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المؤرخ في  8مارس 2021

تعاونية البريد العاجل الدولي
حلقة عمل البريد العاجل الدولي :االستعداد لتبادل البيانات اإللكترونية المسبقة
الثالثاء 13 ،أبريل  ،2021من السااااااااا
(غرينتش ،)2+بر المشارك ن بُعد

 12:00إلى السااااااااا

 15:00بتوقيت وساااااااا أوروبا الصاااااااي ي

جدول األعمال

ن التن يذ

التوقيت

الموضوع

الجه المسؤول

12:00-11:00

التسجيل

األمان

12:10-12:00

مالحظات افتتاحي

السيد باتريك ريشون (الرئيس)
السيد أوسامو غوتو (نائب الرئيس)

12:35-12:10
( 25دقيق )

المتالبات التنظيمي والتشغيلي الجمركي فيما يتعلق السيد نور أدان (المكتب الدولي)
بتقديم الرساااااااائل  ITMATTوالبيانات اإللكتروني
المسبق ذات الصل :
موضاااااااو ويجري تن يذ ا من ام 2018
إلى نهاي ام 2020؛
ا تباااارا من اااام  :2021قاااانون الوتياااات
المتحدة " "STOP Actوقانون  ،Brexitونظام
مراقب ا الواردات  ،ICS2والضاااااااريب ا لى
القيم المضاف الخاصان باتتحاد األوروبي؛
أ مي البيانات اإللكتروني المساااااابق ئالرسااااااائل
 ITMATTوالخاوات التي تسااابق التن يذ :حال
اتت اقات في مجال تبادل البيانات والمشاااااااورة
التي يقدمها اتتحاد البريدي العالمي بهذا الشأن.

12:45-12:35

أسئل وأجوب

13:00-12:45
( 15دقيق )

روض البلاادان بشااااااااأن تن يااذ اتمتثااال لمتالبااات ضو تعاوني البريد العاجل الدولي
البيااانااات :مااا ي الخاوات الجاااري اتخاااذ ااا في (جمهوري الصين الشعبي )
سن اتمتثال لمتالبات البيانات
التن يذ ،وكيف تح َّ

13:15-13:00
( 15دقيق )

األداء التشاااغيلي :التقرير بشاااأن مساااتوت اإلقرارات السيد خافيير غار ِسيا
المتعلق بالرسااائل  ،ITMATTوالتقرير ن إرسااال (المكتب الدولي)
الرساااااااائل  ITMATTفي الوقت المحدد ،وخيارات
رصد نظام اإلقرارات الجمركي

برن ،مارس 2021

-

-2-

ن التن يذ

التوقيت

الموضوع

الجه المسؤول

13:30-13:15

أسئل وأجوب

-

13:50-13:30
( 20دقيق )

الحلول التقني المتاح لأل ضااء فيما يتعلق بتساجيل سااااااااتااي ا ااااان ِ ا ارمااااان (الاامااكااتااااب
الدوليئمركز التكنولوجيا البريدي )
بيانات الرسائل ITMATT

14:05-13:50
( 15دقيق )

روض البلااادان بشاااااااااأن تن ياااذ نظاااام اإلقرارات ضااااو من أ ضاااااء تعاوني البريد
العاجل الدولي (جزر كايمان)
الجمركي

14:15-14:05

أسئل وأجوب

-14:15
14:45
( 30دقيق )

اإلبالغ ن النو يا وأدوات الرصااااااااد فيماا يتعلق السيد جان مارك كوي ك
بتقييم أداء أ ضاء تعاوني البريد العاجل الدولي ذي (المكتب الدولي)
الصل بالرسائل :ITMATT
السااااااايادة جولياا بازوكيناا (المكتاب
مشاااااااروع اتمتثال الخاا باتتحاد البريدي الدوليئوحدة البريد العاجل الدولي)
العالمي؛
أدوات الرصااااااااد  SMARTوجوائز تعااون ي
البريد العاجل الدولي.

-14:45
15:00
( 15دقيق )

السيد باتريك ريشون (الرئيس)
السيد أوسامو غوتو (نائب الرئيس)

اتستنتاجات والخاوات المقبل

-

