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التكامل ا�قليمي

 لعب أسيكودا العا�ي دورا هاما � دعم أنظمة تكنولوجيا ا�علومات

مفهوم وتطوير  وتشكيل  لضبط  ال�ورية   (ICT)  وا�تصا�ت 

ا�نطقة الجمركية ا�وحدة.

الحالة
 بدأت � عام 2005  بلدان رواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي

تعريفة اعت�د  يشمل  جمر�  اتحاد  إنشاء  فوائد  استكشاف   � 

 مش¤كة وإزالة بعض ضوابط الحدود ووضع ترتيبات لتقاسم بعض

 ا�يرادات من ©ائب/رسوم. كان مفتاح هذه الرؤية هو توفر نظام

 دعم آ¬ مش¤ك.

الحل
تطبيق  2014 عام   � وأوغندا  وتنزانيا  ورواندا  كينيا  رؤساء   قرر 

 منطقة جمركية واحدة (SCT) ووجهوا الج�رك و سلطات الدخل

 للعمل ع³ العنا² ال�ورية لتطبيق هذه الهيكلية التجارية. �حقاً

نظم وتطوير  تشكيل  وتم  القرار.  هذا  ع³  بوروندي   صادقت 

ا�س¤اتيجية. الرؤية  هذه  لدعم  الجمركية  ا�علومات   تكنولوجيا 

بوروندي  � العا�ي  أسيكودا  تطبيق  تم  الخصوص،  وجه   وع³ 

للمنطقة التجارة   ºتيس بناء عنا²  للمساهمة �   ورواندا وأوغندا 

.(SCT) الجمركية ا�وحدة

النتيجة
SCT أسهم أسيكودا العا�ي � تحقيق ا�نطقة الجمركية ا�وحدة    

التي أ½رت منذ تطبيقها منافع عديدة مثل:

 البيان الجمر� ا�وحد للبضائع ا�تجهة إ¾ أوغندا ورواندا من
أجل كل من التخليص الدو¬ والداخ¿.

اÂع�ل م�رسة  وتكلفة   ، الج�رك  مستندات  عدد   تخفيض 

التجارية وتبادل ا�علومات؛

 ا�ع¤اف ا�تبادل بوكÆء التخليص � ا�قليم ومنح حقوق الدخول

�ستخدام اÂنظمة الجمركية � جميع أنحاء ا�نطقة.
 

ا�نطقة الجمركية الواحدة

 ثÆثة بلدان هي بوروندي ورواندا وأوغندا
 من بلدان ا�قليم الجمر� ا�وحد الخمسة

 تستخدم نظام أسيكودا العا�ي

 وبجرة قلم، ألغى ا�تفاق العديد من
Êالقباب باستخدام  الوزن   عمليات 
الÌطة تفتيش  ونقاط   اÂرضية، 
طريق طول  ع³   والج�رك 
وأدخل ،¬ كيغا -� كمبا - سا  مومبا
،Ïت والتعقب ا�لك¤وÐالتخليص ا�ؤ 
ألغت التي  ا�بتكارات  من   وغºها 
 الكثº من العقبات أمام التجارة الحرة
 و العوائق غº الجمركية والتي أساءت

إ¾ سمعة ا�مر الش�¬ سابقاً.

(TradeMark East Africa)

مجموعة Òق افريقيا

P.O Box 1096 افريقيا شارع مشار�

 أروشا، جمهورية تنزانيا ا�تحدة

ترايد مارك Òق أفريقيا
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التكامل ا�قليمي
مؤÐر اÂمم ا�تحدة للتجارة والتنمية
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