنانية  -اءه

 
الز                  ل ال الز                غالبًا ما آانت المعامالت الجمرآية في لبنان تشكل عوائق جمة من جراء الوقت الطوي ل ال راج  ممغالبا  ما آانت المعامالت الجمرآية في لبنان تشكل عوائق جمة من جراء الوقت الطوي راج   لإلف  لإلف

ومن أجل معالجة     ومن أجل معالجة       . . االقتصاداالقتصاد وشكلت عبئا  على      وشكلت عبئًا على     ةة تكاليف غير ضروري    تكاليف غير ضروري    إلى  إلى ))367((وقد أدت هذه الثغرات   وقد أدت هذه الثغرات   .  .  ن السلع ن السلع عع
 في المائة من اإليرادات العامة للدولة بفعالية،         في المائة من اإليرادات العامة للدولة بفعالية،        ٤٥٤٥ذلك وبغية ضمان تحصيل اإليرادات الجمرآية التي تشكل نحو          ذلك وبغية ضمان تحصيل اإليرادات الجمرآية التي تشكل نحو          

 . . ))368((جماركجماركهورية اللبنانية بتغيير جذري للنظام القائم في الهورية اللبنانية بتغيير جذري للنظام القائم في الممقامت الجقامت الج
 

ائي                  ))369((بدأ اإلصالح من خالل برنامج    بدأ اإلصالح من خالل برنامج      م المتحدة اإلنم امج األم دولي وبرن اه آل من البنك ال ائي                   يرع م المتحدة اإلنم امج األم دولي وبرن اه آل من البنك ال  ومن    ومن     .. يرع
ال                 ،  ،  ))370(( إصالح النظام الجمرآي     إصالح النظام الجمرآي    ججأهداف برنام أهداف برنام  فافية واالنتق ر ش امالت لجعل النظام أآث ة تخليص المع ال                 ميكن فافية واالنتق ر ش امالت لجعل النظام أآث ة تخليص المع ى ميكن ى إل   إل

ار       ة والتج لطات الجمرآي ين الس ا ب ادمية م ل تص ة أق ار      عالق ة والتج لطات الجمرآي ين الس ا ب ادمية م ل تص ة أق ان      وو  . . عالق ك، آ ق ذل مان تطبي ل ض ن أج ان      م ك، آ ق ذل مان تطبي ل ض ن أج  م
اتية وإدخال تكنولوجي            ة المؤسس اتية وإدخال تكنولوجي           ال بد من المضي في الميكنة وتحديث البني ة المؤسس ى مراحل       ااال بد من المضي في الميكنة وتحديث البني ك عل م ذل د ت ى مراحل        المعلومات وق ك عل م ذل د ت  المعلومات وق

                                                      
 ..qa.gov.mofa.www: :  اإلنترنت اإلنترنت–ولة قطر على شبكة المعلومات الدولية ولة قطر على شبكة المعلومات الدولية في دفي دالموقع الرسمي لوزارة االقتصاد والمالية الموقع الرسمي لوزارة االقتصاد والمالية )  )  ٣٦٥((

 ..htm.index/customs/lb.gov.customs.www://http: :  على موقع الجمارك اللبنانية على موقع الجمارك اللبنانيةكما ورد تماما كما ورد تماماً)  )  366((

 Bernard Hoekman, Trade Policy Developments in the  ييا ورد فا ورد فمموو  دة اإلنمائيدة اإلنمائيححتت األمم الم األمم المبرنامجبرنامجمباحثات مباحثات مستقاة من مستقاة من )  )  367((
 Middle East and North Africa . .في في تماما  تماماً ما ورد ما ورد  و وpdf.Lebanon-ormRef%20Customs/documents/org.ppmi.www://http.. 

 ..المصدر السابقالمصدر السابق  ) ) 368((

 ..سجل األراضيسجل األراضيالجمارك والجمارك ووو  ،،الماليةالمالية: :  في وزارة المالية في وزارة الماليةةةإلدارات الثالثإلدارات الثالثااضم المشروع إصالح ضم المشروع إصالح )  )  369((

))370 ( (  12/9/2005, last access,pdf.Lebanon-Reform%20Customs/documents/org.ppmi.www://http.. 
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ى   ١٣١٣تضمنت تضمنت  د إل ا بع وة خفضت فيم ى    خط د إل ا بع وة خفضت فيم مل ٥٥ خط ط تش وات فق مل  خط ط تش وات فق يش   : :  خط ول تصريح التفت دخول، وقب يش   تصريح ال ول تصريح التفت دخول، وقب تصريح ال
 . . وضمان صحة المعلومات والدفعوضمان صحة المعلومات والدفع

 
دأت المرح   د ب دأت المرح وق د ب ام   وق ي ع روع ف ى للمش ة األول ام   ل ي ع روع ف ى للمش ة األول ا    ١٩٩٥١٩٩٥ل وم وهيكلته ديث الرس ى تح زت عل ث ترآ ا    ، حي وم وهيكلته ديث الرس ى تح زت عل ث ترآ  ، حي

ات      ((فتم تسهيلها بشكل أفقي       فتم تسهيلها بشكل أفقي        ات التعريف ات      أي عدد فئ ات التعريف ات     ((وعامودي   وعامودي   ) ) أي عدد فئ ات     أي عدد معدالت التعريف ا    ).).أي عدد معدالت التعريف ا   آم ذلك  اتبعت اتبعت  آم ذلك   آ  آ
ة ايير الدولي التخليص المع راءات الخاصة ب ةاإلج ايير الدولي التخليص المع راءات الخاصة ب م   . . ))٣٧١((اإلج م وت تبدالوت تبدالاس دة٢٦٢٦ نحو  نحو اس ة واح كلية بوثيق ة ش دة وثيق ة واح كلية بوثيق ة ش  سميت  سميت  وثيق

ار من                . . وثيقة الصفحة الواحدة  وثيقة الصفحة الواحدة   دة آمعي ة المعتم ذه الوثيق ة ه ار من              وتمت ترجم دة آمعي ة المعتم ذه الوثيق ة ه اد وتمت ترجم اد االتح م المتحدة ألول    االتح ي واألم م المتحدة ألول     األوروب ي واألم  األوروب
ارك         ""نجم نجم ""وبعد وضع النماذج المميكنة، أدخل نظام       وبعد وضع النماذج المميكنة، أدخل نظام         . . مرةمرة رة في نظام جم ة ألول م ارك المميكن ارك         ، أي نظام الجم رة في نظام جم ة ألول م ارك المميكن ، أي نظام الجم

ول ي أيل روت ف أ بي ولمرف ي أيل روت ف أ بي ام //مرف ن ع بتمبر م ام س ن ع بتمبر م ار ب١٩٩٧١٩٩٧س ي مط ار ب، وف ي مط ي آب، وف روت ف ي آبي روت ف ام //ي طس ع ام أغس طس ع م ١٩٩٨١٩٩٨أغس م ، وت  ، وت
م المتحدة للتجارة       " " نجم نجم ""ويتبع ويتبع   . . ٢٠٠٠٢٠٠٠إدخاله في جميع المرافق الجمرآية بنهاية عام  إدخاله في جميع المرافق الجمرآية بنهاية عام   ؤتمر األم امج م م المتحدة للتجارة       نظام برن ؤتمر األم امج م نظام برن

 ). ). إسكويداإسكويدا((والتنمية المسمى بالنظام المميكن والتنمية المسمى بالنظام المميكن 
 

ال  أن المراحل النهائية للمشروع شهدت        أن المراحل النهائية للمشروع شهدت       إلىإلىوتجدر اإلشارة   وتجدر اإلشارة     ال االنتق ور "" نحو نظام    نحو نظام   االنتق ور ن ات   ، ، ""ن ة عملي ات   أو ترجم ة عملي أو ترجم
ة المضافة                . . اإللكترونياإللكترونيالمتداولة على الموقع    المتداولة على الموقع    " " نجمنجم"" رابط للقيم ة المضافة              أما المرحلة األخيرة فتشمل وضع شبكة الت رابط للقيم التي  التي    أما المرحلة األخيرة فتشمل وضع شبكة الت

 . . تربط ما بين عمليات الشرآات والمصارف والبنوك والتأمينتربط ما بين عمليات الشرآات والمصارف والبنوك والتأمين
 

ة   ة وآلم م""وآلم منج ارة  " " نج ار لعب ارة  اختص ار لعب اتي ""اختص ي معلوم ام جمرآ اتي نظ ي معلوم ام جمرآ ار   ""نظ ي الجم لع ف يص الس ام لتخل و نظ ار   ، وه ي الجم لع ف يص الس ام لتخل و نظ ك ك ، وه
املين         ة المتع اء اإلجراءات وخدم اءة إنه املين        اللبنانية، يهدف إلى تخفيض وقت التخليص الجمرآي ورفع آف ة المتع اء اإلجراءات وخدم اءة إنه ويغطي  ويغطي    . . اللبنانية، يهدف إلى تخفيض وقت التخليص الجمرآي ورفع آف

ة          ٩٠٩٠النظام مينائي بيروت وطرابلس، باإلضافة إلى مطار بيروت، آما أنه يغطي            النظام مينائي بيروت وطرابلس، باإلضافة إلى مطار بيروت، آما أنه يغطي             ة التجاري ة من الحرآ ة           في المائ ة التجاري ة من الحرآ  في المائ
ذي         . .  في المائة من الرسوم الجمرآية      في المائة من الرسوم الجمرآية     ٩٥٩٥وو ذا النظام ال تند ه ذي       ويس ذا النظام ال تند ه ى           ويس ا المعلومات واالتصاالت إل ى            يستخدم تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت إل  يستخدم تكنولوجي

 ..المعايير الدولية، ويوفر قاعدة معلومات عن التجارة الخارجية واإلجراءات الجمرآيةالمعايير الدولية، ويوفر قاعدة معلومات عن التجارة الخارجية واإلجراءات الجمرآية
 

دم  ٢٠٠١٢٠٠١، وقد بدأ استخدامه  في عام     ، وقد بدأ استخدامه  في عام     ""نجمنجم""فيمكن التجار من الدخول إلى نظام       فيمكن التجار من الدخول إلى نظام       " " نورنور""أما نظام   أما نظام     دم  ، وهو يق ، وهو يق
 ..الخدمات دون مقابلالخدمات دون مقابل

 
ى الن  افة إل ى النوباإلض افة إل ارة   وباإلض ائيات التج ام إلحص اء نظ ة بإنش ة اللبناني ت الحكوم ابقين، قام امين الس ارة   ظ ائيات التج ام إلحص اء نظ ة بإنش ة اللبناني ت الحكوم ابقين، قام امين الس  ظ

ة يعرف باسم     ة يعرف باسم    الخارجي ارة    " " اليت اليت ""الخارجي ارة    وهو اختصار لعب ع أو     . . Lebanon International Trade Exchangeوهو اختصار لعب ع أو   وهو موق وهو موق
ارك واإلجراءات الجم ه ينشر اإلطار التشريعي للجم ت، وفي بكة اإلنترن ى ش ة عل ارك اللبناني ارك واإلجراءات الجمصفحة الجم ه ينشر اإلطار التشريعي للجم ت، وفي بكة اإلنترن ى ش ة عل ارك اللبناني ة صفحة الجم ة رآي رآي

ولضمان الشفافية، تقوم إدارة الجمارك اللبنانية بإصدارات سنوية وربع سنوية وشهرية حول               ولضمان الشفافية، تقوم إدارة الجمارك اللبنانية بإصدارات سنوية وربع سنوية وشهرية حول                 . . وآافة المعلومات وآافة المعلومات 
ات                       ا تنشر االتفاقي ذلك، آم ق ب رة تتعل ة، وإحصائيات أخرى آثي ة الجمرآي ة والتعريف ق بالتجارة الخارجي ات                      ما يتعل ا تنشر االتفاقي ذلك، آم ق ب رة تتعل ة، وإحصائيات أخرى آثي ة الجمرآي ة والتعريف ق بالتجارة الخارجي ما يتعل

انون ا    ى ق افة إل ة، باإلض ة واإلقليمي ة الثنائي انون ا   التجاري ى ق افة إل ة، باإلض ة واإلقليمي ة الثنائي ل     التجاري دل تحوي افر ومع ل المس ي ودلي دليل الجمرآ ارك وال ل     لجم دل تحوي افر ومع ل المس ي ودلي دليل الجمرآ ارك وال لجم
الت التالعم ا     . . العم تخدمت تكنولوجي ارك واس اع الجم يم قط ريعي لتنظ ار التش ة اإلط ة اللبناني رت الحكوم ذا وف ا   هك تخدمت تكنولوجي ارك واس اع الجم يم قط ريعي لتنظ ار التش ة اإلط ة اللبناني رت الحكوم ذا وف هك

ارة              ة بالتج ات المتعلق ر المعلوم وفير ونش ت بت ا قام اءة، آم ر آف از أآث ون اإلنج االت ليك ات واالتص ارة             المعلوم ة بالتج ات المتعلق ر المعلوم وفير ونش ت بت ا قام اءة، آم ر آف از أآث ون اإلنج االت ليك ات واالتص المعلوم
 ..ت الجمرآية والتعريفة الجمرآية، ما يزيد شفافية اإلجراءات والوثائق والمعلوماتت الجمرآية والتعريفة الجمرآية، ما يزيد شفافية اإلجراءات والوثائق والمعلوماتالخارجية واإلجراءاالخارجية واإلجراءا

 
 

                                                      
 ..))ستة أرقامستة أرقام((  HS    تبع لبنان النظام المتناغم للتعريفاتتبع لبنان النظام المتناغم للتعريفاتاا  ١٩٩٦١٩٩٦  ينايريناير//لثانيلثانيكانون اكانون ا  ١١في في )  )  371((
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 )٣٧٢( المملكة المغربية -اوو
 

ذه القواعد بانتظام      .  .   الذي ينظم اإلجراءات الجمرآية هو قواعد الجمارك        الذي ينظم اإلجراءات الجمرآية هو قواعد الجمارك       القانون األساسي القانون األساسي   ذه القواعد بانتظام      وتجدد ه د  ،  ،  وتجدد ه د  وق وق
ديل  ديل جرى التع ي جرى التع ر ف ي الرئيسي األخي ر ف ام الرئيسي األخي ام ع ىباإلضافةباإلضافةوو.  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ع ى إل ك،  إل ك،  ذل ات  ذل اك تعليم ات هن اك تعليم ة إإهن ة متكامل ة وتعريف ة داري ة متكامل ة وتعريف داري

اً   متوفرة  متوفرة  المعلومات  المعلومات هذههذه، و ، و  وعلى اإلنترنت   وعلى اإلنترنت  ييفي شكل وثائق  في شكل وثائق  متاحة  متاحة   ا    مجان ا    . . كل األطراف صاحبة المصلحة     كل األطراف صاحبة المصلحة     لل   مجان ا  وفيم وفيم
ل   ات، تجع ة المعلوم ر وإتاح ق بنش ل  يتعل ات، تجع ة المعلوم ر وإتاح ق بنش ارك   يتعل ارك الجم ةالجم ةالمغربي ات ال الالمغربي اتمعلوم وفرةمعلوم وفرة مت ورلل   مت ورلجمه للجمه ول آ ل ح ول آ راءات    ح راءات اإلج اإلج

ا  الوسائل  الوسائل  طريق  طريق  عن  عن    والممارسات الجمرآية والممارسات الجمرآية  ا  المتعارف عليه ع    ( (المتعارف عليه ع   موق ة،   وو،  ،  اإلنترنت اإلنترنت موق ة،   التعريف ام،   الالخطار   خطار   واإلواإلالتعريف ام،   ع وفي  وفي  ع
ارك        اإلنترنت   اإلنترنت  موقعموقعويمكن الوصول إلى    ويمكن الوصول إلى        ..)) وغيرها  وغيرها المعارضالمعارض ارك     الخاص بالجم ال،     الخاص بالجم اتف النَق اتف النق ال،     باله ة      باله يلة فعال ة      وهو وس يلة فعال وهو وس

وم ب   بالمعلومات المفيدة جدا    بالمعلومات المفيدة جدًا  ةةغنيغنيوو  ةةبسيطبسيطوو وم ب  يق ة    يق ة    دمج آل المعلومات العام ه  الوصول  الوصول سهل سهل يي   واحد  واحد مصدر مصدر في  في  دمج آل المعلومات العام ه  إلي .  .   إلي
 ..في النشرة الرسميةفي النشرة الرسميةالجمارك الجمارك  قانون  قانون علىعلى   التي تطرأ التي تطرأالتغييراتالتغييراتآذلك تنشر آذلك تنشر 

 
ك       ك     ونظام الجمارك المغربية إلدارة وتحليل المخاطر مميكن بالكامل ويطبق على آل المجاالت، بما في ذل ونظام الجمارك المغربية إلدارة وتحليل المخاطر مميكن بالكامل ويطبق على آل المجاالت، بما في ذل

وقد تم تطوير  وقد تم تطوير    . . لمميكنلمميكنومكاتب الجمارك مربوطة جميعها بالنظام ا  ومكاتب الجمارك مربوطة جميعها بالنظام ا    . . الموافقة للشرآات على اإلجراءات المبسطة    الموافقة للشرآات على اإلجراءات المبسطة    
ى موظفي              ٢٠٠٥٢٠٠٥وفي عام   وفي عام     . . إدارة وتحليل المخاطر على مدى سنوات عدة      إدارة وتحليل المخاطر على مدى سنوات عدة       ات إل ديم بيان ى موظفي              ، سيتم تحديث النظام لتق ات إل ديم بيان ، سيتم تحديث النظام لتق

ى خضوع البضائع المشحونة للفحص                     ؤدي إل ة التي ت ى خضوع البضائع المشحونة للفحص                    الجمارك حول األسباب المعنوي ؤدي إل ة التي ت وآنتيجة لتطوير نظام      وآنتيجة لتطوير نظام        . . الجمارك حول األسباب المعنوي
وقد أدى التحديث إلى    وقد أدى التحديث إلى      . .  في المائة   في المائة  ١٠١٠ في المائة إلى      في المائة إلى     ١٠٠١٠٠ن  ن  إدارة وتحليل المخاطر، انخفض معدل فحص السلع م       إدارة وتحليل المخاطر، انخفض معدل فحص السلع م       

 ..زيادة العائد من ناحية الكفاءة وزيادة التأثيرزيادة العائد من ناحية الكفاءة وزيادة التأثير
 

ة، ت  بة للمراجع ة، توبالنس بة للمراجع اركجريجريوبالنس ارك الجم ل الجم ل قب ة قب ة الموافق ى الشرآاتلشرآاتلل   الموافق ى ا عل تعمال  عل تعمال س دقيقاإلجراءاتاإلجراءاتس دقيق الُمبسطة ت ا  ًا  الم بسطة ت
ابات       تدقيقتدقيقويستمر ال ويستمر ال .  .   المتعارف عليها   المتعارف عليها   الممارسات  الممارسات على الحسابات متبعة  على الحسابات متبعة   ى حس ابات     عل ى حس د     وسجالت الشرآات   وسجالت الشرآات   عل ى بع د      حت ى بع  حت

زام على التجار غير المخولين  لضمان   على التجار غير المخوليِن لضمان   ويتم التدقيق أيضا    ويتم التدقيق أيضًا   .  .  ذلكذلك زام االلت ة  االلت القوانين الجمرآي ة   ب القوانين الجمرآي ا   وو.  .   ب ا   في الوقت الح لي ال لي ال في الوقت الح
وفر ا  ل ت وفر ا يمث ل ت وّظفينيمث وظ فينلم ى لم دربين عل ى  الم دربين عل دقيق  الم ات الت دقيق  تقني ات الت كلة، تقني كلة، مش د  مش ه َق ه ق د  لكن كلة  لكن بح مش كلة  يص بح مش تقبل   يص ي المس تقبل   ف ي المس د  ف د عن ع ع توستوسعن
ى مساعدة    ااضروري  ضروري  الال  جعل من جعل من  ق د ي   َقد ي   على نطاق أوسع، ما     على نطاق أوسع، ما    واستعمالهاواستعمالها  اإلجراءاتاإلجراءات ى مساعدة    لحصول عل ى    لحصول عل ى     عل دريب    عل دريب   الت ى  الت ى  عل عل

 .. مثال مثالوالهيئات المهنية والهيئات المهنيَةالضرائب الضرائب تقنيات التدقيق من سلطات تقنيات التدقيق من سلطات 
 

وب في ظل إجراءات مريحة                       ة األمن أو الضمان المطل ارك المغربي وب في ظل إجراءات مريحة                     وتميز الجم ة األمن أو الضمان المطل ارك المغربي دخول المؤقت    ((وتميز الجم ل ال دخول المؤقت    مث ل ال مث
نيع نيعوالتص تور   ) ) والتص ي تس لع الت بة للس ك بالنس تور   وذل ي تس لع الت بة للس ك بالنس ي وذل تعمال المنزل ي د لالس تعمال المنزل وفير      . . د لالس تم ت ة، ي راءات المريح بة لإلج وفير    فبالنس تم ت ة، ي راءات المريح بة لإلج فبالنس

ا     . . أو بموجب إيداعات  أو بموجب إيداعات  ) ) سنداتسندات((الضمان من خالل ضمان بنكي      الضمان من خالل ضمان بنكي       ا   أما بالنسبة للتجار الذين يتمتعون بسمعة جيدة فيم أما بالنسبة للتجار الذين يتمتعون بسمعة جيدة فيم
دًا بالنسبة للسلع المستوردة         . . يتعلق بالمداخيل، فيكون الضمان من خالل تعهد بسيط   يتعلق بالمداخيل، فيكون الضمان من خالل تعهد بسيط    ة ج دا  بالنسبة للسلع المستوردة       واإلجراءات مرن ة ج بشكل  بشكل  واإلجراءات مرن

ادة تصديرها والتي         . . مؤقت للتصنيع مؤقت للتصنيع  وي إع ادة تصديرها والتي       فعلى سبيل المثال، ال ضرورة للضمان بالنسبة للسلع المستوردة المن وي إع فعلى سبيل المثال، ال ضرورة للضمان بالنسبة للسلع المستوردة المن
ي  ورد األجنب ة الم ي ملكي ى ف ي تبق ورد األجنب ة الم ي ملكي ى ف ن     . . تبق ي، يمك تعمال المنزل توردة لالس لع المس بة للس ن   وبالنس ي، يمك تعمال المنزل توردة لالس لع المس بة للس  وبالنس

دفع، أي          وتكون ضمانات الد  وتكون ضمانات الد    . .  يوما   يوماً ٤٥٤٥ أو    أو   ٣٠٣٠ أو    أو   ١٥١٥تأجيل دفع الرسوم الجمرآية فترة      تأجيل دفع الرسوم الجمرآية فترة       د بنكي بال اًال بتعه دفع، أي          فع إجم د بنكي بال اال  بتعه فع إجم
وغالبا  ما يكون اإليداع في حالة وجود نزاع بخصوص الكم المحدد من الرسوم والضرائب                 وغالبًا ما يكون اإليداع في حالة وجود نزاع بخصوص الكم المحدد من الرسوم والضرائب                   . . إما بشيك أو بإيداع   إما بشيك أو بإيداع   

 ..المفروضةالمفروضة
 

ات       ا سياس ك بتبنيه ة، وذل ايير الدولي اد المع ي اعتم باقة ف ت س ة آان ارك المغربي إن الجم ة، ف ي النهاي ات     وف ا سياس ك بتبنيه ة، وذل ايير الدولي اد المع ي اعتم باقة ف ت س ة آان ارك المغربي إن الجم ة، ف ي النهاي وف
 ..لفترة األخيرة، ال سيما عند قيام الحكومة المغربية بتطوير ومراجعة اإلجراءات الجمرآيةلفترة األخيرة، ال سيما عند قيام الحكومة المغربية بتطوير ومراجعة اإلجراءات الجمرآيةمشجعة للتجارة في امشجعة للتجارة في ا
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 )٣٧٣(الجمهورية التونسية  -ايز

 
ي     ين ف املين الرئيس دة، ويتصل بالع رة واح ق م ة التوثي وم بعملي يكن يق ام مم ية نظ ارة التونس بكة التج ي   ش ين ف املين الرئيس دة، ويتصل بالع رة واح ق م ة التوثي وم بعملي يكن يق ام مم ية نظ ارة التونس بكة التج ش

ة       وتقوم الشبكة بدور وسيلة لتبادل   وتقوم الشبكة بدور وسيلة لتبادل     . . التجارة الدولية التجارة الدولية  ائق اإلداري ل البحري والوث ائق النق ة ووث ة       وثائق التجارة الدولي ائق اإلداري ل البحري والوث ائق النق ة ووث وثائق التجارة الدولي
ال في              ادل األعم يلة لتب ا وس ا أنه ة بالضرائب والرسوم، آم ال في             األخرى، والدفع النقدي للوثائق، والمنازعات المتعلق ادل األعم يلة لتب ا وس ا أنه ة بالضرائب والرسوم، آم األخرى، والدفع النقدي للوثائق، والمنازعات المتعلق

يل حن والتوص نيع والش ل التص يلمراح حن والتوص نيع والش ل التص بكة    . . مراح ذه الش هل ه ة، تس ة المالي ادالت الدولي بة للمب بكة  وبالنس ذه الش هل ه ة، تس ة المالي ادالت الدولي بة للمب  وبالنس
ة          تبادل الف  تبادل الف   وك األوروبي وك التونسية والبن ين البن ة          واتير ب وك األوروبي وك التونسية والبن ين البن ا تلعب دور سوق للعروض                 . . واتير ب ك، فإنه ى ذل ا تلعب دور سوق للعروض               وباإلضافة إل ك، فإنه ى ذل وباإلضافة إل

 ..والطلبات التي يمكن تبادلهاوالطلبات التي يمكن تبادلها
 

ر   //وقد آان هناك قبل إنشاء الشبكة في شباط       وقد آان هناك قبل إنشاء الشبكة في شباط         ر   فبراي ونس يتسبب في           ٢٠٠٠٢٠٠٠فبراي ق في ت ة التوثي د في عملي ونس يتسبب في            تعقي ق في ت ة التوثي د في عملي  تعقي
ى      ٥٥ فمثال ، آان تخليص السفينة يستغرق         فمثًال، آان تخليص السفينة يستغرق          ..ددتأخيرات في التخليص والموافقة على سلع االستيرا      تأخيرات في التخليص والموافقة على سلع االستيرا       ام إل ى       أي ام إل ا،   ١٧١٧ أي ا،    يوم  يوم

ة، فأصبح يستغرق              ٨٨بمتوسط  بمتوسط   ة، فأصبح يستغرق               أيام، وغالبًا ما آانت تسهيالت الموانئ مثقل ام فقط    ٣٣ أيام، وغالبا  ما آانت تسهيالت الموانئ مثقل ام فقط     أي در أن الشبكة سوف         . .  أي در أن الشبكة سوف       ويق ويق
 .. في المائة في المائة٧٧تنجح في زيادة اإلنتاجية بنحو تنجح في زيادة اإلنتاجية بنحو 

 
و    بكة نح اء الش اليف إنش و  وبلغت تك بكة نح اء الش اليف إنش اهمت الدو٢٢وبلغت تك ون دوالر، س اهمت الدو ملي ون دوالر، س و  ملي ا بنح ة فيه و ل ا بنح ة فيه ة  ٨٥٨٥ل ي المائ ةف ي المائ اع ف اع  والقط  والقط

ا نحو                ..الخاص بما تبقى   الخاص بما تبقى    ا نحو               وقيمت الشبكة التي يعمل فيه نهم     ٤٠٤٠ وقيمت الشبكة التي يعمل فيه ل، م نهم      عام ل، م ًا، بنحو   ٢٠٢٠ عام ا ، بنحو    مهندس ون دوالر ٣٫٥٣٫٥ مهندس ون دوالر  ملي   . .  ملي
ان     ي نيس اهزًا ف ي ج ل الفن ان الح ان    وآ ي نيس اهزا  ف ي ج ل الفن ان الح ام  //وآ ل ع ام  أبري ل ع ان   . . ٢٠٠١٢٠٠١أبري ي نيس ان وف ي نيس ل //وف ل أبري اهزة   ٢٠٠٢٢٠٠٢أبري ارك ج ت الجم اهزة    آان ارك ج ت الجم  آان

 . .  شرآة شرآة٢٠٠٠٢٠٠٠ مشترك ويتوقع أن يستخدمها في المدى الطويل  مشترك ويتوقع أن يستخدمها في المدى الطويل ١١٠٠٠٠ويستخدم الشبكة حاليا  ويستخدم الشبكة حاليًا   . . لالستخداملالستخدام
 

تفادة من                      تفادة من                    ويمكن للنظام الذي يغطي سلسلة األمور الداخلية أن يتوسع من خالل الحاسوب الشخصي لالس ويمكن للنظام الذي يغطي سلسلة األمور الداخلية أن يتوسع من خالل الحاسوب الشخصي لالس
دمات دماتالخ ادل    . . الخ ل تب بكة وعم ول الش ة دخ غ تكلف ادل  وتبل ل تب بكة وعم ول الش ة دخ غ تكلف ًا٣٣وتبل ا  دوالرات حالي الء    .. دوالرات حالي ز وآ و عج دي الرئيسي فه ا التح الء   أم ز وآ و عج دي الرئيسي فه ا التح  أم

 . . استخدام الخدمات المتاحة، ولذا فإنهم يدربون حاليا  على ذلكاستخدام الخدمات المتاحة، ولذا فإنهم يدربون حاليًا على ذلكالجمارك عن الجمارك عن 
 

دأ في استخدام                       دأ في استخدام                     بعد عرض هذه الحاالت لدول عربية، يمكننا أن نستخلص أن عددًا من الدول العربية قد ب بعد عرض هذه الحاالت لدول عربية، يمكننا أن نستخلص أن عددا  من الدول العربية قد ب
فا       ..التقنيات والنظم الحديثة في تسهيل التجارة، وآذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات       التقنيات والنظم الحديثة في تسهيل التجارة، وآذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات        ك في إطار الش أتي ذل فا      وي ك في إطار الش أتي ذل فية فية  وي

ارك      االنضباط االنضباط وإتاحة المعلومات، وإرساء قواعد     وإتاحة المعلومات، وإرساء قواعد      ارك       للسلوك في الجم ى االستمرارية في         . .  للسلوك في الجم ودة عل ال معق اك آم ى االستمرارية في       وهن ودة عل ال معق اك آم وهن
 ..استخدام الحديث من التكنولوجيا واإلجراءات وغيرهااستخدام الحديث من التكنولوجيا واإلجراءات وغيرها

 
 )٣٧٤(إطار عملي لتسهيل التجارة العالمية  -ثالثا 

 
ة بتسهيل وتيسير               ة ذات العالق ة بتسهيل وتيسير             في سعيها آباقي المنظمات الدولي ة ذات العالق ا      في سعيها آباقي المنظمات الدولي لة التجارة وتأمينه ا       سلس لة التجارة وتأمينه ة     ،، سلس ة      قامت منظم  قامت منظم

دول              إإوضع  وضع  ببالجمارك العالمية بتكليف مجموعة عمل      الجمارك العالمية بتكليف مجموعة عمل       ة ال ى آاف ق عل ل للتطبي ام متكامل وقاب دول              طار ع ة ال ى آاف ق عل ل للتطبي ام متكامل وقاب د انتهت   ..طار ع د انتهت     وق   وق
ة  ل المكلف ة العم ة مجموع ل المكلف ة العم ن إمجموع ن إم داد م داد ع ل إإ""ع ار عم ل ط ار عم ة للط ارة العالمي هيل التج ة وتس ايير حماي ة مع ارة العالمي هيل التج ة وتس ايير حماي ا وإوإ    ".".مع ًا منه ا يمان ا  منه  يمان

دول ا          العالميةالعالمية الجمارك    الجمارك    قامت منظمة   قامت منظمة  ،،بدورهابدورها ة ال ى آاف دول ا           بتوزيع هذا اإلطار عل ة ال ى آاف ل االجتماعات السنوية        ألأل بتوزيع هذا اإلطار عل ل االجتماعات السنوية        عضاء قب عضاء قب
ي  ة ف ي للمنظم ة ف رانللمنظم رانحزي و //حزي و يوني يسوو    ..٢٠٠٥٢٠٠٥يوني يسل ك فحسبل ك فحسب ذل ل    ذل ل ب ة أيضا  أيضًا قامت قامت ب ل اإلقليمي لمنظم ع الممث اون م ة بالتع ل اإلقليمي لمنظم ع الممث اون م بالتع
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ى ا                ة إل ة مترجم داد نسخة آامل ى بإع ى ا               الجمارك العالمية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط واألدن ة إل ة مترجم داد نسخة آامل ى بإع ة   الجمارك العالمية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط واألدن ة العربي ة   للغ ة العربي للغ
ذه المن  في   في   عضاء   عضاء   األاألمن هذا اإلطار لتوزيعه على آافة الدول العربية         من هذا اإلطار لتوزيعه على آافة الدول العربية          ذه المن  ه ع      ،،))٣٧٥((ةةظم ظم ه ى موق ع       فضًال عن وضعه عل ى موق  فضال  عن وضعه عل

  ..المنظمة الرسميالمنظمة الرسمي
 

دول    ن ال د م ع العدي د وق ذا وق دول  ه ن ال د م ع العدي د وق ذا وق يعضاءعضاءاألاأله ي ف ول    ف ار وقب ذا اإلط ا له ى خطاب إعالن النواي ة عل ول    المنظم ار وقب ذا اإلط ا له ى خطاب إعالن النواي ة عل  المنظم
واه واهمحت نو ،،محت اع الس اء االجتم ك أثن نو  وذل اع الس اء االجتم ك أثن ي للمنظمللمنظمي ي  وذل ي ة ف ران٢٢٢٢ة ف ران حزي و // حزي و يوني ن..٢٠٠٥٢٠٠٥يوني ن  وم دول   وم ذه ال ين ه دول  ب ذه ال ين ه  مصر  مصر  ب
 .. المنظمة بتقديم آافة المساعدات الالزمة للدول لوضع هذا اإلطار موضع التنفيذ المنظمة بتقديم آافة المساعدات الالزمة للدول لوضع هذا اإلطار موضع التنفيذوقد وعدتوقد وعدت    ..واألردنواألردن

 
 أهداف ومبادئ إطار العمل  -ألف

 
ايير التي ت      -١١ ايير التي ت     إنشاء المع الم              ضمن ضمن إنشاء المع ى المستوى الع د عل لة التزوي الم               أمن وتسهيل سلس ى المستوى الع د عل لة التزوي ز ا   يي أمن وتسهيل سلس ز ا    لتعزي ة في نظام       لتعزي ة في نظام      لثق لثق

 ..ييالتجارة العالمالتجارة العالم
 
 ..آافة طرق النقلآافة طرق النقلعلى على تخويل إدارة الجمارك سلطة الرقابة المتكاملة تخويل إدارة الجمارك سلطة الرقابة المتكاملة  -٢٢
 
 ..ننيي القرن الواحد والعشر القرن الواحد والعشرصصتحسين دور ومهام وإمكانيات الجمارك لمواجهة التحديات وفرتحسين دور ومهام وإمكانيات الجمارك لمواجهة التحديات وفر -٣٣
 
 ..ات المخاطر العالميةات المخاطر العالمية التحقق من الشحنات ذ التحقق من الشحنات ذبهدفبهدف الجمارك لتحسين قدراتها  الجمارك لتحسين قدراتها اتاتداردارإإتعزيز التعاون بين تعزيز التعاون بين  -٤٤
 
 ..تعزيز التعاون بين الجمارك وقطاع األعمالتعزيز التعاون بين الجمارك وقطاع األعمال -٥٥
 
 .. سلسلة تزويد التجارة الدولية سلسلة تزويد التجارة الدوليةتأمينتأمينتشجيع الحرآة السلسة للبضائع من خالل تشجيع الحرآة السلسة للبضائع من خالل  -٦٦
 

 ::ساسيةساسيةأأربعة عناصر ربعة عناصر أأيتألف إطار عمل منظمة الجمارك العالمية من يتألف إطار عمل منظمة الجمارك العالمية من وو 
 

ات   ولولألألاا  ع متطلب ق م ات   ، يتواف ع متطلب ق م ة ال الال، يتواف ات اإللكتروني ة ال معلوم ات اإللكتروني ة     معلوم ة والخارجي حنات الداخلي ى الش بقة عل ة     مس ة والخارجي حنات الداخلي ى الش بقة عل مس
 ..والترانزيتوالترانزيت

 
اني  انيالث زمالث زم، تلت ل ، تلت ل  آ اج  آ تخدام منه ل باس رتبط بإطار العم ة ت اج دول تخدام منه ل باس رتبط بإطار العم ة ت دات إإدول ة التهدي ق لمواجه دات دارة مخاطر متواف ة التهدي ق لمواجه دارة مخاطر متواف

 ..منيةمنيةألألاا
 

وم   ، يطلب بناء على طلب معقول من الدولة المتلقية          ، يطلب بناء على طلب معقول من الدولة المتلقية          الثالثالثالث  أن تق وم   ب أن تق التفتيش         إإ  ب لة ب ة المرس ارك الدول التفتيش         دارة جم لة ب ة المرس ارك الدول دارة جم
 .. للحاويات والشحنات ذات المخاطر العالية للحاويات والشحنات ذات المخاطر العاليةييالداخلالداخل

 
ع  عالراب اع ا الراب ارك لقط تقدمها الجم ي س افع الت دد المن اع ا ، يح ارك لقط تقدمها الجم ي س افع الت دد المن ي تلبألأل، يح ال والت ي تلبعم ال والت د وأفضل  ييعم لة التزوي ن سلس د وأفضل   أم لة التزوي ن سلس  أم

 ..الممارسات الممارسات 
 هذا اإلطار منافع  -باء

 
 الحكومات/منافع للدول  -١

 

                                                      
 ..همية هذا اإلطار فقد اتخذت المنظمة هذه الخطوةهمية هذا اإلطار فقد اتخذت المنظمة هذه الخطوةألألولكن ولكن اللغة العربية ليست لغة رسمية في منظمة الجمارك العالمية اللغة العربية ليست لغة رسمية في منظمة الجمارك العالمية )   )   ٣٧٥((



 -٩١٩١-

ة طار العمل هو حماية وتسهيل التجارة ال        طار العمل هو حماية وتسهيل التجارة ال        إلإلحد األهداف الرئيسية    حد األهداف الرئيسية    أأ  ة عالمي ا   ،،عالمي ا م ة من         م ة من          سيمكن التجارة الدولي  سيمكن التجارة الدولي
ادي     و االقتص ة والنم ي التنمي اهمة ف ادي    المس و االقتص ة والنم ي التنمي اهمة ف اب    وو.  .  المس د اإلره ن تهدي ارة م أمين التج اعد ت اب    سيس د اإلره ن تهدي ارة م أمين التج اعد ت ت ..سيس ي الوق ت   وف ي الوق    ههنفسنفس    وف

إن  إن ف يمكن   إإف ل س ار العم يمكن   ط ل س ار العم ات        إإط دث العملي ن ويح روعة ويحس ارة المش ة التج هيل حرآ ن تس ارك م ات        دارات الجم دث العملي ن ويح روعة ويحس ارة المش ة التج هيل حرآ ن تس ارك م دارات الجم
ة ةالجمرآي يل اإل   ،،الجمرآي ن تحص دوره سيحس ذا ب يل اإل    وه ن تحص دوره سيحس ذا ب راد و وه راد وي ة    أأي ة الوطني وانين واألنظم م للق ق المالئ ًا التطبي ة    يض ة الوطني وانين واألنظم م للق ق المالئ ا  التطبي ذلك .  .  يض ذلك ل  ل

ة  ة االقتصادية واالجتماعي دعم الحماي ل ي ار العم إن إط ة ف ة االقتصادية واالجتماعي دعم الحماي ل ي ار العم إن إط ي ،،ف ر األجنب تثمار المباش ادة االس ن زي يمكن م ي  وس ر األجنب تثمار المباش ادة االس ن زي يمكن م ا آ آ،، وس ام   م
ة األخرى          إإيشجع  يشجع  سس ات الحكومي ة األخرى          قامة ترتيبات تعاونية بين الجمارك والهيئ ات الحكومي ذا أيضًا سيساعد الحكومات ع           ..قامة ترتيبات تعاونية بين الجمارك والهيئ ذا أيضا  سيساعد الحكومات ع          وه ى   وه ى  ل ل

ةإإضمان ضمان  ة متكامل ة حدودي ةدارة ورقاب ة متكامل ة حدودي ن     ..دارة ورقاب ن وم ا الصحيح وم ي مكانه ة ف راءات الالزم ا الصحيح خالل وضع اإلج ي مكانه ة ف راءات الالزم ار ،،خالل وضع اإلج إن إط ار  ف إن إط  ف
 ..منح السلطة للحكومات لتوسيع تفويض ومسؤوليات إدارات الجمارك في هذا المجالمنح السلطة للحكومات لتوسيع تفويض ومسؤوليات إدارات الجمارك في هذا المجالسيسيالعمل العمل 

 
 المنافع للجمارك  -٢

 
و     ل ه ار العم ية إلط دوافع الرئيس د ال و   أح ل ه ار العم ية إلط دوافع الرئيس د ال بكة ا إإأح ات ش اء ترتيب بكة ا نش ات ش اء ترتيب ارك نش ارك لجم دفلجم دفبه ة  به ة السلس ز الحرآ ة   تعزي ة السلس ز الحرآ  تعزي

ة            سينتج عن    سينتج عن     و  و   ..للبضائع من خالل أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية       للبضائع من خالل أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية        ادل المعلومات الدقيق ذه تب ات الشبكة ه ة            ترتيب ادل المعلومات الدقيق ذه تب ات الشبكة ه ترتيب
ن يطور   وو.  .   ستضع إدارات الجمارك في موضع إدارة المخاطر على أساس أآثر فاعلية            ستضع إدارات الجمارك في موضع إدارة المخاطر على أساس أآثر فاعلية           تيتيالالالمناسب  المناسب   الوقت    الوقت   فيفي ن يطور   ل   ل
ى التح       هذاهذا ارك عل درة الجم ى التح        ق ارك عل درة الجم ل س                 ق ة فقط ب ل س                قق من الشحنات ذات المخاطر العالي ة فقط ب ا      أيضا    أيضًا     يمكنهايمكنهاقق من الشحنات ذات المخاطر العالي ا      من تطوير رقابته من تطوير رقابته

   ..أمن سلسلة تزويد التجارة الدوليةأمن سلسلة تزويد التجارة الدوليةوزيادة وزيادة 
 

ات وو  تعزز ترتيب ات س تعزز ترتيب بكة الالس بكة ش ربط ش ي ت ربط الت ي ت اركالت اركالجم بعض الجم ة بعضها ب بعض  المختلف ة بعضها ب ارك  المختلف ين إدارات الجم اون ب ارك التع ين إدارات الجم اون ب التع
لة التزوي             رًا في سلس لة التزوي            وتمكن اإلدارات من تنفيذ الرقابة مبك را  في سلس ارك من             وو    ..ددوتمكن اإلدارات من تنفيذ الرقابة مبك ارك من             سيمكن تطبيق إطار العمل إدارات الجم سيمكن تطبيق إطار العمل إدارات الجم
ارير      ييتبني رؤية حدودية أآثر شمولية لسلسلة التزويد العالمية و        تبني رؤية حدودية أآثر شمولية لسلسلة التزويد العالمية و         ديم تق ارير      خلق فرصة إلزالة االزدواجية ومتطلبات تق ديم تق خلق فرصة إلزالة االزدواجية ومتطلبات تق

   ..متعددةمتعددة
 

 المنافع لقطاع األعمال  -٣
 

ل أيضًا               فرصة  فرصة يخلق إطار العمل  يخلق إطار العمل    ة ب أمين التجارة الدولي ل أيضا                ليس فقط لت ة ب أمين التجارة الدولي ذه  وتشجيع  وتشجيع  تسهيل  تسهيل  لل ليس فقط لت ذه  ه ه  التجارة  التجارة  ه ه  إذ أن إذ أن
ل معالجة أسرع للبضائع             ))٣٧٦(( وسيحصل االقتصاديون المفوضون    وسيحصل االقتصاديون المفوضون     ..سهل نقل البضائع بين الدول    سهل نقل البضائع بين الدول    يي افع مث ى من ل معالجة أسرع للبضائع              عل افع مث ى من  عل

 ..لى توفير في الوقت والتكاليفلى توفير في الوقت والتكاليفإإهذا بدوره هذا بدوره ويؤدي ويؤدي   ،،الجمارك من خالل معدالت تفتيش منخفضةالجمارك من خالل معدالت تفتيش منخفضةقبل قبل من من 
 

 ::وفقا  إلطار العملوفقًا إلطار العمل فهي  فهي يل التجارة الدوليةيل التجارة الدوليةالمعايير المطلوبة من الجمارك لحماية وتسهالمعايير المطلوبة من الجمارك لحماية وتسهأما أما  
 

 تطبيق التكنولوجيا الحديثة في معدات التفتيش للحاويات؛تطبيق التكنولوجيا الحديثة في معدات التفتيش للحاويات؛ ))أأ(( 
 تطبيق أنظمة إدارة المخاطر؛تطبيق أنظمة إدارة المخاطر؛ ))بب(( 
 تطبيق المعلومات اإللكترونية المسبقة؛تطبيق المعلومات اإللكترونية المسبقة؛ ))جج(( 
  تقارير قياس األداء؛ تقارير قياس األداء؛ةةإعداد ومتابعإعداد ومتابع ))دد(( 
 ؛؛المشارآة في التقييمات األمنية للميناءالمشارآة في التقييمات األمنية للميناء ))•(( 

                                                      
إدارة إدارة  عـن     عـن    وبالنيابـة وبالنيابـة   عععليها م عليها م االقتصادي المخول هو طرف مشترك في حركة البضائع الدولية بأية وظيفة تم االتفاق              االقتصادي المخول هو طرف مشترك في حركة البضائع الدولية بأية وظيفة تم االتفاق              )  )  ٣٧٦((

     ..محليةمحلية  جمركيةجمركية



 -٩٢٩٢-

 تطبيق القواعد الحاآمة للمحافظة على نزاهة الموظف وتقييم أدائه؛تطبيق القواعد الحاآمة للمحافظة على نزاهة الموظف وتقييم أدائه؛ ))وو(( 
 ؛؛))يي وخارج وخارجييداخلداخل((التفويض في سلطة تفتيش الشحنات التفويض في سلطة تفتيش الشحنات  ))زز(( 
 ..تطبيق النموذج الموحد لإلفراج الجمرآيتطبيق النموذج الموحد لإلفراج الجمرآي ))حح(( 

 
 



 الجزء الثالث
 

 االستنتاجات والتوصيات
 
 



 -٩٥٩٥-

  االستنتاجات -أوال 
 

ا      لالهتمام بموضوع تسهيل التجارة     لالهتمام بموضوع تسهيل التجارة       دة أهمه ا       أسباب ع دة أهمه ة، والتطورات            : :  أسباب ع رة في التجارة الدولي ادة الكبي ة، والتطورات            الزي رة في التجارة الدولي ادة الكبي الزي
ة،                 ة والثنائي ة اإلقليمي ات التجاري ة،                السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وزيادة وتيرة االتفاقي ة والثنائي ة اإلقليمي ات التجاري السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وزيادة وتيرة االتفاقي

ات المرتبطة با             اليف العملي ادة المطردة في تك ات المرتبطة با            والتغير في طبيعة السلع موضع التجارة، والزي اليف العملي ادة المطردة في تك تلزم   والتغير في طبيعة السلع موضع التجارة، والزي تلزم   لتجارة، إذ يس لتجارة، إذ يس
ات   ٢٠٠٢٠٠ وثيقة مطلوبة، و   وثيقة مطلوبة، و  ٤٠٤٠: : التبادل التجاري العادي إجراءات آثيرة معقدة     التبادل التجاري العادي إجراءات آثيرة معقدة      ات    خانة أو عنصر من البيان ا  ٣٠٣٠(( خانة أو عنصر من البيان ا   منه  منه

 ). ). مكررةمكررة
 

فافية           ى الش ار إل ة، واالفتق ائق المطلوب دد الوث ي ع راط ف ي اإلف ارة ف ه التج ي تواج ديات الت ل التح فافية         تتمث ى الش ار إل ة، واالفتق ائق المطلوب دد الوث ي ع راط ف ي اإلف ارة ف ه التج ي تواج ديات الت ل التح تتمث
ا  تخدام أس ى اس ار إل وح، واالفتق ا والوض تخدام أس ى اس ار إل وح، واالفتق ة والوض ى ميكن ة إل ة الملح ارة، والحاج احبة للتج اطر المص يم المخ ة ليب تقي ى ميكن ة إل ة الملح ارة، والحاج احبة للتج اطر المص يم المخ ليب تقي

ى تحديث          ار إل ة، واالفتق ى الحدود الدولي ى تحديث         اإلجراءات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الموانئ والمطارات وعل ار إل ة، واالفتق ى الحدود الدولي اإلجراءات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الموانئ والمطارات وعل
ى تحدي األمن        ة، باإلضافة إل االت والسلطات الحكومي ارك والوآ ين الجم اون ب ى التع ذلك إل ارك وآ ى تحدي األمن       نظم الجم ة، باإلضافة إل االت والسلطات الحكومي ارك والوآ ين الجم اون ب ى التع ذلك إل ارك وآ   . . نظم الجم

ات،        : : ومن المهم لتسهيل التجارة االهتمام بخدمات البنية األساسية األربع        ومن المهم لتسهيل التجارة االهتمام بخدمات البنية األساسية األربع         ا المعلوم ات،        خدمات االتصاالت وتكنولوجي ا المعلوم خدمات االتصاالت وتكنولوجي
 ..وخدمات النقل، والخدمات المالية، والخدمات المهنيةوخدمات النقل، والخدمات المالية، والخدمات المهنية

 
د بنحو      د بنحو    وقد لوحظ أن تكاليف النقل في الدول النامية تزي ة      ٧٠٧٠وقد لوحظ أن تكاليف النقل في الدول النامية تزي دول المتقدم ا في ال ة عنه ة       في المائ دول المتقدم ا في ال ة عنه ل    .. في المائ ل   والنق  والنق

ارة                 اا د بلغت نسبة مساهمته في التج ة، فق ل األخرى في تسهيل التجارة الدولي ين وسائط النق م ب ارة                 لبحري هو األه د بلغت نسبة مساهمته في التج ة، فق ل األخرى في تسهيل التجارة الدولي ين وسائط النق م ب لبحري هو األه
أخر الشحن        . .  في المائة في اليابان     في المائة في اليابان    ٩٩٩٩ في المائة، وترتفع هذه النسبة إلى أآثر من           في المائة، وترتفع هذه النسبة إلى أآثر من          ٧٥٧٥األمريكية أآثر من    األمريكية أآثر من     ذا ويت أخر الشحن      ه ذا ويت ه

ل إل         را يص أخيرا آبي ة ت دول النامي ي ال لع ف ن الس راج ع ل إل        واإلف را يص أخيرا آبي ة ت دول النامي ي ال لع ف ن الس راج ع و واإلف و ى نح ا،   ٣٠٣٠ى نح ي أثيوبي ا ف ا،    يوم ي أثيوبي ا ف   يوم
وك وشرآات    ((وتلعب الخدمات المالية    وتلعب الخدمات المالية      . .  يوما في الكاميرون، بينما يتم في استونيا وليتوانيا في يوم واحد            يوما في الكاميرون، بينما يتم في استونيا وليتوانيا في يوم واحد           ٢٠٢٠وو وك وشرآات    البن البن

ة   ٢٢دورا  حيويا  في تسهيل التجارة، إذ يتم الدفع عن طريق البنوك وتمثل رسوم التأمين             دورًا حيويًا في تسهيل التجارة، إذ يتم الدفع عن طريق البنوك وتمثل رسوم التأمين             ) ) التأمينالتأمين ة    في المائة من قيم  في المائة من قيم
و  ارة ونح و التج ارة ونح ل البحري ف ف١٥١٥التج وم النق ن رس ة م ل البحريي المائ وم النق ن رس ة م تقرار    . . ي المائ ة االس اض درج ا النخف أمين تبع ة الت ع قيم تقرار  وترتف ة االس اض درج ا النخف أمين تبع ة الت ع قيم وترتف

 ..السياسي وضعف البنية األساسية وحالة األمنالسياسي وضعف البنية األساسية وحالة األمن
 

ذة الواحدة  ""وقد بدأت دول آثيرة في التوجه نحو التحديث واإلصالح، فقامت بإنشاء نظام          وقد بدأت دول آثيرة في التوجه نحو التحديث واإلصالح، فقامت بإنشاء نظام            ذة الواحدة  الناف ذي  ""الناف ذي  ، ال ، ال
ة          ات المتعلق ائق والبيان ة         يقوم على جمع الوث ات المتعلق ائق والبيان ان واحد              يقوم على جمع الوث ة في مك ة المختلف أطراف التجارة الخارجي ان واحد               ب ة في مك ة المختلف أطراف التجارة الخارجي ذا       . .  ب د أثبت ه ذا     وق د أثبت ه وق

راً   ًا آبي ام نجاح را   النظ ا  آبي ام نجاح ة             ..النظ ات المختلف ين الجه ة ب ات الجمرآي ادل البيان ام بتب ذا النظ مح ه يوس، يس ي موريش ة            فف ات المختلف ين الجه ة ب ات الجمرآي ادل البيان ام بتب ذا النظ مح ه يوس، يس ي موريش   فف
تيرا             . . ودفع الرسوم والضرائب إلكترونيا    ودفع الرسوم والضرائب إلكترونياً    ق رخص االس تيرا           وفي السويد يتم تبادل بيانات الجمارك وتطبي ق رخص االس صدير  صدير   والت  والت ددوفي السويد يتم تبادل بيانات الجمارك وتطبي

ًا تراتيجية إلكتروني ات اإلس ص المنتج ا ورخ تراتيجية إلكتروني ات اإلس ص المنتج ائرات    . . ورخ حونة بالط ائع المش ات البض داول بيان تم ت دا ي ي هولن ائرات  وف حونة بالط ائع المش ات البض داول بيان تم ت دا ي ي هولن وف
اً                  . . إلكترونيا إلكترونيًا ات ونشرها إلكتروني داول البيان تم ت ة ي ات المتحدة األمريكي ا                 وفي الوالي ات ونشرها إلكتروني داول البيان تم ت ة ي ات المتحدة األمريكي د الجهات ذات           . . وفي الوالي م تحدي د ت د الجهات ذات         وق م تحدي د ت وق

 ..تمة بالتراخيص واإلحصاءتمة بالتراخيص واإلحصاءالعالقة، وهي الهيئات العاملة على الحدود وتلك المهالعالقة، وهي الهيئات العاملة على الحدود وتلك المه
 

ي دون استخدام أوراق                          ذ نظام تخليص إلكترون ا تنف الم أن آوري ي دون استخدام أوراق                        ولوحظ في إطار عرض تجارب من الع ذ نظام تخليص إلكترون ا تنف الم أن آوري ولوحظ في إطار عرض تجارب من الع
اء  ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ ا تنف اء آم ى رصيف المين وري عل ليم الف ام التس ذ نظ ا تنف فافية    . . آم ادة الش راءات وزي يط اإلج م تبس غ ت غ آون ي هون فافية  وف ادة الش راءات وزي يط اإلج م تبس غ ت غ آون ي هون وف

تم اس         . . والتخليص على السلع قبل الوصول     والتخليص على السلع قبل الوصول      دا ي تم اس       وفي آن دا ي ى السلع          وفي آن ا المعلومات للتخليص عل ى السلع          تخدام تكنولوجي ا المعلومات للتخليص عل وفي  وفي    . . تخدام تكنولوجي
اً       ..النرويج يتم التخليص إلكترونيا  ويستخدم نظام العبور المحوسب     النرويج يتم التخليص إلكترونيًا ويستخدم نظام العبور المحوسب      ائق إلكتروني ادل الوث ديف ُتتب ا       وفي المال ائق إلكتروني ادل الوث ديف ت تب وفي  وفي    . .  وفي المال

ات          ى البيان ل عل د حص اجر ق ون الت د أن يك ورًا بع ي ف يص الجمرآ تم التخل تراليا ي ات         أس ى البيان ل عل د حص اجر ق ون الت د أن يك ورا  بع ي ف يص الجمرآ تم التخل تراليا ي  أس
وفي وفي   . . وتقدم تسهيالت تتعلق بنظام المعلومات واالتصاالت     وتقدم تسهيالت تتعلق بنظام المعلومات واالتصاالت     " " النافذة الواحدة النافذة الواحدة ""ي طبق نظام   ُيطبق نظام   وفي سويسرا   وفي سويسرا     . . إلكترونيا إلكترونيًا

د لفض المنازعات                   وانين والتعليمات وُيطبق نظام جي د لفض المنازعات                  شيلي يتم نشر وإتاحة الق ق نظام جي وانين والتعليمات وي طب اال إصالح          . . شيلي يتم نشر وإتاحة الق اال إصالح        ويجري في جواتيم ويجري في جواتيم
ة             . . تشريعي وتحديث للخدمات   تشريعي وتحديث للخدمات    ا الرقمي ة التشيك ُتستخدم التكنولوجي ة           وفي جمهوري ا الرقمي ة التشيك ت ستخدم التكنولوجي تاريكا ُيطبق نظام     وفي   وفي     . . وفي جمهوري ق نظام     آوس تاريكا ي طب آوس
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اط                  . . آما جرت ميكنة إجراءات التخليص     آما جرت ميكنة إجراءات التخليص     " " النافذة الواحدة النافذة الواحدة "" دا نشر وإتاحة المعلومات وإنشاء نق تم في نيوزيلن اط                وي دا نشر وإتاحة المعلومات وإنشاء نق تم في نيوزيلن وي
ى شبكة اإلنترنت               . . لالستفسار وهناك تعاون وتنسيق بين السلطات     لالستفسار وهناك تعاون وتنسيق بين السلطات      ى شبكة اإلنترنت             وفي التفيا يجري العمل على تأسيس موقع عل وفي التفيا يجري العمل على تأسيس موقع عل

ام إجراءات التخليص لنحو         ..جهزة االستشارية جهزة االستشارية وتعقد اجتماعات دورية بين التجار واأل     وتعقد اجتماعات دورية بين التجار واأل      ام إجراءات التخليص لنحو        وتهدف سنغافورة إلى إتم  وتهدف سنغافورة إلى إتم
ة خالل     ١٣١٣ في المائة من الشحن الجوي خالل     في المائة من الشحن الجوي خالل    ٩٠٩٠ ة وللطرود البريدي ة خالل      دقيق ة وللطرود البريدي ة، وُيجمع   ١٢١٢ دقيق ة، وي جمع    دقيق ة من    ٩٥٩٥ دقيق ة من     في المائ  في المائ

ى الخدمات خالل  ى الخدمات خالل الضرائب عل ائق٨٨الضرائب عل ائق دق يص،   . .  دق ة التخل فافية وتحسين عملي ى الش د عل ويد يجري التأآي ي الس يص، وف ة التخل فافية وتحسين عملي ى الش د عل ويد يجري التأآي ي الس وف
 في    في   ٩٠٩٠وفي اليابان يتم استخدام نظام للتخليص السريع لنحو              وفي اليابان يتم استخدام نظام للتخليص السريع لنحو                . .  في المائة من البيانات إلكترونيا       في المائة من البيانات إلكترونياً     ٨٦٨٦ي تداول نحو   ُيتداول نحو   فف

 . . المائة من الشحن البحري، آما يجري تخفيض الوقت والتكاليفالمائة من الشحن البحري، آما يجري تخفيض الوقت والتكاليف
 

اول تحس                    اول تحس                  وأما فيما يتعلق بالمفاوضات في منظمة التجارة العالمية، فهناك عدد من المقترحات التي تتن ين ين وأما فيما يتعلق بالمفاوضات في منظمة التجارة العالمية، فهناك عدد من المقترحات التي تتن
واد  واد الم ات  ١٠١٠، و، و٨٨، ، ٥٥الم ة الج ن اتفاقي ات   م ة الج ن اتفاقي دم   ١٩٩٤١٩٩٤ م تندات، وع دد المس ن ع د م راءات والح يط اإلج ب بتبس دم   ، وتطال تندات، وع دد المس ن ع د م راءات والح يط اإلج ب بتبس ، وتطال

يم المخاطر،             يم المخاطر،            التمييز بين وسائط النقل في التجارة العابرة، والعمل على اعتماد قانون جمرآي واحد، واستخدام تقي التمييز بين وسائط النقل في التجارة العابرة، والعمل على اعتماد قانون جمرآي واحد، واستخدام تقي
 ..آاالت المختصة بالتجارة، وتطوير الخدماتآاالت المختصة بالتجارة، وتطوير الخدماتونشر وإتاحة القوانين واألنظمة واألحكام، والتنسيق بين الوونشر وإتاحة القوانين واألنظمة واألحكام، والتنسيق بين الو

 
اليف                   اع التك تندات وارتف اليف                 ولوحظ بالنسبة للدول العربية، أن هناك معوقات تتمثل بكثرة عدد الوثائق والمس اع التك تندات وارتف ولوحظ بالنسبة للدول العربية، أن هناك معوقات تتمثل بكثرة عدد الوثائق والمس

دود         ى الح احنات عل ر الش التراخيص وبتغيي ق ب ل تتعل ى عراقي افة إل فافية، باإلض ى الش ار إل دود        واالفتق ى الح احنات عل ر الش التراخيص وبتغيي ق ب ل تتعل ى عراقي افة إل فافية، باإلض ى الش ار إل    . . واالفتق
، ويجري تطوير     ، ويجري تطوير     ""النافذة الواحدة النافذة الواحدة ""ففي مصر مثال ، ي ستخدم نظام      ففي مصر مثًال، ُيستخدم نظام        . . الح والتحديث الح والتحديث إال أن هناك توجهات نحو اإلص     إال أن هناك توجهات نحو اإلص     

الزم                        ة وتخفيض الوقت ال ى السلع وتطوير الخدمات المقدم راج المسبق عل الزم                       اإلجراءات الخاصة بالتخليص واإلف ة وتخفيض الوقت ال ى السلع وتطوير الخدمات المقدم راج المسبق عل اإلجراءات الخاصة بالتخليص واإلف
حنة راج عن الش حنةلإلف راج عن الش راءات ونظ    . . لإلف ة اإلج تخدم الحاسوب وميكن مية، ُيس ة الهاش ة األردني ي المملك راءات ونظ  وف ة اإلج تخدم الحاسوب وميكن مية، ي س ة الهاش ة األردني ي المملك ة وف ة ام التعريف ام التعريف

ديالت التشريعية    " " القائمة الذهبيةالقائمة الذهبية""المتكاملة على شبكة اإلنترنت وبرنامج   المتكاملة على شبكة اإلنترنت وبرنامج    ديالت التشريعية    للتدقيق، آما ُأدخل عدد من التع وفي  وفي    . . للتدقيق، آما أ دخل عدد من التع
يط            ى تبس تمر عل ل مس ري عم ادي ويج ل إرش ع دلي ا ُوض وب، آم تخدم الحاس عودية، ُيس ة الس ة العربي يط           المملك ى تبس تمر عل ل مس ري عم ادي ويج ل إرش ع دلي ا و ض وب، آم تخدم الحاس عودية، ي س ة الس ة العربي المملك

ين السلطات               وتجري ف   وتجري ف     . . إجراءات التجارة العابرة وإنهائها بسرعة    إجراءات التجارة العابرة وإنهائها بسرعة     اون ب اك تع ين السلطات               ي قطر إصالحات تشريعية، وهن اون ب اك تع ي قطر إصالحات تشريعية، وهن
ة ذ الجمرآي ي المناف اءة العمل ف ي آف ادة ف ةوزي ذ الجمرآي ي المناف اءة العمل ف ي آف ادة ف ى   . . وزي ات، ويجري العمل عل ا المعلوم ان ُتستخدم تكنولوجي ي لبن ى وف ات، ويجري العمل عل ا المعلوم ان ت ستخدم تكنولوجي ي لبن وف

حنة     ن الش راج ع الزم لإلف ت ال يض الوق راءات وتخف يط اإلج حنة    تبس ن الش راج ع الزم لإلف ت ال يض الوق راءات وتخف يط اإلج ت    . . تبس ونس، ُتس رب وت ي المغ ت  وف ونس، ت س رب وت ي المغ ا خدمخدموف ا  تكنولوجي  تكنولوجي
 ..لمعلومات لزيادة الشفافية وت بسط اإلجراءاتلمعلومات لزيادة الشفافية وُتبسط اإلجراءاتالمعلومات وت نشر االمعلومات وُتنشر ا

 
  التوصيات -ثانيا

 
ع          ) ) ددالتصدير واالستيرا التصدير واالستيرا ((وضع إطار مؤسسي في آل دولة لتسهيل التجارة         وضع إطار مؤسسي في آل دولة لتسهيل التجارة          -١١ ى جمي اد عل ه بشكل ج ع          وتطبيق ى جمي اد عل ه بشكل ج وتطبيق

 . .  الرسميين على التعامل مع آافة المشاآل الرسميين على التعامل مع آافة المشاآلالمسؤولينالمسؤولينالمنافذ الحدودية، وتدريب المنافذ الحدودية، وتدريب 
 
ي   -٢٢ نظم الت ي ال ى تبن ل عل ي  العم نظم الت ي ال ى تبن ل عل ات     العم ات والبيان ادل المعلوم هيل تب ات، وتس ا المعلوم ى تكنولوجي د عل ات      تعتم ات والبيان ادل المعلوم هيل تب ات، وتس ا المعلوم ى تكنولوجي د عل  تعتم

ائق  ائق والوث دة باستخدام نظام              . . والوث ا دول عدي رًا من الحاالت التي قامت فيه ذه الدراسة آثي ي ه ا ف د أوردن دة باستخدام نظام            وق ا دول عدي را  من الحاالت التي قامت فيه ذه الدراسة آثي ي ه ا ف د أوردن ذة ""وق ذة الناف الناف
 ..وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا" " الواحدةالواحدة

 
ا      -٣٣ ا هن ي به ا     التأآيد على الشفافية، ونعن ا هن ي به نظم واإلجراءات،         التأآيد على الشفافية، ونعن وانين وال نظم واإلجراءات،         نشر وإتاحة المعلومات التي تشمل الق وانين وال نشر وإتاحة المعلومات التي تشمل الق

 ..والقضايا المتعلقة بتسهيل التجارة، والمصروفات المطلوبة، والخدمات التي يتم تقديمها للتجار وللتجارة العابرةوالقضايا المتعلقة بتسهيل التجارة، والمصروفات المطلوبة، والخدمات التي يتم تقديمها للتجار وللتجارة العابرة
بتسهيل بتسهيل عقد اجتماعات منتظمة مع المفاوضين التجاريين في الدولة، إلطالعهم على آافة األمور المتعلقة              عقد اجتماعات منتظمة مع المفاوضين التجاريين في الدولة، إلطالعهم على آافة األمور المتعلقة               -٤٤

ارة    ة التج ي منظم اء ف رى األعض دول األخ ن ال ين م ع المفاوض ل م نهم التفاع ي يمك ارة، آ ارة   التج ة التج ي منظم اء ف رى األعض دول األخ ن ال ين م ع المفاوض ل م نهم التفاع ي يمك ارة، آ  التج
 ..العالمية، وآي تكون الحكومات على دراية بما يحدث في المفاوضات الحالية في المنظمةالعالمية، وآي تكون الحكومات على دراية بما يحدث في المفاوضات الحالية في المنظمة

 



 -٩٧٩٧-

 .. والتنفيذ والتنفيذالعمل على استخدام أساليب تقييم المخاطر في مجال التجارة الدولية، وذلك ألغراض الرقابةالعمل على استخدام أساليب تقييم المخاطر في مجال التجارة الدولية، وذلك ألغراض الرقابة -٥٥
 
ى          -٦٦ ى         التأآيد على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وعلى أن تكون تكاليف هذه الخدمات عل التأآيد على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وعلى أن تكون تكاليف هذه الخدمات عل

 ..قدر جودتها وتوقيتها وسرعة أدائهاقدر جودتها وتوقيتها وسرعة أدائها
 
 ..العمل على تخفيض الوقت الالزم إلنهاء اإلجراءات، فذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليفالعمل على تخفيض الوقت الالزم إلنهاء اإلجراءات، فذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف -٧٧
 
ة في مجال           -٨٨ ة في مجال          تشجيع األساطيل المحلي ك في إطار المنافسة                    تشجيع األساطيل المحلي ة وذل ل البضائع العربي ى نق ل البحري عل ك في إطار المنافسة                    النق ة وذل ل البضائع العربي ى نق ل البحري عل النق

 ..الدولية، واألمر آذلك بالنسبة لشرآات التأمين المحلية في المنطقةالدولية، واألمر آذلك بالنسبة لشرآات التأمين المحلية في المنطقة
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