
 
 

 ورشة تدريبية حول "النافذة الواحدة في العراق"

 ، 2018كانون الثاني/يناير  16-17

 بيت األمم المتحدة، بيروت، لبنان

 

 : CR 1القاعة 

 

 برنامج العمل
 

 2018كانون الثاني/يناير  16الثالثاء 

 10:15-10:00 : كلمة افتتاحية لمدير شعبة التكامل والتنمية االقتصاديةالجلسة االفتتاحية

 المعايير الدولية للنافذة الواحدةو ظام النافذة الواحدة: مقدمة حول ن1الجلسة 

ستقدم هذه الجلسة مقدمة عامة لنظام النافذة الواحدة ومهامها الرئيسية، والفوائد والتكاليف 
ستركز هذه الجلسة  والتحديات التي تواجه تنفيذ نظام النافذة الواحدة في البلدان النامية.

رة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا حول الصاد 33على التوصية رقم أيضاً 
الصادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  34النافذة الواحدة والتوصية رقم 

بشأن تبسيط البيانات وتوحيد معاييرها على الصعيد الدولي. وستعرض مفاهيم البنى 
 حدة.التحتية للنافذة الواحدة والخطة الرئيسية للنافذة الوا

 المتحدث: النس تومبسون

10:15-11:30 

 12:00-11:30 استراحة

 ومنهجية تحليل العمليات الواحدةخيارات تنفيذ النافذة : 2الجلسة 
ستعرض هذه الجلسة الخيارات المختلفة لتنفيذ نظام النافذة الواحدة كما هو موضح في 

ي تستخدم إلى حد كبير (، والتBPAمنهجية تحليل العمليات التجارية )و( AACE)دليل 
 لتحليل األعمال التجارية بهدف فهم العمليات وتحسين كفاءة وفعالية عملياتها.

 المتحدث: النس تومبسون

12:00-13:00 

 14:00-13:00 استراحة الغذاء

 بيئة النافذة الواحدة والخبرة الدولية في إنشاء النافذة الواحدة: 3الجلسة 
لي لبيئة النافذة الواحدة، وستعرض خالصة منظمة ستعرض هذه الجلسة الوضع الحا

WCO بشأن النافذة الواحدة، وستسلط الضوء على التجارب الدولية في مجال إنشاء نظام  
 النافذة الواحدة.

 المتحدث: النس تومبسون

14:00-15:00 

 2018كانون الثاني/يناير  17األربعاء 

الواحدة في البلدان األعضاء: تونس الخبرات المكتسبة من تنفيذ النافذة : 4الجلسة 
 والمغرب

9:00-10:30 



تسلط وسستعرض هذه الجلسة حالة وعملية وضع نظام نافذة واحدة في تونس والمغرب 
الضوء على التحديات والدروس المستفادة والفوائد الناتجة عن تنفيذ النظام من حيث 

 االدخار والكفاءة.
 : مصطفى مزغاني. تونس1المتحدث 

 : جالل بنهايون. المغرب2المتحدث 

 11:00-10:30 ستراحةا

 : وضع خارطة طريق لتيسير التجارة الوطنية لدعم إنشاء نافذة واحدة5لجلسة ا
، بما في ذلك جارة رؤية استراتيجية وخطة عمليةتوفر خارطة الطريق الوطنية لتيسير الت

وافق عليها جميع أصحاب المصلحة يي عنصر النافذة الواحدة، لتيسير التجارة الت
سيتم قياسها بمساعدة مؤشرات  الرئيسيين من أجل الوصول إلى أهداف محددة مسبقاً 

طريق لتيسير التجارة الوطنية وكيف يمكن أن الهذا العرض مكونات خارطة يقدم األداء. 
 واحدة.النافذة الكون أداة لدعم تنفيذ تدابير تيسير التجارة المعقدة مثل ت

إلى الدروس المستفادة من  وهيكل الوثائق، استناداً  وتعرض منهجية مصممة خصيصاً 
هذا العرض األول فوائد وعملية سيستكشف خبراء تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم. 

 هذه. خارطة طريق لتيسير التجارة الوطنيةإنشاء 
 المتحدث: النس تومبسون

11:00-12:00 

 طريق تنفيذ تيسير التجارة: محتوى خارطة 6الجلسة 
التركيز على إنشاء نافذة واحدة، لمعرفة كيفية ب ،سيتم تخصيص هذا الجزء من اليوم

خط أساس و، بما في ذلك: بيان الرؤية، جارة خارطة الطريق الوطنية لتيسير التصياغة 
ومؤشرات األداء )التركيز على نافذة واحدة(،  ،الوضع الحالي، وتحديد األهداف

شطة، وتحديد أولويات األنشطة وجدول التنفيذ، وهيكل الحوكمة، وتعبئة الموارد واألن
 .والمخاطر واالفتراضات

 المتحدث: جالل بنهايون

12:00-13:00 

 14:00-13:00 استراحة الغذاء

 الحد من التأخير على الحدود: 7الجلسة 
إجراءات االستيراد تستكشف هذه الجلسة بعض تدابير تيسير التجارة الرامية إلى تبسيط 

 والتصدير والنقل، بما في ذلك:
 المخاطرإدارة -
 المعالجة قبل وصول  -
 المفوض المشغل االقتصادي -

 المتحدث : مصطفى مزغاني

14:00-15:00 

 )عصف ذهني( األفكار: جلسة تبادل 8الجلسة 
تسليط بلعراق ستقوم هذه الجلسة بتبادل األفكار ومناقشة خطة لتنفيذ النافذة الواحدة في ا

 .الضوء على الفرص والتحديات المتوقعة
 منسق: النس تومبسون

15:00-16:00 

  الخاتمة
 

 


