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 ترجمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية

 

 مراجعة خطة عمل حزمة القدرة التنافسية االقتصادية للمرحلة الخامسة

 

 (2022يونيو -)يوليو 

 

العملية االستراتيجية -الجمارك العالمية تيجية لمنظمة حزمة القدرة التنافسية االقتصادية )الخطة االسترا .1

 (SP1 -األولى 

تعمل منظمة الجمارك العالمية على تطور وُتحديث الوسائل واألدوات لفتح المجال لإلمكانية الكبيرة التي يوفرها تحديث 

اإلجراءات الجمركية من خالل تنفيذ حلول تقنية المعلومات والتوجه نحو إجراءات جمركية فعالة تعزز تيسير التجارة 

 المخاطر.  ُتشكل هذه األدوات جزًءا من حزمة القدرة التنافسية االقتصادية. فعالة إلدارة طريق استراتيجيةالمشروعة عن 

من المتوقع إجراء التحديثات المنتظمة ألدوات ووسائل منظمة الجمارك العالمية الحالية باإلضافة إلى تطوير أدوات 

ثلة على الممارسات المبتكرة من األعضاء جديدة مع مراعاة بيئة التجارة واألعمال التجارية المتغيرة باستمرار.   يتم جمع أم

 وتبادلها على أساس مستمر من أجل تطوير أدوات ووسائل عملية ومفيدة لألعضاء.

، على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقية كيوتو المنقحة 2022-2019تشمل األولويات الرئيسية للخطة االستراتيجية للفترة 

 منسقة.والتجارة اإللكترونية وإدارة الحدود ال

تقوم لجان ومجموعات العمل التابعة لمنظمة الجمارك العالمية بمراجعة أدوات ووسائل منظمة الجمارك العالمية 

الحالية بشأن تيسير التجارة واألمن.  على سبيل المثال، باالستناد إلى القرار الذي اتخذته لجنة إدارة اتفاقية كيوتو المنقحة، 

دوراتهم مجموعة عمل معنية بالمراجعة الشاملة التفاقية كيوتو المنقحة في  أنشأت لجنة السياسات والمجلس

 إلجراء مراجعة شاملة لالتفاقية. 2018يونيو  المنعقدة في

طورت مجموعة العمل المعنية بالتجارة اإللكترونية إطار المعايير الخاصة بالتجارة اإللكترونية عبر الحدود وأجريت تحديًثا 

.  2018لفوري، واعُتمدت هذه التطورات/ التحديثات من قبل لجنة السياسات والمجلس في يونيو إلرشادات اإلصدار ا

وللمضي قدًما، ازداد إثراء إطار المعايير من خالل حزمة التجارة اإللكترونية، التي اعتمدتها لجنة السياسات والمجلس في 

لمواصفات التقنية والتعريفات ومخططات سير العمل .  تتضمن حزمة التجارة اإللكترونية ا2020وديسمبر  2019يونيو 

ونماذج األعمال ومجموعات البيانات المرجعية ونهج تحصيل اإليرادات واستراتيجية التنفيذ وخطة العمل وآلية بناء 

ُجمعت ملخصات دراسات الحالة عن التجارة  لإلطار.القدرات التي من شأنها تسهيل التنفيذ السريع والفعال والمتسق 

اإللكترونية بناء على الخبرات التنفيذية ألعضاء منظمة الجمارك العالمية وأصحاب المصلحة في التجارة اإللكترونية.  

وُحددت آلية للحفاظ على إطار معايير التجارة اإللكترونية واألدوات ذات الصلة أيًضا إلبقاء جدول أعمال التجارة اإللكترونية 

 ، مع مراعاة بيئة التجارة اإللكترونية سريعة التغير.لمنظمة الجمارك العالمية مرًنا

طورت منظمة الجمارك العالمية العديد من األدوات المتعلقة بإدارة الحدود المنسقة وكذلك ملخص إدارة الحدود 

تضطلع المنسقة وملخص النافذة الواحدة وإرشادات اللجان الوطنية لتيسير التجارة.  فضاًل عن األنشطة االعتيادية التي 

بها هيئات العمل التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، تعتزم خطة عمل حزمة القدرة التنافسية االقتصادية للمرحلة 

ووسائل منظمة الجمارك العالمية بهدف تعزيز  أدواتالخامسة إجراء المزيد من المناقشات حول تطوير أو تنقيح بعض 

، تستمر منظمة الجمارك 19-أوضاع كوفيدفي ضوء تطور لجمارك العالميةة ألعضاء منظمة االقدرة التنافسية االقتصادي

 في إطار راض المعدية وغيرها من األمراض. واألم 19-العالمية في دعم أعضائها للتصدي للتحديات المتعلقة بكوفيد
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إدارة الكوارث ، يجري تطوير أداة جديدة، وتتمثل في إرشادات منظمة الجمارك العالمية بشأن 19-مشروع كوفيد

واستمرارية سلسلة التوريد التي ستوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية والتوصيات وأفضل الممارسات التي تتيح لألعضاء 

 واالستعداد لألحداث الُمعطلة المستقبلية. 19-االستجابة لحالة طوارئ كوفيد

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 1اإلطار الزمني

إطار مكون من أربع خطوات في  لجنة إدارة اتفاقية كيوتو املنقحة إجراء مراجعة شاملة التفاقية كيوتو املنقحة 1

إطار خطة العمل الجديدة 

 ملراجعة اتفاقية كيوتو املنقحة 

 2023مارس 

بتأمين مجموعة العمل املعنية  مراجعة إطار معايير تأمين وتيسير التجارة 2

 وتيسير التجارة 

 2021يونيو  

 2021يونيو   اللجنة الفنية الدائمة املراجعة السنوية لحزمة التجارة اإللكترونية 3

 2022يونيو   اللجنة الفنية الدائمة املراجعة الدورية لحزمة التجارة اإللكترونية 4

إعداد مذكرات األمانة العامة للمساعدة في تنفيذ إطار  5 

 معايير التجارة اإللكترونية 

اللجنة الفنية الدائمة، واللجان 

األخرى ذات الصلة التابعة ملنظمة 

 الجمارك العاملية

 2021مايو  

ورشة عمل لالعتماد، تتمثل في أنشطة بناء القدرات  6

 باملناطق الحرةباستخدام اإلرشادات العملية املتعلقة 

اللجنة الفنية الدائمة أو لجنة 

اللجان أو مجموعات  اإلنفاذ أو

العمل األخرى ذات الصلة التابعة 

 ملنظمة الجمارك العاملية

برنامج أعمال اللجنة الفنية 

 الدائمة

 2022يونيو 

تطوير "إرشادات تنفيذ املشغل االقتصادي املعتمد  7

عملية تنفيذ واملصادقة عليه" )إرشادات جديدة ل

املشغل االقتصادي املعتمد ونموذج املشغل االقتصادي 

حدث(
ُ
 املعتمد ودليل املصادقة امل

بتأمين مجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 2021يونيو  

وضع إرشادات بشأن دور الجمارك في تحصيل الضرائب  8

 غير املباشرة على السلع املستوردة

اللجان أو اللجنة الفنية الدائمة، 

مجموعات العمل األخرى ذات 

الصلة التابعة ملنظمة الجمارك 

 العاملية

برنامج أعمال اللجنة الفنية 

 2022-2019الدائمة لفترة 

 2022يونيو 

املؤقت للبضائع  اإلدخالمشروع الزئبق التجريبي لدفتر  9

اإللكتروني )بما في ذلك، التحسين املستمر ونسخة 

 اإلنتاج الكاملة للنظام(

اتحاد الغرف العاملية لغرفة التجارة  

 الدولية

العمل التعاوني بين منظمة 

الجمارك العاملية واتحاد الغرف 

العاملية لغرفة التجارة الدولية 

وأعضاء منظمة الجمارك العاملية 

 املتطوعين

 2022يونيو 

بتأمين مجموعة العمل املعنية  تقرير دراسة حول األجهزة األمنية الذكية 10

 وتيسير التجارة 

مسودة برنامج أعمال اللجنة 

 2022-2019الفنية الدائمة لفترة 

 2022يونيو 

اللجنة الفنية الدائمة، جمع  وضع إرشادات بشأن السكك الحديدية 11

املعلومات املسبقة عن املسافرين/ 

سجل أسماء الركاب املتعلقة بهيئة 

منظمة الجمارك العاملية، فريق 

 مشاريع نموذج البيانات 

برنامج أعمال اللجنة الفنية 

 الدائمة

 2022يونيو 

                                                

 ."تدعم األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية جميع اإلجراءات الواردة في عمود "اإلجراء 

1
 .19-قد تخضع األطر الزمنية للتنقيح بسبب التعطيل الذي قد تسببه جائحة كوفيد 
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 1اإلطار الزمني

تعزيز تنفيذ بيئة غير ورقية للنافذة الواحدة وقابلية  12

 املتبادلالتشغيل 

برنامج أعمال اللجنة الفنية  اللجنة الفنية الدائمة

الدائمة، برنامج أعمال الجمارك 

 الرقمية

 2022يونيو 

مجموعة عمل تسهيالت ومراقبة  إعداد ملخص عن عملية تخليص املسافرين بحًرا 13

 الركاب 

 2022يونيو  

تسهيالت ومراقبة  مجموعة عمل تطوير مجموعة بيانات متسقة للمسافرين بحًرا 14

 الركاب

 2022يونيو  

إعداد مذكرة من األمانة العامة بشأن توسيع نطاق  15

 برامج املشغل االقتصادي املعتمد لتشمل املناطق الحرة

بتأمين مجموعة العمل املعنية 

الفنية  ، اللجنةوتيسير التجارة

 الدائمة

 2022يونيو  

توسيع نطاق إعداد مذكرة من األمانة العامة بشأن  16

برامج املشغل االقتصادي املعتمد لتشمل أصحاب 

 املصلحة في التجارة اإللكتروني.

بتأمين مجموعة العمل املعنية 

الفنية  ، اللجنةوتيسير التجارة

 الدائمة

 2021يونيو  

تحديث إرشادات منظمة الجمارك العاملية لشراء وتوزيع  17

 معدات املسح الضوئي/ التفتيش غير التدخلي

 )إرشادات التفتيش غير التدخلي(

مجموعة الخبراء التقنيين املعنية 

بالتفتيش غير التدخلي، مجموعة 

تأمين وتيسير بالعمل املعنية 

 .التجارة

 2020أكتوبر  

إعداد فصل إلضافته إلى ملخص اإلدارة املنسقة للحدود  18

 حول إدارة النفايات العابرة للحدود

 2022يونيو   

إرشادات منظمة الجمارك العاملية بشأن إدارة تطوير  19

 الكوارث واستمرارية سلسلة التوريد

 2021يونيو   

 

 

االستراتيجية  العملية-تبادل المعرفة وأفضل الممارسات )الخطة االستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية  .2

 (SP6 -السادسة 

والسياسات وأفضل الممارسات من خالل بعثات المنظمة تقوم منظمة الجمارك العالمية بتعزيز تبادل المعرفة 

 والفعاليات الدولية واإلقليمية وتشجيع اجتماعات بين إدارات الجمارك وورش العمل والندوات.

أسست منظمة الجمارك العالمية مجموعة عمل اتفاقية تيسير التجارة، حيث دعت إدارات الجمارك األعضاء وممثلي وزارة 

التجارة والمنظمات الدولية ذات الصلة بإدارة الحدود والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

اتفاقية تيسير التجارة وطورت أدوات جديدة من أجل التنفيذ الموحد  للمشاركة فيها.  وقد فحصت كل مقالة من مقاالت

 ألحكام اتفاقية تيسير التجارة، باالعتماد على أدوات ووسائل منظمة الجمارك العالمية وأمثلة أفضل الممارسات بين

الفعال ألحكام اتفاقية  األعضاء.  ناقشت مجموعة عمل اتفاقية تيسير التجارة كيف يمكن لبرنامج عملها أن يدعم التنفيذ

 تيسير التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
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وضعت منظمة الجمارك العالمية وثيقة إرشادية للشراكة بين الجمارك واألعمال التجارية لمساعدة األعضاء في وضع 

مة القدرة التنافسية عمليات للتشاور المنتظم وإقامة شراكة قوية مع قطاع األعمال التجارية.  تسعى خطة عمل حز

 االقتصادية للمرحلة الخامسة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في لجان منظمة الجمارك العالمية ومجموعات العمل.

 

ُتلقي خطة عمل حزمة القدرة التنافسية االقتصادية للمرحلة الخامسة الضوء على نقاط العمل الرئيسية، ولكنها تترك 

 مجموعة العمل المعنية باتفاقية تيسير التجارة واللجان األخرى ذات الصلة.إجراءات ملموسة وتفصيلية ل

 

 تراجع اللجنة الفنية الدائمة تقدم سير خطة عمل حزمة القدرة التنافسية االقتصادية.

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 2اإلطار الزمني

ملنظمة الجمارك العاملية بشأن املؤتمر العاملي الخامس  20

 املشغل االقتصادي املعتمد

تأمين بمجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 2021مايو  25-27 

املؤتمر العاملي الخامس ملنظمة الجمارك العاملية بشأن  21

 التجارة اإللكترونية عبر الحدود

 2021يونيو  29-28  اللجنة الفنية الدائمة

 2021نوفمبر    2021مؤتمر التكنولوجيا   22

ورشة عمل تدريبية إقليمية مشتركة بين منظمة الطيران  23

املدني الدولي ومنظمة الجمارك العاملية بشأن أمن 

 وتيسير الشحن الجوي 

تأمين بمجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

برنامج أعمال اللجنة الفنية 

 الدائمة

 2022يونيو 

عمل تدريبية إقليمية مشتركة بين املنظمة  ورشة 24

البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العاملية بشأن 

 التنسيق الجمركي البحري 

 2022يونيو   فريق مشاريع نموذج البيانات

تجميع الطبعة الثانية من ملخص دراسات حالة التجارة  25

 اإللكترونية

 2021مايو   اللجنة الفنية الدائمة

ملخص املشغل االقتصادي املعتمد )عبر تحديث  26

 اإلنترنت(

تأمين بمجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 سنوي  

تطوير وتجربة ملخص املشغل االقتصادي املعتمد  27

املعنية بتأمين الرقمي )رهًنا بموافقة مجموعة العمل 

وهيئات العمل األخرى ذات  وتيسير التجارة العاملية

 الصلة التابعة ملنظمة الجمارك العاملية(

تأمين بمجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 2022يونيو  

 )مؤقت(

لدراسات حالة عن بيئة النافذة مستودع بيانات شبكي  28

 الواحدة

 2022يونيو   

 2022يونيو   اللجنة الفنية الدائمة الجزء التاسع 2تحديث ملخص النافذة الواحدة املجلد  29

نشر الكتيب املشترك بين املنظمة العاملية للجمارك  30

ومنظمة الطيران املدني الدولي بعنوان "نقل الشحن 

 الجوي عاملًيا"

 املعنية بتأمينمجموعة العمل 

 وتيسير التجارة 

 2021ديسمبر  

إعداد سجل ملمارسات األعضاء في مجال "اإلدارة  31

 القائمة على الحساب "

تأمين بمجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 2022يونيو  

                                                

 ."تدعم األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية جميع اإلجراءات الواردة في عمود "اإلجراء 

2
 .19-قد تخضع األطر الزمنية للتنقيح بسبب التعطيل الذي قد تسببه جائحة كوفيد 
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 2اإلطار الزمني

 التجريبي لدراسة استقصائية إلعداد ملخصالتطبيق  32

املتعلق بإطار معايير تأمين  3و 1تنفيذ املحور  حول 

 وتيسير التجارة

بتأمين مجموعة العمل املعنية 

 وتيسير التجارة 

 2022يونيو  

املؤتمر اإلقليمي إلدارة النفايات البالستيكية في  33

 آسيا/املحيط الهادي

 2022يونيو   اللجنة الفنية الدائمة

 

 األنشطة المستمرة

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

تجميع أمثلة املمارسة املبتكرة وتحليلها ومشاركتها )على  1

سبيل املثال في مجاالت مثل تعامل الجمارك مع 

 وما إلى ذلك( 19-البضائع الخطرة، وكوفيد

 النشاط املستمر  اللجنة الفنية الدائمة

إشراك القطاع الخاص في لجان ومجموعات العمل  2

التابعة ملنظمة الجمارك العاملية ذات الصلة )بما يتفق 

والندوات وورش مع القواعد اإلجرائية واالختصاصات(، 

العمل، وتعزيز التعاون مع املجموعة االستشارية 

 للقطاع الخاص.

اللجنة الفنية الدائمة، اللجان أو 

مجموعات العمل األخرى ذات 

الصلة التابعة ملنظمة الجمارك 

العاملية، املجموعة االستشارية 

 للقطاع الخاص

 النشاط املستمر 

 

المساعدة الفنية والتدريبات واألدوات المستخدمة في تنفيذ المعايير الدولية )الخطة االستراتيجية لمنظمة  .3

 (SP7-السابعةاالستراتيجية  العملية-العالميةالجمارك 

 

تقدم منظمة الجمارك العالمية األدوات وبناء القدرات لألعضاء وفًقا الحتياجاتهم المعرب عنها و/أو احتياجاتهم 

 المحددة من خالل أدوات قياس األداء.

تساعد منظمة الجمارك العالمية األعضاء في تنفيذ األدوات والوسائل المطورة من أجل حزمة القدرة التنافسية 

 االقتصادية وحزمة اإليرادات، وحزمة االمتثال واإلنفاذ، وحزمة التطوير التنظيمي.

 

للتحقق من التنفيذ الموحد التفاقية تيسير التجارة  2014ر في يونيو   أطلقت منظمة الجمارك العالمية برنامج ميركاتو

الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، باستخدام أدوات ووسائل منظمة التجارة العالمية بما أن أغلب أحكام اتفاقية تيسير 

 التجارة متعلقة بالجمارك.

 

اماًل مناسًبا لكل حالة من أجل تنفيذ أدوات ووسائل حزمة قد تقدم منظمة الجمارك العالمية دعًما تشغيلًيا وتقنًيا ش

 . القدرة التنافسية االقتصادية بناء على احتياجات أعضاء منظمة الجمارك العالمية
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في إطار خطة عمل حزمة القدرة التنافسية االقتصادية للمرحلة الخامسة، تعزز منظمة الجمارك العالمية 

لتيسير التجارة والتجارة اإللكترونية وإطار معايير تأمين وتيسير التجارة وبرامج أنشطتها الداعمة للجان الوطنية 

المشغل االقتصادي المعتمد واتفاقيات وترتيبات االعتراف المتبادل والنافذة الواحدة والمراكز الحدودية ذات 

من المكونات الرئيسة  المنفذ الواحد للرقابة وإمكانية التشغيل المتبادل/ المترابط بين النظم )باعتبارهم

 لإلدارة المنسقة للحدود(.

 

قدراتهم  لألعضاء لتحسين، ستوفر منظمة الجمارك العالمية أنشطة بناء القدرات 19-في إطار مشروع كوفيد

سيوفر المشروع الدعم لألعضاء  واألمراض المعدية األخرى وغيرها من الكوارث. 19-على االستجابة لكوفيد

حلة مبكرة بناًء على األدوات والوسائل الحالية لمنظمة الجمارك العالمية.  يتم تمديد قائمة المختارين في مر

المستفيدين )رهًنا بتمديد اإلطار الزمني للمشروع( بعد الموافقة على إرشادات منظمة الجمارك العالمية بشأن 

 إدارة الكوارث واستمرارية سلسلة التوريد.

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 3اإلطار الزمني

دعم وتعزيز تبادل األعضاء لقدرات املعلومات داخل  34

 "GNC" للجمارك لربط الشبكي العامليانظام 

 2022يونيو   اللجنة الفنية الدائمة

توفير دعم بناء القدرات واملساعدة الفنية لتنفيذ  35

ملنظمة الجمارك العاملية بما الوسائل واألدوات الحالية 

 يتماش ى مع تقييم االحتياجات السنوية

 2022يونيو   

تقديم ورش عمل إقليمية دورية حول اتفاقية تيسير  36

 التجارة والتقنيات التجديدية والتجارة اإللكترونية

 2022يونيو   

 

 األنشطة المستمرة

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 الصلة/برنامج األعمال ذات 

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

عدد مالئم من مستشاري برنامج ميركاتور،  اإلبقاء على 3

ستشارين فنيين ملعتماد، عند االقتضاء، اال و/ أو 

تيسير  تناولتها اتفاقيةوتشغيليين في املجاالت التي 

التجارة، و/ أو عقد ورشة عمل تجديدية ملستشاري 

برنامج ميركاتور النشطين والخبراء اآلخرين، عند 

االقتضاء )مثل: العبور واتفاقية كيوتو املنقحة وإطار 

معايير تأمين وتيسير التجارة العاملية واملشغل 

االقتصادي املعتمد ودراسة وقت الفسح عن البضائع 

ونموذج البيانات والتجارة  والنافذة الواحدة

 اإللكترونية(

مجموعة عمل اتفاقية تيسير 

التجارة ولجنة بناء القدرات واللجان 

أو مجموعات العمل األخرى ذات 

 الصلة

برنامج عمل مجموعة عمل اتفاقية 

تيسير التجارة، خطة العمل 

عمل  ةبمجموعالسنوية الخاصة 

 اتفاقية تيسير التجارة 

 النشاط املستمر

                                                

 األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية جميع اإلجراءات الواردة في عمود "اإلجراء". تدعم 

3
 .19-قد تخضع األطر الزمنية للتنقيح بسبب التعطيل الذي قد تسببه جائحة كوفيد 
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 الصلة/برنامج األعمال ذات 

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

بناء القدرات لدعم تنفيذ إرشادات منظمة الجمارك  4

العاملية بشأن إدارة الكوارث واستمرارية سلسلة 

 .19-التوريد، رهًنا بتوافر املوارد في إطار مشروع كوفيد

 النشاط املستمر  

 

 

 التعلمعملية –لمنظمة الجمارك العالمية  االستراتيجيةاستخدام التقنية والبيانات )الخطة  .4

 (LD2- الثانيةوالتطوير 

 

تنظر منظمة الجمارك العالمية في استخدام التقنية في جميع أنشطتها، كما ستواصل إطالع األعضاء على آخر 

التطورات في حلول تقنية المعلومات فيما يتعلق باإلجراءات واألهداف الجمركية.  يعد االستخدام الفعال 

 ا وتحليلها مهمة أساسية في إطار الجمارك الرقمية.للبيانات والمنهجيات ذات الصلة لمعالجته

يهدف مفهوم الجمارك الرقمية إلى تقديم استعراًضا موضوعًيا ألدوات ووسائل منظمة الجمارك العالمية 

الحالية.  ويتمثل هدفها في أن تكون بمثابة إطار مفاهيمي لدعم اإلدارات األعضاء في فهم وتنفيذ أدوات 

المتعلقة بتقنية المعلومات واالتصاالت التي طورتها منظمة الجمارك العالمية بالفعل.  ووسائل واإلرشادات 

-2016الجمارك الرقمية للفترة ب الخاصةعامين  التي تستمر لمدةاعُتمدت خطة عمل منظمة الجمارك العالمية 

مجال الجمارك .  بعد عامين من العمل المركز في 2016كوثيقة حية في لجنة السياسات في يوليو  2018

الرقمية، حان وقت تقييم الوضع والمضي قدمًا في موضوع الجمارك الرقمية من خالل االستفادة من الفرص 

 الجديدة.

تسلط حزمة القدرة التنافسية االقتصادية للمرحلة الخامسة الضوء على اإلجراءات الرئيسي فيما يتعلق 

 .بالجمارك الرقمية

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 4اإلطار الزمني

".  تطوير GNCدعم تنفيذ شبكة الجمارك العاملية " 37

مجموعات أدوات مساعدة جديدة، مع األخذ في 

االعتبار أيًضا تطبيق التقنيات الجديدة لتبادل 

املعلومات )بما في ذلك قاعدة البيانات املوزعة 

 والحوسبة السحابية(

مشاريع نموذج البيانات، فريق 

اللجنة الفنية الدائمة، اللجان أو 

مجموعات العمل األخرى ذات 

الصلة التابعة ملنظمة الجمارك 

 العاملية

جدول أعمال الجمارك الرقمية 

 ملنظمة الجمارك العاملية

 2022يونيو 

تحديث دليل تقنيات املعلومات واالتصاالت الخاصة  38

 باتفاقية كيوتو املنقحة

 

 2022يونيو   لجنة إدارة اتفاقية كيوتو املنقحة

اكتشاف التقنيات الجديدة والناشئة )على سبيل  39

املثال، قاعدة البيانات املوزعة( في البيئة الجمركية 

والعمل ذو الصلة من حيث توحيد املعايير وقابلية 

اللجان أو مجموعات العمل األخرى 

ذات الصلة التابعة ملنظمة الجمارك 

 العاملية

 2022يونيو  

                                                

 ."تدعم األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية جميع اإلجراءات الواردة في عمود "اإلجراء 

4
 .19-ألطر الزمنية للتنقيح بسبب التعطيل الذي قد تسببه جائحة كوفيدقد تخضع ا 
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 4اإلطار الزمني

التشغيل املتبادل وجودة البيانات.  إعداد ورقة 

قاعدة البيانات املوزعة: مفاهيمية شاملة بشأن 

 املنظورات التقنية والسياسية

فحص استخدام أنظمة تعريف املنتجات في الجمارك  40

 وغيرها من العمليات التنظيمية

 2022مايو   اللجنة الفنية الدائمة

برنامج دراسة وقت التخليص الخاص  تحديث 41

 باتفاقية كيوتو املنقحة

اللجنة الفنية الدائمة، لجنة بناء 

القدرات، مجموعة العمل املعنية 

 بقياس األداء

 2022يونيو  

تحديث دليل املعلومات املسبقة عن املسافرين  42

 الخاصة باتفاقية كيوتو املنقحة

لجنة اتصال سجل أسماء الركاب 

 واملعلومات املسبقة عن املسافرين 

 2021أكتوبر  

اللجنة الفنية الدائمة، مجموعة  تحديث تقرير الدراسة حول التقنيات التجديدية 43

العمل االفتراضية املعنية بمستقبل 

 الجمارك

 2022يونيو  

( من 4,0,0إصدار نسخة رئيسية جديدة )النسخة  44

 بيانات منظمة الجمارك العامليةنموذج 

 2022ديسمبر   فريق مشاريع نموذج البيانات

إعداد سجل لحزم معلومات نموذج بيانات منظمة  45

األعضاء  لتطبيقالجمارك العاملية، تكون إحداها 

لنموذج بيانات منظمة الجمارك العاملية في صيغة 

 ".املعلومات الخاصة بي"حزمة 

 2022ربيع عام   البياناتفريق مشاريع نموذج 

 

 األنشطة المستمرة

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

توفير إطار لدعم تطوير املعايير والوسائل واألدوات  5

واإلرشادات واألنظمة املتعلقة بتقنية املعلومات 

 وتعزيزها ونشرها.الخاصة بمنظمة الجمارك العاملية 

اللجنة الفنية الدائمة أو مجموعة 

بتأمين وتيسير التجارة العمل املعنية 

أو اللجان أو مجموعات  العاملية

العمل األخرى ذات الصلة التابعة 

 ملنظمة الجمارك العاملية

 

 

 

 

جدول أعمال الجمارك الرقمية 

 ملنظمة الجمارك العاملية

 النشاط املستمر

التقنية وغير التقنية لنموذج بيانات تنقيح اإلرشادات  6

 منظمة الجمارك العاملية

فريق مشاريع نموذج البيانات، 

اللجنة الفنية الدائمة أو اللجان أو 

مجموعات العمل األخرى ذات 

الصلة التابعة ملنظمة الجمارك 

 العاملية

 

 

 

 

جدول أعمال الجمارك الرقمية 

 ملنظمة الجمارك العاملية

 النشاط املستمر
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

دعم استخدام املنظمات الدولية لنموذج بيانات  7

الدولية، البحرية  )املنظمةمنظمة الجمارك العاملية 

البريدي العاملي، هيئة الدستور الغذائي، أمانة  االتحاد

اتفاقية بازل، االتحاد البريدي العاملي، املنظمة العاملية 

 لصحة الحيوان(

 املستمرالنشاط   فريق مشاريع نموذج البيانات

 

عملية -رفع مكانة منظمة الجمارك العالمية وتعزيز دور الجمارك )الخطة االستراتيجية لمنظمة الجمارك .5

 (LD3-الثالثة التعلم والتطوير

 

ستعزز منظمة الجمارك العالمية أدواتها ووسائلها، باإلضافة إلى نتائجها الرئيسية، وستزيد من الوعي بأهمية دور الجمارك 

واألمن والتنمية االقتصادية العالمية من خالل تحديث وتنفيذ استراتيجية اتصال فعالة والمشاركة مع أصحاب  في التجارة

 المصلحة االستراتيجيين اآلخرين.

 

طورت منظمة الجمارك العالمية بالفعل مجموعة من الوسائل واألدوات ذات الصلة بنمو القدرة التنافسية االقتصادية، 

القدرة التنافسية االقتصادية.  يساهم رفع مستوى الوعي بأدوات وأنشطة منظمة الجمارك وهي مدرجة في حزمة 

 العالمية الحالية والمطورة حديًثا في تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية ألعضاء منظمة الجمارك العالمية.

واتها.  تستخدم منظمة الجمارك تضطلع منظمة الجمارك العالمية بمجموعة من األنشطة الترويجية لنشر وسائلها وأد

العالمية منصات متعددة إليصال المعلومات حول أنشطتها وأدواتها إلى أصحاب المصلحة باعتبارها وسيلة لتعزيز أهمية 

 الجمارك فيما يتعلق بالقدرة التنافسية االقتصادية الوطنية.

 .ب المصلحة الخارجيين بهذه المسائليتطلب رفع مستوى الجمارك وتعزيز دورها على الحدود زيادة وعي أصحا

 

 األنشطة المستمرة

 

 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

تعزيز التعاون مع منظمة التجارة العاملية )اإلجراءات  8

املشتركة واملشاركة في الفعاليات( واملنظمات الدولية 

الدولية لوقاية النباتات، املنظمة األخرى )االتفاقية 

العاملية لصحة الحيوان، هيئة الدستور الغذائي، 

املنظمة البحرية الدولية، وما إلى ذلك( في املجاالت ذات 

االهتمام املشترك )اإلجراءات املشتركة واملشاركة في 

 الفعاليات(

مجموعة العمل املعنية باتفاقية 

تيسير التجارة، هيئات العمل ذات 

 الصلة

برنامج عمل مجموعة العمل 

املعنية باتفاقية تيسير التجارة، 

خطة العمل السنوية الخاصة 

بمجموعة العمل املعنية باتفاقية 

 تيسير التجارة،

 النشاط املستمر

9 

 

تعزيز دعوة ألمانة العامة ملنظمة الجمارك العاملية 

النشطة للمصالح الجمركية في الفعاليات أو املؤتمرات 

التي تنظمها املنظمات الدولية األخرى أو القطاع 

 الخاص، بهدف تعزيز إبراز 

 

 النشاط املستمر  

                                                

 ."تدعم األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية جميع اإلجراءات الواردة في عمود "اإلجراء 
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 الهيئة املسؤولة اإلجراء 
 برنامج األعمال ذات الصلة/

 خطة العمل
 اإلطار الزمني

دور الجمارك في تعزيز القدرة التنافسية  

 االقتصادية

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 


