
ОСТАННІ ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ У СЕФАКТ ООН 
Міжнародна Конференція по Єдиному вікну в Марракеші, Марокко, з 5 по 
7 вересня 2016 року. 
Африканський Альянс електронної комерції спільно з кількома 
Марокканськими державними установами з 5 по 7 вересня (за участі делегатів з 

48 країн) провели 5-у Африканську конференцію по «Єдиному вікну» в 

Марракеші (Марокко). Організатори, крім того, що вони є помічниками 

СЕФАКТ ООН, надали можливість СЕФАКТ ООН організувати додаткові 

заходи для того, щоб представити інструменти і стандарти, які пропонує 

СЕФАКТ ООН та які сприяють ефективної реалізації Єдиного вікна. На 

круглому столі Директор відділу економічного співробітництва і торгівлі, 

Вірджинія Крам Мартос, разом з координатором домену Єдиного вікна, Андреа 

Фера Хемптон, представили проведену роботу. До роботи круглого столу також 

приєднались визнані експерти, такі як Регіональний доповідач від Африки, 

Ибраим Діане, а також п.п. Джалал Бенхаюн та Маріо Апостолов.  
Докладніше на сайті: http://www.conferencesw.org/  
Окрім цього, під час цих заходів, на міні конференції з роботи Інформаційних 

Систем Портових Співтовариств «Інтелектуальний обмін: Спрощення 

процедур торгівлі на практиці», була представлена робота Міжвідомчої 

робочої групи зі спрощення процедур торгівлі та логістики в Україні та 

зроблена презентація функціонування інформаційної системи портового 

співтовариства в морських портах України. 
Докладніше на http://ipcsa.international/views/downloads/intelligent-exchange-
trade-facilitation-in-practice-6th-september-marrakesh-morocco-summary-and-
presentations.php 
28-й Форуму в Бангкоку, Таїланд, з 26 по 30 вересня 2016 року 
Черговий Форум СЕФАКТ ООН пройшов в приміщеннях ЕСКАТО у Бангкоку. 

Були проведені обговорення діючих проектів та областям діяльності. Порядки 
денні та презентації доступні на сайті заходу. Після успіху на 27-му форумі, Бюро 

СЕФАКТ вирішило присвятити півдня міні конференціям з ключових тем. Ця ідея 

була зустрінута з великий ентузіазмом і запитів було більше, ніж можливостей 

одночасного проведення. Тим, хто не зміг зробити свої презентації під час цього 

заходу буде надана можливість представити інформацію наступного разу. На 

Форумі в Бангкоку також були проведені такі міні конференції як: 
• Область процедур міжнародної торгівлі: Жінки в спрощенні процедур 

торгівлі; 
• Сільське господарство: e-Cert; 
• Управління ланцюгом поставок: Еталонна модель даних ланцюга 

поставок; 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=http%3A%2F%2Fwww.conferencesw.org%2F
http://ipcsa.international/views/downloads/intelligent-exchange-trade-facilitation-in-practice-6th-september-marrakesh-morocco-summary-and-presentations.php
http://ipcsa.international/views/downloads/intelligent-exchange-trade-facilitation-in-practice-6th-september-marrakesh-morocco-summary-and-presentations.php
http://ipcsa.international/views/downloads/intelligent-exchange-trade-facilitation-in-practice-6th-september-marrakesh-morocco-summary-and-presentations.php
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• Подорожі та туризм: Презентація домену діяльності; 
• Область Єдиного вікна: Основні операційні принципи Єдиного вікна; 
• Сільське господарство: Система FLUX; 
• Екологічний менеджмент: Транскордонне переміщення відходів; 
• Фінанси та оплати: Фінансування торгівлі як інструмент спрощення 

процедур торгівлі. 
Стислим зміст, докладний порядок денний та презентації розміщено на веб-

сайті форуму в розділі "Міні конференції". 
«Зустріч людей» – перший захід з державно-приватного партнерства 

(ДПП) було організовано паралельно з Форумом 23 вересня в співпраці з 

командою з ДПП ЄЕК ООН. 
Докладніше на сайті: http://www.unece.org/28thuncefactforum#/  

Міжнародний середземноморський тиждень в Марселі (Франція), з 2 по 5 

листопада 2016 року 
26-й Форум СЕФАКТ ООН в Марселі у минулому році було завершено круглим 
столом «Міжнародний середземноморський тиждень». СЕФАКТ ООН було 

запропоновано організовувати під час цьогорічного заходу ще один круглий стіл, 
який цього року було зосереджено на фактичної реалізації стандартів СЕФАКТ 

ООН і на тому як схожа реалізація може допомогти у просуванні оперативної 

сумісності та посиленню обміну інформацією в Середземноморському регіоні. 
Під час цієї події Голова СЕФАКТ ООН, Ланс Томпсон і виконуюча обов'язки 

начальника сектора, Марія Чекареллі, представляли СЕФАКТ ООН. Доповідаючи 
також презентували свої напрацювання із застосування стандартів СЕФАКТ ООН 
на франкомовному круглому столі. 
Детальніше на сайти: http://www.semaine-eco-med.com/en/presentation-en/return-to-
the-previous-versions/ 
Секретаріат СЕФАКТ ООН 

Бюро СЕФАКТ ООН, від імені великої спільноти СЕФАКТ ООН, висловило 
подяку Юрі Сайто (Юрій Сайто) і Джангулельмо Кальві (Gianguglielmo Calvi) за 

велику продуктивну і самовіддану роботу на протязі більше одного року. У грудні 

2017-го року вони завершують свою роботу у Секретаріаті ЄЕК ООН. 

У другої половині листопада в Секретаріаті з'явився новий начальник сектора - 
Марія Розарія Чекареллі. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=http%3A%2F%2Fwww.unece.org%2F28thuncefactforum%2523%2F
http://www.semaine-eco-med.com/en/presentation-en/return-to-the-previous-versions/
http://www.semaine-eco-med.com/en/presentation-en/return-to-the-previous-versions/
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Пані Чекареллі, більше року тимчасово виконувала обов'язки та була затверджена 

на цій посаді. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з нею, спрямовану на 

підвищення результативності роботи в області спрощення процедур торгівлі. 

Підготовка до Пленарного засідання 

На Пленарне засідання для затвердження буде винесено два основних документа: 

1. Програма роботи на найближчі два роки і 
2. Консолідація базового мандата / Технічного регламенту, метою якого є 

спрощення довідкових документів СЕФАКТ ООН. 

Також є цілий ряд Рекомендацій щодо спрощення процедур торгівлі, які 

розглядаються Бюро і будуть подати на затвердження. 

Це такі Рекомендації як "Механізм моніторингу впровадження заходів щодо 

спрощення процедур торгівлі (Trade and Transport Facilitation Measuring 
Mechanisms)", довго очікувана "Рекомендація 36 по інтероперабельності 

Єдиного вікна (Rec36 - Single Window Interoperability)" та переглянута 

"Рекомендація 1 - Формуляр-зразок ООН (Recommendation 1- UN/Layout Key) 
". 

Члени Бюро також проінформують про просування роботи над різними проектами 
у групах та перерахують всі проекти, які перейшли в завершальну стадію. 

Також буде розглянуто питання створення двох експертних груп. Перша - по 

ЛОКОД ООН, виходячи з результатів конференцій, що мали значний успіх та 

були проведені групами упродовж останніх двох років та з урахуванням існуючої 

потреби в координації цього питання на міжнародному рівні. Друга - зі сталого 

рибальства, створення якої відповідає ЦСР (Цілі Сталого Розвитку) з рибальства, 

ФЛАКС (мова рибальської галузі для універсального обміну даними) - FLUX 
(Fisheries Language for Universal Exchange), розроблений СЕФАКТ ООН, - 
питання, що вимагає координації на міжнародному рівні. 

Експертам, які бажають взяти участь в роботі Пленарного засідання в якості 

члена офіційної національної делегації, нагадують, що їх кандидатури повинні 

бути підтверджені Головою делегації. Участь в обговоренні може приймати 

тільки Глава делегації або (член делегації) через оголошення Головою делегації. У 

разі виникнення питань або проблем звертайтеся до Секретаріату. 

Вибори 2017 року 
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Терміни перебування на посаді шести заступників Голови (СЕФАКТ ООН) 

закінчуються до Пленарного засідання. Таким чином, будуть проведені вибори на 

посади заступників Голови з мандатом на 3 роки. Про це буде оголошено за три 

місяці до виборів (кінець грудня), а кандидатури повинні бути подані за 45 днів до 

дня виборів (середина лютого). Деталі й конкретні дати будуть оголошені 

секретаріатом ЄЕК ООН в найближчі тижні. Якщо у Вашій делегації є зацікавлені 

сторони і ви хотіли б отримати більш детальну інформацію, звертайтеся до 

Секретаріату. 

Також, на Пленарному засіданні будуть викладені позиції регіональних 

доповідачів. 

Перейменування середовища спільного використання СЕФАКТ ООН (ССВ-
CUE) 
Всі поточні роботи СЕФАКТ ООН, а також велика частина архіву проектів 
розповсюджується через внутрішню систему, яка розроблена та підтримується 

Секретаріатом ЄЕК ООН. Це середовище є доступним для зареєстрованих 
експертів СЕФАКТ ООН і Голів делегацій через парольний доступ. За доступом 

до ресурсів необхідно зв'язатися з Gianguglielmo Calvi з Секретаріату СЕФАКТ 

ООН. https://www2.unece.org/cefact 

РОБОТА, ЩО ТРИВАЄ 
Запуск нових проектів 
Нещодавно було розпочато таки нові проекти як.  

•  Reference Data Model Publication project  (проект Публікації Еталонної моделі 

даних) під керівництвом Ульріке Лінде (Ulrike Linde). СЕФАКТ ООН 
працює над підмножинами Бібліотеки ключових компонентів (БКК), т.з. 
Еталонна Модель Даних, а проект направлено на те, яким чином і з якою 

періодичністю це повинно опубліковуватись. 
• Single Window Vocabulary project (Проект вокабуляра Єдиного вікна) під 

керівництвом Абдули Басса (Abdoulaye Basse). Єдине вікно стало терміном, 
який інколи використовується для опису рішень, які не співпадають з 

визначенням Рекомендації 33 ЄЕК ООН. Цей проект має забезпечити більш 

точний, контрольований словник значень і встановити для цього 

узгоджений підхід. 
•  Core Principles for the Operation of Single Windows project (Ключові принципи 

функціонування Єдиного вікна) під керівництвом Ричарда Мортона (Richard 
Morton). Цей проект направлений на вивчення ризиків, притаманних 
Єдиним вікнам (правові, зовнішні збої, зацікавлені сторони тощо) і на то, 
яким чином максимально ефективно знімати ці ризики та загрози. 

mailto:calvi.gianguglielmo@unece.org
https://www2.unece.org/cefact
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fcefact%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D9601230
https://www2.unece.org/cefact/display/themepressdemo/Core+vocabulary+related+to+single+windows+and+similar+platforms
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fcefact%2Fdisplay%2Fthemepressdemo%2FCore%2BPrinciples%2Bfor%2Bthe%2BOperation%2Bof%2BSW
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•  Transport and Logistics e-CMR project (Проект транспорту і логістики e-CMR) 
під керівництвом Євгенії Лафаєвої (Evgeniya Lafaev ) з Міжнародного союзу 

автомобільного транспорту (IRU (МСАТ)). В рамках цього проекту буде 

створено XML-повідомлення на підтримку Протоколу до Конвенції про 

договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ). Увагу 

буде приділено взаємодії цього документу з документами інших видів 
транспорту під егідою Еталонної мультимодальної моделі даних. 

• Traceability Framework (Проект Мережі відстеження) під керівництвом 

Франса Ван Діпена (Frans van Diepen). Цей проект має відпрацювати  
структурований підхід до опису системи відстеження з функціональної 

точки зору, який потім може бути реалізовано в технічних рішень 

відстеження рішення. Цей проект все ще шукає підтримки Голів 

делегацій – чи могли б ви розглянути можливість надання підтримки 

цьому? 
• Library Publication Formats project (Проект Бібліотеки форматів публікації). 

Бібліотеки СЕФАКТ ООН офіційно публікуються у вигляді електронних 
таблиці Excel. Це в значної мірі ускладнює їх повторне використання та 

зв'язків між різними частинами бібліотек. Цей проект відпрацьовуватиме 
нові технічні умови для публікації у форматі для комп’ютерної, а також 

форматів для читання людиною. Цей проект все ще шукає підтримки 

Голів делегацій. 
 

Після Форуму СЕФАКТ ООН в Бангкоку було запущено ряд нових проектів. 

• Група «Транспорт і логістика» запустила проект «Трубопровід» логістичних 

даних в якості підмножини Мультимодальної Транспортної Моделі 

Довідкових Даних»» (ММТСМД-MMTRDM). Цей проект спрямований на 

отримання якісніших даних з джерела таких даних, як це описано в ряді проектів 

ЄС, включаючи Cassandra і CORE. 

Услід за доменом по Довідкової моделі даних ланцюга поставок та в рамках 

підходу, орієнтованого на процес, домен Управління ланцюгами поставок 
почав перегляд більшості Міжгалузевих напрацювань для того, щоб гарантувати, 

що вони підпадають під дію цієї моделі довідкової інформації і, що всі вони 

розвиваються гармонійно. Цей проект додатково потребує підтримки ще двох 

Глав делегацій. 

В області розробки програми «Методологія і технологія» запущено три нові 

проекти. Всім трьом проектам необхідна підтримка Глав делегацій: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fcefact%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D9601488
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• Проект, спрямований на пошук найкращих способів подання геопросторових 
координат в бібліотеці ключових компонентів ООН. 

 Оновлення "Заголовка стандартного бізнес документа", який 

призначений для вирівнювання з Конвертом бізнес документа OASIS, 
BDE.  

 Проект «Визначення процедур і методологій для створення списку 

кодів, управління і технічного обслуговування».  
 

Публічний огляд / Очікування на коментарі 
• The Supply Chain Reference Data Model (SCRDM) project (Проект Еталонної 

моделі даних ланцюга поставок (SCRDM)) з 29 серпня впродовж двох 

місяців перейшов у фазу публічного огляду. Кінцеві результати доступні на 

сторінці CUE. (Сторінка спільних розробок (використання) СЕФАКТ ООН). 

 Проект по механізму моніторингу спрощення процедур транспорту і 

торгівлі (TTFMM) завершив свою запропоновану рекомендацію і 

керівництво.  
Громадське обговорення було відкрито до 14 грудня. Документи доступні на 

РСР.  

 В домені Єдиного вікна завершено остаточну версію "Технічної записки з 
Термінології Єдиного вікна та інших електронних платформ (Technical 
Note on Terminology for Single Window and Other Electronic Platforms)".  

Громадське обговорення було відкрито до 14 грудня. Документи доступні на 

ССВ. 

Повний перелік діючих проектів на сайті СЕФАКТ 

https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=1901441 

 

МАЙБУТНІ ЗАХОДИ 
29-й Форум СЕФАКТ ООН в Женеві (Швейцарія) - з 27 по 31 березня 2017 

року. 

Третя щорічна Сесія ЛОКОД ООН (UN/LOCODE) в Женеві, Швейцарія 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fcefact%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D9601777
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=uk&a=https%3A%2F%2Fwww2.unece.org%2Fcefact%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D9601777
https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=1901441
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Захід буде проведено під час Форуму СЕФАКТ ООН. Точна дата ще не визначена. 
(Орієнтовно - четвер, 30 березня, або у середу і четвер, 29-30 березня. 
23-я Пленарна сесія СЕФАКТ ООН в Женеві (Швейцарія) - з 3 по 4 квітня 

2017 року. 
Докладніше на сайті СЕФАКТ ООН: http://www.unece.org/cefact.html 


