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كلمة
إلــى أصحــاب المواهــب الذيــن يجلســون فــي انتظــار مــن
يكتشــفهم ،إليكــم منــي كلمــة خيــر :الموهبــة كائــن حــي إذا أراد
أن يبقــى وينمــو عليــه أن يقتــات ،لكــن كيــف؟ هــل يجلــس مكانــه
كالهــر المدلــل ،أو الطيــر الحبيــس ،إذا لــم يطعمــه آســره نفــق؟
أم عليــه أن يكــون قناصــً يوفــر لنفســه مــا يبقيــه حيــً؟ الجــواب
عنــد كل صحــاب موهبــة ،إمــا أن يكــون أســيرًا ينتظــر الفرصــة فــإذا
لــم تأتــه غــاب واحتجــب ذكــره واختفــت موهبتــه ،أو يبحــث عــن
الفرصــة بنفســه ولــكل مجتهــد -وليــس لــكل منتظــر -نصيــب..
تجــري الدمــاء فــي العــروق أســرع مــع الحركــة ،وقــد تتوقــف عــن
الجريــان مــع كثــرة االنتظــار.
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إشـــــــراقــــــات

سلطان
يتكفل بالمنح الدراسية للطلبة
الجامعيين من ذوي اإلعاقة
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي،
عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم الشــارقة ،رئيــس جامعــة الشــارقة،
عــن تكفــل ســموه بتوفيــر المنــح الدراســية للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة
الراغبيــن فــي إكمــال دراســتهم الجامعيــة فــي مراحــل الدبلــوم ،أو
البكالوريــوس ،أو الماجســتير ،أو الدكتــوراه فــي جامعــة الشــارقة.

جــاء ذلــك ف� كلمــة ســموه الـ تـى ألقاهــا ف� التاســع مــن مايــو  ،2016خــال اللقــاء أ
البــوي الــذي
ي
ي
ي
جمعــه بطلبــة جامعــة الشــارقة مــن ذوي إالعاقــة خــال افتتــاح مركــز المــوارد لــذوي إالعاقــة ف ي�
أ
لغ�هــم مــن
جامعــة الشــارقة ،حيــث أشــار ســموه إىل أن ذوي إالعاقــة دائمـاً مــا يعطــون المــل ي
ت
ـى يواجهونهــا.
خــال تحديهــم للإعاقــة وتحقيقهــم للإنجــازات رغــم التحديــات الـ ي
أوضــح صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ،أن إمــارة الشــارقة تعمــل منــذ زمــن طويــل عــى توفـ يـر
جميــع ســبل الراحــة واالندمــاج أ
للشــخاص مــن ذوي إالعاقــة مــن خــال المبــادرات والمرافــق
وتوفـ يـر التعليــم والحمــات المجتمعيــة ،مــا ســاهم ف ي� حصــول الكثـ يـر مــن ذوي إالعاقــة عــى
8
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إنجــازات يفخــر بهــا الجميــع.
وأضــاف ســموه أن جامعــة الشــارقة تفخــر بوجــود
أعــداد مــن الطلبــة مــن ذوي إالعاقــة الذيــن ينهلــون
مــن العلــوم ويتخرجــون بمعــدالت عاليــة ،مشـ يـراً
ســموه إىل أنــه يوجــد مــن ذوي إالعاقــة ف ي� جميــع
المراحــل الدراســية بجامعــة الشــارقة باســتثناء
مرحلــة الدكتــوراه ،وتطمــح الجامعــة إىل أن تــرى
الطلبــة مــن ذوي إالعاقــة يدرســون الدكتــوراه ف ي�
ت
الفــرة القادمــة.
كمــا كلــف صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الدكتــور
طــارق ســلطان بــن خــادم ،رئيــس دائــرة المــوارد
ش
الب�يــة ف ي� إمــارة الشــارقة بإيجــاد فــرص وظيفيــة
لجميــع أ
الشــخاص مــن ذوي إالعاقــة وتوفـ يـر البيئــة
ف
ت
ـى تســهم ي� أداء مهامهــم عــى أكمــل
والمرافــق الـ ي
وجــه.
ش
ووجــه ســموه بالتعــاون مــع الــركات والجهــات
أ
ف
لتوف�هــا
العالميــة المختصــة ي� تصنيــع الجهــزة ي
وتطويرهــا بمــا يخــدم الطلبــة مــن ذوي إالعاقــة
ف ي� مختلــف أنــواع إالعاقــة ،ولالســتفادة منهــا ف ي�
الجامعــة.
ودعــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الجميــع
مــن مؤسســات وأفــراد لتضافــر الجهــود ف ي� توعيــة
المجتمــع بحقــوق أ
الشــخاص مــن ذوي إالعاقــة،
والمســاهمة ف ي� إظهــار إنجازاتهــم وتوفـ يـر الخدمــات
ت
ـى يحتاجونهــا.
الـ ي
أ
وقــدم ســموه بعــض النصائــح لبنائــه مــن ذوي
إالعاقــة حثهــم فيهــا عــى بــذل المزيــد مــن الجهود
وعــدم التوقــف عنــد ســقف ي ن
معــ� ،بــل وضــع
طموحــات عاليــة والعمــل عليهــا مــن خــال التعليم

يوجــد مــن ذوي اإلعاقة في
جميــع المراحل الدراســية
بجامعة الشــارقة باســتثناء
مرحلــة الدكتــوراه ،وتطمح
الجامعــة إلــى أن تــرى الطلبة
من ذوي اإلعاقة يدرســون
الدكتــوراه في الفترة
القادمة.

واالجتهــاد ،ودعاهــم ألن يكونــوا أكــرث فاعليــة ف ي�
ف
و� المجتمــع.
مجاالتهــم ي
كمــا أشــاد صاحــب الســمو رئيــس جامعــة الشــارقة
بجهــود مركــز المــوارد لــذوي إالعاقــة ف ي� جامعــة
الشــارقة الــذي يســاعد الطلبــة مــن ذوي إالعاقــة
عىل الدراســة بأفضــل البيئــات والوســائل التعليمية.
وثمــن الطلبــة جهــود صاحــب الســمو الشــيخ
ف
توفــر
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،ي� ي
أفضــل البيئــات التعليميــة والوظيفيــة واالجتماعيــة
أ
للشــخاص مــن ذوي إالعاقــة ،مقدمـ ي ن
ـ� كل الشــكر
لســموه عــى اهتمامــه بهــم وتحــاوره معهــم
حــواراً أبويـاً ال تحــده حواجــز ومســافات ،وتقديمــه
النصائــح المهمــة لحياتهــم.
وكان ســموه تجــول ف ي� أرجــاء مركــز المــوارد لــذوي
إالعاقــة مســتمعاً إىل ش�ح مــن القائمـ ي ن
ـ� عــى المركــز
حــول أ
الجهــزة والخدمــات المتوفــرة ،مــن ضمنهــا

ئ
الكهربــا� وأجهــزة لغــة برايــل،
كــرس التنقــل
ي
ي
والعصــا البيضــاء ،وجهــاز الضغــط الحــراري،
آ
واللــة الحاســبة لــذوي إالعاقــة البرصيــة ،وأحــدث
الطابعــات المالئمــة لــذوي إالعاقــة.
كمــا يوفــر المركــز تم�جمـ ي ن
ـ� للغــة إالشــارة للطلبــة
مــن ذوي إالعاقــة الســمعية ،ومســاعدين للطلبــة
المكفوفـ ي ن
ـ� خــال تأديتهــم الختباراتهــم ،ويحتــوي
المركــز عــى غرفــة لالستشــارات النفســية يقــدم
خاللهــا المختصــون االستشــارات المالئمــة للطلبــة
مــن ذوي إالعاقــة.
واطلــع صاحــب الســمو حاكم الشــارقة عــى الكتب
ت
ـى توفرهــا مكتبــة جامعــة الشــارقة بلغــة برايــل
الـ ي
ن ت
ـى تتنــوع ف ي� مواضيعهــا ومحتوياتهــا.
للمكفوفـ يـ� الـ ي
وشــاهد ســموه والحضــور فيلمــاً تســجيلياً حــول
مركــز المــوارد لــذوي إالعاقــة وأبــرز خدماتــه ،كمــا
أدى تم�جمــون جــدد للغــة إالشــارة ف ي� المركــز أمــام
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لغــة إالشــارة.
وتأســس مركــز المــوارد لــذوي إالعاقــة ف ي� ســنة 2013
كمركــز مســتقل متخصــص بشــؤون أ
الشــخاص ذوي
إالعاقــة بنــا ًء عــى توجيهــات صاحــب الســمو رئيــس
جامعــة الشــارقة ليكــون بمثابــة الهيئــة المرجعيــة
ت
الــى تتــوىل مســؤولية االحتــواء
لــذوي إالعاقــة ي
والدمــج والتمكـ ي ن
ـ� مــن خــال منظومــة عمــل شــاملة
ومتكاملــة تبــدأ مــن مرحلــة االلتحــاق بالجامعــة
والتســجيل فيهــا وتمتــد إىل مــا بعــد التخريــج.
ويهــدف المركــز إىل توفـ يـر البيئــة المؤهلــة لضمــان
تمتــع ذوي إالعاقــة ف ي� الجامعــة بجميــع حقوقهــم،
وتيسـ يـر فــرص حصــول ذوي إالعاقــة عــى التعليــم
الجامعــي ،وتســهيل الســبل نحــو تحقيــق أعــى
يز
التمــ� التعليمــي الجامعــي لهــم
مســتوى مــن
وتشــخيص أســاليب التدريــس وتقديــم المنهــاج
التعليمــي والوســائل والطــرق المبســطة ألغــراض
التعليــم.
حــرض افتتــاح مركــز المــوارد لــذوي إالعاقــة إىل
جانــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ،كل مــن
الشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس
مكتــب ســمو الحاكــم ،والشــيخ ســيف بــن محمــد
القاســمي مديــر المدينــة الجامعــة ف ي� الشــارقة،
والدكتــور طــارق ســلطان بــن خــادم رئيــس دائــرة
المــوارد ش
الزعــا� رئيــس
الب�يــة ،ومحمــد عبيــد
بي
دائــرة ش
الت�يفــات والضيافــة ،والدكتــور حميــد
مجــول النعيمــي مديــر جامعــة الشــارقة ،وعــدد من
نــواب مديــر جامعــة الشــارقة( .وام)l
9
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إعــداد :رعد عبدالســتار

الشيخ خالد بن
عبداهلل القاسمي
يفتتح الدورة األربعين لمعرض الشرق
األوسط للساعات والمجوهرات
تحــت رعايــة
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة افتتــح الشــيخ خالــد بــن عبــد اللــه
القاســمي رئيــس دائــرة الموانــئ والجمــارك بالشــارقة فعاليــات الــدورة
األربعيــن مــن معــرض الشــرق األوســط للســاعات والمجوهــرات فــي الخامــس
مــن أبريــل  2016فــي مركــز إكســبو الشــارقة بمشــاركة أكثــر مــن  500عــارض مــن
جميــع أنحــاء العالــم علــى مســاحة تمتــد علــى  30ألــف متــر مربــع مــن مســاحة المعــرض
فــي جميــع القاعــات الســت فــي مركــز اكســبو.
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حـرض االفتتــاح ســعادة عبــدهللا ســلطان العويــس
رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة
الشــارقة ومركــز إكســبو الشــارقة وســعادة خولــة
المــا رئيــس المجلــس االستشــاري إلمارة الشــارقة
ن
الثــا� لرئيــس
وســعادة وليــد بوخاطــر النائــب
ي
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة
وســعادة ســيف محمــد المدفــع الرئيــس التنفيــذي
ين
المســؤول�
لمركــز اكســبو الشــارقة وعــدد مــن
ين
الحكوميــ� والشــخصيات المهمــة واعضــاء مــن
وممثــ� صناعــة
الدبلومــاس والتجــار
الســلك
ي
ي
الذهــب والمجوهــرات.
وتجــول الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا القاســمي ف ي�
ين
العارضــ� واســتمع
أجنحــة المعــرض ومنصــات
إىل ش�ح حــول أحــدث المعروضــات والتطــورات
العالميــة بقطــاع الســاعات والمجوهــرات ت
والــى
ي
ضمــت عالمــات عالميــة ف ي� الســاعات والمجوهرات
واللمــاس أ
المرصعــة بالذهــب أ
والحجــار الكريمــة
المســتوحاة مــن أحــدث خطــوط التصاميــم
المعــارصة أ
والحجــار الكريمــة.
وقــال ســعادة عبــد هللا ســلطان العويــس ان هــذه
لحظــة تاريخيــة بالنســبة لقطــاع المجوهــرات
القليمــي منــذ ربــع قــرن وخــال  40دورة كان
إ
معــرض الـ شـرق أ
الوســط للســاعات والمجوه ـرات
أ
الك ـرث موثوقيــة ف ي� الســوق وكذلــك مكانــا اللقــاء
القليميــة والعالميــة حيــث
لصناعــة المجوه ـرات إ
يوفــر حزمــة واحــدة لــكل عشــاق المجوهــرات
والســاعات والذهــب.
ف
ت
ز
وأشــاد العويــس بالمشــاركة الم�ايــدة ي� المعــرض
المــارات تعتـ بـر مرك ـزاً إقليمي ـاً
..مؤكــداً أن دولــة إ
أ
للذهــب والمجوهـرات واللمــاس أيضـاً كمــا يعتـ بـر
المعــرض مــن المعــارض المهمــة ف ي� المنطقــة
ت
الفــرة
واســتطاع االســتمرار بنجــاح طــوال
الماضيــة ..كمــا اكتســب شــهرة واســعة حيــث
يقــدم معــرض هــذا العــام خليطــاً ي ز
ممــ�اً مــن
واللمــاس أ
ـ�لئ أ
الـ آ
والحجــار الكريمــة والمجوهـرات
الذهبيــة ومجموعــات اللؤلــؤ والســاعات الفاخــرة
والعديــد مــن المجموعــات الذهبيــة الماســية
النــادرة.
مــن جانبــه قــال ســعادة ســيف محمــد المدفــع
كبــر وينتظــره
ان المعــرض يحظــى بإقبــال ي

محبــو المجوهـرات لالســتمتاع بأحــدث التصاميــم
الحرصيــة للمجوهـرات مــن مختلــف أنحــاء العالــم
الــرق أ
حيــث يتيــح معــرض ش
الوســط للســاعات
والمجوه ـرات فرصــة تحقيــق رغبــات كبــار التجــار
والمشـ تـرين وذلــك بتقديــم مجموعــة واســعة مــن
العــروض الكبـ يـرة للذهــب والمجوهـرات الماســية.
يز
يتمــ� هــذا العــام
وأضــاف ان المعــرض
بمشــاركة أكـ بـر االســماء العالميــة لبيــوت ومحــات
المجوهــرات والســاعات مــن الدولــة وجميــع
الكبــر الــذي
أنحــاء العــام حيــث إن االهتمــام
ي
توليــه الدولــة لقطــاع المعــارض يعــزز فــرص
نجــاح المعــارض ويمنــح الفرصــة لمواطـن ي الدولــة
للتعــرف عــى الجديــد ف ي� طــرازات المجوهــرات
والســاعات.
ف
بأكــر جنــاح ي� المعــرض حيــث
وتشــارك الهنــد ب
يضــم  74عارضـاً تليهــا هونــغ كونــغ بـــ  63عارضـاً
ت
ـى يضــم جناحهــا  29عارضـاً بينمــا
ثــم إيطاليــا والـ ي
يضــم جنــاح لبنــان  27عارضـاً وســنغافورة ي ز
ومال�يــا
 20عارضــاً لــكل منهمــا ثــم تايالنــد  12عارضــاً
ـ� بعـ شـرة عارضـ ي ن
..وأخـ يـراً الصـ ي ن
ـ�.
أ
أ
ش
«الــرق الوســط الربعــون للســاعات
ويعــرض
ف
والمجوهـرات» أكـ بـر خاتــم مــن الذهــب ي� العالــم
وفســتانا مــن الذهــبl.
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قسم الملكية الفكرية
يشارك في معرض إبداع وابتكار
تحــت شــعار “إبــداع وابتــكار” شــارك قســم الملكيــة الفكريــة بجمــارك الشــارقة
ينظــم
فــي معــرض مشــروعات التخــرج فــي كليــة االتصــال “انطالقتنــا” الــذي ّ
للســنة الرابعــة علــى التوالــي .وكان الدكتــور حميــد مجــول النعيمــي ،مديــر
جامعــة الشــارقة ،قــد أفتتــح المعــرض الــذي أقيــم يــوم األربعــاء الموافــق 18
مايــو . 2016
وقالــت الســيدة إيمــان الســلمان ،رئيــس قســم
الملكيــة الفكريــة بجمــارك الشــارقة« :إنهــا المــرة
ت
الــى تشــارك فيهــا جمــارك الشــارقة
الثانيــة ي
متمثلــة بقســم الملكيــة الفكريــة بهــذا المعــرض،
إذ إن جمــارك الشــارقة حريصــة عــى المشــاركة
الجماه�يــة
والمســاهمة الفاعلــة ف ي� الفعاليــات
ي
لرفــع الوعــي بالملكيــة الفكريــة ألهميتهــا ف ي� تنميــة
المجتمــع».
وكان جنــاح جمــارك الشــارقة المشــارك �ف
ي
المعــرض قــد تضمــن عــرض نمــاذج مــن المــواد
الممنوعــة والمقلــدة المصــادرة مــن قبــل مختلــف
المراكــز الجمركيــة ،وعــرض مشــاريع الطالبــات.
البــداع
ويهــدف المعــرض إىل تدعيــم فكــر إ
بــ� طلبــة الجامعــة الــذي يــأ�ت
واالبتــكار ي ن
ي
ت
المــارات ،بدعــم
اتســاقاً مــع اســراتيجية دولــة إ
يز
والتمــ� ف ي� كل المجــاالت ،وبنــاء
روح االبتــكار
ف
المواهــب والقــدرات الوطنيــة المتخصصــة ي� كل
المجــاالتl .
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جمارك الشارقة
تطلق مشروع ابتكار بال حدود

احتفــا ًء وتزامنــاً مــع اليــوم العالمــي للملكيــة
ش
والع�يــن مــن أبريــل،
الفكريــة ف ي� الســادس
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك ف ي�
أطلقــت دائــرة
الشــارقة ش
مــروع “ابتــكار بــا حــدود” ،بهــدف
نـ شـر الوعــي المجتمعــي حــول الملكيــة الفكريــة.
المــارات العربيــة المتحــدة ضمــن
تصنــف دولــة إ
الــدول الرائــدة ف ي� مجــال الملكيــة الفكريــة مــن
الناحيــة ش
الت�يعيــة والتنفيذيــة ،إذ انضمــت دولــة
المــارات إىل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة
إ
ف ي� عــام 1975م ،واحتلــت مركــزا متقدمــا عالميــاً
ف
ال�مجيــات
ي� مجــال محاربــة ومكافحــة قرصنــة ب
وهــذا مــا يضعهــا ي ن
بــ� أفضــل دول العالــم ف ي�
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة .وحمايــة الملكيــة
ف
المــارات العربيــة
الفكريــة بــدأت ي� دولــة إ
المتحــدة بشــكل عــام والعالمــات التجاريــة بشــكل
خاص منــذ تأســيس الدولــة ف ي� عــام 1971م
المــارات الملكيــة الفكريــة.
حيــث يحمــي دســتور إ
المــارات إىل منظمــة التجــارة العالميــة
وبانضمــام إ
عــام  1996عمــدت الدولــة إىل تحديــث شت�يعاتهــا
الخاصــة بالملكيــة الفكريــة لتواكــب المتطلبــات
الدوليــة الحديثــة .كمــا تقــوم وزارة االقتصــاد
وهــي الجهــة الحكوميــة الرئيســية المعنيــة بحمايــة
الملكيــة الفكريــة ،بالتعــاون مــع عــدد مــن
الجهــات المحليــة واالتحاديــة لتنفيــذ العديــد مــن

الجــراءات لمكافحــة القرصنــة وحمايــة الملكيــة
إ
الفكريــة مــن خــال تفعيــل قانــون حمايــة الملكيــة
ين
المؤلفــ� والحقــوق المجــاورة
الفكريــة وحقــوق
وقانــون حمايــة العالمــات التجاريــة وبقيــة
ت
ـى تتخذهــا وزارة االقتصــاد ف ي� هــذا
إ
الج ـراءات الـ ي
المجــال.
وقالــت إيمــان الســلمان ،مســؤولة قســم الملكيــة
الفكريــة :أ
“لهميــة الملكيــة الفكريــة وحمايتهــا
المــارات العربيــة المتحــدة ف ي� 26
تحتفــل دولــة إ
أبريــل مــن كل عــام باليــوم العالمــي للملكيــة
الفكريــة وهــو اليــوم الــذي يـ ش
ـؤ� إىل المصادقــة

الدوليــة لتأســيس المنظمــة العالميــة للملكيــة
الفكريــة ف ي�  26أبريــل عــام .”1970
وأضافــت بــأن دائــرة المـ نئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
ف
ومــن خــال قســم الملكيــة الفكريــة ي� جمــارك
الشــارقة احتفلــت بهــذه المناســبة ف ي�  26أبريــل
ف
و� إطــار ســعيه ف ي� تعزيــز الوعــي
 2016وذلــك ي
المجتمعــي حــول الملكيــة الفكريــة عــن إطــاق
ش
مــروع “ابتــكار بــا حــدود” وتضمــن شــعارات
وكتيبــات وبروشــورات ومجســمات ويافطــات
(بان ـرات) وعــرض أفــام توضيحيــة حــول حمايــة
عــر
الملكيــة الفكريــة لالبتــكارات المنقولــة ب
ت
االن�نيــتl .
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فــي إطــار جهودهــا فــي إعــداد موظفيــن أكفــاء ورفــع مســتوى أدائهــم
وخلــق بيئــة تفاعــل الموظفيــن مــن مختلــف االختصاصــات وتلبيــة
متطلبــات العمــل واإلطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي المياديــن
المختلفــة ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة ،نظمــت دائــرة
ً
عــددا مــن الــدورات التدريبيــة لتقديــم
الموانــئ البحريــة والجمــارك
أفضــل الخدمــات إلــى العمــاء مــن التجــار والمســافرين ،ومــن بيــن
الــدورات التــي قامــت الدائــرة بتنظيمهــا خــال الربــع الثانــي مــن العــام
الجــاري:

دورة أنواع المخدرات
وطرق تهريبها

أقيمــت دورة أنــواع المخــدرات وطــرق تهريبهــا ف ي�
ن
ت
ت
الثــا� ش
ش
عــر مــن أبريــل
الفــرة مــن
العــا� وحــى ي
 2016بالتعــاون مــع أكاديميــة العلــوم ش
ال�طيــة
ش
بالشــارقة وهــي دورة مدعمــة بخـ بـرات عمليــة ل�طــة
ف
ـال أنـواع المخــدرات وطرائــق تهريبهــا
الشــارقة ي� مجـ ي
تلــك الــدورة مــن الــدورات أ
الساســية الـ تـى تدخــل �ف
ي
ي
ـ� الجمركيـ ي ن
صلــب اختصــاص المفتشـ ي ن
ـ� ف ي� الجمــارك
الذيــن يشــكلون الخــط أ
ف
الول ي� مجابهــة عمليــات
التهريــب ،وللمســؤولية الكبـ يـرة الملقــاة عــى عاتقهم
ف ي� ضبــط كل مــا هــو محظــور مــن المخــدرات
ت
الــى يحــاول تجــار ومهربــو المخــدرات
والســموم ي
إدخالهــا إىل أرض الوطــن.
عــ�
اختتمــت الــدورة بحضــور العقيــد محمــد ي
القصـ يـر – أكاديميــة العلــوم ش
ال�طية بالشــارقة ومنح
ين
المشــارك� شــهادات تخــرج الــدورة.
ف
وقــد شــارك ي� الــدورة مفتشــون مــن ســتة مراكــز
مختلفــة ف ي� الشــارقة.
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دورة تنمية مهارات الحس
األمني ولغة الجسد

برعايــة وحضــور ســعادة العقيــد /د .محمــد خميــس
العثمـن  ،مديــر أكاديميــة العلــوم ش
ال�طية بالشــارقة
ي
وبحضــور الســيد حســن أحمــد ديمــاس ،مديــر مركــز
الــدول ،احتفلــت
جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة
ي
أ
الكاديميــة بتخريــج دورة تنميــة مهــارات الحــس
ف
ت
أ ن
ال� أقيمــت ي� الفـ تـرة  28-26من
المـ ي ولغــة الجســد ي
أبريــل  2016والــدورة نظمهــا معهــد تدريــب ش
ال�طــة
بالتعــاون مــع دائــرة المـو نئ
ا� البحريــة والجمــارك.

دورة الكشف عن المواد
الخطرة والمتفجرات والمواد
المشعة والقابلة لإلشتعال

وتحــت رعايــة وحضــور العقيــد محمــد ســعيد
بوزنجــال ،مديــر إدارة مكتــب المديــر العــام
ألكاديميــة العلــوم ش
ال�طيــة بالشــارقة وبحضــور
الســيد جــرش محمــد بــن جــرش ،مديــر مركــز جمــارك
الخــور ،اختتمــت دورة الكشــف عــن الم ـواد الخطــرة
والمتفج ـرات والم ـواد المشــعة والقابلــة لالشــتعال.

وقــد أقيمــت الــدورة خــال ت
الفــرة 2016/05/3-1
ش
مفتــ� جمــارك الشــارقة مــن
بمشــاركة عــدد مــن
ي
مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك الخــور مركــز
الــدول
جمــارك المنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة
ي
ومركــز جمــارك مينــاء خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات
الــدول.
ومركــز جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة
ي

دورة االشتباه في الجرائم
الجمركية

ف� إطــار التعاون االسـ تـراتيجي بـ ي ن
ـ� دائرة المـو نئ
ا� البحرية
ي
وأكاديميــة العلــوم ش
ال�طيــة وبحضــور ســعادة العقيد/
د .محمــد خميــس العثم ـن ي  ،مديــر أكاديميــة العلــوم
ش
ش
مفتــ�
ال�طيــة بالشــارقة ،أكملــت مجموعــة مــن
ي
ف
جمــارك الشــارقة دورة االشــتباه ي� الجرائــم الجمركيــة
حيــث وزع ســعادته شــهادات التخــرج عــى المشـ ي ن
ـارك�.
وقــد أقيمــت الــدورة خــال ت
الفــرة 2016/05/10-8
بمشــاركة مفتشـ ي ن
ـ� مــن جمــارك مركــز جمــارك الحمريــة
ومركــز جمــارك الخــور مركــز جمــارك المنطقــة الحــرة
ـدول ومركز جمــارك الحاويــات ومركز
بمطــار الشــارقة الـ ي
ـدول.
جمــارك ال ـركاب بمطــار الشــارقة الـ ي
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دورة شرح قانون الجمارك
الموحد لدول مجلس
التعاون

دورة أنواع المخدرات وطرق تهريبها

ونظمــت جمــارك الشــارقة دورة ف ي� ش�ح قانــون
الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة.
وبحضــور الســيد جرش محمــد بن جــرش ،مدير مركز
ت
ـى أقيمــت عــى
جمــارك الخــور ،اختتمــت الــدورة الـ ي
مــدى ثالثــة أيــام ف� ت
الفــرة  2016/05/12-10شــارك
ي
فيهــا مفتشــون ومفتشــات مــن مركــز جمــارك الحمرية
ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة
الــدول ومركــز جمــارك الحاويــات
بمطــار الشــارقة
ي
ـدول ومركــز
ومركــز جمــارك الـركاب بمطــار الشــارقة الـ ي
ـدول.
جمــارك الشــحن الجــوي بمطــار الشــارقة الـ ي

دورة الكشــف عــن االســلحة
والذخائــر والمتفجــرات

وبحضــور العقيــد محمد ســعيد بوزنجال ،مديــر إدارة
مكتــب المديــر العــام ألكاديميــة العلــوم ش
ال�طيــة

بالشــارقة اختتمــت دورة الكشــف عــن االســلحة
والذخائــر والمتفجــرات
ت
وقــد أقيمــت الــدورة خــال الفــرة 2016/05/19-17
ف ي� أكاديميــة الشــارقة للعلــوم ش
ال�طيــة بمشــاركة عدد
ش
مفتــ� جمــارك الشــارقة مــن مركــز جمــارك
مــن
ي
الحمريــة ومركــز جمــارك الخــور مركز جمــارك المنطقة
ـدول ومركــز جمــارك مينــاء
الحــرة بمطــار الشــارقة الـ ي
خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك الركاب
ـدول.
بمطــار الشــارقة الـ ي

دورة السلع المحظور
استيرادها والسلع الخاضعة
لنظام القيد

وبحضــور الســيد جــرش محمــد بــن جــرش ،مديــر
مركــز جمــارك الخــور نظمــت جمــارك الشــارقة دورة
اســت�ادها والســلع الخاضعــة
الســلع المحظــور
ي
لنظــام القيــد و ت
الــى أقيمــت عــى قاعــة الجوهــرة
ي
بغرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة.
ف
الــى أقيمــت ف� ت
ت
الفــرة -24
ي
وقــد شــارك ي� الــدورة ي
 2016/05/26مفتشــون ومفتشــات مــن مركــز جمــارك
الحمريــة ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك
الــدول ومركــز جمــارك
الــركاب بمطــار الشــارقة
ي
الــدول ومركــز
الشــحن الجــوي بمطــار الشــارقة
ي
جمــارك الخــورl .
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الجمركي 87

صفاء ســلطان

تعريفة جمركية على الصلب الصيني
في الواليات المتحدة األمريكية
ئ
ـا� التعريفــة الجمركيــة لمكافحــة
حــددت الواليــات المتحــدة بشــكل نهـ ي
إالغـراق عنــد  265.79بالمائــة عــى الصلــب المســطح المســحوب عــى
البــارد مــن الصـ ي ن
ـ� وعنــد  71.35بالمائــة عــى الــواردات مــن اليابــان قائلة
إن المنتجـ ي ن
ـ� ف ي� البلديــن يبيعــون منتجاتهــم بأســعار غـ يـر عادلــة .
أ
وقالــت وزارة التجــارة المريكيــة أيضــا إنهــا حــددت التعرفــة النهائيــة
لمكافحــة الدعــم عنــد  256.44بالمائــة عــى الــواردات ويســتخدم
ف
الصلــب المســحوب عــى البــارد بشــكل أسـ ف
و�
ـاس ي� تصنيــع الســيارات ي
ي
االجهــزة والحاويــات والتشــييد .
وقالــت وزارة التجــارة إن الــواردات مــن المعــدن ف ي�  2015بلغــت قيمتهــا
 272.3مليــون دوالر مــن الصـ ي ن
ـ� و  138.6مليــون مــن اليابــان l ..

شكاوي أمريكية تشعل حربًا مع
شركات الحديد والصلب الصينية
اع�اضهــا القــوى عــى التحقيقــات الـ تـى تقــوم بهــا اللجنــة أ
ـ� عــن ت
أعربــت الصـ ي ن
المريكيــة للتجــارة
ي
الدوليــة حــول شــكاوي قيــام ش�كات صينيــة بتثبيــت أســعار الصلــب .
وقالــت وزارة التجــارة الصينيــة ف� بيــان رســمي إن الصـ ي ن
ـ� تشــعر باالســتياء الشــديد مــن الق ـرار
ي
أ
ـ� بهــذا الشــأن وأنهــا ســتقوم بتشــجيع الـ شـركات الصينيــة عــى اللجــوء للقانــون للدفــاع
المريـ ي
عــن حقوقهــا .
أ
ف
ش
وكانــت لجنــة أمريكيــة قــد أعلنــت أنهــا ســتقوم بالتحقيــق ي� شــكوى لل�كــة المريكيــة للصلــب
ف� بيتســرج  ،والـ تـى أدعــت أن صانعــي وموزعــي الصلــب تآمــروا معــا لتثبيــت أ
الســعار  ،ورسقــوا
ب
ي
ي
بعــض أ
الرسار التجاريــة  ،كمــا حرفــوا معلومــات خاصــة بأصــول صادراتهــم للواليــات المتحــدة .
وسيشــمل التحقيــق أ
حــوال  40ش�كــة صينيــة إلنتــاج وتوزيــع الصلــب  ،منهــا ش�كات
مريــ�
ال
ي
ي
باوســتيل ومجموعــة ( خـ بـى للحديــد والصلــب ) ،ش
و�كــة ووهــان للحديــد والصلــب ومجموعــة
ي
آنشــان للحديــد والصلــب l.
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المفوضية األوروبية تحقق في واردات الصلب
الرخيصة من الصين
قــررت المفوضيــة أ
الوروبيــة فتــح ثالثــة تحقيقــات بشــأن الصلــب المصنــوع ف� الصـ ي ن
ـ� ،
ي
ن
ـا� الصناعــة ف ي� بريطانيــا مــع الــواردات الرخيصــة .
وذلــك فيمــا تعـ ي
وقالت المفوضية إنها لن تسمح لـ ( المنافسة يغ� المنصفة ) بتهديد أوروبا .
الونــة أ
ورسح منتجــو الصلــب ف� بريطانيــا آالف العمــال ف� آ
الخـ يـرة  ،مــع توقعــات بترسيح
ي
ي
المزيــد مــن العمالــة ف ي� هــذا القطــاع .
أ
غــر أعضــاء ف ي� االتحــاد
وهــذه هــي التحقيقــات الحــدث بشــأن الــواردات مــن دول ي
أ
ورو�  ،وتجــرى بالفعــل تســعة تحقيقــات أخــرى ف ي� إطــار مكافحــة إغــراق الســوق
ال ب ي
أ
الوروبيــة .
أ
ف
غــر
وقالــت المفوضيــة الوروبيــة إنهــا تحقــق ي� منتجــات الصلــب  ،ومنهــا أنابيــب ي
ملحومــة  ،وألــواح ثقيلــة  ،وصلــب مدرفــل عــى الســاخن .
وفرضــت أوروبــا أيضــا رســوما إضافيــة لمكافحــة إالغ ـراق عــى الصلــب المدرفــل عــى
أ
ورو� مــن الصـ ي ن
ـ� وروســيا .
البــارد القــادم إىل االتحــاد ال ب ي
وشــهدت أ
ف
الشــهر القليلــة الماضيــة ترسيــح عــدد كبـ يـر مــن العاملـ ي ن
ـ� ي� مؤسســات إنتــاج
ف
ت
ـى يمتلــك أغلبهــا أجانــب .
الصلــب المتبقيــة ي� بريطانيــا  ،والـ ي
وقالــت ش�كــة تاتــا لتصنيــع الصلــب إنهــا عــى وشــك االســتغناء عــن  1050عامــا مــن
ف
بالضافــة إىل  1200عامــل رسحتهــم ش
ال�كــة الهنديــة ف ي� أكتوبــر
مصانعهــا ي� بريطانيــا  ،إ
ف
ض
ض
ـا� .
ـا�  ،و  720عامــا اســتغنت عنهــم ي� يوليــو المـ ي
المـ ي
و� أكتوبــر أيضــا أعلنــت ش�كــة إس إس آي التايالنديــة لنتــاج الصلــب إغــاق مصنعهــا �ف
ف
إ
ي
ي
ديــكار ف ي� بريطانيــا  ،وهومــا أســفر عــن فقــد  2200عامــل وظائفهــم .
ويواجــه  1700عامــل آخــرون خطــر فقــد وظائفهــم بعــد إالعــان عــن إفــاس ش�كــة
كابــرو لصناعــات الصلــب .
وقالــت المفوضــة أ
الوروبيــة لشــؤون التجــارة سيســيليا مالمسـ تـروم ( ال يمكننــا أن نســمح
للمنافســة غـ يـر المنصفــة للــواردات الرخيصــة بــأن تهــدد صناعتنــا  ،وأرص عــى اســتخدام
كل الوســائل الممكنــة لضمــان انصيــاع ش�كائنــا التجاريـ ي ن
ـ� لقواعــد اللعبــة ).
وقــال اتحــاد صناعــة الصلــب ف ي� بريطانيــا إن تلــك الصناعــة تلقــت �ض بــات موجعــة
لعــدة عوامــل  ،منهــا ارتفــاع الجنيــة إالسـ تـرلي�ن ي مقابــل العمــات الرئيســة  ،واالرتفــاع
النسـ أ
بالضافــة إىل
ـى لســعار الكهربــاء  ،والتكلفــة إالضافيــة لسياســات التغـ يـر المناخــي  ،إ
بي
ـ� مــن الصلــب  ،الـ ت
منافســة إنتــاج الصـ ي ن
ـى يقــول البعــض إنهــا تبيــع الصلــب ف ي� بريطانيــا
ي
بأســعار رخيصــة جــدا.
ف
ض
ـا�  ،حــذر االتحــاد كذلــك مــن أن ارتفــاع معــدل ترسيــح العمالــة مــن
ي
و� الشــهر المـ ي
أ
ورو� ف ي� فــرض تعريفــة جمركيــة مرتفعــة .
ذلــك القطــاع يرجــع إىل فشــل االتحــاد ال ب ي
وأضــاف االتحــاد أن الـ شـركات الصينيــة اســتحوذت عــى نحــو  45ف ي� المئــة مــن ســوق
ن
ـا� خــال أربــع ســنوات فقــط لــم يكــن قبلهــا المنتــج الصيـن ي مــن
حديــد التســليح بال�يطـ ي
ف
حديــد التســليح موجــودا ي� البــاد .
وتعتــر أكــر ش�كات صناعــة حديــد التســليح ف� بريطانيــا هــي ش�كــة كيلســا ســتيل �ف
ب ب
ي
ي
كارديــف l .
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حرة مطار الشارقة

تنال جائزة التميز في تنفيذ
نظام المعلومات الجغرافية
نالــت هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي جائــزة
التميــز فــي تنفيــذ نظــام المعلومــات الجغرافيــة وذلــك
خــال حفــل توزيــع جوائــز مؤتمــر /جيــس ووركــس / 2016
الــذي عقــد فــي دبــي مؤخــرا.

ت
ـى
ومنحــت حــرة مطــار الشــارقة هــذه الجائــزة  -الـ ي
خصصــت لتشــجيع االبتــكار والتجريــب ف ي� مجــال
تنفيــذ نظــام المعلومــات الجغرافيــة  -تقديــرا
ت
االســراتيجية المتمثلــة ف ي� إدراج برامــج
لجهودهــا
نظــم المعلومــات الجغرافيــة ضمــن منظومــة
أ
العمــال والمشــاريع والتطبيقــات ف ي� أعمالهــا حيــث
تــم تقديــم عــرض أمــام المؤتمــر ش�ح آليــة
ت
ال� تــم إنجازها
اســتخدام هــذا النظــام والمراحــل ي
أ
 .تســلم الجائــزة عــن الهيئــة وفــاء بالســود مديــرة
التســويق ،بحضــور عــدد مــن موظفــي الهيئــة.
وقــال ســعود ســالم المزروعي مدير هيئــة المنطقة
الحــرة بالحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار
24

الــدول « يمثــل تكريمنــا خطــوة مهمــة
الشــارقة
ي
تعــزز ت
ز
بتوفــر أفضــل الحلــول والنظــم
ال�امنــا
ي
شل�كائنــا مــن المســتثمرين أفــراداً ش
و�كات ،وقــد
دأبنــا عــى تطويــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة
ت
ال�
ليكــون جــزءا هامــا مــن الخدمــات والتســهيالت ي
نوفرهــا لعمالئنــا ،كمــا أن الفــوز بهذه الجائــزة يؤكد
تطــور نظــم وإدارة المعــلومـــات بالهيئــة ويعتـ بـر
ـؤ�ا عــى تحقيقنــا تمـ ي ز
مـ ش
ـ�ا ف ي� تطويــر وتنفيــذ نظم
المعايــر
معلومــات جغرافيــة حســب أحــدث
ي
العالميــة ف ي� هــذا المجــال والوفــاء بمتطلباتهــا
وبرامجهــا التطويريــة».
وأشــار المزروعــي إىل أن الهيئــة ركــزت عــى

اســتخدام التكنولوجيــا كوســيلة لتحسـ ي ن
ـ� خدماتها
حيــث تعمــل باســتمرار عــى تعزيــز وتطويــر
الخدمــات ت
االلك�ونيــة وتوســعة اســتخداماتها مــن
خــال االعتمــاد عــى أحــدث التقنيــات وتحديــث
البنيــة التحتيــة لنظــم المعلومــات لتطويــر
أ
النظمــة المتبعــة ف ي� الهيئــة  ..كمــا يهــدف تطبيــق
ف
هــذا النظــام ي� حــرة مطــار الشــارقة اىل اتاحــة
ين
ـتخدم� من
المعلومات الجغرافية لمســاعدة المسـ
مجتمــع أ
العمــال والموظفـ ي ن
ـ� عــى أداء أعمالهــم
عــى أفضــل وجــه مــن خــال مســاعدة العمــاء
عــى اتخــاذ القــرار بشــكل أفضــل عنــد الدراســة
والتخطيــطl .
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إلنشاء مصنع إلعادة تدوير وتسويق المالبس المستعملة

“سواكس” األلمانية تستثمر  5ماليين
يورو في المنطقة الحرة بالحمرية
وقعــت هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة اتفاقيــة
شــراكة اســتراتيجية فــي 19يونيــو  2016مــع مجموعــة
«ســواكس  « SOEXاأللمانيــة ،وذلــك إلنشــاء مصنــع
إلعــادة تدويــر المالبــس والمنســوجات المســتعملة
يقــام علــى قطعــة أرض بمســاحة إجماليــة تقــدر بأكثــر
مــن ,322,917قــدم مربــع.
حيــث ســتطلق مجموعــة «ســواكس» ومقرهــا
ف ي� شــمال المانيــا عملياتهــا مــن المنطقــة الحــرة
بالحمريــة مــع منتصــف العــام  ،2017اذ ستســتثمر
مــا قيمتــه خمســة ماليـ ي ن
ـ� يــورو ف ي� انشــاء مصنــع
إلعــادة تدويــر وتســويق المالبــس والمنســوجات
المســتعملة ،وتعتـ بـر مجموعــة «ســواكس» االلمانية
مــن ش
الــركات الرائــدة عالميــا ف ي� قطــاع التســويق
ت
الــى
وإعــادة تدويــر المنســوجات المســتخدمة ي
تعطيهــا فرصــة جديــدة للحيــاة واالســتمرار ألك ـرث
مــن  35عامــا .وقــد تأسســت هــذه ش
ال�كــة عــام
 ،1977ولهــا فــروع ش
و�اكات ف ي�  5دول كمــا يعمــل
بهــا اليــوم أكــرث مــن  1000موظــف.
وقــع االتفاقيــة كل مــن ســعود ســالم المزروعــي،
مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة
ـدول وأكســيل
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الـ ي
بوتشــولز ،المديــر العــام ورئيــس المجلــس
التنفيــذي للمجموعــة ،بحضــور عــدد مــن
ين
ين
الطرفــ�.
المســؤول� مــن كال
وعقــب توقيــع االتفاقيــة ف ي� المقــر الرئيــس لهيئــة
المنطقــة الحــرة بالحمريــة أعــرب المزروعــي عــن
ســعادته بإنشــاء المصنــع الجديــد لمجموعــة
«ســواكس» بالمنطقــة الحــرة بالحمريــة ،وقــال إنــه
يؤكــد نجــاح اسـ تـراتيجية الهيئة ف ي� اســتقطاب ش�كات

عالميــة ،وقــال اننــا نــرى العديــد مــن ش
الــركات
الصناعيــة القادمــة مــن أوروبــا تختــار الشــارقة لبدء
عملياتهــا ف ي� المنطقــة ،حيــث تشــهد حــرة الحمريــة
نمــوا ملحوظــا ،وتعتـ بـر وجهــة مثاليــة للمســتثمرين
مــن مختلــف أرجــاء العالــم.
ويعــزي المزروعــي هــذا النمــو ف� قطــاع الصناعــة �ف
ي
ي
حــرة الحمريــة إىل البنيــة التحتيــة الـ تـى تلـ ت ز
ـ�م الهيئة
ي
بتطويرهــا لمســاعدة عمالئهــا عــى النمــو والتطــور،
ت
الــى
إ
بالضافــة اىل المزايــا اللوجســتية العديــدة ي
تقدمهــا المنطقــة ،وتشــمل المرافــق ذات الجــودة
العالميــة للخدمــات اللوجســتية والصناعيــة ومرافق
التخزيــن ،فضــا عــن الموقــع االسـ تـراتيجي.
عــر بوتشــولز عــن ســعادته بتوقيــع
ومــن جهتــه ب
هــذه االتفاقيــة مــع حــرة الحمريــة مؤكــداً عــى
أن البــدء ف ي� أعمــال البنــاء للمصنــع الجديــد عــى
المســاحة المســتأجرة ف ي� الحمريــة ســتنطلق ف ي� أقرب
وقــت ممكــن ،حيــث اننــا نأمــل ان تبــدأ العمليــات
التشــغيلية ف ي� المصنــع مــع منتصــف العــام
المقبــل.
م�وعنــا أ
الول �ف
ش
“وأضــاف بوتشــولز «هــذا هــو
ي
دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة ونحــن مقدمــون
ين
ماليــ� يــورو ف ي� هــذا ش
المــروع،
عــى اســتثمار 5
اذ نخطــط لتصديــر  50٪مــن منتجاتنــا اىل الــدول

االفريقيــة و  25٪لــكل مــن أوروبــا ش
ال�قيــة والـ شـرق
أ
التــوال .وأضــاف أكســل بوتشــولز
الوســط عــى
ي
ســيكون لدينــا منشــأة ي ز
ممــ�ة ف ي� المنطقــة الحــرة
بالحمريــة ومــن المتوقــع ان يعمــل بهــا 400-300
عامــل».
وتعليقــا لــه عــى طبيعــة أعمالــه ،قــال أكســيل
بوتشــولز« :صفــر نفايــات هــي فلســفتنا
ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق االحتفــاظ
بالمنســوجات المســتخدمة وإعــادة تدويــر
المنتــج  - 100٪مــا يعــن ي المحافظــة عــى
المــوارد الطبيعيــة والبيئــة ف ي� هــذه العمليــة.
نحــن ال نرفــض أي صنــف ت
حــى أنــه لــم يبــق
ش�ء لنفــرزه .أ
الولويــة القصــوى لدينــا مــن هــذه
ي
العمليــة هــو الوقايــة مــن النفايــات؛ لذلــك
ت
ـى يمكــن ارتداؤهــا
نقــوم بتســويق المالبــس الـ ي
ف ي� أك ـرث مــن  90بلــدا ف ي� جميــع أنحــاء العالــم.
هــذا يمنــح المالبــس فرصــة جديــدة للحيــاة،
ويحافــظ عــى المــوارد ويخفــف العــبء عــى
البيئــة «.
هــذا وتغطــي مجموعــة  SOEXسلســلة عملياتهــا
بــدءا مــن جمــع المالبــس المســتخدمة،
والتســويق ،وإعــادة التدويــر وإعادة االســتخدام
ف
ي� كافــة قــارات العالــمl .
25

الجمركي 87

مناطق حرة

رادييانت الهندية تستثمر
عشرة ماليين دوالر أمريكي
بالمنطقة الحرة بالحمرية
وقــع ســعود ســالم المزروعــي مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة
بالحمريــة و هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي
ً
عقـ ً
ـتثماريا فــي  28يونيــو  2016مــع مجموعــة رادييانــت
ـدا إسـ
الهنديــة و ســيتم بموجبــه إســتثمار مســاحة (  ) 107,639قــدم
مربــع بالمنطقــة إلنشــاء مشــروع تقطيــر الزيــوت .

وبموجــب العقــد الموقــع ،ســتقوم المجموعــة
ن
ـ� إلنشــاء
بإســتثمار مبلــغ عـ شـرة ماليـ يـ� دوالر أمريـ ي
مـ شـروع لتقطـ يـر الزيــوت و إنتاج المشــتقات ت
الب�ولية
و معالجــة الزيــوت المســتخدمة بقــدرة إســتيعابية (
 ) 60,000طــن مـ تـري  ،و مــن المقــرر أن تبــدأ أعمــال
ـبتم� القــادم .
إالنشــاء مــع منتصــف شــهر سـ ب
وعـ بـر المزروعــي عــن ســعادته الســتضافة المـ شـروع ،
مشـ يـراً إىل أن اتبــاع المنطقــة لمنهجيــة التفاعــل مــع
توفــر التســهيالت
حاجــات الســوق االســتثماري و ي
للمســتثمرين ســاهم ف ي� الحفــاظ عــى معــدل نمــو
ثابــت ف ي� عــدد ش
الــركات المســتثمرة خــال العــام
26

الجــاري .
ف
و� الســياق ذاتــه  ،ذكــر الســيد فيبهــور غوبتــا
ي
المديــر إالداري شل�كــة رادييانــت اوفرسـ ي ز
ـ� ش م ح ،
بــأن إختيــار المنطقــة الحــرة بالحمريــة كمقــر إلقامــة
المـ شـروع جــاء بعــد دراســة مســتفيضة شــملت عــدة
محــاور أساســية كالموقــع إال ت
ســراتيجي و البنيــة
ت
ـى تقدمهــا الهيئــة  ،موضحـاً
التحتيــة والتســهيالت الـ ي
بــأن المـ شـروع الجديــد سـ يـركز عىل تغطيــة احتياجات
الـ شـرق أ
الوســط مــن منتجاتنــا مــع توقعــات ف ي� نمــو
ت
الــى حققــت عائــدات ماليــة
إيــرادات المجموعــة ي
ـ� خــال العــام
تقــدر ب (  ) 21مليــون دوالر أمريـ ي
ض
المــا� l .
ي
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د .مانيا ســويد

حماية اآلثار في الشارقة

ما هو األثر

ش
�ء خلفته الحضارات السابقة
ب
يعت� أثر أي ي
أ
أو تركته الجيال السالفة منقوال أو يغ� منقول
أنشأه أو صنعه أو نقشه أو صوره أو خطه أو بناه
النسان قبل سنة 1900م ،ويشمل ذلك المغاور
إ
والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات والوثائق
ت
ال� تدل عىل نشأة العلوم
وسائر المصنوعات ي
والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة
بالحضارات أو منطقة ذات صلة بأحداث تاريخية
ش
ش
ال�ء أو أعيد
�ء أضيف إىل هذا ي
هامة ،أو أي ي
بناؤه بعد ذلك التاريخ.
28

ت
ش
الــى
•البقايــا الب�يــة والحيوانيــة والنباتيــة ي
يرجــع تاريخهــا إىل مــا قبــل عــام 600
ميالديــة.
•ويجــوز لــ�إدارة بموافقــة الرئيــس أن تعتـ بـر
ت
الــى
أيضــا الممتلــكات الثابتــة أو المنقولــة ي
ترجــع إىل عهــد أحــدث مــن عــام 1900م
من آ
الثــار ،إذا رأت أن لهــا خصائــص
تاريخيــة أو فنيــة وتمثــل تراثــا وطنيــا ال
يمكــن التفريــط بــه.
أنواع اآلثار:
اآلثار غير المنقولة أو الثابتة:

أ
هي آ
بــالرض ســواء أكانــت
الثار المتصلــة
مشــيدة عليهــا أو موجودة ف ي� باطنهــا،
كما ف ي� ذلــك مــا تحــت الميــاه الداخليــة
والقليميــة وتشــمل بقايــا المــدن والتــال
إ
أ
أ
الثريــة والمغــاور والقــاع والســوار
أ
والبنيــة الدينيــة والمدنيــة والعســكرية
والمــدارس.

اآلثار المنقولة أو غير الثابتة:

أ
هي آ
الرض أو
الثار المنفصلــة عــن
آ
تغيــر مكانهــا
غــر المنقولــة ويمكــن
ي
عن الثار ي
آ
بغــر تلــف بهــا وبالثار المتصلــة بهــا ،ويمكــن
ي
اعتبار آ
غــر الثابتــة آثــارا ثابتــة إذا كانــت
ثار
ال
ي
جــزءا مــن أثــر ثابــت مكملــة لــه أو مقرونــة بــه أو
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زخرفــا أو كتابة فيــه
التنقيب عن اآلثار

ت
ال�
هو القيام بأعمال الحفر
ب
والس� والتحري ي
تستهدف العثور عىل آثار منقولة أو يغ� منقولة
وال يعت� اكتشاف آ
الثار والعثور عليها بطريق
ب
الصدفة تنقيبا.

ملكية األثر

آ
الثار سواء أكانت منقولة أو يغ� منقولة هي ملك
آ ت
�ن
للغ�
إ
ال� يجوز ي
المارة ويستث من ذلك الثار ي
أ
اقتناؤها طبقا لحكام هذا القانون.
للإدارة بموافقة الحاكم حق امتالك أية منطقة
الغ�.
أثرية أو أي مب�ن تاريخي أو تر ث يا� مما يمتلكه ي
ملكية أ
الرض ال تكسب صاحبها حق تملك
آ
وتغي� الثار الموجودة عىل سطحها أو ف ي� باطنها
ي
وال تخوله حق التنقيب فيها.
آ
كرس الثار أو تشويهها و تخريبها أو إتالفها -
يمنع
�ض
منقولة كانت أو يغ� منقولة  -أو إلحاق ال ر بها
أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها ،كما يحظر
العالنات عليها.
إلصاق إ
جهة االختصاص باآلثار

دائرة الثقافة والعالم (إدارة آ
الثار ت
وال�اث)
إ
هي الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية
آ ف
المارة	 .
حفظ الثار ي� إ
وتناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:
1.1تنفيذ السياسة أ
الثرية للإمارة وذلك بالتعاون
مع الجهات أ
الخرى فيها.
الثار والمواقع أ
2.2تقدير أثرية آ
الثرية وحدود
المواقع وإحرامها وتقدير أهمية كل أثر.

3.3الطلب من السلطة المختصة نزع
آ
وغ� المنقولة
ملكية الثار المنقولة ي
للمصلحة العامة وتعويض أصحابها ،عىل
أن ال ينظر ف ي� حال التعويض ال إىل كونها
تحوي آثارا وال إىل قيمة هذه آ
الثار .
آ ف
وال ش�اف عليها
المارة إ
4.4إدارة الثار ي� إ
وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها
وتسجيلها وتجميل ما حولها وتهيئتها للزوار.
5.5العمل عىل شن� الثقافة أ
الثرية ت
وال�اث
الوط�ن وإصدار الكتب ش
والن�ات الدورية
ي
المتخصصة ف ي� هذا المجال.
6.6المسح والتنقيب عن آ
الثار ت
وال�اث وصيانة
المبا� أ
ن
الثرية ت
وال�اثية وإقامة المتاحف
ي
آ
الحكومية وتسجيل وتوثيق الثار المنقولة
وغ� المنقولة ف ي� سجل رسمي
ي
آ
آ
7.7مراقبة الثار ومتابعة حيازة الثار والترصف
بها وفقا ألحكام هذا القانون.
8.8تدريب الكوادر الوطنية عىل أعمال التنقيب
والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال آ
الثار ت
وال�اث
9.9التعاون مع الجهات
أ
ف
المارة والدولة ودول العالم بما
الخرى ي� إ
ال�اث والوعي أ
يخدم ت
ال ي ن
ثري�.
ال�خيص للبعثات أ
 1010ت
الثرية الرسمية
والجمعيات العلمية بالمسح والتنقيب عىل
ف
المارة
المواقع المحددة لها ي� إ
آ ف
 1111ت
المارة
ال�خيص لمزاولة تجارة الثار ي� إ
 1212ت
ال�خيص إلقامة المتاحف يغ� الحكومية
بالمارة.
إ
أ
ت
 1313ت
ال�خيص إلقامة المعارض الثرية وال�اثية
بالمارة.
إ
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التلف والضياع.
يجوز للإدارة شطب آ
وغ� المنقولة
المنقولة
ثار
ال
ي
المسجلة رسميا .وذلك بعد دراسة أ
السباب
الموضوعية الموجبة لذلك ،عىل أن ش
ين� قرار
الشطب ف ي� الجريدة الرسمية.
االتجار باآلثار

آ
ف
الدارة
ال يجوز االتجار بالثار المسجلة ي� إ
أو ف ي� الدولة أو المستوردة رسميا إال تب�خيص
الدارة ويقترص ت
ال�خيص عىل مواط�ن ي دولة
من إ
المارات العربية المتحدة.
إ
آ
بالدارة ،وعىل
يجوز انتقال ملكية الثار المسجلة إ
من يود أن يبيع أثرا منقوال مسجال أن يعرضه أوال
الدارة للنظر ف ي� ش�ائه بالثمن الذي يوافق
عىل إ
عليه الطرفان ،فإذا لم يتفق الطرفان عىل الثمن
آ
المارات العربية
جاز بيعه لخر من مواط�ن ي دولة إ
المتحدة ،عىل أن يصار إىل توثيق البيع وتسجيله
بالدارة.
رسميا إ

آ
 1414ت
بالمارة بكل الوسائل
اس�جاع الثار الخاصة إ
القانونية.
االش�اك والتعاون ف� المعارض أ
 1515ت
الثرية داخل
ي
ف
و� المؤتمرات والندوات
الدولة وخارجها ي
آ
ت
المتخصصة ف ي� مجال الثار وال�اث
والمتاحف.
حيازة األثر

عىل كل شخص يحوز آثار اًمنقولة أو يغ� منقولة
ف
الدارة ف ي� مدة
أن يبادر إىل تسجيلها وتوثيقها ي� إ
ال تزيد عىل سنة من تاريخ صدور هذا
أ
القانون وتصدر له وثيقة رسمية بتسجيل الثر.
أ
مايل:
عىل حائز الثر يغ� المنقول ي
الدارة بمعاينة المكان
1.1أن يسمح لموظفي إ
وتفتيشه وتسجيله وتوثيقه وإال يقوم بأية
تعديالت عليه إال بعد الحصول عىل إذن
الدارة
رسمي من إ
ف
الدارة بمعاينة
2.2يسمح ي� أي وقت لموظفي إ
أ
الثر ودراسته وتصويره ورسمه وأخذ قوالب
عنه والتأكد من رقمه وحفظه بالطرق
العلمية الصحيحة
أ
تغي� عىل الثر مثل
 3.3أن يبلغ إ
الدارة عن أي ي
30

المش�ي أ
ت
للثر أن يتعهد بعدم إخراجه
عىل
المارات العربية المتحدة ،وإىل إعالم
دولة
من
إ
أ
الدارة بحالة الثر وعنوانه باستمرار وأن يسمح
إ
أ
ف
الدارة بمعاينة الثر ي� أي وقت ومكان.
لموظفي إ
للإدارة الحق ف� مصادرة أ
الثر إذا ي ن
تب� أن هناك
ي
تالعبا ف� البيع وعدم تأكدها من حفظ أ
الثر
ي
ت
المش�ي ال يستطيع حفظه
وبقائه ف ي� الدولة أو أن
وحمايته ف� مكان آمن ،أو أن أ
الثر محفوظ بطريقة
ي
يغ� مناسبة.
يحق للإدارة إصدار شهادات تصدير آ
للثار عىل
المارات العربية
أال تكون بينها آثار من دولة إ
المتحدة ،وذلك مقابل رسم.
آ
وغ� مصحوبة برخصة
الثار المستوردة إىل إ
المارة ي
تصدير من البلد الواردة منه تضبط بواسطة
أ
وغ�هم من
وال�يد والمن ي
موظفي الجمارك ب
ين
المسؤول� وتسلم بموجب مح�ض رسمي للإدارة
إلجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية
حصوله عليها.
إذا ثبت بالتحقيق أنها مهربة أو أنها خرجت من
ين
للقوان� السارية
البلد المصدر بصورة مخالفة
وتعت�
وكان المستورد عالما بذلك ،تصادر إداريا ب
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عىل كل من ثع� بنتيجة أعمال التنقيب عىل أي
قطع أثرية أو علم من نتيجة ذلك باكتشاف
أثر ولم يكن حائزا عىل رخصة تنقيب ،المبادرة
بالدارة خالل ( )48ساعة من وقت
إىل االتصال إ
العثور عىل أ
الثر أو علمه به ،وال يجوز له
الترصف أو عمل أي ما من شأنه تشويه أ
الثر.
ويكون التبليغ للإدارة ش
مبا�ة أو إىل أقرب مركز
أ
ف
ت
ش
ال� ثع� عىل الثر فيها.
لل�طة ي� المنطقة ي
للمدير بموافقة الرئيس أن يأمر بدفع مكافأة مالية
مناسبة لمن يكتشف أ
الثر أو يبلغ عنه.

ملكا للإمارة ،ويجوز إعادتها إىل بلد المنشأ شب�ط
المعاملة بالمثل.
عىل كل شخص يملك آثارا بطريقة رسمية
أو من هواة جمع آ
الثار أن يقدمها للإدارة
لعرضها ف ي� متاحفها بصفة دائمة أو مؤقتة تم�
ف
الدارة
طلب منه ذلك وله أن يحفظها ي� مخازن إ
وفق ضوابط خاصة.
المارة العائدة للحكومة ال تهدى وال تباع.
آثار إ
لحاكم الشارقة إعارة أو مبادلة آ
الثار إذا كانت
العارة والمبادلة
الدارة تملك ما يماثلها وأن تتم إ
إ
أ
للجهات الرسمية أو الجهات العلمية أو الثرية أو
المتاحف.
عىل كل شخص ثع� بطريق الصدفة أو نتيجة
أعمال عىل أي موقع أثري التوقف عن العمل فورا
والدارة هي الجهة الوحيدة
الدارة بذلك ،إ
وإخبار إ
المرصح لها باتخاذ قرار استمرار العمل أو التوقف
عنه مؤقتا أو نهائيا .وإذا كان التوقف مؤقتا أو
نهائيا فعىل الدارة إعطاء أ
الولوية للتنقيب لهذا
إ
الموقع وإزالة أسباب التوقف حسب خطتها
السنوية أو ي ز
م�انيتها.

ين
يتع� عند وضع ش
م�وعات تخطيط المدن والقرى
وتوسيعها ،المحافظة عىل المناطق والمعالم
أ
الثرية فيها ،وال يجوز إقرار ش
م�وعات تخطيط
أ
ت
ال� توجد بها آثار إال بعد أخذ رأي
الماكن ي
الدارة.
إ
ال يجوز القيام بعمل التسوية أو
الردم ف� المناطق أ
الثرية أو القريبة منها أو
ي
المناطق ت
ال� يحتمل أن يكون بها مواقع آثار إال
ي
الدارة.
بموافقة إ
وال�ميم ف� أ
ال يجوز منح رخص البناء ت
الماكن
ي
القريبة من المواقع أ
ن
والمبا� ت
ال�اثية إال بعد
الثرية
ي
الدارة.
الحصول عىل موافقة إ

يحظر أيضا إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو
مصانع أو أفران كلس أو محاجر عىل مسافة تقل
 1/2كم من مواقع آ
الثار.
ن
مبا� أثرية أو تراثية
كما ال يجوز منح رخص بهدم ي
الدارة.
إال بعد الحصول عىل موافقة إ
شروط منح التراخيص للهيئات
		
والبعثات

الدارة وحدها صاحبة الحق ف ي� القيام بأعمال
إ
التنقيب ولها أن ترخص للهيئات والجمعيات
الثرية بالتنقيب عن آ
العلمية والبعثات أ
الثار،
وذلك بعمل اتفاقيات خاصة وبعد التأكد من
مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية ،وللإدارة أن
ت
ت
ال�
تش�ط مرافقة عنارص فنية معينة مع الجهة ي
ترغب ف ي� التنقيب.
ال يجوز أن تزيد مدة ت
ال�خيص بالتنقيب
عن آ
الثار عن خمس سنوات ،ومع ذلك يجوز
تجديدها سنة كل مرة بعد انتهاء ت
ال�خيص.
تشمل تراخيص التنقيب عن آ
الثار والبيانات
التالية	  :
•صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها
السابقة ف� مجال التنقيب عن آ
الثار	 .
ي
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وجهات سياحية

•تحديد المواقع أ
الثرية المراد التنقيب فيها،
يوضع من خالل خرائط خاصة	 .
• برنامج التنقيب ومدته	 .
المارات عىل أعمال
• تدريب عدد من أبناء إ
التنقيب	  .
الدارة إثباتها.
ترى
أخرى
وط
• أي ش�
إ

وال ي ز
ين
نجل�ية) جاهز للطبع عن
(باللغت� العربية إ
ف
ف
أعمالها العلمية ي� مجال التنقيب ي� الموسم
ف
و� مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء
السابق ،ي
ئ
نها� عن المواقع
العمل .وبتقديم تقرير ي
أ
الثرية ف ي� مدة أقصاها سنتان من انتهاء أعمال
التنقيب.

تز
تل�م الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ ش�وط
أ
ت
ال�خيص ،وذلك بتصوير ورسم المواقع الثرية
آ
ف
وتسجيل الثار المكتشفة أوال بأول ي� سجالت
خاصة والقيام بما تحتاجه آ
الثار المكتشفة من
الدارة بنتائج أعمالها ف ي� تف�ات
حفظ ورعاية وتزويد إ
متقاربة وتقديم تقرير موجز فينهاية كل
الدارة ،ي ن
وتمك�
موسم عىل النحو الذي تطلبه إ
الدارة من متابعة أعمال التنقيب .كما
ممثل إ
آ
عليها ف ي� نهاية كل موسم نقل الثار المكتشفة مع
ت
ال�
اتخاذ احتياطات المحافظة عليها إىل المخازن ي
الدارة.
تحددها إ

أسبقية شن� تقارير آ
الثار للإدارة لمدة سنة واحدة
بعد استالم التقرير ،عىل أن يكون ش
الن� صادرا
المارة باللغة العربية ويجوز أن يكون بلغات
من إ
أجنبية أخرى.

تقوم البعثة المنقبة تب�ميم القطع أ
الثرية
المتحفية المعثور عليها بالمواقع لتكون صالحة
للعرض بعد انتهاء التنقيب ،وأن تقدم المساعدة
ن
المبا� المكتشفة بالمواقع
القصوى تل�ميم
ي
المنقبة.
الدارة بتقرير كامل
عىل الجهة المنقبة موافاة إ

الدارة التقرير
إذا لم تقم بعثة التنقيب بتسليم إ
الشامل بعد المدة المحددة جاز للإدارة شن� تلك
النتائج بنفسها أو تكليف طرف آخر بإعداد التقرير
مرفقا بالصور والرسومات التوضيحية تمهيدا ش
لن�ه
الدارة بالحقوق العلمية لفريق
عىل أن تحفظ إ
التنقيب.
الدارة بعدد ()10
عىل الجهة المنقبة موافاة إ
نسخ من البحوث المنشورة أو المعدة أو
المشارك بها ف ي� المؤتمرات أو الندوات عن آثار
المارة إضافة لنسخ من الصور الفوتوغرافية أو
إ
آ
ت
ش
السينمائية للثار المكتشفة وذلك لف�ة ع�
سنوات.
ت
باست�اد
ال� تمنح ترخيصا بالتنقيب ي
يسمح للجهة ي
ت
ال� تلزمها ف ي� أعمالها معفاة من
المعدات ي
ال�ض ائب الجمركية ،ش�يطة التقدم بكشف بهذه
المعدات للإدارة للموافقة.
جميع القطع أ
الثرية المكتشفة ملك للإمارة ،وال
يحق للبعثة امتالك أي من القطع ت
وح� المتماثلة
منها.
إذا خالفت بعثة آ
الثار أو الجمعية أو الهيئة
المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون فيحق
لرئيس الدائرة أو من يمثله وقف التنقيبات أ
الثرية
أ
أ
ت
ال� تقوم بها البعثة إىل أن تتم
والعمال الخرى ي
تسوية الخالف ،وإذا لم تتم التسوية أو كانت
المخالفة جسيمة جاز إلغاء ت
ال�خيص بقرار من
الرئيس بناء عىل ت
الدارة.
اق�اح إ
إذا انقطع صاحب ت
ال�خيص عن مواصلة
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التنقيب ث
أك� من موسم واحد ،يحق للدائرة
ت
تعت� ال�خيص ملغي وأن تمنح رخصة
أن ب
ف
التنقيب ي� الموقع المذكور لجهة أخرى.
أما إذا ما اقتنعت الدائرة بأسباب التأجيل فيجوز
لها إعطاء الفريق مهلة أخرى لنفس المدة أ
الوىل،
عىل أن يلغي ت
ال�خيص نهائيا إذا لم ش
يبا�
بالتنقيب بالمهلة الثانية.
ين
ف� حالة نشوب نزاع ي ن
الجانب� فإن المحاكم
ب�
ي
االتحادية ف
المارة هي المحاكم الوحيدة
�
ي إ
المختصة للنظر ف� هذا نز
ال�اع وتكون أحكامها
ي
قطعية ونهائية
آ
تحرر اتفاقيات التنقيب عن الثار مع البعثات
باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى ،وتعتمد اللغة
العربية ف� حال حدوث تعارض ي ن
ب� النصوص.
ي
آ
ف
الدارة من
يعت� موظفو الثار أو المفتشون ي� إ
ب
أفراد الضبطية القضائية بخصوص أعمالهم
الرسمية طبقا ألحكام هذا القانون.
العقوبات

الخــال بــأي عقوبــات أشــد ينــص
مــع عــدم إ
عليها قانون آخــر ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد
عــن ســنة أو بغرامــة ماليــة ال تقــل عــن خمســة
ـ� العقوبتـ ي ن
عـ شـر ألــف درهــم أو بكلتــا هاتـ ي ن
ـ� ،كل
مــن قــام:
آ
1.1بالتنقيــب عن الثــار دون الحصــول عــى
رخصــة بذلــك.
2.2برسقة آ
الثار.
3.3بتهريــب أو بتصديــر أو إخفاء آ
الثار المباعــة
الدارة.
والمســجلة لدى إ
يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تزيــد عــن شــهر أو
بغرامــة ال تزيــد عــن عـ شـرة آالف درهــم أو بكلتــا
ين
ين
العقوبتــ� ،كل مــن:
هاتــ�
 1.1قــام بإتــاف أو تخريــب أو تشــويه أيــة آثــار
ف
تغيــر معالمهــا أو فصــل جــزء
بما ي� ذلــك ي
منهــا أو تحويرهــا
 2.2اكتشــف أو عــرث عــى أي أثــر أو علــم
باكتشــافه أو العثــور عليــه ولــم يبلــغ عنــه
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون
آ ت
ال�
3.3أمتنــع أو تخلــف عــن تســليم الثار ي
اكتشــفها أو عــرث عليهــا لــ�إدارة ســواء كان
يحمــل رخصــة تنقيــب أو لــم يكــن يحملهــا
4.4صــدر أي أثــر أو تــرف بــه خالفــا ألحــكام
هــذا القانــون.

ت
الــى ال تزيــد عــن ش
عــرة آالف
يعاقــب بالغرامــة ي
درهــم كل مــن:
1.1لــم يقــدم لــ�إدارة ســجال آ
بالثار الــىت
ي
يملكهــا أو ف ي� حيازتــه عنــد نفــاذ أحــكام هــذا
القانون.
2.2قــدم بيانــات أو معلومــات كاذبــة أو وثائــق
غــر صحيحــة للحصــول عــى
ومســتندات ي
ض
أيــة رخصــة أو ترصيــح بمقتــى أحــكام
هــذا القانــون.
 3.3زور أي أثر أو عمد إىل تزييفه.
 4.4صنــع أو تــداول آثــاراً مقلــدة دون ترخيــص
الدارة.
مــن إ
آ
 5.5زاول مهنــة االتجــار بالثــار أو أقــام متحفــا أو
معرضــا دون أخــذ إذن إالدارة
 6.6خالــف أي حكــم آخــر مــن أحــكام هــذا
القانــون.
ف
بالضافة إىل العقوبات المنصوص عليها ي� المواد
إ
السابقة أعاله ،يجوز للإدارة أن:
 1.1تصــادر لصالحهــا أي آثــار ارتكبت بشــأنها
الجريمة.
2.2تهــدم وتزيــل أيــة إنشــاءات أو أبنيــة أو أشــياء
أخــرى أقيمــت أو أحدثــت خالفــا ألحــكام هذا
القانون عــى نفقــة المخالــف بما ف ي� ذلــك
تكاليــف إصــاح أي �ض ر لحــق آ
بالثــار.
ض
بمقتــى أحــكام هــذا
كل أثــر يصــادر أو يضبــط
دارة.
ال
القانون يســلم فــورا إىل إ
l
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شؤون إدارية

تكتبها :د .ناديـــة موسى إدريـــس

مبادئ إدارة الموارد البشرية
االستراتيجية
( الحلقة)4
نظـراً أ
للهميــة الفائقــة للمـوارد ش
الب�يــة وقدرتهــا عــى
المســاهمة إيجاباً أو ســلباً ف ي� تحقيق أهداف المنظمة،
ـول إالدارة الحديثــة اهتمامـاً متناســباً بقضايــا الموارد
تـ ي
أ
ن
ش
ش
الب�يــة مــن زاويتـ يـ� :الوىل ،تخطيط المـوارد الب�ية
الب�يــة .وتتكامل الزاويتــان �ف
والثانيــة ،تنميــة المـوارد ش
ي
الب�يــة» وقــد أضيفــت لهــا �ف
مفهــوم «إدارة المـوارد ش
ي
الســنوات أ
ت
الخـ يـرة صفة «االســراتيجية» لتصبــح «إدارة
الب�يــة االسـ تـراتيجية» داللــة عــى أ
الم ـوارد ش
الهميــة
ت
االســراتيجية للمــوارد ش
الب�يــة وارتبــاط التعامــل
معهــم باالسـ تـراتيجيات العامــة للمنظمــة.
تناولنــا ف ي� الحلقــات الســابقة المالمــح الرئيســية إلدارة
المــوارد ش
الب�يــة ف ي� عــر العولمــة ومفاهيــم إدارة
المـوارد ش
الب�يــة االسـ تـراتيجية حيــث أصبحــت الموارد
أ
ف
الب�يــة الركـ ي ز
ش
ـ�ة الساســية ي� الفكــر إالداري الحديــث.
ف
و� هــذه الحلقــة نتحــدث عــن كيفيــة إيجــاد التـوازن
ـ� أهــداف المنظمــة وأهــداف أ
الف ـراد ،وبـ ي ن
دائم ـاً بـ ي ن
ـ�
أ
ف
التكلفــة والعائــد � التعامــل مــع الف ـراد .كمــا نبـ ي ن
ـ�
ي
فيهــا مــدى اختــاف مفاهيــم إدارة الم ـوارد ش
الب�يــة
الجديــدة عــن مفاهيــم إدارة أ
الف ـراد أو إدارة الم ـوارد
الب�يــة التقليديــة وذلــك ألهميــة توضيــح الفــرق ي ن
ش
ب�
المفهومـ ي ن
ـ� إضافــة إىل بيــان ســمات النمــوذج الفكــري
الجديــد إلدارة الم ـوارد ش
الب�يــة.
ش
وتنطلــق إالدارة الحديثــة ف ي� اهتمامهــا بالتنمية الب�ية
مــن اعتقــاد علمــي ســليم أن إالنســان لديــه طاقــات
كثــراً مــا يتــم اســتغالله أو
وقــدرات ذهنيــة تفــوق ي
االســتفادة منــه فعليــا ف ي� مواقــع العمــل المختلفــة،
وأن االســتفادة القصــوى مــن تلــك القــوة الذهنيــة هي
المصــدر الحقيقــي لتمـ ي ز
ـ� المنظمــات وقدرتهــا عــى
تحقيــق إنجــازات باهــرة غـ يـر تقليديــة .ولذلــك نجــد
أن المحــور أ
ســاس ف ي� فكــر إالدارة الجديــدة هــو
ال
ي
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خلــق القــدرة التنافســية ،وأن المـوارد ش
الب�يــة الفعالة
هــي ركـ ي ز
ـ�ة تكويــن هــذه القــدرة وذلــك وفقـاً للمنطــق
ـال-:
التـ ي
أ
ف
•إن النتيجــة الساســية لحركة المتغـ يـرات ي� عالم
اليــوم هــي بــروز االنفتــاح والتحــرر والمرونــة
كعنــارص رئيســية ف� حركــة منظمــات أ
العمــال
ي
وكلهــا تــؤدي إىل إشــعال قــوى التنافــس فيمــا
بينهــا.
أ
ف
•يتحــدد مصـ يـر منظمــة العمــال ي� عالــم اليــوم
ومــا قــد تحققــه مــن أربــاح ونتائــج عــى مــا
يتوفــر لهــا مــن قــدرات تنافســية تصــل بهــا إىل
إرضــاء العمــاء والتفــوق عــى المنافسـ ي ن
ـ�.
•تتكــون القــدرات التنافســية لمنظمــة أ
العمــال
بالتصميــم والتخطيــط و إالعداد لتحويــل المزايا
والم ـوارد المتاحــة لهــا إىل منافــع وقيــم أعــى
ـ� واختــاف عــن المنافسـ ي ن
للعمــاء ،وتمـ ي ز
ـ�.
•أن المصــدر الحقيقــي لتكويــن القــدرات
التنافســية واســتمرارها هــو «المــورد البـ شـري»
يــرز دوره ف ي� كل عنــر مــن
الفعــال ،حيــث ب
عنــارص القــدرة التنافســية للمنظمــة.
إن مــا يتــاح لمنظمــة االعمــال مــن م ـوارد ماديــة
وماليــة وتقنيــة ومعلوماتيــة ،ومــا قــد تتمـ ي ز
ـ� بــه تلــك
�ض
المــوارد مــن خصائــص ،وإن كانــت ش�طــاً وريــاً
إلمــكان الوصــول إىل القــدرة التنافســية ،إال أنها ليســت
ش�طـاً كافيـاً لتكويــن تلــك القــدرة .ذلــك أنــه البــد مــن
توفــر العنــر البـ شـري المتمثــل ف ي� عمليــات التصميم
و إالبــداع الفكــري ،التخطيــط و بال�مجــة ،التنســيق
و تال�تيــب ،إالعــداد والتهيئــة ،التطويــر والتحديــث،
التنفيــذ و إالنجــاز ،والتقويــم والمحاســبة .تلــك
العمليــات الـ تـى هــي نتــاج العمــل إالنسـ ن
ـا� ومظاهــره
ي

هــي أســاس النجــاح ف ي� المنظمــات وبدونهــا ال يتحقــق
أي نجــاح مهمــا كانــت المــوارد أ
الخــرى المتاحــة
للمنظمــة.
ش
وتعتـ بـر تلــك العمليــات الب�يــة مــن منظــور الفكــر
الداري المعــارص هــي آ
الليــة الحقيقيــة لتحويــل مــا
إ
تملكــه المنظمــات مــن م ـوارد (طاقــات محتملــة) إىل
قــدرات تنافســية (طاقــات مســتغلة فعـاً) ،والحقيقة
ت
ـى يركــز عليهــا الفكــر إالداري المعــارص أن
المهمــة الـ ي
هــذا الجهــد البـ شـري ال يمكــن أن يصــل إىل تحقيــق
نتائــج ذات قيمــة بمجــرد أن يتوافــر ،بــل البــد مــن
التخطيــط و إالعــداد والتوجيــه والتنميــة المســتمرة ف ي�
إطــار نظــام متطــور إلدارة المـوارد ش
الب�يــة بالتناســق
مــع اسـ تـراتيجيات المنظمــة.
ولعــل أبــرز مــا أحدثتــه المتغـ يـرات والتوجهــات
العالميــة وروافدهــا إالقليميــة والمحليــة مــن تأثـ يـرات
جذريــة ف ي� مفاهيــم إالدارة الجديــدة ،هــو ذلــك
االنشــغال التــام والعنايــة الفائقــة بالم ـوارد ش
الب�يــة
الســاس والمــورد أ
باعتبارهــا حجــر أ
الهــم الــذي تعتمد
عليــه إالدارة ف ي� تحقيــق أهدافهــا .وقــد تبلــور هــذا
االقتنــاع الكامــل بالــدور الرئيــ� للم ـوارد ش
الب�يــة ف ي�
ي
أ
ت
ـى يتضمنهــا هيــكل الفكــر
مجموعــة الســس التاليــة الـ ي
إالداري الجديــد- :
أ
ش
•إن المــورد البــري هــو بالدرجــة الوىل طاقــة
ذهنيــة وقــدرة فكريــة ومصــدر للمعلومــات
و ت
االق�احــات واالبتــكارات ،وعنــر فاعــل وقــادر
عــى المشــاركة إاليجابيــة بالفكــر والــرأي.
•إن النســان ف� منظمــة أ
العمــال يرغــب بطبيعتــه
إ
ي
ف ي� المشــاركة وتحمــل المســؤولية ،وال يقتنــع
بمجــرد أ
الداء
الســل� لمجموعــة مــن المهــام
بي
تحددهــا لــه إالدارة ،بــل هــو يريــد المبــادرة
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والســعي إىل التطويــر و إالنجــاز.
•إن إالنســان إذا أحســن اختيــاره وإعــداده
وتدريبــه وإســناد العمــل المتوافــق مــع مهاراتــه
ورغباتــه ،فإنــه يكفــي بعــد ذلــك توجيهــه عــن
بعــد وبشــكل غـ يـر مبـ ش
ـا� وال يحتــاج إىل التدخل
التفصيــ� مــن ش
المــرف أو الرقابــة اللصيقــة
ي
لضمــان أدائــه لعملــه.
•إن إالنســان يزيــد عطــاؤه وترتفــع كفاءتــه إذا
عمــل ف ي� مجموعــة [فريــق] مــن الزمالء يشـ تـركون
معــاً ف ي� تحمــل مســؤوليات العمــل وتحقيــق
نتائــج محــددة.
ف
وقــد تكاملــت لذلــك مفاهيــم حديثــة ي� إدارة المـوارد
الب�يــة تتنــاول قضايــا اســتثمار المــوارد ش
ش
الب�يــة
مــن منظــور شــامل ومتكامــل يعكــس كل إالســهامات
و إالضافــات إاليجابيــة لتيــارات فكريــة متجــددة
مســتمدة مــن النمــوذج الفكــري الجديــد لــ�إدارة
المواكــب لحركــة المتغـ يـرات وظــروف عالــم العولمــة
أ
ـاس إلدارة الموارد
والتنافســية .ويتلخص المنطــق السـ ي
الب�يــة الجديدة ف� �ض ورة ت
ش
اح�ام إالنســان واســتثمار
ي
قدراتــه وطاقاتــه بتوظيفهــا ف� مجاالت العمل أ
النســب
ي
لــه ،واعتبــاره ش�يــكاً ف� العمــل وليس مجــرد أجــر .و�ف
ي ي
ي
ذلــك فــإن مفاهيــم إدارة الم ـوارد ش
الب�يــة الجديــدة
تختلــف جذريــاً عــن مفاهيــم إدارة أ
الفــراد أو إدارة
ش
ـال:
الم ـوارد الب�يــة التقليديــة عــى النحــو التـ ي
•إن إدارة المــوارد ش
الب�يــة التقليديــة اهتمــت
بالبنــاء المــادي للإنســان وقــواه العضليــة
وقدراتــه الجســمانية ،ومــن ثــم ركزت عــى أ
الداء
آ
ت
ـى يكلــف بهــا دون أن يكــون لــه
ال يل للمهــام الـ ي
ف
ف
التفكــر واتخــاذ القــرارات � .ي ن
حــ� ان
دور ي�
ي
ي
إدارة الم ـوارد ش
الب�يــة الجديــدة تهتــم بعقــل

ف
التفك�
إالنســان وقدراتــه الذهنيــة وإمكانياتــه ي� ي
واالبتــكار والمشــاركة ف ي� حــل المشــاكل وتحمــل
المســئوليات.
ش
•ركــزت إدارة المــوارد الب�يــة التقليديــة عــى
الجوانــب الماديــة ف ي� العمــل ،واهتمــت بقضايــا
أ
ين
وتحســ� البيئــة
الجــور والحوافــز الماليــة،
الماديــة للعمل .ونجــد ان إدارة المـوارد ش
الب�ية
الجديــدة تهتــم بمحتــوى العمــل والبحــث عمــا
يشــحذ القــدرات الذهنيــة للفــرد ،ولــذا تهتــم
ين
وتمكــ� إالنســان ومنحــه
بالحوافــز المعنويــة
ف
الصالحيــات للمشــاركة ي� تحمــل المســؤوليات.
•اتخــذت إدارة المـوارد ش
الب�يــة التقليديــة شــكل
التدريــب المهـن ي الــذي يركــز عــى إكســاب الفرد
مهارات ميكانيكية يســتخدمها ف ي� أداء العمل دون
الســعي لتنمية المهــارات الفكرية أو اســتثمارها.
ف� ي ن
حــ� أن إدارة المــوارد ش
الب�يــة الجديــدة
ي
اعتـ بـرت أن التنميــة ش
الب�يــة أساسـاً هــي تنميــة
إبداعيــة وإطــاق لطاقــات التفكـ يـر واالبتكار عند
إالنســان ،وتنميــة العمــل الجماعــي وشــحذ روح
الفريق.

سمات النموذج الفكري الجديد
إلدارة الموارد البشرية:

•إن إدارة الم ـوارد ش
الب�يــة هــي نظــام متكامــل
ت
وم�ابــط مــن مجموعــة مــن العمليــات المتصلــة
والمتداخلــة .
ش
• فعاليــة إدارة المـوارد الب�يــة تنبــع مــن وجــود
ت
ـى توجه
مجموعــة مــن السياســات المتناســقة الـ ي
العمليــات والممارســات إالداريــة ف ي� قضايــا
المـوارد ش
الب�يــة بمــا يتناســق وأهــداف المنظمة
مــن جانــب ،ويتمـ ش
ـا� مــع المفاهيــم الجديــدة

إلدارة الم ـوارد ش
الب�يــة والنظــرة الصحيحــة إىل
العنــر ش
البــري باعتبــاره ش�يــكاً مــن جانــب
آخــر.
ت
• أهميــة تصميــم اســراتيجية إلدارة المــوارد
ش
الب�يــة تســتهدف تعظيــم العائــد عــى
ف
االســتثمار البـ شـري متمث ـا ً ي� القيمــة المضافــة
بواســطة المــورد البـ شـري بالنســبة إىل تكلفة هذا
المــورد.
ف
ش
• يعتمــد نجــاح إدارة المـوارد الب�يــة ي� الوصول
إىل المخرجــات المســتهدفة عــى الفهــم
الصحيح والتحليل الموضوعي لمتطلبــات أ
الداء
وظروفــه داخــل وخــارج منظمــة أ
العمــال ،وعىل
إالدراك الصحيــح لخصائــص وممـ ي ز
ـ�ات الم ـوارد
ت
ش
يــأ� إالعــداد
الب�يــة المتاحــة ،ومــن ثــم ي
والتخطيــط والتنفيــذ للعمليــات و أ
النشــطة �ف
ي
نظــام الم ـوارد ش
الب�يــة متوازن ـاً وفعــاالً.
• يتوقــف نجــاح ت
اســراتيجية المــوارد ش
الب�يــة
عــى مــدى توازنهــا واتســاقها مــع بــا�ق
ي
اســراتيجيات قطاعــات النشــاط أ
ت
الخــرى
بالمنظمــة مــن تســويق وإنتــاج وتمويــل
وتطويــر ،ومــن ثــم تصبــح جــزءاً عضويــاً ف ي�
ت
االســراتيجي الشــامل للمنظمــة.
البنــاء
أ
ف
• إالنســان طاقــة ذهنيــة ي� الســاس يعمــل
برغبــة ف ي� إالنجــاز ويحتــاج إىل نمــط متحــرر
مــن القيــادة ،ويبــدع حـ ي ن
ـ� يعمــل ضمــن فريــق
وبالتــال يصبــح إطــاق الطاقــات
متجانــس.
ي
ش
الب�يــة هــو المدخــل الــذي تتبعــه إدارة
المـوارد ش
الب�يــة االسـ تـراتيجية لتعظيــم القيمة
أ
المضافــة مــن الداء البـ شـري بالنســبة لتكلفتــه،
ف
وذلــك ماســنتاوله ي� الحلقــات القادمــة l....
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اقتصاد محلي

«شروق»
ومنظمة رواد األعمال تبحثان
تعزيز المشاريع الصغيرة المبتكرة
والمستدامة في الشارقة

بحثــت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر ش
«�وق»
مــع منظمــة رواد أ
العمــال  -فــرع إالمــارات ســبل تطوير
ين
العالقــات ي ن
الطرفــ� وتوحيــد الجهــود بهــدف
بــ�
أ
تعزيــز ريــادة العمــال والمشــاريع الصغـ يـرة المبتكــرة
والمســتدامة وذلــك بحضــور الشــيخة بــدور بنــت
ســلطان القاســمي رئيســة ش
«�وق» وســعادة مــروان بــن
جاســم الـركال المديــر التنفيــذي لـــ ش
«�وق» ونجــاء
أ
المدفــع مديــرة مركــز الشــارقة لريــادة العمــال ش
«�اع»
أ
ـ�
ومانيــش هـ يـرا رئيــس منظمــة رواد العمــال وبــال عـ ي
ئ
ـا� مديــر التكامــل ونائــب رئيــس المنظمــة ونيتـ ي ن
ـ�
بهـ ي
أنانــد عضــو ف� منظمــة رواد أ
العمــال الرئيــس التنفيذي
ي
أ
بالضافــة إىل عــدد مــن رواد
لكليــة الفــق الجامعيــة إ
العمــال أ
أ
المحــ� ف ي� منظمــة رواد
العضــاء بالفــرع
ي
أ
العمــال.
ورحبــت الشــيخة بــدور القاســمي خــال اللقــاء -
الــذي عقــد ف ي� القصبــاء  -برئيــس المنظمــة وأعضائهــا
..مشــيدة بدورهــا الفاعــل ف� دعــم أ
العمــال الرياديــة
ي
وتطرقــت إىل جهــود ش�/وق /ف� دعــم رواد أ
العمــال
ي
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الشــباب وأفكارهــم المبتكــرة مــن خــال إتاحــة الفرصة
لهــم للمشــاركة ف ي� إنجــاح مشــاريع الهيئــة ووجهاتهــا
الســياحية ..مشـ يـرة إىل «القصبــاء» باعتبارهــا أحــد أبــرز
ت
ش
الــى توفــر بيئــة مثاليــة حاضنــة
مشــاريع «�وق» ي
لريــادة أ
العمــال إذ أصبحــت تنبــض بالحيــاة بفضــل
الـ شـركات والمشــاريع الرياديــة الناجحــة.
وتحدثــت الشــيخة بــدور القاســمي عن رؤيتهــا لتحويل
«القصبــاء»إىل وجهــة ترفيهيــة متكاملــة وكيــف عكــس
هــذا التحــول رغبــة ش
«�وق» بتعزيــز مكانــة الشــارقة
ف
كوجهــة اســتثمارية وســياحية وتجاريــة رائــدة ي� دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة.
وذكــرت الشــيخة بــدور القاســمي انــه يتــم اختيــار
جميــع المشــاريع الـ تـى تنفذهــا ش
«�وق» بعنايــة لتكون
ي
ت
ف ي� طليعــة المشــاريع تال�فيهيــة وال�اثيــة والســياحية
البيئيــة إذ تقــوم ت
اســراتيجيتنا عــى تعزيــز التنــوع
الســياحي بمــا يتوافــق مــع توجهــات الدولــة الراميــة إىل
بالضافــة إىل
اســتقطاب المزيــد مــن الســياح والــزوار إ
ت
االســتثمارات الســياحية تحقيق ـاً لهدفهــا االســراتيجي
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المتمثــل بتنويــع المـوارد االقتصاديــة وزيادة مســاهمة
المحل
القطاعــات غـ يـر النفطيــة ف ي� منظومة االقتصــاد
ي
ت
ـى تلعــب فيهــا الشــارقة دوراً تكاملي ـاً ومؤث ـراً مــع
والـ ي
ق
بــا� إمــارات الدولــة مــن خــال تشــجيع االســتثمار
ي
أ
وتوفــر البيئــة المناســبة لــرواد العمــال ت ز
ل�دهــر
ي
مشــاريعهم التجاريــة وتعتـ بـر القصبــاء مثــاال ً يُحتــذى
لهــذه المبــادرات.
وتطرقــت الشــيخة بــدور القاســمي إىل إطالق الشــارقة
ف ي� ظــل الرؤيــة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلس
أ
العــى حاكــم الشــارقة العديــد مــن المبــادرات الرائدة
ف ي� مختلــف القطاعــات الســيما الثقافيــة واالجتماعيــة
ف
كب�ة
و إالنســانية ودور هــذه المبــادرات ي� إتاحــة فــرص ي
للنجــاح أمــام رواد أ
العمــال الســيما الســيدات منهم ..
مشـ يـرة إىل مبــادرة «الشــارقة إمــارة صديقــة للطفــل»
الـ تـى حصلــت عــى اعتمــاد منظمــة أ
المــم المتحــدة
ي
للطفولــة /يونيســيف /والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه
هــذه المبــادرة إالنســانية القيمــة ف� تمكـ ي ن
ـ� المـرأة عـ بـر
ي

توف�هــا مرافــق ف ي� أماكــن عملهــا تهتــم بأطفالهــا وتوفر
ي
لهــم بيئــة آمنــة مــا يكفــل لهــا راحــة البــال ويجعلهــا
قــادرة عــى العطــاء المه ـن ي بصــورة أكـ بـر.
وأوضحــت الشــيخة بدور هــذه المبــادرات واالعتمادات
تعطــي دالالت حقيقيــة عــى تبــن ي الشــارقة نهجــاً
ســليماً لالبتــكار و إالبــداع يفتــح بابــاً واســعاً أمــام
العـ شـرات مــن الفــرص االســتثمارية والتجارية مــا يؤدي
إىل تشــجيع المزيــد مــن الـ شـركات الناشــئة عــى إطــاق
ف
ت
ـى ســتؤمن لهــم بدورهــا مقــر
أعمالهــا ي� الشــارقة الـ ي
ـال ضمن بيئة اســتثمارية مشــجعة للغاية.
العمــل المثـ ي
مــن جانبــه ناقــش ســعادة مــروان بــن جاســم الـركال
كيفيــة بنــاء اقتصــاد متنــوع ف ي� الشــارقة وكيــف تــم
تطويــر الشــارقة ف� أ
الصــل لتكــون مركـزاً تجاريـاً  ..الفتا
ي
إىل أهــداف ش
«�وق» المتمثلــة ف ي� تشــجيع االســتثمار
وريــادة أ
ف
العمــال ي� أربعــة قطاعــات رئيســة هــي
الســياحة والرعايــة الصحيــة والخدمــات اللوجســتية
والنقــل والبيئــة.
ولفــت إىل دور الشــارقة ف ي� توفـ يـر بيئــة مثاليــة لــرواد

أ
العمــال ..منوهــا إىل إقامــة ش�كات تجاريــة ناشــئة ف ي�
إالمــارة تي�تــب عليها تكاليف منخفضة نســبياً النخفاض
الرســوم وعــدم تكــرار اقتطاعهــا وقلــة التكاليــف
ـ�ات ف� اســتقطاب الر ي ن
ز
اغب�
إالضافيــة وتســهم هذه المـ ي ي
ف ي� إنشــاء ش�كات تجاريــة ممــن ينقصهــم رأس المــال
الضخــم مــا يعــزز مــن ريــادة أ
العمــال ف ي� إالمارة بشــكل
كبـ يـر ويفتــح المجــال أمــام ازدهــار الـ شـركات الصغـ يـرة
ـال يمنــح قيمــة مضافــة القتصــاد الشــارقة ودولــة
وبالتـ ي
إالمــارات عموم ـاً.
مــن جهتهــا قامــت نجــاء المدفــع مديــرة مركــز
الشــارقة لريــادة أ
العمــال ش
«�اع» إحــدى مبــادرات
«�وق» بتســليط الضــوء عــى العالقــة بـ ي ن
ش
ـ� التعليــم
أ
وريــادة العمــال ..موضحــة كيــف اســتطاع المركــز
إقامــة عالقــات قويــة مــع المدينــة الجامعيــة ف ي�
الشــارقة وهــي منطقــة تعليميــة تضــم نحــو 20ألــف
طالــب و 20الــف خريــج و�ض بــت العديــد مــن أ
المثلة
ّ
أ
ت
الــى نجحــت بفضــل
عــن تجــارب ريــادة العمــال ي
هــذه العالقــةl.
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اليونسكو
تعقد اجتماعًا فريدًا حول الضوابط
والتعاون وتدابير المحترفين
لحماية الموروث الثقافي
ـ� المتطوعـ ي ن
ف�  30مــن مــارس  2016عقــدت اليونســكو ف� باريــس بالتعــاون مــع مجلــس البائعـ ي ن
ـ� Conseil
ي
ي
لمشــغل المنقــوالت مــن قبــل المــزاد العــام ف ي�
التنظيميــة
الهيئــة
وهــي
)Ventes
Volontaires
(CVV
ي
فرنســا ،عقــدت اجتماع ـاً فريــداً لمائــدة مســتديرة ضــم المعنيـ ي ن
ـ� والجهــات الرقابيــة ألســواق المــواد
وغ�ها
ـ� لــدور المـزادات الكـ بـرى والمتاحف ومنظمــة الجمــارك العالميــة ي
الفنيــة واالنتيــكات بمــا فيــه ممثـ ي
مــن المنظمــات الدوليــة ومنظمــات غـ يـر الحكوميــة والــوكاالت الوطنيــة المنفــذة للقانــون والــوزارات ذات
ف
ن ف
ـا� .وافتتــح الســيد فرنسيســكو بادنريــن،
العالقــة إضافــة إىل خـ بـراء وأكاديميـ يـ� ي� مجــال المــوروث الثقـ ي
ين
المديــر العــام المســاعد للثقافة العائد لليونســكو وكاثرين تشــاديال ،رئيســة مجلــس البائعـ ي ن
المتطوع�،
ـ�
ـ� المتطوعـ ي ن
رئيســة مجلــس البائعـ ي ن
ـ� االجتمــاع.
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لقــد تــم تقســيم الحــدث إىل أربعــة فصــول
رئيســية حيــث ناقــش أعضــاء اللجــان مواضيــع
كالمســائل المتعلقــة بتحديــد أصــول المــواد
الثقافيــة مــن المواقــع أ
الثريــة المتعرضــة للنهــب،
ت
ت
المح� ي ن
فــ� ف ي� أســواق المــواد الفنيــة
احــراز
ف
والنظــم الفاعلــة ي� محاربــة التجــارة غـ يـر ش
ال�عيــة
ف ي� هــذا المجــال ،التحديــات والتوقعــات ألســواق
المــواد الفنيــة ف ي� المســتقبل القريــب ودور الــدول
الــى تنتقــل ع�هــا تلــك القطــع الفنيــة أ
ت
الثريــة
ب
ي
ف
غــر ش
ال�عيــة ،حيــث
ي� محاربــة هــذه التجــارة ي
اســتعرضت منظمــة الجمــارك العالميــة دور
الدارات الجمركيــة ف ي� الحــد مــن تلــك الجرائــم
إ
ف
ت
الــى تقــوم بهــا ي� هــذا المجــال،
والتحريــات ي
وســلطت أ
الضــواء بصــورة خاصــة عــى الحاجــة
إىل تبــادل المعلومــات فيمــا بـ ي ن
ـ� الهيئــات الفاعلــة
عــى الحــدود مــع الحاجــة إىل تدريــب الخــاص
لضبــاط الجمــارك ورفــع الوعــي لمســتويات

أعــى .وفيمــا يتعلــق بالتقــدم الثابــت ف ي� مجــال
مكافحــة التهريــب غـ يـر المـ شـروع للمــواد الثقافيــة،
ت
ـى قامــت منــذ فـ تـرة قصـ يـرة
اســتعرضت ســويرسا الـ ي
الجمــرك مــن اجــل تطويــر
بتعديــل قانونهــا
ي
تنظيمــات وإدارة مناطقهــا الحــرة والمســتودعات
الجمركيــة مــن أجــل الحــد مــن التهريــب وغســيل
أ
المــوال.
لقــد توصــل المجتمعــون إىل اســتنتاجات مهمــة،
أ
الول مــن أن منصــات التجــارة إال ت
لك�ونيــة
والتواصــل االجتماعــي تلعــب أدواراً حاســمة كأرضية
تجاريــة ظاهــرة حديثـاً للفنــون و أ
النتيــكات ،لذلــك
ين
فــإن التعــاون ي ن
المعنيــ� والــوكاالت
بــ� هــؤالء
الحكوميــة هــو أمــر فاصــل ف ي� مجــال منــع التجــارة
الم�وعــة للقطــع والم ـواد أ
غـ يـر ش
الثريــة .ثاني ـاً أن
أ
غــر منظمــة،
مثــل تلــك الســواق هــي أســواق ي
لذلــك فهــي بحاجــة إىل المزيــد مــن الجهــود مــن
ن ت
ـى تتضمــن إعــادة النظــر
قبــل جميــع المعنيـ يـ� والـ ي

بالت�يعــات الوطنيــة وتبــن آ
ش
الليــات القانونيــة ،
ي
كاتفاقيــة اليونســكو لعــام  1970واتفاقيــة عــام
الــدول لتوحيــد القانــون الخــاص
 1995للمعهــد
ي
واالحـ تـرازات االســتباقية المســتحقة لــدور المـزادات
والمتاحــف وجامعــي القطــع الفنيــة و أ
الثريــة وهــم
أ
الطـراف المســتلمة النهائيــة لتلــك المقتنيــات .ثالثاً
التعــاون الوثيــق وتبــادل المعلومــات بـ ي ن
ـ� الــوكاالت
ش
المنفــذة للقانــون بمــا فيــه الجمــارك وال�طــة
كذلــك زيــادة الوعــي والتدريبــات المتخصصــة
المشــخصة عــى أنهــا �ض وريــة وحساســة لرفــع
ت
ـى تضطلــع مثــل هــذه
قــدرات تلــك الــوكاالت الـ ي
الجرائــم عـ بـر الحــدود .وأخـ يـراً وليــس آخ ـراً ،فيمــا
يتعلــق بنشــاطات المنظمــات المســلحة ،فــإن
المشـ ي ن
ـارك� ف ي� االجتمــاع اتفق ـوا بأنــه حـ تـى الــدوالر
ـا� ،هــو ذو ثمــن كبـ يـر ،وعليــه
الواحــد بأيــدي إرهـ ب ي
ـ� �ف
الم�وعـ ي ن
ش
يجــب إيقــاف التهريــب واالتجار غـ يـر
ي
أ
آ
الثــار لغ ـراض تمويــل إ
الرهــاب بشــكل تــامl . .

39

الجمركي 87

أخبار الطيران

العربية للطيران
تفوز بجائزة
«أفضل شركة طيران
اقتصادي في منطقة الشرق األوسط»
أعلنــت «العربيــة للطيــران» ،أول وأكبــر شــركة
طيــران اقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،عــن فوزهــا بجائــزة «أفضــل
شــركة طيــران اقتصــادي فــي منطقــة الشــرق
األوســط» ضمــن حفــل توزيــع جوائــز «بيزنــس
ترافيلــر ميــدل إيســت  »2016الــذي أقيــم مؤخـ ً
ـرا
فــي  24أبريــل  2016دبــي.

جــاء فــوز الناقلــة بهــذه الجائــزة تقديــراً لجهودهــا الدؤوبــة ف ي� مواكبــة احتياجــات
مســافري أ
العمــال والـ شـركات وقدرتهــا عــى تعزيــز ســهولة الحجــز ورسعــة ومرونــة
تز
وااللــ�ام بالمواعيــد ،وضمــان أعــى درجــات الراحــة أثنــاء
إجــراءات التســجيل،
الرحــات.
العــ� ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة «العربيــة
وبهــذه المناســبة ،قــال عــادل
ي
أ
ف
ش
ش
للطـ يـران»« :نفخــر لفوزنــا بجائــزة ‹أفضــل �كــة طـ يـران اقتصــادي ي� الــرق الوســط›
عــن فئــة مســافري أ
العمــال .ويمثــل هــذا التكريــم دليــا ً ســاطعاً عــى نجاحنــا ف ي�
تمكــ� مســافري أ
ين
العمــال مــن الوصــول إىل وجهاتهــم العالميــة بســهولة وجعــل
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رحالتهــم عــى ت ن
مــ� طائراتنــا تجــارب مريحــة
يحرصــون عــى تكرارهــا».
وحــرض حفــل توزيــع الجوائــز نخبــة مــن كبــار
ين
ين
الطــران
التنفيذيــ� ف ي� ش�كات
المســؤول�
ي
والمطــارات والفنــادق بالمنطقــة ،وذلــك
لالحتفــاء بأفضــل الحلــول المبتكــرة لمســافري
أ
ض
المــا�.
العمــال عــى مــدى العــام
ي
وتعــد هــذه الجائــزة أ
الحــدث ف ي� سلســلة
ّ

ت
الــى حصدتهــا الناقلــة خــال العــام
الجوائــز ي
ض
ـا� ،بمــا فيهــا جائــزة «أفضــل ش�كــة طـ يـران
المـ ي
أ
اقتصــادي بمنطقــة ش
الــرق الوســط» خــال
حفــل توزيــع جوائــز «ســكاي تراكــس العالميــة
لـ شـركات الطـ يـران؛ وجائــزة «أفضــل ش�كــة طـ يـران
اقتصــادي» خــال حفــل توزيــع جوائــز «منتــدى
الســياحة العالمــي  »2015ف ي� تركيــا؛ إضافــةً
طــران اقتصــادي»؛
إىل جائــزة «أفضــل ش�كــة ي

و»أفضــل ش�كــة طـ يـران للعــام بمنطقــة الـ شـرق
أ
الوســط» خــال حفــل توزيــع جوائــز مجلــة
«آفييشــن بزنــس »2015؛ و»جائــزة قــادة الســفر
العالميــة» خــال حفــل توزيــع جوائــز «ســوق
الســفر العالمــي »2015؛ وجائــزة «االبتــكار ف ي�
خدمــة العمــاء» (والء العمــاء) خــال حفــل
وغ�هــا
توزيــع جوائــز «إنجــازات
الطــران» ي
ي
الكثــرl .
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