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 التجارة واالعمال االلكترونيةمركز االمم المتحدة لتسهيل 

(UN / CEFACT) 

 والخطوط الرئيسة إلنشاء النافذة الواحدة " 33" التوصية رقم 

 عمليات بسيطة وشفافة وفعالة للتجارة العالمية

لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية هو تحسين قدرة األعمال والتجارة  CEFACTأن مهمة مركز االمم المتحدة /  

والمنظمات االدارية من اقتصاديات متقدمة ونامية وانتقالية الى تبادل منتجات وخدمات ذات الصلة على نحو فعال . أن تركيز 

تبسيط المستندات ومواءمة العمليات المركز الرئيسي هو على تسهيل التعامالت االقتصادية الوطنية والدولية من خالل 

 CEFACTأن المشاركة في مركزاألمم المتحدة /  واإلجراءات وتدفق المعلومات، وبالتالي اإلسهام في نمو التجارة العالمية.

مفتوحة للدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل 

. ومن خالل مشاركة الحكومات وممثلي قطاع األعمال من مختلف أنحاء العالم  األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي مجلس

مركز تيسير التجارة واألعمال اإللكترونية المعايير والتوصيات واآلليات والتي تمت  CEFACTوضعت االمم المتحدة / 

 ي إطار واسع ليتم تنفيذها على الصعيد العالمي.الموافقة عليها من المنظمات الحكومية الدولية ف

 مقدمة : 

لجعل عمليات  -أن كلمة "تسهيل" هي وسيلة لجعل الشيء سهل أو أسهل، وهذا هو بالضبط هدف تيسير التجارة 
وإجراءات التجارة الدولية بسيطة وفاعلة وموائمة قدر االمكان للتجار والحكومات والجهات المعنية. أن الحاجة إلى 
تبسيط وموائمة هي بشكل خاص في إعداد وتقديم مجموعة واسعة من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل السلطات 

. تشكل هذه المتطلبات عبئا . بالشحنات المستوردة والمصدرة والعابرةالحكومية ليتم أتباعها ضمن االنظمة المتعلقة 
أن تشكل عائقا خطيرا أمام التنمية وكفاءة التجارة الدولية، وخاصة للشركات الصغيرة ثقيال على موارد الشركات، ويمكن 

 والمتوسطة الحجم.
 

تعالج هذه المشكلة من خالل توصية الحكومات والتجار بأنشاء "النافذة الواحدة"،  33رقم  CEFACTأن توصية مركز 
يع جمحيث من الضروري أدخال المعلومات الوثائق ذات الصلة بالتجارة مرة واحدة فقط عند نقطة قيد واحدة الستيفاء 

السلطات ام قيتشير التوصية أيضا الى وجوب . وبالشحنات المستوردة والمصدرة والعابرةالمتطلبات التنظيمية المتعلقة 
والوكاالت المشاركة بتنسيق الضوابط الخاصة بها من خالل نافذة واحدة، وينبغي أن تأخذ بعين االعتبار تقديم التسهيالت 

ذات الصلة. وأكملت التوصية بمجموعة مفصلة من المبادئ التوجيهية المصممة  االجورلدفع الرسوم والضرائب و
 لمساعدة البلدان في التنفيذ.

 
( مركز إجراءات التجارة الدولية لألمم المتحدة ITPWG-TBG15عن طريق فريق عمل ) 33وقد وضعت التوصية 

 /CEFACT  / هي األحدث في سلســلة التوصيات التي .  و2004وتمت خالل عملية موافقة بين دورتين في سبتمبر
وكلها متوفرة مجانا على موقع اللجنة   CEFACTتوصية لتسهيل التجارة أعدت من قبل األمم المتحدة /  30تتجاوز 

 .www.unece.org/tradeاالقتصادية أوروبا  
 

شكل لبنة هامة في مجال تسهيل التجارة، وبالتالي أدعو جميع األطراف المعنية من وأنا مقتنعة بأن إنشاء نافذة واحدة ي
  القطاعين العام والخاص لجعل هذه التوصية موضع التنفيذ .

 السيدة بريجيتا شموغنيروفا                                                                               
 المديرة التنفيذية                                                                                              

 لجنة االمم المتحدة االقتصادية آوروبا                                                                                  
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 الجزء االول 

 

 بين التجارة والحكومة  لتعزيز التبادل الفعال للمعلومات نافذة واحدة إلنشاء 33التوصية   

 

التجارة الدولية األمم  CEFACT( من / ITPWG - TBG15)فريق عمل من قبل  وضعت إجراءات التجارة الدولية   

  CEFACTاألمم المتحدة / وفد تمت الموافقة عليه رسميا من قبل رؤساء  (. TBGمجموعة ) المتحدة والعمليات التجارية 

 . قبل مختلف المنظمات الصناعية والحكوميةبعد عملية مراجعة واسعة النطاق من  ، 2004في سبتمبر 

 العاشرة إلى الدورة سابقا قد قدم ( TRADE / CEFACT / 2004 / MISC.7وكان مشروع التوصية ) 

 UN / CEFACT  2004مايو  فيالعامة. 

 

  مقدمة. 1
 

ووكالء الشحن، المخلصين  ووكاالت الشحن  تصدير واالستيراد وتشمل شركات ال )شركات وال  في العديد من البلدان 

جارة الدولية التفي  ةمشارك( الالبضائع.  واألطراف األخرى المعنية مباشرة في حركة  قلالن وشركاتمركيين والناقلين، كال

يمية المتعلقة لتوظيفها في المتطلبات التنظوثائق للسلطات الحكومية الو كميات كبيرة من المعلومات تقوم بشكل دوري بتقديم 

العديد من  ئق في كثير من األحيان تقدم من خالل ثاوالومعلومات ال  ههذ .  ةالعابرو والمصدرة  المستوردة بالشحنات

تكاليف لامع  واسعةالهذه المتطلبات أن تقديم  ونماذج ورقية .)يدوية أو أوتوماتيكية(  معينة وكاالت ، ولكل منها نظم خاصةال

 لتجارةاعائقا خطيرا أمام تنمية كون تومجتمع األعمال، ويمكن أيضا أن  ةالحكومعلى تشكل عبئا خطيرا   المترتبة عليها

م أدخال المعلومات والوثائق ذات الصلة يتإنشاء النافذة الواحدة حيث  لمعالجة هذه المشكلة هو ةواحد طريقة . وهناكلدولية ا
تسريع وتبسيط و هاوالتعامل معيعزز من توفر المعلومات أن هذا يمكن  و. بالتجارة مرة واحدة فقط من نقطة قيد واحدة

لة البيانات ذات الص وتبادل  الموائمة إلى مزيد من بالتالي يؤدي  الذي والحكومة يةالتجاراألطراف بين  تدفق المعلومات

  وسيلةلاستخدام مثل هذه اأن  في التجارة عبر الحدود.  جلب مكاسب مفيدة لجميع األطراف المعنية وي عبر األنظمة الحكومية

االستخدام   يجةنتكل من الحكومات والتجار ل التكاليف  وتقليلفعالية الرقابة الرسمية  و تحسين الكفاءة الىيمكن أن يؤدي 

 األفضل للموارد. 

 مركيةكض الحواجز التجارية غير اليخفت ومنها مفاهيم تسهيل التجارة لعملي تطبيق النافذة الواحدة هو ولذلك يعتبر نظام 

 مجتمع االعمال . ء فوائد فورية لجميع أعضا حقق التي ت

 

 المدى   .2 

المعلومات   بإيداع المشاركة في التجارة والنقل لالطراف تسمح وسيلةواحدة  بمثابة ال نافذةتكون ال في سياق هذه التوصية 

المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشحنات المستوردة والمصدرة  واحدة لتلبية جميع قيدنقطة  من خالل  بشكل موحدوالوثائق 

 مرة واحدة فقط. الفردية  البيانات اإللكترونية ت والمعلوماي أن تقدم إذن ينبغ . والعابرة

  

وتحقيق  ةيالتجارواألطراف  ةالحكوم تسريع وتبسيط تدفق المعلومات بين  إلىالنافذة الواحدة تهدف ،  من الناحية العملية

  من قبلبشكل عام  النافذة الواحدة مركزيا  تدار لجميع األطراف المشاركة في التجارة عبر الحدود.  مكاسب ذات مغزى 

 . الغرض اتعلقة بهذمالأو الوصول إلى المعلومات  الحكومية المختصة باستالم السلطات والوكاالت ، تمكن متخصصةوكالة 

 وفرت بعض الحاالت، قد فيو ضوابطها. تقوم بتنسيق  أنالمشاركة وكاالت والسلطات ال ينبغي على باإلضافة إلى ذلك،

نفيذ تعني بالضرورة تواحدة ال ال االجورالخاصة بالتجارة . أن النافذةتسهيالت لدفع الرسوم والضرائب و النافذة الواحدة 

 إذا فيما بشكل كبير  ويمكن تعزيز هذه التسهيالت(،  ICTوتكنولوجيا االتصاالت ) واستخدام معلومات ذات تقنية عالية

 واحدة. النافذة ذات صلة بالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  علىالحكومات  أعتمدت

 

 

3 



 

الخطوط الرئيسية ألنشاء النافذة الواحدة - 33توصية رقم   

 

 Republic of Iraq 

Ministry Of Transportation 

: العدد   

 2015/  10/   20التاريخ :    

 
 

 للجنة الوطنية االمانة التنفيذية القسم : 
 لتسهيل النقل والتجارة              

 الفوائد. 3 

مخاطر  اكبوللحكومات أن ت حيث يمكن. يةالتجار واألطراف ةالحكوممن للغاية لكال له فائدة كبيرة واحدة النافذة التنفيذ  أن 

يد المجتمعات تستففي حين . تعزيز ألتزام التجارمع دات  عائدات االيرازيادة  وتحسين مستويات األمن و أفضلاالدارة بشكل 

 تحقيقإلى  يؤديلموارد البشرية والمالية، مما ل أفضل  تشارأنتطبيق القواعد والقابل للتوقع و الواضح االداء  التجارية من 

داً بإتخاذها شكالً جدي التجارية  واألطرافللحكومات  لةالوسيقيمة مثل هذه أن  القدرة التنافسية. و نتاجيةاإل فيمكاسب 

 المعلومات وتحليل المخاطر.  يمتقد على  هاديدة مع تركيزة الجمنآلبيئة أفي ال  ألهميتها المتزايدة
 

  بيئةال  .4 

حديد مدى تاالقتصادية  ووضع تحليالً ليتم دراسة الجدوى اوالً  تطلب ي النافذة الواحدة في كثير من األحيان أن المدخل الى  

)بما  يذتنفلا خيارات  ، القانونية  القضايا ، طلوبة الم طبيعة الطلب والبيانات وغيرها من المعلومات  نطاقها، ومستوى و

يناريوهات مختلفة، تحت س وتكلفة التنفيذ التنفيذ التجريبيطبيعة االحتماالت الممكنة ولتنفيذ(، ولفي ذلك المراحل الممكنة 

البشرية والتقنية، الخ(، والفوائد المحتملة والمخاطر واإلطار القوى المطلوبة )وارد األخرى والم المطلوبة والموارد األخرى

 لحكومةهي اإلرادة السياسية ل النافذة الواحدة  لنجاح تنفيذ أهم المتطلبات األساسيةأن االدارة .  ستراتيجيةالزمني وتنفيذ 

 اسياألس التشريعياإلطار  فضالً عن تطوير.مجتمع االعمالالدعم الكامل والمشاركة في  والسلطات الحكومية ذات الصلة و

 . المعلوماتألمن في تبادل واقواعد الخصوصية توفير استحداث قوانين و بما في ذلك 

   

  استخدام المعايير الدولية  .5 

، وجودةملنظر في استخدام التوصيات الل بشكل كبير  يةالتجار واألطرافشجع الحكومات ت نظام النافذة الواحدةعند تنفيذ 

نظمات الوكاالت والم ،السنوات الماضية من قبل المنظمات الحكومية الدولية التي تم تطويرها على مدى  آللياتالمعايير واو

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران كاللجنة االقتصادية ألوروبا، واألونكتاد ومنظمة الالدولية مثل 

 افق أمكانية  توساعدعلى ضمان ت المتاحة سوف لياتاستخدام المعايير واألأن  المحكمة الجنائية الدولية. المدني الدولي و

 ي تبادلساعد أيضا فت، و بلدان أخرى  مماثلة فيالتطورات تلك المع تنفيذ النافذة الواحدة ل التي وضعتالمتطورة النظم 

 مع مرور الوقت.  الوسائلالمعلومات بين هذه 

 

  توصية  .6 

واحدة النافذة الأن إنشاء ب(، UN / CEFACTواألعمال التجارية اإللكترونية ) لتجارة مركز األمم المتحدة لتيسير اأدرك  

تبادل المعلومات بين الحكومة  وتبسيط يعمل على موائمة فقة، االتوجيهية المرالمبادئ وموضح في هذه الوثيقة  كما هو

في  عاملين الحكومات وال صيوتو ،كال الطرفينالتي تعود على  الفوائد الحقيقيةجلب وسيلة ل اعتبرهاو يةالتجارواألطراف 

 بما يلي :  التجارة والنقل الدولي للبضائع

 

 التي تسمح: وبالدهم  تنفيذ النافذة الواحدة في  إمكانية  في أمعان النظر أ( 
  

   واحدة قيدنقطة  من خاللاألطراف المشاركة في التجارة والنقل أدخال المعلومات الموحدة  وبيانات الوثائق من قبل 

فردية  ةالكترونيالمقدمة إذا كانت البيانات و. النجاز كافة المتطلبات المتعلقة بالشحنات المستوردة والمصدرة والعابرة

     ؛ ينبغي أن تقدم مرة واحدة فقط
 

   يوفر الخصوصية واألمن  إطار قانوني ب ودعمهالمعامالت التجارية الدولية با جميع المعلومات فيما يتعلق  تبادل

 المعلومات؛ تبادل في 

 

 الحكومية بمشاركة الجهات المعلومات لحصول على لواحدة ال القيدنقطة لغرض نشر أو توفير فرصة الدخول ل

 ؛   تعددةضوابط الحكومية المال تنسيقيتم ، لها بالدخول المصرح  الوكاالتو
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   وبقيةالرسوم  اتدفعاستالم معلومات الحكومية ذات الصلة، وبال يةالتجار لتزويد المؤسساتالوسائل  زيادة 

 . االجوروالشحنات   
 

 الحكومية جهات ال تعاوني معالجهد ال على المستوى الوطني من خالل النافذة الواحدة ب( المضي قدما في إنشاء  

 . والتجمعات التجاريةوجميع المنظمات ذات الصلة       
 

 ج ( مراعاة المبادئ التوجيهية المرافقة للتوصية الحالية وأخذها بعين االعتبارعند أنشاء النافذة الواحدة وبشكل تام ويدعو

 الخبرات واألنشطة تتوفروتقديم تقرير إلى أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا حيث الحكومات بالمشاركة  المركز    

 في بلدانهم. النافذة الواحدةتنفيذ في مجال المناسبة الرائدة      
 

    

 الجزء الثاني
 

 والحكومةية التجاراألطراف بين   لتعزيز التبادل الفعال للمعلومات  نافذة واحدة  إنشاءالمبادئ التوجيهية بشأن  

 واحدةالنافذة الإنشاء   33رقم  CEFACTكعنصر مكمل للتوصية األمم المتحدة /  هاراأصد تم
 

 

 المقدمة : .1
 

واحدة، تم النافذة الإنشاء  حول 33رقم   CEFACTالمم المتحدة / لتوصية  التي هي مكملة او هذه المبادئ التوجيهية 

الغراض متطلبات الشحنات المستوردة واحدة النافذة الفي تخطيط وإنشاء  يةالتجارواألطراف تصميمها لمساعدة الحكومات 

لمتاحة ا ليات العملبعض أو،  عامة عن القضايا الرئيسية التي ال بد من معالجتهالمحة  متقد دولياً ، وهي والمصدرة والعابرة

  التي يجب أتخاذها . والخطوات
 

  واحدة؟النافذة ال يما ه  .2 

توجيهية المبادئ ال مفهوم النافذة الواحدة التي تغطيها هذه أن ، 33رقم  CEFACTاألمم المتحدة / توصية كما هو محدد في  

واحدة  يدقنقطة  منوالوثائق  البيانات الموحدة تقديم بكة في التجارة والنقل األطراف المشارلكل تسمح  طريقةتشير إلى 

رونية، كانت المعلومات اإللكت وفي حالة أذا .ها من عمليات النقل االستيراد والتصدير، وما يتصل بمتطلبات لتلبية جميع 

 . فقط  مرة واحدةالفردية ينبغي أن تقدم عناصر البيانات 

 

  واحدة؟اللنافذة لاذج األكثر شيوعا ما هي النم  .3 

فريق العمل مركز ميزها  ثالثة نماذج أساسية  هناكواحدة، النافذة الإلنشاء  العديد من األساليب  وجودعلى الرغم من 

إعداد هذه المبادئ التجارة الدولية خالل عرض األنظمة المتعددة الموضوعة حاليا أو التي يجرى عليها التطوير)خالل 

، واحدة في أستراليا، وجمهورية التشيك، فنلندا، اليابانالنافذة التشغيل أو تطوير  نظمالتوجيهية، استعرض فريق العمل 

  (النرويج، السويد، سنغافورة، تايالند، المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. موريشيوس، هولندا، 

 

  وقبل التعرف على هذه النماذج ال بد من اإلشارة الى ما يلي :   

  

 كل بلد أيضا لجميع البلدان، فإن  بين تكون شائعةالممارسات التجارية االعمال وعلى الرغم من أن العديد من •   

 وشروط خاصة به . متطلبات    

 ة لتجارياواالطراف  وكاالتواللتعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية وسيلة لواحدة النافذة تمثل اليجب أن •  

  وأيضاً فيما بينها .    
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 عند تطبيق النافذة  (ICTتكنولوجيا االتصاالت ) تنفيذ واستخدام المعلومات ذات التقنية العالية وليس بالضرورة •  

 االت ات واالتصتكنولوجيا المعلوم علىالحكومات  أعتمدتإذا فيما بشكل كبير  ويمكن تعزيز هذه التسهيالت الواحدة    

 .واحدةالنافذة ذات صلة بال     

 

 واحدة هي: اللنافذة لالنماذج األساسية الثالثة  

 

المعلومات لجميع الجهات  نشر هذه ة وأو إلكتروني كانت ورقيةالمعلومات، سواءتقوم باستالم  سلطة واحدةتواجد أ(  

افذة الني إطارعلى سبيل المثال، فلوجستية. السلة سلال مناسب يعترضغيرعائقالمنع أي ضوابط الق يوتنس المعنيةالحكومية 

يبة ضر) قام األول إدارة الضرائب الوطنيةبعض السلطات )في الممحددة نيابة عن بمهام مارك كال تقومالسويدية الواحدة 

 تجارة لل، والمجلس السويدي للزراعة والمجلس الوطني  ةي(، إحصاءات السويد التجارVAT االستيرادالمبيعات على 

 )تراخيص االستيراد((. 
     

 
  
 

اإللكترونية واستخدامها  المجموعةيدمج  الذي( الخاصة )سواء العامة أو واحد لجمع ونشر المعلوماتالب( النظام اآللي  

 على سبيل المثال، وضعت الواليات المتحدة برنامجا يسمحالحدود.  العابرة عبرالتجارة ب البيانات المتعلقة ونشرها وتخزين

في  هتمام مشتركأالوكاالت التي لديها نات إلى توزيع البيابنظام العمليات ويقوم مرة واحدة فقط لبيانات قياسية  للتجاربتقديم

 : متعددة احتماالت وجد تو االعمال التجارية
 

 تتم معالجة البيانات من خالل النظام  اوالً : نظام متكامل :  

 .نظام ربط )الالمركزي(: يتم إرسال البيانات إلى وكالة للمعالجة  : ثانيا 

  مزيج من األول والثاني. : ثالثا 
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لطات اإللكترونية للس يةالتجارالبيانات قدم يالتاجر أن  من خالله يستطيع :المعامالت التجارية معلومات  نظام اتمتة ج(  

ومية إلى لطات الحكتنتقل الموافقات إلكترونيا من السوبهذه الطريقة والموافقة عليها في طلب واحد.  لتجهيزها  المختلفة

 ريفي النظام السنغافويتم  وعالوة على ذلك .  مثل هذا النظام قيد االستخدام في سنغافورة وموريشيوس التاجر.حاسوب 

ام عند إنشاء مثل هذا النظمصرفية. التجارالتلقائيا ويتم خصمها من حسابات  االجوروالضرائب و  احتساب الرسومأجراء 

صحتها  تحقق منمو تكون محددة، والتي عينةم تعريفاتتكون من ت البيانات الرئيسية، التي استخدام مجموعة يتم مراعاة 

  المعامالت التجارية . مسبقاً لجميع
    

  واحدةالنافذة أنشاء الالوكالة الرائدة في   3-1 
 

 ريعاتالتشاعتمادا على  آخرإلى  إنشاء وتشغيل النافذة الواحدة تختلف من بلد  المتخصصة التي تقود عمليةوكالة أن ال 

قامة في هولندا أو قد يكون من الضروري ا فقط كما يدورتنسيق ائدةوكالة الرقد يكون لل ) القانونية والسياسية والتنظيمية

 العام /)القطاع الخاص أو القطاع  اتوالمنظمة أو شرك أصحاب المصلحةلوضع مهام ومسؤوليات  نوع من االتفاق 

 . (يلتقييم دور تكون خاضعةهذه العالقة و واحدة. النافذة الالتي تديرالخاص( 

والدعم سلطة )القانونية(، وال، حيويةالرؤية المن المنظمات الرصينة والفاعلة جدا مزودة بيجب أن تكون الوكالة و

 والوسائط أو الواجهات بالنسبة الى غيرها من الوكاالت الرئيسية .والمالي والموارد البشرية  السياسي

 ةئيسيرال عهاقاالوثائق ومووالمعلومات في استالم ذ نافمسلطات المارك أو كللدور المحوري البسبب وفي بعض الحاالت،  

 كما أنها يمكن أن تكون نقطة 'المدخل'  األنسب لقيادة تطوير وتنفيذ النافذة الواحدة.  تكون الجهتينأن  ترجحالحدود،  دعن

 .التنظيمية عبر الحدود المتطلبات جميع بانجاز لتلقي وتنسيق تدفق المعلومات المتعلقة 

كيان خاص مثل غرفة التجارة أو منظمة شبه حكومية  يمكن أن يكون  ،حكومية فذةالمن بالضرورة أن تكون الجهةليس  ولكن 

ثائق والالمعلومات و موافقةالمنظمات الخاصة تفتقر أحيانا إلى السلطة القانونية إلصداروغير أن  مثل مجلس التجارة. 

 السعي للحصول على دعم رسمي اتمنظمللزاماً على ايكون  الحالةلذلك، في مثل هذا  . واللوائح القواعد فرضوالقدرة على 

 تصرف. ال وحقتي لديها السلطة الالحكومية  الجهاتصريح من 

يوس موريش هي شبكة خدمات واحدةالنافذة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أدت إلى إنشاء الومن األمثلة على  

خاص وشريك فني ممثلون عن القطاع ال هي شركة مشتركة ثالثية تضم القطاعين العام وو المحدودة في موريشيوس. 

كانت و هذه المبادئ التوجيهيةفي تطويرنافذة اثني عشر  وتم أستعراضأجنبي )انظر المرفق ألف لمزيد من التفاصيل(. 

 توزيع على النحو التالي: وكان ال . ركامتدار من الك  تهااغلبي

 

 مارك )بما في ذلك وزارة المالية( كال•  

 إدارة موانئ •  

 السلطات الحكومية األخرى •  

 خاصة / الالعامة : شراكة ال•   

  

  واحدة؟النافذة الما هي فوائد إنشاء . 4 

لكل لتنظيمية امتطلبات ال النجازالمعلومات الالزمة  النافذة الواحدة تبسيط وتسهيل إلى حد كبير عملية توفير وتبادلبامكان  

 كاليفتالل يتقل لىع ويساعداستخدام هذا النظام يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية الرقابة الرسمية  أن من التاجر والسلطات. 

 الستخدام األفضل للموارد.  نتيجةالحكومات والتجار لكال الطرفين 
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  لحكومةافوائد  4-1 

ساليب يسيرة أ تنميالوقت نفسه  في و، بشكل أفضل  والعمليات الحكومية القائمةالحالية النظم  دمجواحدة إلى النافذة ال ؤديت

ً  وأكثر التجار دم عندما يقعلى سبيل المثال،  مع قطاع األعمال. بها تواصل تالحكومات و بهاعلى الطريقة التي تعمل  انفتاحا

ومات من أجل توزيع هذه المعلإنشاء نظم أكثر فعالية  سيكون باالمكانواحد،  قيدمن خالل  افة المعلومات والوثائق المطلوبةك

ين باالفضل وهذا يؤدي أيضا إلى التنسيق والتعاون  الحكومية ذات العالقة.  على جميع الجهات أسرع وأكثر دقة  بشكل

  الجهات الحكومية المشاركة في األنشطة ذات الصلة بالتجارة. 

  

افة البيانات جمع كتي تالمن خالل النافذة الواحدة   حصر النتائجالرقابة وب الخاصةز تقنيات إدارة المخاطر يويمكن أيضا تعز 

النافذة  خالللدفع اتنفيذ نظام فأن وعالوة على ذلك، . أكثر أمنا وكفاءة  ية تجارمما أدى الى أيجاد أجراءات  بطريقة منتظمة

 أخرى للسلطات والجهات الحكومية.أجورالمطلوبة وأية  للرسوم الدفع السريع والدقيقيضمن  الواحدة 

  

حد من أي أخطاء ت القانونية واإلجرائية والمتطلبات مركية كالتعريفات الالخاصة ب المحدثةعلومات لملواحدة النافذة الأن توفير

نافذة لاالمطلوبة من خالل  يةوثائق التجارالوتنسيق المعلومات و جمع أنضافة إلى أو ،ارجتتزيد من التزام الو غير مقصودة

ا في سابق ةستخدمالمقلل من استخدام الموارد البشرية والمالية وتمكين الحكومات من إعادة توزيع الموارد يواحدة سوف ال

 ثر أهمية وذات صلة .أك في مجاالتالمهام اإلدارية 

 
 

  لحكومةافوائد 
 

 .أكثر فعالية وكفاءةبطريقة  نشر الموارد•  

 الحكومية. إليراداتالقدرة اإلنتاجية وازيادة ضبط و•  

 . بالقوانين  ارجتال التزامتحسين •  

 . تعزيز األمن•  

  . زيادة النزاهة والشفافية•  

 

 

  

  ةيلتجارافوائد ال 4-2 
 

علومات والوثائق تقديم كل المواحد للتاجر يتيح له  قيد بتوفيرالنافذة الواحدة  قيام يه ةالتجاري طرافالفائدة الرئيسية لالأن  

أن ما ك . التجارة العابرةالمشاركة في إجراءات التصدير أو االستيراد أو الحكومية الجهات جميع الى المطلوبة لمرة واحدة 

أكثر دقة، وبطريقة الرسوم على حد سواء كذلك والمعلومات والوثائق تقديم تسيير عملية من النافذة الواحدة تمكن الحكومات 

سلسلة  تسريعمن هذه عملية التخليص الكمركي السريعة التي توفر كثير من الوقت وتمكنهم على التجار االستفادة من 

لفاسد من احتماالت السلوك ا تحد من   توقع النتائجزيادة تحسين الشفافية والقدرة على  فأنباإلضافة إلى ذلك،  . التوريد

 القطاعين العام والخاص. 

قانونية اللوائح وال عن قواعد التجارة الحالية إذا كانت وظائف النافذة الواحدة كنقطة اتصال للحصول على معلومات محدثة 

 لتزام. مزيد من االالتجار على التشجيع  ، فإنه سيتم خفض التكاليف اإلدارية للمعامالت التجارية ولتزام ومتطلبات اال
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  الفوائد التجارية
 . خفض التكاليف من خالل الحد من التأخير•  

  تخليص كمركي أسرع •  

 واللوائح شرح القواعدقابل لتوقع النتائج مع تطبيق •  

 أكثر فعالية وكفاءةبطريقة  نشر الموارد•  

  زيادة الشفافية•  
 

  

  واحدةالنافذة الالخدمات المقدمة من   .5 

هذه  في إعداد)تغطية ال مدىو ار مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيالت اعتمادا على تصميمهيواحدة توفالنافذة لليمكن  

( تشغيل أو تطوير ITPWG / TBG15)أجراءات التجارة الدولية  االمم المتحدة/ ملعالمبادئ التوجيهية، استعرض فريق 

ايالند، النرويج، السويد، سنغافورة، ت واحدة في أستراليا، وجمهورية التشيك، فنلندا، اليابان، موريشيوس، هولندا، ال النافذة

 (المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. 

يل بما في ذلك تفاص كاملالوصف  واحدة. النافذة الموجز قصير من الخدمات التي تقدمها عينة مختارة من ندرج في االدنى 

  )أ(. والنموذج المالي، ورد في المرفق  إضافية على الفوائد، نموذج التنفيذ 

 

ً الكتروني اوعودته معالجتهاومركية كال لتصريحاتواحدة في موريشيوس بتقديم االنافذة ال تسمح موريشيوس:  من خالل  ا

 كةالمحدودة بالتعاون مع خدمات شب خدمات شبكة موريشيوس نظام الملكية التي وضعتهاوقد تم تطوير ، ة يشبكة التجارال

ي قائمة على التبادل االلكترونشبكة النظام هو تطبيق  (. كريمسون لوجكاسم  سنغافورة المحدودة )التي تعمل اآلن تحت

ً نقل الوثائق إلكترونيبللبيانات التي تسمح  ئرة وهي دا  في حركة استيراد وتصدير البضائع، المشاركةبين مختلف األطراف  ا

مناولة البضائع ، وزارة التجارة شركات مارك، ك، وكالء الشحن، وسطاء الوالمخلصين الكمركين، الضرائبو، مارك كال

لدفع باللسماح  ةيشبكة التجارالعلى سيتم ربط البنوك في المستقبل ولمصدرين. او، والمستوردين الميناء والمشغلين داخل 

 موريشيوس.  ( بنك MACSSلرسوم والضرائب عن طريق مقاصة موريشيوس اآللي ونظام التسوية )لاإللكتروني 

ن طريق ، عالرئيسي  حوسبةالمشروع فرصة للشروع في  الضرائبمارك وكلا دائرةلأيضا  ةيشبكة التجارالوقد وفرت  

 مركية. كوالموافقة عليها، وتخليص البيانات ال العملياتمعها في  يربط (، التي CMSمارك )كتنفيذ نظام إدارة ال

  http://mns.intnet.mu/projects/tradenet.htm  مصدر لمزيد من المعلومات: 

 

 يةمرككال بالتصريحات (، ويسمح VCO" )فعليمارك الكالسويدية والمعروفة باسم "مكتب الالنافذ الواحدة نظام  السويد: 

 . الستراتيجية المنتجات اتراخيص ولحصول على تراخيص االستيراد والتصدير ااإللكترونية وتطبيق 

رات ( )شفرموزوأسعار صرف العمالت ، تغييرات لتحديث تلقائيا ويتم الويمكن دمجها في نظام التجار ورجال األعمال  

لتجار ا يزوديمكن أن وتضم النافذة الواحدة أيضا جميع األنظمة المتعلقة بالتجارة  مركية. كال التعرفة ومعدالت الرسوم

عروض الدورات  أيضا VCOيعرضو لتحديثات التلقائية على التغييرات عبر اإلنترنت و / أو خدمات الرسائل القصيرة. با

التي  والتي تحتوي على جميع المعلومات والعمليات كمركية شخصية وإمكانية تخصيص وإنشاء مكاتب واصليةالتدريبية الت

 . ما يرغب بهااحتياجاتها والى صلة  إيجادكل تاجر، و هايستخدم

يتم تجميع كافة الخدمات و .EDIFACTاالستيراد والتصدير على حد سواء عبر شبكة اإلنترنت وتصريحات يمكن معالجة  

 المعلومات واإلجراءات وأنخدمة إلكترونية.  150تتوفر حاليا أكثر من و، االلكترونية  VCOالنافذة الواحدة صفحة  على

 بعشر لغات مختلفة.  ةمودعم VCOعلى 
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ئرة دا، و المجلس الوطني للمعارض ، الوكالة الرائدة(، المجلس السويدي للزراعةوهي مارك السويدية )كالوقد تم أشراك  

 النظام القائم حاليا.  في التفتيش الوطنية للمنتجات االستراتيجية والشرطة

 

 لمزيد من المعلومات: مصدر 

http://www.tullverket.se/TargetGroups/General_English/frameset.htm 

  

 مارك. كللى ااشركات الطيران عن طريق  أالكتروني سليم بيانات الحمولةتبسمح تواحدة في مطار شيفول النافذة أن ال هولندا: 

الذي تم أنشاءه من قبل الكمارك .  VIPPROGنظام الى مارك كة إلى اليالتجاراالطراف يتم توفير المعلومات عن طريق 

الشحن ، لرسائل وكالء  اإللكترونيبالمرورالتي تسمح  EDI على شبكة تستندالكتروني ل هو تطبيق VIPPROGنظام  أن

  .( تحاد النقل الجوي الدولي/ لمنظمة االياتا )افي نظام سيتا  المتوفرة IATA منظمة االياتا رسالة القياسية التي حددتهاال

طيران الأعطت شركة  وقد،  خاص قطاعلمنظمة  وهو نظام Cargonautسيتا عبر نظام " من نظامتنتقل المعلومات 

نظام استخدام وصيانة  اجوردفع بمارك كال وبدورها تقوم مارك بالمعلوماتكال لتزويد Cargonaut'لـ ترخيص 

Cargonaut . 
  

إنشاء ما يسمى "نقطة تخليص البضائع" عنه  نتج ذياألخرى ال التنفيذالنافذة الواحدة على التعاون مع وكاالت  اعتمدتو

(CCP في عام )ويستند  مختلفة. تنفيذ البضائع عن طريق وكاالت  نقل عملية  حسين. تأسست لت1994CCP  اتفاقية على

 دائرة) Marechaussee  األخرى التنفيذوكاالت  وتشمل .اطراف تجاريةوأخرى  تنفيذوكاالت  عشرةو مارككال بين

حماية  وإدارة المياه، ومفتشية، األشغال العامة  ، من المفتشية العامة للنقلعديدة شعب و، ة العناية الصحيمفتشية و  )الهجرة

من قبل  CCPتتم إدارة و واللحوم وإدارة وقاية النباتات. دائرة التفتيش الوطنية للتربية،  الصحة والصحة العامة البيطرية

 مارك. كال

 الذين هم بحاجة لها أخرى تنفيذ وكاالت معلومات ذات صلة الى قادرة على إعطاء هذه الوكاالت من أجل أن تكون 

تمريرها والمعلومات  بتحليلمارك كال تقوم على أساسهالتي  بملف المخاطرمارك كالزويد بتهذه الوكاالت تقوم  مهامهمنجازأل

 مارك في المقابل اذا كانوا يريدون التحققكإبالغ البالوكاالت األخرى وتقوم  إلى الوكاالت األخرى.  ورقياً إما إلكترونيا أو 

 عم تدقيقق اليتنس CCPتتولى تريد االطمئنان على السلع،  مارك( كأكثر من وكالة )بما في ذلك ال كان هناك إذا من السلع. 

 لوجستية. العملية ال ةعرقلا من شأنه الفحص التي تكرارعمليةوالهدف من ذلك هو منع  ، جميع الوكاالت المعنية

 

لتجارة باسم نظام بيانات ا وتنفيذه في الواليات المتحدة  تطويرهنظام النافذة الواحدة التي يجري عرف  الواليات المتحدة: 

لتلبية متطلبات القطاع  متكاملو آمننظام حكومي واسع المدى هو استخدام  ITDS هذا النظام  رؤية وأن(. ITDSالدولية )

مارك كال  وم لتجارة والنقل . تقل للمعلومات القياسية اإللكترونيم والنشر اواالستخد المتطلبات الفدرالية للتجميعو الخاص

 بيانات التجارة الدولية المشترك  إلى نظام البيئة التجارية اآللي /  ITDSمتطلبات  دمجب( CBPوحماية الحدود )

 (ACE / ITDS في محاولة لتجنب )لواحدةنظام النافذة ا وقد حدد نظم القابلة لالزدواجية. تناظر وانفصال ال ITDS 

ة وهيئات الرقابة يالتجار االطراف(، PGAs) تركةلمشاأصحاب المصلحة الرئيسية التالية: ا الوكاالت الحكوميه  الجهات

 مارك وحماية الحدود. كوال

 

 : تجارية دولية بما في ذلك مهام( لديها PGAs) تركةالمش الوكاالت الحكوميه 

 . التفريغنقل ووعمليات ال،  ، الطاقم شحنةقبول أو تصدير  )أ( السيطرة على 

)ج(    لتشغيل، ا تخويالتمركية والحصص والتراخيص، وكمثل التعريفات ال فدرالية)ب( تنظيم االمتثال لقوانين التجارة ال

 .تصديرلعمليات مساعدة تقديم المثل أنشطة  تعزيز التجارة الدولية من خالل 

 التجارة والنقل الدولي.  ن معلومات إحصائية حول ع)د( جمع وإعداد التقارير 
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 على النحو التالي: ) نظام النافذة الواحدة (  ITDSألغراض يمكن تصنيف الوكاالت  

حنات شالمتعلقة بال وتجارة الترانزيتتصدير الستيراد والا عملياتمسؤولية  تقع ضمن مهامها – الحدود عملياتوكاالت  

 يحتصرو مسؤوليات مثل منح الرخصالحدود أيضا  وكاالت عملياتوقد يكون ل .الكادر / أوو التفريغنقل وعمليات ال،

 )شهادة االعترافجهزة مراقبة المقبولية أبأنها  يهافي بعض األحيان يشار إل، و ، أو الترويج التجاريءات، إحصاالمرور

 والتصدير. بالشي والسماح له بالدخول ( 
 

كون تقد وريح. اتصالرخص وحفظ معلومات الكوسيلة أساسية للقيد و ACEستخدم ت - اتتصريحوالخيص اترالوكاالت 

  التجارة . ترويج أو اتاإلحصائيمسوؤلة عن 

م لدع، مستوى المعاملة ليس على عادةتكون،  أو النقل ةلتجارعن ابيانات  الستخراج ACEستخدم ت - وكاالت اإلحصائيةال
 . للتجارة كاالت اإلحصائية أيضا مسؤوليات الترويجللوقد يكون و،.االخاصة به لتحليل اإلحصائيا احتياجات

 

ستيراد الا معلومات أساسية عنوذلك بتوفير لتسهيل تجارة الواليات المتحدة  ACEستخدم ت - وكاالت ترويج التجارة

 . عامة الناسووالتجار  الخدمات زوديمالى تصدير مثل القواعد واللوائح، وال
 

  مصادر للحصول على مزيد من المعلومات:
http://www.itds.treas.gov  

http://www.cbp.gov  

  

  النافذة الواحدة خطوات عملية في تخطيط وتنفيذ  .6 

 جهاتلالعديد من أصحاب المصلحة والتي تتطلب التزام من العديد من ا يشارك فيهامهمة كبيرة،  يعدتنفيذ النافذة الواحدة أن 

بعض الخطوات أدناه منذ البداية. االعتماد على منهج نظامي من الضروريفبالتالي  في كل من الحكومة وقطاع األعمال. و

 . Bصيل في الملحق امزيد من التفمع  هاعرضوجز وتم بهذا الخصوص تم طرحها بشكل مالرئيسية 

في  ائدةاالعراف السالظروف السياسية واالجتماعية وب بشكل كبيرمتأثراً كون المنهج على االرحج ي تنفيذومع ذلك، فإن 

  .بلد الذلك 

 

 أو موم بأعداد المفهغالبا ما يبدأ في بلد ما  واحدةالنافذة الالعمل الجاد على إنشاء أن  :واحدةاللنافذة لتطوير المفهوم األولي 

أو  صاحبة السلطةحكومية المن قبل السلطة تعد وعلى األرجح  ، تمهيدية تستند على أبحاث  موجزة إعداد ورقة مفاهيمية 

 النهائي للمشروع.  بالتنفيذ معنية بشكل كبيرتكون  قدخاصة منظمة وكالة أو من قبل 

 

،  يةالتجارواألطراف بين الحكومة الشراكة المفتوحة في إطار  واحدة:النافذة الصنع القرار األولي لدراسة الجدوى من 

شمل وت، الحكومية والخاصة )بالتجارة  المعنيةالمنظمات األطراف واجتماع رفيع المستوى لممثلين من جميع ينظم  عادة

الجمعيات واتحاد الصناعة والمستوردين و / أو المصدرين رابطة للتجارة والوطنية  الغرف مثلالمنظمات النموذجية 

 ممثلين عن البنوكالمدفوعات يجب إشراك  عنصرالنافذة الواحدة يكون ضمن نظام عندما ووجمعيات األعمال، وما إلى ذلك 

الهدف من هذا االجتماع هو التوصل الى اتفاق على أن و لمناقشة ورقة مفهوم النافذة الواحدة .  (المؤسسات المالية األخرىو

  .الفني تقييم الو ةفصلالمحتياجات الدراسة الجدوى التي من شأنها أن تشمل تحليل اب لالنطالقمفهوم المشروع 

 دارة المشروعإلإنشاء فريق ينبغي لمضي قدما في دراسة الجدوى، لقرار ايجابي على سبيل الفرض ، في حالة التوصل الى  

أيضا إنشاء  يجبو. والمستفيدة منهتنفيذ بالمباشرة لها صلة الرئيسية التي  طرافيتكون من كبار ممثلي االفي االجتماع 

 لاعمأنفيذ وت ةالتنظيميللقيام باالعمال  همن أجل تنفيذ تلك االطرافمن  ينمناسب ينواداري فنيين ينممثلمن عمل  يقفر

 لمشروع. ا
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 لمدىا. ينبغي أن تحدد الدراسة الكلي  الواحدةنافذة مشروع ال النشاءساس االعنصرالدراسة الجدوى هي أن  دراسة الجدوى:

نافذة الواحدة، ومستوى وطبيعة الطلب، والسيناريوهات المحتملة للتنفيذ )بما في ذلك مراحل التنفيذ الممكنة(، للالمحتمل 

ة )البشرية وغيرها من الموارد المطلوب مختلفةالسيناريوهات الفة التنفيذ في إطار وطبيعة التنفيذ التجريبي، تكلأحتماالت 

 دارة.التنفيذ وستراتيجية إالوالتقنية، الخ(، والفوائد المحتملة والمخاطر واإلطار الزمني و
 . Cالمرفق  بعض المجاالت الرئيسية التي ينبغي تغطيتها في دراسة الجدوى فيلعرض يوجد  

 

 وافقة وأستحصال الم النظر في نتائج دراسة الجدوىلفريق العمل ينبغي   في تقرير دراسة الجدوى:أعتبارات يوخذ بها 

ه من الوقت الكافي ، كما أنهذه العملية  تأخذوينبغي أن  المشروع للبت فيها .  إدارةمجموعة لوتقديمها  عملفي نهاية العليها 

قدم ي. وفي أعقاب ذلك، النهائي التقرير صدورقبل  لموافقةوا ات والمدخالتالمشاركمن الحد األقصى تضمن الضروري أن 

 ندوة وطنية. الخيار المفضل والمتفق عليه مع سيناريو التنفيذ الى الحكومة واألطراف التجارية ومن خالل 

 

دارة إل واضح نهجالشروع ب التنفيذ الكامل، فمن الضروري تم أختيار طريقة التنفيذ التجريبي أو الممرحل أوإذا  : فيما لتنفيذا

ريق فرسميا من قبل عليها االتفاق  التي تم خطة إدارة المشروعويجب أن تحتوي مشروع طوال فترة تنفيذ المشروع. ال

ريق العمل فالتي يمكن أن تساعد  للحدثمترابطة ومعالم المهام ال محددة منعلى مجموعة وع مجموعة إدارة المشرالعمل و

 على تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم وضبط تنفيذ المشروع. وع مجموعة إدارة المشرو
 . 5، القسم Bتنفيذ المشروع مدرجة في الملحق  لخطةالعناصر الرئيسية 

  

 النافذة الواحدة المعايير واألدوات المتاحة للمساعدة في تنفيذ  .7 

ستخدام التوصيات والمعايير واألدوات أمراعاة بقوة ة يالتجارواألطراف ، تشجع الحكومات  عند تنفيذ النافذة الواحدة

التي تم تطويرها على مدى السنوات الماضية من قبل الوكاالت الحكومية الدولية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الموجودة و

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني الدولي والمحكمة كاالقتصادية ألوروبا واألونكتاد ومنظمة ال

  .)د(في المرفق  هذه السلسة في االرشادات بعض تم وصف الجنائية الدولية. 

ة كثر عرضأ يه النافذة الواحدةساعد على ضمان أن النظم التي وضعت لتنفيذ يسوف  الحاليةفإن استخدام المعاييرواألدوات 

النافذة ومساعدة في تبادل المعلومات بين هذه المرافق اللتكون متوافقة مع تطورات مماثلة في بلدان أخرى، واستطاعوا أيضا 

 إن استخدام أدوات القائمة وأفضل الممارسات تساعد على تقليل التكلفة اإلجمالية للتنفيذ أضافة الى الواحدة على مر الزمن.

 المعايير الدولية. بموجب المنظمات قبل حيث أن المشروع سيكون باالعتماد على العمل المنجز بالفعل من 
 

  الناجحة الواحدنافذة نظام ال نشاءالعوامل الرئيسية في إ .8 

ف بعض الشروط المسبقة وعوامل النجاح التي تختلل المدى الكبير علىيعتمد الناجح مفهوم النافذة الواحدة تنفيذ أن عرض و

م التي تبعض عوامل النجاح  يدرجالمبادئ التوجيهية  هذه القسم األخير من أنمشروع.  الىمن بلد إلى بلد ومن مشروع 

عمليات استعراض خالل  CEFACT  /(ITPWG / TBG15.)قبل فريق عمل أجراءات التجارة الدولية من  خالصتها

في  مواقفلتفاوت الالعوامل في أي ترتيب معين،  هذهلم يتم ترتيب . في مختلف البلدان  النافذة الواحدةتشغيل وتطوير 

المبادئ ذه ه نقاط سبق ذكرها فيالالعديد من  أن على الرغم من إلى حد كبير.التنفيذ عمليات  نطاقأضافة الى أختالف البلدان 

 .والتأكيد عليها كمالها ستا لغرضتكرارها هنا لكن تم التوجيهية، 
  

  اإلرادة السياسية 8-1

من أهم العوامل الحاسمة  وهالنافذة الواحدة لتنفيذ  واالطراف التجاريةوجود إرادة سياسية قوية من جانب كل من الحكومة أن 

ألهداف ن اموضوعية عالواضحة وال للمعلوماتنشر السليم التحقيق هذه اإلرادة السياسية يتطلب وأن  .لنجاح تقديم المشروع 

 توفر الموارد الالزمة إلنشاء أن  .  المحتملة في إنشاء النافذة الواحدة وائقوالفوائد و العالضمنية  لمقتضياتوا

ً يرتبط النافذة الواحدة  تأسيس وأن روع. لمشبتنفيذ امستوى اإلرادة السياسية وااللتزام ب مباشراً  في كثير من األحيان ارتباطا

 عليه كل عوامل النجاح األخرى .  تستندحجر األساس الذي  يه الزمة للمشروعاإلرادة السياسية ال
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  قوية  وكالة رائدة 8-2

 إطالق المشروعذات صالحيات واسعة تعمل على  وحاذقة قوية هيئةإرادة سياسية هو اشتراط وجود ى تعلق بالحاجة إلما ي

 الموارد الماليةالسلطة القانونية والكافي و ويجب أن تتمتع بالدعم السياسيمراحله التنموية المختلفة.  حتى أستكمال وتحقيقه

داخل  ذمتنف. وباإلضافة إلى ذلك، فمن الضروري أن يكون هناك شخص التجارية  األعمال مجتمعاتمع وترتبط والبشرية 

 . يتولى قيادة المشروع  هيئةال

 

  ةيالتجاراالطراف الشراكة بين الحكومة و 3 -8

ثل ة. وهو يميالتجاراالطراف بين الحكومة و وكذلكة يالحكوم لمؤسساتواحدة هي نموذج عملي للتعاون بين االنافذة الأن 

القطاعين عن  ممثلينينبغي دعوة اء وتشغيل النظام. ونتيجة لذلك، فرصة جيدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنش

المشاركة في جميع مراحل المشروع من ، ويجب أن تكون ركة في تطوير النظام منذ البدايةالعام والخاص المعنيين للمشا

لنافذة الواحدة لالنجاح النهائي  يعتمد التنفيذ. لغاية نهايةتصميم المشروع الموقعي ، تحليل لهداف المشروع، األاألولي  التقديم

عملياتها ل ميزة قياسية النظام  يصبحضمان أن  من قبل هذه االطراف من أجلركة وااللتزام واالستعداد بشكل كبير على المشا

 ارية.التج

  

  وأهدافهالواضحة إنشاء حدود المشروع  8-4

في توجيه المشروع البداية  منذلنافذة الواحدة ل ومحددةأهداف واضحة أغراض ووضع يساعد كما هو الحال مع أي مشروع، 

 بموارد أصحاوحتياجات وطموحات ال تحليل دقيقإلى هذه العملية ستند تيجب أن وخالل مراحله التنموية المختلفة. 

مة. إلى تقديم المعلومات ذات الصلة بالتجارة إلى الحكوووالمناهج الحالية الموجود التحتية  ىالمصلحة الرئيسيين، وعلى البن

كل عام ، بشلحكومي والتجاري. ا التحليل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين أن يشمل يجب، اً سابق وردكما 

 كجزء من االستراتيجية الشاملة للبلد لتحسين تسهيل التجارة. الواحدة  نافذة أعتبار اليجب 

 

  حسن المعاملة وأمكانية الوصول  8-5

هي أيضا من العوامل الرئيسية لنجاح مشروع النافذة الواحدة. يجب إنشاء تعليمات  أن أمكانية الوصول وحسن المعاملة

 يب، وخاصة فيبما في ذلك التدرخدمات دعم المستخدم مساعدة و مكتبو توجيهية للمستخدمينئ مبادتشغيل شاملة و

 مواطنى عل االفعالردود وعلومات مكتب المساعدة وسيلة مفيدة لجمع الميمكن أن يكون تنفيذ المشروع.  المرحلة األولى من

 الدورات وأهمية اتحاجأن   تطويرهالصعوبة واالختناقات في النظام، وهذه المعلومات يمكن أن تكون أداة قيمة في زيادة 

 عالجةمتنفيذ المشروع. ومن المهم أيضا االولية لمرحلة الخصوصا في توكيدها التدريبية العملية للمستخدمين ال يمكن 

 الدول.  متعددة اللغات في بعض ال المتطلبات

  الذي مللبلد أو اإلقلي واقعيةتصميم النظام منسجم مع قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يكون ومن الضروري أن

دد عمن أن يكون الحد األقصى والتطورات التكنولوجية المستقبلية المحتملة في هذا المجال،  ، مع مراعاةفيه  عملسي

استخدام  يتطلب االمرقد  في بعض الحاالت انطالق العمل به.لواحدة من لحظة المستخدمين قادرين على االستفادة من النافذة ا

خاص بمنطقة جغرافية معينة وتكون سعات تصميم ال الكتروني ومن هنا يكون/  يمزدوج ورقال النظامالنظام الورقي أو 

 محدودة. اللكترونيا الدخول

 

 القانونية الداعمة  البيئة 8-6
 

ذات  ينيجب تحديد القوان. النافذة الواحدة هو شرط مسبق لتنفيذ الداعمة لمشروع النافذة الواحدة نشاء البيئة القانونية ن إإ

لها لغرض ة في التشريعات تكون هناك حاج الحاصلة ، التغييرات والقيود القانونية وتحليلها بعناية. على سبيل المثالالعالقة 

 هناك  تكونقد  فضالً عن ذلك  ، ةإللكترونيا اتنظام التوقيعفي أو  ها و/تبادلوااللكترونية تسهيل تقديم البيانات 
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يل ية لتشغالتنظيم االعدادتوكذلك  لمعلومات بين السلطات والوكاالتالقيود المفروضة بشأن تبادل اعلى إلى التغلب حاجة 

  .والتخويالت الالزمة لريادة الوكالةتفويض السلطة لمعنية بالقضايا القانونية االحاجة الى دراسة  وكذلك نافذة واحدة
 

  المعايير والتوصيات الدولية 8-7

هذه الوثائق و البيانات. اميعومجذات الصلة تنسيق ومواءمة الوثائق التجارية  يستلزم بشكل عام تنفيذ النافذة الواحدة أن 

 لدولية األخرى اتطبيقات والمن أجل ضمان التوافق مع النظم  التوصيات الدوليةستند إلى المعايير وتونماذج البيانات يجب أن 

   للمعلومات . اإللكترونينظام التبادل دون استخدام به بالنافذة الواحدة للعمل  في حالة تصميم، وينطبق هذا حتى 

كون تالتبادل االلكتروني للبيانات، وتنسيق وتبسيط وتوحيد جميع البيانات المستخدمة في التجارة الدولية ب ةشاركالم متت حين

العديد قبل  تنسيق البيانات المستخدمة منوأن . سلسة لتشغيل النافذة الواحدة لعملية تلقائية  ةساسياأل المتطلباتهذه الوسائل 

 . آاللية النافذة الواحدة من أكبر التحديات لتنفيذ احدة وكون ت قد المشاركين في النظام القديم من
 لتنفيذ نظام النافذة الواحدة . ( تحتوي على معلومات قيمة 18و  1 تين تسهيل التجارة لألمم المتحدة )مثل التوصي توصيات

  

  تحديد العقبات المحتملة 8-8

ذه هفي ، وواحدة النافذة ال تنفيذ بقد ال يرحبون  األطراف سواء من الحكومة أو/ و األطراف التجارية من الممكن أن جميع 

العقبات ك تل تحديدوقت ممكن في المشروع. وينبغي  سرعومعالجتها في أالجهات المعترضة هتمامات ينبغي تحديد االحالة 

ة ولكن أن التكلفة ستكون عقبة كبيرأيضاً ومن الواضح  .لمحلي امتطلبات الوضع ، مع األخذ بعين االعتبار أنفرادي بشكل 

ة من حيث واضحالعملية كون ت. فمن المهم أن 4هو موضح في القسم معادلتها مع ما  يترتب من الفوائد المستقبلية كما يجب 

انونية  وأن المسائل القكما . ل مرحالمبشأن التنفيذ الكامل أو يمكن أتخاذ قرار بحيث ، المشروع  مناآلثار المالية المترتبة 

 مشكلة محتملة كبيرة. ايضاً  تشكل قد 

 

  النموذج المالي 8-9

ظام نويكون أما عن طريق المشروع.  فيوقت ممكن  أسرعلنافذة الواحدة في لل إلى قرار بشأن النموذج المالي التوص يجب

مكان وكذلك بأال)على سبيل المثال موريشيوس(. ذاتيال التمويلنموذج أو بالكامل من قبل الحكومة )مثل هولندا(  تمويلال

أن الوضوح بشاألسلوب .أن  هذاما تم تفضيل إذا  صشراكات بين القطاعين العام والخاقامة إلإمكانيات السعي الى أيجاد 

 صناع القرار لدعم تنفيذ النظام. على ؤثر بشكل كبير يهذه النقطة يمكن أن 
 

 الدفع إمكانية 8-10

تحميالت و الجورلحكومية، الضرائب وا)على سبيل المثال تايلند( تشمل نظاما لدفع الرسوم ا مشاريع النافذة الواحدةبعض 

عند  ةخاصتزداد أهميته ، ويةلتجارواألطراف اجذابة للغاية لكل من الحكومة  ذا خاصيةيكون  النظامهذا وأخرى. مالية 

خاصية الدفع على النظام عادة ما تجدر اإلشارة إلى أن إضافة واإليرادات.  مصدراً لزيادةكونه نظام الحاجة الى مثل هذا ال

 األمنية. في االمور وخاصة  التنسيققدرا كبيرا من العمل اإلضافي مع يتطلب 
 

  ترويج والتسويقال 8-11

ن عن اوينبغي أن تشمل الحملة الترويجية ممثلي بعناية. له واحدة مهم جدا وينبغي التخطيط النافذة ال فيالترويج والتسويق 

، ألن هذه األطراف يمكن أن توفر المشروع في أصحاب المصلحة التجارية الرئيسية واألطراف جميع الجهات الحكومية 

ضع ويجب ويساعد على توجيه رسائل الترويج والتسويق. و ينالمستخدم وأنطباعات أوساطمعلومات قيمة عن توقعات 

مشروع التسويق لل كونه يساعد في لمشروع النافذة الواحدة المراحل االولىفي عنه الترويج وللتنفيذ واضح مني زجدول 

 حددأن ي يجبو وفقا لهذا الجدول الزمني.  همستثماراتن لتخطيط عملياتهم ذات الصلة واومساعدة المستخدمين المحتملي

تنفيذ عملية  زيادة الكفاءة المستمدة منتتعلق ب عينةمعن نقاط فضال فورات في التكاليف الولفوائد وبشكل واضح االتسويق 

 النافذة الواحدة. 
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  ستراتيجية االتصاالت 8-12

أضافة الى سير العمل المشروع  غاياتو أغراضأهداف وبجميع أصحاب المصلحة  تضمن أستمرار علمإنشاء آلية مناسبة 

ياق، في هذا الس . مشروع جيد  حل أيالفهم الذي يمكن أن يؤدي إلى  كل انواع سوء ويجنبيخلق الثقة سوف ، والصعوبات 

 عودوأعمال في االصحيح، ويجدر بنا أن نتذكر القول المأثور بشكل أصحاب المصلحة توقعات لتعامل مع ا جداً من المهم 

أكثر )وليس العكس(. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن أصحاب المصلحة في كثير من األحيان ال يتوقع المعجزات: ووفاء أقل 

 التنمية.  بمحاذاة طريق المشروعفي  هامة لتذليل أي صعوباتحسنة نوايا  خلقبسيطة تالحل المشاكل العملية 

 

 

  Aالملحق 

 

 النافذة الواحدة الحاليةعلى نماذج  

في إعداد هذه المبادئ مشاريع النافذة الواحدة االمطبقة حالياً )التوجيهية، تم استعراض عدد من  مبادئوضع هذه ال خالل

شيك، واحدة في أستراليا، وجمهورية التال النافذةالتجارة الدولية تشغيل أو تطوير أجراءات مل عفريق  التوجيهية، استعرض

(  يكيةحدة والواليات المتحدة األمر، المملكة المت ، تايالند ، السويد، سنغافورة هولندا، النرويجفنلندا، اليابان، موريشيوس، 

ً وصف وفي االدنى ،   .  لهذه النماذج المختارة ا

 

ً الكتروني اوعودته معالجتهاومركية كال لتصريحاتواحدة في موريشيوس بتقديم االنافذة ال تسمح موريشيوس: من خالل  ا

كة المحدودة بالتعاون مع خدمات شب شبكة موريشيوسخدمات  نظام الملكية التي وضعتهاوقد تم تطوير ، ة يشبكة التجارال

ي قائمة على التبادل االلكترونشبكة النظام هو تطبيق  (. كريمسون لوجكاسم  سنغافورة المحدودة )التي تعمل اآلن تحت

ً نقل الوثائق إلكترونيبللبيانات التي تسمح  وهي دائرة  في حركة استيراد وتصدير البضائع، المشاركةبين مختلف األطراف  ا

مناولة البضائع ، وزارة التجارة شركات مارك، ك، وكالء الشحن، وسطاء الوالمخلصين الكمركين، الضرائبو، مارك كال

لدفع باللسماح  ةيشبكة التجارالعلى سيتم ربط البنوك في المستقبل  ولمصدرين. او، والمستوردين الميناء والمشغلين داخل 

وقد  موريشيوس.  ( بنك MACSSلرسوم والضرائب عن طريق مقاصة موريشيوس اآللي ونظام التسوية )لروني اإللكت

ق تنفيذ ، عن طريالرئيسي  حوسبةالمشروع فرصة للشروع في  الضرائبمارك وكلا دائرةلأيضا  ةيشبكة التجارالوفرت 

 مركية. كوالموافقة عليها، وتخليص البيانات ال العملياتمعها في  يربط (، التي CMSمارك )كال نظام إدارة

 

قبول األفضل لاالتقليدية، ومن األساليب السلس تدريجي الفي مراحل لضمان التغيير  الشبكة التجارية وقد تم تنفيذ نظام 

اإللكترونية  بالتراخيصتعامل توكانت الكمارك  1994 تموزالمرحلة األولى في بدأت مارك. كمع ال الجديدة تعاملال لطريقة

تم إدخال المرحلة  1995 كانون الثانيوفي وقت الحق، في مركي. كالتفتيش التتطلب لم  التيلتسليم البضائع في الحاالت 

لتلبية  تسهيالت تقديمتم من قبل وكالء الشحن.  )المنافيست( يةمارك البحركللبيانات اتقديم اإللكتروني بال والسماحالثانية 

 2001 تموز بحلول. 1997في عام الثالثة تنفيذ المرحلة  ضمندخول الوتجهيز فواتير  ةاإللكتروني متطلبات التصريحات

الشحن ء كالونقل الحاويات من منطقة الميناء إلى محطات لخامسة لتشمل الرابعة وا لتينظائف إضافية في المرحوأضيفت 

 قد خفضت اريةالشبكة التجتبين أن  وعند أجراء التقييم. بشكل متوالياالستيراد / التصدير من قبل وكاالت السيطرة  ورخص

، مع تحقيق ة قاضيمتغير لتصريحات الدقيقة ل 15حوالي الى ساعات  4البضائع من حوالي  خليصتل فترة الزمنيةال عدلم

 من الناتج المحلي اإلجمالي.  ٪1بحوالي وفورات تقدر 
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ة تجارغرفة لحكومة موريشيوس، وعدة وكاالت تابعة  منام والخاص هي شراكة بين القطاعين العة يالتجارأن الشبكة 

 (ي سنغافورةف الشبكة التجاريةمن بها  النسخة الخاصة تشغلالشركة الشريكة التي وكريسمون لوجك ) موريشيوس صناعةو

األهم   . لكل مستخدم رمزباإلضافة إلى التسجيل األولي وانشاء ،  ستخدامالعند ا الدفععلى أساس جميع الخدمات  سددوت

ً لما يكفي من الموارد لذلك  يحققاالكتفاء الذاتي ومشاريع من المشروع هو  فأن،  من ذلك ثمارات االستزيادة في  لمضي قدما

لغرض انا غوتكييفها من قبل التجارية موريشيوس  شبكةتم شراء نظام  وكذلكفي مجال الحكومة اإللكترونية داخل البلد. 

 .الداخلية  أحتياجاتها

 

  http://mns.intnet.mu/projects/tradenet.htmلمزيد من المعلومات:  موقع

 

 يةمرككال بالتصريحات (، ويسمح VCO" )فعليمارك الكالسويدية والمعروفة باسم "مكتب الالنافذ الواحدة نظام  يد:السو

 من االستيراد لكالستراتيجية لالمنتجات اتراخيص ولحصول على تراخيص االستيراد والتصدير ا اتاإللكترونية وتطبيق

أسعار صرف العمالت ، تغييرات لتحديث تلقائيا ويتم الويمكن دمجها في نظام التجار ورجال األعمال . والتصدير 

يمكن أن وتضم النافذة الواحدة أيضا جميع األنظمة المتعلقة بالتجارة  مركية. كال فة ومعدالت الرسوم( التعر)شفراترموزو

 أيضا VCOيعرضو لتحديثات التلقائية على التغييرات عبر اإلنترنت و / أو خدمات الرسائل القصيرة. بار التجا يزود

والتي تحتوي على جميع  كمركية شخصية وإمكانية تخصيص وإنشاء مكاتب واصليةعروض الدورات التدريبية الت

 . ما يرغب بهااحتياجاتها والى صلة  إيجادكل تاجر، و هاالمعلومات والعمليات التي يستخدم

 يتم تجميع كافة الخدمات على  . edifactاالستيراد والتصدير على حد سواء عبر شبكة اإلنترنت وتصريحات يمكن معالجة  

 المعلومات واإلجراءات وقد تم دعمخدمة إلكترونية.  150تتوفر حاليا أكثر من و، االلكترونية  VCOالنافذة الواحدة صفحة 

 بعشر لغات مختلفة.  VCOعلى 

ائرة د، و المجلس الوطني للمعارض  الوكالة الرائدة(، والمجلس السويدي للزراعة،وهي مارك السويدية )كالوقد تم أشراك  

  . نظام القائم حالياال في يةاإلحصاء السويددائرة الضرائب الوطنية وأدارة و التفتيش الوطنية للمنتجات االستراتيجية والشرطة

وقتا  وأذا تستغرق العملية ثانية. 90حصل على رد في غضون سوف يمركي اإللكتروني كال تصريحعميل الأستخدام العند 

تقدم المعامالت عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد تلقي التحديثات المتكررة على بخيار  أطول، فإن التاجر لديه

يوفر   %54و وفر الوقتي فعليمارك الكمكتب ال وا أنجدمنهم و %80بأن التجار  الفعالاإللكتروني. وقد أظهرت ردود ا

 ةمارك قادركأن جودة وسرعة الخدمة قد تحسنت. وكانت الوجدوا  ٪65 زيادة المرونة و ٪72و،  مباشرةنسبة من األموال 

 الموارد لألنشطة األساسية.  تحويلوزيادة كفاءة اإلجراءات الداخلية و  في نفس الوقت على خفض التكاليف

مع قطاع األعمال  لشفافية والتفاعلالسويدية لسياسة الحكومة لواحدة بشكل مستمر كنتيجة طبيعية وقد تم تطوير نظام النافذة ال

 األطراف اتهذا النظام على أساس الحاجة وطلبعلى تطوير خرىالشريكة أالمارك مع السلطات كالوقد عملت والمواطنين. 

 مول النظام بالكامل من الحكومة وجميع الخدمات مجانية. قد تم ت. والداخلية والخارجية على حد سواءالتجارية 

 http://www.tullverket.se/TargetGroups/General_English/frameset.htm مصدر لمزيد من المعلومات:

 

 مارك. كللى ااشركات الطيران عن طريق  أالكتروني سليم بيانات الحمولةتبسمح تواحدة في مطار شيفول النافذة أن ال هولندا:

الذي تم أنشاءه من قبل الكمارك .  VIPPROGنظام الى مارك كة إلى اليالتجاراالطراف يتم توفير المعلومات عن طريق 

الشحن لرسائل وكالء  اإللكترونيبالمرور التي تسمح  EDI على شبكة تستندالكتروني ل هو تطبيق VIPPROGنظام  أن

 . (تحاد النقل الجوي الدولي/ لمنظمة االياتا )افي نظام سيتا  المتوفرة IATA منظمة االياتا رسالة القياسية التي حددتهاال، 

طيران الأعطت شركة  وقد،  خاص قطاعمنظمة تابع ل وهو نظام Cargonautسيتا عبر نظام " من نظامتنتقل المعلومات 

نظام استخدام وصيانة اجوردفع بمارك كال وبدورها تقوم بالمعلوماتمارك كال لتزويد Cargonaut'ـ ترخيص ل

Cargonaut . 
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إنشاء ما يسمى "نقطة تخليص البضائع" عنه  نتج ذياألخرى ال التنفيذالنافذة الواحدة على التعاون مع وكاالت  اعتمدتو

(CCP في عام )ويستند مختلفة. تنفيذ البضائع عن طريق وكاالت  نقل عملية  . تأسست لتحسين1994CCP  اتفاقية على 

العناية  مفتشيةو  الهجرة دائرة األخرى التنفيذوتشمل وكاالت  .ف تجارية اطراوأخرى  تنفيذوكاالت  عشرةو مارككال بين

األشغال العامة وإدارة المياه، ومفتشية حماية الصحة والصحة العامة  المفتشية العامة للنقل،من عديدة شعب و، ة الصحي

 مارك. كمن قبل ال CCPتتم إدارة و واللحوم وإدارة وقاية النباتات. دائرة التفتيش الوطنية للتربيةالبيطرية، 
 

 نجازأل الذين هم بحاجة لها أخرى تنفيذ وكاالت معلومات ذات صلة الى قادرة على إعطاء هذه الوكاالت من أجل أن تكون 

إما رها وتمريالمعلومات  بتحليلمارك كال تقوم على أساسهالتي  بملف المخاطرمارك كالبتزويد هذه الوكاالت تقوم  مهامهم 

ً  كترونيا أوإل مارك في المقابل اذا كانوا يريدون التحقق من كإبالغ الب الوكاالت األخرىوتقوم  إلى الوكاالت األخرى. ورقيا

من  تدقيقق اليتنس CCPتتولى تريد االطمئنان على السلع،  مارك( كأكثر من وكالة )بما في ذلك ال كان هناك إذا السلع. 

 لوجستية. الة عمليال ةعرقلا من شأنه الفحص التي تكرارعمليةوالهدف من ذلك هو منع جميع الوكاالت المعنية. 
 

ير السيطرة على االستيراد والتصدبيشارك أيضا  بل،  مارك الهولندية ال يقتصر على تحصيل الرسومكالمجال نشاط أن 

مواد النفايات والو سلحةبعض السلع مثل المخدرات واأل علىمراقبة  أجراءاتفرض حظر أو قيود، أو  خاللونقل البضائع 

 ابرمت 1996. في عام أخرى بشكل رئيسي مسؤولية وزارات لمجاالتالتشريع في هذه اأن . والمواد الخطرة الثقافية 

 أخرى.  فذةمتنمارك لتنفيذ الضوابط نيابة عن وكاالت كأحكام للبمنح مذكرات تفاهم مع مختلف الوزارات أو الدوائر المعنية 
 

ية تكون بطيئة قليالً في مجال الخدمات اللوجستلتجارة افوائد  لكن. داعما كبيرا لهذا النهج التعاوني بأنهاوقد أظهرت التجارة 

على مر أدت  وقدوغيرها من الوثائق.  التصاريح االجمالية فيما يتعلق بتقديم  العاملينكاليف وخفض تالشحن الجوي في 

قد وتسليم المعلومات قبل وصولها على أساس طوعي، غرض ة ليالتجارواألطراف مارك كترتيبات بين ال الى عملالسنين 

املة نظرة ش إلى حد ماأن لديها  يمارك هكميزة النافذة الواحدة للأن تخليص البضائع.  أدى ذلك الى التسريع في عمليات

 . وقبل الوصول الشحن الجوي القادم عنمسبقة 

ً نظاممارك الهولندية كالستقدم في المستقبل القريب و التصاريح تقديم ب" يسمح binnenbrengen Sagittaيسمى " اً جديد ا

 باشرةممن خالل نظام أو سلطات الميناء  بواسطةيكون تقديم معلومات سو،  مارككلاالجمالية مسبقاً ) قبل الوصول ( الى ا

ً ممكنيجعله سما وهذا خرى، المارك أكأيضا مع أنظمة ال النظام  ربط. سيأمراً ممكناً  ظام مركية. هذا النكال يح لتصارتقديم ال ا

 ( VIPPROG)النظام المحلي  جعلي. وبالتالي فإنه نحاء البالد كافة ال سيكون شامالً  2004تم عرضه في الجديد الذي 

 عن الحاجة.  اً زائد

 

 الخاص العمل يقفرحصيلة هو عن ( ITDS)بيانات التجارة الدولية لنظام المفهوم األولي  كان:  الواليات المتحدة األمريكية

 عملياتدراسة إجراءات لو ه لهدف من تشكيل هذا الفريق. وكان ا(  (FACET)المستقبلية  اآللية ةالتجاريالبيئة فريق ) 

استخدام لفريق لالتوصيات الرئيسية  ضمن. ومن في المستقبل مارككأتمتة ال عنالتجارة الدولية الحكومية وتقديم توصيات 

تقرير  ىبناءاً غل. وةالدولي ةالتجار على معامالتالرقابة الحكومية مع دمجها و التصديرالستيراد وعمليات انفس البيانات ل

 يعمل. و ITDS بيانات التجارة الدوليةنظام  مشروعمكتب  بتأسيسرئيس وزارة الخزانة األمريكية الوجه نائب  فريق العمل

، الرقابة (  PGA) المشاركة (، الوكاالت الحكوميهCBPمارك )كالممثلي يضم و الوكاالت ادارة مجلسبمساعدة مكتب ال

ات وقطاعالوكاالت الحكومية المشاركة تواصل مع ومشاورات مكثفة  عقدو. (ينمستشارالالمتعاقدين )قسم الحكومية ، و

 الصناعة التجارة. 

بات بيان متطلو للوكاالت الحكومية المعنيةية التشغيل النظمدراسة هو القيام باألولى مشروع الأهداف مكتب  من أحدكان 

لف مختاستعرض المكتب كل النماذج المطلوبة من قبل والمعلومات. وقد تحقق ذلك من خالل المسوحات واالستبيانات. 

 يانات بوأظهرت القائمة الالوكاالت التجارية. من جمعها م عناصر البيانات التي تفي قائمة جرد عها جمووكاالت مختلفة ال
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مكونة من ما  شكل 300الوكاالت التجارية في أكثر من من قبل جمعها م التي تو رة والزائدة عن الحاجة تكرمال نةالمخزو

 عمليةمن خالل و .  زائدة عن الحاجةمن هذه المعلومات  ٪90أكثر من  من حقول البيانات. وكانحقل  3000رب من ايق

البيانات. من عنصر  200لف من أقل من المو (SDSمجموعة البيانات الموحدة ) ITDS نظام  أنشأ وقد التحليل والمواءمة

 األصلية.  3000تناقض حاد مع حقول البيانات  يشكلهذا 

 

بار ، والعوامل التي يجب آخذها بعين االعتالتجارة والتكنولوجيا العالمية. االتجاهات الناشئة في مجالأيضا الفريق درس وقد 

معلومات ، والتبادل السريع لل في مجال األعمال التجارية ةالحاصل ةالتجاري ةالقياسي معايرة، و ال األعمال التجاريةعولمة مثل 

  .التي أصبحت ممكنة من خالل شبكة اإلنترنت 

ة في تولي نموذج مبدئي آلي للتجارالى  ITDSمفهوم  أقتضت تجربةبموجب قانون التجارة الحرة ألمريكا الشمالية )نافتا( 

النطاق،  كان محدود، وأن جهد مشترك مع كندا والمكسيكهو عبارة عن  (NATAPالنموذج اآللي ) . وهذاأمريكا الشمالية 

لوكاالت متعددة في مجموعة بيانات موحدة بشأن نظام بيانات التجارة الدولية تحقيق أهداف من الممكن  برهن على أنه

. االتتكنولوجيا االتصكاستخدام شبكة اإلنترنت  وأظهرت بوضوح .النقل العابرالستيراد والتصدير وعمليات مجاالت ا

( ITPلتجارة الدولية )المبدئي لنموذج ال( CBPمارك الواليات المتحدة )ك عملت،  (NATAPاآللي )النموذج باإلضافة إلى 

االجراءات توحيد مؤامة وعن الحاجة إلى  انكشفي هماكالواألطراف ي متعدد هذين النموذجينوبما أن  مع المملكة المتحدة.

  الكفاءة.و سهيالتمزيد من التاللتحقيق  ةالدولي

 

 أولي عن تصميم نظامتقرير ITDS مشروع مكتبأصدر بعد مشاورات مكثفة مع المجتمع التجاري والوكاالت المشاركة 

ITDS  .نماذج البيانات  ،الوضعوإدارة ، تحليل التكاليف والفوائد، التشغيل  عملياتتقرير التصميم األولي : مفهوم  تضمن

عمل تزامناً مع و. عمليةالخدم المستمتطلبات ،  النماذج المرجعية، ية فنالعمل، المعايير، البنية التحتية ال ، سيرالعمليات ، 

 نظام. كان هناك تصور أن (ACE) ةالبيئة التجارية اآللي بـ ) الجديداآللي مارك كالنظام تطور  سمي ITDSمكتب مشروع 

( ACE ( ونظام )ITDS  ) تم   النظامينبين تطوير  التنافس الملحوظ أدى إلى بعض التأخير، وهذا  مما ، تنافسكانا في

لتعكس هذه   ITDS لنظام تقرير التصميم األوليويتم تحديث مكونات من . ACEجزء من  ITDS حيث أعتبر ، حله 

 التغيرات. 

ظام ن وتطوير وتنفيذ من هذه المبادئ التوجيهية التي يجب أخذها بعين االعتبار لتصميم  8المادة في العوامل الرئيسية  ظحال

 مع هذه العوامل:  ACE / ITDSتجربة . وفيما يلي ملخص ناجح  واحدةنافذة 

 

مارك كتأييد ستمرار وا نائب الرئيس، طلب، FACETعمل ق يفر مع بداية مهمة :والمنظمة الرائدة اإلرادة السياسية 

نات النظام بيكان هناك اتجاه واضح من أعلى المستويات الحكومية ( / النافذة الواحدة  ITDS لنظام )الواليات المتحدة 

اختفى وحل محله التزام واضح  من البدايةلنظام امفاهيم موجودا في صياغة  كان التباسأي وأن . ITDSالتجارة الدولية 

 . ITDS التي تقود وتدير رئيسيةمجلس اإلدارة الوكاالت التجارية الويمثل . في أنجاز العمل للمضي قدما 

 

نظام تصميم وتطوير وتنفيذ مع  ITDSنظام بيانات التجارة الدولية  تم توحيد :ةيالتجارواألطراف شراكة بين الحكومة ال

(. TSNشكل شبكة دعم التجارة ) ACE وأن نظام .(ACE) ةالبيئة التجارية اآللي الذي عرف بـ ) مارك اآللي الجديدكال

اللجان الفرعية و  لكال منمرتين في السنة التي تجتمع المجتمع التجاري ممثل من  300أكثر من تضم وهي شبكة واسعة 

وأن جميع والحكومة. ي التجاربرئاسة مشتركة من ممثلي المجتمع  ITDS خاصة ب وهناك لجنة فرعية. الجلسة العامة

 هذه اللجنة الفرعية.  قبلمن  تدقيقهايتم  ITDSالقرارات المتعلقة 

 

نظام على  ، متكامل ،  واضح ITDS نظام البيانات التجارية الدولية إن الهدف العام من إنشاء أهداف وحدود واضحة:

في  ACE / ITDS النظامين تنفيذومد حول تصميم للتجارة الدولية. في حين أن هناك رؤية طويلة األ ي واسعنطاق حكوم

 تحكم فيها. مراحل تدريجية بشكل متزايد وم
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 همنوأن الغرض محددة. وكاالت أنظمة يستبدل بلم  ITDSأن نظام البيانات التجارية  :وإمكانية الوصول حسن المعاملة

 قوم يفي بعض الحاالت، و .من جميع الوكاالت المشاركة  أداة لجمع ونشرواستخدام البيانات في الشبكة كون بمثابةيل هو

ى قدرة علانتقائية ولديها وكاالت هناك في حاالت أخرى، و(. كوسيط ) موجودوكالة لوكالة الى نظام محددة نقل بيانات ب

 أيضا تكنولوجيا اإلنترنت لتطوير بوابة ACE / ITDSوقد استخدمت  (.وحدينمال) ACE / ITDS نظامي التجهيز في

 . عملتقارير ال تحريرمراجعة وغرض ل ACE / ITDSبيانات إلكترونية لوكاالت للوصول إلى 

 ن بين هذه. وم االعتبارات القانونية تكوين هيالتي ال يمكن أجتنابها أن من األمور الحتمية  :القانونية  البيئة التمكينية

من قبل ها تعالجم يتمما تبرزمسائل قانونية، لك. يها الوصول إلأمكانية و البياناتوتبادل جمع سلطة أيجاد االعتبارات هي 

المسؤوليات، مفصلة تتضمن على مذكرة تفاهم  PGAsو ACE / ITDSوتتم أيضاً موافقة . ( PGAالوكاالت المشاركة) 

 .، ومتطلبات البيانات، الخ مراحل العمل  ، تفاصيلالتشغيل  عملياتو

 

ي والرسائل الت الدوليةوالمعايير مع البيانات  ينمتوافقيكونان سوف  ACE  /ITDS ظامي ن المعايير والتوصيات الدولية:

 بشكل فاعل ACE / ITDS وممثلوقد شارك . ISO، و UN / CEFACT(، WCOمارك العالمية )كوضعتها منظمة ال

مارك العالمية كمنظمة ال ( .UCR) الشحن جعامرلفريدة مجاميع العمل المركية ونمذجة البيانات، وكنموذج البيانات ال في

لحقه ممركية وكتتابع عن كثب اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط ومواءمة اإلجراءات ال ACE / ITDSفأن  باإلضافة إلى ذلك،

 PGA د تم تحدي وعندما .مارك العالميةكضعتها منظمة التقنية المعلومات واالتصاالت التي ولتطبيق توجيهية المبادئ ال

  . واذامارك العالمية كمنظمة الحسب نموذج ناصر البيانات ع تم وضع مخططاتالمعلومات، متطلبات ل

ان مارك لضمكمارك العالمية، تتخذ اإلجراءات المناسبة مع منظمة الكلم يتم تضمين عنصر في نموذج بيانات منظمة ال

 منظمة. الإدراج بيانات الوكاالت في نموذج 

 

 الحكومةن مع على مستويي االتصاالتستراتيجية و والتسويق يجرى الترويج  :االتصاالت ، التسويق، ستراتيجيةويجالتر

 ة:مجموعة المواضيع التالي ةتغطيلوكاالت لعمل ل ورشالمحلي والدولي. وتعقد كال الصعيدين على ووالمجتمع التجاري، 

ورشة (،ACE /  TDSمن خالل المشاركة في  PGA متطلبات عمليةسير) ACE / ITDS ورشة التكامل التمهيدية لـ

تحليل العمليات التجارية ورش عمل من منظور العملية التجارية(،  ACE / ITDS) تعريف  ACE / ITDS عمل نطاق

، تنسيق (العمليات الجارية والمستقبلية مع التركيز على عملياتها التجارية ل PGAsتوثيق الوكاالت المشاركة  يةكيف ةناقشم)

تفاصيل نماط أمفهوم العمليات )فهم  ، |(النوعيمستوى العلى  المعلومات متطلباتتحليل المتعلقة بالبيانات )توفير المعلومات 

المؤسس  ACE / ITDSـ تخطيط االعتبارات المالية ل، ورشة عمل الميزانية )فهم و مذكرة التفاهم( تقدمالمتعلقة بوكالة ال

نافذة واحدة عن الترويج عن نظام لتثقيف ولمن الفرص أيضا  ACE / ITDSوأستفاد . ( المتوقعة أحتياجات التشغيل على

حلي على المستويين المتجارية الجمعيات الوالحكومة لقاءات حضوروالتحدث في مختلف المؤتمرات وورش العمل والطريق 

 والدولي. 

 

  تحديد العقبات المحتملة:

 ةالماليبالموارد  أن تلتزم PGA الوكاالت المشاركةو على وجه الخصوص الوكالة الرائدة يجب على: المواردبلتزام الإ •

 واجباتك ITDSمسؤوليات (  (PGA الوكاالت درجت وغالباً ما .  نظام النافذة الواحدة ما أريد نجاح تنفيذإذا البشرية و

 . أضافية

 

تم مارك. كتحديث ال بموجبخضع إلعادة تصميم كاملة ت CBP فأن أتمتة الكمارك هي عامل كبير. لحسن الحظو الكلفة:• 

واحدة لنافذة الاتنفيذ  عندالبلدان وتراعي  مارك.كتحديث ال ضمن عملية وتطوير وتنفيذ النافذة الواحدة تصميم الكلفة ادراج 

وكالة ال ةظمنأوصيانة  تنفيذتصميم وكلفة هو كلفة للأحد االعتبارات الهامة وأن . كلفة عائدات الإجراء تحليل شامل ل وجوب

على الملفات المختلفة،  أن يحافظواوهذا عامل لكل من الحكومة والتجار الذين يجب .احدة مفهوم النافذة الوأزاء  الخاصة

 مختلفة. الوكالة الالمعايير والنظم لتلبية متطلبات 
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االنطباع الخاطئ بأن الوكالة الرائدة كاالت لدى الوكون يتمفهوم النافذة الواحدة، قد  وضعخالل : أو الدافعالهدف إدراك • 

فهوم المأعداد مرحلة وقت مبكر من في  النطباعهذا ايجب معالجة والدولية. على عملية التجارة تحاول االستيالء والهيمنة 

 . عليها  وليس الهيمنةالعملية  بتحسين تهتمئدة لها دورها ومسؤولياتها وأن الوكالة الراوااليضاح ب، 

 

ف تواجه النافذة الواحدة سومثل ، ألي عملية لنافذة الواحدة. أي تغيير جذري على اقتصروهذه ال ت :المقاومة الثقافية للتغيير •

تها وظيفعلى موظفي الوكالة أدارة ركز ت. وغالبا ما وعية واالحتواءالتهما  للحد من هذه المقاومةوأن هناك طريقتان مقاومة. 

بشكل  عملية التجارة الدوليةعلى أهمية دور الوكالة في  التأكيدواحدة النافذة ال رواديتعين على  .عملية التجارة في  الخاصة

من وحماية المجتمع والبيئة، الخ من أ أوسع النطاقعلى الوكالة  مهمةتركيز محاوالت إلعادة مزيد من الوينبغي بذل  عام .

. 

 

ي تعريف . فالواحدة  نافذةالتطوير مجموعة البيانات القياسية أمر بالغ األهمية لتحقيق الكفاءة في  متطلبات البيانات:• 

في مجموعة البيانات القياسية. وهناك اعتبار آخر  وكالة المعلومات متطلبات  أدراج ضمانلحرص على البيانات، ينبغي ا

يجب د، . على وجه التحديحاليةالدولية في األنظمة القديمة ال القياسيةتكامل البيانات التكلفة والتكنولوجيا هو  ناحيةمن 

 جديدة. المعايير الالنتقال األنظمة القديمة إلى النظم القائمة وخطة معاييرالى  جديدة المعاييرلعبورالالمنهجيات تطوير

 

  مصادر للحصول على مزيد من المعلومات:
http://www.itds.treas.gov  

http://www.cbp.gov  

 

 

 

  Bالملحق  
 

  واحدةالنافذة التنفيذ  تخطيطخطوات عملية في 

 ت كل الجهاتنفيذ النافذة الواحدة هو مهمة كبيرة، تنطوي على العديد من أصحاب المصلحة والتي تتطلب التزام من أن 

من البداية. وتناقش بعض  لذلك من الضروري تبني طريقة ممنهجة. التجارية  من الحكومة وقطاع األعمال المشاركة

 : أدناه فيالخطوات الرئيسية 

 

  نافذة الواحدةللتطوير المفهوم األولي  .1 

ند تست موجزة إعداد ورقة مفاهيمية  أو بأعداد المفهموم غالبا ما يبدأ في بلد ما  واحدةالنافذة الالعمل الجاد على إنشاء أن 

 دقخاصة منظمة وكالة أو من قبل أو صاحبة السلطة حكومية المن قبل السلطة تعد وعلى األرجح  ، تمهيدية على أبحاث 

صف عادة تورقة ال(. هذه 3.1)لمناقشة الوكالة الرائدة المفضلة انظر القسم النهائي للمشروع.  بالتنفيذ معنية بشكل كبيرتكون 

تركز  ةورق. ان الافي تنفيذه ما سيتم مشاركتهقدم نظرة عامة على وتواحدة، النافذة الاألهداف العامة والفوائد المحتملة من 

ن المهم أن . مالتقنية  المفاهيم بعمق ناقشتالمفرطة و الفنيةتجنب المصطلحات تعادة على المسائل العملية ذات الصلة، و

هو تسهيل المناقشة األولية حول هذا الموضوع والحصول على موافقة إلجراء دراسة  المفاهيميةنفهم الهدف من هذه الورقة 

لنافذة االتوصل إلى اتفاق لتنفيذ  عملية أن تكون ولم يقصد االحتياجات المطلوبة والمنهج ودراسة الجدوى .أكثر تعمقا في 

  .في تلك المرحلةالواحدة 
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  واحدةالنافذة للصنع القرار األولي لدراسة الجدوى  .2 

عادة تنظيم لقاء لممثلين  يتمة، يالتجاراالطراف الحكومة و وذلك في إطار شراكة مفتوحة بين بعد إعداد ورقة المفاهيم 

ي فة النموذجية التي يمكن أن تشارك يوتشمل المنظمات التجار)رفيعي المستوى من جميع المنظمات ذات الصلة بالتجارة 

 المستوردين و/ أو المصدرين واتحاد الصناعة وجمعيات األعمالرابطة ارة والغرفة الوطنية للتجدراسة الجدوى وهي 

والسلطات ( المالية األخرى المؤسساتوالبنوك يجب أشراك المدفوعات  عنصرالنافذة الواحدة تشمل عندما ،  وغيرها

ذا االجتماع هو التوصل الى )على أساس ورقة المفاهيم(. والهدف من هالواحدة نافذة اللمناقشة مفهوم  الحكومية  والوكاالت

. قنيتقييم التالوالتفصيلية حتياجات الها أن تشمل تحليل اعلى مفهوم المشروع والشروع في دراسة الجدوى التي من شأن اتفاق

جتماع، مشروع قبل االلل لغرض االقناع بالمشروع مع عمل ترويج لف الكواليسمن خ ضغط كبيرة محاوالت يسلتزم االمرقد 

. كما جاء في أماكن أخرى من هذه المبادئ بشكل أيجابي  نحو الفكرة وأستمالتهمللمفهوم المشاركين  فهمضمان ل وذلك

 واحدة هي واحدة من الشروط المسبقة األساسية لنجاحها. النافذة الالتوجيهية، اإلرادة السياسية لدعم تنفيذ 

فريق إدارة  تشكيل"لمضي قدما في دراسة الجدوى، ينبغي لالجتماع ل التوصل إلى قرار إيجابي سبيل الفرض ، أذا تم على 

ريق مباشرة في تنفيذ واستخدام النافذة الواحدة. هذا الف ونشاركسي نيتكون من كبار ممثلي الوكاالت الرئيسية الذي " المشروع

عنية المالمنظمات  ويفرض علىاتخاذ قرارات تخصيص الموارد ولمشروع، لى تخصيص أموال القدرة عليجب أن يمتلك 

لفريق أدارة المشروع مسبقاً 'األهداف والمسؤوليات واالختصاصات "  يجب أن تصاغ مسودة المشاركة في المشروع. 

 واستحصال الموافقة عليها في االجتماع .

سؤولية مكاالت الرئيسية، لتولي من الو ينمناسب ممثليين فنيين وأداريينمن  متكون فريق المهام االجتماع  أن يشكليجب و

قة االختصاصات "وثيووالمسؤوليات  األهداف" سودةوع. مرة أخرى، مالمطلوب للمشر يتنفيذالالتنظيمي و تنفيذ العمل

 في االجتماع. وأستحصال الموافقة عليها  يق المهام مسبقاً لفر صياغتهايتعين 

 

  دراسة الجدوى عملية .3 

نافذة للالمحتمل  المدى. ينبغي أن تحدد الدراسة الكلي  الواحدةنافذة مشروع ال النشاء ساساالعنصرالدراسة الجدوى هي أن 

لموارد المطلوبة اوطبيعة التنفيذ التجريبي، أحتماالت  ،الواحدة، ومستوى وطبيعة الطلب، والسيناريوهات المحتملة للتنفيذ 

  رةدااليجية إتنفيذ وستراتالوالفوائد المحتملة والمخاطر واإلطار الزمني و) المالية والبشرية والفنية... وغيرها ( 

االطراف وفي كل من الحكومة  ةالرئيسي جهاتمباشرة مع الالمقابالت الالدراسة أن يستند على  تستند هذهمن المستحسن أن 

ن من المشاركين والمستخدمينطاق جمع معلومات من أوسع ب الخاصة بالمشروع وذلك االستبيانات ب وتستكملة، يالتجار

 .Cتغطيتها في دراسة الجدوى قدمت في الملحق  التي تم بعض المجاالت الرئيسية المحتملين. 

 

كل جهة حكومية. لفي الخيارات المتاحة وعواقبها  بالمعرفة العميقةالهدف من دراسة الجدوى هو تزويد صناع القرار أن 

 كامل أو تنفيذتنفيذ )ال اسيتم به، والطريقة التي والقابل للتنفيذ في البلد على الخيار األفضل  التوصيةوينبغي أن تقدم الدراسة 

التنفيذ التجريبي، وإمكانية تحصيل اإليرادات )الرسوم،  حل، وطبيعة ومدى رالمملتنفيذ لوالخطوات الممكنة  على مراحل(

 تنفيذ. اللتطوير ولوالجدول الزمني الموصى به  التوزيعات ووصيالت التالخ(، وتحديد 'مفتاح' االجور 

 متطورالستالم وتخزين وتبادل  حوسبة المعلوماتوجود نظام  يشترطال  أنشاء النافذة الواحدةومن المهم أن نؤكد هنا أن 

لنافذة إ سياق تبادل المعلومات فيأثر إيجابي كبير على إمكانية  لهاتكنولوجيا المعلومات وواضح لدينا ، أن المعلومات. 

لك، ومع ذ. المبادئ التوجيهية فيأمثلة انشاء النافذة الواحدة التي أستعرضت األكثر شيوعا في  وا االجراء هوهذ الواحدة

الى حقا توزيعها اليعاد ، حيث يتم تقديم الوثائق ذات الصلة في موقع مركزي واحد ودليل النافذة الواجدة فمن الممكن وضع 

  المعنية. وكالةالأو   السلطة الحكومية
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 اتاالستثمارو النظام القديم هميةأيجب مراعاة واحدة، اللنافذة ل فنيةالمتطلبات ال االخذ باالعتباروينبغي أيضا ذكر أنه عند 

مات بادل المعلومشاركة وتنهج عملي لمواتباع  استبدال هذه األنظمةأحيانا  ةضرورتستلزم اله، بالرغم من أنه فيالموجود 

 .المداخلوابة مركزية أو البنشاء أمراً جيداً إليكون  الذي قدوكاالت البين 

  

  االستشاريينالستعانة با 3-1

تعاقد ذاته أو ال المشروع  فريق عملمن قبل  بكاملهابشأن ما إذا كان ينبغي إجراء دراسة الجدوى  تتخذيجب أن القرارات أن 

أضافة . قاللية ًاً وأستتركيز أكثريكون سأن التقرير  ين هيخارجي ستشاريينأالميزة الرئيسية لتوظيف أن مع طرف ثالث. و

اب سياسية أو )ألسبأن تقترحها صعب على الوكاالت الحكومية الفردية يتوصيات عليقات وت يضعون قدلمستشارين إلى أن ا

 ولالجدإلجراء التحليل ضمن  لدى فريق العمل تكون متاحة قد الوالخبرة والوقت الالزم المهارات فضالً عن أن غيرها(. 

كجزء ير التقر النظر الى وهيالقيام بالعمل من خالل استشاريين  منرئيسية ميزة سيئة  هناكالزمني المطلوب. ومع ذلك، ف

حظى بقبول أو ال يلتقرير علىمن الجهات المشاركة القليل  تتم موافقةفي المنظمة )قد  له بالجهات الرئيسيةال عالقة  خارجي

 يجب أنالعمل في إجراء دراسة الجدوى، ولكن  يقتوظيف مستشارين لمساعدة فرالخيار الثالث هو أما  (. كل األطراف 

احة، على أساس الموارد المت يرهقرم تسوف يتنهج الفعلي الد ااعتمبشكل عام سلطة والمسؤولية محددة لهذا الخيار. تكون ال

 . يضاأ السياسية ر و االعتباراتواإلطار الزمني للتقري

 

 

   في تقرير دراسة الجدوى:أعتبارات يوخذ بها  .4 
 

 إدارةعة مجمولوتقديمها  عملفي نهاية العليها  وأستحصال الموافقة  النظر في نتائج دراسة الجدوىلفريق العمل ينبغي 

ن مالحد األقصى تضمن الوقت الكافي ، كما أنه من الضروري أن هذه العملية  تأخذوينبغي أن  المشروع للبت فيها . 

  .النهائي التقرير صدورقبل  لموافقةواات والمدخالت المشارك

لجهات الى ا التنفيذ طريقةمع  االفضلالخيار  طرحي، وعة أدارة المشروع مفريق العمل ومج التي أعدهاوبعد قبول الدراسة 

 . من خالل أقامة ندوة على المستوى الوطنيوذلك على نطاق واسع  الحكومية واألطراف التجارية
 

يارالمفضل الخو تقديم نتائج البحوث مع طرف ثالث ( ذا أوكل العملافي حالة ) مستشارين الق العمل و / أو يفرل يمكنحيث  

االت لمجب اياغ عدمهذه العملية تساعد على ضمان فأن ،  واضحةالاالتصاالت تبادل اآلراء و أهميةوبعيداً عن  تنفيذ . لل

ويحظى قيمة ا ذكان  الممرحل و / أو التنفيذ المتضمن التنفيذ التجريبي واحدة المقترحالنافذة رالالهامة في التحليل وأن خيا

 . لتنفيذل النهائيةقبل اتخاذ القرارات  ين المستخدمأوساط بدعم من 

 

  كامل(المرحل و / أو الم،  تنفيذ )التجريبيال .5 
 

دارة المشروع إ نهج م تبنيكامل ، فمن الضروري على مراحل أو تنفيذ تجريبي أو تقرر أن يكون التنفيذ بغض النظر عما إذا 

وع فريق إدارة المشرقبل من  رسمياً عليها إدارة المشروع التي يجب أن يتم االتفاق أن خطة طوال فترة تنفيذ المشروع. 

"كما هي" أو أن  بمهامهاوفريق العمل  روع االوليالمشأستمرار مجموعة أدارة بشأن  يجب أتخاذ القرار ) وفريق العمل 

عالم ومواضحة المجموعة من المهام المترابطة ( تتضمن  في هذا الشأن في دراسة الجدوى( ترد توصية قد)تشكيلهما يعاد 

. المشروع يذ تنف ضبطالعمل وفريق إدارة المشروع على تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم و يقالتي يمكن أن تساعد فر الحدث

خطة إدارة ويجب أن تحتوي  للمساعدة في هذه العملية. جيدة ياتبرامجونظم هناك العديد من الطرق الراسخة لإلدارة 

 :  اآلتي المشروع على
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 وأهداف وغايات المشروع.  عن مدىبيان واضح • 

 

  .التنفيذمراحل معالم  والزمني  لجدول، واوزيع لتاومسؤولية أهم اإلنجازات بيان على • 

 

 سؤول عن م الموافقة الصريحة على تعيين شخص، بما في ذلك المتعددين  تعريف أدوار ومسؤوليات المشاركين• 

 المشروع )مدير المشروع( ومستوى سلطة هذا المدير.   

 

 بين مدير المشروع، ومجموعة إدارة  طريقة التواصلوالصالحيات  حدودمدير المشروع واإلدارة والرقابة ل ميزاتم• 

 العمل.  يقالمشاريع وفر  

 

 ل قياسية خالعلى أسس  توقعينستراتيجية واضحة للتواصل مع أصحاب المصلحة في المشروع والمستخدمين الم• 

 . رددهاتعدد وبأي طريقة وأية مجموعة مع يمكن التواصل بها المعلومات التي  تحديدعلى  لموافقةبما في ذلك ا التنفيذ  

  

 متفق عليها، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية. فمن الضروري أن يتم تخصيص األموالمشروع دقبقة للميزانية • 

 واألفراد الالزمين لهذا المشروع منذ البداية.   

 

 ، الخ(، ةالمطلوبانونية القبعض اإلصالحات مخاطر المشروع )مثل التقشف في الميزانية، والتأخر في  صريح عنبيان • 

 طوارئ لمواجهة الوخطة االستجابة المتفق عليها )إلى أقصى حد ممكن( إلدارة هذه المخاطر، بما في ذلك خطط   

 المستوى؛  عاليةالمخاطر   

 

 االتفاق على معايير لقياس مدى نجاح المشروع. • 

 

 لمشروع يراسلتوفير المراقبة المستمرة ل عمل دراسة النتائج المترتبة عليها استعراض المشاريع المتفق عليها وآلية • 

 .في التنفيذ قد تدعو الحاجة اليها   متغييراتمع أية والتعامل    

  

الموارد الداخلية أو  ينفذ منقرار ما إذا كان العمل س يجب أن يتخذكما هو الحال مع تحليل االحتياجات ودراسة الجدوى، 

ن بلد إلى والتي تختلف م نافذةلالحكومية ا لقوانينمع ا عطاءاتعملية ال يجب أن تتوافقخارجية، العقود في حالة الالخارجية. 

شروع الم إدارة مجموعة متفق عليها من قبل ( اطمعايير تقييم واضحة )نق لهاالعملية مفتوحة، تكون أن  واالشارة الىآخر. 

جنة المناقصات ممثلين من جميع المنظمات ل تضمقبل إصدار المناقصة )والمدرجة في وثائق المناقصة الفعلية(، وأن 

 الرئيسية المشاركة في المشروع. 

  

 

 Cالملحق 

 

  الرئيسية لدراسة الجدوىالمكونات 
 المجاالت التالية:  ينبغي أن تشمل دراسة الجدوى

 

  واحدةالنافذة الاحتياجات المشروع وإمكانيات 

ومات ، والمعلبرة اصدرة والعمالشحنات المستوردة وال مستنداتتقديم ، وعمليات  واإلجراءاتالمتطلبات الحالية دراسة • 

 إلى الحكومة إلى: 
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 أن تشارك في النظام؛  من المحتملتحديد السلطات الحكومية الرئيسية والوكاالت التي  -

 ى وجه . علمستنداتتنسيق وتبسيط هذه المتطلبات واإلجراءات وتدفق المعلومات وال خاللهمن  الذي يمكنمدى التحديد  -

 ؛ المفردة  لضمان تقديم الوثائق والمعلومات مكانياتاال وإيجادالخصوص،   

 

 ة؛ يإمكانات النافذة الواحدة لمعالجة القضايا األمنية التجار االخذ بنظر االعتبار• 

 

  طة بها واجهات المرتبالنهائية وال، وخاصة فيما يتعلق بتصميم الخدمة توقعينالتعرف على احتياجات المستخدمين الم• 

 )سواء اإللكترونية أو المادية(؛   

 

 ؛ ةيليالتشغالى النافذة الواحدة . وقد يشمل ذلك زيارات النافذة الواحدة القائمة" في االفضل  " الممارساتمراعاة أساليب• 

 

 لمشروع. ل الدعم السياسي الالزم  الستحصالأجراء المفاتحة الالزمة ضرورة  مراعاة• 

 

  الجوانب التنظيمية

 للنافذة الواحدة المقترحة لتحديد ما يلي:  الكليدراسة الجانب التنظيمي • 
 

 ؛ ها ينبغي إشراكالتي  والوكاالت السلطات الحكومية  أي -

 مالك خاص  أو الحكومة، تقود أدارة مشروع النافذة الواحدة أو مؤسسة خاصة ينبغي أن  حكوميةأو وكالة أي سلطة  -

 الخدمة(.  ي)مزود  ةالخاص ات التجاريةقطاعمن قبل ال موجب عقد حكومي أوب   

 المركزية. أو مركزية النافذة الواحدة ما إذا تكون  -

 . غير فاعل أو  فاعالً كون برنامجا تهل ينبغي أن  -

 دفع جزء من نظام النافذة الواحدة. النظام  هل يتحتم أن يكون -

 إلزامية.  مطوعية أ في النظام مشاركةالتكون  هل -

 ؛ تهاركامشو / أو  أبرازهاينبغي هل تكون جزءا من النظام و لتزام واالذعانتقييم االوة المشتركالمخاطرمالمح هل  -

 . أخفاق أو فشل حالة حصل ت/ عندما  أذامن يتحمل المخاطر  -

 

  الموارد البشرية والتدريب

وتنفيذها،  المشاريعوتشغيل  الوكاالت لتطويرالمعنية والحكومية في الجهات  ةالعاملالموارد البشرية  توثيقواستعراض • 

 تنفيذ النافذة الواحدة. اإلدارة المتعلقة بومتطلبات التوظيف زيادة التدريب و ومراعاة

  

 

 الشؤون القانونية  

ما في ذلك تقديم ، بالنافذة الواحدة تنفيذ بوقوانين حماية البيانات المرتبطة  اصةمراجعة القضايا القانونية والتشريعات الخ• 

لتوقيعات قضايا المتعلقة باستخدام االالمعلومات من قبل التجار، وتبادل المعلومات بين مختلف السلطات الحكومية والهيئات و

 اإللكترونية. 

 

ل تبادوأن  . مناسبأطار تشريعي  أو الوكاالت ين السلطات أو الهيئات الحكومية يتطلب تبادل المعلومات ب مالحظة:

ً غ الجهاتهذه المعلومات بين   علىأو  بموجب أمر صادر عن المحكمة، عنها  لكشفوا موافقة التاجرما يقتصر على  البا

 البيانات الفردية.  كشفواستخدام و ليحصعملية تؤثرعلى تية البيانات قد تشريعات حماوكذلك  مة . عا مصلحة
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  واحدةالنافذة لل فنيةالجوانب ال

 المعلومات؛  منوتبادل ما سبق  خزنو الماستغرض لالفنية الحالية النظم  مراجعة• 

 منافذ لاواجهات، وال، اإلضافية  لتطوير النظم معينة، بما في ذلك متطلبات بصورة شاملة تحديد المتطلبات الفنية • 

 سيناريوهات المقترحة ؛ بموجب الالنظم القديمة  ات فيواجهالأنظمة تطويروإمكانية و   

 حجم وتدفق البيانات؛  زيادة( حتماليةتكون قادرة على التعامل مع )اس حاليةالنظم الكانت تحديد ما إذا • 

 والمصادقة على البيانات؛ واالثبات التحقق بدراسة القضايا المتعلقة • 

مع المعلومات، جالمتعلقة بمن تنفيذ التغييرات المرجوة الفائدة  قدم فرصة مثالية للنظر فيي النافذة الواحدةتطوير  مالحظة:

 تكنولوجيا شبكة اإلنترنت. لمتعلقة بالمعلومات امثل 

 

 المعلومات والتوثيق 

الموائمة و التنسيق إلى الوثائق بحاجة وتحديد ما إذا كانت هذه  ةمستخدالم  من الوثائق التجارية الحاليةمجموعة ال  مراجعة• 

 ف كي التي ستطلب ،البيانات  هيتحديد ما و)يفضل أن يكون وفقا لمفتاح تخطيط األمم المتحدة(.   طيبستو/ أو 

 ؛  خرى( أو ورقةأ  EDI XML)اإللكترونية ) أي صيغة؛ وفي  سيتم تقديمه

 

 مارك، وكالء(؛ كوسطاء الوثائق )المستوردين / المصدرين والبيانات أو التحديد من يستطيع تقديم • 

 

 ،الخ  ا يجب تخزينه وأينوكاالت والتحديد كيف ينبغي تقاسم البيانات بين الجهات الحكومية المشاركة • 

 النظر في كيفية تبادل البيانات مع اإلدارات في بلدان أخرى؛ • 

 ؛  كيفية استخدام البيانات لتحليل المخاطر واألغراض األخرى ذات الصلةالنظر في • 

 لبات السجالت في تلبية متطفي النظم التجارية و  تحسين االستفادة من البيانات الموجودةتوقعة من قياس الفوائد الم• 

 في نقل المعلومات. لتزامات التجارة ا تكاليف تقليل في الحكومة والمساعدة  

 

 حقولو،صيغتها جميع األطراف، بما في ذلك  من قبلمجموعة البيانات من الحد األدنى على يجب أن يتم االتفاق  مالحظة:

 لمعايير الدولية )على سبيل المثال اللجنة االقتصاديةمتوافقة مع ا المجموعة  البيانات وعناصر البيانات. يجب أن تكون هذه

 مارك العالمية(. كونموذج بيانات منظمة ال ISO UNTDEDألوروبا / 

 

  تقييم األثر

 واإلجراءات، والعمالة، الوصف الوظيفي، وما إلى ذلك؛  لحاليةااالنظمة للمشروع على  رتقبة اآلثار المدراسة • 

 إنشاء نافذة واحدة.  جراءالتي قد تنشأ  حتملةالنظر في القضايا االجتماعية والثقافية الم• 

 تهديد )الجماعات أو مصدر واحدة ذة الالنافصور تأو المنظمات التي قد ت لجماعاتمن ا محتملةالنظر في االستجابة ال• 

 المنظمات التي قد يكون لها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن(؛   

 ؛ وما سيترتب عليها الحد من الفساد  في النافذة الواحدة من النظر في التأثير المحتمل • 

  . المشروع تغييردارة مالئمة إل ة ستراتيجيبوضع  ىيوص• 
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  التنفيذخيارات 

 ، روع المشاركة في المشالسلطات الحكومية والوكاالت وتطوير خيارات التنفيذ، وتحديد النماذج التشغيلية المقترحة، • 

 ،  الفوائد، ، والتكاليف المحتملة التي سيتم تزويدها  ، الخدماتلقيادة المشروع  سلطة أو وكالة أو مؤسسة خاصةوال  

 ؛  األطر الزمنية للتنفيذ  

 ) أو   لمواردا ريفبتو المتعلقة تؤخذ بعين االعتبار العوامل تنفيذ كاملة أو جزئية. الاقتراح ما إذا كان يجب إجراء عملية • 

 مختلفة من حاجة  والمستويات ال،  )المالية والبشرية والتقنية، الخ(كامل بشكل مشروع تنفيذ المن أجل  (اعدمه  

 ة مختلفالوكاالت المن قبل المطلوبة أو الموارد / كبير في الوقت والفرق الووالوكاالت السلطات واألجهزة الحكومية   

 : غرض ل  

 .واحدةالنافذة الالتشريعية الالزمة لتشغيل  عديالتتحقيق الت -

  .عند الضرورة  تطوير أو تعديل  النظم القديمة القائمة -

 .  المستوى المطلوب من االلتزام لتنفيذ المشروع خلق -

 

 وضع توصيات بشأن إعداد التنفيذ التجريبي للمشروع. • 

 

قدم فوائد يزال يال  ذيتحسينات قصيرة األجل ال معالمتعاقب  اختيار التنفيذ  المستحسنمن في بعض الحاالت،  مالحظة:

ركة  منظومة مشت  (اإلكترونيمطلوب )ما هو إلى  حتى يتم التقرب ةيلتجارالطراف ال  جاذبيةأكثر مشروع الكافية لجعل 

دعم تة على المدى الطويل. ومع ذلك، عند تنفيذ هذا النهج على مراحل، فمن  الضروري أن يتجارواالطراف الالحكومة بين 

، يجب لكوكذالجدوى. دراسة  واالحتياجات  المحدد في تحليل مد وطويل االالحل الفي البنية التحتية التمهيدية تغيرات ال

 قرار بشأن  قبل اتخاذ أي قصيرة أو متوسطة األجل بشكل صحيح وفقا لمعايير االستراتيجية الالحلول وضع كلفة وتقييم 

 التنفيذ. 

 

  نموذج العمل

 ، بما في ذلك تقدير التكاليف األولية والتشغيلية، مقترح واحدة تحت كل سيناريوالنافذة الوضع دراسة الجدوى إلنشاء • 

  ؛الفوائد، االستدامة، واآلليات الممكنة لتحصيل اإليرادات ومصادر تمويل المشاريعقيمة    

 تحديد الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من البحوث إلى التنفيذ؛ • 

 لها ة حاجال التي تستدعيمن السلطات والهيئات الحكومية، بما في ذلك التمويل المركزي، المتاحة تقييم مدى الموارد • 

 ؛  لوضع خطة كاملة للمشروع، والجداول الزمنية الالزمة لتطوير هذه الخطة وتنفيذ المشروع  

  ؛نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، بما في ذلك مصادر الدخلتبني دراسة إمكانية • 

 ونية، المسائل القانولخصوص، التشغيلية، على وجه ا، مشروع النافذة الواحدة  قد تواجه تحديد المخاطر الرئيسية التي• 

 معقولة الكلفة تمن الكال ل ولالحلتقديم من حيث للغاية معقدة   النافذة الواحدة  البنية التحتية التي يمكن أن تجعلقضايا و  

 التجارة. حرفة تشجيع غرض في لاكو خدمة جذابمستوى و  

 

  الترويج واالتصاالت

 بجميع أصحالجعل ستراتيجية الترويج واالتصاالت لتطوير وتشغيل النافذة الواحدة. وهذا أمر ضروري ى بيوص• 

 مراحل المشروع.  خالل درايةو على أطالع دائم المصلحة   
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  Dالملحق 

 

  النافذة الواحدةاألدوات المتاحة للمساعدة في تنفيذ 
 

ستخدام التوصيات والمعايير واألدوات ألمراعاة ة بقوة يالتجارواألطراف عند تنفيذ النافذة الواحدة، تشجع الحكومات 

التي تم تطويرها على مدى السنوات الماضية من قبل الوكاالت الحكومية الدولية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الموجودة و

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني الدولي والمحكمة كال االقتصادية ألوروبا واألونكتاد ومنظمة

  من قبل المنظمات المسؤولة عن استخدامها. والمسجلة أدناهفي تم وصف بعض االرشادات الجنائية الدولية. 

 

  (،اللجنة االقتصادية ألوروباUN / CEFACT) مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية

UNECE 

 

كزها لتيسير من خالل مر فأنها ، تسهيل التجارة وتوصيات معاييربصفتها جهة التنسيق الدولية ل اللجنة االقتصادية ألوروبا

وتبسيط تهدف إلى تقليل التي دوات الأ ؤكد على االستمرار بهذهتطور وت(، CEFACTالتجارة واألعمال اإللكترونية )

األوراق في التجارة الدولية. بعض التوصيات الرئيسية في هذا مراجعة وتدفق المعلومات و ومواءمة وأتمتة اإلجراءات

 :الصدد هي كما يلي 

  

  تبسيط ومواءمة إجراءات التجارة

  التجارة الدوليةتسهيل  أجراءات - 18توصية رقم 

شأن ب معينة، بما في ذلك توصيات  إجراءات التجارة الدولية حتوي على مجموعة من التوصيات بشأن تبسيط ومواءمةت 

الوثائق اإلجراءات ويستعرض تقديم معلومات للحكومات فيما يتعلق بحركة البضائع. ويصف كل قسم مجال التطبيق، و

 . بسببها وضعت هذه االجراءات المشاكل التي على وجه الخصوص يصف و، المشمولة 

 
  الوطنية لتيسير التجارة:الهيئات  - 4توصية رقم 

ي التجارة وتوص سهيلت قضايافي  االطراف التجارية بين الحكومة وقوية  شراكة على ضرورة  أيجاد التوصية تشدد 

  من أجل تحديدالقطاعين العام والخاص  مشاركة متوازنة من ب " وطنيةال تسهيل التجارةهيئات "إنشاء ودعم بلحكومات ا

 في البالد . التجارة العالمية فعاليةالقضايا التي تؤثر على التكلفة و

 

  التجارة مستندات
 

 ة:يالتجار المستندات لتصميم نموذج االمم المتحدة االساسي – 1توصية رقم 

هذه ل مرئيلا عرضالمستخدمة في التجارة الدولية والنقل، بما في ذلك ال المستنداتاألساس الدولي لتوحيد التوصية توفر 

ذج مستخدماً النمامن  وحدةمسلسلة مثابة أساس لتصميم أعد ليكون باألمم المتحدة بشكل خاص  صميممفتاح تأن . ومستنداتال

خدم لتطوير ستيأن وبأالمكان ايضاً ؛ مستنداتإعداد التعلقة بمأظهارالصورال تشغيل مرة واحدة ألعادةبطريقة رئيسي مستند 

 . تي تم أدخالها في الحاسبة لمعلومات اللمرئي العرض لغرض ال طات الشاشة خطم

 

مثل التوصية  التجارة المتعلقة بمستنداتمجموعة من التوصيات األخرى  أيضا CEFACTوقد وضعت االمم المتحدة / 

  بالشحن.الصيغة االساسية للتعليمات القياسية الخاصة  – 22، والتوصية رقم النموذج االساسي للفواتير الموحدة – 6رقم 
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للحصول على قائمة كاملة من توصيات  http://www.unece.org/cefact/trafix/bdy_recs.hmt الىيرجى الرجوع 

 .CEFACTاألمم المتحدة / 

 

  لتجارة الدوليةارموز 
 

  للموانئ والمواقع األخرى: رمز: 16توصية رقم 

لتختزل أسماء المواقع التي تهم التجارة الدولية، مثل  ةأبجدي حروفخمسة التوصية بأستخدام نظام رمزي مكون من توصي 

 ثيلها مالتي يتم تسماء وامركي للبضائع ، كالموانئ والمطارات ومحطات الشحن الداخلية، وغيرها من األماكن التخليص ال

حاليا  تضم  UN / LOCODE. قائمة رمز بشكل ال لبس فيهو التجارة الدوليةأطار بيانات بين المشاركين في في تبادل ال

 لمواقع في جميع أنحاء العالم. ز رم 60،000

 

لدولية، االمعامالت التجارية التوصيات األخرى المتعلقة رموز  مجموعة من أيضا CEFACTوقد وضعت االمم المتحدة / 

 رموز وحدات القياس المستخدمة في الدولية التجارة.  - 20توصية رقم و؛ رموز ألنواع النقل – 19مثل التوصية رقم 

 

  (ICTتوصيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
 

 :ألدارة والتجارة والنقلفي مجال التبادل المعلومات االلكترونية  المتحدة االمم قواعد EDIFACTاستخدام /  - 25توصية رقم 

كترونية االل تبادل البيانات في كمعيار دولي واحد  قواعدهذا ال بأستخدامالحكومات  بإتخاذ خطوات منسقة من قبل وصي ت 

(EDI بين اإلدارات العامة والشركات الخاصة )االقتصادية في جميع أنحاء العالم. هناك حاليا أكثر من  في حقل القطاعات

 المتاحة لتبادل البيانات بين المنظمات.  UN / EDIFACTرسائل  200

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجموعة من التوصيات األخرى المتعلقة ب أيضا CEFACTوقد وضعت االمم المتحدة / 

 لتجارة الدولية بما في ذلك: ل

 توقيع. الالتصديق على الوثائق التجارية بوسائل غير  - 14التوصية رقم • 

 لبيانات اإللكترونية. اتبادل التبادلية في  ستخدام التجاري لالتفاقيات الا - 26التوصية رقم  •

 . التجارة االلكترونية يةاتفاق - 31التوصية رقم • 

 . التنظيم  ذاتية  التجارة اإللكترونيةصكوك توصية على  - 32التوصية رقم • 

 

االساسية يحتوي على عناصر البيانات و 7372مسجل في االيزو تحت  TDED, ISO 7372) ( المعلومات التجاريةصراعندليل 

انات. ويمكن نقل البيلات الورقية وكذلك مع وسائل أخرى استخدامها مع أي وسيلة لتبادل البيانات على المستند ، والتي يمكن

قواعد األمم  على سبيل المثال، معينة  تبادلنظام قواعد ، أو استخدامها داخل  ىتلو اآلخر ةنقل واحدلغرض  رهااختيا
 دليل لغة مشتركةال. يوفرUN / EDIFACTالمتحدة للتبادل االلكتروني للبيانات في مجال اإلدارة والتجارة والنقل 

ومتطابقة  موحدة تجاريةوثائق  UNLKهو مكون من  ولمصطلحات المستخدمة في التجارة الدولية وتسهيل تبادل البيانات. ل

 األمم المتحدة للتبادل االلكتروني للبيانات في مجال اإلدارة والتجارة والنقل لقواعد أصدار األساس ألول. وكان الدليل 

في  CEFACT مركزاالمم المتحدة لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية مع دليل  EDIFACT لقواعد هذه اوسيتم دمج 

 . TDEDالدليل هذا تعريفات على البيانات  لموائمةالعالمية الكمارك  مبادرة منظمة وتستند المستقبل. 
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  لتنفيذلأدوات أخرى 
 

وتداول  تقديم سي لساالأاألمم المتحدة نموذج على أنشأت  هي أداة  (:UNeDocsوثائق األمم المتحدة للتجارة االلكترونية )

المستندات ذه هلتجار واإلداريين استخدام يمكن ل  .ةإلكتروني صيغةالواالوراق أ علىقياسية ال االساسية تجاريةال المستندات

ومتطلبات لنموذج الصيغة تقدم مواصفات دقيقة  UNeDocs  وفقا الحتياجاتهم. ةإلكتروني صيغةال أو  االوارق عبرأيضاً 

الورقية يغة الصمن المعلومات  عملية تحويلوثائق تسهل وهذه ال. ة الفاعلة جراءات اآلليالسهل تنفيذ إتالبيانات. زيادة الدقة 

يخفف من الفجوة الرقمية من خالل توفير حلول منخفضة التكلفة للوثائق  UNeDocsتبادل الوثائق اإللكترونية.  الى 

 الرقمية. 

 

مرحلة من تطوير  عندمن المفيد في كثير من األحيان  (:UMM) نمذجة لل CEFACTاألمم المتحدة / منهج نمذجة: ال

االستيراد والتصدير إلى الحكومة. هذا النموذج يمكن معلومات  في تقديم  اركةنموذج للعمليات المشمراحل المشروع وضع 

 شروع. ملا وأتمتةساعد في مزيد من التحليل والتطوير يتدفق المعلومات وسوف جدا في فهم العمليات و  ون مفيدكيأن 

 

   (WCOمارك العالمية )كمنظمة ال 

ورت طوقد .الدوليةاالدوات والمعايير الكمركية  تبسيط ومواءمة  فيتقدما مارك العالمية كمنظمة الأحرزت   لسنوات عديدة

م كأساس العال واسع في والذي يستخدم على نطاق، نظام ترميز النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع ومنظمة وقدمت ال

الحيادية قواعد   طورتلمنظمة التجارة العالمية و تقييماتفاقية المنظمة ال أدارتتحصيل الرسوم والضرائب.لتصنيف السلع ول

اقية الدولية لى االتفونقحت المنظمة أيضاً عبموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ. م التمييزالمنسقة دوع

 مركية )اتفاقية كيوتو المعدلة(. كلتبسيط وتنسيق اإلجراءات ال

 

ان الذي يجب المكضمان ب مارككلتفاقية كيوتو المعدلة حكم ملزم لوتتضمن ا العالمية اتفاقية كيوتو المعدلة:مارك كمنظمة ال

منسقة   بطريقةعمليات التفتيش  وأن تكونمارك وغيرها من السلطات المختصة كمن قبل الفيه يتم فحص البضائع  أن

وتعالج االتفاقية أيضا عملية الرقابة المشتركة على المعابر الحدودية الى ذلك  إضافة في نفس الوقت. وأمكانية أجرائها 

 مارك جنبا إلى جنب وتبادل المعلومات مع الهيئات األخرى.كالمشتركة، و إنشاء مكاتب ال

  

موذج نالعالمية الكمارك  منظمةالمعد من قبل مركية كنموذج البيانات اليعد  مارك:كمارك العالمية نموذج بيانات الكمنظمة ال

بيانات . يدعم نموذج ال الى اقصى حد ممكن الرسمية ر الحدودوعبو لعمليات  ركيةمكلابيانات اللمتطلبات تنسيق وتوحيد 

لى مركية عكتبادل المعلومات وطنيا ودوليا. ويستند نموذج بيانات البالنافذة الواحدة ويسمح  تشغيلنظام مركية كال

UNTDED  طبق نمذجة منهجية لالمم المتحدة / وي، دليل االمم المتحدة لعناصرالمعلومات التجاريةCEFACT  في

(UMM ويشير إلى )واألمم المتحدة،  نطاق ترميزISO  الدولية مثل األمم المتحدة /  أساسيات الترميزوغيرها من

LOCODE. متحدة للتبادل األمم ال قواعدفقط للتنفيذ الرسائل  يهيةمركية حاليا على المبادئ التوجكنموذج بيانات ال يحتوي
 في XMLمواصفات قدم تسوف ، و UN / EDIFACT االلكتروني للبيانات في مجال اإلدارة والتجارة والنقل

 اإلصدارات المستقبلية. 

 

  : مارك العالمية كمنظمة الالخاص ب (UCR) رسالية الشحنات الفريد ألمرجع ال

ترقيم متوافقة أو حلول  ( أنظمةISO)لوحة ترخيص   ISO 15459هو استخدام  UCRمارك العالمية كمنظمة الأن مفهوم 

بشكل شحنات لتحديد الفي التجارة الدولية الناقل السريع  مجالفي المستخدمة على سبيل المثال كالمطبقة  كافئةتمة يصناع

 ي ـــف جهزوالعميلبين الم مستنداتالمعلومات والضع وصلة ي UCRوأن المرجع   . من المنشأ إلى الوجهة مميز
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يجب على امتداد سلسلة التوريد بأكملها. و ستخدامهأ ارية الدولية ويتطلب هذا المرجع المعامالت التج

ً  UCRحيثما كان  مع مراجع النقل مرتبط UCRأن يكون  وباالمكان أستخدام المرجع . أيضاً  نقلكمرجع  غير مفعل مسبقا

UCR   البيانات الوطنية والدولية.  بادللتكمفتاح دخول مشترك 

 

  (UNCTAD) )االونكتاد ( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

   (ASYCUDAمركية )كالنظام اآللي للبيانات ال
  

جية التجارة الخارأجراءات التي تغطي معظم الكترونياً عبر منظومة حواسيب الكترونية ومارك كهو نظام إدارة ال االسيكودا

بيانات  دميق. فهو عليق النقل والتو مركية، وإجراءات المحاسبةكال تصريحاتمركية والكالبيانات ال يعالجنظام وأن هذا ال. 

من في جنيف  ASYCUDA. تم تطوير برنامج  قتصاديةالا اتحصائيالإالغراض تحليل ة التي يمكن استخدامها يتجار

ن نظام أ  كومبيوتر في بيئة الخادم العميل.مايكروعلى  يتم تشغيلهو )االونكتاد ( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةقبل 

( ةالقياسي معاييرالمنظمة الدولية للالصادرة من ) ISOمعايير وكذلك الدولية القوانين وتماما مع المعايير  توافقاالسيكودا م

مارك كالخصائص الوطنية ألنظمة التناسب مع يل نظام االسيكودا حديثيمكن تومارك العالمية واألمم المتحدة. كومنظمة ال

( بين التجار EDIتبادل البيانات إلكترونيا )بيضا أالنظام  سمحوي.  مركية والتشريعات الوطنيةكوالتعريفات الاالنفرادية 

 تبادل البيانات اإللكترونية في مجاالت اإلدارة والتجارة والنقل(. قواعد ) EDIFACTمارك باستخدام كوال

عظم تعامل مع مبالمارك والتجار كاالنترنت تسمح لمسؤولي الشبكة على الحالية من نظام االسيكودا المصممة إن النسخة 

مفيدة  داأسيكومارك اإللكترونية الجديدة التي اطلق عليها اسم كمنصة ال ستكونوعن طريق اإلنترنت. التجارية معامالتهم 

ة لتطبيقات رئيسي عقبة وتشكلضعيفة المستوى لديها الثابتة االتصاالت خطوط  كون شبكةبشكل خاص  للبلدان النامية

مارك كستيعاب االحتياجات التشغيلية واإلدارية لعمليات اللغرض إ الى حد مقبول تكون فاعلة وكذلك ، الحكومة اإللكترونية

 بلد متطور أيضاً .في أي 

أكثر جارية  ت التالمعامال تقليل تكاليفو أكبربشكل  تحصيل اإليرادات الضريبية  أعد لغرضالعالمي سيكودا الأأن نظام 

حكومة اإللكترونية. لالى ا مما يجعله يؤدي دورا، (  ++ ASYCUDA ) اإلصدار الحالي من النظام من مما متوفر من

أنه وا ، كم مكافحة الغش والفساد واالتجار غير المشروع أجراءاتهي توفير المعلومات لتسهيل منه وثانوية وهناك فائدة 

 نترنت. على االسوية مارك في مختلف البلدان أداة للعمل كسلطات ال منحي

 

  www.asycuda.org:  ، قم بزيارة موقع الويب ASYCUDA نظام لمزيد من المعلومات حول ـ*

 

 

  (IMOالمنظمة البحرية الدولية )
 

 التابعة لها ت التسهيال لجنةبتسهيل حركة النقل البحري الدولي من خالل القضايا المتعلقة الدولية المنظمة البحرية تناول ت 

ن إجراءات وصول ومغادرة السف، ت المستندية والمتطلبا، الشكلية  ، تبسيط اإلجراءات وتشمل هذه القضايا(. FAL)اللجنة 

اإللكترونية في التجارية األعمال تعد .  (IMO FALموحدة صيغ المستندات المطلوبة من جانب السلطات العامة ) مؤامةو

وقد رصدت  FAL .IMOلجنة من قبل اليا قيد المناقشة التي هي ح واحدة من أهم القضايامجال حركة النقل البحري 

توفير بلسماح لغرض ا( معلومات ما قبل الوصول)و   (الواحدة نافذةالمفهوم ) ـأيضا الحاجة الملحة لالمنظمة البحرية الدولية 

 السلطات المعلومات المطلوبة من، بما في ذلك  إلى الميناء ن الوافدةسفمن قبل ال ةجميع المعلومات المطلوب

مفهوم النافذة على وجه التحديد  FALاتفاقية لتعديالت المقترحة على ملحق اتتناول  . من خالل نقطة قيد واحدة العامة

 . FALلجنة  التي هي قيد الدراسة من قبل  غيرها من التعديالت المقترحة الى جانب،  الواحدة
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الخطوط الرئيسية ألنشاء النافذة الواحدة - 33توصية رقم   

 

 Republic of Iraq 

Ministry Of Transportation 

: العدد   

 2015/  10/   20التاريخ :    

 
 

 للجنة الوطنية االمانة التنفيذية القسم : 
 لتسهيل النقل والتجارة              

 

 

  (:FAL)اتفاقية  1965اتفاقية تسهيل حركة المالحة البحرية الدولية لعام 

 : التي تم بموجبها معالجة النقاط التالية هي اتفاقية دولية 

 تسهيل حركة المرور البحري الدولي؛ • 

 ؛ البضائعشحنات و هاطواقمها وركابالغير مبرر و لسفناالوقاية من تأخير • 

 والمتطلبات المستندية واإلجراءات. الشكلية توحيد وتبسيط اإلجراءات • 

 

تبادل الغراض المعالجة االلكترونية للبيانات  تقنيات  C، 1، القسم لحق في الم بحثت فأن االتفاقيةمن بين أمور أخرى و

 المعلومات. 

 

فبراير  19، المؤرخة FAL.5 / Circ.15واألعمال اإللكترونية ) التسهيالتالمنظمة البحرية الدولية بشأن  خالصة

  (:FAL.5 / Circ.15 / Corr.1و 2001
 

 السفن. لتخليص تبادل المعلومات إلكترونيا والوسائل اإللكترونية غرض اإلرشادات الدولية لتم تطوير 

 

  (ICCغرفة التجارة الدولية )

هذه  فأن ، اختياريةمن انها غم وبالر.  للتجارة الدولية رشاداتومعايير وأقواعد ضوابط و وضعت غرفة التجارة الدولية 

ال  البلدان في جميع أنحاء العالم بها ألنتلتزم و تعاقدات ،الفي  تدرجتحمل قوة القانون عندما قواعد غرفة التجارة العالمية 

 الحدود . عبرفي تسهيل وتنسيق إجراءات التجارة الدولية والعقود  يمكن االستغناء عنها

 

 قواعد غرفة التجارة الدولية / األونكتاد بشأن وثائق النقل المتعدد الوسائط:

للتشريعات   يةأساسمبادئ ، وكثيرا ما توفر  المقبولة عالميا لمستندات النقل المتعدد الوسائطالمعاييرقواعد ال وضعت هذه 

لعقود، لمختلفة عند وضع اا نظمة الأعدد من مع  التعامل وجوبمن  للناقلينتهدف إلى تجنب المشاكل التي قد تنشأ و الوطنية

 . مبسطة التوثيق والممارسات اللعقود النقل الخاصة وموحد قانوني نظام قواعد وتوفرهذه ال

  

 

  Eالملحق  

 

  لمزيد من المعلومات مواقع
 

  السويد 
TargetGroups/General_English/frameset.htmhttp://www.tullverket.se/  

 

  الواليات المتحدة 
HTTP :// www.itds.treas.gov  

  

  سنغافورة
http://www.tradenet.gov.sg/  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://www.tullverket.se/TargetGroups/General_English/frameset.htm&usg=ALkJrhhvu7U_BoAtr4BQ41nnjoymJ3HkEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://www.itds.treas.gov/&usg=ALkJrhjHJTqtxsjax_P1FBJo6NfCSH_FIg
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