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أوالً :مقدمة
لقد حققت منظمة الجمارك العالمية العديد من االنجازات منذ انشائيا؛ ومع ىذا ،تبقى فرص التحسين

والتحديات المقبمة غاية في األىمية ،مما يدفع المنظمة إلى المضي قدماً في االستجابة بفعالية لمبيئة الدولية

المعقدة ودائمة التغير من خالل إعداد وثيقة سياسة استراتيجية رفيعة المستوى تتضمن أىدافاً واضحة
وممموسة وسيمة المراقبة .فمن الميم لمغاية أن يكون لدينا أداة استراتيجية تحدد المبادرات واألنشطة

الضرورية.

تمعب منظمة الجمارك العالمية دو اًر محورياً في تطوير المعايير الدولية وتحفيز تنفيذىا من أجل تسييل

التجارة المشروعة وضمان تحصيل عادل لإليرادات وحماية لممجتمع مما يؤدي إلى الرخاء االقتصادي ،وىذا

يعد السبب في توجيو موارد منظمة الجمارك العالمية وجيودىا نحو تحقيق ىذه األىداف .كون أىم مورد في
المنظمة ىو موظفييا ،تعتبر الخطة االستراتيجية  2022-2019بمثابة الوثيقة التي تعرفيم باألىداف

االستراتيجية التي حددىا األعضاء واألولويات  /المبادرات االستراتيجية التي يتعين إنجازىا من أجل تحقيق

رؤية المنظمة.

تساىم الخطة االستراتيجية المقترحة لمنظمة الجمارك العالمية  2022-2019في بيان الرسالة
لممنظمة فيما يتعمق بتنفيذ االعمال االستراتيجية وضمان استم اررية دور منظمة الجمارك العالمية باعتبارىا

المنظمة الدولية الوحيدة التي تركز بالكامل عمى وضع المعايير الدولية لإلجراءات الجمركية وتعزيز التعاون
بين اإلدارات الجمركية وبناء القدرات الجمركية العضائيا.
تأخذ ىذه الوثيقة بعين االعتبار األولويات االستراتيجية الرئيسة التي تم تحديدىا من خالل ورش العمل

اإلقميمية الست التي عقدت خالل الفترة من أيمول إلى تشرين ثاني  ،2018بيدف ضمان تحقيق المنظمة
ألىدافيا االستراتيجية.

تبدأ ىذه الوثيقة بمقدمة موجزة ،ويعرض القسم الثاني البيانات المؤسسية مع بيان رسالة ورؤية منظمة

الجمارك العالمية ،وكذلك القيم التي تؤمن بيا ىي وأعضائيا .يحتوي القسم الثالث عمى الخريطة االستراتيجية
الجديدة ،التي تترجم الخطة االستراتيجية المتأتية من منيجية التخطيط المعروفة باسم بطاقة األداء المتوازن
المتوازن ( )BSCوفقًا لمنظوراتيا التقميدية األربعة :النتائج ،المستخدمون الرئيسيون ،العمميات الداخمية ،التعمم
والنمو .لقد رأى األعضاء أنو من المناسب اإلبقاء عمى منظور متقاطع شامل في الخطة االستراتيجية ،مع
مراعاة أىمية مسالة القدرات التنظيمية .لذلك ،تمت إضافة منظور محدد لمقضايا الشاممة .ىذا ويصف القسم
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الرابع األىداف االستراتيجية بموجب كل من وجيات النظر الخمس ،ويورد القسم الخامس ويصف مؤشرات
األداء الرئيسة التي ستساعد في قياس تنفيذ الخطة االستراتيجية.

أما القسم السادس ،فيحدد األولويات االستراتيجية والمبادرات المستجدة المحددة لفترة الثالث سنوات.
أخير ،يقدم القسم السابع مالحظات منيجية حول إنشاء وادارة الخطة المستقبمية لمخطة االستراتيجية لمنظمة
و اً

الجمارك العالمية .2022-2019

كنتيجة لعممية التشاور مع األعضاء والتي أجريت من خالل استبيان وست ورش عمل إقميمية عقدت
خالل النصف الثاني من عام  ،2018تم تحديد ثالثة أىداف استراتيجية في منظور األعضاء ،وثمانية في
منظور العمميات الداخمية ،وثالثة في منظور التعمم والنمو ،واثنان تحت القدرات التنظيمية .وتدخل جميع ىذه
األىداف في تحقيق الغاية االستراتيجية الرئيسية المنصوص عميو في منظور النتائج ،أي توفير القيادة
والتوجيو والدعم إلدارات الجمارك.

بالنظر إلى الطريقة التي تنفذ بيا منظمة الجمارك العالمية عممياتيا ،ولغايات تسييل مراقبة وتنفيذ

وفيم الخطة االستراتيجية  ،2022-2019تدمج الخريطة االستراتيجية األىداف االستراتيجية في ثالث فئات
واسعة وىي :التيسير وتحصيل اإليرادات وحماية المجتمع ،ويكون إنجاز ىذه األىداف الثالثة مدعوماً من

خالل ثماني عمميات مترابطة تيدف إلى توفير األدوات الالزمة لتطوير المعايير الدولية كأدوات تعزز تنسيق
اإلجراءات الجمركية ،وتعزز التعاون فيما بين اإلدارات الجمركية من ناحية وبين الجمارك وأصحاب

المصمحة اآلخرين من ناحية أخرى ،باالضافة الى تقديم مساعدة ىادفة لبناء القدرات ودعم األعضاء في

تحقيق أىدافيم.

إن استخدام التكنولوجيا (بما في ذلك استخدام البيانات كحل إلجراءات جمركية ذات كفاءة وفعالية) ،إلى
جانب مشاريع البحوث واستراتيجية االتصال الفعالة ،وىي ثالثة مجاالت تؤثر بشكل تقاطعي في تحقيق

األىداف االستراتيجية؛ لذلك ،فإن منظمة الجمارك العالمية بحاجة إلى تركيز جيودىا عمى ىذه المجاالت
الثالثة من أجل تحقيق التعمم والنمو المستدامين.
لغايات تنفيذ الخطة االستراتيجية  ،2022-2019سيتم تقديم ممحق جديد يحتوي عمى الخطة التنفيذية

لكل عام ،وستحدد خطط التنفيذ السنوية ىذه اإلجراءات االستراتيجية الضرورية المتوقع تنفيذىا من قبل
منظمة الجمارك العالمية والنتائج المرتبطة بيا وفقًا لألىداف االستراتيجية المحددة في الخريطة االستراتيجية،
مع مراعاة األولويات  /المبادرات االستراتيجية .كما سيتم توفير تقرير يتم تحديثو بانتظام عمى اإلنترنت،

بيدف تزويد األعضاء بوسيمة دائمة لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية والتحقق من صحتيا.
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ومن خالل دعم ومشاركة أعضاء المنظمة ،والجيود المستمرة التي يبذليا موظفو األمانة  ،ستحقق

منظمة الجمارك العالمية أىدافيا االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية .2022 -2019

ثانياً :الوضع التنظيمي

بيان الرسالة
"تقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير المعايير الدولية  ،وتعزيز التعاون وبناء القدرات لتسييل التجارة

المشروعة  ،وضمان تحصيل إيرادات عادلة وحماية المجتمع  ،وتوفير القيادة والتوجيو والدعم إلدارات
الجمارك".

بيان الرؤية
"التقريب بين اإلدارات الجمركية من أجل عالم أكثر أماناً وازدىا اًر .الحدود تفصل ،والجمارك تصل"

القيم
نحن منظمة قائمة عمى المعرفة وموجية نحو العمل.
نؤمن بإجراءات حوكمة شفافة ذات مصداقية وقابمية لممراجعة.
نستجيب ألعضائنا وألصحاب المصمحة في التجارة ولممجتمع.
نستفيد من التكنولوجيا واالبتكار.
نؤمن بالشمولية والتنوع والمعاممة العادلة والفرص المتاحة لمجميع.
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ثالثاً :الخريطة االستراتيجية

توفير القيادة والتوجيه ودعم اإلدارات الجمركية

ما الذي ترٌد
منظمة الجمارك
العالمٌة تحقٌقه؟
(النتائج)
ما الذي ٌحتاجه
المستخدمٌن
الرئٌسٌن
(اإلدارات
الجمركٌة)
( األعضاء)

تسهٌل التجارة
الهدف االستراتٌجً 1
مبادرات للمضً قدما
لمزٌد من التسهٌل

المعايير الدولية

العملية االستراتيجية 1
حزمة التنافسٌة

تحصٌل اإلٌرادات
الهدف االستراتٌجً2
مبادرات لضمان
أفضل جمع لإلٌرادات

حماٌة المجتمع
الهدف االستراتٌجً
 .3مبادرات لضمان
أفضل حماٌة للمجتمع

بناء المقدرة

التعاون

العملية االستراتيجية 4
حزمة التطوٌرالتنظٌمً

العملية االستراتيجية  2العملية االستراتيجية 5
العملٌات المشتركة وتبادل المعلومات
حزمة اإلٌرادات

ما هً النشاطات
التً سنتعهد
بالقٌام بها؟
(عملٌات
المنظمة)

ما الذي نحتاجه
لدعم عملٌات
منظمة
الجمارك
العالمٌة؟
(التعلم
والتطوٌر)

العملية االستراتيجية 3
حزمة االلتزام واالنفاذ

العملية االستراتيجية 6
تبادل المعرفة وأفضل الممارسات

العملية االستراتيجية 7
المساعدة الفنٌة وبناء المقدرة لتنفٌذ
المعاٌٌر الدولٌة

العملية االستراتيجية 8
المساعدة الفنٌة وأفضل الممارسات

 .1البحث والتحلٌل  .2استخدام التكنولوجٌا والبٌانات  .3إبراز مكانة منظمة الجمارك
العالمٌة والتروٌج لدور الجمارك
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(المنظمة
بحاجة إلى)
 .1توزٌع العمل
المركز
والمخصص
 .2استخدام
مصادر
الموازنة
والمساءلة
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رابعاً :األهداف االستراتيجية
النتائج
الغاية االستراتيجية .توفير القيادة والتوجيو والدعم لإلدارات الجمركية
حددت منظمة الجمارك العالمية غايتيا االستراتيجية لتوفير القيادة والتوجيو والدعم ألعضائيا .وليذا

الغرض ،تركز منظمة الجمارك العالمية عمى تنفيذ المبادرات التي تشجع المزيد من التسييل وتحصيل
اإليرادات بشكل أفضل وأكثر إنصافاً وحماية أفضل لممجتمع .كما تواصل منظمة الجمارك العالمية وضع

وتحديث وترويج أدوات ووثائق المنظمة الخاصة باإلجراءات الجمركية الحديثة ،كما تواصل أيضاً تقديم

المساعدة الفنية ألعضائيا وفقًا الحتياجاتيم ،والتوجيو واألدوات الالزمة لتعميق التعاون.
منظور األعضاء

اليدف االستراتيجي  .1التسييل
اليدف االستراتيجي  .2تحصيل اإليرادات
اليدف االستراتيجي  .3حماية المجتمع
ييدف تحسين عمميات منظمة الجمارك العالمية  -من خالل تطوير المعايير الدولية ،وتعزيز التعاون

وتقديم برامج بناء القدرات المصممة خصيصاً  -إلى تزويد األعضاء بأدوات ووثائق المنظمة الالزمة لتوفير

مزيد من التسييالت ،وتحسين جمع اإليرادات وتقديم حماية أفضل لممجتمع .إن ىذه األىداف االستراتيجية

الثالثة تتوافق مع تعريف دور الجمارك في عالم اليوم ،فمن المتوقع من منظمة الجمارك العالمية كمؤسسة
عالمية حديثة وديناميكية أن تزود األعضاء بمبادرات مختمفة تيدف إلى تأىيميم لمواجية التحديات الحالية

والتحديات المستقبمية.
تيدف الخطة االستراتيجية إلى االستجابة لتوقعات األعضاء بأفضل طريقة ممكنة ،مع تركيز جيود

المنظمة عمى عدد معين من العمميات الممموسة التي ستسمح باستكمال الغاية الرئيسة واألىداف في الخطة
االستراتيجية.
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عمميات منظمة الجمارك العالمية
سيتم تنفيذ مختمف المبادرات المتخذة فيما يتعمق باألىداف االستراتيجية المفصمة أعاله بشكل رئيسي من

خالل ثالثة أنواع من األنشطة ،وىي تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون وتوفير دعم بناء القدرات.
المعايير الدولية

يتوجب عمى منظمة الجمارك العالمية تنفيذ أنشطتيا بيدف ضمان أن تستفيد إدارات الجمارك ،بصفتيا

أصحاب المصمحة الرئيسيين ،من تطوير وتحديث المعايير الدولية ،وتشجيع تبني تمك المعايير بما يحقق
تجارة أكثر أمناً وشرعية وتحصيالً عادالً لإليرادات .إن تشجيع واستخدام حزم منظمة الجمارك العالمية

الرئيسية ،اال وىم حزمة التنافسية االقتصادية) ، (ECPوحزمة اإليرادات ) (RPوحزمة االمتثال واإلنفاذ

) ،(CEPوحزمة التطوير التنظيمي) ، (ODPسيشكل عامال حاسماً في تطوير وتحديث وتنفيذ المعايير
الدولية.

العممية االستراتيجية .1حزمة التنافسية االقتصادية
ستقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير وتحديث أدوات ووثائق إلطالق العنان لإلمكانات الكبيرة في

تحديث اإلجراءات الجمركية من خالل تنفيذ حمول تكنولوجيا المعمومات ،واالنتقال إلى إجراءات جمركية فعالة

مثل تمك التي تعزز تسييل التجارة المشروعة من خالل استراتيجية فعالة إلدارة المخاطر .وتشكل ىذه
األدوات جزًءا من حزمة التنافسية االقتصادية (.)ECP

العممية االستراتيجية  .2حزمة االيرادات
ستقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير وتحديث أدوات ووثائق مرتبطة بجمع اإليرادات .وتوجو منظمة
الجمارك العالمية اعضائيا من خالل الترويج لالستخدام المكثف لحمول تكنولوجيا المعمومات نحو التحصيل
العادل لمضرائب والرسوم عبر الحدود حيث تشكل ىذه األدوات جزًءا من حزمة اإليرادات (.)RP

العمميات االستراتيجية  .3حزمة االمتثال واالنفاذ
ستقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير وتحديث أدوات ووثائق المنظمة التي تسعى إلى حماية المجتمع

بشكل أفضل ،مع مراعاة دور الجمارك كخط الدفاع األول حيث تشكل ىذه األدوات جزًءا من حزمة االمتثال
واإلنفاذ (.)CEP
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العمميات االستراتيجية  .4حزمة التطوير التنظيمي
تقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير وتحديث أدوات ووثائق المنظمة بيدف توفير الدعم الالزم إلدارات

الجمارك التي ترغب في تحسين قدراتيا التنظيمية حيث تشكل ىذه األدوات جزًءا من حزمة التطوير التنظيمي
(.)ODP
التعاون
تشجع منظمة الجمارك العالمية التعاون بين األعضاء ووكاالت الحدود األخرى من خالل تنفيذ العمميات
المشتركة القائمة عمى تبادل المعمومات واإلجراءات المنسقة وتحميل وتفسير البيانات واالستخدام المشترك

لمتكنولوجيا.

العممية االستراتيجية  .5العمميات المشتركة وتبادل المعمومات
يعد تبادل المعمومات والمعمومات االستخباراتية أحد الركائز االستراتيجية لمتعاون في منظمة الجمارك

العالمية ،حيث تواصل منظمة الجمارك العالمية تعزيز ىذا التبادل بين األعضاء .كما ستواصل تنسيق
العمميات المشتركة بين أعضائيا ومع الوكاالت األخرى لممساىمة في مكافحة االتجار غير المشروع
والتيريب وآفة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية في القطاعات الحساسة وعالية المخاطر.

العممية االستراتيجية  .6مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات
تعمل منظمة الجمارك العالمية عمى تعزيز تبادل المعرفة ومشاركة السياسات وأفضل الممارسات من
خالل تنظيم الميمات والفعاليات الدولية واإلقميمية وتشجيع االجتماعات بين االدارات الجمركية وورش العمل
والمنتديات.

بناء القدرات
دور محورياً في تطوير
تمعب منظمة الجمارك العالمية ،باعتبارىا المركز العالمي لمتميز الجمركيً ،ا
وتعزيز ودعم تنفيذ المعايير واإلجراءات واألنظمة الجمركية الحديثة ،حيث ستبقى رائدة في توفير بناء القدرات
والمساعدة الفنية ألعضائيا وفقًا الحتياجاتيم .كما ستواصل منظمة الجمارك العالمية تطوير وتحفيز األدوات
لمساعدة األعضاء في تعزيز التطوير التنظيمي لدييم.
8

ترجمة الجمارك االردنية

العممية االستراتيجية  .7المساعدة الفنية والتدريب واألدوات الالزمة لتنفيذ المعايير الدولية
توفر منظمة الجمارك العالمية األدوات وبناء القدرات لألعضاء وفقًا الحتياجاتيم المعمنة و/أو
االحتياجات المحددة من خالل أدوات قياس األداء .كما تساعد منظمة الجمارك العالمية األعضاء في تنفيذ

أدوات ووثائق المنظمة التي تم تطويرىا لخدمة حزمة االمتثال واإلنفاذ وحزمة االيرادات وحزمة التنافسية
االقتصادية وحزمة التطوير التنظيمي.

العممية االستراتيجية  .8المساعدة الفنية والتدريب واألدوات المتعمقة بتنمية األفراد
كجزء من حزمة التطوير التنظيمي  ،ODPتوفر منظمة الجمارك العالمية األدوات وبناء القدرات

ألعضائيا وفقاً الحتياجاتيم ،وذلك بتوجيييم لتنفيذ أفضل الممارسات التنظيمية التي تساعدىم عمى تطوير

قدرات أفرادىم في بيئة عمل سميمة من خالل تعزيز القيادة والنزاىة واالبتكار وغيرىا.
التعمم والتطوير لدعم عمميات منظمة الجمارك العالمية

التعمم والتطوير .1البحث والتحميل
تقوم منظمة الجمارك العالمية بتطوير تقارير الدراسة والمسح البيئي واألوراق األخرى التي يمكن أن

تساعد أعضائيا في تحقيق أىدافيم االستراتيجية .وتركز األوراق البحثية والتحميالت عمى االتجاىات الرئيسة
ومراعاة الفرص والتيديدات لمعمميات الجمركية ،وكيفية االستفادة منيا/التخفيف منيا .كما تواصل منظمة
الجمارك العالمية تعزيز شراكاتيا البحثية مع األوساط األكاديمية والممارسين.

التعمم والتطوير .2استخدام التكنولوجيا والبيانات
ستأخذ منظمة الجمارك العالمية ،في االعتبار في جميع أنشطتيا ،استخدام التقنيات ،وستواصل إطالع

األعضاء بشأن آخر التطورات في حمول تكنولوجيا المعمومات لإلجراءات واألىداف الجمركية ،حيث يعد
االستخدام الفعال لمبيانات والمنيجيات ذات الصمة لمعالجتيا وتحميميا بمثابة ميمة أساسية لمجمارك الرقمية.

التعمم والتطوير .3ابراز مكانة منظمة الجمارك العالمية والترويج لدور الجمارك
من خالل تحديث وتنفيذ استراتيجية اتصال فعالة والتفاعل مع المتعاممين اإلستراتيجيين اآلخرين ،ستقوم
منظمة الجمارك العالمية بالترويج ألدواتيا ووثائقيا ،وكذلك نتائجيا الرئيسة ،باإلضافة إلى زيادة الوعي
بأىمية دور الجمارك في التجارة واألمن والتنمية اإلقتصادية العالمية.
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القدرة التنظيمية

القدرة التنظيمية .1تخصيص العمل المتخصص والمركز
تضم منظمة الجمارك العالمية مجموعة من األشخاص ذوي الكفاءة العالية والموىوبين القادرين عمى
قيادة المناقشات نحو تحديد وتحديث المعايير الدولية ،ويجب أن يتماشى وقت وجيود األمانة مع األولويات

التي حددتيا الخطة االستراتيجية.

القدرة التنظيمية .2استخدام موارد الميزانية والمساءلة
تحتفظ أمانة منظمة الجمارك العالمية بمستوى ٍ
عال من الحكم الرشيد والشفافية  ،جنباً إلى جنب مع

إدارة مسؤولة وفعالة وذات كفاءة لمموارد المالية .كما تقوم أمانة منظمة الجمارك العالمية بإعداد مقترح
الموازنة السنوية لمنظر فيو وقبولو من قبل المجنة المالية .ويتم كذلك تنفيذ خطة التدقيق عمى النحو الذي
وافقت عميو لجنة التدقيق.
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خامساً :مؤشرات األداء الرئيسة

المنظور االستراتيجي

الوصف

مؤشر األداء
منظور النتائج

الغايات االستراتيجية .توفير القيادة والتوجيو مجموع المبادرات أو اإلجراءات التي

والدعم لإلدارات الجمركية

عدد المبادرات أو اإلجراءات التي تم تنفيذىا

تم تنفيذىا لتوفير القيادة والتوجيو والدعم لتوفير القيادة واإلرشاد والدعم لإلدارات

لإلدارات الجمركية  /المبادرات أو

الجمارك مقابل عدد المبادرات واإلجراءات

اإلجراءات المقدرة

المقدرة

منظور األعضاء
اليدف االستراتيجي .1مبادرات لمتحرك

عدد المبادرات التي تم تطويرىا أو

إجمالي عدد اإلجراءات التي تم إجراؤىا

نحو مزيد من التسييل

تحديثيا لمتحرك نحو مزيد من التسييل

لتزويد األعضاء باألدوات المناسبة لمتحرك

(األدوات المحدثة أو الجديدة ،التعاون،

نحو مزيد من تسييل التجارة مقابل عدد

بناء القدرات) /عدد المبادرات المقدرة

اإلجراءات المخطط ليا في البداية في ىذا

التي سيتم تطويرىا أو تحديثيا لمتحرك

المجال

نحو التسييل
اليدف االستراتيجي .2مبادرات لتأمين جمع عدد المبادرات التي تم تطويرىا أو
أفضل اإليرادات

إجمالي عدد اإلجراءات التي تم تنفيذىا

تحديثيا لضمان تحصيل افضل

لتزويد األعضاء باألدوات المناسبة لتأمين

لاليرادات (األدوات المحدثة أو الجديدة

تحصيل إيرادات أفضل وأكثر إنصافًا مقابل
عدد اإلجراءات المخطط ليا في البداية في

المبادرات المقدرة التي سيتم تطويرىا أو

ىذا المجال

 ،التعاون  ،بناء القدرات)  /عدد

تحديثيا لضمان تحصيل أفضل
لاليرادات
اليدف االستراتيجي .3مبادرات لضمان

حماية أفضل لممجتمع

عدد المبادرات التي تم تطويرىا أو

إجمالي عدد اإلجراءات التي تم تنفيذىا

تحديثيا لضمان حماية أفضل لممجتمع

لتزويد األعضاء باألدوات المناسبة لضمان

(األدوات المحدثة أو الجديدة  ،التعاون

حماية أفضل لممجتمع مقابل عدد اإلجراءات

 ،بناء القدرات)  /العدد التقديري

المخطط ليا في البداية في ىذا المجال

لممبادرات التي سيتم تطويرىا أو

تحديثيا لضمان حماية أفضل لممجتمع
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منظور عمميات منظمة الجمارك العالمية
العممية االستراتيجية  .1حزمة التنافسية

االقتصادية

عدد األدوات والوثائق التي تم تطويرىا
أو تحديثيا في الحزمة التنافسية

الكفاءة في تطوير وتحديث أدوات ووسائل

العممية االستراتيجية 1

االقتصادية  /العدد التقديري لألدوات
والوثائق المطموب تطويرىا أو تحديثيا
في الحزمة التنافسية االقتصادية لمفترة
عدد األدوات والوثائق لمحزمة التنافسية

االقتصادية التي نفذىا األعضاء /

قياس تطبيق أدوات العممية االستراتيجية 1

مقارنة بالتوقعات األولية

العدد التقديري لألدوات المنفذة لمفترة
العممية االستراتيجية  .2حزمة االيرادات

عدد األدوات والوثائق لحزمة اإليرادات

الكفاءة في تطوير وتحديث أدوات وأدوات

والنصائح والق اررات حول تحصيل

العممية االستراتيجية 2

اإليرادات المطورة أو المحدثة  /عدد

األدوات والوثائق المحدثة والمقدرة

لحزمة اإليرادات والنصائح والق اررات
حول تحصيل اإليرادات التي سوف يتم
تطويرىا أو تحديثيا لمفترة
عدد من أدوات ووثائق المنظمة من

حزمة اإليرادات المنفذة من قبل

قياس تطبيق أدوات العممية االستراتيجية 2

مقارنة بالتوقعات األولية

األعضاء  /العدد المقدر لألدوات
المنفذة لمفترة
العممية االستراتيجية  .3حزمة االمتثال

عدد من األدوات والوثائق التي تم

الكفاءة في تطوير وتحديث أدوات ووثائق

واإلنفاذ

تطويرىا أو تحديثيا في حزمة االمتثال

المنظمة لمخطة االستراتيجية 3

واإلنفاذ  /العدد المقدر لألدوات

والوثائق التي سيتم تطويرىا أو تحديثيا
في في حزمة االمتثال واإلنفاذ لمفترة
عدد األدوات والوثائق في حزمة

قياس تنفيذ أدوات لمعممية االستراتيجية 3

االمتثال واإلنفاذ التي نفذىا األعضاء /

مقارنة بالتوقعات األولية

العممية االستراتيجية  .4حزمة التطوير

عدد األدوات والوثائق التي تم تطويرىا

الكفاءة في تطوير وتحديث أدوات ووثائق

التنظيمي

أو تحديثيا في حزمة التطوير التنظيمي

العممية االستراتيجية 4

العدد المقدر لألدوات المنفذة لمفترة

 /العدد المقدر لألدوات والوثائق التي
سيتم تطويرىا أو تحديثيا في حزمة
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التطوير التنظيمي لمفترة
عدد األدوات والوثائق في حزمة

قياس تنفيذ أدوات العممية االستراتيجية 4

التطوير التنظيمي المنفذة من قبل

مقارنة بالتوقعات األولية

األعضاء  /العدد التقديري لألدوات

المنفذة لمفترة
العممية االستراتيجية  .5العمميات المشتركة

عدد العمميات المشتركة التي تم تنفيذىا

وتبادل المعمومات

لمكشف عن المعامالت غير القانونية /

الكفاءة في تحقيق اليدف المقدر

العدد التقديري لمعمميات المشتركة لمفترة
العممية االستراتيجية  .6تبادل المعرفة

عدد الخالصات المحدثة أو المنشورة /

وأفضل الممارسات

العدد المقدر لمخالصات التي يتعين

يقيس الكفاءة في تحقيق اليدف المحدد

تحديثيا أو نشرىا لمفترة

عدد الميام واالجتماعات والفعاليات

يقيس الكفاءة في تحقيق اليدف التقديري

وورش العمل التي نظمت لتبادل
المعرفة  /العدد المقدر لالجتماعات
والمناسبات وورش العمل التي نظمت
لتبادل المعرفة خالل الفترة

العممية االستراتيجية  .7المساعدة الفنية

عدد األعضاء الذين قدم ليم الدعم في

الكفاءة في الدعم المقدم مقابل الدعم

وبناء القدرات لتنفيذ المعايير الدولية

ميمات المساعدة الفنية وبناء القدرات

المطموب في الحزمة التنافسية االقتصادية

في الحزمة التنافسية االقتصادية  /عدد
األعضاء الطالبين لميمات بناء

القدرات المتعمقة بتنفيذ الحزمة التنافسية

االقتصادية
عدد األعضاء المدعومين بالمساعدة

الكفاءة في الدعم المقدم مقابل الدعم

الفنية وميمات بناء القدرات في حزمة

المطموب فيما يتعمق بحزمة اإليرادات

االيرادات  /عدد األعضاء الذين

يطمبون ميام بناء القدرات المتعمقة

بتنفيذ حزمة االيرادات
عدد األعضاء الذين تم دعميم ميمات

الكفاءة في الدعم المقدم مقابل الدعم

المساعدة الفنية وبناء القدرات في حزمة

المطموب في حزمة االمتثال واالنفاذ

االمتثال واالنفاذ  /عدد األعضاء

الطالبين لميام بناء القدرات المتعمقة

بتنفيذ الحزمة التنافسية االقتصادية
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عدد األعضاء الذين تم دعميم ميمات

الكفاءة في الدعم المقدم مقابل الدعم

المساعدة الفنية وبناء القدرات في حزمة

المطموب في حزمة التطوير التنظيمي

التطوير التنظيمي  /عدد األعضاء

الطالبين لميمات بناء القدرات المتعمقة
بتنفيذ حزمة التطوير التنظيمي
عدد األعضاء الذين تم دعميم ميمات

قدرة منظمة الجمارك العالمية عمى االستجابة

المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال بشكل إيجابي الحتياجات األعضاء في مجال
تنفيذ المعايير الدولية  /عدد األعضاء

تنفيذ المعايير الدولية

الطالبين لبناء القدرات عمى المعايير

الدولية
العممية االستراتيجية  .8المساعدة الفنية

عدد األعضاء الذين تم دعميم في

قدرة منظمة الجمارك العالمية عمى االستجابة

والتدريب عمى تنمية األفراد

ميام بناء القدرات في تنمية األفراد /

بشكل إيجابي الحتياجات األعضاء في مجال

عدد األعضاء الطالبين بناء القدرات

تنمية األفراد

في مجال تنمية األفراد
التعمم والتطوير لدعم منظور العمميات التي تقوم بها منظمة الجمارك العالمية
التعمم والتطوير .1البحث والتحميل

عدد األوراق البحثية والتحميالت التي

الوصول إلى اليدف المحدد سنوياً لنشر

نشرتيا منظمة الجمارك العالمية  /العدد األوراق البحثية
المقدر لألوراق والتحميالت

التعمم والتطوير .2استخدام التكنولوجيا

عدد األدوات والوثائق التي تتضمن

عدد األدوات التي تم تطويرىا ضمن حزم

والبيانات

استخدام حمول تكنولوجيا المعمومات /

منظمة الجمارك العالمية المختمفة والتي

العدد المقدر لألدوات والمبادرات التي

تتضمن استخدام تكنولوجيا المعمومات

تتضمن استخدام تكنولوجيا المعمومات
التي تنتجيا منظمة الجمارك العالمية

لمفترة
عدد أدوات ووثائق المنظمة الصادرة

كفاءة التدابير في الوصول إلى اليدف

بشأن تحميل البيانات  /عدد أدوات
ووثائق المنظمة المقدرة التي تتضمن

تحميالت البيانات التي ستصدر خالل
الفترة

التعمم والتطوير .3ابراز مكانة منظمة

تنفيذ استراتيجية االتصال

الجمارك العالمية والترويج لدور الجمارك

تطوير استراتيجية االتصال وتحديد مؤشر
األداء الرئيسي الذي يمكن من تنفيذ
استراتيجية االتصال التي يتعين مراقبتيا
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عدد الفعاليات أو المؤتمرات التي

ممثمو منظمة الجمارك العالمية المشاركين

نظمتيا المنظمات الدولية األخرى

في المناسبات الدولية وتعزيز دور الجمارك

أو القطاع الخاص التي تشارك فييا

منظمة الجمارك العالمية  /عدد
الدعوات المستممة

منظور القدرة التنظيمية
القدرة التنظيمية .1توزيع العمل المتخصص مواءمة الجيود مع األولويات  ،مع

والمركز

مراعاة العدد المحدود لألشخاص

نسبة الجيد أو الوقت الذي يوفره الموظفون
لألولويات اإلستراتيجية

العاممين في األمانة العامة
القدرة التنظيمية .2استخدام موارد الميزانية

الموارد المخصصة لألولويات

نسبة الموارد المخصصة لألولويات

والمساءلة

االستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية

االستراتيجية  ،مقارنة بإجمالي المخصصات

 /إجمالي موارد المنظمة

في منظمة الجمارك العالمية

تنفيذ خطة التدقيق

تطوير خطة التدقيق السنوية ومراقبة تنفيذىا
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سادساً :األولويات االستراتيجية والمبادرات المستجدة 2022 - 2019
• اإلدارة المنسقة لمحدود
تطوير وتحديث األدوات والبرامج الخاصة باإلدارة المنسقة لمحدود والنافذة الواحدة التي تساعد إدارات
الجمارك عمى تطوير مبادرات لتحسين التنسيق مع الوكاالت الحدودية األخرى إلدارة تدفقات التجارة بكفاءة
وضمان تحصيل اإليرادات بشكل مناسب.

• اتفاقية كيوتو المعدلة ()RKC
االستمرار في الترويج التفاقية كيوتو المعدلة واجراء مراجعة شاممة ،وفقاً لخطة العمل المعتمدة.
•

التجارة اإللكترونية

دعم تنفيذ إطار معايير التجارة اإللكترونية عبر الحدود وتعزيز استخدامو عمى نطاق واسع.
•

السالمة واألمن
تطوير وتحديث األدوات والبرامج التي تدعم برامج منظمة الجمارك العالمية المتعمقة بالسالمة واألمن من

خالل تعزيز التعاون بين الجمارك والوكاالت الحدودية األخرى واستخدام تحميل البيانات المتقدم.
•

النظام المنسق

تحسين النظام المنسق في قابميتو لالستخدام واالستدامة.
• استراتيجية بناء القدرات
تحسين استراتيجية بناء القدرات وتنفيذىا ،مع اتباع نيج شمولي ،من خالل مساعدة األعضاء عمى تبني

وتنفيذ األدوات والبرامج.
•

قياس االداء
إنشاء مجموعة عمل لتطوير أداة جديدة لقياس األداء الجمركي واشراك المنظمات الخارجية المشاركة في

قياس األداء الجمركي لعكس وجيات النظر الجمركية.
•

النزاهة

تعزيز النزاىة والكفاءة المينية لموظفي الجمارك بالتعاون مع المتعاممين الخارجيين.
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• الجمارك الرقمية وتحميل البيانات
توجيو الجمارك في رقمنة عممياتيا من خالل االستفادة من التقنيات واستخدام تحميالت البيانات.

سابعاً :المنهجية
بناء عمى منيجية بطاقة
تم تطوير الخطة االستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية لمفترة ً 2022-2019
األداء المتوازن ( ،)BSCوالتي تمكن من تخطيط اإلستراتيجية وتنفيذىا وتعمميا.
تم استخدام ىذه المنيجية من أجل متابعة عممية اإلدارة االستراتيجية التي ستساعد المنظمة في الوفاء

ببيان الميمة وبيان الرؤية واألىداف االستراتيجية كما ىو موضح في دورة اإلدارة االستراتيجية التالية:

التعلم
 المراقبة -التقٌٌم والتكٌٌف

التخطٌط
 تحدٌد االستراتٌجٌة -ترجمة االستراتٌجٌة

التنفٌذ
 المواءمة التنظٌمٌة -تنفٌذ االعمال
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التخطيط

تحديد االستراتيجية
• تحدد منظمة الجمارك العالمية وأعضائيا بيان رسالة المنظمة وبيان الرؤية والقيم.
• يحدد األعضاء واألمانة األولويات.
تقوم األمانة بتحميل داخمي لموضع الحالي وتجري مسحاً بيئياً.
• يحدد األعضاء واألمانة الغاية االستراتيجية الرئيسية التي تساعد عمى تنسيق الجيود والموارد.
أخيرا ،يقرر األعضاء واألمانة االستراتيجية التي ستوجو المنظمة في تحقيق غايتيا االستراتيجية.
• ً

ترجمة االستراتيجية
• بإستخدام منيجية بطاقات األداء المتوازن  BSCتقوم منظمة الجمارك العالمية بترجمة بيان الرسالة وبيان
الرؤية والقيم والغايات االستراتيجية إلى أىداف استراتيجية.
• يتم وضع ىذه العناصر في واحدة من المنظورات الخمس لمخريطة االستراتيجية (وىي النتائج واألعضاء
والعمميات والتعمم والتطوير والقدرة التنظيمية) بطريقة تتفاعل جميعيا مع بعضيا البعض.

• تحديد مؤشرات األداء الرئيسة لكل من ىذه األىداف االستراتيجية.
• تحدد المبادرات الرئيسة أو األولويات االستراتيجية لموصول إلى األىداف االستراتيجية.

التنفيذ

المواءمة التنظيمية
 من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير ،من الضروري ضمان موائمة الجيود المؤسسية والموارد وتركيزىا
في مسار االستراتيجية.

• يجب نشر االستراتيجية عمى نطاق واسع عبر المنظمة ،بدءاً من مستويات اإلدارة العميا.
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• يتعين عمى كل مديرية تصميم الخريطة االستراتيجية الخاصة بيا بما يتماشى مع الخريطة االستراتيجية

الشاممة لمنظمة الجمارك العالمية

• وضع مؤشرات أداء ومجالس إدارة لكل مديرية  ،وموائمتيا مع خريطة تمك المديرية المحددة.

تنفيذ االعمال
تعد ىذه المرحمة األكثر أىمية من حيث ضمان التأثير االيجابي لإلستراتيجية عمى نتائج المنظمة .ولكي
تظير مؤشرات األداء الرئيسة تحسناً ،فإنو يتوجب التنفيذ الصحيح لإلجراءات والمبادرات
• الغرض من األولويات واإلجراءات االستراتيجية ىو تحسين العمميات االستراتيجية بحيث يتم في النياية
تحقيق نتائج أفضل.

التعمم

المراقبة
• باستخدام المعمومات التي تم الحصول عمييا من مؤشرات األداء الرئيسة ،يمكن لألعضاء واألمانة منع أو
تصحيح أي انحراف عن االستراتيجية.

• عن طريق تحميل المعمومات  ،يمكن معرفة سبب أي انحراف واقتراح الحمول.
• يتم تقييم الحمول المقترحة  ،واتخاذ قرار بتعديل عنصر واحد أو عدة عناصر في االستراتيجية.

التقييم والتكيف
• لضمان التنفيذ الصحيح لالستراتيجية ،توجد عممية مراجعة واعتماد متعددة الخطوات (لجنة السياسات
ولجنة التدقيق والمجنة المالية ولجنة السياسات ومجل المنظمة)

ار بالمصادقة عمى االستراتيجية وترتيبات تنفيذىا أو تعديميا.
• يتخذ مجمس المنظمة في نياية المطاف قر اً
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