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  االمین العام 

10.HL-0238/R.P  

 

   بروكسل  22   2010یولیو/تموز  
 
  
  

  سیدتي/سیدي
  

دیمي الجمركي والتنمیة اكتب لكم ألوجھ الدعوة إلى منظمتكم للمشاركة في مؤتمر الشراكة في البحث االكا
2010 PICARD في تنظیمھ كل من منظمة الجمارك العالمیة والشبكة الدولیة للجامعات الجمركیة شتركإ، والذي 

 مع مجموعة المعرفة في جامعة ةشاركمنبیرا بالاوسیستضیفھ مركز الدراسات الجمركیة والضریبیة التابع لجامعة ك
  .أبو ظبي

  
نعقاد المؤتمر إ، ففد تم تأجیل موعد عالن عنھ مسبقًا وعلى النقیض مما تم اإلمتوقعةبعض الظروف غیر النظرًا ل

  .في أبو ظبيفندق كراون بالزا جزیرة یاس  في 2010تشرین ثاني/ نوفمبر25 لغایة 23لیصبح في الفترة من 
  

حجم التجارة من % 98 عضوا یمثلون ما نسبتھ 176 تضم  منظمة دولیة مستقلةھي منظمة الجمارك العالمیة
تطویر معاییر دولیة للجمارك وتعزیز عملیات التحدیث الجمركي لما فیھ مصلحة الھدف الرئیسي للمنظمة ھو . الدولیة

  .قتصادیات الناشئة والحد من الفقرالتجارة الدولیة وتطویر اإل
  

ولغایات مواكبة . د في أي بلدقتصاٌتعتبر الخدمات الجمركیة التي تعمل بشكل سلیم امرأ حیویا بالنسبة للتجارة واإل
ن ھناك حاجة ماسة لوجود قدرة في إتحدیات العولمة والنجاح في تنفیذ خطة عمل حدیثة حول تسھیل وامن التجارة، ف

ستراتیجیة لموجھة التحدیات االقتصادیة المتزایدة التي تواجھ الخدمات الجمركیة في القرن الحادي مجال اإلدارة اإل
  .والعشرین

  
ركت منظمة الجمارك العالمیة الحاجة إلى وجود معاییر مھنیة في مجال إدارة الجمارك ورفع مستوى ولقد اد

الملف االكادیمي لھذه المھنة من خالل تطویر وتشجیع البرامج التعلیمیة واألبحاث االكادیمیة والتطبیقیة والدعم 
  .ستراتیجيالفكري لعملیة صنع القرار اإل

  
 لتوفیر إطار عمل 2006امج الشراكة في البحث االكادیمي الجمركي والتنمیة عام وعلیھ، فقد تم إطالق برن

وعلى نفس المنوال، و من خالل برنامج الشراكة في البحث االكادیمي . للتعاون بین الجمارك والعالم االكادیمي
وقد قدم البرنامج من . ركیةالجمركي والتنمیة، فقد قامت المؤسسات االكادیمیة بإنشاء الشبكة الدولیة للجامعات الجم

 من المبادرات في مجاالت البرامج التعلیمیة والمعاییر خالل العمل جنبا إلى جنب مع منظمة الجمارك العالمیة عددًا
 .ةالمھنیة والبحث االكادیمي والتنمی

 
 
  

  

    

 منظمة الجمارك العالمیة

  تحت اسم مجلس التعاون الجمركي1952تأسست عام 
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 النجاحات التي  في البحث االكادیمي الجمركي والتنمیة لھذا العام سیبني علىفي أبو ظبي الشراكةإن مؤتمر 
وسیوفر للمشاركین ) 2009، كوستا ریكا 2008، شنغھاي 2007 و 2006بروكسل (حققتھا المؤتمرات السابقة 

  .الفرصة للتفاعل مع حكوماتھم ومع نظرائھم التجاریین واألكادیمیین من مختلف أنحاء العالم
  

  :یستھدف المؤتمر التالیین
  

 ولین عن الجمركیین المتقدمین المسؤنالتنفیذیی: 
  .صالح وتحدیث الجماركإستراتیجیات إ - 
 .ستراتیجیة والتخطیطاإلدارة اإل - 
 .المسائل المتعلقة بسیاسة التجارة - 
  

  ھتمام في مجال البحث والتعلیم المتعلق بعمل الجمارك؛إممثلین عن الجامعات ومؤسسات البحث التي لھا 
 التنفیذیین من القطاع التجاري ومزودي الخدمات؛ 
 ممثلین عن الجھات المانحة والمنظمات الدولیة األخرى. 

  
نھ یھدف إلى شمل عروض تمثل إمن األھداف الرئیسیة للمؤتمر ھو توفیر تمثیل عالمي فعلي للمسائل و بالتالي، ف

 .االراء الجغرافیة المتباینة
  

  :ل التالیة على المسائPICARD  2010سیركز مؤتمر الشراكة في مجال البحث االكادیمي الجمركي
  

  الشراكة بین الجمارك وقطاع األعمال
دراسة أھداف وتوقعات مثل ھذه الشراكات، والطرق الكفیلة بتحسین اداء القطاعین العام والخاص من  - 

  خالل الشراكات؛
  

  قیاس االداء
  بھدف تحدید المنھجیات المناسبة لقیاس ومقارنة اداء الجمارك؛ - 

  
 الرسوم الجمركیة وضریبة القیمة المضافة والضرائب األخرى على السلع ة منشتقالضرائب وجمع اإلیرادات الم

  التجاریة
المتعلقة باإلیرادات الناتجة عن التصنیف الخاطئ والوصف الخاطئ مع التركیز على إزالة المخاطر  - 

  لبند التعریفة، وتخفیض القیمة الجمركیة، والتالعب في المنشأ والتجارة غیر الرسمیة والفساد؛
  
 التغیر المناخي على التجارة الدولیة وإدارة الجمارك في مرحلة ما بعد كوبنھاجنثر أ

    
اثر السیاسات المتعلقة بالتغیر المناخي على تسھیل التجارة، وجمع اإلیرادات، وامن سلسلة التزوید مع  - 

، وتسرب الكربون، والتالعب في ارصدة القیمة ,التركیز على مسائل مثل تعدیل ضریبة الحدود
خصوصا التكنولوجیا (لمضافة على ارصدة الكربون، والعوائق التجاریة على الیات التطویر النظیفة ا

  ).النظیفة
  
  

 ترجمة فوریة باللغات والفرنسیة والعربیة واالسبانیة  توفر مع اللغة اإلنجلیزیةبسوف یعقد المؤتمر 
  

لمؤتمر الشراكة  رك العالمیة أو الموقع االلكترونيلمزید من المعلومات یرجى زیادة الموقع االلكتروني لمنظمة الجما
  :PICARD 2010  في البحث االكادیمي الجمركي والتنمیة

 
http://www.wcoomd.org/event.htm. 
http://www.picard-abudhabi.com 
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 على  ھناك معلومات إضافیة تفصیلیة متوفرة.2010تشرین أول / أكتوبر29ستبقى عملیة التسجیل مفتوحة لغایة 
  : للتسجیليالرابط االلكترون

http://www.picard-abudhabi.com/register 
 

وفي حال وجود أي استفسار لدیكم عن المؤتمر، ُیرجى االیعاز لموظفیكم باالتصال بالسید الرس كارلسون مدیر بناء 
، أو  السیدة ریتا باسي )org.wcoomd@karlson.lars( التالي يعنوان البرید االلكترونالمقدرة في المنظمة على 

، 9641 209 2 32+، ھاتف )org.wcoomd@passi.ritta (ي على البرید االلكترونPICARDمدیرة برنامج 
  .84 63 56 498 32+ھاتف متنقل 

  
  .راجیًا أن یكون لكم تمثیل في مؤتمر الشراكة البحث االكادیمي الجمركي والتنمیة

 
 
  

  مع االحترام
 

  
   كونیو میكوریا

  


