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 للجنة االقتصادية آلوربا األمين التنفيذي مقدمة

 

 واحدةالنافذة البأن تنشئ الحكومات  2005في يوليو  UNCEC االمم المتحدة االقتصادية آلوربا لجنة تأوص

نقطة دخول واحدة  منتقديم المعلومات والوثائق الموحدة بالمشاركة في التجارة والنقل  تسمح لألطرافالتي 

)اللجنة االقتصادية ألوروبا التوصية  ابرةالعو االستيراد والتصديروأنجاز جميع المتطلبات التنظيمية لشحنات 

إصالحات  بلدا، وكانت حافزا رئيسيا في تنفيذ 70تم إنشاء النافذة الواحدة في أكثر من  منذ ذلك الوقتو(. 33

 تسهيل التجارة.

القانونية  عوائقوشامل لل مناسبتحليل أجراء بلد هو أي الواحدة في  ومن بين المهام األولى في إنشاء النافذة

تنظم تدفق في  للممارسات المعمول بها مبنية على عرضتبادل البيانات، والمحتملة المتصلة بالتجارة و القائمة

البيانات  إنشاء النافذة الواحدة يستلزم تغييرات وتوضيحات لعمليات تبادلأن المعلومات المتعلقة بالتجارة. 

اإللكترونية بما في ذلك اقيع ، والتوةلكترونيالالوثائق إ مثل قوانين القوانين واألنظمة القائمةو الموجودة

 توصيةال تم أصدارعلى سبيل المثال ال الحصر. وقد  اإللكترونيةاالدلة الرقمية، االحتفاظ بالبيانات و اقيعلتوا

كيفية التعامل مع المسائل القانونية المشتركة التي تواجهها صحاب المصلحة حول استجابة لطلبات  ا(  35 ) 

المشورة والتوجيه بشأن هذه المسائل في شكل قائمة من المسائل  وفرأنها تواحدة. النافذة العند تقديم تسهيالت 

 واحدة.النافذة ال ها عند تنفيذب هالتي قد يواجالقانونية المشتركة 

 

اللجنة االقتصادية  -االمم المتحدة جات التي تقدمها ايضيف إلى مجموعة من النت ( 35ة )نشر التوصيأن 

ينبغي استخدامه أو تطبيقه  ليس هناك تسلسل معين أو خاص و ،واحدةالنافذة الإنشاء  ألوروبا للمساعدة في

 التوصياتند التنفيذ يؤخذ ع. يجب أن  واحدةالنافذة الإنشاء  بخصوص توصيات اللجنة االقتصادية ألوروبال

 . البيانات واألطر القانونية موائمةوالتقنية و خطةعلى االستراتيجية والبوقت واحد والعمل  المناسبة

وبالتالي  النافذة الواحدة وأنا مقتنع بأن هذه التوصية سوف تكون مفيدة جدا ألولئك الذين يعملون في إنشاء

 فعال .األخذ بهذه التوصية بشكل  أدعو جميع األطراف المعنية من القطاعين العام والخاص

 

 

 

 

 الجكسفين ال                                                                                   

 االمين التنفيذي                                                                                      

 أوروباـ االقتصادية  االمم المتحدة لجنة                                                                                  
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 : مالحظة

من  أي رأي مهما كان ال تعني التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور التعبيرعن

أو ها مدينة أو منطقة أو سلطاتلد أو إقليم أو ب القانوني ألي وضعالبشأن ألمانة العامة لألمم المتحدة جانب ا

 تعيين حدودها أو تخومها.ب ما يتعلقب

 ،اآلراء التي أعرب عنها هنا هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة وجهات نظر منظمة األمم المتحدة

 عليها . ية مصادقة األمم المتحدةركات أو المنتجات التجارذكر أسماء الشوال يعني 

 

 

 (UN / CEFACTالتجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) سهيلمتحدة لتمركز األمم ال

 عمليات بسيطة وشفافة وفعالة للتجارة العالمية

 

والمنظمات التجارية ة في تحسين قدرة الشركات التجاري  CEFACTاالمم المتحدة / مركز تتمثل مهمة

فعال.  بشكلتبادل المنتجات والخدمات ذات الصلة  الى ت متقدمة ونامية وانتقاليةقتصاداا من واإلدارية

  ياتمن خالل تبسيط وتنسيق العمل سهيل المعامالت الوطنية والدوليةالرئيسي هو على ت هاتركيز انو

 التجارة العالمية.وبالتالي اإلسهام في نمو  واإلجراءات وتدفق المعلومات

 

مفتوحة للدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات  CEFACTاألمم المتحدة / بعثة المشاركة في 

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 

األعمال من مختلف أنحاء  قطاع وممثلي اتالحكوم مشاركة  خاللمن (. ECOSOCلألمم المتحدة )

 لتسهيل المعايير والتوصيات واألدواتمجموعة من  CEFACTقد وضعت االمم المتحدة / ف العالم

دولية الحكومية ال اتعمليمن ال تم الموافقة عليها ضمن نطاق واسعالتي والتجارة واألعمال اإللكترونية 

 على الصعيد العالمي. هاذيتنفتم و
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 االمم المتحدة 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 قانوني لنافذة التجارة الدولية الواحدةالطار الإ تشريع

 ، الطبعة األولى 35التوصية رقم 

 مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال اإللكترونية

________________________________________________________________ 

 ECE  /TRADE  /401 2010 ن االولكانو،  جنيف

 

 

 موجز
 

تشرين  8. انتهت فترة الموافقة في جلساتما بين ال ختاميةالمفوضين للموافقة الرئاسة التوصية الى قدمت 
 عليها .أخرى  ، ولم ترد أية تعليقات2010األول عام 

 
للبلدان النامية واالقتصاديات  (CEFACT)يزود مركز أالمم المتحدة لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية 

باألدوات العملية لتسهيل تقديم وسائل النافذة الواحدة وضمان قابلية التشغيل البيني الخاصة بهم. هذه التوصية 
الالزمة  توسع ذلك الدعم أيضا من خالل مساعدتهم لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات التجارية

 المحلي والعابر للحدود.  يينلواحدة على المستولعمليات النافذة ا
 

في  CEFACTوكانت قد قدمت التوصية أوالً على الجلسة العامة الخامسة عشرة لمركز االمم المتحدة / 
(  يتم تقديمها في وقت  8-9ووفقا لقرار االجتماع المرقم )  على الموافقة، للحصول 2009تشرين االول عام  

، وخالل 2010أيار  1مهلة تمديد استثنائية للتعليقات من مع أعطاء  جلساتالما بين عليها صادقة الحق للم
تلك الفترة وردت تعليقات من االتحاد الروسي ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال( ، 

 .ECE / TRADE / C / CEFACT / 2010/23 / REV.2في وثيقة  وقد أدرجت هذه التعليقات
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 مقدمة 

   2005في حزيران عام  واحدةالنافذة بالمبادئ التوجيهية ألنشأء الالمتعلقة  33التوصية نشر أن   .1

تعزيز التبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالتجارة لتلبية المتطلبات ساعد الحكومات وقطاع األعمال ب

التوصية ومبادئها التوجيهية النصائح العملية لتخطيط وقد وفرت التنظيمية واإلدارية للتجارة الدولية . 

على ذلك  أضافة. يةالمستقبل عملها المستدام والتنميةواحدة وتقديم اإلرشاد على النافذة ال نظاموتنفيذ 

 هفوائدب وللتعريفلنافذة الواحدة عال لالفالتمهيد التوصية المعايير الدولية المتاحة للمساعدة في  تحدد

 هامة للمجتمع التجاري.المكاسب ال لحكومة ولالمثلى 
 

كبيرة من  فائدةبلدا من جميع مناطق العالم وحقق  ثالثينأكثر من تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في  .2

في كثير  جهيز متطلبات المعلومات الرسمية ونتج عنهاالوقت والموارد في إعداد وتقديم وت تقليلخالل 

تاجر من خالل تقديم بيانات أكثر دقة المتثال ف المعامالت التجارية، وتحسين اكاليت تقليلمن األحيان 

رتبطة بها في اإليرادات الحكومية فضالً عن زيادة كفاءة وفعالية زيادة المالوفي الوقت المناسب مع 

 .رقابةإدارة الحدود وال
 

 33دراسة حاالت التي تكمل التوصية أوروبا للنافذة الواحدة على  -مرجع اللجنة االقتصادية يحتوي  .3

ويقدم أمثلة من نماذج األعمال التي تم أعتمادها بمرافق النافذة الواحدة القائمة أو المخطط لها. توفر 

هذه الدراسات نظرة ثاقبة لتخطيط وتنفيذ النافذة الواحدة وتبادل الخبرات على نطاق واسع من 

د، من خالل توفير الخدمات والخيارات الفنية للترويج المواضيع من المفهوم األولي وتحديد الفوائ

 واالتصاالت والخطط المستقبلية.
 

( أدوات UN / CEFACTيوفر مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) .4

بلدان عملية لتسهيل إدخال مرافق النافذة الواحدة. هذه التوصية تمتد ذلك الدعم من خالل مساعدة ال

النامية واالنظمة االقتصادية لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات التجارية الالزمة لعمليات 

 المحلي والعابر للحدود.  يينالنافذة الواحدة على المستو
 

) تشريع إطار قانوني للنافذة الواحدة للتجارة الدولية ( لطلب الجهات اصحاب  35تستجيب التوصية  .5

لمصلحة بتقديم النصح واإلرشاد على شكل قائمة مراجعة من المسائل القانونية المشتركة التي تواجهها ا

التوصية قابلة للتطبيق على أي نموذج من النماذج وتكون  عند تقديم تسهيالت النافذة الواحدة. 

لحلول أكثر تعقيدا ، كلما كانت ا . ومع ذلك33المختلفة للنافذة الواحدة التي تم وصفها في التوصية 

 .للنافذة الواحدة تكون الحاجة ملحة الى دراسة الجوانب القانونية لتخطيط وتنفيذ وتشغيل النافذة الواحدة

تعكس التوصية الشؤون القانونية العامة باالعتماد على الخبرة المكتسبة من نماذج النافذة الواحدة 

كذلك الخبرات من المساعي المتنوعة  لتطوير النافذة الموثقة في مرجع النافذة الواحدة لالمم المتحدة و

 الواحدة في جميع أنحاء العالم.
 

للمساعدة في إنشاء  CEFACTإلى مجموعة النتائج التي قدمها مركز  35نشر التوصية  أضيف .6

النافذة الواحدة، وال يوجد سياق معين أو خاص في التوصيات ينبغي استخدامه أو تطبيقه . يتوجب على 

المخططين وخصوصا الوكالة الرائدة والمنفذين العمل سوية مع المشغلين المعنيين أو الذين تم أختيارهم 

راتيجية والسياسة والتقنية وتنسيق البيانات ليتخذوا مجموعة من التوصيات المتاحة والعمل على الست

 واألطر القانونية في وقت واحد.
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 تمهيد 
 

 عملية أجراءات لتبسيط  كأداة النافذة الواحدة على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم تستخدم وسيلة. 7

 في وأن تقديم هذه الوسيلة .  عمليات االستيراد والتصديربوجعلها أكثر كفاءة وفعالية تقديم البيانات     

 أن التجارية و االطرافمن الحكومة و كالمن البلدان النامية والنظم االقتصادية يحقق فوائد كبيرة ل العديد    

 ، )التجمع االوراسي  ابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( ()رمثل العديد من المنظمات اإلقليمية     

 النافذة تنفيذ مكانيات حاليا بتقييم اتقوم  و)جمعية آسيا والمحيط الهادئ االقتصادية )ابيك((  االقتصادي (    

 .( 2006في آيار  SWفي ندوة قدمت )عروض  اإلقليميةالواحدة     

 

 مراجعة السابقة تدابير الوتتطلب من بين  عملية معقدةواحدة النافذة الإنشاء يكون  . وفي الوقت نفسه8

 تغييرات وتوضيحات  اتنطوي عليه، و التجارية للممارسات المرعية التي تنظم تدفق المعلومات شاملة    

 التجارة ا لنافذة يمواتية قانون حاالتخلق يشكل القوانين واألنظمة القائمة.  لعملية تبادل البيانات ومن ثم    

 مثل  التي تنشئ النامية والنظم االقتصاديةواجه البلدان واحدة أحد التحديات الرئيسية التي تالدولية ال    

 .النظام الوطني و / أو تسعى لتبادل المعلومات مع النوافذ االخرىذا ه    

 

 لبلدان ل( UN / CEFACT. يوفر مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية )9

 النافذة الواحدة وضمان قابلية التشغيل  نظامتقديم أدوات عملية لتسهيل  اتاالقتصاديوالنامية  

  اتاالقتصاديوالتوصية الدعم من خالل مساعدة البلدان النامية  وتوسع هذهالبيني الخاصة بهم.  

 على  الالزمة لعمليات النافذة الواحدةالبيانات التجارية معالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل ب 

 .لحدود ل العابروالوطني المستويين  

 

 كل توصية في وقت واحد.المقترحة بمنفذة على السياسات واألطر الفنية والقانونية الوكالة ال. قد تعمل 10
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 االبواب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الباب االول : المدى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واحدة على أنه مجموعة من الالتجارة الدولية لنافذة يعرف اإلطار القانوني  . في سياق هذه التوصية11

 ة الوطنيالبيانات التجارية التدابير التي قد يلزم اتخاذها لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل       

 .النافذة الواحدة في عمليات لالزمة ا والعابرة الحدود      

 

 ،على سبيل المثال،  على التشريعات واألنظمة القائمةتغييرات واحدة النافذة الإنشاء . غالبا ما يتطلب 12

 على  التصديقو ، والتوقيعات اإللكترونية بما في ذلك التوقيعات الرقمية ،ة لكترونيالإ قوانين الوثائق       

 اإللكترونية الدالئل ، واالرشفة ، وتلفها و، البيانات  حجز، وتبادل البيانات، ئل الرساين ولمستخدما      

 وغيرها.        
 

اللوائح توثر في جميع الحاالت وومع ذلك، فمن الممكن إنشاء نافذة واحدة دون تغييرات تشريعية رئيسية. 
 لنظام ةذج التشغيلياتدفق المعلومات المتعلقة بالتجارة على اختيار األعمال والنمبحكم توالممارسات التي ت

في الوقت  القانونية القائمة والمحتملة المتعلقة بتبادل البيانات التجارية عوائقالتحليل أن النافذة الواحدة. 
الخطوة الرئيسية األولى في إنشاء وتشغيل النافذة الواحدة. يجب أن يأخذ هذا التحليل في هي  المناسب

 اإلطارم مفهوأن النافذة الواحدة. على أساسه يتكون مشروع ذي االعتبار السياق األوسع للتجارة الدولية ال
 .الدولية  واحدةالالنافذة ب علقةالقانونية المت قضايافي معالجة ال نظامييعني اتباع نهج شامل و

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فوائدالباب الثاني : ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تبادل البيانات  حمايةالشفافية و ي مبدألجميع عمليات النافذة الواحدة ه ةالضرورياالمور من أن . 13

 ويوضح هاإليها وتوزيع دخولجمع البيانات وال منيمكن الذي   سليمالقانوني النظام الأن .  ةيالتجار       

 وبناء  النظامقاعدة صلبة لتشغيل  أيجاديجعل من الممكن  اتاألنظمة السرية والخصوصية والمسؤولي       

  عالقة من الثقة بين جميع أصحاب المصلحة.       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخدام المعايير الدولية الباب الثالث : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ، حيث افذة الواحدةلعمليات تنفيذ الن ةساسيالوأ ةضروريالصر اعنيعد من الاستخدام المعايير الدولية أن . 14

 ويضمن تفاعل أسهل بين جميع المشاركين في سلسلة لخدمات المقدمة مدى ا عيتوسب تسمحانها       
  عالقاتو (B2G) التجارية الحكومية لألعمال النافذة الواحدة قد صممت  بما  أن العالمية.  التوريد      
 على ة يقابلالاه إلى حقيقة أن عملها هي ينبغي إيالء االنتب ( G2G) بينهافيما  يةالحكومالمؤسسات       
 ( واالعمال الحكومية  (B2B  لتجارةإلى ا مجال التجارة حلول القائمة في اللتشغيل المتبادل مع ا      

       B2G الحكومية والعالقات G2G. 
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 . ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار أعمال التدوين القانوني في مجال التجارة االلكترونية الذي تقوم به لجنة 15
 تطوير كلما كان ذلك ممكنا كمعيار ل واستخدامهااألمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال(       
 .ة والدولي ةالوطني التبادالت التجارية صعيديعلى لنافذة الواحدة لالبنية التحتية القانونية       

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التوصية الرابع :الباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بأن  (UN / CEFACTمركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) أدرك. 16

 الحكومات وأوصى ،  واحدةالهناك حاجة إلى إطار قانوني سليم لدعم عمليات نافذة التجارة الدولية 
 التجارة والحركة الدولية للبضائع بما يلي:مجال في والعاملين 

 
 ( لتحديد "تحليل الفجوة"دراسات وضع المعايير القانونية للتجارة اإللكترونية و تتضمن)أ( إجراء دراسة ) 

 البيانات مجموعة مناسبة من التدابير التي قد يتعين اتخاذها لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل      
 واحدة )اإلطار القانوني النافذة العبر الحدود الالزمة لعمليات العابر الوطني والتجارية على المستويين      
 واحدة(؛ال ةالدوليلنافذة التجارة      
 
 أن ومبادئها التوجيهية )الملحقين األول والثاني( للتأكد من  CEFACT قائمة مراجع مركز)ب( استخدام  

 ذات الصلة بتبادل المعلومات التجارية الوطنية والعابرة عبر الحدود قد المسائل القانونية شيوعا أكثر        
 اإلطار؛ في أدرجت        

 

 والثغرات القانونية التي تم  لمعالجة القضايا  إذا لزم األمر )ج( تعديل التشريعات واللوائح والمراسيم، الخ  
 تحديدها؛        

 

 إن وجدت، ة ملزمغير ال يةالقانون دواتواالالقانونية الدولية،  الدواتالستفادة من المعايير الدولية وا)د( ا 
 لتجارة الدولية.في اواحدة النافذة لقانونية ل تمكينيةعملية خلق بيئة  مراحلفي جميع       
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 األول الملحق

 واحدةالنافذة الالقانونية لعمليات  قضاياقائمة بال
 واحدةال لتجارة الدوليةلنافذة اإطار قانوني  تشريعتوصية الخاصة بالمبادئ التوجيهية  

 

  اجعالمرقائمة القانونية المذكورة في  قضاياالقد تبرز قليمية اإلوطنية أوالواحدة ال نافذةال أنشاء. عندما يتم 1

النافذة حيثما يتم أنشاء .  أو العابر للحدود( )قليمية اإلأووطنية الواحدة ال نافذةالمن المهم التمييز بين  )

بما في ذلك االتفاقات  ، المقام األول إلى النظام القانوني للدولة المعنية في يولى اهتمام الواحدةالوطنية 

متطلبات جميع وعند أنشاء النافذة االقليمية الواحدة يجب من حيث المبدأ مالحظة الدولية الملزمة للدولة. 

خارج  منقليمية اإلمجموعة الالفرص التجارية األوسع ألعضاء بكذلك  االهتمامبل يجب الدول التي يخدمها 

التنفيذ الفعلي  باالعتماد علىو.  ومن المهم أن نالحظ أن هذه القائمة ليست شاملة( الدول االعضاء انفسهم

ً قد  لم يرد ذكرها في هذا الملحقالتي القانونية  فأن القضايا  واحدةالنافذة لل بالنسبة لكثير من  .تبرز ايضا

كتشاف وسوف توفر اساس اللمسائل القانونية لبداية القائمة هذه  عسوف تكون قائمة  المراج الحكومات

وطنيا  B2B البيئة االوسع العمالولكن أيضا إلى  G2Bو B2Gبمعامالت  قضايا أخرى تتعلق ليس فقط

 ودوليا.

ً النافذة الواحدة إلكترونيتنفيذ  فيفيها بلد ما  يرغب. في الحاالت التي 2 لبلد لذلك امن المهم بالنسبة ، فأن  ا

كترونية لتجارة اإللكترونية، بما في ذلك االتصاالت اإللة الخاصة باالعام ةالقانوني تشريعاتهمراجعة 

تفاعالت  على مستوىالرغبة ليس فقط هذه ضوء خاصة على  صحيحةوهي خطوة ،  والتوقيعات اإللكترونية

بيئة النافذة  ( ولكن أيضا لتعزيز استخدام الوسائل اإللكترونية خارجB2Gأعمال ) واحدة معالنافذة ال

 الواحدة.

 واالقرار به ؟ واحدة النافذة ال نظاماألساس القانوني لتنفيذ تم دراسة هل  )أ( 

 ؟ مناسب إلنشاء وتشغيل النافذة الواحدةالتنظيمي الهيكل تم أختيار ال)ب( هل  

 ؟التوثيق والترخيص وأجراءات السليمة التعريفات تم وضع )ج( هل  

 لبيانات من النافذة الواحدة؟باالسلطة للمطالبة  الديهالجهة التي من   )د( 

 الحكومة أو مع داخل المنظمات  ومع أي منظمة من( متى وكيف يمكن مشاركة البيانات وتحت أي ظروف ـ)ه 

 ؟ات األخرىيواالقتصادالوكاالت الحكومية في البلدان       

  اآلليات المناسبة لحماية البيانات ؟تم تنفيذ )و( هل  

 لضمان دقة وسالمة البيانات؟ من هي الجهات الفاعلة المسؤولة؟ هل تم وضع الضوابط)ز(  

 النافذة الواحدة ؟ تشغيلقضايا المسؤولية التي قد تنشأ نتيجة لتم معالجة )ح( هل  

 لتسوية المنازعات؟)ط( هل هناك آليات  

 ألرشفة اإللكترونية وإنشاء مسارات التدقيق؟لجراءات اتم وضع )ي( هل  

  ؟ الملكيةقضايا الملكية الفكرية و قاعدة بيانات تم معالجة )ك( هل  

 قضايا المنافسة؟من التي قد تنشأ  موقف للحاالت يوجد)ل( هل  
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 الثانيلحق الم

 المراجعئمة لقاالمبادئ التوجيهية 

 المبادئ التوجيهية القضايا

 
 األساس القانوني

 لتنفيذ النافذة الواحدة

  النافذة الواحدة في القانون واألنظمة الوطنية لتشغيلمن المهم وضع األساس القانوني 
للتأكد من أن مرعية ريعات واللوائح والمراسيم التشلل ةشاملويجب أن تجرى مراجعة  ،

ثغرات  يتوافق مع القانون الوطني )والدولي( الحالي ولتحديد أي تشغيل النافذة الواحدة
إدراج "المعايير الدولية"  أيضا   ومن المهم ، طرق معالجتهاقد تكون موجودة وكذلك 
إلى أقصى تطوير التشريعات واللوائح على المستوى الوطني  وأفضل الممارسات عند

كلما دولية " القانونية الالتوافقية  لكي تكون في وضع يمكنها من تحقيق " حد ممكن
مبادئ "عدم  فأن، . على سبيل المثال واحدةالوطنية النافذة الالتجارة من خالل  نمت

هي " ة التكنولوجي يةحيادالالورقية واإللكترونية أو الرسائل و"الوثائق  بين التمييز"
المستوى على  يالقانون والتوافقالقانوني المحلي  التشريع اعتبارات هامة لكال من

 الدولي.

إنشاؤه في السعي الى يجب  ، واحدةالنافذة الأساس قانوني إلنشاء  في حالة عدم وجود
يجب على ،  واحدةالوطنية اللنافذة لالسلطة القانونية  . وعند تحديد القانون الوطني

األنظمة  و لحدود في تلك القوانينل ةبراعالالمعامالت  يحصربشكل  جيزتأن  الحكومات
ثنائي أو  أو على مستوى دولي واحدةالوطنية النافذة تعمل الو/ أو المراسيم. عندما 

عمليات كل نافذة وتأخذ  ات لتنظيميغالبا ما تحتاج إلى أن وضع اتفاق متعدد األطراف
من القضايا القانونية التي قد تبرز بين البلدان التي  االعتبار مجموعة متنوعةعين في 

/ أو بين النوافذ الوطنية و ا  العتراف بالتشغيل المتبادل قانونيلولذلك تعمل سويا  
العتراف اشروط عن  ستكونات يهذه االتفاقالقضايا الرئيسية في  وأحدى االقليمية .

انظمة النوافذ المتبادل للوثائق اإللكترونية ورسائل البيانات التي قد يتم تبادلها بين 
هذه  تأكيدو،  النافذة الواحدة (من  المشاركة المستفيدةالقطاع الخاص  جهات)وكذلك 
األمنية بالتدابير االعتبارات المتعلقة بصدد كون سي ات على االعتراف المتبادلياالتفاق

متطلبات قبول  نات،البيا خزن قضايا تأمينالتشفير(،  مستوى )على سبيل المثال
من أن إدارة العديد  الواضح. ومن وغيرها لزم األمر الشهادات عبر الحدود إذا

التجاريين  كاءشرالدول العدد  عندما يزداد،  / أو متعددة األطرافالثنائية واالتفاقيات 
 الى الوقت الذي ينبثق فيهكون مهمة صعبة على األقل تيمكن أن  النافذة الواحدة في

أشراك  اتيواالقتصاديجب على الدول  لهذه االتفاقيات .الدولي  االطار القانوني
إدارة  النافذة الواحدة للمساعدة في مساعي أنشاءفي وقت مبكر في الخارجية وزارات 

ات يهذه االتفاق استخدام عندما يرد ذكرمالحظة: هناك مجاالت أخرى )هذه العملية. 
 (. نفس االعتباراتوتطبيق 
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 نزاعات، سواء على المستوى الوطني أو نشوءفي حال ينبغي أعطاء أهمية خاصة 
القطاع الخاص أو بين أطراف القطاع  اطرافو الدولي وسواء بين الوكاالت الحكومية

مقبولية األدلة اإللكترونية في المحاكم أوالمحاكم اإلدارية )بما في ذلك بصدد الخاص، 
 .( ةالكتروني صيغةالمعلومات والبيانات في  كتشافاعمليات 

 
تطبيقه على القواعد  الورقية واإللكترونية ينبغيالوثائق بين  مبدأ "عدم التمييز"أن 

أو رسائل االلكترونية وثائق ال يتم رفض مقبولية ال كياألدلة الخاصة ب القضائية
نموذجية مراعاة  هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى وهذه اإلجراءات.  البيانات في

والبيانات وتأمينها، وما إلى  اإللكترونيةخزن الوثائق كيفية االثبات ، معظم متطلبات 
 البياناترسائل مستوى الموثوقية المطلوبة لمثل هذه الوثائق أو  ذلك، وذلك لضمان

هذه يجب أن تؤخذ وهذه اإلجراءات. باإلضافة إلى ذلك، مثل في  بها ليعترف
لضمان أن الوثائق اإللكترونية  الحدودمعامالت عبر االعتبارات في الحسبان في 

 القضائية األجنبيةلدى السلطات في اإلجراءات القضائية مقبوليتها  ورسائل البيانات
 فضال عن كونها مقبولة في اإلجراءات المحلية.

 
 السلطاتضايا ق عنوهومعامالت النافذة الواحدة عبر الحدود وثمة اعتبار آخر في 

من  اتيأو أكثر )أو( االقتصاد بلدينمن تعامالت الشركاء التجارية القضائية على 
ية ، بمعنى قوانين أي بلد القانون المسائلخالل النافذة الوطنية الواحدة وكذلك اختيار 

 .تنفيذية في نزاع أو في قضية جنائية أو  األطراف المنخرطة سوف تطبق على
 

 ةالوطني االحكامبشكل واضح في القانون و تهاينبغي معالجلقضايا ا هذه األنواع من
 النافذة الواحدة الوطنية مرافقبين  أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف وكذلك في

، أي بين  على مستوى القطاع الخاصاالتفاقيات ربما تجدر اإلشارة إلى أن  ))
شروط اللتفاوض على باقد ترغب  دخلت عقود بيع أو شراء السلع األطراف التي

القضائية واختيار القانون  سلطةالتعامل مع المن خالل  الدولية اقداتهمعت على ضوء
تجدراالشارة  بالدعاوى الحكومية المفروضة ) الذي ال يلتزم فيه على األقل إلى حد

والدعاوى  الجنائيةفيها الدعاوى بما ة الحكومي أقامة الدعاوى القانونية عندالى أنه 
 تتناولأن ها بشكل اعتيادي الخاصة ال يمكن ، فأن االطراف الملزمة التنفيذ المدنية

ه هذمثل و( العقود الخاصةية في القانوناالحكام االختصاص أو اختيار دائرة السلطة 
والتي تتعاقد ات يال تنتهك السياسات العامة في البلدان النامية أو االقتصادالشروط 

 .((الخاصة فيما بينها  فيها االطراف
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وتنظيم النافذة هيكل 

 SW الواحدة

، وليس فقط من وجهة  مختلفةالطرق ال من بالعديدالنافذة الواحدة  نظام يمكن إنشاء
تلعب دورا  الطريقة التي أن . ةنظر التنظيميالمن وجهة  ، ولكن أيضاالفنية نظر ال

هي الطريقة التي تأخذ بعين االعتبار القضايا القانونية  واحدةهيكلة النافذة المهما  في 
المنظمات من قبل  النافذة الواحدة المحتملة التي قد تنشأ فيها . وباالمكان أنشاء

مارك(، والشركات الخاصة، أو الشراكات بين القطاعين كالسلطات الحكومية )مثل 
سلطة يتطلب تحديد الل التنظيمية المختلفة، لكل من هذه األشكا ، العام والخاص

الوطنية. وعالوة على واالنظمة القانون  لنافذة الواحدة بوضوح فيالجهة المخولة باو
فمن المهم   واحدةالنافذة الفي إنشاء وتشغيل  متعددةتشترك منظمات ، عندما  ذلك

يات والتزامات ومسؤولويتم تحديد أدوار األطراف المعنية  بين ةرسمي موافقات وجود
اتفاقيات ومذكرات التفاهم  ، على سبيل المثال ، عقدبوضوح وبدقة  ةمشاركجهة كل 

االمنية المالئمة معوال  على  معلوماتأتفاقيات المستوى الخدمة من أنواع مختلفة، و
 اتفاقيات المستخدم النهائيعقد "  . وأخيرا، ال بد منالخاصة تنظيمية الحاالت ال

User  End  "وكالء،الالتجار ووكالء الشحن،  مع مستخدمي النافذة الواحدة مثل 
" النهائي اتفاقيات المستخدم بدائل "غيرها ، ) قد تؤخذ بنظر االعتبارأيضا  البنوك، 
واحدة أو النافذة ال فيعرضي  خدممستك القطاع الخاصجهة  عندما تكون خاصبشكل 

عقد قد ال تتطلب  التي ظمة إدارة الهويةمثل أنة تقني ولفي الحاالت التي يكون فيها حل
قد يتطلب من الطرف الذي له أذن  الحاالتهذه في ، و المستخدم النهائي يةاتفاق

. وينبغي أن ( شروط استخدام النافذة الواحدة الموافقة علىإلى النافذة الواحدة  الدخول
واإلجراءات،  يةاألمنالضوابط و بالدخول المتعلقة شروطات اليتشمل هذه االتفاق

 (، قضايا المسؤولية، وهلم جرا.ICT)إذا لزم األمر لبيئة  اإللكترونية اقيعوالتو
 ج

 حماية البيانات
داخل النافذة  

 الواحدة

حماية  تعنىأهمية حيوية. وذات  مسألة حماية البيانات داخل النافذة الواحدة هيأن 
وأن عدم وسالمة ودقة البيانات.  عمليات الدخول مثل قضايا من هذا القبيلبالالبيانات 
الى  االرجح على النافذة الواحدةتعرض  اآلليات المناسبة لحماية البياناتوجود 
البروتوكوالت األمنية ويجب أقامة عملية التشغيل ، صعوبات كبيرة في  مواجهة

الى نظر أيضا اآليات التراخيص ) والتوثيق، و  المالئمة من خالل تحديد الهوية،
 مجال استخدام تقنيات تحليل المخاطر فيرخيص التصديق ( أن والتقضايا التعريف 

نقاط الضعف في أنظمة  النافذة الواحدة يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص في ايجاد
 تجنب خروقات البيانات. النافذة الواحدة بهدف

حماية  مثال)على سبيل ال الخصوصيةبرتبط مسألة حماية البيانات ارتباطا وثيقا ت
عندما ملكية بيانات الشركة وبيانات تجارية سرية.  البيانات الشخصية(، وكذلك حماية

تحديد ما إذا هناك  واحدة يجب أن يكونالنافذة التتم معالجة بيانات شخصية من قبل 
 .البيانات ذات الصلةقوانين حماية  جميعمتوافقة مع  ه البياناتهذ تكان
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وال سيما تلك  "الخصوصية"قضايا ميز بين تبعض األنظمة القانونية الوطنية قد 
البيانات من وقضايا "السرية" المتعلقة بكل  شخصيالف يالتعربمعلومات المتعلقة 
 في النظر في كيفيةالتجارية. قد ترغب الحكومات المشاريع معلومات و التجارية

المستحسن  . وأن منالحدود العابرالوطني وعلى المستوى ن ليمعالجة هذين المجا
مع ذلك ، ينبغي قراءة .  هذا الصددالتجارب المثلى بالقانونية والدولية اعتماد المعايير 

 شمل كال من الخصوصية والمسائل القانونية السرية.ة كونها تالتاليالتعليقات 
 

 هذا المجال ات التي ليس لديها قوانين حماية البيانات فييالبلدان النامية واالقتصادأن 
االمكانيات االفضل اإلطار القانوني من أجل ضمان  حداثبجدية است أخذينبغي أن ت

 .النافذة الواحدةلتشغيل 
 

 ساس عالمي في هذا الوقت، أ على خصوصية موحدللنهج على الرغم من عدم وجود 
وطنية. أيضا، وهذا ال االخذ بها في النظماك عدد من النماذج التي يمكن أن هنيوجد 

دولة نافذة لتفاعل مع سعي للحكومة النافذة الواحدة عند ال مهما  يمكن أن يكون عامال  
ة دخول في حال موضع التنفيذ . وائح اللأو  الخصوصيةعندما تكون تشريعات أخرى 

 تشريعات تخصلديه قوانين أو أخرى لبلد آخر نافذة  نظام النافذة الواحدة باتفاقية مع
  .في هذا المجال ينبغي إيالء اهتمام دقيق  الخصوصية

 

 
  دخوللا صالحية

تبادل البيانات و
 بين

 وكاالت الحكومة
 

 

 قد تكون بحاجة الى كومية الحوكاالت أي ال ينبغي دراسة التشريعات واألنظمة لتحديد
انظمة تتعلق  إلى النافذة الواحدة. يجب أن تضع الحكومات علومات وتوفير البياناتالم
 تبادل البيانات، وإعادة توزيع أو  السريةاالحتفاظ بالبيانات ، مثل  ناتاستخدام البياب
 الخصوصية.االحتفاظ بالبيانات و تيسياس اليقد تتصل بمج هذه االعتباراتو

ينبغي   الخصوصية كما ذكر أعالهوانظمة وبالنظر إلى األهمية المتزايدة لتشريعات 
من النافذة الوصول إلى البيانات المقدمة يمكن وتحت أي ظروف  النظر إلى كيفية

 . ةأو الدولي ةأو اإلقليمي ةالوطنييكون بتخويل وعلى كافة االصعدة أن  يجبوالواحدة  
تفاهم  مذكرات لديها بالنافذة الواحدةات التي تعمل يالبلدان النامية واالقتصاد بعض

ي أي وفة. يوكاالت الحكومال النهج في هذا المجال لتبادل البيانات بين خاصة ومحددة
 القوانينالنافذة الواحدة مع  لوصول إلى البيانات داخلاقواعد ة يجب أن تتوافق حال

 اتتقييم لى إجراءعات يتشجيع البلدان النامية واالقتصادأيضا  ويتم  .الدولية والوطنية
تحديد المخاطر التي يجب مكانية من ألتأكد ل ( PLAs)  الخصوصية قية لتطبيدور

 معالجتها في هذا المجال.

ات المتعددة ياالتفاقو الثنائيةأن االتفاقيات  االخذ باالعتبار من جب، ي أعاله كما لوحظ 
من الناحية و. ة اإلقليميوالمحلية القوانين واالنظمة كل من تلبي متطلبات  األطراف
 واءمة إلى أقصى حد ممكن.تم الدوليةيجب أن تكون االتفاقيات   المثالية
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تحديد الهوية 

 تحققوال
  صالحيةوال

 

وضع واحدة، النافذة الالبيانات داخل  قة ونزاهةدمن أجل ضمان حماية وجودة و
المشغلين من المستخدمين  هويات وموثوقية وصالحيات اآلليات المناسبة لتحديد

في هذا المجال معايير  على حد سواء ضرورية. بما أنه ال توجد والجهات المستفيدة
مشغلي  علىقانونية واجرائية وفنية في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، يجب 

المعايير أهمية البحث عن الرغم من بإلى القانون الوطني الرجوع النافذة الواحدة 
 قانون الوطنيوالممارسات الهامة عند أنبثاقها للتحفيز على تطويرالنية الدولية القانو

. "إدارة الهوية" في هذا المجال(االعتماد على طريقة  هويبدو أن االتجاه المتنامي  )
القواعد واإلجراءات من قبل الحكومات االتفاق على  النافذة الواحدة اإلقليميةوتتطلب 

االمكان على  النافذة الواحدة اإلقليمية بقدرتعتمد الوقت، يجب أن  في نفسوالمشاركة. 
قابلة للتشغيل المتبادل مع لكي تكون المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات 

في  المشاركة القليمفي جميع أنحاء العالم وكذلك بين بلدان ا واحدةتسهيالت النافذة ال
  .النافذة الواحدة اإلقليمية

 
 البيانات جودة

 

 ، بيئة النافذة الواحدة أمر حيويداخلة ضمن جودة البيانات )أي دقتها وسالمتها( الأن 
 هذه البياناتلالحقة المعالجة الالمهم تحديد مسؤولية إدخال البيانات و من وبالتالي
 واحدة.النافذة الداخل 

هو ضروري تحديد كل  واحدة فإنهالنافذة المعالجة البيانات داخل بعندما يتعلق األمر 
مسارات أنشاء تحقيقا لهذه الغاية يتعين و وحدة تحكم البيانات.أضافة الى تحديد خطوة 

 ة. السليم وآليات الدخول والتسجيل خويلوالت حققوالت تحديد الهوية التدقيق عن طريق

 المسؤولية
القانونية 

)االلتزامات 
 (تبعاتوال

 

 غير صحيحة من قبل المستخدمين الأو  ناقصةالغير دقيقة أو البيانات الاستخدام أن 
أن  يمكن واحدةالنافذة ال واحدة يمكن أن يؤدي إلى أضرار. ونظرا لطبيعةالنافذة لل

 األضراريتسبب ب ضاعفة منها ممام خلق أمثلةإلى هذه البيانات إعادة استخدام يؤدي 
مثل اللجوء القانونية قضايا المسؤولية  معالجةمن الضروري على هذا النحو،  للنافذة.

 تعرض لهاقد تمحتملة عن األضرار التي التعويضات الإلى القضاء الوطني والدولي و
  حاالت.ال في بعضللمسؤوليات القانونية إمكانية وضع حدود  ، وكذلكالنافذة 

 
 اتقرار

التحكيم 
 والمنازعات

 

من  في العديدتستغرق وقتا  طويال  ما الدعاوى القضائية التي غالبا   نظرا لتكاليف
بديلة اليات باآلل المتعلقة حكاماألالقضائية، ينبغي إعادة النظر في تشريعات  سطاتال

لنزاعات احل االساليب المماثلة للتحكيم أوا أحكاميمكن أن تراعى لتسوية المنازعات. 
 طرافلأل( نهائيالمستخدم الأتفاقيات )و (يةات نموذجية اتحادياتفاق)في االطراف  بين

  .واحدةالنافذة ال فيد من خدماتالتي قد تست

واحدة النافذة اليتم تشغيل  عندما اتياالتفاقتلك ويمكن الحصول على حكم مماثل في 
 حكومية. الوكالة النيابة عن  من قبل القطاع الخاص أو شبه الخاص
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تلك الحاالت  ليس فيبالطبع عات المدنية ولكن ازنالعلى  هذه االعتباراتقد تنطبق و
جزاءات  تترتب عليهاالحكومية التي قد  انظمةأو  خاصلقانون انتهاك  التي فيها
  .قانونية
في الحاالت  في االتفاقيات مماثلةالأحكام التحكيم وتسوية المنازعات أدراج ينبغي 

بالتعاون مع تلك الموجودة في البلدان النامية التي يتم فيها تشغيل النافذة الواحدة 
  .  إلقليمية(االنافذة الواحدة  أنظمةات األخرى )كما هو الحال في ياالقتصادو

المستندات 
 االلكترونية

يجب على الحكومات تعزيز التكافؤ  واحدةالنافذة المن أجل زيادة فعالية وكفاءة 
 قوانين التجارة اإللكترونيةفي  الشائعمن و واإللكترونية. يةالورق العملي للوثائق

 مستندات الورقية.عمليا  بالالسجالت اإللكترونية تعريف مادة قانونية تعادل 

( إلى أقصى حد ممكن) التشريعيةواالحكام المشتركة  لمبادئ القانونيةيجب أعتماد ا
 اجعةمرينبغي للحكومات .  لكترونيةالالتجارية إ الحكوميةوالصفقات  في التعامالت

لجنة األمم المتحدة  من قبل التي وضعتوبكل عناية قانون التجاري الدولي النصوص 
لالتصاالت األمم المتحدة  ةوهي )اتفاقيلغرض االستدالل بها وبكل وضوح 

المالحظات التفسيرية الى جانب قانون التجارة االلكترونية النموذجي( ، اإللكترونية 
 المرفقة بها.

األرشفة 
 يةاإللكترون

 لغرض )أي حفظ السجالت(سليمة لعملية االرشفة االلكترونية يجب وضع إجراءات 
 في هذا المجال ، على أن تتضمن أيضا  النظماالمتثال للقواعد الوطنية والدولية 

النافذة الواحدة. تشغيل عند  "نهائيةمراجعة المسارات لل" أنشاء الالزمة التي تضمن
التبعات القانونية قضايا المسؤولية وهذه المسارات يمكن معالجة عن طريق إنشاء و

 الالحقة.
من بلد إلى بلد، يجب  قواعد االحتفاظ بالبيانات واألرشفة اإللكترونية تختلفما زالت 

بالدهم. لالمناسبة أن يضمنوا القواعد التي تلبي المعايير على مشغلين النافذة الواحدة 
يجب أن توضع بين الدول المشاركة الواحدة االقليمية  اتفاقيات النافذة في حالةو

ات يالقانون الوطني في هذه الدول أو االقتصاد التي من شأنها تلبية متطلباتالقواعد 
 معامالت النافذةوالمتعلقة بالقانون الوطني العمل ب التي تبطلات ياالتفاقباستثناء 
 الواحدة. 

األرشفة اإللكترونية ينبغي أن  تتعامل مع ات التيياالتفاقفأن وباإلضافة إلى ذلك، 
 الحاجة المحتملة السترجاع وكذلك خصوصية والسرية قضايا التأخذ في االعتبار 

 نفاذمتطلبات  على سبيل المثال ألغراض ، تي تم أرشفتهاالمعلومات ال مشاركةو
 القضايا المتعلقةاالخذ بهذه االعتبارات في القانون. وعالوة على ذلك، ينبغي 

بين االلكترونية متطلبات الممكنة لألرشفة العبر الحدود والتجارية بالمعامالت 
 الشركاء التجاريين.
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 المبادئ التوجيهية القضايا

الملكية حقوق 
 الفكرية 

قواعد ملكية حق و
  البيانات

 

وبما في ذلك ( إن وجدتومن أي جهة ) الذي "يملك" البيانات  عنقد تنشأ تساؤالت 
بما في ذلك مصالح الملكية  مصالح في البياناتال نوع من تمتلكقد  التي الحكومات
مارك في كسلطة ال غيرحكومية أخرى قد تدعي وكاالت  على سبيل المثال الفكرية.

بيانات الالبيانات وخاصة  ات السيطرة علىيبعض البلدان النامية واالقتصاد
المنتجين ك)التجارية  القطاع الخاصكيانات ل قد تكون،  ة. وبطبيعة الحاليالتجار

 تقديمهالمعلومات التي يتم بخصوص االنواع من المصالح  والبائعين( ملكية معينة
ومن المهم أن يتم إلى تلك البيانات مرة واحدة .  دخولوكذلك ال واحدةفي النافذة ال
ما في الحاالت لسلطة التنظيمية لهذه السيطرة وال سيللقانونية أوالمور افحص دقيق ل

في حالة شبه الخاص أو خاص أو من القطاع الواحدة النافذة ال والتي يكون فيها مشغل
النافذة بيئة ثنائية أو متعددة األطراف )على سبيل المثال  النافذة الواحدة فيتشغيل 
 .( اإلقليمية أو دون اإلقليميةالواحدة 

من قبل حتمالية وجود تأثيرعلى تشغيل النافذة الواحدة إ ويجب االهتمام بالتحري عن
 براءة اختراع )أو ملكية فكرية اخرى( في عملية قديحمل حقوق طرف ثالث قد 
 لنافذة واحدة.فيها ليجري التفكيرعملية تكون مشابهة ل

بيانات النافذة أنظمة  ألنشاء خارجيةمنظمات االستعانة بفيها  يتمفي الحاالت التي 
على سبيل مع تلك المنظمات بعض الفقرات  اتياالتفاقيجب أن تتضمن  الواحدة

البرامج ، و العمل مثل تطوير )البرمجيات لهذا الملكيةحقوق المثال، ضمانات 
وحقوق الملكية  حقوقعلى  ضمانات عدم التعديو ، وما إلى ذلك(، الثابتة

 . طرف ثالث( ألي  الخ ... IP )مثللترخيص ا

 

 منافسةال
 

التي قد ينتج عنها مخاوف  النافذة الواحدةعمليات  هيكلةينبغي النظر في إمكانية 
لكن ، ة مستبعد هذه االحتماالت ان مع.  سياسات الحمايةمكافحة االحتكار و بشأن
وتكون معرقلة االطراف المستفيدة من النافذة الواحدة الدولية تثير مخاوف أن  يمكن

 اتيالبلدان واالقتصادعلى التجارة. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطوير وتسهيل لعملية 
التزاماتها بموجب المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة  االعتبارنظر االخذ ب

 النافذة الواحدة .بقانون المنافسة عند إنشاء 
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 (Tool Kit) أدوات:  المرفق الثالث

 

 لتزاماال القانونية احيةالن يجب في بادئ االمر من بكفاءة وفاعلية واحدةالنافذة ال وسيلة لغرض تشغيل .1
حيث  .ةالمتعاقديكون البلد فيها من االطراف التي ذات الصلة ات الدولية يجميع التشريعات الوطنية واالتفاقب

القواعد التي تنظم تشغيل النافذة  كونقائمة شاملة من التشريعات ذات الصلة وضع ال يمكن بسهولة 
ق الفعلي تعتمد على النطاما زالت  اإلقليمي ودون اإلقليمي يينالمستو الواحدة تختلف من بلد إلى بلد، وعلى

مشغلي النافذة الواحدة ل يمكنالتي ة المفيدالمصادرتوفير بعض يهدف الى هذا المرفق . وعمل النافذة 
 متطلباتي تلبي التللنافذة الواحدة الكفوءة والفعالة ومهمة بناء اإلطار القانوني في للمساعدة  الدخول اليها

 .بشكل تام  التجاري  التجارية االطرافوالحكومة 
 
 خطط عمل وضع على تعمل هذه األدوات مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية التي  تضمنت. 2

القوانين النموذجية واإلرشادات والتوصيات و واالتفاقياتما في ذلك المعاهدات للحكومات والقطاع الخاص ب
التي  التوجيهاتوعملياتها عبر الحدود. باإلضافة إلى  واحدةالطنية النافذة الوالتي قد تكون مفيدة في إنشاء 

يمكن أن تكون التي أوجدت اتفاقيات وعقود نموذجية قطاعات الصناعة بعض فأن الدولية  نشرتها المنظمات
ذات قيمة لوضع تفاصيل هذه االدوات إذا كان لتحديد ما ما ويجب التقصي عنها  ،دليالً آخر لهذه العملية 

 لنافذة الواحدة.لقانوني الطار الإ
 

 

I.  القانون التجاري 
 
ً  النافذة الواحدة عملكون يأن  يجب نظر عن االلتزام بالقانون الوطني. وبصرف ال3  عبر الحدود وفقا

ً االخذ باالعتبار للقانون التجاري الدولي.  عند تشغيل التالية القوانين والمعاهدات  نموذجويجب أيضا
 النافذة الواحدة )اإلقليمية(:

 
 )اتفاقية االتصاالت  الدولية عقودفي الاإللكترونية  التصاالت)أ( اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام ا

 (؛2005اإللكترونية      
 

 (؛1996قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية ))ب( 
 

 (؛2001)ج( قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية )
 

  ها حولاترشاداإللكترونية وا التصديق بشأن OECD والتنمية منظمة التعاون االقتصادي توصية)د( 
 (؛2007) االلكترونيالتصديق      

 
 (.GATTبشأن التعريفات الجمركية والتجارة ) ةالعام يةاالتفاق( ـ)ه
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IIالخصوصية وحماية البيانات . 
 

بالرغم واحدة. النافذة التشغيل عند همة ممن العوامل ال لبياناتلالكافية حماية ال. احترام الخصوصية و4
لحماية  المبادئ التوجيهية العامة تستعرضهناك وثائق فأن لخصوصية عالمي لقانون  من عدم وجود

 البيانات والخصوصية.
 

تدفق  بشأن حماية الخصوصية و OECDوالتنمية  التعاون االقتصادي منظمةالمبادئ التوجيهية لـ)أ( 
 (؛1980)العابرة للحدود  ات الشخصيةالبيان

 
  اإللكتروني حول التصديقها اتإرشادو اإللكتروني التصديق بشأن OECD منظمة توصية)ب( 
     (2007.) 

 
 

IIIالملكية الفكرية . 
 
. ومن المهم النافذة الواحدة  إنشاء وتشغيل ب. الملكية الفكرية هي أيضا ذات أهمية عندما يتعلق األمر 5

لكن  .حماية قواعد البيانات  معاهدة عالمية بشأنكان ال يوجد  توصيةأن نالحظ أنه في وقت نشر هذه ال
 حماية البيانات.لقواعد  ءأنشا تم على المستوى اإلقليمي )على سبيل المثال في االتحاد األوروبي( 

 
 (؛1886)أ( اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية )

 (؛1883)ب( اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )
 (؛2000) ة االختراعات براءمعاهدة قانون )ج( معاهدة الويبو بشأن 
 (؛1970التعاون بشأن البراءات )معاهدة )د( معاهدة الويبو بشأن 

 (.1996)ه( معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )
 

IVالتحكيم . 
 

 (؛1976قواعد األونسيترال للتحكيم ) (أ)
 (؛1958اتفاقية نيويورك " ) ")ب( اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 

 (؛2006المعدل عام  1985نموذجي للتحكيم التجاري الدولي ))ج( قانون األونسيترال ال
 (.2002التجاري الدولي ) افق)د( قانون األونسيترال النموذجي بشأن التو

 
 

Vالمنافسة . 
 

 (GATTبشأن التعريفات الجمركية والتجارة ) ةالعام يةاالتفاق
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VIةمهم. المنظمات ال 
 

 :  النافذة الواحدة مشغليلالمنظمات المدرجة أدناه مزيدا من التوجيه والمساعدة توفر . 6
 

 

 (  UN / CEFACT) مركز األمم المتحدة لألعمال التجارية االلكترونية وتيسير التجارة

www.unece.org/cefact 
 
ويدعم األنشطة المكرسة  (UN / ECE) هيئة فرعية تابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وه. 7

،  االنتقاليةوالنامية و  طورةالمتاالقتصاديات  من اإلداريةمنظمات الو، األعمال والتجارة  ابلياتلتحسين ق
التركيز الرئيسي هو تسهيل المعامالت التجارية ، وأن  ةفعالصورة بذات الصلة الخدمات تبادل المنتجات ول

في  ومواءمة العمليات واإلجراءات وتدفق المعلومات، وذلك للمساهمةتبسيط  الوطنية والدولية من خالل
 نمو التجارة العالمية.

 
 

 (  www.uncitral.org) لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال(

 
 2205قرار ) 1966في عام  عامةالجمعية ال. أنشئت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من قبل 8
(XXIالمؤرخ ) الجمعية العامة بأن التفاوتات في  الحظت اللجنةهذه إنشاء وب(. 1966كانون األول  17 في

اللجنة  أعتبرتتحول دون تدفق التجارة، والعقبات التي  خلقتقد القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية 
 وقد منحته العقبات. أو إزالة هذ تقليلفي فاعالً دورا  األمم المتحدة يمكن من خاللها أن تلعب وسيلة التي

كانت التجارة العالمية. ومنذ ذلك الحين  قانونلتعزيز تنسيق وتوحيد  العامالتفويض لجنة اللجمعية العامة ا
وقد في مجال القانون التجاري الدولي.  ئة القانونية األساسية في منظمة األمم المتحدةالهيبمثابة  لجنةال

القوانين النموذجية، واألدلة التشريعية، و مثل االتفاقيات النصوص التشريعيةكالً من األونسيترال صاغت 
يمكن استخدامها التي  المحليةالتشريعات والنصوص غير التشريعية سن لالتي يمكن أن تعتمدها الدول 

اللجنة في  طلبتجدر اإلشارة إلى  النافذة الواحدةمجال  مباشرة من قبل أطراف عقود التجارة الدولية. في
مارك كلتعاون مع منظمة الاب المساهمة بشكل فعالمن األمانة  2008الحادية واألربعين عام  جلستها

النافذة تنفيذ  يؤخذ بها عندسة الجوانب القانونية التي درافي  CEFACTاألمم المتحدة / مركزالعالمية و
الجوانب القانونية إلنشاء وإدارة تتعلق ب مرجعية دولية شاملةوثيقة بهدف صياغة  عبر الحدود الواحدة

 مارك العالميةكمنظمة ال قانوني مشترك بينمن قبل فريق عمل  واالمر قيد التنفيذواحدة. النافذة ال
 .ةلنافذة الواحدة الدوليا الموظفة لغرضة يقينستحدود الالإدارة يتعلق بما باألونسيترال و
 
 

  www.wcoomd.org / (WCOمارك العالمية )كمنظمة ال

 
يشمل ها عملوأن مركية. كال االمورتركز على التي  الدولية الوحيدة حصرا ما بين الحكوماتمنظمة  وهي. 9

استخدام أساليب  مركية )بما في ذلك تعزيزكتحديث اإلجراءات الو تبسيط وتنسيقو ، معايير العالميةالوضع 
ICT) مارك، كمتثال الوا  النفاذأنشطة  وتعزيز،  التجارة الدوليةسهيل تو، إمدادات التجارة أمن سلسة ، و 
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 للجنة الوطنية االمانة التنفيذية القسم : 
 لتسهيل النقل والتجارة              

 
 
 ،النزاهة وتعزيز  ،  العام والخاص نقطاعيالشراكات بين ال، القرصنة محاوالت التزوير وومكافحة  
مارك على النظام كالمنظمة العالمية لل حافظتكما .  مارككال دراتقبناء لالعالمية المستدامة برامج الو

تفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم ال لفنيةالجوانب ا، وتديرع رموز السلوتسميات ل المنسق الدولي
ً فان ركي وقواعد المنشأ. باإلضافة إلى ذلك، كمال تتعاون مع مارك العالمية كمنظمة الوكما ذكر سابقا

لمعالجة القضايا القانونية العالمية المتصلة الرئيسي برنامج الفي  المنظمات الدولية األخرىواألونسيترال 
 واحد.الدولي النافذة بال
 
 

UNCTAD االونكتاد ( http://unctad.org ) 

 
إطار مهمتها المتعلقة  ضمنمارك كال جالم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية خبرة كبيرة فيقدم .  10

االسيكودا مركية كاآللي للبيانات ال اتنفيذ نظامهقامت بات يالعديد من البلدان واالقتصادوأن تنمية التجارة. ب
(ASYCUDA.) 
 

 

 www.iccwbo.org / (ICC)الدولية التجارة  غرفة 

 
الهيئة الهدف من أن . ة العالميالتجارية األعمال  اتمثل مصالح مجتمعة تخاص دوليهي هيئة قطاع و. 11

خبرات ونشر  النمو واالزدهارتعزز التي عن طريق وضع القواعد والمعايير  العالمياالقتصاد ز يحفهو ت
 األعمالتشمل مكونات التي النموذجية ات يمجموعة من العقود واالتفاق الهيئة. وقد وضعت لتجاريةا األعمال

، عقد ة الدوليمبيعات عقد ال ذجاتوريد السلع كجزء من عقد البيع الدولي، على سبيل المثال نمالتجارية ل
 . التوزيع عقدو الوكالة التجارية 

 
 

 www.oecd.org / (OECD)والتنمية  منظمة التعاون االقتصادي

 
التعاون والتنمية في دعم النمو االقتصادي وأهدافها هي  ، بلدا عضوا 30تتألف من  هيئة دولية يهو. 12

االستقرار المالي، والمساعدة في ، والحفاظ على  زيادة فرص العمل، ورفع مستويات المعيشةو المستدام،
 ات األخرى، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.يالتنمية االقتصادية للبلدان النامية واالقتصاد

 

 

 مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
 

هو تعزيز التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي ها الغرض منوما بين الحكومات دولية  هو منظمة. 13
وقضايا  دوليالقانوني التعاون الالمعاهدات متعددة األطراف في مجاالت أعمالها نتائج وتتضمن  الخاص.
 . والقانون التجاري والتمويل الدولي التقاضي
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