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 مؤتمر بيكارد السنوي العاشر

 لمنظمة الجمارك العالمٌة

 باكو، أذربٌجان

 5102أٌلول /سبتمبر 8-01

 دعوة للمشاركة

 

السنوي العاشر الذي سٌعقد فً باكو،  بٌكارد أن تعلن عن مؤتمر أذربٌجان ومصلحة جماركٌسر منظمة الجمارك العالمٌة 

 .5102أٌلول /سبتمبر 01الى  8 خالل الفترة منأذربٌجان، 

على الجمارك، أو، ما هو أكثر عالمًٌة ،  أن تركز األبحاثٌنبغً وٌشرفنا دعوتكم لتقدٌم بحثكم لعرضه فً المؤتمر، حٌث 

على سبٌل المثال ال ، كذلك وتشمل مواضٌع المؤتمر .للبضائع الدولٌة التجارةفٌما ٌخص تنظٌم ودٌنامٌكٌة وممارسات 

والضرٌبة ومسائل واإلجراءات الجمركٌة،  global value chains (GVC)القٌم العالمٌة  سالسلالربط بٌن الحصر، 

 .التهرٌب، واإلٌرادات األخرى

 

ٌة المستهلك الى غاابتداًء من مرحلة التصور معٌن منتج  إلخراج الالزمةاألنشطة  جمٌع"(GVC) العالمٌة القٌم سالسلتمثل 

المواد الخام والمدخالت الوسٌطة والتسوٌق والتوزٌع التموٌن بالتصمٌم و من خاللة لإلنتاج ل الوسٌطعبر المراحالنهائً 

نظراً  بالجمارك  العاملٌنذات أهمٌة لدى  (GVC) وتعتبر سلسلة القٌم العالمٌة 1.(Kaplinsky ،0998 سكًٌنكابل" ) البٌعو

من التركٌز على سلسلة إن المزٌد . على المستوى الدولًلزٌادة تجزئة عملٌات اإلنتاج حركة السلع الوسٌطة كنتٌجة  تزاٌدل

 .مشاركة الجمارك فً التجارة الدولٌة والعولمةلجدٌدة تحلٌل طرق سمح بتوضٌح سٌ (GVC) مٌةالقٌم العال

 

 الحد قاعدةوالتصنٌف والقٌمة، وتبادل المعلومات، ، على سبٌل المثال ال الحصر، األخرى اإلٌرادات ومسائل الضرٌبةتضم و

 .وضرٌبة القٌمة المضافة، اإلنتاجرسوم و de minimis األدنى

كتلك التً تتعلق )األمنً التفتٌش غٌر المشروعة، باإلضافة إلى  ممارسات المهرب ومكافحة التجارة التهرٌبوٌشمل موضوع 

 (.بالمسافرٌن واألسلحة

 .ولن ٌتم النظر فً الملخصات: األبحاث الكاملةسٌتم قبول  هأنبمالحظة الٌرجى 

 :المتطلبات التالٌة وفق ٌجب تقدٌم األبحاث

 (.المراجع من غٌر)كلمة  010111بحد أقصى كلمة و 00111 ما ال ٌقل عن 

                                                           
1
  .سكسمعهد دراسات التنمٌة، جامعة سا : ، العولمة والتصنٌع والنمو المستدام(0998)سكً، ٌنكابل 

 Kaplinsky, R. (1998), “Globalisation, Industrialization, and Sustainable Growth: The Pursuit of the Nth Rent,” IDS 
Discussion Paper 365, Institute of Development Studies, Sussex University.   
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  نوع الخطArial  00وحجمه. 

  التعلٌقات الختامٌةاستخدام الحواشً بدالً من. 

 ٌجب أن تكون األبحاث المقدمة باللغة اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة أو الروسٌة أو اإلسبانٌة. 

 .بٌجانٌةاألذرسٌتم تخصٌص وقت كاف للمناقشة وتوفٌر الترجمة الفورٌة إلى اللغات المذكورة سابقاً باإلضافة إلى اللغة 

نمن  مكونة لجنة القتراح مدعوون فإنكم ، باإلضافة أو ،وكبدٌل عن ذلك ٌْ  عرض ٌتضمن موضوع حولأو ثالثة  متحدَث

 المقترحةاللجنة  تشمل أن وٌنبغً. 5102 حزٌران/ٌونٌو 0 أقصاه موعد فً االنتهاء وشك على أو بالفعل أجري الذي البحث

 .ال أمكان قد ُنشر أسواء  األقل، على واحد مكتمل بحث

، ٌرجى ارسال األبحاث أو مقترحات اللجان، مع التفاصٌل التً ستذكر الحقا، إلى البرٌد اإللكترونً لالستجابة لهذه الدعوة

picard2015@wcoomd.org ً5102حزٌران /ٌونٌو 0موعد أقصاه  ف: 

  (كلمة 521بحد أقصاه )للمؤلف أو المؤلفٌن االسم واللقب والسٌرة الذاتٌة. 

 المنصب الحالً للمؤلف أو المؤلفٌن ومؤسسته وبلده. 

 البرٌد اإللكترونً ورقم الهاتف للتواصل. 

 العنوان المقترح للبحث. 

 .بقبول أو رفض أبحاثهم للعرض فً المؤتمر 5102تموز/ٌولٌو 02ٌتم إبالغ المؤلفٌن قبل 

 .قدمهتامتنانها لمصلحة الجمارك الكورٌة على الدعم الذي عرب منظمة الجمارك العالمٌة عن تُ 

 .باختٌار البحوث المعتمدة للمؤتمر المكلفلمجلس العلمً لُتعرب منظمة الجمارك العالمٌة عن امتنانها 

من  محدودواإلقامة لعدد لسفر تكالٌف ا ،معقول تغطٌة، والى حدوإذا اقتضت الحاجة، ستبحث منظمة الجمارك العالمٌة 

 . والذٌن ٌفتقرون للدعم المؤسسًن ٌتم اختٌارهم بموجب هذه الدعوة لمقدمٌن الذٌا

 .مع المؤلفٌنمختارة الألبحاث لٌمكن مناقشة خٌارات النشر 

 . picard2015@wcoomd.orgالبرٌد اإللكترونً  التواصل علىي أسئلة أو استفسارات أخرى، ٌرجى أل

سٌتم توفٌر المعلومات حول المؤتمر، بما فً ذلك مكان االنعقاد واإلقامة ومتطلبات التأشٌرة والتسجٌل، فً الوقت المناسب 

 :رابط الموقع اإللكترونً التالًعلى 

http://www.wcoomd.org/en/events.aspx  

 5102كانون الثاني /صدر في ينايرأ

 

Note: 
This is an unofficial Arabic translation of the document. In case of ambiguity, the English source shall prevail. 
Translated by: ROCB MENA, on 8/5/2051, Abu Dhabi. 
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