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  بیكارد
 

  الشراكة في البحث االكادیمي الجمركي والتنمیة
 
 

  شركاء المؤتمر
  

  
 الشبكة العالمیة للجامعات الجمركیة

 

  
 مركز األبحاث الجمركیة والضریبیة

 
 

 
 

  المكان والتاریخ
  أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

 2010نوفمبر / تشرین الثاني25- 23
 
 
 

 مسودة جدول األعمال
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  ااألستاذ دافید ویدوسون، جامعة كانبیر: الرئاسة المشتركة
  األستاذ ھانز میتشیل ولفجانج، جامعة مونستر                        

  
  
  

  2010نوفمبر / تشرین الثاني23الثالثاء،   الیوم األول
  التسجیل  08:00-10:00
  مالحظات افتتاحیة  10:00-11:00

  ن العام لمنظمة الجمارك العالمیةالسید كونیو میكوریا، األمی  
  

  .السید ھیكي بارسیزك، نائب مدیر، منظمة الجمارك العالمیة
  

  .INCU االستاذ دافید ویدوسون رئیس الشبكة العالمیة للجامعات الجمركیة
  

 . العربیة المتحدةت للجمارك، أبو ظبي، اإلمارااالتحادیة  المدیر العام، الھیئةالسید خالد علي البستاني،
 

  الصورة الرسمیة واستراحة القھوة  11:00-11:30
  استعراض مجریات المؤتمر والترتیبات اإلداریة  11:30-11:45
  بناء المقدرة في منظمة الجمارك العالمیة  11:45-12:30

  السید ھیكي بارسیزك، نائب مدیر منظمة الجمارك العالمیة  
 رك العالمیةأخر مستجدات مبادرات بناء المقدرة في منظمة الجما.  

  السید ریتا باسي، مدیرة برنامج بیكارد
 التطورات في ضور برنامج بیكارد لمنظمة الجمارك العالمیة.  

  
  استراحة غداء  12:30-14:15

  ).منظمة الجمارك، األعضاء والمجتمع األكادیمي( برنامج بیكارد اتمبادر  التطورات األكادیمیة
  . معة كوستا ریكا، إقلیم أمریكا والكاریبيكا، جایساألستاذ جون فون  14:15-15:30

  
  .األستاذ ھانز ولف جانج، جامعة موینستر، إقلیم أوروبا

  
  .األستاذ دافید ویدوسون، جامعة كانبیرا، إقلیم آسیا والباسیفیكي

  
  استراحة قھوة  15:30-16:00

).األعضاء والمجتمع األكادیميمنظمة الجمارك، (معلومات حول مبادرات برنامج بیكارد    التطورات األكادیمیة  
16:00- 16:30  

  
سعادة السید محمد عبد اهللا المحرزي، مدیر عام إدارة الجمارك والموانئ، رأس الخیمة، اإلمارات 

  .العربیة المتحدة
 آثار تطبیق نظام القیمة المضافة على اإلمارات العربیة بشكل : مقترح بحث رسالة دكتوراه

   . بشكل خاصمةلى إمارة رأس الخی وععام،
  .السید فانكو كارغوف، مدیر عام، وزارة المالیة، اإلدارة الجمركیة لجمھوریة مقدونیا  -16:45  16:30

 مفھوم تعزیز المقدرة في الجمارك.  
 

  حفل ترحیبي  19:00

  
  

*** 
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  2010نوفمبر / تشرین الثاني42األربعاء،   الیوم الثاني 

  ).منظمة الجمارك، األعضاء والمجتمع األكادیمي(امج بیكارد  برنات مبادر   التطورات األكادیمیة
  السید میخائیل كاشبوسكي، أمین عام الشبكة العالمیة للجامعات الجمركیة  9:00-9:15

  
 التطورات االخیرة ومبادرات جدیدة-مبادرة الشبكة العالمیة للجامعات الجمركیة .  

  
  منظمة الجمارك العالمیة ,نامج تشیككوكسي، مدیر البرإرناني .السید  9:15-9:45

  
 برنامج التنمیة اإلداریة لمنظمة الجمارك العالمیة  

  
  السید جوشوا ھینتسا، جمعیة األبحاث الحدودیة  9:45-10:00

  
 عالمي للجمارك االلكترونیة، بالتعاون مع أعضاء الشبكة العالمیة للجامعات تطویر مؤشر

  .الجمركیة
  .، الملحق الفني وحدة األبحاث واالستراتیجیات، منظمة الجمارك العالمیةینتالسید توماس كان  10:00-10:15

  
 نادي اإلصالح(CDRL)  

مواضیع بحث  لعروض
یتبعھا جلسة أسئلة 

  وأجوبة

 من الرسوم الجمركیة وضریبة القیمة المضافة والضرائب األخرى المتأتیةالجمارك وجمع اإلیرادات "
  "المفروضة على البضائع التجاریة

  :األستاذ سانتیاغو ابیناز مارسیال، جامعة فلنسیا، اسبانیا  10:15-10:45
  

  على الشركاتنحو االلتزام بالقیمة الجمركیة من خالل ضریبة الدخل.  
  استراحة قھوة  10:45-11:15
دو  ریكیتا إتحادیة عن بالنیابھ(منظمة الجمارك العالمیة , تشیككوكسي، مدیر البرنامجإرناني .السید  11:15-12:45

  )البرازیلیة الجمارك ,برازیل
  

  لیوناردو كوریا لیما ماسیدو (المختصة بكبار التجاروحدات الجمارك( 
  

  الجمارك األكوادوریةمصلحة  السید سانتیاغو لیون اباد، رئیس 
  

  ركاالجمفي  لقیمةلتحدید اتبادل المعلومات بین الجمارك، وسیلة فعالة.  
  استراحة غداء  12:45-14:30

واضیع بحث  لمعروض
یتبعھا جلسة أسئلة 

  وأجوبة

 فحص أھداف وتوقعات مثل ھذه الشراكات، وطرق تحسین -الشراكات بین الجمارك وقطاع األعمال"
  "ھاأداء القطاع العام والخاص من خالل

    الجلسة
 تحاد البرید العالمي، إل تسالباتوروس، التجارة الدولیة، نائب رئیس المجموعة الجمركیةفیاالسید اولی  14:30-15:30

  . فرنسامجموعة البرید،
  

  . والتنظیمیة في شركة بیتني بوزلمؤسسیة، مدیر العالقات االسید اوالف كالرغاد
  

   عالم  التحدیات التي تواجھ -یة الجدیدة األمنفي مواجھة المتطلبات الجمركیة والتجارة
 .البرید

  
  : في الجمارك األردنیة والرقابةتصاالت احمد الفتیاني، مدیر االالدكتور المھندس عارف

  
 بة الترانزیت والتسھیلقارم ل للشاحناتاستعمال نظام التتبع االلكتروني 

  
  استراحة قھوة  15:30-16:00
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  2010نوفمبر / تشرین الثاني42األربعاء،   الیوم الثاني 
مواضیع بحث  لعروض

یتبعھا جلسة أسئلة 
  وأجوبة

  "جناثر التغیر المناخي على التجارة الدولیة واإلدارة الجمركیة في مرحلة ما بعد كوبنھا"

  .السید روبرت ایرالند، محلل سیاسات، وحدة األبحاث واالستراتیجیات في منظمة الجمارك العالمیة  16:00-16:30
  

 وخیارات على الجمارك فحص أولي لتداعیات التغیر المناخي : الجمارك والتغیر المناخي
  .التكیفسیاسة 

  .آراء من البنك الدولي والقطاع الخاص  ضیوف متحدثین
  :السید جیرارد مكلندن، خبیر في مجال تسھیل التجارة، دائرة التجارة الدولیة في البنك الدولي  16:30-17:00

 مجموعة ممارسة الجمارك العالمیة وإدارة الحدود.  
  السید كونر اوریدرون، مدیر تنفیذي، تسھیل التجارة

  الوارداتالتجارة مع االتحاد األوروبي في ظل نظام مراقبة الصادرات ونظام مراقبة.  
  

  حفل عشاء  19:00
 
 

***  
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____________  

  2010نوفمبر / تشرین الثاني25الخمیس،  الیوم الثالث
مواضیع بحث  لعروض

یتبعھا جلسة أسئلة 
  وأجوبة

  "قیاس األداء بھدف تحدید الطرق المالئمة لقیاس ومقارنة أداء الجمارك"

  السید لیونیل باسكال، خبیر جمركي، جامعة لو ھافر  9:00-10:30
  

 تحدید األسالیب المناسبة لقیاس وتقییم أداء الجمارك: اس األداءقی. 
  

 ستیفن ھولواي، عمید الدراسات في مركز الدراسات الضریبیة والجمركیة، جامعة ذ المساعداالستا
  كانبیرا

  
 قیاس فعالیة إدارة الحدود 

  
  .مارك العالمیةین، الملحق الفني وحدة األبحاث واالستراتیجیات، منظمة الجتالسید توماس كان

  
  السید جایل رابالند، البنك الدولي

  
  :السید سامسون بیالنجا، جمارك الكامیرون

 
 تأمالت قائمة على المثال الكامیروني-اصالح الجمارك من خالل قیاس األداء . 

  
  استراحة قھوة  10:30-11:00
  ادالدكتور بریان مایكل،أستاذ مشارك في معھد ستوكھولم لالقتص  11:00-12:00

  
 ھل أن برامج تسھیل التجارة تساعد على الحد من الفساد داخل الجمارك.  

  
  :الدكتور برابود سیث، مدیر البحث والسیاسات والتخطیط في سلطة اإلیرادات في موریشیوس

  
 قیاس األداء في الجمارك 

  
 وزارة المجلس المركزي للرسوم والجمارك،,  إضافي مدیر عام   ,كامیسواري سوبرامانیان السیدة

  المالیة، إدارة اإلیرادات، الھند
  

 التمیز في تقدیم الخدمات العامة وقیاس األداء  
  

  حفل تسلیم الشھادات  12:30-12:45
  مالحظات ختامیة  12:45-13:00
  الغداء  13:00


