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2010تشرين الثاني - نوفمبر 23- 23مؤتمر بيكار، أبو ظبي، 

برنامج القيادة والتنمية ا�دارية
للمنظمة العالمية للجمارك

القيادة في القرن الحادي والعشرين

الخلفيـــــــــة  

للمنظمة العالمية للجمارك"كولومبوس"المھام التشخيصية لبرنامج �

الجمارك في القرن الحادي والعشرين�

الحوار العالمي حول بناء القدرات�

ورشات العمل الخاصة بالمتابعة�

� 

� 
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القيادة والتنمية ا�دارية في المنظمة العالمية للجمارك

بيكار�

برنامج المنح للمنظمة العالمية للجمارك�

برنامج القيادة والتنمية ا�دارية�

المعايير التعليمية لبرنامج بيكار �

الجمارك في السياق العالمي وا�قليمي والوطني�

مھارات القيادة في الجمارك�

التنمية ا�دارية في الجمارك�

برنامج مصمم وفقا ل1حتياجات الخاصة بالبلدان�

خطة التنمية الشخصية ومقترحات فريق المشروع�

مضمون برنامج القيادة والتنمية ا�دارية
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  : النتائج الرئيسية–ورشات عمل نموذجية  �06

مساھمات ھامة ل7عضاء �

مقاربة تفاعلية وعملية �

التواصل مع الغير والتعلم منه �

مشاريع جماعية �

دور الميسر يشكل عامل نجاح أساسي �

إحراز التقدم والنتائج الرئيسية

التطورات المستقبلية

1النسخة –إستكمال مجموعات التدريب  �

2ا@عضاء والجامعات مدعوون للمساھمة في النسخة  �

اAنجليزية، الفرنسية،  (الميسرين في مادة ا�دارة /تكوين مجموعة من الخبراء والمعلمين  �
)  العربية، ا�سبانية، البرتغالية

تطوير الدعم لوحدة التعلم ا�لكتروني  �

تمويل الدور التدريجي  �

ا�عتراف ببيكار  �

تنفيذ البرنامج  �

التعاون مع المزودين في مجال التعليم  �
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تمويل الشـراكات  

البنك الدولي لتعزيز قدرات الجمارك في / مشروع المنظمة العالمية للجمارك 
- CCEP)دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى SSA)

الشـراكات في مجـال التعليــم             

اAعتراف ببرنامج القيادة والتنمية ا�دارية للمنظمة العالمية للجمارك وإدراجه ضمن برامج    
:الدراسات العليا

ماجستير في القانون الدولي للجمارك وا�دارة -
دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي للجمارك وا�دارة  -
  شھادة الدراسات العليا في القانون الدولي للجمارك وا�دارة -
دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الضريبية -
شھادة الدراسات العليا في الدراسات الضريبية -
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!نــحن بحـــاجة لكـــم

!شكـرا Aھتمـــامكم

Ernani Checcucci – ernani.checcucci@wcoomd.org


