
 
 
 

 رسالة من المنظمة العالمية للجمارك
 2010اليوم العالمي للجمارك 

 
ذا يعتبر هإذ  في التجارة الدولية، األطراف المشارآة لتعاون بين جميع لبديل ليس هناك  ، دي و العشرينالحاهذا القرن مطلع في 

 .المستقبللتطلع إلى و ينبغي أن نوحد صفوفنا ل ،  العالمي قتصادإلالتنمية ومحرك اأساس التعاون 
 

و تشاور و  لصالح حوار و التآزر المصطنع الدولية على ضرورة  الّتخلي عن المبادرات السطحية لجمارك أسرة اتجمعلقد أ
أطراف مستقبل أن  ذإ. اعتماد مقاربة ابتكارية بغية الوصول إلى مشروع يرتكز على التفائل و التصميم لرفع التحديات التي تواجهنا

 . على العمل معام قدرته مدى  علىتوقف يرتبط ارتباطا وثيقا وي م جميعهاإلمداداتسلسلة 
 

أصحاب الفعاليات عالقاتها مع نويع  ت عليها لم يعد في إمكان الجمارك العمل بشكل مستقل دون أي اعتبار لمصالح شرآائها ، يجب
تقليص  تشجيع تبادل المعلومات والتعاون ، و و،معرفة التبادل الخبرة وو  ، وتطوير التشاور والحوار ، ةالدولية التجارفي 

يجب على . القضاء على االزدواجية وتنظيم التفاعالتويب المسار وبادالت و ذلك من خالل تصمالتدفق الحواجز التي تعيق 
 مارك والج مهام ن  فهمالقيام بنفس التقييم حتى يتمكنوا مشرآائها آما ينبغي على ، ةساسيتقييم رآائزها األالجمارك أن تعيد 

 في الجمارك يدعم  أن القطاع الخاص من الضروري على ، أن يكتب لها النجاح و إذا أردنا لهذه الشراآة .  بصفة أفضلرهاناتها
من خالل مشروعة ، مع تيسير التجارة ال على حد سواء  تحصيل اإليرادات وحماية المجتمعفي ضمانمهمتها المزدوجة التي تتمثل 

 .لى الشفافية والثقةعترتكز  يلتزمون بمقاربةالذين للفاعلين اإلقتصاديين القطاع الخاص يمنحها  مزايا
 

 على العمل معا بشكل أوثق وتنفيذ تعاون دولي األطراف المعنيةإلى التزام من جانب جميع هذه تغييرمرحلة الينبغي أن تفضي 
 في نزاهة الفعالية وال  و التنبؤ و المرونةو السرعة تجاه التبسيط و مبادرات جريئة في ا ديناميكية جديدة ، واتخاذمتجدد و

 .اإلجراءات
 

و ذلك رك على المضي قدما ا ، إدارات الجمهاممارسات أدواتها وأفضل عديد من صكوآها وتوصي منظمة الجمارك العالمية في ال
لقد جعلت  منظمة .  ةهنيالمهيئات شبكة الشرآات والتعزيز الروابط مع بومشروعين بإقامة شراآات مع المتعاملين التجاريين ال

حجر الزاوية  ترتكز عليه في أعمالها بروح من التشاور والحوار " شرآاتالمن  الشراآة بين الجمارك و " الجمارك العالمية 
والفريق االستشاري للقطاع الخاص أاالقتصادي المعتمد، صفة الفاعل و SAFE  إطار معاييرمن خاللسواء   و تم ذلك نفتاحإلوا
الحادي و الجمارك في القرن "وثيقة   أو نموذج البيانات ، أوالنزاهة  بشأن  المنقح روشاإعالن عأو اتفاقية آيوتو المنقحة،  أو ، 

المنظمات ة مشارآمن خالل عشرة التوجه االستراتيجي الجديد للجمارك ، أو مكوناتها الرئيسية الحدد تي ت ال)21ج" ( العشرين
 .نيةالمهجمعيات التعاملين في التجارة الدولية أو مال و منخاللمراقبين ،تهم بصفالعالمية لجمارك افي أعمال المنظمة الدولية 

 
التوصل إلى حلول  منه  فهم أفضل لمصالح آل منها و وتمكن منانشغاالت جميع األطراف،بأخذ بعين اإلعتبار هذه الشراآة تسمح 

 .راف المعنيةاألطتفيد آل 
 

سعيا إلى الشرآات عالقاتها مع  توثيقمن خالل عملها اليومي على عمل أن أذآر بأن الجمارك توبالتالي ، أرى أنه من الضروري 
 .تحقيق آداء مشترك

 
 بين الشراآة " لموضوع  2010 آانون الثاني/  يناير26 يومليوم العالمي للجمارك  اأخصصأن رت واعتبارا لما سبق، قّر

لموارد، شراآة ال يمكن اإلستعمال األمثل ل الشفافية و والثقة و التعاون و ، شراآة مبنية على الحوار" شرآاتال الجمارك و
 .لتنمية االقتصاديةالتجارة الدولية وامحرك باعتبارها ستغناء عنها إلا

 
في هذا و . شرآائنا من القطاع الخاصتجاه إنني أعول على دعمكم الكامل لنقل هذه الرسالة من أجل تعزيز مصداقية التزامنا 

 ،2010آانون الثاني /  يناير26تكريم بتاريخ تم الصدد ، يسرني أن ي
 ".و تحسينها وتعزيزها الشراآة بين الجمارك والشرآات " سعى إلى تنفيذ الجمارك وشرآات وجمعيات مهنية تموظفي آال من 

 
األطراف رك وجميع ا تحسين أداء إدارات الجمبغية  صفة مستدامة  ب"شرآاتلا بين الجمارك والشراآة "معا نستطيع أن نعزز 

 . في التجارة الدوليةالمشارآة



 
 !و لنتذآر دوما بأنه لكل رحلة طويلة خطوة أولى فلنعقد العزم على التصرف، ولنجمع مواهبنا، 

 
 !أهنئكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للجمارك
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