
 
 

 
 

 رسالة منظمة الجمارك العالمية
 

 2014يوم الجمارك العالمي، 
 
 

عام التواصل لمنظمة الجمارك العالمية، وهو العام الذي سنتحرك نحن بصفتنا المجتمع  بإطالقيبشر يوم الجمارك العالمي لهذا العام 
 .العالم أنحاءالجمركي فيه نحو مزيد من تعزيز استراتيجيات االتصال وبرامج التوعية في جميع 

 
 واإلقليميةلى المستويات الوطنية ل المزيد عمعفإننا نوجه طموحنا نحو ، "لضفن أوتبادل المعلومات من اجل تعا: لالتواص"تحت شعار 

 .والدولية لنشر الوعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في التجارة واالزدهار االقتصادي والتنمية االجتماعية
 

سليمة للتواصل  إستراتيجيةتعزز التعاون وحيث أن الجمارك تقع في مركز شبكة العالقات، فان تطوير التواصل هو عملية تشاركية 
 .داخلي والخارجي تعزز الشفافية وتسهل الحوار وتبني الثقة وتضمن التفاهم المتبادلال
 

في تحقيق وضوح اكبر في الرؤية مع الحكومات الوطنية  األخيرةبخبرتها الفريدة،خطت الجمارك خطوات عظيمة في السنوات 
 .والمنظمات الدولية وقطاع األعمال ومجتمع المانحين وبنوك التنمية وغيرهم من الشركاء التجاريين الدوليين

 
الجمركية  اتلإلدارالمواقع االلكترونية : منظمة الجمارك العالمية في مجال التواصل ألعضاءالفضلى  تالممارساهناك الكثير من 

ل لمساهمات الجمارك ضوالشبكات االجتماعية جميعها تمهد الطريق نحو وعي اف اإلعالميةالوطنية، المجالت المتخصصة، الحمالت 
 .نحو بيئة تجارية أكثر مرونة

 
للمساعدة في عملية النشر، بما في ذلك التواصل  أدواتوتعزيزا لهذه الجهود، فان لدى األمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية عدد من 

الشعبية لمنظمة الجمارك العالمية إضافة إلى تنامي  اإلخباريةالجديد لمنظمة الجمارك العالمية، والمجلة  يالديناميكالموقع االلكتروني 
 .حضورنا في الوسائل االلكترونية االجتماعية

 
اكبر عدد ممكن من الرؤساء والوزراء والقادة وصانعي  إلشراكالجمارك العالمية تلك الجهود التي تبذلها منظمة  عن وال تقل أهمية ذلك
 .بالفرص والتحديات التي تواجهها أفضلوخلق وعي الدفاع عن المصالح الجمركية ورفع مكانتها  ألجلالسياسات الدولية 

 
ومن المهم أيضا التركيز على كيفية التواصل مع الشركاء وأصحاب المصالح، وكيفية االستماع إلى مالحظاتهم وكيفية الرد عليها، حيث 

 .الستراتيجيات منظمة الجمارك العالمية أفضلدعم  التي نقوم بها ويضمن لألعمالأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الدعم 
 

 إرسالوهذه العملية ليست مجرد  -األفرادية ذات اتجاهين يتم من خاللها تبادل المعرفة والمعلومات بين في الواقع، فان التواصل هو عمل
 .رسالة أو تمرير معلومة بل هي عملية استكشاف واكتشاف وبحث وتوليد للمعرفة

 
مستوى الحدث من ي برمته سيرتقون إلى الجمرك والمجتمعوكما هو الحال في السنوات السابقة، فاني مقتنع تماما بان اإلدارات الجمركية 

 .نجاح عام التواصل لمنظمة الجمارك العالميةفي لموضوع التواصل وبالتالي المساهمة  بالترويجخالل االلتزام 
 
 

 !لكم جميعا يوم جمارك عالمي سعيد امتمني
 

 كونيو ميكوريا
 األمين العام
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