
 منذ أن تسلمت القيادة كأمني عام للمنظمة العاملية للجامرك        ، حدثت تغيريات
 مهمة وإيجابية يف األداء من خالل تفعيل الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة.. وفيام ييل

أبرز االنجازات خالل فرتة واليتي حتي اآلن:

 من أجل البناء عيل هذه اإلنجازات ومعالجة التحديات
 الجديدة، فإنني أنتوي تطبيق املبادرات التالية من خالل

 استخدام خربيت املهنية املمتدة وشبكة العالقات القوية مع
القادة السياسيني وصناع السياسة خالل فرتيت النهائية:

أهم اإلنجازات )1)أهم اإلنجازات )2)رؤية للتحديات الجديدة
wco

تأسيس اللجنة اإلدارية التي تعد التقارير الشهرية وتشاركها مع أعضاء املنظمة. 
تنظيم موجز امللحق الجمريك املوجود يف بروكسل. 
 الحوار املستمر مع أعضاء املنظمة من خالل نائب رئيس مجلس اإلدارة ومن 

خالل حضور االجتامعات الستة للقادة اإلقليميني كل عام.
تفعيل النرش الفوري لوثائق اجتامعات املنظمة. 

تحسني مستوي الشفافية:
-

-

-

-

تطوير األدوات
 إطالق الحزم األربعة )املنافسة اإلقتصادية، الرضائب، اإلمتثال والتطبيق، التطوير

املؤسيس( تحت الخطة اإلسرتاتيجية الجديدة.
 توسيع اإلطار اآلمن للمعايري لتأمني وتيسري التجارة العاملية بالتعاون مع 

وكاالت حكومية أخرى.
 إصدار سبعة وستني       قاعدة إرشادية تشمل دليل إتفاقية تيسري التجارة         وقواعد

 التجارة اإللكرتونية، باإلضافة إيل قواعد إرشادية يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات،
 واملراجعة الالحقة للتخليص ، وقواعد خاصة بالنزاهة والتعاون مع الهيئات الرضيبية

والرشطة.

-

-

-

تبني لغات عمل إضافية. 
 توسيع أعامل النرش وزيادة أنشطة املؤمترات لتغطي نطاقاً واسعاَ من املوضوعات التي

تشمل تكنولوجيا املعلومات    ، واملشغل اإلقتصادي املعتمد       ، واملنشأ.
 تطوير املوقع اإللكرتوين ومواقع التواصل اإلجتامعي للمنظمة العاملية للجامرك  

اإلتصال:
-

-

-

-.WCO

AEO IT

(TFA) التأييد
 تعزيز الدور متعدد األوجه للجامرك لضامن تطبيق جامرك فعالة ذات موارد 

جيدة.
-

اإلستجابة
 ،طرح ابتكارات تكنولوجية يف مجال الجامرك مثل التجارة اإللكرتونية. 

والذكاء اإلصطناعي، والبيانات الضخمة.
تقوية إستجابة الجامرك للتهديدات األمنية الجديدة واالحتيال املايل. 

-

-

التوصيل
 توسيع مجال أنشطة بناء القدرات بطريقة إسرتاتيجية من خالل االستفادة 

من العالقات القوية باملتربعني وأصحاب املصالح.
الحفاظ عىل األدوات واآلالت الخاصة مبنظمة التجارة العاملية وتحديثها.

-

-

الرشاكة
 إقامة عالقات تنسيقية مع ممثلني آخرين مهمني مع الرتكيز بصفة خاصة 

عىل أصحاب املصالح التجارية.
االستمرار يف تقوية الهيكل اإلقليمي للمنظمة العاملية للجامرك.

-

-

 الحوكمة
تعزيز ثقافة الشفافية والشمول والنزاهة لتشجيع املشاركة الفعلية لألعضاء. -

(19)

(20) (30)

(40)

(49)

(113)

(28)

لقاءات رفيعة املستوي:
  يف عامي               التقيت بتسعة عرش       رئيساً ونائب رئيس للدول والحكومات

وتسع وأربعني       وزيراً ونائب وزير ، ومثانية وعرشين       رئيساَ للمنظامت الدولية.
 تحدثت يف عدد من املناسبات  الهامة يف األمم املتحدة       ومنظمة التجارة العاملية

والقمة العرشين        واإلتحاد اإلفريقي واملنتدى اإلقتصادي العاملي.
  تم إبرام ثالثني       مذكرة تفاهم مع منظامت دولية و عرشين 

مذكرة تفاهم مع منظامت غري حكومية.
 ارتفع عدد األعضاء املنضمني إلتفاقية كيوتو التي تم مراجعتها من قبل املنظمة 

    العاملية للجامرك من أربعني       عضو )عام       ( إىل مائة وثالثة عرش        عضو
)عام       (؛ وذلك بفضل هذه اإلجتامعات عالية املستوى

2017/2016

2009

-

-

-

-

UNWTO

G20

2017.

   تحقيق فائضاَ بقيمة أحد عرش مليون يورو       يف اإلحتياطي النقدي من خالل اإلدارة
املالية السليمة وذلك يف يونيو        .

 نتيجة ذلك تم تخصيص مبلغ ثالثة ماليني يورو     إضافية من اإلحتياطي لدعم أنشطة 
إضافية متعلقة ببناء القدرات.

 مضاعفة مساهامت التربعات من ستة ماليني ومائة ألف يورو       )عام        ( 
إىل ثالثة عرشة ماليني وخمسامئة ألف يورو        )عام

التمويل:

2017

-

-

-

2017

(11)

(3)

2007 (6.1)

.) 

 جذب سكرتارية متنوعة تتمثل يف أربعة وستني       جنسية )عام        ( مقارنة بأربعة
وثالثني     )عام

التنوع
-(64)2017

2008.) (34)

(76)

بناء القدرات
تأسيس لجنة لبناء القدرات. 
 مضاعفة األنشطة املتعلقة ببناء القدرات إىل أربعامئة ومثانية ومثانني 

 )عامي             ( باملقارنة مبائتي نشاط )     ()عامي
إعداد أربعامئة وثالث )    ) خبري معتمد. 
إطالق برنامج مريكاتور لدعم تطبيق إتفاقية تيسري التجارة. 
 توسيع وتقوية الهيكل اإلقليمي يف بناء القدرات وتبادل املعلومات 

االستخباراتية  والتعاون ما بني املختربات.

-

-

-

-

-

2017/2016.)2011/2010

(488)

200

403

تنمية املوارد البرشية
 إدخال برنامج التطوير املهني حيث اشرتك فيه خمسة وستون      مشارك 

 محرتف من خمسة وأربعني      دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.
 تطوير برامج املنح حيث تخرج مائتي وخمسة وثالثون       طالباً من برنامج 

املاجيستري.
إنشاء برنامج الزمالة للدول املتحدثة باللغة األسبانية. 
إطالق منصة التعليم اإللكرتوين             التي سجل عليه حالياً مثانية عرش ألف مستخِدم. 
تأسيس برنامج تطوير القيادة واإلدارة. 

-

-

-

-

-

"CLiKC!"

(45)

(65)

(235)

التشغيل
 إطالق حمالت تطبيق القانون بالتنسيق مع منظمة الجامرك العاملية ملقاومة 

 املخاطر عىل الحدود كام قمت بقيادة مثانية     مشاريع تشغيلية عامي
 إدخال حمالت تطبيق القانون والوكاالت التنظيمية والعمل التجاري يف عمليات 

املنظمة العاملية للجامرك.

-

-

. 2017/2016 (8)

البحث  العلمي:
إنشاء وحدة للبحث داخل املنظمة العاملية للجامرك وتم نرش ثالثة وأربعني 

ورقة بحث.
 تأسيس نظام إعرتاف خاص باملنظمة العاملية للجامرك للمنهج الدرايس الخاص 

بالجامعات حيث تم اإلعرتاف بتسع جامعات من خالله.

-

-

(43)

(13.5)
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2008-2002
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1990-1989 

1989-1987

1984-1982 

1982-1981

1976

2009
1979
1976

كونيو ميكوريا

األمني العام للمنظمة العاملية للجامرك.
نائب األمني العام للمنظمة العاملية للجامرك. 

مستشار الوزير للشؤون الجمركية - وزارة املالية اليابانية.
 مدير ) العالقات الدولية، السياسات الجمركية( مبكتب الجامرك والتعريفة 

الجمركية- وزارة املالية.
 مدير )سياسة الدعم والصناعة، سياسة املكافأة( مبكتب املوازنة- وزارة،

املالية.
مدير )املفاوضات التجارية والتي تشملت إتفاقية التجارة الحرة. 

  　　　 وجولة أوروجواي( مبكتب الجامرك والتعريفة    　 
 الجمركية - وزارة املالية.                          

 نائب رئيس مجلس اإلدارة للجنة الفنية الخاصة                          
بقواعد املنشأ باملنظمة العاملية للجامرك)عام

سكرتري أول / مستشار البعثة اليابانية لـ                 بجنيف. 
نائب مدير القسم القانوين، مكتب املوازنة - وزارة املالية.

نائب مدير )سياسات العدالة والرشطة( مكتب املوازنة - وزارة املالية.
انتدب إىل بنك اليابان )البنك املركزي(

مدير مكتب أوكاوا للرضائب املحلية- وكالة الرضائب القومية    
انضم إىل وزارة املالية اليابانية

التاريخ املهني

الخلفية األكادميية

درجة الدكتوراة يف العالقات الدولية، جامعة كينت، اململكة املتحدة
تخرج من معهد باريس للدراسات السياسية، فرنسا

بكالوريوس القانون، جامعة طوكيو، اليابان

GATT/WTO

GATT/WTO

.)1995

 تلعب الجامرك دوراً هاماً من خالل تيسري التجارة الرشعية ،  

 وحامية املجتمع من التهديدات األمنية التي متس تحصيل الرضائب

وبالتايل فإنها تساهم يف استقرار وإزدهار اإلقتصاد العاملي.

 شهدت املنظمة العاملية للجامرك تحوالً ملحوظاً تحت قيادة       

 األمني العام الدكتور كونيو ميكوريا؛ وذلك من خالل اتباع منهج

دينامييك ليك تصبح املنظمة رسيعة االستجابة والحركة

 تتعاظم أهمية القائد ذو الرؤية واإلستقامة والسجل املشهود     

 له خاصة يف ظل بيئة غري مستقرة من الشك وعدم التيقن. فلندعم

 كونيو ميكوريا لخمس سنوات أخرى ليك يتمكن من االستمرار يف

العطاء ملجتمع الجامرك العاملي.

رئيس وزراء اليابان
شينزو آيب

رئيس وزراء اليابان يزور منظمة الجامرك العاملية

يناير 2018

رسالة من رئيس الوزراء

حتي اآلن

ملزيد من املعلومات:
TEL +81-3-3581-8210,  
Email wco-japan@mof.go.jp
Web http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm
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األمني العام 
ملنظمة الجامرك العاملية
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