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 2011يوم الجمارك العالمي 

 

المجتمع القائم "فلقد أصبحت مصطلحات مثل .  هذهأيامنا في واألعمالبيئة السياسة أمرا مميزا ل المعرفة أصبحت
رفة بالنسبة متداولة جدا، ولعل ذلك ما يفسر ازدياد أهمية المع" إدارة المعرفة"و " اقتصاد المعرفة"، "على المعرفة

 .لإلدارات الجمرآية وشرآائها التجاريين الدوليين

 هو احد واألساسيةن رعاية المعرفة واستخدام قوتها في القدرة على تكوين الرؤى الموضوعية إفي الحقيقة، ف
ي ها لجمارك القرن الحادعندما تبنت رؤيت2008 منظمة الجمارك العالمية ذلك في عام أدرآتوقد . مفاتيح النجاح

آواحدة من لبنات البناء العشرة لإلدارة " ثقافة الخدمة االحترافية القائمة على المعرفة"والعشرين، حيث تم تحديد 
 .الجمرآية الحديثة

المعرفة، حافزًا : " عام المعرفة لمنظمة الجمارك العالمية تحت شعار2011ومن هنا ينطلق قراري في تسمية عام 
بان المعرفة هي  ما يجب أن يكون هدفنا آمجتمع جمرآي، حيث أنني أؤمن بشدة فالمعرفة هي". للتميز الجمرآي

حماية المجتمع، تامين سلسلة : حقًا حافز، وهي أداة حيوية ستساعدنا في التميز في ما نفعله على الوجه األفضل
 .التزويد، تسهيل التجارة، وضمان النزاهة على الحدود

 التكيف بسرعة مع التطورات االجتماعية ارت الجمرآية تحتاج إلى استمرن اإلداراإفي عالمنا سريع الحرآة، ف
حيث يتوجب عليها التغير تجاوبا مع تجاربها؛ متابعة عملياتها؛ وبيئتها؛ وشرآائها للتوصل . واالقتصادية والسياسية

 .إلى مفاتيح الفعالية والكفاءة ألدائها وتنفيذها

. ن علينا تبني منهجية جديدة نحو المعرفة والتعلمإ، فعيين وأساسيينإذا ما رغبنا في البقاء آذوي رؤى وموضو
 ألنها تشكل 177فمن المهم جدا أن نعتبر المعرفة آوسيلة لتمكين منظمة الجمارك العالمية وأعضائها البالغ عددهم 

 .موردا مهما للجمارك ال بد من تقنينه وإدارته وتطبيقه آجزء من عملية التعلم المستمرة

ن مديري الجمارك يحتاجون إلى أبحاث قائمة على التجربة وتحفيز الفكر، ومعلومات إلمستوى التنظيمي، فعلى ا
ذات جودة، ومعلومات استخبارية يمكن االعتماد عليها آأساس لعملية صنع القرارات اإلستراتيجية والقيادة لغايات 

 .إدارة وتوجيه منظماتهم بشكل مقنع

 إذا أراد يوى التشغيلي، فان التعزيز المستمر للمعرفة الفنية والكفاءات هو أمر أساسمن ناحية أخرى، وعلى المست
مديري الجمارك المحافظة على فعاليتهم وأدائهم للتجاوب بثقة مع العديد من التحديات التي تشكلها بيئة الجمارك 

 .العالمية

مصقولة  من خبرة وفهم فردي، وتقنيات يتأتالمعلومات : تبدأ عملية صنع المعرفة بالحوار والتفكير الجماعي
وهذه الكتلة من الخبرة والمعلومات تصبح معرفة يمكن معالجتها بسهولة ونشرها وبالتالي . تتراآم مع مرور الزمن

 .تمكين اآلخرين من االستفادة منها أيضا

شرآائها طوال العام تسهل االجتماعات والفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها من قبل منظمة الجمارك العالمية و
ولهذا السبب، فاني أدعو بشدة جميع أعضاء منظمة الجمارك العالمية والشرآاء التجاريين . الحوار والتفاعل

 المعرفة المتكونة من هذه البحيرة بادلالعالميين اآلخرين إلى المشارآة الفعالة في هذه االجتماعات لتسهيل عملية ت
 .من الخبرة والتجارب



فالناس أصبحوا اآلن قادرين على تلبية . ولوجيا أيضا دورًا تلعبه في تطوير جدول أعمالنا الخاص بالمعرفةوللتكن
ولقد استغلت منظمة الجمارك العالمية هذه التطورات عندما أطلقت بيت . وتبادل المعلومات بشكل الكتروني مباشر

ماعات لموظفي الجمارك والباحثين لتعزيز خبرتها المعروف باسم نادي اإلصالح؛ وهو مكان افتراضي لالجت
 .معرفتهم حول المواضيع الجمرآية ومسائل التجارة الدولية

 منظمة الجمارك العالمية شراآات مع جامعات أسست.  يشكل أيضا مصدرا للمعرفةاألآاديميآما أن البحث 
يوفر درجات   الكثير منها اآلنأصبحلتشجيع البحث في عدد من المسائل التي تؤثر على الجمارك والتجارة حيث 

من  آجزء 2009 عام أنشأتهآذلك، فان فريق البحث الذي . التعليم العالي الذي يلبي المعايير الدولية لمهنة الجمارك
تعهدي بصنع مرآز تميز قائم على المعرفة في منظمة الجمارك العالمية يتولى اآلن أبحاث قيمة على موقعنا 

 .تجارة المعروفةااللكتروني وفي مجالت ال

وهذا يقودني إلى تشجيع أعضاء منظمة الجمارك العالمية للبدء بحوار مع المجتمعات األآاديمية الوطنية حول 
الشراآات مع . المواضيع الجمرآية التي قد تستفيد من البحث حيث أن ذلك يمكن أن يساهم في تطوير المهنة

وهذه اإلجراءات . يضا أن تزود الجمارك بخبرات موضوعية ومفيدةمؤسسات التعلم المهنية والفنية األخرى يمكنها أ
 .وغيرها ستساعد في تشجيع ثقافة التعلم في منظماتنا

اعتقد . ن المستوى العالي من األداء وتقديم الخدمة الالزم اليوم يحتاج إلى التعلم، بل الكثير من التعلمإفي الحقيقة، ف
كنة فقط إذا آان لدى موظفي ومديري الجمارك الذين يمارسونها الدعم أن النجاح واستمرار اإلصالحات تكون مم

إن . إن تعلم عمل شيء ما أو عمله بشكل افصل هو أمر مفيد جدا ومرضي على المستوى الشخصي. الضروري
 .عملية بناء التعلم هي حالة آسب دائمة ألنها توفر الفرص لتحقيق أداء غير عادي لجميع المنخرطين

 على مستوى الموارد البشرية التي تواجهها بعض اإلدارات ةالجمارك العالمية تعي التحديات الكثيرطبعا منظمة 
ولغايات دعم االحتياجات . الجمرآية والضغط المفروض عليها لعمل المزيد بالقليل من الموارد وبسرعة اآبر

نامج بناء مقدرة شامل يضم مختصي التدريبية لموظفي الجمارك، فان منظمة الجمارك العالمية تقدم ألعضائها بر
جمارك ذوي مهارة في التدريب إضافة إلى وحدات تعلم الكتروني ذات جودة، وشبكة مراآز تدريب إقليمية على 

 .المستوى العالمي

 مجتمع التعلم والمعرفة -CLiKC مويجب أيضا التطرق إلى قاعد التعلم الجديدة الخاصة بنا والمعروفة باس
 يوفر صالحيات الدخول إلى دروس الكترونية مباشرة ويفتح عالم جديد من االحتماليات ألعضاء  والذي-الجمرآية

أنني واثق من أن أعضاء منظمة . منظمة الجمارك العالمية لتولي ملكية مبادراتها التدريبية وتطويرها المهني
 .عل المعرفة الكلمة المفتاحية للنجاحالجمارك العالمية سيستغلون هذه األداة الجديدة وغيرها عندما يتبنون تحدي ج

وقد يكون من الخطأ من ناحيتي أن ال أتطرق إلى مفهوم إدارة المعرفة، والذي ُيعرف بأنه سلك منتظم ومجموعة 
بعض اإلدارات الجمرآية . من المنهجيات لتمكين المعلومات والمعرفة من النمو والتدفق وخلق قيمة في المنظمة

 المزيد عن بادلانوي خلق فرص للجمارك لت. رسات، وبعض اإلدارات األخرى تستكشفهاتطبق حاليا هذه المما
ممارسات ومنهجيات إدارة المعرفة ؛ قطاع تكنولوجيا المعلومات قد يكون قادر على مساعدتنا في هذا الحوار والذي 

 .عمالسيكون استمرار مفيد لموضوع السنة الماضية المتعلق بالشراآة بين الجمارك وقطاع األ

المجتمع الجمرآي على تخصيص المزيد من  يقوم وان على المعرفة 2011يحث الترآيز في عام آمل أن 
المعرفة مدمجة . التفكير لتنمية رأس المال البشري وإدارة المعرفة واالستخدام األفضل لمقدرة البحث ووسائل التعلم

مكنها العمل آحافز للتميز الجمرآي؛ وهو أمر ال شاك في مواثيق منظمة الجمارك العالمية ومعاييرها وأدواتها وي
 .فيه



إن االستثمار "دعوني انهي رسالتي باقتباس لبنيامين فرانكلين احد مؤسسي الواليات المتحدة األمريكية والذي قال 
ثمار في ومن المؤآد أن هذا الكالم صحيح ويعززه قول قديم يقول أن االست". في المعرفة يؤدي إلى أعلى نسبة فائدة

 .المعرفة هو استثمار في مستقبلنا
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