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رشاكة طويلة املدى ب� اليابان
 واملنظمة العاملية للج�رك

حققت املنظمة العاملية للج�رك نتائج هامة يف التوفيق 
ووضع معاي� إلجراءات الج�رك وتعزيز أمن الحدود 

 حول العا�.
ك� تعترب املنظمة �ثابة منصة لتبادل اآلراء حول 

اإلتجاهات الحديثة للتجارة العاملية وتًعلم م�رسات 
جديدة لإلدارات الجمركية األخرى وتقوية وحدة مجتمع 

الج�رك العاملي. 
تعترب دولة اليابان واحدة من أك¦ الدول تأييداَ للمنظمة 

العاملية للج�رك. فلقد قامت اليابان باملساهمة يف 
األنشطة الخاصة باملنظمة العاملية للج�رك من خالل 

تقديم املوارد البرشية والدعم املايل ومن خالل املشاركة 
الفعالة يف املجتمعات الفنية م� يساعد املنظمة العاملية 

للج�رك عىل صياغة إرشادات عملية عن شئون 
الج�رك. 

حصلت معظم األعضاء النامية عىل الدعم من خالل 
.(CCF Japan) ¹اليابا ºصندوق التعاون الجمر

توضح هذه الورقة مساه�ت اليابان القيمة يف عمل 
املنظمة العاملية للج�رك وتؤكد إلتزامنا تجاه مجتمع 

الج�رك الدويل تحت القيادة القوية للدكتور كونيو 
ميكوريا. 

رشاكة طويلة املدى
ب� اليابان واملنظمة

العاملية للج�رك
http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htmمساه�ت اليابان باألرقام



باألرقام اليابان  مساهمات 
رشاكة طويلة املدى ب اليابان واملنظمة العاملية للج�رك

تقديم الدعم املايل والخرباء  دعم قوي لآللية اإلقليمية الدعم من أجل التطوير املهني
للمنظمة العاملية للجرك

قامت اليابان باستضافة 
ورش عمل وبرامج إقليمية 
للمنظمة العاملية للج�رك 

كل عام يف كاشيوا وقد 
اكتسب عدداً من مسئويل 
الج�رك من أنحاء العا� 
الخربة يف أموراَ كث�ة يف 

مجال الج�رك. باإلضافة 
إىل ذلك، قامت مصلحة 

الج�رك اليابانية بتمويل 
عدداً من ورش عمل 

إقليمية أقيمت يف بلدان 
أخرى.

تقوم اليابان بتمويل 
تطبيق "مرشوع األمن" يف 

منطقة آسيا واملحيط 
األطليس. ³كن هذه 

املبادرة املنظمة العاملية 
للج�رك من دعم إدارات 

الج�رك وأصحاب املصالح 
املعني يف املنطقة بطريقة 

فعلية؛ وذلك من أجل 
تطبيق كافة اإلجراءات 

الرضورية لتأم سلسلة 
اإلمداد بشكل أفضل 

ومحاربة اإلرهاب.
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يدعم أربعة وثالثون خب�اً من مصلحة 
الج�رك اليابانية مشاريع املنظمة العاملية 

للج�رك لبناء القدرات حيث قامت املنظمة 
بإعت�د خرباء يف مختلف املجاالت مثل املشغل 

االقتصادي املعتمد AEO، امللكية الفكرية 
IPR، إتفاقية كيوتو املعدلة RKC، نظام االبالغ 

عن الوقت TRS، وتيس� التجارة (برنامج 
(املركادور)).

تدعم اليابان أنشطة املنظمة العاملية للج�رك 
عن طريق تقديم العنارص البرشية. يف عام 

2017، شارك عرش ملحق فني بطريقة فعالة 
يف أنشطة املنظمة العاملية للج�رك ، وهذا يعد 

أكرب رقم يف املنظمة.

خالل التسع سنوات منذ عام 2009/2008 
 وحتى عام 2017/2016، ساهمت اليابان بثالث

مليون وخمس�ئة وواحد ألف وسبع�ئة 
وسبعة وثالث وإثن وتسع من مائة يورو 

 Î(30،501،737) لتمويل التعاون الجمر
للمنظمة العاملية للج�رك.

(قارن نفقات التشغيل العامة (GOE) للمنظمة 
العاملية للج�رك لعامي 2017/2016 : سبعة 

عرش مليون يورو).

 قدمت اليابان مساه�ت بقيمة أربعة مالي
وÑاÐائة وواحد وثالث ألفاً ومئتي وعرشة يورو 
(4،831،210) لتمويل التعاون الجمرÎ يف عامي 

2016/2015. و³ثل هذه النسبة 35.8 % من 
إج�يل املساه�ت التطوعية للمنظمة. تعترب 
اليابان أكرب مساهم متطوع ملنظمة الج�رك 

العاملية منذ عام 2012.
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استضافت اليابان 
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إليها سبعمائة
 وتسعة وخمسون 
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تعطي برامج التطوير املهني 
 الفرصة لنخبة من املرشح

 تعرف بإسم املشارك املحرتف
(PA) للعمل بسكرتارية املنظمة 

العاملية للج�رك ملدة عرشة 
أشهر. شجع ذلك أعضاء املنظمة 

عيل مشاركة أوسع يف األنشطة 
املتعددة التي تعدها املنظمة 
مع تقديم الدعم ألربع لغات، 

إضافة إىل ذلك سوف تقوم 
اليابان بزيادة مساه�تها لدعم 

اللغات يف العام القادم.

يعمل برنامج الزمالة واملنح عىل 
مساعدة اإلدارات الجمركية يف 

إثقال املهارات اإلدارية لدى 
قادتها يف املستقبل.

خمسة وستون 
مشارك محتر

ف من خمسة 
وأربعني دولة 

مع توفير 
الدعم ألربع 

لغات

ثمانية وتسعو
ن برنامج للز

مالة واملنح 
خلمسمائة و

خمسة و
خمسني مسئو

ًال


	20180227_JCN_A4_omote_AR
	20180227_JCN_A4_naka_AR

