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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 تيسري التجارة
 )املفهوم، املكاسب، التكاليف، ومؤشرات القياس(

 
 ة خالدي**عقبة عبدالالوي*، د. خليفد. أ. إعداد:

 مقدمة 

ظ ياظ ال الرةاال الدولية
ن
ل  تبشّّّ صّّّفقة مظ  ة  (Free Trade)القديمة منها والجديدل، بأن الرةاال الحظن

للجميع، فهي تسّم  لنيرا  اححي  بنن يقر   اسوّقاا الرااةية، و ةد لم مق ق مدف فاها، اما أاها تد د م  

حر العقملة ؛ وعيى الظغ  م  تأثبينها  املفاضّّّّّلةالتي يمك  للمسّّّّّنهلكحن اححليحن  حج  وأيقاع السّّّّّلع والردمال

، حيث عيى يطاا واوّّّع   تدال تةد معااضّّّة  لالرةاال الحظن  الذي وّّّاعد ااحرا ت  تظوّّّينتا واي،شّّّاا ا، إ  أن

ّّيّاع إيظادال   ّّلّاعّال اححليّة بفعّا ملّافسّّّّّّّّّّّّة القاادال لتّا، امّا ي رتّ  عنهّا ضّّّّّّّّّّ يةّادل البع  بّأاهّا دهّدد الاّّّّّّّّّّ

ّّلع   ةبائية ياةمة ع  خف  الرعظ فة الجمظاية؛ لذا لجأل بع  الدول إلى وضّّّع حقاةد ت دن م  تدفل السّ

 العابظل لحدود ا. 

 
ن
 بمقر ّّّّّّّّا ا الحكقمال وّّّّّّّّياوّّّّّّّّال ت ّّّّّّّّع الحقيقة ت  ه   (Trade Barriers)الحقاةد الرةاا ة   ذه  إن

والتي م    (Tariff Barriers)  الحقاةد الجمظايّّّّة  سةّّّّا ة ّّّّادل تملفنهّّّّا، م  بينهّّّّا  ا عيى الرةّّّّاال الّّّّدوليّّّّةميقد

مقااية  دهدف إلى ة ادل أوعاا ا عيى السلع املسرقادل ضظ بةوه  ،  ((Tariff  فة الجمظاية الرعظ شيقًعا أاثر ا 

وم  العقائل اسخظى أماف الرةاال   امللرق  اححي ،  ملافسّّّّةمدال عيى   أمان  تاما يةعلم ؛اححليةالسّّّّلع  أوّّّّعاا ب

بغظض   م لية معيلة  اللاّّّّّّّّلاعوه  أمقال تمل تا الحكقمال  (Government Subsidy)  اإلعاية الحكقمية

غالًبا  ،  اسةلبية  م  السّّلع  وّّعظا أاخصاححافاة علاها وحماينها م  امللافسّّة الرااةية وكلب بةعا إيراةتا 

سن الغظض املعل  منها  ق حماية أو تطق ظ صّّّلاعال  ؛  (Protectionism)ية"  ئالحقاةد "بالحما   ذه  ما تسّّّ  

ا   ،NTBs))  (Non-Tariff Barriers)  الحقاةد غحر الجمظايةأما   ،ا مراّاد أو مطاعال معيلة م  وتسّ   أي ًّ

د واادال أو صّّّّّّّّّّّّّّاداال هي حقاةد تةّّاا ّّة تقيّّن ف،  (NTMs) (Non-Tariff Measures)  الرعظ فيّّةالرّّدابحر غحر  

ر حمّّّّّّ  تدابّّّّّّ  ر حالردابّّّّّّ  هرألّّّّّّ   ّّّّّّذتو ؛  السلع أو الردمال م  خالل آليال أخظى غحر فظض الرعظ فال الجمظاية

ّّةّّّّّّّظ يتقليّّّّّّّة، بالرداب دا  عيى اورندامتا بأدوال للسياوة   أخظى   ّّّّّّّظيوتدابّّّّّّّظ حمايّّّّّّّة الب  ّّّّّّّة، يوتداب ،الصحيّّّّّ

امبة اسوّّّّّّّّعاا، أو ميقد((quotas ماا الحاّّّّّّّّص ؛الرةاا ة ر الطاائة املرعلقة حالاّّّّّّّّاداال، أو الرداب  ، أو مظ

ا وّّّّّّّّ،اماا املراّّّّّّّّلة بالرةاال،أو  ر حتداب أو  امللافسّّّّّّّّة،ر أخظى داخلية ماا حب ماية الرةاال، باإلضّّّّّّّّافة إلى تداب

  .املش ريال الحكقمية، أو ميقد الرقةيع

________________ 
   okbabde@gmail.comةامعة القادي، منبر ب ث مرطلبال تأ يا وتلمية ا مرااديال اللامية ت  ظا ا يفراح ا مراادي العاملي، الجدائظ، *

 khalifa.khaldi@gmail.comةامعة القادي،   **
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ن
ّّابقة يةد أاها ترمحن  املرأما  إن ّّياوّّّّّال تةاا ة مقاّّّّّقدل تلجأ لتا ت  الحقاةد السّّّ ز بالقاّّّّّدية، أي أاها وّّّ

  ّذه الحقاةد 
ن
ّّاديّة معيلّة  حسّّّّّّّّّّّّ  وةتّة ياظ ّا ، والحقيقّة أن الحكقمّال  قاعيّة لر قيل أ ّداف امراّّّّّّّّّّ

الرقليدية يقمشّّّّى عيى مداا الجق ل املرعامبة للمفاوضّّّّال الرةاا ة املرعددل اس ظاف والتي يححى إلى حد  

ّّا ع، لك    يمك  وصّّّّّّّّّّّّفتّّا ابحر ت  تقلياّّّّّّّّّّّّتّّا؛ غحر أ يّّم ثمّّة معيقّّال أخظى تعظمّّا اسسّّّّّّّّّّّّيّّاال السّّّّّّّّّّّّلع والب ّّّّّّّّّّّ

وعلد  ؛تمالي  اللقا أو الردمال اللقةسّّّّ،ية يةدالقصّّّّقل إلى الحدود  بالقاّّّّدية، فعيى وّّّّبيا املاال: مبا

لّّّة والرّّّأخحرال داا ّّّة املطقن مرطلبّّّال ا مراّّّال للقثّّّائل والجمّّّااا واإلةظا ال اإل   يةّّّد تّمّّالي ،  عبقا الحّّّدود

اإلةظا ال الرلايمية غحر الجمظاية والعقائل   فلةد الرمالي  امل رتبة ع ، أما مظحلة ما واا  الحدود؛  اسخظى 

ّّة اسعمّال الرةّاا ّة ه الحقاةد برّدابحر  . لقّد اصّّّّّّّّّّّّطلت عيى اإلةظا ال التي تعمّا عيى تّذليّا  ّذالعّامّة ملمّااوّّّّّّّّّّ

 لفى ا ي،باه ي ق ا ومعالجنها أضّّّّّّّّّّّنى اليقف ضّّّّّّّّّّّم (Trade facilitation)"ت سّّّّّّّّّّّحر الرةاال" 
ن
 ما يعظف ، وإن

ل،  الااسي  الجياب أحد أاثر مقضّّّّّّّّقعال السّّّّّّّّياوّّّّّّّّة الرةاا ة الحالية إثاال    والتي تعربر  م  م ّّّّّّّّايا الرةاال الحظن

لرف  تمالي   واعدل باعرباا ا وّّّاحة ةخما وأ مية دابحر رال  ذه اا،سّّّبى ففي السّّّلقال اسخحرل ؛لال رماف

  الرةاال.

ا ت  الحقاةد الرةاا ة الرقليدية يةد أاها ترمحز بالقادية، أي أاها وياوال تةاا ة مقاقدل تلجأ   املرأمن
ن
إن

م ثمة معيقال أخظى تعظما اسسياال السلع  
ن
لتا الحكقمال  قاعية لر قيل أ داف امراادية معيلة، غحر أي

ل اللقةس،ية؛ ومرطلبال ا مراال والب ا ع، لك    يمك  وصفتا بالقادية، ارمالي  اللقا أو الردما

تذليا  ذه   عيى  تعما  التي  اإلةظا ال  عيى  صطلت 
ُ
ا لقد  املطقلة.  اإلداا ة  واإلةظا ال  والجمااا  للقثائل 

 الحقاةد "بردابحر ت سحر الرةاال". 

ا  ذا العدد م  ةسّّّّّّظ الرلمية ال ّّّّّّق  عيى مقضّّّّّّقع ت سّّّّّّحر الرةاال؛ وكلب م  خالل عظض ياظل 
ن
يسّّّّّّل

اه، للعظن  بعد ا إلى تقدي   ئ ة م  مقةدل حقلم  ت،لاول أوّاوّا اححطال الراا نية التي واابى سشّأتم وتطقن

الرعاا   التي حاولى أن ت ّّّّبا حدود املفتقف، لل رقا بعد ا إلظتاا املماوّّّّ  والرمالي  امل رتبة ع  تلفيذ 

أسشّّّّأدها عدل ملامال دولية كال اإلةظا ال املظتبطة بم، ولرنر  ت  اسخحر بسّّّّظد مةمقعة م  املتشّّّّظال التي  

 صلة بهذا امليدان بغظض مياس مدى تلفيذ الردابحر املرعلقة بر سحر الرةاال.
 

 أوال: اخللفية التارخيية 
  م   الظغ   عيى 

ن
ت  تلاولم ابردا  ت  أدبيال  سسّّّّّبيا، ةديدا ماّّّّّطلحا يبدو  ماّّّّّطلت ت سّّّّّحر الرةاال مد أن

ا تفّاميّة العّامّة أصّّّّّّّّّّّّا املفتقف أبعّد م  كلّب بكاحر، فتق يسّّّّّّّّّّّّبل حت  وةقد    أن ملامّة الرةّاال العّامليّة، إ  

 لعّّاف  العبقا   لحظ ّّة  اسوّّّّّّّّّّّّّّا ّّّّّّّّّّّّ ي  واللاّّاف  بظشّّّّّّّّّّّّلقيّّة  ؛ فّّاتفّّاميّّة 1947الجّّال     فّّة الجمظايّّة والرةّّاال للرعظ 

  اإلةظا ال  بربسّّّّّّّّّّّّيا  املرعلقّّّة  1923  لعّّّاف  الّّّدوليّّّة  وا تفّّّاميّّّة  ، املفعقل   وّّّّّّّّّّّّّّّاا ّّّة  ةالّّّى  مّّّا  التي    1  1921)

   . تدا  اليقف ضم  تدابحر ت سحر الرةاال تغطيان العديد م  الق ايا التي  2 الجمظاية
 
وا تاّّّّّّّّّّّّّا ل،   اللقّّا  مةّّال  ت   والرقّّدف  الحّّدياّّة  الرقليّّال  ضّّّّّّّّّّّّق   ت   الجمظايّّة  املمّّااوّّّّّّّّّّّّّال  تطقا   معف

  التي   العّّامليّّة  الجمّّااا  ملامّّة   ، اعرمّّدل1947الجّّال     أثّّاادهّّا  التي  الجمظايّّة  الق ّّّّّّّّّّّّّّايّّا  لف ص  وي،يةّّة
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ّّيل لربسّّّّّيا الدولية ا تفامية   1953  عاف أسشّّّّّ ى   ، 1974 عاف   3  ايقتق اتفامية   الجمظاية  اإلةظا ال وت سّّّ

لل ّّّّّّمان وفاملها باملرطلبال ا  1999ةقان  /ت  يقييق  ةظى تعديلتا وت ديثهاالتي  و  لرةاال لللحكقمال و  ملسّّّّّّرةدن

ت  لة ححز الرلفيذ دخلى اتفامية ايقتق املعدن  .القاحد والعشّّّّّّّظ    القظن   مقر ّّّّّّّيال  التي ت،لاوّّّّّّّ  مع الدولية

  وتقيي   القثّائل،  تبسّّّّّّّّّّّّيا  كلّب  ت   بمّا  الجمظايّة،  املسّّّّّّّّّّّّّائّا  م   مةمقعّة  ، وه  تغطي2006ظ رايفبشّّّّّّّّّّّّبّا /3

 اححددل الرقةاهية املبادئ  م  عددا وتقدف  ؛الجمظاية الشّّّّّتون ت  ا وّّّّّر لاف وآليال  وال ّّّّّظائ ،  الظوّّّّّقف

 .الجمظاية العقائل بسب  الرةاا ة الحقاةد  تقليا ت  الدول   ملساعدل
 

ّّنهدفة  الجتقد فقد بدأل  ،ما ت  ظا ملامة الرةاال العامليةأ ّّحر الرةاال إل الا املسّّّّّّّّ ت   ملامشّّّّّّّّّّال ت سّّّّّّّّ

واد أول كاظ   ،1996  عاف وّّّّّّّّلغافقال  ت   امللامة  سع ّّّّّّّّا   اسول  القةااي  املتتمظ  فنالل ؛ال،سّّّّّّّّعيلال  ملراّّّّّّّّ 

افقى ّّحر الرةاال ت  خطابال امللامة، حيث و ّّا   الدول   ملقضّّّّّّّّّّقع ت سّّّّّّّّ   عما   مةمقعال تأوّّّّّّّّّّ   عيى  اسع ّّّّّّّّ

 وا و،اماا،  الرةاالو   الحكقمية،  املش ريال  ت   الشفافيةو   وامللافسة،  الرةاال  م ايا؛ وه   أابع  بدااوة معلية

   ومقضّّقع ت سّّحر الرةاال، ومد
ُ
 يرعلل وفيما ."وّّلغافقال م ّّايا"اوّّ    بعد  فيما  اسابع  الق ّّايا  ذه  عيى ل ل  أ

افقى فقد  ت سّّّحر الرةاال، بق ّّّية   عيى   يعرمد وت ليي  اوّّّرقاّّّا ي عما  إةظا :  يي  ما  عيى  اسع ّّّا   الدول   و

 تقيي  أةا م   ؛وتبسّيطتا الرةاال  إةظا ال ت سّحر   بشّأن وكلب ،الاّلة كال  اسخظى  الدولية  املتوّسّال عما

  احجال.  ذا ت  وأحماف امللامة مقاعد يطاا
 

  وّّّّّّّّّاعر ذاللغة   ذه عكسّّّّّّّّّى
ن

عيى  الرفاوض بالشّّّّّّّّّظوع ت  يظغبقن   الذي   أول ب  بحن فظ قحن،  ووّّّّّّّّّا  حال

يمقا،   الّدول اللّاميّة واسمّا ،   وّّّّّّّّّّّّيمّا م مم    يربلقن  ّذا الطظح  تةّاا ّة ةّديّدل وغحر   اتفّاميّة أوّّّّّّّّّّّّاس

   أاثر  بايقا  الذي 
ن
 لشّّّّّّّّعقا   م دود عما بظيامج  و ف ّّّّّّّّلقن   اسوّّّّّّّّاساملفاوضّّّّّّّّال عيى  ذا  ةدوى  ت  ماتشّّّّّّّّك

 ال زامّال  تلفيّذ  عيى القّدال  امرالا  عّدف م   والسّّّّّّّّّّّّبّ   ق احرّاوف ؛ةّديّد  تةّااي    تفّاا  ا وّّّّّّّّّّّّرعّداد  بعّدف

   إضافية.
 

 الّّدوحّّة  ملتتمظ   القةااي   اإلعالن  يصن   2001  عّّاف للرلميّّة  الّّدوحّّة  أعمّّال  ةّّدول   أمظل امللامّّة  وعلّّدمّّا

 ، العبقا  حظ ة   باملادل الرامسة  الالة  كال  الجقاي   مظاةعة: "يي  بما  بالسلع الرةاال  مةل  يققف أن  عيى

ّّملية  واإلةظا ال  الظوّّّّّّقف   املادل الااملة ّّرحراد  الشّّّّ ّّظ    واملادل العاشّّّّّّظل  ، والراّّّّّّديظ املرعلقة با وّّّّ   وإداال سشّّّّ

احرياةال   ت ديد إلى إضّّّّّّّافة ،ال ّّّّّّّظوال علد  وت سّّّّّّّينها وتقضّّّّّّّي تا   1994الجال  م     الرةاال  تشّّّّّّّظيعال

 إ  أن  ذا اللص ل  ير ّّّّم  بأين   ؛"واسما يمقا  اللامية  البلدان ت  وخاصّّّّة اسع ّّّّا  وأولق ال ت سّّّّحر الرةاال

ّّت اللطاا اححرما سين لشّّّّّّّظوع ت  احال تمليفا با ّّرقبلية لرفاوض، ولكلم يقضّّّّّ و الرال ، فقد  ؛مفاوضّّّّّّّال مسّّّّّ

   .م  ملطلل تأثحر ا عيى اإلةظا ال الحدودية مامى الدول اسع ا  بمظاةعة  ذه املقاد الاالث
 
  1996  عاف ملذ  تدشّينها  ت   التي املظاةعة  وأعمال  ا وّرقاّائية  اسعمال إ اا   وت   2004يقليق/ةق لية   ت 

افقى  تمليفا  لير ّّّّم   للرلمية، الدوحة  أعمال ةدول إلى   إضّّّّافة ت سّّّّحر الرةاال  عيى أخحرا  اسع ّّّّا   الدول   و

  ، امللامة ت   ر سّّّّّّحر الرةاالل تفاوضّّّّّّية  مةمقعة تشّّّّّّكيا  ت ن  ومد  بالرفاوض،  الرةاال بالبد   وةاا  م  واضّّّّّّحا



-4- 

  الدولية   امللامال  خبرال عظض إلى  باإلضّّّّّّّّّّّّافة  ،اسع ّّّّّّّّّّّّا   الدول  الربرال بحن  تبادل بةلسّّّّّّّّّّّّال  عملتا و دأل

   احجال.  ذا ت  وأسشطنها
 

 العمّّا  مةّّا ل  لددن حُّّ   2004  لعّّاف"  يقليق/ةق ليّّة  حدمّّة"  عليّّم يطلل  الّّذي  ا تفّّاا  م    د   وت  امللحل

وكلّب بغظض إضّّّّّّّّّّّّفّا  املد ّد م  املقاد التي وّّّّّّّّّّّّبل كاظ ّا،  بمظاةعّة ت  املفّاوضّّّّّّّّّّّّال املرعلقّة بر سّّّّّّّّّّّّحر الرةّاال

  ا تفاا هيقن اما   ،ال رايد ى كلب ب ّّّا ع السّّّظعة عيى حظاة الب ّّّا ع واإلفظا  عنها وتنلياّّّتا ةمظايا بما ت 

امّا  تعد د املسّّّّّّّّّّّّّاعّدل والّدع  الفري ت  بلّا  القّداال ت   ّذا احجّال،    املرماّا ت املفّاوضّّّّّّّّّّّّّال    م   ّذه  تّدفلل

 الرعاون الفعال بحن وّلطال الجمااا وأية وّلطال أخظى كال صّلة بشّأن املفاوضّال اذلب إلى تقفحر   ىوّع

 ت سحر الرةاال.  
 

،  للملامة  الرابعة ت سّّحر الرةاال  ت  تأوّّ   احجمقعة الرفاوضّّية بشّّأن  2004أارق ظ  /وت  تشّّظ   اسول 

م  خالل اإلةظا ال الق ليّة التي    ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةّاال  داوّّّّّّّّّّّّّى مّا إكا ّبايّى  ّذه املقاد ّبافيّة لقحّد ّا لّدع التي  

اعرمدل العمليال الراصّّّّّّة برقضّّّّّّي  وت سّّّّّّحن  ذه  ية  أن ت،سّّّّّّ  بالكفا ل واإلداال الفعالة للحدود، ومد

 املقاد عيى ا م راحال املقدمة م  ةاي  الدول اسع ا . 

ّّّّّّّّ  الدم  ّّّّّّّّد مّّّّّّ ّّّّّّّّي عقّّّّّّ ّّّّّّّّظوا حقالّّّّّّ ّّّّّّّّد مّّّّّّ  2013ديسمبر /بايقن اسول و راا خ السابع م   م  املفاوضال  وبعّّّّّّ

 اللقا،  (Trade Facilitation Agreement) (TFA)  اتفّاميّة ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةّاال  و مّديلّة بّال  اإليّدوي سّّّّّّّّّّّّيّة األ

افلحيث   علاها،  ع قا 159  و
ُ
 ، وه  أولى اللرائج املر ققة ع امللامة  ّّّّّّّّّّّّّي اسحدث م  بحن اتفاميال عّّّّّّّّّّّّّدن وت

وت   .م ّّدودا  بّّان  وإن  امللمقس  اللةّّاح  بع   النهّّايّّة  ت   حققّّى  أاهّّا  التي بّّدا  للرلميّّة  الّّدوحّّة  أعمّّال  ةّّدول 

ّّبا   22يقف اسابعا   مد   4 ا تفامية ، أعللى امللامة أنالسّّّّّّّّقيسّّّّّّّّظ ة  ةلي بمقظ ا بمديلة    2017فبرايظ  /شّّّّّّ

 .أن أشعظ ثلاا أع ا  امللامة مظاا مبقلت  لتا وكلب بعددخلى ححز الرلفيذ، 
 

ل ت  أديبادها، غحر   ول مظن
ن
ة، ت ن ي رم وتداولم أ  ماّّّّّّطلت "ت سّّّّّّحر الرةاال"  ق أصّّّّّّيا ملامة الرةاال العاملين

ن
إن

ع املسّّّّّّّّّّّّّاا الرّّاا    للعمّّا  ة بّّأيّّم مفتقف ةّّديّّد ُيعدى إلى بلّّال أفمّّاا ّّا. فم  خالل ت،بن
ن
 كلّّب   يعري البرّّ

ن
أن

ن  الرةااي الدول ن حقل املقاضّّّّّّيع التي يشّّّّّّملتا  ذا املفتقف، والذي وّّّّّّبل ظتقا اتفامية ت سّّّّّّحر الرةاال، تبحن

ة واإلداا ّّة عيى مسّّّّّّّّّّّّرقى الجمّّااا والحّّدود  التي تغطاهّّا اتفّّاميّّة   الق ّّّّّّّّّّّّّايّّا املرعلقّّة بّّالعقبّّال الرقليّّن
ن
أن

 ت سحر الرةاال اليقف  بايى م  أمدف احجا ل املرفاَوض حقلتا. 
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 الرةاال ت  ظا ملامة الرةاال العاملية م طال معالجة مقضقع ت سحر  أ    : 1ةدول ام    

 اإلةظا ال املرنذل امللاوبة الراا خ

ت سحر   املتتمظ القةااي اسول ت  ولغافقال 1996ديسمبر/بايقن اسول  بشأن  وت ليي   اورقاا ي  عما  إةظا  

 الرةاال

  V  ،VIII  ،Xمظاةعة الجقاي  كال الالة باملقاد   املتتمظ القةااي الظابع ت  الدوحة 2001يقفمبر/ تشظ   الااسي 
   1994م   الجال 

 تشكيا مةمقعة تفاوضية لر سحر الرةاال   2004ةدول الدوحة للرلمية  حدمة يقليق   2004ةق لية/يقليق 

بال   2013ديسمبر/بايقن اسول  مديلة  ت   السابع  القةااي  املتتمظ 
 اإليدوي سية 

 ت سحر الرةاال املاادمة عيى اتفامية 

 دخقل ا تفامية ححز الرلفيذ  مقظ امللامة بمديلة ةلي  السقيسظ ة 2017فبرايظ/شبا  

  عداد املتلفحن إملادا: م  ا
 ثانيا: تعريف تيسري التجارة 

ّّاال إلى ماّّّطلت ت  العديد م  الرقاا ظ والدااوّّّال اسباديمية، تمن   ّّحر الرةاال  "ى اإلشّ ووضّّّعى لم  "ت سّ

تسّّتيا مياف الرةاا بلقا الب ّّا ع عبر الحدود م  خالل ةعا " ق   (Persson, 2013) منرلفة، فعلدتعاا   

 أن ت سّّّّّّّّّّّحر الرةاال يشّّّّّّّّّّّما  (Zaki, 2014)؛ ت  ححن يتاد  "املظ قة عبر الحدود أاثر فاعليةاإلةظا ال الرةاا ة 

 م  مد د، الرةاا ة  والققاعد املمااوّال ، مقا مةوالقثائل الرةاال  إةظا ال تبسّياعلاصّظ أوّاوّية: خمسّة  

ّّة  واإلةظا ال املعلقمال ت  الشّّّّّّفافية  لرعد د  الجديدل  الركلقلقةيال إلى  اللجق ، الدولية بالردفقال  الراصّّّّ

؛ غحر أن تعظ   الدولية  أاثر مقثقمية وأوّّّّّّظع  للرةاال  امل ّّّّّّمقية  الدفع ووّّّّّّائا  م  املد د، و الدولية الرةاال

(Portugal-Perez and Wilson, 2012)  أحد ما  ،ت سّّّّّّحر الرةاال ير ّّّّّّم  بعدي بان واوّّّّّّعا، فقد اعربر أن

 السّّّّّّّّّّّّلكية وا تاّّّّّّّّّّّّا ل  السّّّّّّّّّّّّظيعة  والطظا   واملقاسق  الطظا  ماا  امللمقوّّّّّّّّّّّّة الر رية  بالب ية يرعلل  "صّّّّّّّّّّّّل "

   والالوّّّّلكية،
ً
  الجقاي م   كلب وغحر   اسعمال و   ة الجمااا  وإداال  بالشّّّّفافية يرعلل  "ياع " ُبعد ع  ف ّّّّال

    امللمقوة. غحر   املتوسية

د 
ن
،    (UNECE  تعظ   لجلة اسم  املر دل ا مراّّّّّّّّّّّادية سواو اأما بال سّّّّّّّّّّّبة للملامال الدولية، فقد اا

ححن  الرةاال ت سّحر عيى التدف م   (UN/CEFACT)  ومظاد اسم  املر دل لر سّحر الرةاال واسعمال ا لك رويية

 ومرطلبال والراّّّديظ  ا وّّّرحراد  إةظا ال  وّّّيما    وتبسّّّيطتا، الدولية الرةاال تلاي " إلىأشّّّااا إلى أاها دهدف  

  ا مراّّّادي  الرعاون   لامة، لكلم بال سّّّبة مل"القبا ل  م   وغحر ا الجمااا تطبقتا  التي العابظ   املظوا   إةظا ال

  ت سّّّّّّحن  خالل م   الرةاال  تمالي  تنفي  إلى  الظامية والردابحر  السّّّّّّياوّّّّّّال  إلى  يشّّّّّّحر   فتق  (OECD)  والرلمية

ّّلّّة مظاحّّا  م   مظحلّّة بّّا  ت  الكفّّا ل العّّامليّّة   الرةّّاال  لامّّةم  تعظ    يّّأتي  ب لمّّا،  الّّدوليّّة  الرةّّاا ّّة  السّّّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّّ

(WTO)  ةاسسشّّط ،الرةاا ة باإلةظا ال وُ قاّّد الدولية، الرةاال  إةظا ال وت سّّيل  ر ت سّّح"الرال :  الل ق   عيى 
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 ت   الب ّّّا ع  لحظاة املطلق ة ةمع البيايال ت  اتناك ا  ير  التي  الظوّّّمية أو  الشّّّملية  والراّّّظفال  واملمااوّّّال

 "ومعالجنها عنها والربليغ وعظضتا الدولية الرةاال

 

 أخظى لر سحر الرةاال   ا  اعت  :2ةدول ام    

املّّّّّّرّّّّّّ ّّّّّّدل   اسمّّّّّّ   مّّّّّّتتّّّّّّمّّّّّّظ 
 للرةاال والرلمية

إسشّّّّّّّّا  ب  ة شّّّّّّّّفافة يمك  الر بت بها للمعامالل الرةاا ة عبر الحدود بلا  عيى  يسّّّّّّّّ ى ت سّّّّّّّّحر الرةاال إلى 
إةظا ال وممّااوّّّّّّّّّّّّال ةمظايّة ومرطلبّال الرقثيل وعمليّال اليّّّّّّّّّّّّح  والعبقا وتظت بّال الرةّاال واللقّا 

 بسيطة ومقحدل

 الحدود الق ليةت س لال ت  افا ل العمليال املظتبطة بالرداول ت  الب ا ع عبر   غظفة الرةاال الدولية

الّّّّّّّّّّرّّّّّّّّّّعّّّّّّّّّّاون   مّّّّّّّّّّلّّّّّّّّّّاّّّّّّّّّّمّّّّّّّّّّة 
ّّيّّّّّّّّا  ا مّّّّّّّّراّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادي  وّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 واححيا التادئ

يشّّّّّحر ت سّّّّّحر الرةاال إلى تبسّّّّّيا وتظشّّّّّيد الجمااا واإلةظا ال اإلداا ة اسخظى التي تعيل أو تتخظ أو تد د  
 م  تملفة يقا الب ا ع عبر الحدود الدولية

 مةل  الرةاال ت  السق د 

أن تر  ةميع  ّّّّذه مفتقف مقةّّّّم ي ق الحّّّّد م  تعقيّّّّد   وتملفّّّّة عمليّّّّة املعّّّّامالل الرةّّّّاا ّّّّة وضّّّّّّّّّّّّمّّّّان 
اسسشّطة بطظ قة فعالة وشّفافة و مك  الر بت بها. و ق يراّا بمةمقعة واوّعة م  احجا ل واسسشّطة 
ماا اللقائ  وال قابا الحكقمية، وافا ل اسعمال، واللقا، وتكلقلقةيا املعلقمال وا تاا ل ويا  

 الدفع

،  2015املادا: تقظ ظ ملامة الرةاال العاملية  تسظيع الرةاال: فقائد وت ديال تلفيذ اتفامية ت سحر الرةاال مللامة الرةاال العاملية ،  

 36ص. 

  :وفل بعدي م  خالل دااوة  ذه الرعاا   وغحر ا ملفتقف ت سحر الرةاال سسرطيع تا يفتا 

ّّيقة»  يمك  وصّّّّّّّّفتا بأاها رعاا  ال  بع  :اللطاا   مسّّّّّّّّرقى   عيى  اإلةظا ال  عيىساها تظاد   ؛«اللطاا  ضّّّّّّ

  واا مّا مبّا الحّدود ومّا   تّدابحر   «اللطّاا واوّّّّّّّّّّّّعّة»  رعّاا  ال  تشّّّّّّّّّّّّمّا ححن ت  ،يّة للّدولّة فقاحّدوداللقّا  ال

   .الحدود
 

ماا   «اللاعمةالر رية  الب ية» ت  الرةاال  إةظا ال ت سّحن  عيى الرعاا   بع   تقراّظ   :الب ية الر رية

  الب يّّة »  ت   ا وّّّّّّّّّّّّ،امّّااال  اسخظى   الرعّّاا    تشّّّّّّّّّّّّمّّا  ححن  ت   اإلةظا ال اإلداا ّّة بّّالبحرومظا يّّة والشّّّّّّّّّّّّفّّافيّّة،

 .وا تاا ل املعلقمال وتكلقلقةيا ،البالد داخا اللقا ووائاو  املقاسق، ماا «الالبة  الر رية
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  : تيريص تمالي  الرةاال1الشما ام    

 

  
 .92. ص، 2018، ملامة الرعاون ا مراادي والرلميةت سحر الرةاال وا مرااد العاملي، ملادا: ا

    
ن
ا م  تمالي  اإلةظا ال الرةاا ة،با »و احجما فنن

ن
سّّت  بطظ قة مباشّّظل أو يُ و  تدبحر م  شّّأيم أن يقل

الردابحر الرعظ فية أو غحر و  يمك  إدااةم ضّّّم    ،غحر مباشّّّظل ت  تسّّّظيع وتسّّّل   حظاة الب ّّّا ع عبر الحدود

 .«ت سحر الرةاالم  تدابحر  د  عَ يُ   الرعظ فية املرعااف علاها،

 

ا م  تمالي  اإلةظا ال الرةاا ة، وُيسّّّّّّت  بطظ قة مباشّّّّّّظل أو غحر 
ن
 »با تدبحر م  شّّّّّّأيم أن يقل

ن
باحجما فنن

دابحر الرعظ فية أو غحر مباشّّّّّظل ت  تسّّّّّظيع وتسّّّّّل   حظاة الب ّّّّّا ع عبر الحدود، و  يمك  إدااةم ضّّّّّم  الر

 الرعظ فية املرعااف علاها، ُيَعد  م  تدابحر ت سحر الرةاال«.
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 مكاسب وتكاليف تيسري التجارة   : لثا ثا 
 مماو  ت سحر الرةاال1. 

 تدابحر ت سّّّحر الرةاال ل   م  شّّّأاها ال ّّّغا عيى الحكقمال إللغا  الظوّّّقف الجمظاية أو تنفي ّّّتا  
ن
إن

تةعا  الفعالةو   السّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّّة الحدودية  اإلةظا البا عيى العك  تماما، ف  ؛الردابحر الرعظ فية اسخظى عيى غظاا 

 املرّّّأتيّّّة م   الحكقميّّّة  اإليظادال  ة ّّّادل  و ّّّالرّّّال   ،السّّّّّّّّّّّّلع  م   املد ّّّد  معّّّالجّّّة  عيى  مّّّادال  اإلدااال الجمظايّّّة

سّت  ت  خف باإلضّافة إلى أن ت سّحن اإلةظا ال    ؛الجمااا  إيظادال ت اّيا
ُ
املمااوّال  تمالي  اإلداا ة وّ،

ّّتا لقطاعال أخظى، و  يرقم  اسمظ علد  ذا الحد، ف ت   ّّافية لرناّّّّّّياّّّّ البحرومظا ية ووّّّّّّرقفظ مقااد إضّّّّ

د أن 
ن
افدل وّّّّّّّّّ،رلمأ ححن ترأا   ق لة تأخحر  لعمليالتن ّّّّّّّّّع  والاّّّّّّّّّاداال  القاادالا وّّّّّّّّّ،امااال اسةلبية الق

    .بها الر بت  يمك    تكقن مملفة و  عيى مسرقى الحدود للغاية
 

 ساها ؛(SMEs)  (Small and midsize enterprises) واملرقوّّطة الاّّغحرلخاصّّة   الشّّظبال ووّّ،سّّرفيد

و ذا م  املظجت أيم يد د م   ، فناها تكسّّّّّّّّّّّ  و    ،لعمالملها أابر   بسّّّّّّّّّّّظعة الب ّّّّّّّّّّّا ع تسّّّّّّّّّّّلي  م  تمكلى  إكا

 ت سّّّّّّّّحر الرةاال وّّّّّّّّ ةيلافسّّّّّّّّ رال  دهامدا 
ن
ة م  ،امر اف اسوّّّّّّّّقاا اسةلبية ت أي ّّّّّّّّا   ا سّّّّّّّّاعد؛ اما أن  أو وّّّّّّّّيعدن

 .إن بايى ت شا فعال ت  مةال ا ورحراد والراديظ ت  الرةاال الدولية  نهامشااا
 

م  ةظا   الحدود عيى املطقل  الرأخحر  تمالي ي ّّّّّّّطظون لدفع      ساه  أي ّّّّّّّا؛  املسّّّّّّّنهلكقن  يكسّّّّّّّ ووّّّّّّّ 

ّّا  ايراظل  نكافّّّ   اإلةظا ال الجمظايّّّة املظ قّّّة،  ،ماال  أوّّّّّّّّّّّّبقع  ملّّّدلأو الحّّّاو ّّّة ت  امليلّّّا     ت  الحّّّدود  حلّّّةالشّّّّّّّّّّّّ

 الرأخحر عيى عاتل املسنهلكحن. كلب إلى تسليا تمالي  املطاف اهاية ت فسي طظ الراةظ 
 

 تدابحر ت سّحر الرةاال ل   م  شّأاها ال ّغا عيى الحكقمال إللغا  الظوّقف الجمظاية أو تنفي ّتا عيى  
ن
إن

غظاا الرّدابحر الرعظ فيّة اسخظى؛ بّا عيى العك  تمّامّا، فّاإلةظا ال الحّدوديّة السّّّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّّّّّة والفعّالّة تةعّا 

إليظادال الحكقميّّة املرّّأتيّّة م  اإلدااال الجمظايّّة مّّادال عيى معّّالجّّة املد ّّد م  السّّّّّّّّّّّّلع، و ّّالرّّال  ة ّّادل ا

افدل ه  اسخظى وّّّ،رلمأ ححن ترأاد   ا وّّّ،امااال اسةلبية الق
ن
ت اّّّيا إيظادال الجمااا؛ باإلضّّّافة إلى أن

 القاادال والااداال تن ع لعمليال تأخحر  ق لة عيى مسرقى الحدود تكقن مملفة. 
ن
 أن

 

 تس،لد علاها  ذه املماو : ائ سية  أبعادورة  اصديمك  

 :  الر بتإممايية  الشّّّّفافية و تظوّّّّيخ   .1
ن
ت  الحاّّّّقل عيى معلقمال  التي تقاةتتا الشّّّّظبال الاّّّّعق ال إن

، والتي  البيّّّايّّّال  ومرطلبّّّال تقّّّدي   الرلايميّّّة املظتبطّّّة بّّّاملعّّّامالل الرةّّّاا ّّّة  اللقائ و   قل الققاعّّّدح

ا ت  ااحر م  اسحيّان بحن منرل  اسةتدل الحكقميّة غايظل وامل،شّّّّّّّّّّّّابكّة عبر املر باإلةظا ال ، مق ريةتركظن

؛  بلقص الشّّّّفافية وإممايية الر بت   املرعلقة، ه  بع  الرمالي  العديدل  البلدان والشّّّّظبال منرل 

ةمع ويقا ومعالجة املعلقمال بوالتي ترعلل   ملما بايى العملية أاثر شّفافية، بايى تمالي  ا مراالف

احرمال ومقعتا ت  اسخطا  البشّّّّّظ ة أو غحر   مان  عملية أوّّّّّتابلما بايى الو ، أما واملسّّّّّ،لدال املطلق ة

م  خالل ف،  ا ترطل  عمليال خالية م  اسخطا ا سن املعامالل الرةاا ة الدولية عادل مياظ   ،البشظ ة
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 ،، تر سّّّ  افا ل وأا اح القطاع الراص بشّّّما ابحراف يرمحز بقدال عالية عيى الر بتوةقد يااف شّّّف

  .شظاة بأاملتا وتقةاهتا بشما ابحرا أيم يمك  ت سحن إداال الالعالية أي  ي إممايية الر بت تعرو 

فمما   شّّّّب فيم    ؛لجذال ا وّّّّ،اماا اسةلملي املباشّّّّظ متما  ت سّّّّحر الرةاال عامال   عدن يُ  ،باإلضّّّّافة إلى كلب

ع  ا وّّّّّّّّّ،اماا    وتابيطتا الالشّّّّّّّّّظب  لفقا ووّّّّّّّّّيلة فعالة للغاية له  اإلةظا ال الجمظاية والرةاا ة املظ قة   أن

، ع  فظص العما ويقا الركلقلقةيا ، ف ّّّّال إلى فقدان إيظادال ضّّّّظ بية م رملة، مما يتدي  اسةلملي املباشّّّّظ

ّّة ت وبلتا مطلق ة   ّّبة للبلدان اللامية إكن م  ال ّّّّّّّّظواي ، فالبلدان اللامية خاصّّّّّّ أن  عيى الراّّّّّّّّقص بال سّّّّّّ

ثر بسّّّّّّّّّّا ة وشّّّّّّّّّّفافية و مك  الر بت بها ت  ةاي  ا وّّّّّّّّّّرحراد تاّّّّّّّّّّب  إةظا ادها الجمظاية والرةاا ة املربادلة أا

 .والراديظ
 

ّّت أن وةقد يااف أاثر شّّّّّّّفافية ينوت  اسخحر،  ّّادم  القاضّّّّّ دا  ، و ق  لل إمماييال أف ّّّّّّّا ححاا ة الفسّّّّّ

ة إلى حد  عدن ي اسمظ الذي م  شّّّّّّأيم أن  ،البلدان اللامية اإلدااال الجمظاية خاصّّّّّّة ت  ت  العديد م  اوّّّّّّ،شّّّّّّظى 

ّّادا الّّدخّّا ت  العّّديّّد م    والتي غّّالبّّا  ،يّّةالجمظات اّّّّّّّّّّّّيّّا اإليظادال   م   ابحر  مّّا تكقن واحّّدل م  أابر ماّّّّّّّّّّّ

 .البلدان
 

وت  املقاسق ويقا  الرفر ش أياما وأوّّّّّّّّّّابيع  مد تسّّّّّّّّّّرغظا الرأخحرال عيى الحدود: اسّّّّّّّّّّ  املد د م  القمى. 2

اوّّّّّّّّّّّّقف  و  يتدي إلى تأخحر املدفقعالل،سّّّّّّّّّّّّلي   رأخحر اف  ،شّّّّّّّّّّّّظبالعيى ال  اعب ا، و ذا يشّّّّّّّّّّّّما أشّّّّّّّّّّّّتظ   اوأحياي

  بم أن وة ادل خطظ السظمة  الرند    الب ا ع ومشاباةقدل ت   اينفاض  و  إضافية
َّ
با  ؛ وإكا بان م  املسل

بشّّّّّّّّّّّّمّّّا غحر   معّّّالجنهّّّا، لك  كلّّّب القمّّّى مّّّد ياّّّّّّّّّّّّب   ق ال ومملفّّّا  إلى ومّّّى لرر ن   ت رّّّا   عمليّّّة ةمظايّّّة

ا فرقاا و يقص املقظفحن، و ،  ةظا ال البحرومظا يةاإل و حن، تدسي إيراةية املستول لعدل أوباال منها:واي ضظ 

افد  وتّّدسي،  إلى استمرّّة ّّن ؛ و والظشّّّّّّّّّّّّقل  ،الحق   سّّّّّّّّّّّّحر ى تت اي  أدن  لّّاا العّّديّّد م  الّّدااوّّّّّّّّّّّّّّال التي تقضّّّّّّّّّّ

دوا    اإلخالل م ، دون مظايّة م  أيّاف وأوّّّّّّّّّّّّابيع إلى دمّائلاإلةظا ال الجمظايّة إلى تقليّا ومّى العمليّة الج

  الجمظاية. ائ ظ الج ممعالجمااا ت  
 

  
ن
والل،يةّّة الطبيعيّّة لّّذلّّب ه     ،ابرا أتّّدفقّّا تةّّاا ّّ   أي ّّّّّّّّّّّّّا  الرقليّّا م  الرّّأخحرال علّّد الحّّدود يعريإن

ّّا ع ،ة ادل ا   الشّّّّّّّّّظبال بسّّّّّّّّّب  ااتفاع الردفقال اللقدية و ذا    ،وة ادل إمماييال القمى لبيع وشّّّّّّّّّظا  الب ّّّّّّّ

 لاا وّّّّّلع حسّّّّّاوّّّّّة ، عالول عيى كلب  ،واضّّّّّت بشّّّّّما خاص بال سّّّّّبة للشّّّّّظبال املاّّّّّدال إلى الدول احجاوال

، والتي م  القاضت أن الرأخحر شية وملرةال الركلقلقةيا الفائقةماا املقاد الغذائية واملا  ،للغاية للرأخحرال

 
ن
لما  الى بو   ،ي إلى تمالي  ضّّّّّرمة للشّّّّّظاة، مما يتدتماما رلفتاوأحيايا ي نهاا بشّّّّّما ابحر م  ميموّّّّّقف يقل

  .الفظصة البديلة ملمااوة الرةاال ، ااتفعى تملفةمدل الرأخحر ت  الجمااا
 

ن ت  ةذال ا وّّ،امااال ان ائ سّّياعلاّّظ  السّّلسّّة وإةظا ال الرةاال  كفألتعربر اإلداال ال: فظص عماخلل . 3

-Just-In   اّادا خااةية وتقليال اإليرا في عاّظ ا وّرعاية بمف ،التي بدوا ا وّرنلل فظص عما ةديدل

Time  5   ّّلة  و ،  لليّّّّّّّّّح  افألر دث ع  الحاةة إلى ب ية ت رية  ي ّّلسّّّّّّّ  مك  أن يتدي الرأخحر إلى تعطيا وّّّّّّّ
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   اححرملّّة.  العمّّا  ت قيل العّّديّّد م  فظص  دون   ي قل ومّّد    ،اإليرّّا  واللقّّا بّّأاملتّّا
ن
ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةّّاال     إن

ةميع ووّطا  اللقا الذي  ل  تك  لدهه     ف سّ ، با أي ّا يفيد الشّظبال الرةاا ة أو ا وّ،اماا ة وحد ا

ّّة لل تلب ّّا ع إلى اسوّّّّّقاا الجديدلالفظصّّّ علدما ُيطل  م  لذلب  ،املبسّّّّّطة ا الاإلةظ  لق   ذه  قا الب ّّّ

شّظبال ت  ااحر م  اسحيان إلى إةظا ال الرةاال ، تشّحر الأوّباال ا وّ،اماا ت  بلدان معيلة الشّظبال ت ديد

 . ت  عملية اتناك القظاا ةظئ سيال أحد اسوباالالة ب والجمااا الفعن 

ل مبركظ الشّظاة ، م  ال ّظواي أن تكقن  عالية  ،لافسّيةب ترمحز  ت  ب  ة اسعمال الدولية التي:  لعمال ا  تقديظ . 4 

، مدال تملفة ةذال عميا ةديد بنم  مظال أاثر اللاحية الرةاا ةم  ف ال  لتا،لعما تقديظ   للحفاظ عيى

 لّّم  ةإسشّّّّّّّّّّّّّّا  ميمّّة للعميّّا م  خالل تقفحر معلقمّّال دميقّّ   عّّدن ، يُ مع  ّّذاو   ؛م  ا حرفّّاظ بعميّّا وّّّّّّّّّّّّّّابل

حاوّّّّّّمة ت  ظا الرلافسّّّّّّية امل زايدل للرةاال و  ، محزل تلافسّّّّّّية حيق ةوال،سّّّّّّلي  السّّّّّّظيع برملفة ملنف ّّّّّّة

الحّالّة   معظفّةال ّّّّّّّّّّّّظواي  ، حيّث م   ت  الشّّّّّّّّّّّّظّبال  (Just-In-Time)ايّد تقظي  إداال  ا ل ز ياظ ، و العّامليّة

ومعظفّّة ومّّى إعّّداد   ،الّّدميقّّة للب ّّّّّّّّّّّّّّا ع امللققلّّة  م  أةّّا وصّّّّّّّّّّّّقل اليّّّّّّّّّّّّحلّّال املقاة ّّة ت  ومّّى واحّّد

 الشّّظب ل، تعربر اإلةظا ال الرةاا ة امل سّّظل ضّّظوا ة لتدو د العمال  بأ ظ ةملية دميقة و  ،العمليال اسخظى 

  ل اححلية.مدف املساوال مع الشظباةلبية للرلاف  عيى  اس 

  سّّّّّّّّّّّّالمّّةالتعد د اسم  و   .5
ن
الرةّّاال الّّدوليّّة تعري ة ّّادل ممّّاثلّّة ت  ال ّّّّّّّّّّّّغا عيى    حج   الد ّّادل التّّائلّّة ت : إن

 الرةاال دوًاا ائ سًّيا ت   ذا ال   سّحر لع  ت، و الجمااا
ن
، م  خالل تقيي   افا لةعا الجمااا أاثر   اّدد. إن

  خالل تبسّّّّّّّّّّّّيا م، و ، تعري وّّّّّّّّّّّّالمّّة أعيى للبلّّدان ومقا لاهّّامللع الجظ مّّةاحرّّا ظ وإةظا ال أاثر فّّاعليّّة  

بلما بان اللااف أبسّّّا وأاثر  و  ،فظص اا،شّّّاف ا حريال واسسشّّّطة اإلةظامية  داد، تد اإلةظا ال الجمظاية

لقا الفاوّّّّّد اححرما اما أيم يقاوف السّّّّّ  ،م  السّّّّّتا عليم اا،شّّّّّاف السّّّّّلقا املشّّّّّبقه أصّّّّّب  ،شّّّّّفافية

 .لحكقمالما تر دث عنها ا الجمااا، وه  الرملفة التي يادااإداال داخا 

 
ن
املقظفحن م  العما الكرابي  وت ق ااملقااد املالية   تسّّّّّّّّّّّّرحر  أي ّّّّّّّّّّّّا ت سّّّّّّّّّّّّحر اإلةظا ال الجمظاية يعري  إن

وملع دهظ   احرداال واسوّّّّّّلحة وغحر ا   ،دع  الققايحنيعري أي ّّّّّّا ، و وّّّّّّا ّّّّّّ ي للجماااوتيري إلى العما اس الظ 

 اما أ ؛م  اسسشطة اإلةظامية
ن
  اؤل حج إلى ت يتدي و ذا   ،اللااف الشفاف ي يل يطاا السلقا الفاود ن

  السقا السقدا .

 : ت اّّّّّّّّّّّيا املد د م  اسمقال. 6 
ن
خاصّّّّّّّّّّّة   لشّّّّّّّّّّّظبالوّّّّّّّّّّّقا  لا  اساثر وضّّّّّّّّّّّقحاملظتكد  املماوّّّّّّّّّّّ  اللقدية ه    إن

 واملرقوّّّّّّّّطة الشّّّّّّّّظبال الاّّّّّّّّغحرل؛ فالبلدان اللامية خاصّّّّّّّّة     لدول ل و أ الشّّّّّّّّظبال الاّّّّّّّّغحرل واملرقوّّّّّّّّطة 

تشّّّّّّّّّّّّما حاّّّّّّّّّّّّة أابر م  تماليفتا مقااية بالشّّّّّّّّّّّّظبال   الرمالي  املق رية باإلةظا ال الرةاا ةسن تسّّّّّّّّّّّّرفيد؛  

  الشّّّّّظبال  ال الرةاا ة امل سّّّّّظلاإلةظا ف  ،الكبحرل
ن
مك

ُ
مما وّّّّّيتدي إلى  م  ال راحز عيى وظائفتا اسوّّّّّاوّّّّّيةت

  ها: أو ، سا ؛تسّّّّّّّّّّّرفيد  اللاميةالبلدان  و  تطق ظ ملرةال أف ّّّّّّّّّّّا وأاخص.و  إيرا  الرال   و   ،ت سّّّّّّّّّّّحن أعمالتا

   اييا،ث  .أعمالتاالشّّّّّّظبال الاّّّّّّغحرل واملرقوّّّّّّطة الغالبية العا   م  مطاع تشّّّّّّما 
ن
ا ال الرةاا ة اإلةظ  سن

سّت  ت    ،اثالا إلاها.ا وّ،امااال اسةلبية املباشّظل    تقصّد اسبقاال أماف دخقل اململفة 
ُ
تدابحر ت سّحر الرةاال ت
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كقن  تما   غالباالتي    الجمظايةيظادال  اإل  ت اّّّّّّّّيا الرةاال يد د م   سّّّّّّّّحر سن ت  وأخحرا، واابعا .الفسّّّّّّّّادممع 

  الحكقمية.املادا الظئ س ي لنيظادال 

 
 تمالي  ت سحر الرةاال .2

 

م ّية مظاد ة عيى وةم الراّقص بايى تملفة تلفيذ تدابحر ت سّحر الرةاال التي تر ملتا البلدان اللامية 

ّّأن  ّّحر الرةاالإمظاا اتفامية ت  مفاوضّّّّال ملامة الرةاال العاملية بشّّ  عيى اعرباا أ  ؛ت سّّ
ن
ّّحر الرةاال  ن تدابحر ت سّّ

إلى تمق ا بع  ترطل  مقااد لرةسّّّّّيد ا، و ذا وّّّّّ شّّّّّما عب ا ماليا خاصّّّّّة للبلدان اللامية التي وّّّّّر ّّّّّطظ  

 .الحكقمية م  حيث ة ادل اإليظادالفائدل   اإلصالحال مبا أن تظى أين 
 

إلصّالحال التي ا  حج ، أو  تملفة ت سّحر الرةاال  حج ت ديد   ق ة بممانأيم م  الاّع  أمظ آخظ ماحر للقلل،

   ؛ماوّّ ةري املعملية  مبا أن تبدأ ت    مباشّّظدهان عيى الحكقمال  يرعحن 
ن
الحكقمال  فالربرال الدولية أثب،ى أن

ا يرقّّّال إلى   ب ّّّّّّّّّّّّظوالمّّّدفقعّّّة    تكقن   ت  الغّّّالّّّ   بّّّا ه   بّّّدافع كاتي م  ،الرةّّّاال     سّّّّّّّّّّّّحر تةتقد    تققف ب

،   يقةد وي،يةة لذلب  أو ما شّّابم كلب؛ امراّّاد السّّقا أو ا ي ّّماف إلى مةمقعة إمليمية أو اتفامية تةاا ة

  رمالي .ال، مما يد د م  صعق ة تقيي  كاتم الرةاال ت  حدن    سحر د لرت  ااحر م  اسحيان تنايص تمق ا م دن 

 

ن عيى الحكقمال  م  الاّّّّّّّّّّّعق ة بممان ت ديد حج  تملفة ت سّّّّّّّّّّّحر الر ةاال، أو حج  اإلصّّّّّّّّّّّالحال التي يرعحن

 الحكقمّّال   تققف بةتقد 
ن
مبّّاشّّّّّّّّّّّّظدهّّا مبّّا أن تبّّدأ ت  عمليّّة ةري املمّّاوّّّّّّّّّّّّّ ؛ فّّالربرال الّّدوليّّة أثب،ّّى أن

ت سّّحر الرةاال بدافع كاتي م  ، با ه  ت  الغال  تكقن مدفقعة ب ّّظوال ا يرقال إلى امراّّاد السّّقا أو 

مليميّة أو اتفّاميّة تةّاا ّة أو مّا شّّّّّّّّّّّّّابّم كلّب؛ وي،يةّة لّذلّب،   يقةّد ت  ااحر م  ا ي ّّّّّّّّّّّّمّاف إلى مةمقعّة إ

 اسحيان تنايص تمق ا م دد لر سحر الرةاال ت  حد كاتم، مما يد د م  صعق ة تقيي  الرمالي . 

 

 
ن
   مد تشّما الرمالي  ذه   إن

ً
  تةتحزالو   مقظفحن،  تدا  و ،  امتوّسّي  وإصّالحا  ،ةديدل لايمالت :أوّاوّا

 .مالئمة    ية ت ريةو  ةديدل
 

  
ن
   ت شّّّّّّّّّّّّّأ الرمّّالي  الرلايميّّة سن

ن
  تشّّّّّّّّّّّّظيعّّال ةّّديّّدل أو تعّّديالل عيى  تّّدابحر ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةّّاال مّّد ترطلّّ

ت شّّّّّّّّّّّّّّّأ الرّمّّالي  ، و يرطلّّّ  القمّّّى واملقظفحن املرناّّّّّّّّّّّّاّّّّّّّّّّّّحن ت  العمّّّا الرلاي ي  ممّّّا  ،القّّّائمّّّةالققايحن  

 املتوّن 
ن
 وحدال ةديدلالرةاال ترطل  إسشّا  بع  تدابحر ت سّحر  سّية سن

ن
  ؛  مقظفحن إضّافيحن، والتي مد ترطل

ّّا إلى مرطلبال كا أعيد تقةيع املقظفحن الحاليحنإ ت  حالة ما  حت   ،و ذا يلطقي عيى تملفة ّّاوّ ، و ظةع كلب أوّ

 إحيّّث   ،وا مّّا يكقن الرّّدا ّ   ق أ   علاّّّّّّّّّّّّظ ت  ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةّّاال  ،الرّّدا ّ 
ن
قا ت  املقّّاف العمليّّة بظمنهّّا ترم ن   ن

، أو تّّدا ّّ  مقظفحن ةّّدد  تقظي   بحن  الّّدول   تفّّاضّّّّّّّّّّّّّّامّّد    .حر  ظا عمّّا القّبّا ل الحّّدوديّّةاسول حقل تغي

رةتحزال المّّّا تكقن    غّّّالبّّّا  الريّّّاا اساثر بلفّّّة.يبّّّدو أيّّّم  تعيحن مقظفحن خبرا  ةّّّدد    لك   ،املقظفحن الحّّّاليحن

املتوسية  و مع الرغيحرال الرلايمية    غحر أيم م  ال ظواي مقا منها ،الر رية ه  العلاصظ اساثر تملفةوالب ية 
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عيى ت سّّّّّحن الكفا ل  مد تسّّّّّاعد   ل  تكلقلقةيا املعلقمال وا تاّّّّّا  سيم عيى الظغ  م  أن ؛املقااد البشّّّّّظ ةو 

ما ل  ير  تبسّّّّّّّيا البحرومظا ية املظ قة مبا  شّّّّّّّ ي  يذاظ ، ل  تسّّّّّّّفظ ع  عيى وّّّّّّّبيا املاال، والفعالية، ولكنها

رةتحزال والب ية الر رية غحر المافية بع  الردابحر أاثر صّّّّعق ة ت  ال، تةعا وت  القمى يفسّّّّم  ؛أتمرة اللااف

    الرلفيذ.
 
  تشّّّّّّّّّّّّحر حت  ا ن إلى أن معا  البلّدان اللّاميّة   اسدلّة املرّاحّةممّا تةّدا اإلشّّّّّّّّّّّّّاال إليّم ت   ّذا املقّاف أن  و 

ّّع   ، وت  ااحر م ترةاوة الرمالي  مماوّّّ  معربرل  حققى  املرنقفة م   ذه اإلصّّّالحال  الحا ل بهامش واوّ

، ةادل ر ديث الجمااا ملدل خم  وّّّّّّّّّّّلقالل  تامةو  لقل القمى الذي وصّّّّّّّّّّّا فيم بظيافأسغق  ماال،   ؛ةدا

   .فقا واعة 24الجمظاية إلى  هاةظا ادإل  وتقلاى املدل الالةمة %150ب سبة  هاإيظاداد
 رابعا: قياس تيسري التجارة  

 
ن
احررلفة لر سّّّّحر الرةاال، بحن تلب التي تقراّّّّظ عيى اإلةظا ال عيى مسّّّّرقى الحدود فقا،  اا  الرع  إن

وتلّب التي ترعّدى كلّب ل،شّّّّّّّّّّّّمّا الب يّة الر ريّة الاّّّّّّّّّّّّلبّة منهّا واللّاعمّة التي لتّا عالمّة ب،سّّّّّّّّّّّّظيع حظاّة تّداول  

ّّحر الرةاال ّّلع، عكسّّّّى الرباي  ت  عديد املتشّّّّظال التي أسشّّّّ ى بغظض مياس ت سّّ م م  الاّّّّعق ة و ما أي .السّّ

بممان مظاةعة ةميع املتشّظال ياظا لكثردها وتعقيدادها، وّلقراّظ عيى تلب التي داةى اسدبيال ا مراّادية 

ّّة أسشّّّطة اسعمال"متشّّّظال  ا، وه  تشّّّما عيى اوّّّرندامتا بشّّّما مركظن   (Doing Business) (DB)   "ممااوّ

متشّّّّّّّظ  "،  (Cross-border trading)ر الحدود  الاّّّّّّّادال ع  البلب الدول ،   وّّّّّّّيما تلب املرعلقة بالرداول عب

متشّّظال ت سّّحر "ب الدول  أي ّّا،  لللب(LPI)  (Logistics performance index)  "أدا  الردمال اللقةسّّ،ية

متشّّّّّّّّّّظ "،  لامة الرعاون ا مراّّّّّّّّّّادي والرلميةالرابعة مل  (TFIs)  (Trade facilitation indicators) "الرةاال

متشّّّّّّّّّّّّظ الرلافسّّّّّّّّّّّّية  "، وللملردى ا مراّّّّّّّّّّّّادي العاملي  (TEI) (Trade Enablement Index) "تمكحن الرةاال

 .للملردى ا مراادي العامليالرابع أي ا  (Global Competitiveness Index)  "العاملي

 

 الرعاا   احررلفة لر سّّّّّّّّّّّحر الرةاال، بحن تلب التي تقراّّّّّّّّّّّظ عيى اإلةظا ال عيى مسّّّّّّّّّّّرقى الحدود فقا، 
ن
إن

ترعدى كلب ل،شّّّّّّّما الب ية الر رية الاّّّّّّّلبة منها واللاعمة التي لتا عالمة ب،سّّّّّّّظيع حظاة تداول  وتلب التي 

سش ى بغظض مياس ت سحر الرةاال.
ُ
 السلع، عكسى الرباي  ت  عديد املتشظال التي أ

 

 متشظال ممااوة أسشطة اسعمال .1

 ي 
ن
وبشّما   2002  البلب الدول  ملذ عافمبا مةمقعة  ياّدا م  الذي   ممااوّة أسشّطة اسعمال  تقظ ظ   د ظا

يقفظ متشّّّّّّّّّظال فتق    ،العديد م  اسبعاد املتمة للب  ة الرلايمية التي تتثظ عيى الشّّّّّّّّّظبال اححلية  عيى وّّّّّّّّّلقي 

الرعّّّّامّّّّا مع تظاخيص  و الرلاي  لبّّّّد  عمّّّّا تةّّّّااي،    مةّّّّا  م  مةّّّّا ل تلاي  اسعمّّّّال وه :  12  اميّّّّة ع 

، اسملية حماية املسّّّّ،امظ  و الحاّّّّقل عيى ا ئرمان، و تسّّّّجيا املمرلمال، و الحاّّّّقل عيى الكتظ ا ،  و البلا ، 

تقظي  العمال، والرعامد مع و ، اإلعسّّّّّّّّّّاا تسّّّّّّّّّّق ةو إيفاك العققد، و الرةاال عبر الحدود، و دفع ال ّّّّّّّّّّظائ ، و 
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ّّاًدا ومّّديلّّة منرّّاال عيى املسّّّّّّّّّّّّرقى   190عبر  بّّا  ّّذا      .الحكقمّّة و ر  تلريص  ّّذه   ؛يوالق راإلملي ي    امراّّّّّّّّّّّ

 (Ease of Doing Business) املتشّّظال بعد كلب بمتشّّظ   اثلحن: متشّّظ "وّّتقلة ممااوّّة أسشّّطة اسعمال"
 Distance to the) الّّذي ياّّّّّّّّّّّّل  البلّّدان وفقّّا سداملهّّا ال سّّّّّّّّّّّّملي، ومتشّّّّّّّّّّّّظ ي،يةّّة "املسّّّّّّّّّّّّّافّّة إلى الحّّدود"

Frontier)   الذي يشّّّّّّّّّّحر إلى مدى ابرعاد ا مراّّّّّّّّّّاد ت  ومى معحن وت  املرقوّّّّّّّّّّا ع  أف ّّّّّّّّّّا املمااوّّّّّّّّّّال، أي

 ا مرااد اسف ا أدا . 

يعربر متشّّّّظ الرةاال عبر الحدود م  بحن متشّّّّظال ممااوّّّّة أسشّّّّطة اسعمال اساثر تداو  :  الرةاال عبر الحدود

ة م  السّّلع ع  ة لراّّديظ واوّّرحراد  ّّحلة مياوّّييظاد عيى املرطلبال اإلةظائيت  مةال ت سّّحر الرةاال، حيث 

بّّّّّالعمليّّّّّال    الجمظايّّّّّة  ، و ق   القمّّّّّى والرملفّّّّّة  بّّّّّاوّّّّّّّّّّّّر لّّّّّا  الرعظ فّّّّّال ظ ل اللقّّّّّا الب ظي  املظتبطحن 

ا تفاا الرعامدي بحن الطظفحن إلى تسّّّّّّّّلي   م السّّّّّّّّلع والب ّّّّّّّّا ع    واوّّّّّّّّرحراداللقةسّّّّّّّّ،ية الراصّّّّّّّّة براّّّّّّّّديظ 

 وتشّّّّّّّّّّّما املتشّّّّّّّّّّّظال الظئ سّّّّّّّّّّّية للرةاال عبر الحدود ؛ةاي  القمى والرملفة الالةمحن إليةاة ا إلى ،الب ّّّّّّّّّّّا ع

 :ما يي  2020حس  آخظ تقظ ظ ملمااوة أسشطة اسعمال لسلة  

  السلع؛القمى الالةف لالمراال لجميع اإلةظا ال املطلق ة لراديظ  ▪

  السلع؛ورحراد   الالةف لالمراال لجميع اإلةظا ال املطلق ة  القمى ▪

 سلع؛الرملفة املظتبطة بمافة اإلةظا ال املطلق ة لراديظ ال  ▪

 .سلعورحراد ال  الرملفة املظتبطة بمافة اإلةظا ال املطلق ة   ▪

  :م  اإلةظا ال  ةمةمقع و ق يغطي

  ؛املرطلبال املس،لديةو  للشظو  ا مراال ▪

 ؛لققايحن الحدود ا مراال ▪

  .اللقا الداخي  ▪
 

ّّادالو ر دد تظت     ّّافة   م  خالل ا مراّّّّّّّّّ بحن با تقديظ لنةظا ال الاالث     ا برعاد مدى مياس املسّّّّّّّّّ

الذي ت ن    أف ّّّّا املمااوّّّّال و قاّّّّد بّّّّّّّّّّّّّّّّّ "داةال الحدود" أف ّّّّا أدا    ؛ مراّّّّاد معحن و"داةال الحدود"

ّّادال، و اصّّّّّّده ت  با مةال م  مةا ل أسشّّّّّّطة اس  ّّافة إلى الحدود عيى   تسّّّّّّجاعمال عبر ةميع ا مراّّّّ املسّّّّ

و ةظي ةمع البيّايّال حقل الرةّاال عبر   .أدا   أف ّّّّّّّّّّّّا  100وأدا     وّّّّّّّّّّّّقأأ 0، حيّث يماّا  100إلى    0مقيّاس م  

الحدود م  خالل اوّّّّّّّّّّّّربيان مقةم لشّّّّّّّّّّّّظبال اليّّّّّّّّّّّّح  اححلية، واحرلاّّّّّّّّّّّّحن الجمظايحن، ووّّّّّّّّّّّّلطال املقاسق  

حّّدود م  خالل القطّّاع  املعري تبّّادل تةّّااي عيى يطّّاا واوّّّّّّّّّّّّع عبر ال ا مراّّّّّّّّّّّّّادوإكا ل  يك  لّّدى    والرةّّاا.

ي اّّّا  للقيقد الحكقمية، أو الاّّّظاعال املسّّّلحة، أو الكقااث الطبيعية، فنن  ذا ا مراّّّاد الراص ي،يةة

ّّاد ؛عيى تاّّّّّ ي  "  ممااوّّّّّة" فظ" ت  الحاصّّّّّا عيى تاّّّّّ ي  "  ممااوّّّّّة" ي اّّّّّا عيى تقديظ "صّّّّّ  وا مراّّّ

 يرائج اسدا  لجميع متشظال الرةاال عبر الحدود.

للشّّّّّّّّّّّّظو     بّّا مراّّالير ّّّّّّّّّّّّم  كلّّب القمّّى والرملفّّة املظتبطحن  :  للشّّّّّّّّّّّّظو  واملرطلبّّال املسّّّّّّّّّّّّ،لّّديّّة  ا مراّّال

امراّّّّّّّّادامل شّّّّّّّّأ،   امراّّّّّّّّادواملرطلبال املسّّّّّّّّ،لدية لدى ةميع التي ال والجتال الحكقمية ت   املقاّّّّّّّّد وأي   و
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و رماا التدف م  واا  كلب مياس إةمال  ع   إعداد  ؛م  خاللتا السّّّّّّّّّّلع والب ّّّّّّّّّّا ع  ير  عبقا  امراّّّّّّّّّّادال

 .مةمقعة م  املس،لدال التي تساعد عيى إيةاة معاملة الرةاال الدولية

لققايحن    بّّا مراّّاللققايحن الحّّدود القمّّى والرملفّّة املظتبطحن    ا مراّّالير ّّّّّّّّّّّّم   :  لققايحن الحّّدود  ا مراّّال

ّّادالجمّّّااا ت    ّّلّّّة بّّّأعمّّّال الف ص والرفر ش اسخظى اإللداميّّّة لعبقا   ا مراّّّّّّّّّّّّ املعري والققايحن كال الاّّّّّّّّّّ

  ، ت  مقايئها أو عيى حدود ا  التي تر ن اليّّّحلة حدود ا مراّّّاد املعري، واذلب القمى والرملفة سعمال امللاولة  

و ر ّّّّم  القمى والرملفة لتذه الجدئية القمى والرملفة للحاّّّّقل عيى املسّّّّ،لدال وإعداد ا وتقديمتا أثلا  

 أعمال امللاولة ت  املقاسق أو عيى الحدود، واذلب الرنليص الجمظبي، وإةظا ال الف ص والرفر ش.

ير ّّّّّّّّّّّّم  اللقّا الّداخي  القمّى والرملفّة املظتبطحن بلقّا اليّّّّّّّّّّّّحلّة م  مندن ت  أابر مّديلّة : الّداخي اللقّا 

ّّلّاعيّة ت    ّّادتةّاا ّة وصّّّّّّّّّّ ا ت    ا مراّّّّّّّّّّ ّّاداملعري إلى امليلّا  الب ظي أو الحّدود البريّة اساثر اوّّّّّّّّّّّّرنّدامًّ   . ا مراّّّّّّّّّّ

ّّاللقّّّا الفعي ؛ وأي   ّّة املظتبطحن بّ ّّأخحرال ت  املظوا وتر ّّّّّّّّّّّّم   ّّّذه احجمقعّّّة م  اإلةظا ال القمّّّى والرملفّ تّ

وأعمال الرفر ش م  ةاي  شّّّّّّّّّّظ ة الطظا؛ واذلب القمى املسّّّّّّّّّّرغظا ت  الر ميا والرفظيغ ت  احردن أو عيى  

وّّّّّاحي  ولم شّّّّّظ ب تةااي خااا ، ير ّّّّّم  اللقا الداخي  القمى والرملفة  امراّّّّّادو ال سّّّّّبة سي  ، الحدود

 م  ت ميا اليّّّّّّّّّحلة ت  احردن حت  وصّّّّّّّّّقل اليّّّّّّّّّحلة إلى مي
ً
و ال سّّّّّّّّّبة سي دولة لتا   ،لا   ذا ا مراّّّّّّّّّادبد ا

 م  ت ميا اليحلة  
ً
عالمال تبادل تةاا ة م  خالل حدود بظ ة، ير م  اللقا الداخي  القمى والرملفة بد ا

  . 6 ا مراادت  احراةن حت  وصقل اليحلة إلى الحدود البرية لتذا 

 

   تأثحر الرأخحر ت  الحدود :(1)  إ اا ام 
 

 اينفاض مرقوّّّا عدد اسياف التي تق ّّّاها الجمااا اسلبايية ب سّّّبة  وةدل إحدى الدا 
ن
اوّّّال أن

باملائة ت  ميمة القاادال، ووةدل دااوّّّّّّّّة أخظى أن ة ادل ب سّّّّّّّّبة  7باملائة يتدي إلى ة ادل ب سّّّّّّّّبة  7
باملائة ت  الااداال ت  أواوغقاي.    8.  3باملائة ت  الرأخحرال الجمظاية تتدي إلى اينفاض ب سبة  10

لرّأخحر إلى ة ّادل الرّمالي  عيى املاّّّّّّّّّّّّدا   ممّا يةبر   عيى تقليّا مبيعّاده  الرّااةيّة، امّا يتدي ا
يعاسي املشّ رون أي ّا م  ااتفاع الرمالي  وتقليص  أو إلغا   املشّ ريال م  الشّظبال التي تقاةم  

 ماا  ذه الرأخحرال.

 83، ص. 2016، اسعمال، البلب الدول املادا: تقظ ظ ممااوة أسشطة                       

 

 . متشظ أدا  الردمال اللقةس،ية2

ا اليقف ، فهيالعاملي لالمراّادأضّحى لتا أ مية بالغة   اللا  اللقةسّ،ية 
ن
  ، عمقد الرةاال الدولية تشّم

 
ن
  (Logistics)اللقةسّّّّّ،يال    فعلدما تكقن   ،اللا  ذه ا مراّّّّّادال الق لية ترأثظ إلى حد ابحر بلقعية   اما أن

ف ّال عيى أن لتا  ،الفعالية، ت ّع  مدال البلد عيى الرلاف  عيى الاّعيد العامليعديمة   و أياماّة الكفا ل  

 .ق ريت قيل اللمق ا مراادي وإيةاد فظص العما عيى الاعيد ال ت  تأثحرا واضحا
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الاستتلت  و  ، ك لنقل والتخزين والستترستتر الخدألت   ستتلستتل  ألن اة  تت  ال بأنه  تلكاللوجستتات    تعرف 

  و اخله  الذلد حدو عبر الستتتتتتتلا  لتحريك التي ال ألن ص ألنه ،  الستتتتتتتريا والذت     لا  الاتتتتتتتل  و  ا   ا علوأل  

تقلتص التكت لت  التات  يت ،  الختدألت   هو هته   و اء  ألن  الغت يت  ا رجو و   ؛)يركن وصتتتتتتتتتتتتتهت  دبت ة  ر ت  ا ت   د 

أن تاتتل إلى وجهله  ع ى أحستتن  و  ،إلى ا ستتلهلك ن ب لستترع  ا  لو   ضتتر ن  قل ا نتا   ألن ا نتا نوللك ب

قت س أ اء اللوجستات   لتحديد ألوانن ح ل  و ر  ضتر  أو إتفف يحق  هه ؛ لها ب   ألن الضترو   التتك ر    

ألفءأل  بيئ   ألدى     تقتت  أله  جداكر  أن قت س اة اء  ؛قاتتتتد ألع ل له  الضتتتتع     الستتتتفستتتتل اللوجستتتتات 

 .التا    الدولت  سبتل ا خرانه     إألك   ته    حدو  و  املختلت  اةعر ل    الذلدان
 

هو ألؤشتتتر اله    LPI)  (Logistics Performance Index)  اللوجستتتات ألؤشتتتر أ اء الخدأل   ألن هن  يأتي 

،  لأل     اللوجسات  للدول  س جو   الذنت  التحتت  ا س  د  قتملق ول   الذنك الدول   بتارترهق م  ألركب  

   ألا ل اللوجستتتتتتتتتات   التا  ي ،  تع رضتتتتتتتتته ع ى تحديد التحدي   والترص التي    هه  الدول   ألستتتتتتتتت عد  ههدف

ويقتتدم الذنتتك التتدول    ؛تحستتتتتتتتتتتت ن أ املهتت     هتتها امل تت ل  تقوم بانتتتتههتت  قاتتتتتتتتتتتتتدينذغ  أن    اإلجراءا  التي  وتعت ن

   1)اللوجسات  ألر  كل سنت ن تقرير  عن ألؤشر أ اء الخدأل  

 

 
 
 يتك

 
الدول ، يقدم تقتتر     ا ؤشتتتتتتتتتتتر  ؛ون ألؤشتتتتتتتتتتتر أ اء الخدأل   اللوجستتتتتتتتتتتات  ألن ألؤشتتتتتتتتتتترين،  ول  وألح 

ي لتتب ألن كتتل و ،  رلون ختت  ا الذلتتد وعتتت  للذلتتد، عن ستتتتتتتتتتتتتتت  أهعتت   للتاتت   ، يارتهتت  خبراء    اللوجستتتتتتتتتتتتاتتت    ع

   تو   ؛ى بلد ألاتب ع ى أستتتتتتتتتئل  ا ثتتتتتتتتتا ترتيب فر  ت  بلدان ب إلضتتتتتتتتت    إل
 
 وعت      ر تقتتر  أأل  ا ؤشتتتتتتتتتر املق 

ل بلتتتتتد ألعوكرتتتتتت   بيئتتتتت    ، ن، يارتهتتتتت  خبراء  عرلون  تتتتتتهلوجستتتتتتتتتتتتاتتتتتت         ويتضتتتتتتتتتتتترن ألعلوألتتتتت   ألتاتتتتتتتتتتتتلتتتتت  عن 

. وحستب ، والعرلت   وا ؤستست   اللوجستات  اةست ستت اللوجستات  ، و ت     عن التك لت ، ووق  التنتته

 . بلدا167 قد شرل ا ثا  2018آخر تقرير ص    لسن  
 

يدلون ب   ذ ع ته   ، حتثألثتتتا ع  ي ةبتتتق ح ا اتتتحق   ع ىت   ألؤشتتتر أ اء الخدأل   اللوجستتتا   عترد

ويارا   ،تعت ألتل تات    حول ألتدى ستتتتتتتتتتتتفستتتتتتتتتتتت  اللوجستتتتتتتتتتتتاتت      الذلتدان التي  عرلون   هت ، وتلتك التي له  ألعهت   

ا ت  ب لذلدان التي  ع  لون   ه  وتقتتر   أل لع  لذلدان أخرى له  ألعه  تع أللرأبتتتتتتتتق ح ا اتتتتتتتتحق  ألعر   و

  تتتتتتتتتت  ك  وستتتتتتتتتت  ء ألن    ل  القول أن  هكر بأن و  ،كر  يرلكون الخبر     الذيئ  الع  ت  للوجستتتتتتتتتتات    ،تا    

 .  ألاداقت  ا ؤشر وجو ته   النقل الكبرى تأف ر   نست   وشرك  ال ألختل  الشقن ألن
 

 :ويتأل  ألن ست  عن صر أس ست  ه )اة ضل   5القتر   )اةسوء  إلى 1القتر   ا ؤشر ألن  ألدى  ي راوح

عبر    كتتت ء  التخلتص ال رركي ع ى القتتدو  )اإلجراءا  ال رركتتت : ألعتت ل تت  الذتتت  تت   ال رركتتت  :ال رتت   .   1

ص جرركي ألعترد    عرلت  التخلتص، واختت   ألك ن التخلتص النه ئي،اإل  ر  ، وضتتتتترو   استتتتتت
 
  خدام ألخل

     هد ب  تظ   إتر م ا ستتتتتتاندا  ا  لو   للتخلتص، و خضتتتتتت ل الوا  ا  للرع ين ، واإل راا عن الذضتتتتتت ئا بتع

ووك ال  وي تترل هها العناتتر ففف  أ وال ألن الستتل    القدو ي : اإل ا ا  ال رركت ،    ؛ألع ين    أو لعد 

 .ال و  /االل زام ب  ع ي ر، ووك ال  الصق  والصق  النذ تت   ضر ن
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افل الرند   وإعادل :اسوّّّّّّّّّاوّّّّّّّّّية   البر. 2 اليّّّّّّّّّح ،  املقاسق، والطظا، والسّّّّّّّّّكب الحديدية، واملطااال، ومظ

 ؛وتكلقلقةيا املعلقمال وا تاا ل

 البري، واللقّا بّالسّّّّّّّّّّّّكّب الحّديّديّة، واللقّا الجقي، واللقّا الب ظي   اللقّا :اللقةسّّّّّّّّّّّّ،يّةالرّدمّال    . ةقدل3

 واملقاسق، والرند  ، وإعّّّادل اليّّّّّّّّّّّّح  والرقةيع، وواال  اليّّّّّّّّّّّّح ، والّّّدوائظ الجمظايّّّة، ووّبّّا ل ضّّّّّّّّّّّّمّّّان

  يقن، وةمعيال الرةاال واللقا،صّّّحة اللباتية، واحرلاّّّقن الجمظاالجقدل/املعايحر، ووبا ل الصّّّحة وال

 ؛أو الشاحلقن واملظوا إلاه  

  الرنليص وال،سّّّّّلي   تقاتظ وصّّّّّقل اليّّّّّحلال إلى املظوّّّّّا إلاه  ضّّّّّم  مقاعيد ال،سّّّّّلي   تقميى :الرقميى. 4

املقظال أو املرقمعة، والرأخحر، والرند   اإللدامي، واملعايلة مبا اليّّّّّّّح ، واملعايلة علد يقا الب ّّّّّّّا ع م  

 حر الظومية ؛إلى أخظى، واسسشطة اإلةظامية، و ل  املدفقعال غ وفيلة

 وتقلة تظت   اليحلال بأوعاا تلافسية؛ :وتقلة تظت   اليحلال الدولية. 5

 .القدال عيى ت،بع اليحلال وتعقبها :الر،بع والرعق . 6

و دمج البيايال   ،يقةد أدا  مطاع اللقةسّ،يال الردمال اللقةسّ،ية الدول  مقياوّاويشّما متشّظ أدا  

ل،شّّّّّّابم أوةان العلاصّّّّّّظ السّّّّّّرة، ياّّّّّّب    وياظا، السّّّّّّرة ت  مقياس إةمال  واحدعلاصّّّّّّظ اسدا  الظئ سّّّّّّية  ع 

 .املتشظ الدول  أمظال إلى مرقوا بسيا لتذه املتشظال السرة
 

 متشظ أدا  الردمال اللقةس،ية ت  الب قث واسدبيال    : اورنداف2اإل اا ام    
 

يفسّّّّّّّّّّم اماّّّّّّّّّّدا مت  لاّّّّّّّّّّاس   السّّّّّّّّّّياوّّّّّّّّّّال واسباديميحن ومماا ّّّّّّّّّّ ي (LPI)، فظض  2007ملذ إ المم ت  عاف  
الرّّدمّّال اللقةسّّّّّّّّّّّّ،يّّة والرةّّاا م  أةّّا ت ّّديّّد فظص وت ّّديّّال الرةّّاال العّّامليّّة وت سّّّّّّّّّّّّحر اللقّّا والرّّدمّّال  

ا باّلع السّياوّال ملذ عاف    90اللقةسّ،ية. اوّرندف ما يقظال م   
ً
ا أو م شّقًاا مرعلق

ً
،  (LPI)بيايال  2008ب ا

 ديد م  الكر  املداوية واملقاد واس ظوحال. باإلضافة إلى الع

علاّّّّّّّّّّّّظا مكقيّا ت  العّديّد م  متشّّّّّّّّّّّّظال الرةّاال واللقّا، ماّا متشّّّّّّّّّّّّظ تمكحن الرةّاال للملرّدى   (LPI)أضّّّّّّّّّّّّنى 
شّّّّّّّّظ سول مظل ت  عاف  

ُ
، ولقحة يرائج اللقا لالت اد اسواوبي، التي ت  إ المتا 2008ا مراّّّّّّّّادي العاملي، الذي س

قّبا ل املرعّددل اس ظاف تقظ بّا  ماّا بلّب الرلميّة ا وّّّّّّّّّّّّيقي، و لّب الرلميّة اسفظ قي،  ةميع ال.  2014ت  عّاف  
وماّّّّّّّّّّّظف الرلمية للبلدان اسمظ كية، ولجلة اسم  املر دل ا مراّّّّّّّّّّّادية سواو ا، ولجلة اسم  املر دل للرةاال 

ّّظ ملرا  (LPI)تعظض والرلمية، ولجلة اسم  املر دل ا مراّّّادية وا ةرماعية  وّّّيا واححيا التادئ   اعلاّ
ّّاا ة الكبحرل والاّّّّغحرل والعديد م   ت  مطبقعال الرةاال واللقا، باإلضّّّّافة إلى كلب، تققف الشّّّّظبال ا وّّّّ،شّّ

 بايرااف ت  تقاا ظ ا. (LPI)شظبال الردمال اللقةس،ية بر محن بيايال 

عيى يطاا واوّّّّّّّّع ت  ف رحن ائ سّّّّّّّّ رحن: ت سّّّّّّّّحر الرةاال    (LPI)م  اللاحية املقضّّّّّّّّقعية، يمك  تظت   اوّّّّّّّّرنداف  
عدن بيايال   40واللقا وإداال وّّّلسّّّلة الرقا د، واللقا والقدال عيى امللافسّّّة اللقةسّّّ،ية. ت  أاثر م   

ُ
م شّّّقاا، ت

(LPI)  ذه البيايال امظةع. ه  الدليا الرةظ ملي الظئ س ي، ويسرندف يف  العدد تقظ با  

 32. ص، 2018،  ، البلب الدول لقةس،يال الرةاال ت  ا مرااد العاملياملادا: تقظ ظ متشظ اسدا  اللقةستي  
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 متشظال ت سحر الرةاال الرابعة مللامة الرعاون ا مراادي والرلمية .3

 تعد د  
ن
 م الرةاال الدولية  اححالة م   فقائدبغظض تعاي  ال الردفقال الرةاا ة  إن

ن
خالل  ،   يرأتى إ 

لم مسا مة    الحدودية  ةظا الاإل ت سحن   ؛ ولقد أظتظل الربرال والرةااال الدولية أنخف  تمالي  الرةاال

لامّّة الرعّّاون والرلميّّة ت  امليّّدان م  مّّامّّىت   ّّذا الشّّّّّّّّّّّّّأن  ملسّّّّّّّّّّّّّاعّّدل الحكقمّّال  و   فعّّالّّة ت   ّّذا امل ّّّّّّّّّّّّمّّاا.

 تغطي   Facilitation Indicators)  (Trade TFIs مةمقعة م  متشّّّّّظال ت سّّّّّحر الرةاال بنسشّّّّّا ا مراّّّّّادي  

ّّلّة    دولّة163 مةمقعّة ّباملّة م  اإلةظا ال الحّدوديّة ساثر م    عبر مسّّّّّّّّّّّّرق ّال الّدخّا احررلفّة،    2019وّّّّّّّّّّ

افية، ومسرق ال الرلمية.    وامللا ل الجغظ

مع البلقد الظئ سّّّّّّّية  تفامية ت سّّّّّّّحر الرةاال مللامة الرةاال العاملية مما ي،ي   (TFIs)ترطابل متشّّّّّّّظال  

افظ املعلقمّالمتشّّّّّّّّّّّّظا 11مظتبّة حسّّّّّّّّّّّّّ   وه   ، 8ا ا  ّذه املتشّّّّّّّّّّّّظال بّأحّماف ا تفّاميّة وّّّّّّّّّّّّّالفّة الّذاظ  ،: تق

أتمرة إةظا ال   ،مرطلبال الرقثيل ،الظوّّّّّّّقف واملاّّّّّّّاا   ،إةظا ال ا وّّّّّّّر لاف  ،أحماف مسّّّّّّّبقة ،املشّّّّّّّاواال

 ،الرعّّّاون بحن القّبّّا ل عبر الحّّّدود  ،تعّّّاون وّبّّالّّّة الحّّّدود اححليّّّة  ،تبسّّّّّّّّّّّّيا العمليّّّال الحّّّدوديّّّة  ،الحّّّدود

وّّّّّّّّّّّّّّالفّّة تفّّاميّّة  ا رقيي  اسثظ اححرمّّا لرطبيل الرّّدابحر القاادل ت   ب   TFIs)تسّّّّّّّّّّّّم   امّّا    ؛الحقامّّة والازا ّّة

ّّنهّدافّ أولق ّال مةّا ل العمّا، وتعب ّة املسّّّّّّّّّّّّاعّدل الرقليّة و وت ّديّد  ،الّذاظ   ؛ا لّا  القّداال بطظ قّة أاثر اوّّّّّّّّّّ

ّّا  وتقفظ  ّّقن   للبلدان أدال  أي ّّّّّ ّّياوّّّّّّّال  مةا ل منرل   تلفيذ حالة ا لراّّّّّ  ا تفامية ت   املر ّّّّّّّملة  والردابحر  السّّّّّ

  التي  البلّّدان  مةمقعّّال  أو   اسخظى   البلّّدان  مع  مقّّاايّّال  وإلةظا   2012  عّّاف  ملّّذ  ت ظةه  الّّذي   الرقّّدف  لظصّّّّّّّّّّّّّد

م    تق   فقا املدى الفعي  الذي أدخلى بم الدول ويفذل تدابحر ت سّّّّّّّّّّّّحر الرةاال    TFIs وكلب سن  دهمتا،

ّّلّة م  الرّدابحر الكميّة ت  حيّث القيمّة املطلقّة، ولك  أي ّّّّّّّّّّّّ  ا أدا  ا بال سّّّّّّّّّّّّبّة لاخظ  ، باوّّّّّّّّّّّّرنّداف وّّّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّّ

با عامحن، مما يسّّّّّّّّّّّّم  للبلدان     TFIs  املرعلقة الير  ت ديث البيايال   احجا ل الظئ سّّّّّّّّّّّّية لعملية الحدود.

امبة الرقدف الذي ت ظةه ملذ عاف   )9(. إ الا املشظوع سول مظل فاها ت السلة التي   2012بمظ

 

العاف ملتشظال ت سحر الرةاال مللامة الرعاون ا مراادي والرلمية  التيما  : 3الجدول ام      

 القص  املتشظ

افظ املعلقمال  بما ت  كلب عيى اإلي ريى الرةاا ة،يقا  ا ورفساا، سشظ املعلقمال  تق

 مشاواال مع الرةاا إشظاا احجرمع الرةااي 

  كلّب، بيّايّال وّّّّّّّّّّّّّابقّة م  مبّا اإلداال ملطّالبّة املرّداولحن بّالراّّّّّّّّّّّّ ي  وامل شّّّّّّّّّّّّّأ و ظ قّة الرقيي  ومّا إلى  أحماف مسبقة 
 الققاعد والعمليال املطبقة عيى ماا  ذه الراظ  ال ا ورحراد؛املطبقة عيى ولع م ددل ت  ومى 

 القبا ل الحدوديةإممايية و ظا اور لاف القظااال اإلداا ة م  مبا  إةظا ال ا ور لاف

 ضقابا عيى الظوقف واملااا   املفظوضة عيى القاادال والااداال الظوقف واملااا  

 الر سيل وفقا للمعايحر الدولية الرةاا ة؛مبقل ال سخ وتبسيا املس،لدال  القثائل-الشمليال 
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 القص  املتشظ

 إةظا ال الحدود ا لية احرا ظ؛اورنداف إداال   للبيايال؛الربادل اإللك روسي  األتمتة-الشكليات 

افّّّذ واحّّّدل  الحّّّدود؛تبسّّّّّّّّّّّّيا ضّّّّّّّّّّّّقابا   اإلجراءات-الشكليات  عمليّّّال     ؛يقّّّا  تقّّّدي  واحّّّدل لجميع القثّّّائل املطلق ّّّة  يق
 الردميل بعد الرنليص املشغلحن ا مرااديحن املاظح لت 

 الرعاون بحن منرل  القبا ل الحدودية للبالد الجمظاية؛السيطظل عيى تفق   السلطال   التعاون الداخلي

 الرعاون مع الدول احجاوال والدول الاالاة التعاون الخارجي 

 املسائلة؛ وياوة اسخالا الجمظاية؛التيابا واملتاف  الحوكمة والنزاهة

                          اتفامية ت سحر الرةاال مللامة الرةاال العاملية ملحقظة: يقع مةال الحقامة والازا ة خاا  يطاا ولطة.   
 17. ص، 2018، ملامة الرعاون ا مراادي والرلميةت سحر الرةاال وا مرااد العاملي، املادا:         

 لملردى ا مراادي العامليل الرةاال تمكحنمتشظال   .4

  ، 2008ملذ عاف ولق ا  م  مبا امللردى ا مراادي العاملي  العاملي لتمكحن الرةاا ا ظ ات  سشظ ولسلة تق

م  و رحن.    2010ولة    و داية  با  يادا  الرقصاا  ظتقاهاعرمد  ححن  الرةاا   ظ ظ  تمكحن  متشظ   (ETI)لعيى 

(Enabling Trade Index)   للملردى ا مراادي    لرةاا تمكحن الت  وياا بظيامج    غحر أيم خ ع لعدل تعديالل

لحد ا ن و ق آخظ تقظ ظ    (  2016وت  عاف    ؛الشظبالبع   و   بمساعدل اسووا  اسباديميةوكلب  ،   10 العاملي

   .أصب  امللردى يادا املتشظ بمعية الر ال  العاملي م  أةا ت سحر الرةاال  11   2016يقفمبر   30صدا براا خ 

متوّّّّّّّّسّّّّّّّّال ووّّّّّّّّياوّّّّّّّّال و ر  ت رية وخدمال    عيى ا مراّّّّّّّّادال تقفظ مدى  ومياس برقيي   (ETI)ققف ي

ّّلع عبر حدود تسّّّّّّّتا الردفل الحظ  ّّع بكاحر م   (ETI)، فنن يطاا  و الرال   ؛ ا إلى أن تاّّّّّّّا إلى وةتادهاللسّّّّّ أووّّّّّ

، والتي تظاد عيى ا ت  كلّّب ملامّّة الرةّّاال العّّامليّّة، بمّّ لرّّم معا  امللامّّال الّّدوليّّةالرةّّاال امّّا تلّّاو    سّّّّّّّّّّّّحر ت

عيى الظغ  م  أاها . الرةاالت سّّّّّّّّّّّحر  ية،   وّّّّّّّّّّّيما ت  وّّّّّّّّّّّياا اتفامومقا مة إةظا ال الرةاال الدوليةتبسّّّّّّّّّّّيا  

 . (ETI)، فنن إداال الحدود تاتظ بشما بااة ت  (ETI)ظ ل سى التدف القحيد ملتش

إداال  و القصّّّّّقل إلى اسوّّّّّقاا،    ائ سّّّّّية وه :  متشّّّّّظالأابع  إلىلرةاال اتمكحن   متشّّّّّظال  ياّّّّّل  الرقظ ظ 

  .و   ة ال،شغيا  ،الب ية الر ريةو ، الحدود

ت  بلد ما، باإلضّافة  الجمظاية يق    ذا املتشّظ مدى وتعقيد يااف الرعظ فة: القصّقل إلى السّقا   .1

 ؛إلى الحقاةد الجمظاية والرف يالل التي يرمرع بها ماداو الدولة ت  اسوقاا الرااةية

 ؛يقين   ذا املتشظ ةقدل وشفافية وافا ل إداال حدود الدولة: إداال الحدود .2

وإلى أي مسّّّّّّّّّرقى   البلدالب ية الر رية لللقا ت     يققف  ذا املتشّّّّّّّّّظ برقيي  مدى تقفظ :  ر ريةالب ية ال .3

، والب ية الر رية لالتاّّّا ل الالةمة ل،سّّّتيا حظاة الب ّّّا ع ها، والردمال املظتبطة ببلغى ةقددها

 ؛ اداخا البلد وعبر حدود
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ّّن :  ب  ّة ال،شّّّّّّّّّّّّغيّا .4 سّّّّّّّّّّّّيّة الظئ سّّّّّّّّّّّّيّة التي تتثظ عيى أعمّال يق    ّذا املتشّّّّّّّّّّّّظ ةقدل العقامّا املتوّّّّّّّّّّ

 لبلد.االذي  ي شطقن داخا املسرقادي  واملادا   

ةقايّّ  أاثر  عيى    ظاد والتي تال، د كتظ ، تسّّّّّّّّّّّّ   املمكقيّّالوّّّّّّّّّّّّبع    اسابع بّّدوا ّّا إلى  الف ّّالتلقسّّّّّّّّّّّّ   ّّذه  

لرمكحن   املتمّةتق   الجقايّ  التي  الرفاّّّّّّّّّّّّيليّة  م  عّدد م  املتشّّّّّّّّّّّّظال ه  اسخظى  ن بّا منهّايركقن  ؛ايّدت ّد

 . الرةاال

 د  :كتظ ميركقن املتشظ الفظع  للقصقل إلى السقا م  

، مسّّّّّرقى وتعقيد الرعظ فال الجمظاية للدولة  ذا املظتكد  قي ي :القصّّّّّقل إلى اسوّّّّّقاا اححلية ▪

يشّّّّّما مرقوّّّّّا الرعظ فة التي تطبقتا الدولة، وحاّّّّّة السّّّّّلع املسّّّّّرقادل املعفال م  الظوّّّّّقف و 

 .الجمظاية وتعقيد يااف الرعظ فة

ماداو الدولة ت  أوقاا    تع رض  الحقاةد الجمظاية التي  قين يُ  :اسوقاا الرااةيةالقصقل إلى   ▪

الدولة باإلضّّّّّّّافة إلى  امش الرف ّّّّّّّيا ت   دفعتاويشّّّّّّّما مرقوّّّّّّّا الرعظ فال التي ت  القةتال،

التي ير  الرفّّاوض علاهّّا م  خالل اتفّّاميّّال الرةّّاال الالّّائيّّة أو اإلمليميّّة أو    القةتّّةأوّّّّّّّّّّّّقاا  

 .أف ليال تةاا ةاململقحة ت  شما 

 :لواحد ااحزليركقن املتشظ الفظع  إلداال الحدود م  

وبشّّّّما أاثر ت ديدا، فنيم ، افا ل وشّّّّفافية إداال الحدود    يق  :افا ل وشّّّّفافية إداال الحدود ▪

و ر ّم  تقييما للطاا ، الكفا ل والشّفافية والرمالي  املظتبطة باوّرحراد وتاّديظ السّلع غطيي

وةقدل وشّّّّّّّمقلية الردمال الظئ سّّّّّّّية التي تقدمتا الجمااا والقبا ل كال الاّّّّّّّلة، ومرقوّّّّّّّا 

ّّا ع القمى والرمالي  وعدد القثائل املطلق ة ّّرحراد وتاّّّّّّّّّّديظ الب ّّّّّّّّ اما تققف برقيي  مدى ،   وّّّّّّّّ

را عنها برقفظ ت باإلةظا ال الحدودية، باإلضّافة إلى شّفافية العملية، إممايية الر ب  املعلقمال  ُمعبن

  اي،شاا الفساد.اذا مسرقى  التي تقدمتا وبا ل الحدود و  وةقددها

 ن متشظ الب ية الر رية الفظع  م  ثالث ابائد:يركقن 

افظ وةقدل الب يّة الر ريّة لللقّا ▪ ّّائيق   تقفظ وةقدل الب يّة الر ريّة   :تق   ااححليّة لّما م  ووّّّّّّّّّّ

ّّيّّة اسابعّّة: الب يّّة الر ريّّة للطظا البريّّة والجق ّّة والسّّّّّّّّّّّّكّّب الحّّديّّديّّة واملقاسق   اللقّّا الظئ سّّّّّّّّّّ

 الب ظ ة. 

افظ وةقدل خّّدمّّال   ▪ افظ خّّدمّّال قي ن تق يُ ف،  لسّّّّّّّّّّّّّابقّّممكمال    ظتكد  ّّذا امل  عّّدن يُ :  اللقّّاتق   مّّدى تق

، ح  والردمال اللقةسّّّّّّّّّّّّ،ية ت  الدولةشّّّّّّّّّّّّظبال اليّّّّّّّّّّّّ  وةقدلاللقا وةقددها، بما ت  كلب وةقد 

باإلضّّّّّّّّّّافة إلى كلب، تر ّّّّّّّّّّم   ذه الظاحزل  ؛والدم  الذي يسّّّّّّّّّّرغظمم رمووّّّّّّّّّّتقلة اليّّّّّّّّّّح  وتملف

  .لكفا ل البريدا مقياو

افظ واوّّّّّّّّّّّّرنّّّّداف تكلقلقةيّّّّا املعلقمّّّّال وا تاّّّّّّّّّّّّّّّا ل ▪    :تق
ُ
 ّّّّذه الظاحزل مّّّّدى تقفظ وةقدل    قين ت

ى م  مبا اوّّّّّّّّّّّّرنداف التقات  اححمقلة واإلي ري م  حيث، املعلقمال وا تاّّّّّّّّّّّّا ل تكلقلقةيا

، وم  مبا الحكقمة للرفاعا مع مبا الشّّّّّّّّظبال للمعامالل الرةاا ة م و ، السّّّّّّّّمان بشّّّّّّّّما عاف
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القصّّّّّّّّّقل إلى  ىنضّّّّّّّّّ أ ، حيثعرباا ةقدل القصّّّّّّّّّقل إلى اإلي ريىا   بعحناما أاها تأخذ   ؛املقا لحن

 اللطاا العظ    ق املعياا لالورفادل الماملة م  إممايال اإلي ريى.

 واحد: مظتكد يركقن املتشظ الفظع  لب  ة ال،شغيا م  

، مما يتثظ بشّّّّّّّّما ابحر عيى مدال  د ةقدل ب  ة ال،شّّّّّّّّغيا ت  بلد ماكتظ قي ن   ذا املي :ب  ة ال،شّّّّّّّّغيا ▪

، د والرةاال و/ أو يقا الب ا ع ملمااوة اسعمال الرةاا ةالشظبال التي تققف بالراديظ وا ورحرا

لب ، بما ت  كدها العامةةقدل ويدا ة متوّّّّّسّّّّّاو  ،لبلدا ت   مسّّّّّرقى حماية حققا امللكية  قي ن يُ اما  

افظ الرمق ا، بما ت  كلب الرمق ا الرةااي و   ،امللاةعال الرةاا ة م  خاللالق ّّّّّّّا    ايفراحم و  تق

؛ ف ّّّّّّّّّّال ع  مسّّّّّّّّّّرقى اسم  املادي م  حيث ا وّّّّّّّّّّ،اماا اسةلملي والعماعيى املشّّّّّّّّّّاااة اسةلبية 

 .لجظائ  واإلا االالذي يرادى ل

ياّّّّّّدا متشّّّّّّظ الرلافسّّّّّّية العاملي م  مبا امللردى ا مراّّّّّّادي العاملي ملذ عاف  متشّّّّّّظ الرلافسّّّّّّية العاملي:    .5

الدول التي يغطاها تقظ ظ   قدال الرلافسّّّّّّية  مراّّّّّّاديالوههدف املتشّّّّّّظ إلى مياس ال ،وبشّّّّّّما وّّّّّّلقي   1979

ّّية و  ّّية عيى املسّّّرقى الدول  والعقاما  دها  يةاد تاّّّ ي  لتذه الدول حسّّّ  مسّّّرقى مدا إالرلافسّ الرلافسّ

ااحزل  12متشّّّّّّظ فظع  مةمعة ت     103ملتشّّّّّّظ الرلافسّّّّّّية العاملي إلى   ويسّّّّّّ،لد تظت   الدول وفقا ،اححددل لتا

املتوّّّسّّّال؛    :بمةمقعتا املظتكدال اسوّّّاوّّّية للرلافسّّّية تماا   2019 تقظ ظ الرلافسّّّية العاملية  أوّّّاوّّّية  

الصّّّّّّّّّّّّحّة؛  و  ؛اوّّّّّّّّّّّّرقظاا ا مراّّّّّّّّّّّّّاد الكي و اعرمّاد تكلقلقةيّا املعلقمّال وا تاّّّّّّّّّّّّّا ل؛ و ر ريّة؛  الب يّة  وال

والقدال عيى  ؛ديلامية اسعمالو حج  السّّّّّّّّّقا؛  و ال ؛ امللااف  والوّّّّّّّّّقا العما؛ و وّّّّّّّّّقا امللرج؛  و تااال؛  وامل

 .ا برماا

 

 أبظة متشظال ت سحر الرةاال الرابعة ملتشظ الرلافسية العاملي  : 4الجدول ام    

 القص  املتشظ  الظاحزل 

 

 

 

 

ب ية  
 ت رية

شبكة   ةقدل 
 الطظا 

الل،يةة عيى متشّظ ةقدل الطظ ل، والذي يق   مرقوّا السّظعة وا وّرقامة ملسّاا القيادل الذي يظ ا 
٪ عيى اسما م  إةمال  وّّّّّمان ا مراّّّّّاد. ي راوح املقياس م  15مدن أو أاثر والتي تماا مًعا   10بحن أابر  

  ممراة   100إلى  0

الّّّّّّّبّّّّّّّ ّّّّّّّيّّّّّّّة   ةّّّّّّّقدل 
 الر رية للطظا 

= ادي   1الظد عيى وّّّّّّتال ا وّّّّّّرطالع "ت  بلدا، ما ه  ةقدل  اتسّّّّّّاع وحالة  الب ية الر رية للطظا "  
 م  بحن اسف ا ت  العال [ -= ةيد للغاية  7م  بحن اسوقأ ت  العال ؛ -للغاية 

ااّّّافّّّة السّّّّّّّّّّّّكّّّب  
 الحديدية

 ايلقم رال م  السكب الحديدية لما أل  ايلقم ر مظبع م  اساض

خّّّّّّدمّّّّّّال  اّفّّّّّّا ل 
 القطااال

الظد عيى وّّّتال ا وّّّرطالع "ت  بلدا، ما مدى افا ل  أي الركظاا، ا ل زاف باملقاعيد، السّّّظعة، السّّّعظ   
ّّّّّّّقأ ت  العّّال ؛    1خّّدمّّال اللقّّا بّّالقطّّاا "   ّّّ = ا   للغّّايّّة، م  بحن    7= غحر ا   للغّّايّّة، م  بحن اسوّّ

 اسف ا ت  العال [ 

 ، الذي يق   داةة ايدما  بلد ما ت  شبكة اللقا الجقي العاملية.IATAيماا متشظ اتاال املطااال  ا ا املطاا
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 القص  املتشظ  الظاحزل 

خّّّّّّدمّّّّّّال  اّفّّّّّّا ل 
 اللقا الجقي 

الظد عيى وّّّتال ا وّّّرطالع "ت  بلدا، ما مدى افا ل  أي الركظاا، ا ل زاف باملقاعيد، السّّّظعة، السّّّعظ   
ّّّّّّّقأ ت  العّّال ؛    1خّّدمّّال اللقّّا الجقي "   ّّّ = ا   للغّّايّّة، م  بحن    7= غحر ا   للغّّايّّة، م  بحن اسوّّ

 اسف ا ت  العال [ 

اليّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّ    ا ّّّّّّّا 
 الب ظي 

الب ظي، الذي يقي  اتاّّّّّّّّّال الدولة بشّّّّّّّّّبمال اليّّّّّّّّّح  العاملية.  الل،يةة عيى متشّّّّّّّّّظ اتاّّّّّّّّّال اليّّّّّّّّّح   
ّّا مفرقحا، مع داةة معياا ة تبلغ   ا ت  عاف   100يسّّّّرندف املتشّّّّظ مقياوّّ

ً
 2004تقابا الدولة اساثر ااتبا 

  الاحن  

خّّّّّّدمّّّّّّال  اّفّّّّّّا ل 
 املقاسق الب ظ ة

الظد عيى وّّّتال ا وّّّرطالع "ت  بلدا، ما مدى افا ل  أي الركظاا، ا ل زاف باملقاعيد، السّّّظعة، السّّّعظ   
خّّدمّّال املقاسق الب ظ ّّة  العبّّااال والققااال   للبلّّدان غحر السّّّّّّّّّّّّّاحليّّة: تقيي  القصّّّّّّّّّّّّقل إلى خّّدمّّال  

ّّّّّّقأ ت  العال ؛   1املقاسق الب ظ ة  "   للغاية، م  بحن اسف ّّّّّّّّا  = ا     7= غحر ا   للغاية، م  بحن اسوّّ
 ت  العال [ 

وقا  
 امللرج 

تّّّنّّّلّّّيّّّص  اّّّفّّّّّّا ل 
 الحدود

امبة الحدود ت  الشّّّّّّظبا  الرةاا حن   ُيقي ن  فعالية وافا ل عملية الرنليص الجمظبي وغحر ا م  وبا ل مظ
  اسف ا   5 اسوقأ  إلى  1الامايية الظئ سيحن لما بلد. ي راوح املقياس م  

   .2018،  امللردى ا مراادي العاملي، (2018) الرلافسية العامليةتقظ ظ املادا: 

 
 خامسا: اخلامتة 

حسّّّ  إحاّّّا ال ملامة الرةاال العاملية املرعامبة فنن حج  الردفقال الرةاا ة العاملية يلمق باّّّقال 

 ضّعفا، 27ةاد حج  الرةاال العاملي بمقداا -2007) 1950وّلة    57م ّطظدل؛ فعيى وّبيا املاال، خالل مدل 

 أحّد اسوّّّّّّّّّّّّبّاال الظئ سّّّّّّّّّّّّيّة لتّذ  ؛أي ثالثّة أضّّّّّّّّّّّّعّاف يمق اللّاتج العّاملي
ن
ا اللمق  ق اينفّاض الرّمالي   و  شّّّّّّّّّّّّّبن أن

الرةّّاا ّّة؛ لك  مّّا ياحر ا ي،بّّاه،  ق أيّّم عيى الظغ  م   ّّذا اللمق التّّائّّا، وعيى الظغ  أي ّّّّّّّّّّّّّا م  املسّّّّّّّّّّّّّا مّّة  

الفعالة للجق ل املررالية م  املفاوضّّّّّال الرةاا ة مرعددل اس ظاف ت  تقليص الحقاةد الرةاا ة الرقليدية، 

خالل عاف  -أيم  (Arvis et al, 2013 ة، فعيى وّّّّّّّّّّبيا املاال وةدل دااوّّّّّّّّّّة   ةالى الرمالي  الرةاا ة مظتفع

دو ا أمظ مي  (1.34)  2.19فنيم مقابا با دو ا أمظ مي واحد م  تملفة تاّّ يع ملرج معحن تمى إضّّافة   -2010

ت  شّّّّما تمالي  تةاا ة بال سّّّّبة للدول اللامية  للدول املرقدمة  عيى الرقال ، ووةدل يف  الدااوّّّّة أي ّّّّا 

 
ن
ت  تمالي    الرفاولمعا   تماا  الحقاةد املرعلقة بالسّّّّّياوّّّّّال بما ت  كلب ت سّّّّّحر الرةاال  اللقةسّّّّّ،يال أن

 . الرةاال

ا املقضّّّّقع والذي تظاد ت ديدا حقل "ت سّّّّحر الرةاال" وكلب يأتي  ذا العدد م  ةسّّّّظ الرلمية ليعال   ذ

ّّيد   م  خالل ت ديد املفتقف، ث  اوّّّّّّّّرعظاض  ه  فعال اينظ ى ت  تةسّّّّّّ
ْ
الرمالي  التي تركبد ا الحكقمال إن

طى ال ق  عيى أبظة املتشظال  
ن
 يفذل  ذه الردابحر، اما ول

ْ
الردابحر امللق ة بم، واملماو  املظةق ت قيقتا إن

 ندمى لقياوم؛ ومد تقصلى الدااوة إلى ما يي :التي اور

ّّب  أحد أبظة املقضّّّّّّقعال الرةاا ة  ▪  يطفق  ذا املقضّّّّّّقع عيى السّّّّّّط ؛ با و اّّّّ
ْ
ل عقاما ت  أن أوّّّّّّتى عدن

ّّة وّّّّّّّّّّّّميّى "اتفّاميّة ت سّّّّّّّّّّّّحر  إثّاال، و  أدل عيى كلّب أن ملامّة الرةّاال العّامليّة أفظدل لّم اتفّاميّة خّاصّّّّّّّّّّ
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دل اس ظاف تظى والتي تعربر أول اتفّّاميّّة تةّّاا ّّة    2017الرةّّاال" التي دخلّّى ححز الرلفيّّذ ت  فبرايظ   مرعّّدن

اللقا ت ى عبا ل  ذه امللامة، ومد اعربر ا البع  يةاحا "ملمقوّّّا" لبريامج الدوحة ا يما ي. وم  بحن 

  ذه العقاما املستمة:

ّّبّّّ  إةالّّّة الكاحر م  الحقاةد الجمظايّّّة وغحر   الد ّّّادل التّّّائلّّّة ت  حج  الرّّّدفقّّّال الرةّّّاا ّّّة .1 بسّّّّّّّّّّ

أي أن الرةاال أضّّّّّحى ت  عال  اليقف   ،حج  اللاتج العامليد ادل ت  ال بان م  يرائةتا،  الجمظاية

 أحد اححددال البااةل لللمق ا مراادي؛

ّّاا ا،  (GVCs) (Global value chains) العاملية  القيمةبظوة ظا ظل وّّّّالوّّّّا   .2 والتي تظتكد   واي،شّّ

أوّّّّّّّّّّّّاوّّّّّّّّّّّّا عيى تّدو ّا خطق  اإليرّا ، والّذي أدى إلى مّا يمك  أن يطلل عليّم بّالرّدفل الحلدوسي  

ّّلع عبر الحدود عدل مظال، وت  با مظحلة  ّّلع والردمال عبر الحدود، حيث يمك  تداول السّّّ للسّّّ

اا   م   ّّّذه املظاحّّّا تقاةّّّم امللرةّّّال تّمّّالي  مظتبطّّّة بّّّاإلةظا ال الحّّّدوديّّّة ممّّّا يتدي إلى تظ 

   ذه الرمالي ؛

  ؛الرماما ا مراادي بشقيم العاملي واإلملي ي .3

  بيعة الب ّّّّّّّّّا ع املرداولة دوليا تغيحر  تمى ت   أوّّّّّّّّّ تطقا تكلقلقةيا املعلقمال وا تاّّّّّّّّّا ل التي   .4

  ؛أيقاع مسر دثة م  الربادل الرةااي  وظتقا 

ف ت  الرةاال العاملية مما التاالدااوال والب قث التي لفرى اللاظ إلى  ذا املقضقع و ي ى تأثحره  .5

ع م  دائظل ا  رماف بم.  وون

▪  
ْ
 ق أصّّّّّيا ملامة الرةاال العاملية، ت  ي رم وتداولم أول  "ت سّّّّّحر الرةاال"وّّّّّلملا بأن ماّّّّّطلت    حت  وإن

 بمظل ت  أد
ن
كلّّب   يعري البرّّة بّّأيّّم مفتقف ةّّديّّد يعدى إلى بلّّال أفمّّاا ّّا؛ فم  خالل اصّّّّّّّّّّّّّد   يّّادهّّا، غحر أن

املسّّّّّّّّّّاا الراا    للعما الرةااي مرعدد اس ظاف حقل  ذا املقضّّّّّّّّّّقع والذي وّّّّّّّّّّبل ظتقا اتفامية ت سّّّّّّّّّّحر 

ّّايّّا املرعلقّّة بّّالعقبّّال الرقليّّة واإلداا ّّة عيى مسّّّّّّّّّّّّرقى ملالرةّّاال   لامّّة الرةّّاال العّّامليّّة، تبحن أن الق ّّّّّّّّّّّ

ّبايّى م  أمّدف احجّا ل املرفّاوض علاهّا ت  الرةّاال، بّا     تفّاميّة ّذه ا التي تغطاهّا   لجمّااا والحّدود  ا

   م  امد ة ت  تاا خ العما الرةااي املرعدد اس ظاف. اسخحرل  مع ما تمالم  ذه 1947وبقى حت   الجال 

ن تقدف تاّّّّّّّّّّّقاا م ددا لتذا اعادل با الرعاا   ال ّّّّّّّّّّّابطة للمفا ي ، تباي ى الرعاا   التي حاولى أ ▪

املفتقف. ةديظ بالذاظ أن  ذه القامة بايى لتا إوّّّّّّّّّّتاما ت   ذا الشّّّّّّّّّّأن بام راحتا تعظ فا ةا  عيى الل ق 

 الرّال :  
ن
ت  بطظ قّة مبّاشّّّّّّّّّّّّظل أو غحر سّّّّّّّّّّّّ ويُ   ،ا م  تّمالي  اإلةظا ال الرةّاا ّةبّا تّدبحر م  شّّّّّّّّّّّّّأيّم أن يقلّ

و  يمك  إدااةم ضّّّّّم  الردابحر الرعظ فية أو  ،دمباشّّّّّظل ت  تسّّّّّظيع وتسّّّّّل   حظاة الب ّّّّّا ع عبر الحدو 

 .«غحر الرعظ فية املرعااف علاها، ُيَعد  م  تدابحر ت سحر الرةاال

  ذه«  ي ر سّّّّّّّحر الرةاا ال» م  وّّّّّّّياوّّّّّّّال  املرقمعةالدااوّّّّّّّال أن املماوّّّّّّّ   أظتظل ▪
ن
   غباا علاها، غحر أن

ا تملفة الرلفيذ التي يرعحن عيى الحكقمال ت ملتا  يقابلتا املماوّّّّّّّّّ  ًّّ ّّ   بع  ت   ذا اإل اا  ؛أي ّّّّّّّ تنشّّّّّّّ

ّّةالبلدان ّّلبا عيى إيفامتا العاف تدابحر أن تتثظ تملفة تلفيذ   منها، اللامية  ، خاصّّّ ّّحر الرةاال وّّّ أو أن  ،ت سّّّ

  .رمالي  تفقا املماو  التي ورةلاهاال فاتقال  ذه

ّّياوّّّّّّّّّال الجيدل تبر  عيى مق ▪  "السّّّّّّّ
ن
ّّا "ما  سن  أي ّّّّّّّ

ن
ّّم يمك  إيةاةه"اي   ةيدل" وسن ّّمن  ير  مياوّّّّّّّ ؛ صّّّّّّّ

  .ت سحر الرةاالالربرا  عدل متشظال يمك  أن تساعد ت  مياس 
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ّّلة   ّّلسّّ ّّظ الرلمية»ت  اسخحر، وايطالما م  بلب اس داف التي تسّّّّ ى وّّ لر قيقتا، فنن م رقى  ذا   «ةسّّ

ّّحر  ّّة للقظا  العظال الذي    يراح لت  ا  الع العدد ةا  ليقفظ إحا ة مقةدل حقل مقضّّّقع ت سّ الرةاال، خاصّ

تا تسّّّّّّّّّّرميا الربرا  والتي ال املرناّّّّّّّّّّاّّّّّّّّّّة ت  م ّّّّّّّّّّايا الرةاال لد ادل 
ن
إ  عيى يرفال يسّّّّّّّّّّحرل حقلم بلغنه ، عل

 ا  رماف بم.
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 اهلوامش 
 

؛ ل مان حظ ة العبقا  1921أبظ ا    20اتفامية بظشلقية واللااف اسوا  ي لحظ ة العبقا، ه  معا دل دولية ومعى ت     (1 
، دخلى  1921أارق ظ    8للسلع الرةاا ة احررلفة عبر الحدود الق لية. سجلى ت  ولسلة معا دال عابة اسم  ت   

 ة املفعقل حت  ا ن. ، املعا دل   ةالى واا 1922أارق ظ   31ححز الرلفيذ ت  
ت    ه  معا دل دولية ومعى ت    ا تفامية الدولية املرعلقة بربسيا اإلةظا ال الجمظاية   (2) ؛ 1923يقفمبر  3  ةلي  

 .  1923، دخلى ححز الرلفيذ ت  يقفمبر 1924سجلى ت  ولسلة معا دال عابة اسم  ت  يقفمبر 
 .   2006 معدلة ت   1973مايق  18ظاية، ا تفامية الدولية لربسيا وت سيل اإلةظا ال الجم (3)
 اللص النها ي  تفامية ت سحر الرةاال مراح عيى الظابا الرال :  (4)

 http://www.wto.org/english/ tratop_e/ tradfa_e/ tradfa_e.htm 
اإليرا  ت  القمى امللاو  ه  فلسفة إداا ة تدعق الشظبال إلى إيرا  ما يظ ده العميا، علدما يظ ده، بالكميال      (5)

 م  بلا  مندون ابحر مما يعرقد أن العميا مد يظ ده، فناها  
ً
املطلق ة، حيث يظ ده، دون تأخحر ت  احردون. لذا فبد 

م. ي،ي  لتا كلب تظاحز مقااد ا عيى ت قيل ما ويدفع مقابلم  تققف فقا بما يطلبم العميا بال با علدما يطلب
 م  بلا  مندون. ضم  يااف الرا يع ت  القمى امللاو ، ور رج با عملية فقا ما ترطلبم العملية  

ً
فقا بد 

 الرالية ت  ال،سلسا.  
 يمك  ا  الع عيى املد د حقل  ذا املتشظ بما  ق مراح عيى الظابا الرال :  ( 6)

https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/trading-across-borders 
 https://lpi.worldbank.org الرال :  الظابا يمك  تاف  بيايال املتشظ والرقظ ظ عبر  (7)
أضي  متشظ إضات  مللامة الرعاون والرلمية ت  امليدان ا مراادي يرةاوة يطاا اتفامية ت سحر الرةاال ليعك   (8)

 علاصظ الحك  الظشيد وحياد إدااال الحدود. 
 يمك  ا  الع عيى املد د حقل  ذا املتشظ بما  ق مراح عيى الظابا الرال :  (9)
 https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-facilitation-and-the-global-economy_9789264277571-en 
 أي ا.   2016ضيفى بع  الرعديالل ت  سسرة ، وأ2014خ ع املتشظ ملظاةعة ائ سية ت  سسرة  (10)
 :  يمك  ا  الع عيى الرقظ ظ عيى صف ة الق   (11)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf


-25- 

 

 املراجع العربية 

اللجلة ا مراّّّّادية وا ةرماعية لغظبي آوّّّّيا  اإلوّّّّكقا ، لجلة اللقا   . 2017   ، احجّّّّّّّّّّّّّّّّل  ا مراّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادي وا ةرمّّّّّّّّّّّّّّّّاع ،اسم  املر دل

واللقةسّّّّّّّّّّّّ،يّّال. متشّّّّّّّّّّّّظ اسدا  اللقةسّّّّّّّّّّّّتي ت  امللطقّّة العظ يّّة: مكقيّّاتّّم ومل جيّّة إعّّداده ومسّّّّّّّّّّّّرق ّّاتّّم. بحرول: اللجلّّة ا مراّّّّّّّّّّّّّّاديّّة  

 3ّ7وا ةرماعية لغظبي آويا  اإلوكقا .  ص. 

 املراجع األجنبية 

Arvis, J.-F., Duval, Y., Shepherd, B. and Utoktham, C., 2013. Trade costs in the 
developing world: 1995-2010, Washington  DC: World Bank, Policy Research Working 
Paper No. 6309.  

Abdelaoui, O. Djedidi. S. 2018. The effect of participation in global value chains on 
economic development in the arab country: case of some selected arab countries. journal 
of development and economic policies, pp. 4-45. 

Bahi. O, Mekhzoumi.L, Abdellaoui.O. 2021. The Impact of Participation in Global Value 
Chains on Exports Diversification: An Econometric Study of a Group of Selected Arab 
Countries for the Period 1995-2015, The Economic Science, Management and Business 
Science, 14(1), PP302-316. 

Business, D. 2012. Doing business Report 2012. The World Bank.  

Khalifa Khaldi, Okba Abdellaoui, Lotfi Mekhzoumi. 2020. The impact of trade 
facilitation measures on economic growth Empirical evidence from middle-income 
developing economies, ARED, 7(2), Algeria, PP105-118. 

Khalifa Khaldi, Okba Abdellaoui, Lotfi Mekhzoumi. 2020. WTO Trade Facilitation 
Agreement and its repercussions for Developing and Least Developed Countries, The 
International conference on : The recent international trade trends and the challenges of 
sustainable development "Towards promising future visions for developing countries " , 
02-03 December 2019,University of Hamma Lakhther Eloued- ALGERIA, PP46-58. 

Moïsé, E.  2009.  The Cost of Introducing and Implementing Trade Facilitation Measures: 
Interim Report, OECD Trade Policy Papers, No. 8, OECD Publishing, Paris: 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Trade Policy 
Papers No. 8 

Neufeld, N. 2014. The long and winding road: How WTO members finally reached a trade 
facilitation agreement (No. ERSD-2014-06). WTO Staff Working Paper, p 3  

OECD. 2005. The Costs and Benefits of Trade Facilitation, Policy Brief, Geneva, 
OCTOBER 2005, p. 3. 

Persson, M. 2013. Trade Facilitation and the Extensive Margin, The Journal of 
International Trade & Economic Development 22(5), pp. 658-693.   

Portugal-Perez, A., & Wilson, J. S., 2012. Export performance and trade facilitation 
reform: Hard and soft infrastructure. World development, 40(7), pp. 1295-1307. 

Swepro c/o kommerskollegium. 2002, “Trade Facilitation: Impact and Potential Gains”, 
Stockholm, Sweden, pp. 18-25. Available on : Available 
at:http://217.114.80.238/upload/SWEPRO/SWEPRO_English/Trade_Facilitation_-
_Impact_and_Potential_Gains.pdf 



-26- 

 
UNECE. 2017. Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation,  Regional Report 
2017,  United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, New York and 
Geneva, 2017, p 1 

World Economic Forum , & Global Alliance for Trade Facilitation., 2016. The Global 
Enabling Trade Report 2016. Geneva: World Economic Forum ; Global Alliance for 
Trade Facilitation. pp. 13 -16 

WTO. 2007. "World Trade Report ", Geneva, 2007, P xxxii. 

WTO. 2013. Trade Facilitation Agreement: A Business Guide for Developing Countries, 
International Trade Centre (ITC), Geneva: ITC, (Technical paper), Doc. No. BTP-13-
239.E. 

WTO. 2015. World Trade Report 2015, Speeding up trade: benefits and challenges of 
implementing the WTO Trade Facilitation Agreement, Geneva, 2015,  p 35 

Zaki, C., 2014.  An Empirical Assessment of the Trade Facilitation Initiative: 
Econometric Evidence and Global Economic Effects, World Trade Review, Volume 13, 
13(1), p104 

 

 

 



قائمة اإ�صدارات  )) ج�صر التنمية ((

العن�ان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون



الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون



فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون



د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

د. اإيهاب مقابله

د. حممد اأمني لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شني الطالفحه

اأ. عمر مالعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. حممد باطويح 

د. عوين الر�شود

د. اإيهاب مقابله

د.علم الدين بانقا

د. في�شل املناور

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. ايهاب مقابله

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. حممد باطويح

د. علم الدين بانقا

اأ. �شفاء املطريي

د. حممد اأمني لزعر 

اأ. عمر مالعب 

د. اإيهاب مقابله

اأ. حممد عواوده

اأ.د. اإيهاب مقابله

د. �شهيل مقابله

اأ. عمر مالعب

اأ.د. في�شل املناور

د. منى العلبان

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون

املائة والرابع والثالثون

املائة واخلام�س والثالثون

املائة وال�شاد�س والثالثون

املائة وال�شابع والثالثون

املائة والثامن والثالثون

املائة والتا�شع والثالثون

املائة والأربعون

املائة والواحد والأربعون

املائة والثاين والأربعون

املائة والثالث والأربعون

املائة والرابع والأربعون

املائة واخلام�س والأربعون

املائة وال�شاد�س والأربعون

املائة وال�شابع والأربعون

املائة والثامن والأربعون

املائة والتا�شع والأربعون

املائة واخلم�شون

املائة والواحد واخلم�شون

املائة والثاين واخلم�شون

املائة والثالث واخلم�شون

املائة والرابع واخلم�شون

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

التخطيط ال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

ومتويل  امل�شرفية  غري  التمويلية  املوؤ�ش�شات 

امل�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  املوقع  اختيار  وحمددات  مرتكزات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

اقت�شاد  يف  ال�شتثمار  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات 

املعرفة يف الدول العربية

التعلم الريادي

التناف�شية  موؤ�شرات  واإ�شدار  الدولية  املوؤ�ش�شات 

القت�شادية: اأية م�شداقية؟

احلكومة الإلكرتونية وجائحة )كوفيد- 19(

ملوؤ�ش�شات  الأداء  قيا�س  وموؤ�شرات  اأ�شا�شيات 

التمويل الأ�شغر

الأعمال  ريادة  جمال  يف  وم�شطلحات  مفاهيم 

وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

التخطيط                  الجتماعية:  املخاطر  اإدارة 

و�شبل املواجهة
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د. نواف اأبو �شماله  
 

د. وليد عبدموله  

اأ. د. في�شل املناور

د. منى العلبان
 

اأ. د. عقبة عبدالالوي 

د. خليفة خالدي 

املائة واخلام�س واخلم�شون

املائة وال�شاد�س واخلم�شون

املائة وال�شابع واخلم�شون

املائة والثامن واخلم�شون

تطبيقات �شيا�شات �شوق العمل يف الدول العربية 

والأداء  والأدوات  الهيكل  الدولية:  والتجادب 

املقارن

تطوير العناقيد ال�شناعية

بناء ال�شيا�شات العامة

التكاليف،  املكا�شب،  املفهوم،  التجارة:  تي�شري 

وموؤ�شرات القيا�س

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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