
الشركاء:

أسيكودا  يتوقف  لم    2007 سنة  منذ 
وارلد عن العمل على الرغم من الظروف 
الصعبة التي مرت بها البالد للحصول 
على البنية التحتية الالزمة وتلقي الدعم 
الفني الخارجي.  يتم تشغيل أسيكودا وارلد 
المحلي ويساهم  بالكامل من قبل فريقنا 
اإليرادات  وزيادة  الضوابط  تعزيز  في 
المعطيات.  وتوفير  التجارة  وتسهيل 
الرئيسي  المزود  هو  وارلد  أسيكودا 

إلحصاءات االقتصاد السوري. 

المرونة التشغيليةسورية المرونة التشغيلية
تم تطبيق أسيكودا وارلد  بنجاح في 28 مكتًبا في سوريا 
الدولية  التجارة  بمعالجة  يقوم   2010 سنة  نهاية  ومنذ 

للبالد

الحل
ركز مشروع أسيكودا وارلد على بناء بنية تحتية لتكنولوجيا 

المعلومات مرنة ودمج التملك المبكر من الفريق الجمركي الوطني 
واالستدامة في نهج المساعدة التقنية: 

النتيجة
إجراءات  لمعالجة  وارلد  أسيكودا  السورية  الجمارك  استخدمت 
التجارة الخارجية ومراقبتها آنيا عند المعابر الحدودية والتي يصعب 
الوصول إليها برًا. أظهر النظام مرونته من خالل الدعم المستمر 

للجمارك خصوصا في ظل الظروف الصعبة.

من الواردات والصادرات تمت معالجتها 
من خالل أسيكودا وارلد منذ نهاية 2010

مدير عام الجمارك السورية

الحالة  
بسبب األزمة السياسية منذ سنة 2011 لم يتمكن طاقم األونكتاد 
الدولي من تقديم المساعدة التقنية الميدانية للجمارك السورية في 
تثبيت وتعزيز وصيانة أسيكودا وارلد . باإلضافة إلى ذلك جعل 
الحصار االقتصادي من الصعب على الحكومة السورية شراء 

أجهزة وبرامج جديدة من مزودين دوليين.

عدة  لتدوم  أسيكودا  برنامج  خبراء  قبل  من  األجهزة  اختيار  تم 
سنوات

تم تنفيذ مرافق النسخ االحتياطي للتأكد من  أن النظام آمن من 
الفشل

تم تصميم تطبيق أسيكودا وارلد والتدريب المرتبط به لضمان تولي 
مدربون  الوطنيون  الموظفون  النظام.  ملكية  وموظفيها  الجمارك 

تدريبًا كاماًل على تشغيل النظام دون الحاجة إلى خبرة خارجية.

سنة  في  المتحدة  األمم  لموظفي  سوريا  إلى  السفر  قيود  رفع  بعد 
2019 قام خبراء الجمارك وخبراء أسيكودا بترقية أسيكودا وارلد إلى 

أحدث إصدار
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743
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