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شمال إفريقيا و الشرق ( ورشة عمل إقليمية عبر اإلنترنت حول المناطق الحرة لمنطقة WCOنظمت منظمة الجمارك العالمية )

 45بىعع  مىىالا مى  ال يلىة العامىىة للجمىارك فىا قطىىر    2021يونيىو  16إلىى   14( فىىا الرتىرة مى  MENA)االدنى  و اووطى  

إدارات عضىىو امتمعىىوا وانضىىموا إلىى  الحىىوار الطتلشىىاة طىىبل التنميىىة الملىىتعامة للمنىىاطق الحىىرة مىى   ع يىى   15مشىىارا ا مىى  

 مشاراة الجمارك.

 

اإلقليميىىة التىىا   ىىعة إلىى  مناقشىىة التنريىى  المنلىىق والرعىىال  الرعاليىىاتورشىىة العمىىل اإلقليميىىة الفانيىىة فىىا طللىىلة مىى   اانىىت هىى  

فىا  المجلى   علي ىا صىادقالحىرة( التىا  طقالإلرشادات العملية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن المناطق الحىرة )إرشىادات المنى

 طق الحرة ل    الورشة.اعربية لعليل المنالترممة ال. قعمت ممارك قطر 2020 دورة ديلمبر

 

غالب ىىا مىىا  عنىىا المنىىاطق الحىىرة اإلعرىىاا مىى  الرطىىوال الجمرايىىة وللىى  ال ينبنىىا رن  لىىون وااليىىةو مىى  اإلمىىرااات والضىىواب  

  إن  متى  االفتتاحيىةفىا ال الجمراية الضرورية. قال نائب اومي  العاال لمنظمة الجمارك العالمية   الليع ريلىاردو  ريرينىو  شىابا

الجمارك يجب رن  لون هناك اواحعة م  الللطات الرئيلية و حتاج إل  التنليق مى  مميى  اللىلطات العامىة وال اصىة   ب ىعة 

ب  عبعهللا الجمىل رئىي  ممىارك  . اما قعال المة االفتتاح طعادة الليع / رحمعلما آم  وملتعاالالملاهمة فا نظاال بيلا  جاري عا

وبنىاا  COVID-19 اورونىا وطل  الضوا عل  رهمية  ل يل داول واروج البضائ  إلى  المنىاطق الحىرة اىال مائحىة ,رقط

القعرات م  رمل التنري  الرعال إلرشادات منظمة الجمارك العالميىة فىا منطقىة الشىرق اووطى  وشىمال إفريقيىا. امىا راىع رن هى   

ا العاال   والجمارك لتع ي  التعافا والتجعيع والقعرة عل  الصىمود مى  رمىل الورشة  جلع موضوع منظمة الجمارك العالمية ل  

 طلللة التوريع الملتعامةو فا المناطق الحرة.

 

الحرة م  قطىر والمنىرو والقطىاع ال ىاؤ ومىا مر اومى  المتحىعة للتجىارة  قطاوقعال ابراا م  إدارات الجمارك وطلطات المن

منظمة الجمىارك  قبل م  معتمعي  نض  رربعة ابراااالعمل التا اطتمرت ثاثة رياال.  اال ورشة ذات بصيرةوالتنمية عروضا  

العالمية إل  ورشة العمل لإلشراة و قعي  العروض التقعيمية. غطت ورشة العمل ه   العناصر الرئيلية التا حىعد  ا إرشىادات 

طق الحرة. و شمل ه   مشىاراة الجمىارك فىا المنىاطق منظمة الجمارك العالمية م  رمل اإلمرااات الجمراية المناطبة فا المنا

الحرة   والرقابة الجمراية الرعالة بما فا ذلى  الرحىف فىا الموقى  والتىعقيق الجمراىا   وإدارة الم ىاطر فىا المنىاطق الحىرة   

ات والتعىاون الىعولا متطلبىات إعىعاد التقىارير باطىت عاال  لنولوميىا المعلومىو حعيع منشأ البضىائ  المنتجىة فىا المنىاطق الحىرة   

 متععد الت صصات و وطي  مر وال المشنل االقتصادي المعتمع فا المناطق الحرة.

 

مىى  اىىال المناقشىىات المتعمقىىة حىىول هىى   الموضىىوعات   ردرك المشىىاراون  ىىأثير عىىعال االاتصىىاؤ اإلقليمىىا للمنىىاطق الحىىرة 

ورهمية مشاراة الجمارك فا  طوير و شنيل المنىاطق الحىرة مى  رمىل القىعرة التنافلىية واطىتعامة المنىاطق الحىرة.  بىادل بعى  

مشىترك  بىالموق اال  طبيق رقابة ممراية رفضل ع  طريق إمراا  رتيش  اوعضاا  جربت   فا  ع ي  مشاراة الجمارك م 

م  هيلة  شنيل فا المنطقة الحرة. امىا  ى  التأايىع على  فعاليىة ورهميىة ربى  رنظمىة  لنولوميىا المعلومىات بىي  الجمىارك وال يلىة 

المتقعمىة باإلضىافة إلى  التعىاون المعى   هىا التشنيلية فا المنطقة الحرة. اما رقىروا بىأن مشىاراة واطىت عاال البيانىات والتقنيىات 

 متطلبات رطاطية لتحلي  طامة ورم  المناطق الحرة.

 



ويرم  مشاراة نتىائ  ورشىة العمىل هى   دااىل قال الليع براناو اومار داس   معير االمتفال والتيلير   فا ماحظا   ال تامية 

تاج في  الجمارك إل  المشاراة اللاملىة فىا المنىاطق الحىرة بنىاا  على  إدار   برطالة مرادها رن الوقت الحالا هو الوقت ال ي  ح

إرشادات منظمة الجمارك العالميةو. وااتت  حعيف  باإلعراو ع  رغبت  فا رن  ادي ورشة العمل ه   إل  م يع مى  المناقشىات 

 ة و نافلية فا المناطق الحرة.داال ممي  اإلدارات حول ما يمل  للجمارك القياال ب  للحصول عل  بيلة عمل آمنة ومأمون

 

 يتوفر العليل العملا لمنظمة الجمارك العالمية بشأن المناطق الحرة بأرب  لنات يمل  الرموع إلي ا عبر الرواب  ردنا :

 )/http://www.wcoomd.org-النسخة االنجليزية -

-programmes/free-and-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities

) guidance_en.pdf?la=en-fz-zone/wco 

 )/http://www.wcoomd.org-النسخة الفرنسية -

-programmes/free-and-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities

)guidance_fr.pdf?la=fr-zf-zone/wco 

 )/http://www.wcoomd.org-النسخة العربية* -

-tools/tools/free-and-f/topics/facilitation/instruments/media/wco/public/ar/pd

) zones_ar.pdf?la=en-free-on-guidance-zone/practical 

 )/http://www.wcoomd.org-النسخة االسبانية** -

-programmes/free-and-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/activities

) guidance_es.pdf?la=en-fz-zone/wco 

 

 

 * تم تطوير النسخة العربية من قبل جمارك قطر.

 الدومينيكان.** تم تطوير النسخة اإلسبانية من قبل جمارك جمهورية 

 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_fr.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/free-zone/practical-guidance-on-free-zones_ar.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/free-zone/practical-guidance-on-free-zones_ar.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/free-zone/practical-guidance-on-free-zones_ar.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_es.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_es.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-zone/wco-fz-guidance_es.pdf?la=en

