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واتصــاالت وكفــاءة لوجســتية عاليــة يســتفيد منهــا المــوردون
والمصــدرون واإلدارات الجمركيــة علــى حــد ســواء وتســاهم فــي
دعــم التجــارة البينيــة بيــن دول المجلــس.
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سلطان القاسمي يفتتح
فعاليات الدورة الـ  35لمعرض
الشارقة الدولي للكتاب
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة في الثانــي مــن نوفمبــر وبحضــور ســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم
القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة ،فعاليــات الــدورة الخامســة والثالثيــن لمعــرض الشــارقة
الدولــي للكتــاب ،فــي مركــز إكســبو الشــارقة ،بمشــاركة  1681دار نشــر مــن  60دولــة،
وتحــت شــعار «اقــرأ أكثــر” وقــد أختتــم المعــرض فــي  12مــن نوفمبــر .2016
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حـ ضـر حفــل االفتتــاح إىل جانــب صاحــب الســمو
ـال الشــيخ نهيــان بــن
حاكــم الشــارقة كل مــن معـ ي
مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافــة وتنميــة المعرفــة،
والشــيخ عصــام بــن صقــر القاســمي المستشــار ف ي�
مكتــب ســمو الحاكــم ،والشــيخ خالــد بــن عبــدهللا
القاســمي رئيــس دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمارك،
والشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي رئيــس
مؤسســة الشــارقة للإعــام ،والشــيخة بــدور بنــت
ســلطان القاســمي المؤســس والرئيــس التنفيــذي
ش
للنــر ،والشــيخ خالــد بــن
لمجموعــة كلمــات

صقــر القاســمي رئيــس هيئــة الوقايــة والســامة،
والشــيخ خالــد بــن عصــام القاســمي رئيــس دائــرة
ن
ـد� ،والشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل
الطـ يـران المـ ي
ن
الحصــاء والتنميــة المجتمعيــة،
ـا� رئيــس دائــرة إ
ثـ ي
والشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس
مكتــب ســمو الحاكــم ،والشــيخ فاهــم بن ســلطان
القاســمي رئيــس دائــرة العالقــات الحكوميــة،
والشــيخ محمــد بــن حميــد القاســمي مديــر دائــرة
االحصــاء والتنميــة المجتمعيــة ،والشــيخ فيصــل
بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار الشــارقة
الــدول ،والشــيخ ماجــد بــن ســلطان القاســمي
ي
مديــر دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى ،وســعادة
خولــة المــا رئيــس المجلــس االستشــاري إلمــارة
ومعــال عبدالرحمــن محمــد العويــس
الشــارقة،
ي
ومعــال صقــر
المجتمــع،
ووقايــة
الصحــة
وزيــر
ي
والتوطــ�،ن
ش
غبــاش وزيــر المــوارد الب�يــة
ي
ت
ومعــال حسـ ي ن
ـ� ابراهيــم الحمــادي وزيــر ال�بيــة
ي
ـال جميلــة ســالم المهـ يـري وزيــرة
والتعليــم ،ومعـ ي

دولــة لشــؤون التعليــم العــام ،والعميــد ســيف
الشــامس قائــد عــام ش�طــة الشــارقة،
الــزري
ي
وســعادة عبــدهللا بــن ســلطان العويــس رئيــس
مجلــس ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة،
وســعادة راشــد أحمــد بــن الشــيخ رئيــس الديــوان
لأ
ين
المجلســ�
مــري ،وعــدد مــن الســادة أعضــاء
ا ي
مســؤول الدولــة
التنفيــذي واالستشــاري وكبــار
ي
ـ� الجهــات والمنظمــات االقليميــة والدوليــة
وممثـ ي
وعــدد مــن الســفراء والقناصــل المعتمديــن لــدى
الدولــة وحشــد مــن الأدبــاء والكتــاب والمثقفـ ي ن
ـ�.
ووقــع صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة خــال
افتتــاح المعــرض النســخة الأوىل مــن كتابــه
الجديــد «رصاع القــوى والتجــارة ف ي� الخليــج»
1820 - 1620/م  /الصــادر عــن منشــورات
ين
القاســمي والــذي يعــد مصــدراً
للباحثــ� عــن
ت
ضفــ� الخليــج،
تاريــخ الأرس الحاكمــة عــى
ي
ـ� باالقتصــاد والتجــارة بالخليــج �ف
ومرجعـاً للباحثـ ي ن
ي
هــذه الفـ تـرة الممتــدة لنحــو  200عــام ،كمــا يــروي
9
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قصــة الرصاعــات بـ ي ن
ـ� القــوى الفارســية وال�نز اعــات
ف
المحليــة الأخــرى حــول التجــارة ي� الخليــج ،وحــول
شــؤون ش�كات الهنــد ش
ال�قيــة الأوروبيــة.
وأشــار ســموه إىل أن ريــع الكتاب الجديد ســيذهب
الكبــر» المؤسســة
لدعــم «مؤسســة القلــب
ي
ين
الالجئــ�
النســانية العالميــة المعنيــة بمســاعدة
إ
ـ� حــول العالــم ،ت
والمحتاجـ ي ن
وال� أطلقتها قرينــة
ي
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ،ســمو الشــيخة
جواهــر بنــت محمــد القاســمي ،تزامناً مــع اليــوم
لالجئــ� ،بعــد إصدارهــا قــراراً ض
ين
قــى
العالمــي
بتحويــل حملــة القلــب الكبـ يـر إىل مؤسســة إنســانية
عالميــة ،بهــدف مضاعفــة جهــود تقديــم العــون
ين
ين
والمحتاجــ� ف ي� مختلــف
لالجئــ�
والمســاعدة
الكثــر إىل رصيــد
أضــاف
مــا
العالــم،
أنحــاء
ي
المــارات الحافــل بالعطــاءات والمبــادرات
دولــة إ
النســانية ،وعــزز مــن ســمعتها إقليمي ـاً وعالمي ـاً.
إ
وكــرم صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة المفكــر
والأ كاديمــي الدكتــور غســان ســامة ،وزيــر الثقافــة
ن
اللبنــا� الســابق ،والفائــز بشــخصية العــام
ي
لأ
الثقافيــة ،تقديــراً
لمســرته ا كاديميــة وعطاءاتــه
ي
بالنجــازات والمؤلفــات الــ�ت
الثقافيــة الحافلــة إ
ي
شــكلت إضافــة ّقيمــة إىل خزانــة المعرفــة العربيــة،
وأهــدى ســموه الشــخصية المكرمــة النســخة
الأوىل الموقعــة مــن كتابــه الجديــد «رصاع القــوى
والتجــارة ف ي� الخليــج”.
كمــا كــرم ســموه ش�كــة «اتصــاالت» ،الراعــي
الرســمي للمعــرض ،حيــث تسـلّم التكريــم ســعادة
العبــدول الرئيــس التنفيــذي
المهنــدس صالــح
ي
شل�كــة «اتصــاالت» ،وســعادة عبــد العزيــز تريــم
مستشــار الرئيــس التنفيــذي  -مديــر عــام اتصاالت
االمــارات الشــمالية ،كمــا تســلم ســموه هديــة
تذكاريــة مقدمــة مــن ش�كــة «اتصــاالت» عبــارة عــن
مجســم مذهــب لحصــن الشــارقة العريــق.

عقــب ذلــك كــرم صاحــب الســمو حاكم الشــارقة
الفائزيــن بجائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل ف ي�
دورتهــا الثامنــة حيــث فــاز بجائــزة كتــاب العــام
للطفــل والبالــغ قيمتهــا  300ألــف درهــم كتــاب
ن
«إحــم إحــم،
مــرر� مــن فضلــك» مــن تأليــف
ي
ـدل ،ورســوم وليــد طاهــر وصــادر عــن
نبيهــة محيـ ي
دار الحدائــق ف ي� لبنــان فيمــا فــاز بجائزة كتــاب
ين
لليافعــ� ،البالغــة قيمتهــا  200ألــف
العــام
لأ
درهــم كتــاب «رصاخ خلــف ا بــواب» للكاتبــة رانيــا
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حســ� ي ن
ين
أمــ� ،الصــادر عــن دار نهضــة مــر.
أمــا جائــزة أفضــل نــص ،البالغــة قيمتهــا 100
ألــف درهــم ،فذهبــت إىل كتــاب «أريــد أن أكــون
ســلحفاة» ،تأليــف أمــل فــرح ،ورســوم أســامة أبــو
العــا ،والصــادر عــن دار شــجرة للنـ شـر ف ي� مــر.
وجائــزة أفضــل إخــراج ،البالغــة قيمتهــا 100
ألــف درهــم ،فــاز بهــا كتــاب «بولقــش» ،تأليــف
ورســوم يــارا باميــة ،والصــادر عــن ورشــة فلسـ ي ن
ـط�
ين
فلســط�.
للكتابــة /مؤسســة داليــة ف ي�
وفــاز بجائــزة أفضــل رســوم ،البالغــة قيمتهــا
 100ألــف درهــم كتــاب «بركــة الأســئلة الزرقــاء»،
تأليــف مايــا أبــو الحيــات ،ورســوم حســان

منــارصة ،والصــادر عــن ورشــة فلسـ ي ن
ـط� للكتابــة/
ين
فلســط�.
مؤسســة داليــة ف ي�
وشــاهد الحضــور خــال الحفــل فيلمــاً وثائقيــاً
الــدول للكتــاب،
يــروي قصــة معــرض الشــارقة
ي
ومســرته الممتــدة عــى مــدار خمســة عقــود
ي
ونصــف ،بعدهــا ألقــى ســعادة أحمــد بــن ركاض
العامــري ،رئيــس هيئــة الشــارقة للكتــاب كلمــة
وتأثــره ف ي� العمــل
تنــاول فيهــا رؤيــة المعــرض
ي
ف
ـر�،
ـا� ،ضمــن دولــة إ
المــارات ،والوطــن العـ ب ي
الثقـ ي
والعالــم ،وقــال « ليــس هنــاك مفــردة ث
أكــر
الــدول للكتــاب
لســرة معــرض الشــارقة
تكثيفــاً ي
ي
مــن «الشــغف» ،فحاكــم الشــارقة ،قادنــاً إىل

شــغفه حـ تـى بتنــا اليــوم نحتفــي بافتتــاح الــدورة
ـ� للمعــرض ،واضعـ ي ن
الخامســة والثالثـ ي ن
ـ� بصمتنــا
ـ� �ف
ف� تاريــخ الثقافــة العربيــة والعالميــة ،وكاتبـ ي ن
ي
ي
ال ن
نســا� عبــارة بليغــة لحكايــة
النهــوض
تاريــخ
إ
ي
حضارتنــا “.
وكشــف العامــري خــال كلمتــه عــن إطــاق الهويــة
البرصيــة لجائــزة الشــارقة العالميــة ت
لل�جمــة
«ترجمــان» المتخصصــة ف� ت
ال�جمــة والتأليــف
ي
ن
ت
مليــو� درهــم ،وقــال «
والــ� تبلــغ قيمتهــا
ي
ي
ت
ـأ� جائــزة «ترجمــان» عم ـا ً بتوجيهــات صاحــب
تـ ي
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي لتشــجيع المصنفــات العالميــة ت
الم�جمــة
النتــاج الفكــري إ ن
ت
ـا�
ـ� تتخــذ مــن إ
النسـ ي
الراســخة الـ ي
المتفــرد ف ي� أبعــاده الثقافيــة والفكريــة منطلقــات
ف
النســان
قوميــة ترتكــز عليهــا ي� بنــاء حضــارة إ
ومــد جســور التواصــل بـ ي ن
ـ� الـ شـرق والغــرب مــع
ســعيها لدعــم النـ شـر الجــاد القــادر عــى تأكيــد
دور الكلمــة وتفعيــل الأفــكار الخالقــة القــادرة عــى
ِ
دفــع المشــهد الحضــاري العالمــي نحــو التكامــل
المأمــول”.
وأضــاف رئيــس هيئــة الشــارقة للكتــاب « �ف
ي
الشــارقة أدركنــا منــذ البدايــات أهميــة الكتــاب
ف
ت
ـ� البــد منهــا للوصــول إىل
ي� تحقيــق النهضــة الـ ي
لأ
المركــز ا ول ف ي� المجــاالت كافــة ،فــكان «الحلــم
القاســمي» رهــان الثقافــة الرابــح ،ي ن
حــ� غــدا
الــرارة ت
المعــرض ش
الــ� أطلقــت ،ومازالــت،
ي
ت
ـ� تحتفــي
سلســلة مــن المبــادرات والمشــاريع الـ ي
بالكتــاب والقــراءة “.
وأضــاف أحمــد العامــري « ربمــا تكفــي كل تلــك
الحكايــات ،لتقــول :إن سـ يـرة المعــرض لهــا فصـ ٌ
ـول
طويلــة ،ولــم نقــرأ منهــا ت
حــى اليــوم ســوى
أربعــة وثالثـ ي ن
ـ� فص ـاً ،وســنكون عــى موعــد مــع
الشــغف ف ي� فصــول مقبلــة ،فهــو اليــوم يكتــب
ف
المعــر� ف ي�
والنتــاج
تاريــخ الفعــل التنويــري إ
ي
المــارات ،ويمتــد اتســاعاً ليحتضــن الثقافــة
دولــة إ
العربيــة والعالميــة بتنوعهــا الهائــل ،وتعــدد
صورهــا المدهشــة» ،وليشــكل حدثــاً يدفعنــاً إىل
االحتفــاء بالقــراءة ف ي� كل يــوم مــن حياتنــا “.
وألقــى الدكتــور غســان ســامة الشــخصية المكرمــة
ف ي� المعــرض لهــذا العــام كلمــة قــال فيهــا « ال
يوجــد حاجــة ف� ض
حــرة صاحــب الســمو الشــيخ
ي
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
لتجســر أي
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة،
ي
فجــوة ن لأ
مــر ،والمثقــف ،فســموه مثقــف
بــ� ا ي
ي
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إشـــــــراقــــــات

ت
الــ� أنكــب فيهــا عــى 
ي
كبــر منــذ اللحظــة ي
ف
ف
ف
ش
و� خوضــه للكتابــة ي� التاريــخ
ـا� ،ي
م�وعــه الثقـ ي
ف
والفكــر ،وكان أمـ يـراً ي� دعمــه ورعايتــه المتواصلــة
ف ف
المــارات
ليــس للحــراك
الثقــا� ي� الشــارقة أو إ
ي
ف
ـر� بــأرسه  ،حيــث
وحســب ،وإنمــا ي� العالــم العـ ب ي
ظــل مؤمن ـاً أن النهــوض بالثقافــة العربيــة يحتــاج
لتوســيع نطــاق ش
م�وعــه ورؤيتــه “.
وأوضــح ان رؤيــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة
وجهــده للنهــوض بالحالــة الحضاريــة العربيــة،
ف
ت
ـ� أكد
تبــدت ي� عــدد مــن المبادرات والمشــاريع الـ ي
مــن خاللهــا أن الثقافــة قــادرة عــى أن تجمــع مــا
فرقتــه السياســة ،فشــهدنا مـ شـروع بيــوت الشــعر
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ت
الــ� تمتــد مــن المفــرق ،إىل تطــوان،
العربيــة ي
ت
الــ� شــكلت
وشــهدنا الهيئــة العربيــة للمــرح ،ي
رافــداً وراعيـاً للحـراك المرسحــي ف ي� مختلــف بلــدان
ـر�.
العالــم العـ ب ي
ف
واعتــر ســامة أن تكريمــه ي� معــرض الشــارقة
ب
الــدول للكتــاب ومــن صاحــب الســمو الشــيخ
ي
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،ال يعــد
ت
ـ�
تكريم ـاً لــه وحســب ،وإنمــا تكريــم لعائلتــه الـ ي
أخــذ مــن وقتهــا ف ي� ســبيل الكتــاب قـراءة ،وكتابــة،
وتكريــم لــكل التالميــذ الذيــن منحهــم بعضـاً مــن
علمــه ،ومســاعديه ف ي� فـ تـرة توليــه لــوزارة الثقافــة
ف� لبنــان ،ومئــات المثقفـ ي ن
ـ� الذيــن اســتفادوا مــن
ي
العــر� للثقافــة والفنــون /آفــاق،/
الصنــدوق
يب
ولمــارة الشــارقة.
مقدمــاً جزيــل الشــكر لســموه إ
وتجــول ســموه ف ي� أروقــة المعــرض برفقــة
الحضــور متفقــدا الأجنحــة المشــاركة ودور النـ شـر
وتوقــف ســموه لــدى عــدد مــن الأجنحــة منهــا
جناح منظمــة الأمــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــوم
والثقافــة «اليونســكو» ضيف ش�ف المعــرض لهــذا
العــام ،وجنــاح وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة،
ودائــرة الثقافــة واالعــام ،وجنــاح المملكــة
العربيــة الســعودية ،ومؤسســة الشــارقة للإعــام،
وأكاديميــة العلــوم ش
ال�طيــة بالشــارقة ،ومركــز
الشــارقة االعالمــي الــذي أهــدى ســموه عــدداً
مــن اصــدارات المركــز منهــا رصوح مــن الشــارقة
وعناقيــد الضيــاء والصحافــة..
كمــا عــرج صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إىل
جنــاح مجموعــة كلمــات للنـ شـر واســتمع ســموه إىل
ت
ش
ـ� أطلقتهــا
�ح حــول المنشــورات والمبــادرات الـ ي
كلمــات ،وتوقــف ســموه لــدى جنــاح مبــادرة 1001
عنــوان ،وجنــاح المجلــس االستشــاري إلمــارة
النمــاء التجــاري والســياحي،
الشــارقة ،وهيئــة إ
المــارات للدراســات
وجريــدة الخليــج ،ومركــز إ
ض
والبحــوث ،وجمعيــة أصدقــاء مــر� الرسطــان،
ـ� للســياحة والثقافــة ،وهيئــة
وجنــاح هيئــة أبوظـ ب ي
د� للثقافــة والفنــون.
بي
ودون صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة كلمــة �ف
ي
ســجل الركــن الخــاص بالأديــب الراحــل فــاروق
شوشــه جــاء فيهــا «رحــم هللا االســتاذ فــاروق

شوشــة الــذي أضــاف عــى النهــج الشــعري عذوبــة
وإلقــاء وســيبقى معنــا لذك ـراه الطيبــة ندعــو هللا
لــه بالغفــران”.
ووقــع ســموه خــال زيارتــه لجنــاح منشــورات
القاســمي عــدداً مــن النســخ لكتابــه الجديــد «رصاع
القــوى والتجــارة ف ي� الخليــج» 1820 - 1620/م،/
كمــا تلقــى ســموه عــددا مــن االهــداءات والكتــب
مــن دور النـ شـر المشــاركة والأدبــاء.
كبــراً
وخصــص المعــرض هــذا العــام جناحــاً ي
لمنظمــة الأمــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــوم
ت
ـ� اختـ يـرت ضيــف ش�ف
والثقافــة «اليونســكو» ،الـ ي
ين
والثالثــ� تقديــراً لجهودهــا ف ي�
الــدورة الخامســة
رفــع مســتويات المعرفــة بالعالــم ،والنهــوض
ض
المتــررة
بواقــع التعليــم والثقافــة ف ي� البــاد
جـراء الحــروب ،وال�نز اعــات ،والكــوارث الطبيعيــة،
وســتنظم «اليونســكو» بهــذه المناســبة ،برنامج ـاً
حافــا ً بالفعاليــات والنشــاطات المتنوعــة،
احتفــا ًء بهــذا االختيــار ،وبتواجدهــا ف ي� الشــارقة،
والمــارة
والســامية ،إ
عاصمــة الثقافــة العربيــة إ
ت
ـ� تتشــارك المنظمــة الدوليــة معهــا كثـ يـراً مــن
الـ ي
اهتماماتهــا الثقافيــة والمعرفيــة والتعليميــة.
ومــن أحــدث فعاليــات المعــرض هــذا العــام،
ت
الــ� تتضمــن
المبــادرة التفاعليــة «اقــرأ يل» ،ي
أكشــاكاً مجهــزة بــأدوات لتســجيل الصــوت ،حيــث
يمكــن لــزوار المعــرض اختيــار كتــاب ليقرؤونــه
ت
وس�ســل التســجيالت الصوتيــة
بصوتهــم،
الحق ـاً إىل مراكــز ذوي االحتياجــات الخاصــة ودور
ين
المســن� لالســتفادة منهــا كنــوع مــن المبــادرة
المجتمعيــة مــن الــزوار أنفســهم ،كمــا تشــمل
الفعاليــات «محطــة التواصــل االجتماعــي» ،حيــث
ـاه� ورواد مواقــع
يلتقــي زوار المعــرض مــع مشـ ي
التواصــل االجتماعــي.
وشــهد المعــرض مشــاركة مئــات المنظمــات
ش
النــر
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ودور
ال ت
لك� ي ن
والموزعـ ي ن
ـ� وبائعــي الكتــب ش
وني�
والنا�يــن إ
ش
ووكالء بيــع حقــوق النــر والمؤسســات الثقافيــة
والمكتبــات العامــة ومراكــز البحــوث والجمعيــات
العــام إضافــة إىل
ومكتبــات الجامعــات ووســائل إ
منتجــي الوســائط التعليميــة بمــا ف ي� ذلــك الخرائــط

والتســجيالت الســمعية والبرصيــة ،وســتقدم دور
النــر المشــاركة ث
ش
أكــر مــن  1.5مليــون عنــوان.
ويســتقطب المعــرض مئــات آالف مــن الــزوار
مــن جميــع أنحــاء العالــم ،ويشــهد العديــد مــن
الأنشــطة الموجهــة لجميــع فئــات المجتمــع مــن
ـ� والمقيمـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� والــزوار ،ويفتــح أبوابــه منــذ
ســاعات الصبــاح الباكــر وحـ تـى ســاعات متأخــرة من
الليــل ،حيــث تكتــظ أروقتــه بالــزوار عــى مــدار
أحــد عـ شـر يومـاً مــن االحتفــاء بالكتــاب والتواصــل
ن
ن
ش
ـ�
بـ يـ� الق ـراء والمؤلفـ يـ� والنا�يــن وجميــع محـ ب ي
الق ـراءةl .
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رئيس الدائرة يستقبل مفتش جمارك

اســتقبل الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا بــن ســلطان
نئ
المــوا� البحريــة
القاســمي ،رئيــس دائــرة
والجمــارك ف ي� مكتبــه ،مفتــش جمــارك أول  /محمد
ـ� مــن مركــز جمــارك خورفــكان،
عـ ي
ـ� يحــي النقـ ب ي
بحضــور ســعادة محمــد مـ يـر عبدالرحمــن ،مديــر
الدائــرة وعــدد مــن مديــري المراكــز الجمركيــة.
ين
المفتشــ�
وأشــاد رئيــس الدائــرة بجهــود
وإنجازاتهــم وأشــار إىل المفتــش المذكــور كمثــال
يحتــذى بــه مــن قبــل جميــع العاملـ ي ن
ـ� ف ي� الدائــرة
ف ي� أداء واجباتهــم.

مدير الدائرة يكرم مفتش جمارك

مــر عبدالرحمــن
كمــا أســتقبل ســعادة محمــد ي
الـراح ،مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
ـ�،
مفتــش جمــارك أول  /محمــد عـ ي
ـ� يحــي النقـ ب ي
وأشــاد بجهــوده وقــدم إىل المفتــش شــهادة
تقديــر مــن الدائــرة ومكافــأة ماليــة وذلــك لجهــوده
االســتثنائية ودقتــه وإخالصــه ف ي� أداء عملــه.
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مدير الدائرة يستقبل وفد مركز مسارات
للتطوير والتمكين

اســتقبل ســعادة محمــد مـ يـر عبدالرحمــن ال ـراح مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا�
البحريــة والجمــارك ،الســيد ســعيد بطــي حديــد مديــر مركــز مســارات
ين
والتمكــ� ( مدينــة الشــارقة للخدمــات إالنســانية) والوفــد
للتطويــر
ف
ف
ن
ن
المرافــق لــه ي� إطــار التعــاون المثمــر بـ يـ� الطرفـ يـ� ي� خدمــة المجتمــع
وبمناســبة إكمــال متدربـ ي ن
ـ� مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة تدربيهــم ف ي�
مراكــز جمــارك الشــارقة.
ت
ـأ� الزيــارة ف� إطــار التعــاون المثمــر والمســتمر بـ ي ن
ـ� دائــرة المـ ن ئ
ـوا�
وتـ ي
ي
البحريــة والجمــارك ومدينــة الشــارقة للخدمــات إالنســانية ف ي� المســاهمة
ف ي� تحقيــق رؤى مدينــة الشــارقة للخدمــات إالنســانية المتمثلــة ف ي� العمل
عــى دمــج الأشــخاص مــن ذوي إالعاقــة ف ي� المجتمــع وتوطيــد التعــاون
ش
وال�اكــة المجتمعيــة.
ن
المشــارك� مــن ذوي
وقــدم مديــر الدائــرة شــهادات تقديــر إىل
ي
ف
االحتياجــات الخاصــة ف ي� برامــج التدريــب ي� جمــارك الشــارقة.
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ضمــن احتفــاالت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بذكــرى تأســيس
االتحــاد ،احتفلــت دائــرة الموانــئ
البحرية والجمــارك باليوم الوطني
الخامــس واألربعيــن.
فقــدت ازدانــت مبانــي المراكــز
الجمركيــة وكذلــك مبنــى مقــر
الدائــرة الكائــن فــي منطقــة الليــة
بأعــام الدولــة وزينــت أورقتهــا
ً
ابتهاجــا بالذكــرى العطــرة.

و أشــاد موظفــو الدائــرة بالذكــرى الســعيدة
المــارات العربيــة
وبــروح االتحــاد لدولــة إ
ن
والت�يــكات
ـا� ب
المتحــدة ورفعــوا أســمى آيــات التهـ ي
إىل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان ،رئيــس الدولــة وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
د� وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بي
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى
حاكــم الشــارقة وإخوانهــم أعضــاء المجلــس
لأ
المــارات وأصحــاب الســمو أوليــاء
ا عــى حــكام إ
ـ� والمقيمـ ي ن
العهــود ولكافــة المواطنـ ي ن
ـ� بالمناســبة
النجــازات
الســعيدة ،واســتذكروا بفخــر إ
والمســرة
المتحققــة ف ي� ظــل القيــادة الرشــيدة
ي
المــارات العربيــة المتحــدة
الناجحــة لدولــة إ
نحــو المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار لدولــة
16

ت
الــ� أصبحــت بفضــل مــن هللا مــن
إ
المــارات ي
ف
ت
ن
الــ� يشــار لهــا بالبنــان ي� تجربتهــا
ي
بــ� الــدول ي
االتحاديــة الرائــدة وللإنجــازات العظيمــة الــ�ت
ي
حققتهــا القيــادة الرشــيدة ف ي� المجــاالت السياســية
والنســانية
واالقتصاديــة والتجاريــة واالجتماعيــة إ
والثقافيــة والأ كاديميــة كافــة.
وكانــت االحتفــاالت باليــوم الوطــن ي الخامــس
والأ ي ن
ربعــ� قــد بــدأت برفــع العلــم ف ي� الثالــث
مــن نوفمـ بـر  2016احتفــا ًء بيــوم العلــم ف ي� دولــة
المــارات العربيــة المتحــدة ،وكانــت كافــة المراكــز
إ
الجمركيــة قــد رفعــت علــم الدولــة عاليـاً وشــامخاً

ف
تذكــرا وعرفانــا بالقيــادة
المــارات
ي� ســماء إ
ي
ت
الــ� كانــت وراء المنجــزات الرائعــة
الحكيمــة ي
ف
الــ� تحققــت � البــاد ت
ت
المــارات
والــ� نقلــت إ
ي
ي
ي
ف
إىل موقــع القمــة ي� خارطــة البلــدان المتقدمــة
والرصينــة باقتصادهــا والمتطــورة ف ي� كافــة مناحــي
الحيــاة.
ت
الــ� قدمــت
وقــد رحــب الموظفــون بالهدايــا ي
ت
ـ� أضفــت
إليهــم بهــذه المناســبة الســعيدة والـ ي
جــواً مــن الســعادة عــى الجميــع ،حيــث حرصــت
دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك أن ينــال جميــع
موظفيهــا هدايــا تذكاريــة بالذكــرى الســعيدةl .

موظفو موانئ وجمارك الشارقة
يستذكرون شهداء الوطن

نوفمــر مــن كل
بمناســبة الذكــرى الثانيــة ليــوم الشــهيد الموافــق 30
ب
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك تضحيــات
عــام اســتذكر موظفــو دائــرة
شــهداء الوطــن ،وأحيــوا الذكــرى العطــرة بالوقــوف دقيقــة صمــت
إجــاال ً لتضحياتهــم ورفعــوا أكفهــم سـ ي ن
ـائل� هللا عــز وجــل أن يرحــم
شــهداءنا البواســل ويســكنهم فســيح جناتــه وأن يحفــظ إماراتنــا مــن كل
ســوء ومكــروه.
ف
ش
مــر
و� تمــام الســاعة الحاديــة عــرة صباحــاً قــام ســعادة محمــد ي
ي
عبدالرحمــن الـراح ،مديــر دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك وبحضــور
الداريــة والمــوارد
الســيد راشــد خميــس الســويدي ،مديــر إدارة الشــؤون إ
ش
الب�يــة والســيد حمــدان الهديــدي ،مديــر إدارة المشـ تـريات والعقــود
ـوا�ن
الخارجيــة والســيد ســالم أحمــد الســويدي رئيــس قســيم الحركــة لمـ ئ
الشــارقة ورؤســاء الأقســام والموظفـ ي ن
ـ� بتنكيــس العلــم لدقيقــة واحــدة
ثــم رفعــه مجــدداً أحيــاء لذكــرى شــهداء الوطــنl .
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دام العلم يا إماراتنا
دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تحتفل بيوم العلم
تحت شــعار «دام العلم يا إماراتنا « ،دائرة الموانئ البحرية والجمارك
وإداراتهــا وموانئهــا ومراكزهــا الجمركيــة وتزامنـ ًـا مــع احتفــاالت الدولــة
بيــوم العلــم الــذي يوافــق الذكــرى الثانيــة عشــرة علــى تولــي صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اللــه رئاســة الدولــة،
ً
عاليــا
أحيــا موظفــو الدائــرة الذكــرى الســعيدة ورفعــوا علــم الدولــة
أمــام مبنــى الدائــرة فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة.
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وقــد تجمــع ف ي� هــذه المناســبة العزيــزة عــى قلوبنا
موظفــو الدائــرة للمشــاركة ف ي� مراســم رفــع علــم
نئ
المــوا�
ئيــ� لدائــرة
الدولــة عنــد المدخــل الر ي
البحريــة والجمــارك ،حيــث قــام الســيد محمــد
مــر عبدالرحمــن ،مديــر الدائــرة برفــع العلــم
ي
يشــاركه ف ي� ذلــك الســيد راشــد خميــس الســويدي،
مديــر إدارة المــوارد ش
الب�يــة والســيد أحمــد ســالم
الســويدي ،مديــر قســم الحركــة لمـ ن ئ
ـوا� الشــارقة
والســيد عبــدهللا حــوكل ،رئيــس قســم التخليــص
ف
كبــر مــن موظفــي الدائــرة
ي� الدائــرة وعــدد ي
ش
ومفتــس الجمــارك.
ي
واحتفــاء بيــوم العلــم ،بــادر مركــز جمــارك
الخــور منــذ صبــاح الثالــث مــن نوفمـ بـر بتوزيــع
الأعــام عــى السفن الخشــبية الراســية ف ي� خــور
الشــارقة.
ش
ـس الجمــارك بتوزيــع
كمــا قــام عــدد آخــر مــن مفتـ ي
كبــر مــن أعــام العــز والرفعــة لدولــة
عــدد ي
المــارات العربيــة المتحــدة إىل ســائقي المركبــات
إ
عــروا عــن ســعادتهم بهــذه
والشــاحنات الذيــن ب
نئ
المــوا�
المناســبة الرفيعــة وشــاكرين دائــرة
البحريــة والجمــارك عــى مبادراتهــم الوطنيــة.
وقــد احتفلــت كافــة المراكــز الجمركيــة بالمناســبة
ف
الســعيدة ي� مقراتهــا وتــم رفــع العلــم فيهــاl .
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فــي إطــار التعــاون المثمــر والبنــاء بيــن دول مجلــس التعــاون قــام وفــد خليجــي
جمركــي مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بزيــارة لدائــرة الموانــئ
البحريــة والجمــارك فــي التاســع مــن نوفمبــر  2016واســتمرت ليوميــن.

وفد خليجي يزور جمارك الشارقة

وجــاءت زيــارة الوفــد الخليجي لجمــارك الشــارقة للإطالع
عــى كيفيــة التطبيــق الفعــ� آلليــة التحويــل المبـ ش
ـا�
ي
للرســوم الجمركيــة.
ضم الوفد الســيد حســام عبدالعزيز البليهــي مدير مركز
الجمرك والســيد عبدالهادي عبــدهللا البلوي،
المعلومــات
ي
ـرك والســيد عبد هللا
نائــب مديــر مركــز المعلومــات الجمـ ي
ممثل�ن
فهــد المطوع والســيد فيصل عبــد العزيز العبــاد ي
ـرك بالأمانــة العامــة لــدول
مــن مركــز المعلومــات الجمـ ي
ـر� وفهد
ـ
الح
ـن
ـ
محس
ـدر
المجلــس ،وكل مــن الســادة /بنـ
بي
محمــد الوشــمي ،وعبدالحميــد نــارص الصعيــب ومحمــد
صالــح المحمــود وهشــام محمــد العمـران مــن مصلحــة
الجمــارك العامــة بالمملكة العربية الســعودية ،والســادة/
ـ� ونـزار خالــد
ـ� وجــال أحمــد عـ ي
خالــد عبــدهللا المعيـ ي
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ســاتر مــن جمــارك مملكــة البحريــن ،والســادة /راشــد
بــن عبــدهللا المعمــري ونــارص بــن ســالم النــارصي مــن
جمــارك ســلطنة عمــان والســادة /عــادل إبراهيــم المراغي
لأ
ن
ـلما�
وبخيــت ســالم ا بهــق ومحمــد عبدالرحمــن المسـ ي
وفيصــل رويانــا الشــمري مــن جمــارك دولــة قطر والســيد
طــال عيــدان مــن جمــارك دولــة الكويــت.
كمــا حـ ضـر ممثلــون مــن الهيئــة االتحاديــة للجمــارك �ف
ي
إالمــارات العربيــة المتحــدة وكان مــن بينهــم الســيدة
لطيفــة عبــدهللا والســيد إيهــاب الشــيخ حســن والســيدة
ش
ـو� والســيدة غنيمــة إبراهيــم.
حليمــة البلـ ي
ف
و� اليــوم الأول مــن الزيــارة ،اســتقبل الســيد يعقــوب
ي
غابــش مديــر مركــز جمــارك الحمريــة الوفــد الخليجــي
وعقــدت جلســة نقاش مشـ تـركة شــارك فيها أعضــاء الوفد

والهيئــة االتحاديــة للجمــارك بدولــة إالمــارات العربيــة
المتحــدة وجمــارك الشــارقة .بعدهــا أطلــع الوفــد الزائــر
ـرك للبضائــع الصــادرة إىل
عــى إجـراءات التخليــص الجمـ ي
دول المجلــس وال ـواردة مــن دول المجلــس وعــى آ
الليــة
ت
ـ� يعمــل بهــا النظــام ف ي� جمــارك الشــارقة ،ثم أســتأنف
الـ ي
الوفــد اجتماعــا ثانيــا لمناقشــة المواضيــع المدرجــة ف ي�
اجنــدة الزيــارة.
فيمــا شــاركت د .ناديــة مــوىس محمــد أدريــس /مســؤول
شــعبة الرقابــة الداخليــة بجمــارك الشــارقة ف ي� الــرد عــى
استفســارات الوفــد وقدمــت ش�حـاً وافيـاً عــن إالجـراءات
ت
ـ� اتبعتهــا جمــارك الشــارقة العتمــاد وتحويــل
الخاصــة الـ ي
الرســوم المســتحقة لدول المجلس والرســوم المســتحقة
لجمــارك الشــارقة حســب آ
الليــة المعتمــدة مــن خــال
لأ
النظام لجمارك الشــارقة ،باعتبار جمارك الشــارقة ا فضل
ف� تطبيق هذه آ
اللية عىل مستوى الدولة.
ي
ف
و� العـ ش
ـا� مــن نوفمـ بـر عقــدت جمــارك الشــارقة جلســة
ي
نقــاش ختاميــة مــع الوفــد الزائــر ف ي� غرفــة صناعــة وتجــارة
ـ�،
الشــارقة ،حيــث رحــب الســيد محمــد إبراهيــم الرئيـ ي
مديــر مركــز جمــارك خطــم مالحــة بالوفــد الزائــر مثمن ـاً
ف ق
الجمــرك بمــا يحقــق
ر� العمــل
جهودهــم ي
ي
الكبــرة ي� ي
المصلحــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة .ثــم ناقــش الحـ ض
ـا�ون نتائــج زيارتهــم لمركــز
جمــارك الحمريــة بعــد إطالعهــم بشــكل ش
مبــا� عــى
ش
المبــا�
الفعــ� إلجــراءات آليــة التحويــل
التطبيــق
ي
للرســوم الجمركيــة.
ف
و� الختــام تقــدم الوفــد بشــكره وتقديــر إىل جمــارك
ي
الشــارقة عــى حســن االســتقبال والضيافــة وثمن ـوا عاليــا
الــدور الــذي تلعبه جمارك الشــارقة بشــكل خــاص والهيئة
االتحاديــة للجمــارك بشــكل عــام والــدور الكبـ يـر الــذي
تلعبــه دولــة إالمارات العربيــة المتحدة ف ي� نظــام التحويل
آ
الل للرســوم الجمركيــة ي ن
بــ� دول المجلــس .يذكــر إن
ي
النظــام المذكــور تــم تطبيقــه بنــاء عــى مبــادرة مــن دولة
إالمــارات وهــو نظــام يعمــل عــى تيسـ يـر التجــارة البينيــة
لــدول المجلــس وتنميتهــا.
هــذا وقــد حـ ضـر الجلســة الختاميــة كل من الســيدة صفاء
ســلطان ،مديــر إدارة االتصــال الحكومــي بدائــرة الم ـو ن ئا�
البحريــة والجمــارك والســيد جاســم حميــد مديــر مركــز
ـدول والســيد
جمــارك المنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة الـ ي
حســن ديمــاس مديــر مركز جمــارك الـركاب بمطار الشــارقة
الــدول والســيد ســلطان طــارش ،مديــر مركــز جمــارك
ي
الخــور والســيد خالــد ســالم بــن ســمنوه مديــر مركــز
جمــارك الحاويــات والســيد جــرش محمــد بــن جــرش مدير
مركــز جمــارك الخــور والســيد عبــدهللا محمــود الحمــادي
مســاعد مديــر مركز جمــارك خورفــكان ،وعدد مــن موظفي
الجمــارك.

يذكــر أن مجلــس دول التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
انــس وفقــا التفــاق عــام  1981ف� الريــاض ،ي ن
ش ئ
بــ�:
ي
البحريــن ،الكويــت ،عمــان ،قطــر ،المملكــة العربيــة
الســعودية ودولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة ،وأعلــن
بموجبــه إنشــاء المجلــس ف ي� ضــوء العالقــات الوطيــدة،
ت لأ
ت
ت
ـ� تجمعهم.
والمصـ يـر المشــرك وا هــداف المشــركة الـ ي
كمــا أن قانــون الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي يعــد أحد أهــم نتاجــات المجلس الــذي يهدف
إىل توحيــد قوانـ ي ن
ـ� الجمارك و إالجـراءات المتبعــة ف ي� إدارات
الجمــارك ف ي� دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتوحيــد
إالج ـراءات الجمركيــة وتعزيــز التعــاون فيمــا بـ ي ن
ـ� الــدول
لأ
ف
ا عضــاء ي� مجــال الجمــاركl .
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أخبـــار الدائــرة

دائرة الموانئ البحرية والجمارك تشارك

في معرض “جيتكس” للتقنية 2016
للعــام الثالــث علــى التوالــي شــاركت دائــرة الموانــئ البحريــة
والجمــارك فــي الــدورة السادســة والثالثيــن مــن معــرض جيتكــس
للتقنيــة  2016الــذي انعقــد فــي المركــز التجــاري العالمــي بدبــي
فــي الفتــرة مــن  16إلــى  20أكتوبــر .2016

وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
د� قــد أفتتــح المعــرض ف ي�  16أكتوبــر .2016
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
ت
ـ� ضمــت تحــت مظلتهــا  27مؤسســة
وشــاركت الدائــرة ضمــن جنــاح حكومــة الشــارقة والـ ي
عــر وســائل التقنيــة الحديثــة المختلفــة
ذك ب
ودائــرة محليــة بـــ  100خدمــة وتطبيــق ي
ت
ت
والمقيمــ�ن
ن
للمواطنــ�
الــ� تقدمهــا
اســتعرضت خاللهــا أحــدث الخدمــات إ
ي
ي
اللك�ونيــة ي
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والســياح والمســتثمرين مــن جميــع أنحــاء
العالــم بمــا يتواكــب مــع أحــدث المســتجدات
ت
ـ� تشــهدها ثــورة التقنيــات الحديثــة ،وتهــدف
الـ ي
الدوائــر والمؤسســات مــن خــال هــذه الخدمــات
الجـراءات واختصــار الوقــت
والتطبيقــات تســهيل إ
والجهــد عــى زبائنهــا.
وجــاءت مشــاركة دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك
ض
حــرة صاحــب
ف ي� إطــار تنفيــذ توجيهــات
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
بــن ســلطان القاســمي ،عضــو المجلــس الأعــى
حاكــم الشــارقة ،بـ ضـرورة الربــط إ ت ن
و� بـ ي ن
ـ�
اللكــر ي
دوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة لالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المقدمــة للأفــراد والمؤسســات،
ومتابعــة حثيثــة مــن الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا
نئ
المــوا�
بــن ســلطان القاســمي ،رئيــس دائــرة
ت
اللك�ونيــة
البحريــة والجمــارك لدعــم الخدمــات إ
ت
الــ� تقدمهــا الدائــرة وتشــجيع ســعادة محمــد
ي
مـ يـر عبدالرحمــن  ،مديــر الدائــرة لموظفــي قســم
تقنيــة المعلومــات ف ي� جهودهــم لمواكبــة أحــدث
التقنيــات والتطبيقــات.
وكان الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي ،رئيــس
العالمــي قــد زار منصــة دائــرة
مركــز الشــارقة إ
ف
المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك ي� المعــرض واســتمع
ت
ت
ـ� تقدمهــا
إىل ش�ح عــن الخدمــات إ
اللك�ونيــة الـ ي
الدائــرة
كمــا زار الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي،
رئيــس مؤسســة الشــارقة للإعــام والشــيخ خالــد
بــن أحمــد القاســمي ،مديــر عــام دائــرة الحكومــة
ت
الشــامس،
االلك�ونيــة والعميــد ســيف الــزري
ي
قائــد عــام ش�طــة الشــارقة  -منصــة دائــرة المـ ن ئ
ـوا�
البحريــة والجمــارك واطلعــوا عــى الخدمــات
ت
إ ت
الــ� تقدمهــا الدائــرة واســتمعوا إىل
اللك�ونيــة ي
تفاصيــل تلــك الخدمــات إن ف ي� مجــال التفتيــش
الجمــرك والخدمــات
الجمــرك والتخليــص
ي
ي
ال ت
لك�ونيــة المتعلقــة بالســفن والخدمــات
إ
المينائيــة.

كمــا اطلــع عــدد مــن المديريــن والمسـ ي ن
بالضافــة إىل جمــع غفـ يـر مــن زوار المعــرض ،لخدمــات
ـؤول� إ
الدائــرة ونالــت إعجابهــم ،كماتــم توزيــع الهدايــا التذكاريــة لجميــع الــزوار.
ف
ن
ن
ـا� ،فـ ي أجهــزة وشــبكات وماجــد
هــذا وقــد مثــل الدائــرة ي� المعــرض كل مــن محمــد عبدالواحــد العجمـ ي
ـ� المازمــي ضابــط جمــارك وتومــاس جــون ،بم�مــج .وقــد
ـ� ،محلــل نظــم وعبــدهللا عـ ي
يعقــوب الرمـ ي
ت
ـ� تقدمهــا الدائــرة ،كمــا
أجابــوا عــن استفســارات وأســئلة الــزوار حــول الخدمــات الذكيــة الجديــدة الـ ي
ت
قدمــوا للــزوار مزايــا الموقــع الجديــد لجمــارك الشــارقة عــى شــبكة االن�نيــت والخدمــاتl .
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دورات تدريبية
لمفتشي الجمارك
ين
نئ
الموظفــ� ورفــع
المــوا� البحريــة والجمــارك ف ي� تطويــر كفــاءات
تســتمر دائــرة
ن
الموظفــ� مــن مختلــف االختصاصــات
مســتوى أدائهــم وخلــق بيئــة تفاعــل
ي
ف
والطــاع عــى آخــر المســتجدات ي� المياديــن المختلفــة
وتلبيــة متطلبــات العمــل إ
ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة ،وتقديــم أفضــل الخدمــات إىل العمــاء
مــن التجــار والمســافرين ،مــن خــال حرصهــا عــى تنظيــم عــدد مــن الــدورات
لأ
خــر مــن العــام الجــاري وكان مــن بينهــا الــدورات
التدريبيــة خــال الربــع ا ي
التاليــة:

دورة تقييم األغراض الجمركية

ف ي� إطــار رفــع مســتوى الأداء الوظيفــي لدائــرة
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك وزيــادة كفــاءة
ومهــارات الموظفـ ي ن
ـ� بمــا يســهم ف ي� تحقيــق رؤيــة
وأهــداف الدائــرة ف ي� كافــة المجــاالت ،اختتمــت
جمــارك الشــارقة اليــوم دورة «تقييــم الأغــراض
ت
ـ� عقــدت عــى مــدى ثالثــة أيــام
الجمركيــة» والـ ي
ف ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة واختتمــت ف ي�
الســادس مــن أكتوبــر .2016
ن
شــارك ف ي� الــدورة عــدد مــن المفتشـ يـ� والمفتشــات
مــن مختلــف المراكــز الجمركيــة ف ي� إمارة الشــارقة.
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دورة قواعد وإجراءات التفتيش
والمعاينة

ف
و�  20أكتوبــر أكملــت جمــارك الشــارقة دورة
ي
ف
تدريبيــة ي� مجــال “قواعــد وإجــراءات التفتيــش
ت
والــ� انعقــدت عــى مــدى ثالثــة
والمعاينــة”
ي
أيــام ف ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بمشــاركة
عــدد مــن المفتشـ ي ن
ـ� مــن عــدة مراكــز جمركيــة ف ي�
إمــارة الشــارقة.

دورة االستخبارات الجمركية

ت
االســراتيجي البنــاء ي ن
بــ� دائــرة
ف ي� إطــار التعــاون
المــوا� البحريــة والجمــارك ش
نئ
و�طــة الشــارقة،
اختتمــت جمــارك الشــارقة ف ي�  27أكتوبــر دورة
«االســتخبارات الجمركيــة» ف ي� أكاديميــة العلــوم
ش
ش
مفتــس
ال�طيــة بالشــارقة بمشــاركة عــدد مــن
ي
ف
الجمــارك يمثلــون ســتة مراكــز جمركيــة ي� إمــارة
الشــارقة.

دورة القيمة الجمركية والمنشأ

كمــا نظمــت جمــارك الشــارقة دورة القيمــة
ت
ـ� اســتمرت عــى مــدى ثالثــة
الجمركيــة والمنشــأ الـ ي
ف
أيــام وانتهــت ف ي�  3نوفمـ بـر  2016ي� غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة بمشــاركة عــدد مــن المفتشـ ي ن
ـ�
مــن ســتة مراكــز جمركيــة إضافــة إىل قســم
التخليــص بمقــر الدائــرة.
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دورة الحس األمني في التفتيش

دورات تدريبية

ين
المفتشــ� مــن ســتة مراكــز
بمشــاركة عــدد مــن
ف
و� إطــار التعــاون المثمــر ي ن
بــ� دائــرة
جمركيــة ي
نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك وأكاديميــة العلــوم
ش
ال�طيــة بالشــارقة أختتمــت جمــارك الشــارقة ف ي�
لأ
ف
 17نوفمـ بـر  2016دورة الحــس ا مـن ي ي� التفتيــش
ت
والــ� اســتمرت لثالثــة أيــام.
ي
ض
حــر حفــل توزيــع الشــهادات الرائــد /نــارص

ســليمان النعيمــي ،رئيــس قســم التدريــب
والتطويــر المهــن ي بالأ كاديميــة.

دورة أمان وأمن المصادر
المشعة وحظر االنتشار النووي

بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة
والهيئــة االتحاديــة للجمــارك ،اختتمــت جمــارك
الشــارقة ف ي� دورة تدريبيــة حــول «أمــان وأمــن
المصــادر المشــعة وحظــر االنتشــار النــووي»
بمشــاركة ث
ين
أكــر مــن
ثالثــ� مفتشــاً مــن المراكــز
الجمركيــة ف ي� الشــارقة.
كمــا شــارك ف ي� الــدورة مفتشــون مــن جمــارك
الفجــرة وجمــارك رأس الخيمــة.
ي
أقيمــت الــدورة عــى مــدى ثالثــة أيــام ف ي� غرفــة
ف
ـم�
صناعــة وتجــارة الشــارقة واختتمــت ي�  15ديسـ ب
.2016
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كمــا أقيــم عــدد مــن الــدورات الجمركيــة خصيصـاً
لمركــزي جمــارك خورفــكان وخطــم المالحــة عــى
الســاحل ش
الــر ق ي� مــن إمــارة الشــارقة تضمنــت
عــدداً مــن الــدورات المذكــورةl .
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إجراءات جمركية

صفاء ســلطان

الخطوات المتبعة
إلنهاء اإلجراءات
الجمركية في الدولة
ما هي الخطوات المتبعة
لتخليص البضائع من الجمارك:

•تسجيل البيانات الجمركية بأنواعها.
الجمرك.
•المعاينة والتفتيش
ي
•تقييــم وتقديــر واحتســاب القيــم الجمركيــة
للبضائــع.
ز
وترم� البضائع.
•تصنيف ي
•تطبيق أحكام المنع والتقييد.
•احتساب الرسوم الجمركية وتأديتها.
الفراج عن البضائع .
• إ

ما هي إجراءات استيراد وسائط
النقل ؟
من دول مجلس التعاون الى
االمارات

1.1الفاتــورة الأصليــة  ,شــهادة المنشــأ الأصليــة.
الســيارات المرســمة مــن بعــد تاريــخ -1-1
 2003يمكــن الحصــول عــى ( بيــان المقاصــة
)مــن الدولــة المصــدرة منهــا المركبــة بحــد
أقــى سـ ي ن
ـنت� مــن تاريــخ اســتيفاء الرســوم
الجمــرك
الجمركيــةالمســتحقةعليهــا ف ي�البيــان
ي
جمــرك مــن الدولــة المصــدرة منهــا
 2.2بيــان
ي
المركبــة موثــق بختــم المقاصــة لتحويــل
ئ
النهــا�.
الرســوم اىل المقصــد
ي
3.3شــهادة تصديــر مركبــة مــن قســم مــرور
الســيارات مــن الدولــة المصــدرة منهــا
المركبــة.
والقامــة
4.4إقامــة ســارية مــن ادارة الجنســية إ
بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة اذا كان من
غـ يـر مواطـن ي دول المجلــس.
5.5ننصــح بمراجعــة جمــارك وقســم مــرور
المركبــات بالدولــة المصــدرة منهــا المركبــة
لمعرفــة الوثائــق المطلوبــة.
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6.6اذا كانــت الســيارة ليســت باســم المســتورد
يجــب ارفــاق وكالــة ســارية تعطــي حاملهــا
حــق التــرف بهــا وترســيمها.
7.7تمنــح الجمــارك شــهادة تســجيل مركبــة
لقســم المــرور.
 8.8ي ن
تأم� مركبة سارى المفعول.
من خارج دول مجلس التعاون

1.1الفاتورة الأصلية,شهادة المنشأ الأصلية.
2.2مطابقــة المركبــة للمواصفــات القياســية لدولة
االمارات.
3.3دفــع الرســوم الجمركيــة  5%تشــمل( قيمــة
ين
التأمــ� ).
المركبــة  +أجــور الشــحن +
4.4رسيــان مفعــول صالحيــة وثيقــة إالقامــة
غــر مواطــن ي دول
للمســتورد  ،إذا كان مــن ي
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
5.5بعــد دفــع الرســوم تمنــح الجمــارك شــهادة
تســجيل مركبــة لقســم المــرور.
6.6اذا كانــت الســيارة ليســت باســم المســتورد
يجــب ارفــاق وكالــة ســارية تعطــي حاملهــا
حــق التــرف بهــا وترســيمها.
 7.7ي ن
تأم� مركبة ساري المفعول.
ف
ث
ـت�اد أكــر مــن ســيارة ي� الســنة ،
8.8ال يحــق إسـ ي
مــا لــم يكن لــدى المســتورد ســجل تجــاري �ف
ي
ـت�اد الســيارات.
نشــاط بيــع واسـ ي
9.9أال يزيد استهالكها عىل  5سنوات

كيفية احتساب رسوم التخزين
فى جمرك المطار:

يتم احتساب رسوم التخزين ف� جمرك المطار بعد
الأسبوع الأول بمقدار  5فلوس للكيلو عن كل يوم
وبعد أسبوعان يتم احتساب  10فلوس عن كل كيلو.

ما هو اإلفصاح عن المبالغ
النقدية؟ :

•إدخــال المبالــغ الماليــة إىل الدولــة أو
الفعــ�
غــر ممنــوع والهــدف
إخراجهــا ي
ي
والحقيقــي للإفصــاح هــو معرفــة تفاصيــل
الذيــن يدخلــون المبالــغ الماليــة النقديــة
لالســتفادة مــن المعلومــات
•عــى المســافر التقــدم لموظــف الجمــارك
الفصــاح لتعبئتــه إذا كان
وطلــب نمــوذج إ
بحوزتــه مبلــغ نقــدي أو شــيك مســافرين
يزيــد عــى  100ألــف درهــم أو مــا يعادلــه
مــن العمــات الأجنبيــة.
•الحــد المذكــور ينطبــق عــى الشــخص الــذي
يبلــغ مــن العمــر  18ســنة فمــا فــوق أمــا
الذيــن ال تزيــد أعمارهــم  18ســنة فتضــاف
لأ
ت
ـول أمرهــم.
ـ� بحوزتهــم لـ ي
ا مــوال الـ ي
•أمــا ش
والغــر
الــركات والمؤسســات الماليــة
ي
الفصــاح عــن أي شــيك أو مبلــغ
ماليــة عليهــا إ
بغــض النظــر عــن قيمــة المبلــغ وان كان عــن
طريــق الشــحن والطــرود.
الفصــاح للجمــارك يعرضــك
•عــدم إ
للمســاءلة القانونيــة .
•ننصــح بتحويــل الأمــوال عــن طريــق البنــوك
أو بطاقــات االئتمــان.

ما هي البضائع المحظور
دخولها إلى المناطق واألسواق
الحرة ؟

•البضائــع القابلــة لالشــتعال ،عــدا
ت
الــ�
المحروقــات الالزمــة للتشــغيل
ي
تســمح بهــا الجهــة ش
الم�فــة عــى المناطــق
لأ
ت
ش
الــ�
وا ســواق الحــرة ضمــن الــروط ي
تحددهــا الجهــات المختصــة .

•المواد المشعة.
•الأســلحة الحربيــة والذخائــر والمتفجــرات
أيــا كان نوعهــا إال تب�خيــص مــن الجهــات
المختصــة.
لأ
•البضائــع المخالفــة ل نظمــة المتعلقــة
بحمايــة الملكيــة التجاريــة والصناعيــة
والأدبيــة والفنيــة ،الصــادر بهــا ق ـرارات مــن
الجهــات المختصــة .
•المخدرات عىل اختالف أنواعها ومشتقاتها .
ت
ـ� منشــؤها بلــد تقــرر مقاطعتــه
•البضائــع الـ ي
اقتصاديــا .البضائــع الممنــوع دخولهــا
البــاد ،وتحــدد كل دولــة قائمــة بهــذه
البضائــع

لــدى إدارة الجمــارك واطالعــه عــى قانــون
الجمــارك .
•يقــوم صاحــب العالقــة بدفــع مبلــغ وقــدره
 200درهــم رســوم فتــح ملــف جديــد ومــن
ثــم يقــوم قســم ت
الجمــرك ف ي�
ال�خيــص
ي
إصــدار كتــاب موجــه إىل دائــرة التخطيــط
واالقتصاد.يفيــد بعــدم ممانعــة جمــارك أبــو
ـ� إصــدار رخصــة تجاريــة لمزاولــة نشــاط
ظـ ب ي
ـرك
التخليــص الجمـ ي
•وبعــد إحضــار الرخصــة الصــادرة مــن دائــرة
التخطيــط واالقتصــاد يتــم رصف بطاقــات
تخليــص لموظفــي ش
ال�كــة طبقــاً لقانــون
الجمــرك.
مزاولــة نشــاط التخليــص
ي

ما هي الخصومات المقبولة
والغير مقبولة بالفواتير؟

ما هي آلية انتقال السلع بين
دول مجلس التعاون الخليجى ؟

•الخصومات المقبولة
1.1الخصم التصديري
2.2الخصم التجاري
 3.3خصم الكمية
4.4خصم نهاية الموسم (الموسمي)
النتاج
5.5خصم توقف إ
6.6خصم الدفع النقدي
7.7خصم الدفع المستندي
•الخصومات يغ� المقبولة
1.1الخصم الخاص
2.2الخصم المبهم
3.3خصم االرتباط
ض
التعوي�
4.4الخصم
ي
•عنــد ورود هــذا النــوع مــن الخصومــات
بمســمىدونالتعريــفعــنهــذاالخصــم

ما هي الشروط والمتطلبات
للحصول علي رخصة تخليص
جمركي ؟

•عــى صاحــب العالقــة إحضــار خطــاب
ـ� بقيمــة  50.000درهــم لصالــح
ضمــان بنـ ي
الدارة العامــة للجمــارك بدائــرة الماليــة -أبــو
إ
ـ
ـ� لفتــح ملــف جديــد لتأســيس وإصــدار
ظبي
رخصــة جديــدة إضافــة إىل نســخه عــن جــواز
ســفر وكيــل الخدمــات وصاحــب ش
ال�كــة أو
جــوازات ســفر ش
الــركاء  ،وتوقيــع المخــول
لــه بالتوقيــع عــى تعهــد باســتالمه عــدد 3
(س دي) لفتــح ملــف
اســطوانات مدمجــه ي

•يجــب عــى أي مســتورد ان يقــوم بدفــع
(الــرى-
عــر المنفــذ ب
الرســوم الجمركيــة ب
البحــري -الجــوي) الأول لــدول مجلــس
ف
و� حالــة رغبتــه بنقــل
التعــاون الخليجــي ي
البضاعــة يال دولــة أخــرى مــن دول المجلــس
عليــه اتبــاع التــاىل:
 1.1ف� حالة انتقال البضاعة كاملة
•ارفــاق البيــان الجمــرك الأ
صــ� مختــوم
ي
ي
بختــم المقاصــة المتفــق عليــه ي ن
بــ� دول
المجلــسمــدونبــهجميــعالبيانــاتالالزمــة
•ارســالها تحــت شا�اف الجمــارك عــن طريــق
الجــو أو البحــر أو ترصيصهــا ب ـرأ
 .2ف� حالة انتقال جزء من البضاعة
الجمــرك الــواردة بــه أصــل
•صــورة البيــان
ي
االرســالية كاملــة
ئ
ـا� الصــادر مــن
•ارفــاق أصــل البيــان إ
الحصـ ي
إحــدى دول المجلــس
(إن كان يرغــب بإدخالهــا للدولــة وإرســالها بعــد
ت
فــرة زمنيــة عــى المســتورد ابــاغ الجمــارك
لمطابقــة البضاعــة للمعاينــة قبــل دخولهــا للدولــة
يز
لتمي�هــا عنــد ارســالها الحــدى دول المجلــس)
ما هي شروط استيراد الحيوانات
األليفة؟

اســت�اد مــن وزارة
•الحصــول عــى ترصيــح
ي
البيئــة والميــاه
كالتال
هي
الترصيح
عىل
الحصول
• ش�وط
ي
1.1شهادة صحية

2.2شهادة تطعيم
أك� من  4شهور
3.3العمر ب
 2004.4درهم رسوم الحصول عىل الترصيح
ما هي شروط االدخال المؤقت
للمركبات ؟

•تمنــح الســيارات الســياحية الأجنبيــة (مــن
غـ يـر الســيارات المســجلة لــدى دولــة عضــو
ف ي� دول المجلــس ) رخصــة إدخــال مؤقــت
ـال :
عــى النحــو التـ ي
 1.1مــدة ســتة أشــهر للســيارات المضمونــة
ت
دول.
بدفــر مــرور ي
غــر المضمونــة
 2.2ثالثــة أشــهر للســيارات ي
ت
ت
دول ،تمــدد لفــرة مماثلــة
بدفــر مــرور ي
إذا قــدم صاحــب العالقــة ضمانــات
مرصفيــة أو تأمينــاً نقديــاً بقيمــة ض
ال�ائــب
“الرســوم”     الجمركيــة المســتحقة عــى
الســيارة.
لأ
• ت
يشــرط جــل االســتفادة مــن أحــكام
ف
الدخــال المؤقــت أن تتوافــر ي� الســيارة مــا
إ
يــ�:
ي
1.1أن تكــون الســيارة مســجلة رســمياً ف ي� البلــد
المرخصــة بــه وبموجــب وثيقــة تثبــت ذلــك.
2.2أن يكــون ترخيــص الســيارة ســاري المفعــول
وأال ّ تحمــل الســيارة لوحــات تصديــر.
 3.3إبـراز تأمـ ي ن
ـ� مــن إحــدى الـ شـركات المعتمــدة
ف ي� الدولــة يغطــي أراضيهــا طــوال مــدة
الدخــال المؤقــت.
إ
 4.4إبـراز دفـ ت
دول معـ تـرف بــه لضمــان
ـرور
ـ
م
ـر
ي
ض
ال�ائــب “الرســوم” الجمركيــة.
•يشـ تـرط لأجــل االســتفادة مــن أحــكام هــذه
الالئحــة أن يتوافــر ف ي� الشــخص الــذي يرغــب
ف ي� الحصــول عــى إدخــال مؤقــت لســيارته مــا
ـ� :
يـ ي
1.1أن يكــون مالــكاً للســيارة أو مــوكال ً بقيادتهــا
بموجــب وكالــة خاصــة صــادرة مــن البلــد
الــذي ســجلت فيــه الســيارة و مصدقــة
حســب الأصــول.
 2.2أن تكــون لديــه إقامــة صالحــة ف ي� البلــد
الــذي ســجلت فيــه الســيارة إن لــم يكــن مــن
مواط ـن ي تلــك الدولــة.
 3.3أن يكــون حاصـا ً عــى رخصــة قيــادة ســارية
المفعول.
لأ
ت
 4.4ت
الــدول جــل
يشــرط ف ي� دفــر المــرور
ي
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إجراءات جمركية

االســتفادة مــن أحــكام هــذه الالئحــة أن
ت
تعــرف بــه إدارة الجمــارك ،وأن تغطــي
الدخــال المؤقــت
مــدة رسيــان الدفـ تـر مــدة إ
للســيارة.
الجـراءات التاليــة عنــد دخــول الســيارة
•تتبــع إ
بموجــب دفـ ت
ـدول :
ـ
ال
ـرور
ـ
الم
ـر
ي
الدخــال المؤقــت
1.1تســجيل رقــم رخصــة إ
وتاريخهــا والمهلــة الممنوحــة لهــا عــى دفــرت
المرور.
2.2اقتطــاع القســيمة الخاصــة مــن دفـ تـر المــرور

ف
ت
ـ� الدخــول والخــروج.
ي� حالـ ي
ين
غــر
•يســمح للطلبــة
والمبتعثــ� (مــن ي
مواطــن ي دول مجلــس التعــاون ) الذيــن
يدرســون ف ي� إحــدى الجامعــات والمعاهــد
ف
الدخــال المؤقــت
ي� الدولــة ـ بتجديــد مــدة إ
لســياراتهم خــال فـ تـرة الدراســة أو البعثــة،
ت
ش
دول
بــرط أن تكــون مضمونــه بدفــر مــرور ي
ســاري المفعــول.
الدخــال المؤقــت
•يجــب أن تتضمــن رخصــة إ
جميــع المعلومــات المتعلقــة بالســيارة

والشــخص صاحــب العالقــة مــن حيــث رقــم
الســيارة والهيــكل والمحــرك وصنــف الســيارة
واللــون وكذلــك اســم صاحــب العالقــة
وجنســيته ورقــم جــواز ســفره.
الدخــال المؤقــت للســيارة الأجنبيــة
ينتهــي وضــع إ
بخروجهــا مــن الدولــة عــن طريــق إحــدى الدوائــر
الجمركيــة أو بوضعهــا ف ي� المنطقــة الحــرة أو
بالتخليــص عليهــا محليـاً وتأديــة مــا يســتحق عليهــا
مــن ض�ائــب «رســوم» جمركيــة بموافقــة الجمارك.

ما هي قائمة الجهات الرسمية المصدقة والمصدرة
لشهادة المنشأ العربية في الدول االعضاء في اتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري:

جهة التصديق
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة االقتصاد والتجارة
وزارة المالية – االدارة العامة للجمارك
وزارة التجارة
وزارة التجارة والتعاون
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
وزارة التجارة
وزارة اإلقتصاد والتجارة
وزارة المالية واإلقتصاد والتجارة
قسم الرقابة على الصادرات بإدارة العالقات الدولية -
شؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة
وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة حسب نوع السلعة
------الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
وزارة التموين والتجارة
30

اسم الدولة
جهة االصدار
غرفــة صناعــة عمــان واتحــاد الغــرف  -1المملكة األردنية الهاشمية
التجاريــة
وزارة االقتصــاد والتجــارة إدارة  -2دولة االمارات العربية المتحدة
الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــر
 -3الجمهورية التونسية
غرفة التجارة في الجمهورية
 -4المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
 -5جمهورية السودان
غرفة السودان التجارية
 -6الجمهورية العربية السورية
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
جمهورية السودان
اتحــاد الغــرف التجاريــة العراقيــة  -7جمهورية العراق
واتحــاد الصناعــات العراقيــة
-8دولة فلسطين
غرفة التجارة والصناعة
-9دولة قطر
غرفة التجارة والصناعة قطر
-10دولة الكويت
قسم الرقابة على الصادرات بإدارة
العالقات الدولية  -شؤون التجارة
الخارجية بوزارة التجارة والصناعة
-11الجمهورية اللبنانية
غرف التجارة والصناعة والزراعة
-12الجماهيرية العربية الليبية
غرف التجارة والصناعة والزراعة
الشعبية اإلشتراكية العظمى
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  -13جمهورية مصر العربية
والواردات
-14المملكة المغربية
إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة
15الجمهورية اليمنية
الغرفة التجارية والصناعية

ما هي نسبة الرسوم الجمركية؟

•الرســوم الجمركيــة تســاوي  5%مــن قيمــة
ين
التأمــ� مــن مينــاء الشــحن اىل
البضاعــة +
مينــاء التفريــغ (.)C.I.F
ش
•الســلع ذات الطبيعــة الخاصــة (الم�وبــات
الكحوليــة  - 50%الســجائر) 100%

ما هي وظيفة بوليصة الشحن؟:

تعتــر إيصــاال يحــرره الناقــل أو وكيلــه
• ب
الشــاحن باســتالم البضاعــة الموضحــة
وتعتــر بنفــس الوقــت
ببوليصــة الشــحن,
ب
وعــدا بتســليم هــذه البضاعــة لصاحــب
الحــق ف ي� اســتالمها بمينــاء الوصــول المتفــق
ال�يــة
عليــه بعــد انتهــاء المرحلــة الجويــة أو ب
أو البحريــة.
يعتــر ســند بوليصــة الشــحن حجــة بمــا
• ب
ش
المــرم
ورد فيــه مــن �وط وبنــود العقــد ب
ين
بــ� الناقــل والشــاحن وذلــك نظــرا لكــون
البوليصــة تحتــوي عــى ش
الــروط الخاصــة
بنقــل البضائــع المتفــق عليهــا بـ ي ن
ـ� الشــاحن
ش
و�كــة النقــل وتســليمها ف ي� مينــاء الوصــول.
تعتــر ســندا بملكيــة البضائــع الموضحــة
• ب
ت
الــ� تصــدر
فيهــا حيــث
ب
تعتــر الجهــة ي
لأ
بوليصــة الشــحن مرهــا عــى الجهــة

المالكــة للبضاعــة ,وتســتطيع بموجبهــا
تجي�هــا لأمــر
التخليــص عــى البضاعــة أو ي
جهــة ضمــن ش�وط معينــة وكذلــك يمكــن
اســتخدامها كوســيلة ضمــان للحصــول عــى
تســهيالت مرصفيــة ،وعــادة تشـ تـرط البنــوك
فاتحــة االعتمــادات صــدور بوالــص الشــحن
لأمرهــا وتؤخــذ كضمــان لتســديد العميــل
طالــب فتــح االعتمــاد لقيمــة المســتندات.
هل يجب دفع رسوم جمركية
على األمتعة الشخصية ؟

•تعفــى مــن ض
ال�ائــب «الرســوم» الجمركيــة
الأمتعــة الشــخصية والهدايــا الــواردة
ت
الــ� ال تزيــد قيمتهــا
بصحبــة المســافرين ي
عــى ( )3000ثالثــة آالف درهــم امــار ت يا� أو
مــا يعادلهــا.
• ت لأ
العفــاء مــا
الســتفادة مــن إ
يشــرط جــل إ
يــ� :
ي
لأ
1.1أن تكــون ا متعــة والهدايــا ذات طابــع
غــر تجاريــة.
شــخص وبكميــات ي
ي
ت
2.2ال ّ يكــون المســافر مــن الم�دديــن عــى
الدائــرة الجمركيــة أو مــن ممتهــن ي التجــارة
ت
الــ� بحوزتــه ( المــواد المــرح
للمــواد ي
ت
بدخولهــا مــن مشــريات الســوق الحــرة ).

3.3عــدد  4لـ تـر مــن ش
الم�وبــات الكحوليــة أو 24
علبة يب�ة.
 4004.4حبــة ســجائر أو مــا يعــادل 2,000
درهــم.
5.5ســيجار مــا يعــادل قيمــة  3,000درهــم.
 2 .6كيلو تبغ.
6.6هدايا و عطور ما يعادل  3,000درهم.
هــل يســمح بدخول مــادة النســوار
؟

ال وذلــك بموجــب كتــاب صــادر مــن وزارة
االقتصــاد والتجــارة رقــم /1/2/2ك ت/أ ت1448/
بتاريــخ 2003/10/19

هل يسمح بدخول مسدسات
الضغط الهوائي وذخائره ؟

ال وذلــك بموجــب كتــاب صــادر مــن االدارة العامة
ش
ـ� رقــم  726/54/2بتاريخ 10/26
ل�طــة أبوظـ ب ي

هل يمكن للشخص العادي
التخليص على بضاعته

الجمــرك
يمكنــك القيــام بإجــراءات التخليــص
ي
بشــكل مبـ ش
ـا� بالتوجــه شــخصيا يإل الجمــارك أو
بتفويــض إحــدى ش�كات التخليــص المعتمــدةl .
الدارة العامــة
المصــدر  :دائــرة الماليــة  /إ
أبوظــ�
للجمــارك /
بي
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الجمركي 89

مؤتمرات

د .مانيا ســويد

القمة الخليجية السابعة
والثالثون في المنامة

عقــدت ف ي� مملكــة البحريــن القمة الخليجية الســابعة
ض
المــا� عــى مــدى
ديســم�
والثالثــون مطلــع
ب
ي
لأ
يومـ ي ن
ـ� وتـرأس القمــة رئيــس الــدورة للمجلــس ا عىل
ملــك البحريــن وحـ ضـر القمــة مــن إالمــارات العربيــة
المتحــدة صاحب الســمو الشــــيخ محمد بن راشــــد
آل مكـتـــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
د� والملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
الـــوزراء حاكــم ب ي
آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية و نائب
رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء بســلطنة
عمــان وأمـ يـر دولــة قطــر وأمـ يـر دولــة الكويت وشــارك
ف� االجتمــاع الأمـ ي ن
ـ� العــام لمجلــس التعــاون لــدول
ي
الخليــج العربيــة الدكتــور عبــد اللطيــف بــن راشــد
ن
الزيــا� .واســتعرض المجلــس مســتجدات العمــل
ي
الخليجــي المشـ تـرك ،وتطــورات القضايــا السياســية
إقليميـاً ودوليـاً.
تعزيز العمل المشترك:

أشــاد المجلــس الأعــى بتوقيــع المملكــة العربيــة
الســعودية و إالمــارات العربيــة المتحــدة عــى اتفاقية
إنشــاء مجلــس تنســيقي بـ ي ن
ـ� البلديــن ،انطالقـاً مــن
لأ
حرصهمــا عــى توطيــد العالقــات ا خويــة والرغبــة
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ف
ئ
ـا� عـ بـر التشــاور والتنســيق
ي� تكثيــف التعــاون الثنـ ي
المســتمر ،مؤكداً أن إنشــاء هــذا المجلس يعــد رافداً
مــن روافــد العمــل المشـ تـرك بـ ي ن
ـ� الــدول الأعضــاء،
ويعــزز مسـ يـرته لمــا فيــه مصلحــة بلدانها وشــعوبها.
الشؤون االقتصادية والتنموية:

مســرة التكامــل االقتصــادي
كمــا تــم اســتعراض ي
والتنمــوي بـ ي ن
ـ� دول مجلــس التعــاون ،والتأكيــد عــى
ض�ورة االســتمرار ف� توثيــق التعــاون والتكامــل بـ يـ�ن
ي
الــدول الأعضــاء وصــوال ً لتطبيــق ق ـرارات المجلــس
الأعــى فيمــا يتعلــق بتطبيــق المســاواة التامــة ف ي�
المعاملــة ي ن
بــ� مواطــن ي دول المجلــس ف ي� مجــاالت
لأ
ت
الســوق الخليجيــة المشــركة واطلع المجلــس ا عىل
عــى توصيــات وتقاريــر المجلــس الــوزاري واللجــان
الوزاريــة المختصــة والأمانــة العامــة بشــأن عــدد مــن
المواضيــع المتعلقة بالشــؤون االقتصاديــة والتنموية
ف
ن
يل:
ي� المجالـ يـ� االقتصــادي والتنمــوي ،واعتمــد مــا ي
1.1الموافقــة عــى تبــادل المعلومــات االئتمانيــة
بـ ي ن
ـ� دول المجلــس وفــق خطــة عمــل قصـ يـرة
آ
الأجــل وإطــار شــامل لليــة تســهيل تبــادل
المعلومــات االئتمانيــة بــدول المجلــس

2.2وافــق المجلــس الأعــى عــى تأســيس وبنــاء
نظــام ربــط لأنظمــة المدفوعــات بــدول
المجلــس ،وتفويــض مؤسســات النقــد
والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس بتملــك
وإدارة وتمويــل المـ شـروع مــن خــال تأســيس
ش�كــة مســتقلة وذلــك نظ ـراً لأهميــة مـ شـروع
ربــط أنظمــة المدفوعــات بــدول مجلــس
ن
التعــاون ،والــذي ســيحقق تطلعــات مواط ـ ي
ف
توفــر بيئــة آمنــة ورسيعــة
دول المجلــس ي� ي
للتحويــات الماليــة.
3.3إقـرار قانــون (نظــام) مكافحــة الغــش التجاري
لــدول مجلــس التعاون بوصفــه قانونـاً (نظاماً)
إلزامياً .
لأ
ت
ز
4.4التأكيــد عــى أهميــة الــرام الــدول ا عضــاء
بتنفيــذ ش
مــروع ســكة حديــد دول مجلــس
التعــاون ،وقــرر إحالتــه إىل هيئــة الشــؤون
االقتصاديــة والتنمويــة لوضــع آ
الليــة الالزمــة
الســتكمال تنفيــذه ف ي� موعــده المحــدد.
5.5تعزيــز مبــادرة الأمانــة العامــة ف ي� االســتعانة
بنخبــة مــن شــباب وشــابات دول المجلــس
كمستشــارين للأمانــة العامــة ف ي� قضايــا

واهتمامــات الشــباب ،وأكــد عــى أهميــة
اســتمرار الأمانــة العامــة ف ي� تنظيــم فعاليــات
شــبابيةضمــنأيــاممجلــسالتعــاونالســنوية.
التوجيــه ت ز
بال�ام ســفارات وقنصليــات دول المجلس،
والجهــات ذات العالقــة بالتأكــد مــن صحــة
ت ن
و� بل�نامــج
الوافديــن ب
عــر نظــام الربــط إاللكــر ي
فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
ف
و� الختــام اســتعرض المجلــس التقاريــر المرفوعــة
ي
بشــأن مسـ يـرة التكامــل المشـ تـرك ،مؤكــداً عــى أهمية
االســتمرار ف� تعميــق مجــاالت التكامــل ف� المجالـ ي ن
ـ�
ي
ي
االقتصــادي والتنمــوي لــدول المجلــس ف ي� المجــاالت
التالية:
ف
س� العمل ي� المجلس النقدي الخليجي.
• ي
•سكة حديد دول مجلس التعاون.
•السوق الخليجية ت
المش�كة.
ئ
الما� و ت
االس�اتيجية الشاملة للمياه.
•الربط ي
لأ
•تنفيــذ قــرارات المجلــس ا عــى الخاصــة
بالتعليــم.
لأ
الخطــة الخليجيــة للوقاية مــن ا مراض يغ� الســارية
(غـ يـر المعدية).
العمل العسكري المشترك:

اطلــع المجلــس الأعــى عىل مــا رفعه مجلــس الدفاع
المشـ تـرك ف ي� دورتــه الخامســة عـ شـرة بشــأن مجــاالت
العمــل العســكري المشـ تـرك ،وصــادق عليهــا ،مؤكداً
عــى تعزيز العمــل الخليجــي المشـ تـرك ف ي� المجاالت
عــر المجلــس عــن ارتياحــه
العســكرية .كمــا ب
وتقديــره للإنجــازات ت
الــ� تمــت ف ي� نطــاق تحقيــق
ي
التكامــل الدفاعــي بـ ي ن
ـ� دول المجلــس بهــدف بنــاء
ش�اكــة إسـ تـراتيجية قويــة ،وإقامــة منظومــة دفاعيــة
فاعلــة لمواجهــة مختلــف التحديــات والتهديــدات،
ت
ـ� تحققــت إلنشــاء القيادة العســكرية
والخطـوات الـ ي
الموحــدة ،ووجــه بأهميــة االنتهــاء مــن كافــة
إالج ـراءات المطلوبــة لتفعيلهــا ،وبتكثيــف الجهــود
وترسيعهــا لتحقيــق التكامــل الدفاعــي المنشــود بـ ي ن
ـ�
دول المجلــس ف ي� مختلــف المجــاالت ،ومــا يتطلبــه
ذلــك مــن إج ـراءات ودراســات مختلفــة.
مكافحة إالرهاب:
أكــد المجلــس الأعــى عــى مواقــف دول مجلــس
التعــاون الثابتــة تجــاه إالرهــاب والتطــرف ،ونبذهــا
وم�راتــه،
لكافــة أشــكاله وصــوره ،ورفضهــا دوافعــه ب
ت
ز
والعمــل عــى تجفيــف مصــادر تمويلــه ،وال�امهــا
المطلــق بمحاربــة الفكــر المتطــرف الذي تقــوم عليه

الجماعــات إالرهابيــة وتتغــذى منــه ،بهــدف تشــويه
الديــن إالســامي الحنيــف ،كمــا أكــد أن التســامح
والتعايــش بـ ي ن
ـ� الأمــم والشــعوب مــن أهــم المبادئ
ت
ـ� تقــوم عليها مجتمعــات دول المجلس،
والقيــم الـ ي
لأ
وتعاملهــا مــع الشــعوب ا خــرى.
الهيئة االستشارية للمجلس
األعلى:

اطلــع المجلــس الأعــى عــى مرئيــات الهيئــة
ت
ـ� ســبق تكليفهــا
االستشــارية بشــأن الموضوعــات الـ ي
بدراســتها وهــي :
1.1دراســة إعــداد ت
إســراتيجية شــاملة للتعــاون
ئ
البيــ� ي ن
بــ� دول مجلــس التعــاون.
ي
2.2دراســة إنتاجيــة المواطــن الخليجــي محدداتهــا
وســبل زيادتها
3.3دراســة تعزيــز دور القطــاع الخــاص الخليجــي
لالســتثمار ف ي� ش
الم�وعــات الزراعيــة والحيوانيــة.
وتقــرر إحالتهــا للجــان الوزاريــة المختصة لالســتفادة
منهــا ،كمــا قــرر تكليــف الهيئــة االستشــارية بدراســة
الموضوعــات التاليــة :
لأ
4.4شــبكات التواصــل االجتماعــي :ا هميــة
والمحاذيــر
ف
ف
5.5دور المــرأة ي� التنميــة الشــاملة ي� مجلــس
التعــاون
ت
ن
6.6أطــر ومجــاالت التعاون االســراتيجي بـ يـ� دول
مجلــس التعــاون وأفريقيا
الحواراتاالستراتيجية
والمفاوضات:

أعــرب المجلــس الأعــى عــن ارتياحــه للجهــود
ت
الــ� يبذلهــا المجلــس الــوزاري والأمانــة
الحثيثــة ي
ت
االســراتيجية ي ن
العامــة لتعزيــز ش
بــ� دول
الــراكات
مجلــس التعــاون وعــدد مــن الــدول والمجموعــات
ووجــه برسعــة تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه
الدوليــةّ ،
ف
ت
ت
ـ� تــم
ي� مجموعــات العمــل واللجــان المشــركة الـ ي
تشــكيلها لهــذا الغــرض
كمــا أعــرب عــن ارتياحــه لمــا تحقــق مــن تقــدم �ف
ي
ت
تعزيــز ش
االســراتيجية القائمــة مــع كل مــن
ال�اكــة
لأ
المملكــة ا ردنيــة الهاشــمية والمملكــة المغربيــة
لأ
ت
الــ� تجمــع
ترســيخا لعالقــات ا خــوة الوطيــدة ي
ين
الشــقيق� .أكــد
دول المجلــس مــع البلديــن
المجلــس الأعــى اســتئناف مفاوضــات التجــارة
الحــرة مــع جمهوريــة الصـ ي ن
ـ� الشــعبية ،واطلــع عــى
س� العمل ف ي� الجوالت التفاوضية.
ي

االحتــال اإليرانــي للجــزر الثــاث
العربيــة
لإلمــارات
التابعــة
ا لمتحــد ة :

جــدد المجلــس الأعــى التأكيــد عــى مواقفــه
ت
ال� شــددت عليها كـــافة البيـــانات الســابقة،
الثابتــة ي
الرافضــة الســتمرار احتــال إيــران للجــزر الثــاث،
طنــب الكـ بـرى وطنــب الصغــرى وأبــو مــوىس التابعة
ـ� :
للإمــارات العربيــة المتحــدة ،مؤكــداً عــى مــا يـ ي
•دعــم حــق الســيادة للإمــارات العربيــة
المتحــدة عــى جزرهــا الثــاث طنــب الكـ بـرى
وطنــب الصغــرى وأبــو مــوىس ،وعــى الميــاه
إالقليميــة و إالقليــم الجــوي والجــرف القــاري
والمنطقــة االقتصاديــة الخالصة للجــزر الثالث
ض
ا� إالمــارات
باعتبارهــا جــزءاً ال يتج ـزأ مــن أر ي
العربيــة المتحــدة.
•اعتبــار أن أيــة ق ـرارات أو ممارســات أو أعمــال
تقــوم بهــا إي ـران عــى الجــزر الثــاث باطلــة
والغيــة وال تغـ يـر شــيئاً مــن الحقائــق التاريخيــة
ت
الــ� تُجمــع عــى حــق ســيادة
والقانونيــة ي
إالمــارات العربيــة المتحــدة عــى جزرهــا
الثــاث.
•دعــوة الجمهوريــة إالســامية إاليرانيــة
لالســتجابة لمســاعي إالمارات العربية المتحدة
لحــل القضيــة عــن طريــق المفاوضــات
ش
المبــا�ةأواللجــوءإىلمحكمــةالعــدلالدوليــة
مسلموالروهنجا:

أدان المجلــس الأعــى االنتهــاكات الممنهجــة
ضــد مســلمي الروهينجــا ف ي� ميانمــار واســتمرار
يز
التميــر العنــري ضدهــم وانتهــاك
سياســة
لأ
النســان ،ويجــدد المجلــس ا عــى دعوتــه
حقــوق إ
لأ
الــدول وخاصــة مجلــس ا مــن ،إىل
للمجتمــع
ي
ف
إيجــاد حــل رسيــع لهــذه القضيــة ي� إطــار قـرارات
الســامي والأمــم المتحــدة.
منظمــة التعــاون إ
وعـ بـر المجلــس الأعــى عــن بالــغ تقديــره وامتنانــه
لجاللــة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة ملــك
مملكــة البحريــن ،رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس
الأعــى.
رحــب أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول
مجلــس التعــاون ،بالدعــوة الكريمــة مــن حـ ضـرة
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر
أمــر دولـــة الكويــت ،لعقــد الــدورة
الصبــاح ي
الثامنــة والثالثـ ي ن
ـ� للمجلــس الأعــى لــدول مجلــس
ف
ف
التعــاون ي� الكويــت ي� العــام القــادم 2017مl .
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شروق
تبدأ في تطوير مشروع

“مخيم البداير الصحراوي”
الترفيهي بالشارقة
أعلنــت هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر
ش“�وق” عــن بــدء تنفيــذ مـ شـروع مخيــم البدايــر
ت
ويأ� تنفيــذه ف ي� إطــار خطــة الهيئــة
الصح ـراوي ،ي
المــارة .ومــن
الهادفــة لتطويــر مختلــف مناطــق إ
ش
المــروع أحــد أبــرز
المتوقــع أن يصبــح هــذا
المشــاريع ت
ال�فيهيــة الجديــدة بالمنطقــة الوســطى
إلمــارة الشــارقة.
ش
•وتبلــغ تكلفــة المــروع – الــذي تصــل
مســاحته إىل  24ألــف مـ تـر مربــع –  45مليــون
درهــم .ومــن المتوقــع االنتهــاء منه خــال
لأ
خــر مــن .2017
الربــع ا ي
•يحتــوي المـ شـروع عــى العديــد مــن المرافــق
ت
ت
تلــ� مختلــف
ال�فيهيــة والخدميــة ي
الــ� ب ي
ت
والــ� تشــمل مخيمــا
احتياجــات الــزوار
ي
صحراويــا ونــزال ومجموعــة مــن المطاعــم
الفاخــرة والفعاليــات ت
بالضافــة
ال�فيهيــة إ
يإل مســجد ومحــات تجاريــة ومواقــف
للســيارات.
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المــارات ســيقدم
•ووفقــا لوكالــة أنبــاء إ
مخيــم البدايــر الصحــراوي فرصــة رائعــة
ال�يــة وخــوض
لــزواره الستكشــاف المعالــم ب
المغامــرات الصحراويــة ف ي� الهــواء الطلــق.
•وقــد تــم تصميمــه ليكــون أشــبه بواحــة
حقيقيــة مليئــة بأشــجار النخيــل والقنــوات
المائيــة ف ي� كل أركانــه ممــا يضفــي شــعورا
بالألفــة ي ن
بــ� الزائــر والمــكان.
•رصح مــروان بــن جاســم الــركال ,المديــر
التنفيــذي لهيئــة الشــارقة لالســتثمار
والتطويــر ,أن للمخيــم أهميــة كبـ يـرة حيــث
يقــع ف ي� منطقــة البدايــر بالقــرب مــن أحــد
أضخــم الكثبــان الرمليــة بالدولــة.
•وأضــاف الـركال أيضــا ف ي� حديثــه أن توفـ يـر
هــذه المجموعــة مــن المرافــق ت
ال�فيهيــة
عاليــة المســتوى مــن شــأنه تحقيــق قيمــة
مضافــة للمشــهد الســياحي للمنطقــة
الوســطى إ
ولمــارة الشــارقة عمومــاl.
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شؤون إدارية

تكتبها :د .ناديـــة موسى إدريـــس

مؤشرات قياس األداء
Key Performance Indicators-KPI

الحلقة ()1

ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء Key Performance
ش
مــؤ�ات أداء
   Indicators-KPIويطلــق عليهــا
ش
مــؤ�ات تســاعد المؤسســة
النجــاح و هــي
عــى قيــاس التقــدم نحــو أهدافهــا المنشــودة.
عندمــا تقــوم المؤسســة بتحليــل مهمتهــا
ين
ين
المســاهم�
وتعيــ�
وتعريــف أهدافهــا
ن
وغ�هــم ,
ومديريــن
وموزعــ�
مــن مزوديــن
ي
ي
تحتــاج إىل قيــاس مــدى تقــدم أدائهــا عــن
ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء.
طريــق اســتخدام
لأ
ش
ش
تعتــر مــؤ�ات قابلــة
مــؤ�ات قيــاس ا داء
ب
للقيــاس ( )measurableوتظهــر عوامــل النجــاح
الهامــة ف ي� المؤسســة  .وهــي تختلــف عــادة مــن
مؤسســة لأخــرى ،فمثــا ش
الــركات التجاريــة
عــادة تســتخدم ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء لمعرفــة
نســبة زيــادة الدخــل الخــاص بزيــادة حجــم
ين
حــ� المــدارس والجامعــات
المبيعــات ف ي�
ش
المــؤ�ات لقيــاس أدائهــا عــن
تســتخدم هــذه
طريــق دراســة معــدالت وعالمــات الطلبــة.
ش
المــؤ� المســتخدم ف ي� المؤسســات
أيمــا كان
فهــو بطبيعــة الحــال يعكــس مــدى تحقيــق
يشــر إىل
المؤسســة لأهدافهــا ويجــب أن
ي
مدى نجاحها وبشكل قابل للقياس.
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مــؤ�ات قيــاس الأداء تعكــس أهــداف ش
ش
ال�كــة،
فالمؤسســة ت
الــ� يكــون أحــد أهدافهــا أن
ي
ف
تصبــح «أفضــل ش�كــة ي� قطاعهــا تمتلــك
ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء لهــا
الأربــاح» ســتكون
لأ
خاصــة بقيــاس ا ربــاح والقياســات الماليــة.
مــن مـ ي ز
ـؤ�ات قيــاس الأداء أنهــا مـ ش
ـرات مـ ش
ـؤ�ات
ـ�:
قابلــة للقيــاس و يجــب مراعــاة مــا يـ ي
ش
المــؤ� يجــب أن يحمــل قيمــة
•بمــا أن
معينــة يجــب أن تتوفــر طريقــة لتعريفــة
وقيــاس قيمتــه .مثــا « أن تكــون أكـ ثـر ش�كــة
مفضلــة مــن قبــل المسـ ي ن
ـتهلك�» ال يمكــن أن
لأ
نقيســها بمـ ش
ـؤ�ات قيــاس الأداء نــه ال توجد
طريقــة لقيــاس مســتوى تفضيلهــا مقارنــة مع
لأ
ت
ش
ش
ـ�
الــركات ا خــرى .مثــال آخــر ال�كــة الـ ي
ث
تهــدف إىل « أن تكــون أكــر ش�كــة قــادرة
عــى اســتعادة زبائنهــا السـ ي ن
ـابق�» ال يمكنهــا
اســتخدام مقيــاس الأداء ف ي� هــذه الحالــة إال
للتميــر ي ن
يز
إذا وضعــت ش
بــ�
ال�كــة طريقــة
ين
ين
القديمــ� عــى حــد
الحديثــ� و
الزبائــن
ســواء.
ش
• مــن الهــام جــدا تعريــف مــؤ�ات قيــاس
الأداء مــع االحتفــاظ بنفــس التعريــف

مــن ســنة لأخــرى .فعــى ســبيل المثــال
اســتخدام مـ ش
ـؤ�ات قيــاس الأداء ل « زيــادة
المبيعــات» ف ي� هــذه الحالــة يجــب أن نحــدد
ت
ـ�
هــل ســنقوم بقيــاس عــدد الوحــدات الـ ي
ت
الــ� تــم
تــم بيعهــا أم قيمــة المبيعــات ي
ت
ـ�
بيعهــا وهــل ســنقوم بطــرح المبيعــات الـ ي
تــم إرجاعهــا مــن الشــهر الــذي بيعــت فيــه
أم مــن الشــهر الــذي رجعــت فيــه ؟ وهــل
ســيكون تســجيل المبيعــات بســعر البيــع أم
بســعرها الحقيقــي؟ كل هــذه التعريفــات
يجــب تحديدهــا مســبقا مــع تحديــد الفـ تـرة
ت
ـ� ســيتم فيهــا القيــاس.
الـ ي
ش
مــؤ� مــن
يجــب تحديــد الهــدف مــن كل
ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء ,عــى ســبيل المثــال إذا
أرادت ش
ال�كــة وضــع هــدف االحتفــاظ بموظفيهــا,
لأ
ش
ف ي� هــذه الحالــة يكــون مــؤ� قيــاس ا داء خــاص
ين
الموظفــ� ش
لل�كــة” ويمكــن
ب” معــدل تــرك
ن
الموظفــ� الذيــن تــم
تعريفــه عــى أنــه عــدد
ي
اســتقالتهم أو إيقافهــم مــن عملهــم مــن ش
ال�كــة
مقســوم عــى عــدد الموظفـ ي ن
ـ� الــكل ف ي� ش
ال�كــة ف ي�
ي
بدايــة الفـ تـرة المحــددة” وهــذه المعلومــات يمكــن
الحصــول عيهــا مــن دائــرة المــوارد ش
الب�يــة أو

شــؤون الموظفـ ي ن
ـ�  .فيمكــن توضيــح الهــدف مــن
ين
اســتخدام المـ ش
التارك�
ـؤ�ات بأنــه « لتقليــل عــدد
ف
للعمــل بنســبة  5%ي� كل ســنة» وبهــذا يكــون
ين
الهــدف واضحــاً
الجــراءات
للمســؤول� التخــاذ إ
الالزمة للوصول إىل هذه النتيجة.
ش
ومــؤ�ات قيــاس الأداء يجــب أن تكــون مفتاحــاً
لنجــاح المؤسســة  ،ومــن المؤكــد توفــر عــدة
عوامــل قابلــة للقيــاس ف ي� المؤسســة ولكــن ال
تشــكل مفتاحــاً مــن مفاتيــح النجــاح للمؤسســة.
لهــذا عنــد اختيــار ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء يجــب
ت
ـ� تســاعد المؤسســة
ربطهــم بالعوامــل الهامــة الـ ي
عــى بلــوغ أهدافهــا .ويفضــل اختيــار عــدد قليــل
المــؤ�ات تل� ي ز
ش
كــر االهتمــام عــى
مــن هــذه
تحقيــق أهــداف معينــة ومحــدودة.
ش
مــؤ�ات قيــاس الأداء كأداة
يمكــن اســتخدام
لأ
لأ
إداريــة لقيــاس ا داء  ,فهــذه ا داة تعطــي كل
شــخص ف ي� المؤسســة صــورة واضحــة عــن مــا
هــو هــام ومــا الــذي يحتاجــون لتحقيقــه .كمــا
يمكــن اســتخدامه لقيــاس أداء المؤسســة ككل.
وللتأكــد مــن أن جميــع مــن بالمؤسســة يضعــون

جــل ي ز
ش
المــؤ�ات.
ترك�هــم عــى تحقيــق هــذه
لأ
كمــا تســتخدم مـ ش
ـؤ�ات قياس ا داء للمســاعدة
لأ
ف� التحفـ ي ز
ـر عــى تحقيــق ا هــداف المعلنــة يجــب
ي
ش
ش
المــؤ�ات ف ي� كل مــكان ف ي� موقــع
نــر هــذه
ت ن
ش
و�  ,ف ي� غــرف االجتماعــات  ,عــى
ال�كــة االلكــر ي
العالنــات إلظهــار الهــدف مــن كل ش
مــؤ�
لــوح إ
ش
المــؤ�ات وإظهــار عمليــة التقــدم نحــو
مــن
أهــداف كل منهــم  .ف� هــذه الحالــة ســيتم تحفـ يـرز
ي
ين
الموظفــ� عــى الوصــول إىل هــذه الأهــداف.
يعتــر الأداء العــام للمنظمــة هــو المحصلــة
و
ب
المتكاملــة لنتــاج أعمالهــا و تفاعلهــا معــا لبيئتــه
ويضم كال ً من:
ف
1.1أداء الأفراد ي� وحدتهم التنظيمية.
ف
الطــار العــام
2.2أداء الوحــدات التنظيميــة ي� إ
للمنظمة.
ف
 3.3أداء المؤسســة ي� إطــار البيئــة الخارجيــة
(االقتصادية واالجتماعية والثقافيــة....
الخ).
وأداء الفــرد يقــاس بمجموعــة متنوعــة مــن
المقاييــس يتــم مــن خاللهــا تقييــم أدائــه

وصــوال ً إىل التأكــد مــن أن أنظمــة العمــل
ووســائل التنفيــذ ف ي� كل إدارة تحقــق الكفــاءة
والفعاليــة وعــى مســتوى مناســب مــن الجــودة.
ويقــاس أداء كل إدارة بمجموعــة أخــرى مــن
ت
ـ� تســتخدم ف ي� أغلب
المعايـ يـر إال أن المقاييــس الـ ي
الأحيــان هــي مقاييــس فعاليــة المنظمــة لقيــاس
الأداء فيهــا للوقــوف عــى مــدى قــرب المنظمــة
مــن الفعاليــة وتشــمل كال ً مــن مقاييــس الفعاليــة
االقتصاديــة والسياســية الداخليــة والخارجيــة
والرقابيــة والبيئــة.
كبــرة تخــرج
ونظــراً إىل وجــود عوامــل خارجيــة ي
ض
عــن نطــاق إدارة المنظمــة تنعكــس بالــرورة
عــى أدائهــا فــكان البــد مــن االهتمــام بقيــاس
لأ
ـ� الــذي ينب ـن ي أساس ـاً عــى قيــاس
ا داء المؤسـ ي
التأثــرات الداخليــة
والدارة ف ي� ضــوء
أداء الفــرد إ
ي
لأ
ن
ز
والخارجيــة معـاً .وهــذا مــا يمـ يـر بـ يـ� قيــاس ا داء
المؤســ� والقيــاس التقليــدي لــ�أداء.
ي
ف
و� الحلقــة القادمــة ســنتناول كيفيــة تقييــم كل
مــن أداء الأفــراد ف ي� وحدتهــم التنظيميــة و أداء
ف
الطــار العــام للمنظمــة و
الوحــدات التنظيميــة ي� إ
ف
أداء المؤسسة ي� إطار البيئة الخارجيةl .
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قضايا معاصرة

إعداد :رعد عبدالســتار

العالــم من حولنا

ُم َ
جرو المنــــاخ
ه َّ

المهجريــن ف ي� الســنوات القليلــة الماضيــة
لعــل مشــاكل ُ
ف
كبــرا ي� بلــدان عديــدة لــم يقتــر
شــكلت تحديــاً ي
لأ
عــى البلــدان المبتــاة بحــروب فقــط بــل تجــاوز ا مــر
إىل بلــدان أخــرى ت
المهجريــن
حــى أصبحــت مشــكلة ُ
مشــكلة عالميــة تحــاول مــن خاللهــا المنظمــات الدولية
ـدول الخــروج من هــذه الأزمــة المتفاقمة.
والمجتمــع الـ ي
لأ
المهجريــن
وإذا كان العــدد ا كـ بـر مــن المهاجريــن أو ُ
لأ
هــم لأســباب متعلقــة بالحــروب واالضطرابــات ا منيــة
الشــديدة ،فقــد بــدأت تظهر الشـواهد عىل نــوع جديد
مــن المهاجريــن وهــم المهاجريــن لأســباب تتعلــق
هجرو
بالمنــاخ والمتغـ يـرات المناخيــة ويطلــق عليهــم ُم ّ
المنــاخ.
أج�تهــم الظروف
ـن
ـ
الذي
ـك
ـ
أولئ
ـم
ـ
ه
ـاخ
ـ
المن
ـرو
هجـ
ب
ُوم ّ
عــى الرحيــل من مناطقهم بســب تغـ يـرات بيئيــة طارئة
أو طويلــة الأمــد تؤثــر ســلبا عــى حياتهم مثــل الجفاف
الحــاد والتصحــر والفيضانــات وارتفــاع مســتوى البحــر
ت
ـ� تطـرأ عــى أنمــاط الطقس الموســمية
واالختــاالت الـ ي
مثل ريــاح المونســون.
لأ
هجــر مناخــي» ظهــر ول مــرة من قبل
والمصطلــح ُ
«م ّ
ف
ليسـ تـر بــروان ي�  ،1976ومنــذ ذلــك الوقــت توســعت
اســتخدامات المصطلــح مــع بعــض التعديــل عليــه
ئ
بيــ�» أو عــى شــكل
ليظهــر تــارة باســم « ُم ّ
هجــر ي
«مهجــر بيــ�ئ
ت
مجموعــة مــن الكلمــات الم�ادفــة مثــل ُ
ي
قـراً» أو «الجــئ مناخــي» أو « الجئ متغـ يـرات مناخية»
أو»شــخص نــازح بيئي ـاً» أو «نــازح مناخــي» أو « نــازح
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لأ
هال ف ي� أحدى جزر سليمان
مياه البحر تدخل مساكن ا ي

ف
ن
ئ
ـا� هــذه المصطلحات لها
ـ�» .إن االختالفــات ي� معـ ي
بيـ ي
أهميــة قليلةعمــا تتشــارك فيــه ،فجميعهــا تبـ ي ن
ـ� وجــود
عالقــة بـ ي ن
ـ� المحـركات البيئيــة والهجــرة ش
الب�يــة وهــي
تشــكل مــن الناحيــة التحليليــة أرضيــة خصبــة لتوســيع
قانــون اللجــوء ،فاتفاقيــة الأمــم المتحــدة العــام 1951
الخــاص بوضــع الالجئـ ي ن
ـ� وتعديالتــه بروتوكــول عــام
 1976لــم يــرد فيهمــا مــا يشـ يـر إىل الحمايــة الطويلــة
الأمــد لالجئـ ي ن
ـ� بســبب متغـ يـرات بيئيــة.

ت
التــال
تقــرح منظمــة الهجــرة الدوليــة التعريــف
ي
لأ
للمهجريــن ســباب بيئيــة
هجــرون لأســباب بيئية تتعلق بتغـ يـرات طارئة
“ هــم ُ
الم ّ
ف
ت
وتج�هم
ـ� مــن شــأنها أن تؤثر عىل الحيــاة ب
ي� البيئــة الـ ي
عــى مغــادرة موائلهــم أو أولئــك الذيــن يختــارون
المغــادرة مؤقتــا أو أبــداً إىل أماكــن أخــرى ف ي� داخــل
بلدانهــم أو إىل بلــدان أخــرى”.
هجــرو المناخ يشـ يـران
المصطلحــان الجئــو المنــاخ أو ُم ّ

مج�يــن عــى االنتقــال إىل أماكــن أخــرى
إىل مهجريــن ب
بســبب ثالثــة متغـ يـرات مناخيــة :ارتفاع مســتوى ســطح
ـاس.
البحــر ،عواصــف هائجــة ،جفــاف قـ ي
وكانــت مجلــة تايــم قــد نـ شـرت ف ي�  2015/9/7موضوعــا
المتغــرات المناخيــة وراء
تحــت عنــوان كيــف تكــون
ي
ازديــاد أعــداد المهاجريــن إىل أوروبــا جــاء فيــه:
عــروا خــال
“إن  10,000الجــئ مــن ســوريا والعــراق ب
أســبوع واحــد حــدود هنغاريــا هربا مــن مناطــق الرصاع
ف ي� الـ شـرق الأوســط أمــا ف ي� الحصــول عــى حيــاة أكـ ثـر
وخــراء حــذروا
أمنــا خــارج مواطنهــم ،إال أن علمــاء ب
مــن أن عامــا آخ ـراً قــد يزيــد الأمــر ســوءا ويرفــع مــن
مســتويات الهجــرة وهــو عامــل التغـ يـر المناخــي”.
فتبعـاً لمــا أورده علمــاء المنــاخ لمراكــز تمــول مــن قبــل
وزارة الدفــاع الأمريكيــة ،الأول مـ شـروع “شـ تـراوس” حــول
ن
ـياس الأفريقــي
التغيـ يـر المناخــي والثـ ي
ـا� االســتقرار السـ ي
فــأن التغـ يـر المناخــي قــد بــدأ تأثـ يـره فعلياً وقد ســاهم
ف ي� زيــادة عــدد م ـرات الك ـوارث الطبيعيــة كالفيضانــات
والجفــاف .حـ تـى أن جــون كـ يـري وزيــر خارجيــة الواليات
المتحــدة كان قــد حــذر ف ي� اجتمــاع التغيـ يـر المناخــي
الــذي عقــد ف ي� أنكــوراج آالســكا ف ي�  2015/8/31بــان
ت
ين
الالجئ�
ـأ� لنا بفئــة جديدة مــن
التغيـ يـر المناخــي قد يـ ي
ئ
بـ»الجــ� المنــاخ» قائــاً « :تعتقــدون أن
وســماهم
ي
ت
الالجئـ ي ن
ـ� يشــكلون تحديــا إىل أوروبــا ،انتظــروا حــى تروا
مــا يحصــل عندمــا يختفــي المــاء أو الغــذاء أو عندمــا
تقاتــل قبيلــة ،قبيلــة أخــرى مــن أجــل البقــاء فقــط».
وقــال ميشــيل ورز مــن مركــز مجموعــة سياســة النهضة
لأ
ـ� ف ي� واشــنطن العاصمــة « :قــد يكون الســوريون
ا مريـ ي
والأفغــان هــم الأكـ ثـر ف ي� الســيل البـ شـري المهاجــر إىل
أوروبــا حاليــا ،إال أن الأفارقــة ســوف لــن يتأخروا بعدهم
كثـ يـرا .فــا أحــد يقــول بأنه ســوف يحزم حقائبــه ويتجه
ن
ـا� أكســيد الكاربــون،
إىل أوروبــا بســبب ازديــاد انبعــاث ثـ ي
ولكــن لأن مــا يحصــل مــن تغـ يـر مناخــي يؤثر ،فالفشــل
ف
الوف�ة ،واعتالل الماشــية
ي� الحصــول عــى المحاصيــل ي
والرصاعــات المحليــة عــى الم ـوارد قــد دفعــت فعــا
ســكان منطقــة الســاحل(الممتدة مــن الأطلــس إىل
لأ
الكــرى ت
حــى
البحــر ا حمــر ومــن جنــوب الصحــراء ب
شــمال وســط أفريقيــا) إىل الهجرة شــماالً ،خصوصــا وأن
الأوضــاع المضطربــة ف ي� ليبيــا قــد ش�عــت الأبـواب لهم
للهجــرة إىل أوروبــا.

ارتفاع مستوى سطح البحار ودوره
علىمهجريالمناخ:
جزرسليمان

ـ� أن أن الأمريكيــة قــد أوردت تقريـراً
وكانــت شــبكة الـ ي
ف
عــن ارتفــاع مســتوى ميــاه المحيطــات ي� 2016/05/10
جــاء فيــه “ :إن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر قــد أغــرق
جــزراً ف ي� المحيــط الهــادي كانــت تعتقــد أنهــا بعيــدة عن
ث
ـكار� ولكــن تلك المخاوف المســتقبلية قد
المســتقبل الـ ي
حصلــت آ
الن”.
فقــد اختفــت تمام ـاً خمــس جــزر مــن جــزر ســليمان
(ســولمون) وســط المحيــط الهــادي خــال العقــود
الســبعة الماضيــة وواحــدة منهــا غرقــت ف ي� عــام 2011
طبقــاً لدراســة شن�هــا معهــد ي ز
الف�يــاء (Institute of
لأ
 ،)Physicsأحــدى المؤسســات المعنيــة بنـ شـر ا بحــاث
العلميــة .
والدراســة نفســها بينــت أن ســت جــزر أخــرى عانــت
مــن نفــس الظاهــرة إذ أنهــا فقــدت ث
أكــر مــن 20%
مــن مســاحتها الســطحية ممــا أدى إىل انتقــال بعــض
المجتمعــات إىل مناطــق أخــرى بعــد أن أصبــح ش
ال�يط
ـاحل أكـ ثـر ضيقــا وهــدد الميــاه مســاكنهم.
السـ ي
ت
�نز
وقــال ســيمون ألـ بـرت مــن جامعــة كوي الند االســرالية:
«إن العامــل ال ن ف
يثــر القلــق،
نســا� ي� هــذه المســألة ي
إ ي
لأ
فالعمــل بجنــب أولئــك النــاس عــى الخــط ا ول مــن
ت
ـ� كانـوا قــد توارثها
المواجهــة -الذيــن فقــدوا بيوتهــم الـ ي
لأربعــة أو خمســة أجيــال -أمــر مقلــق حق ـاً».
والدراســة هــذه تعــد التأكيــد العلمــي الأول عىل مــا كان
يدعيــه ســكان بعــض الجــزر ف ي� المحيــط الهــادي .فجزر
ت
ـ� يســكنها القليــل مــن الناس هنــا وهناك
الســالمون الـ ي
ت
ث
ـ�
ضمــن أرخبيــل مكــون مــن أكــر مــن  900جزيــرة الـ ي
تقــع إىل الـ شـرق مــن باب ـوا غنيــا الجديــدة ،وهــي جــزر
واطئــة االرتفــاع ،معرضــة إىل مخاطــر ارتفــاع مســتوى
البحر.
ت
ـ� أعدهــا فريــق
وقــد اعتمــدت الدراســة المذكــورة الـ ي
لأ
مــن العمــاء االسـ تـر ي ن
الي� عــى صــور إلتقطتهــا ا قمــار
الصناعيــة ف� الفـ تـرة مــا بـ ي ن
ـ� عامــي  1947و 2014لغــرض
ي
تتبــع المتغـ يـرات ف ي� المســاحة الســطحية.
وعـزا الفريــق هــذه المتغـ يـرات بصــورة عامــة إىل ارتفــاع
مســتوى ســطح البحــر وزيــادة نشــاط الريــاح التجاريــة
المعــززان بارتفــاع ح ـرارة الجــو والــدورات الطبيعيــة.

فمســتوى البحــر المســجل ف ي� الأرخبيــل المذكــور قــد
ارتفــع بمعــدل  7إىل  10مليمـ تـر ســنويا ،أي مــا يعــادل
ثالثــة أضعــاف المســتوى العالمي .وبموجــب المجلس
ـدول للتغـ يـر المناخــي فأن المســتوى العالمــي البحر
الـ ي
سـ يـرتفع بمعــدل  5مليمـ تـر ســنوياً خــال النصف الثـ ن
ـا�
ي
ـال.
مــن القــرن الحـ ي
كالمختــر
ألــرت « :إن جــزر ســليمان هــي
ب
ويقــول ب
ش
الطبيعــي بالنســبة إىل العالــم ،فهــي تعطينــا مــؤ�ات
جيــدة عمــا يمكنــا توقعــه عالمي ـاً .ومــا سـ نـراه ســيكون
نمطيــا”.
ت
الــ� ابتلعهــا البحــر لــم تكــن
إن الجــزر الخمــس ي
مأهولــة عــى الرغــم مــن أحجامها الكبـ يـرة ولكنهــا كانت
تســتخدم مــن قبــل المجتمعــات القريبــة كمحطــات
لصيــد الســمك.
ارتفاع مستوى البحر يهدد المدن
الساحلية

ـال جزيــرة نواتامبــو ( Nuatambuوهــي أحــدى جزر
فأهـ ي
ســليمان) فقــدوا أكـ ثـر مــن  50بالمائــة مــن المســاحة
ت
ـ� تقــدر بـــ  14000مـ تـر مربــع)
الســطحية للجزيــرة (والـ ي
مجـ بـرة بعــض العوائــل إىل الهجــرة إىل بعــض الجــزر
بال�كانيــة الأكـ ثـر ارتفاعـاَ .ولكن ما يقلق جزر ســليمان هو
أعــادة تموضــع مدينــة تــارو عاصمــة إقليم تشــيوزيول،
ت
ـ� يتطلــب نقلهــا إىل مــكان جديــد نقل البـىن التحتية
الـ ي
لقطــاع الصحة والتعليم وخدمــات المجــاري والكهرباء
ت
ـ� وصفهــا آلـ بـرت « أن هــذا النــوع مــن التحويــل
والـ ي
ن
عمليــة معقــدة وتتطلــب مئــات ماليـ يـ� الــدوالرات ،مــا
يعـن ي أن البلــد ســيكون أكـ ثـر اعتمــاداً عــى المســاعدات
الخارجية».
ف
وتقــول جمعيــة «ناشــيونال جيوغــر يا� « أن مجلــس
ـدول قــد أقــر بــأن ارتفــاع مســتوى
التغـ يـر المناخــي الـ ي
ف
ســطح البحــر قــد شــكل مشــاكل ي� المناطــق الســاحلية
المأهولــة حــول العالــم.
وكمثــال عــى ذلــك أن نصــف ســكان بنغالديــش
ض
ا� ال ترتفــع أكـ ثـر مــن خمســة أمتــار
يســكنون عــى أر ي
عــن مســتوى ســطح البحــر .ففــي عــام  1995غرقــت
نصــف جزيــرة بهــوال البنغالية بســبب ارتفاع ميــاه البحر
ممــا أدى إىل فقــدان  500,000فــرد مســاكنهم ,ويتوقــع
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قضايا معاصرة

العلمــاء ســتفقد  17بالمائــة مــن أراضيهــا بحلــول عــام
 2050بســبب الفيضانــات الناتجــة عن التغـ يـر المناخي،
لأ ض
ا� ف ي� بنغالديــش بـنز وح نحــو
وقــد يــؤدي فقــدان ا ر ي
 20مليــون فــرد منهــا.
لأ
ت
وتفقــد واليــة لويزيانــا ا مريكيــة نحو  65كيلــو م� مربع
كل عــام نتيجــة تــآكل سـواحلها (عىل خليج المكســيك).
لأ ض
ث
ا� القريبة مــن دلتا نهر
وأكــر المناطــق تــآكال ً تلــك ا ر ي
لأ
لأ
ـي� وهــذا ا مــر يهــدد مـزارع ا ســماك الغنيــة
المسيسـ ب ي
ف ي� المناطــق الرطبــة المتآخمــة للدلتــا بالغــرق ،حيــث
ئ
البي�
ســتدخل ميــاه البحــر المالحة وتغـ يـر من النظــام ي
فيهــا ممــا يدفــع الصياديــن إىل التوجــه إىل المناطــق
الداخليــة لأغـراض بحثــا ً عــن الأســماك.
جزرالمالديفنموذجًا

تعتبــر جــزر المالديــف ف ي� المحيــط الهنــدي ،الدولــة
الأكـ ثـر عرضــة لمخاطــر ارتفــاع ميــاه البحــر ،فأراضيهــا ال
ترتفــع أكـ ثـر مــن  2.4مـ تـراً ( أعــى نقطــة ف ي� الجــزر) الأمــر
الــذي سـ ي ز
ـريد مــن احتمــال ظهــور الجئــو منــاخ بســبب
ــل  .1وإذا مــا علمنــا أن ث
الم ْوِئ ُ
أكــر
ي
تغيــر االقتصــاد و َ
مــن  25%مــن اقتصــاد البلــد يعتمد عــى الســياحة ،فأن
ارتفــاع ميــاه البحر الذي ســيغمر الجزر تدريجيـاً ال يقدم
خدمــات ســياحية إال إىل عــدد محــدود مــن الســياح .ومن
المعــروف أن الـ ثـروة الســمكية هــي المصــدر االقتصادي
ن
الثا� لجزر المالديف بعد الســياحة ،إال أن البيئة البحرية
ي
تتأثر أيضاً بارتفاع مســتوى ســطح البحر .فارتفاع مستوى
ســطح البحــر ف ي� العالــم بصــورة عامــة ناتــج مــن ذوبــان
ف
الجنو�
الكتــل الجليديــة الضخمــة ي� المحيط المتجمــد ب ي
وهــذا يعـن ي إضافــة المزيــد مــن الميــاه الحلــوة إىل ميــاه
البحــار المالحــة ممــا يــؤدي إىل انخفــاض ملوحــة ميــاه
ئ
ـ� البحري الذي ســيؤثر عىل
البحــر واختــال التـوازن البيـ ي
لأ
مصائــد الأســماك ف ي� جــزر المالديــف أو المناطــق ا خرى
ف
ـال يؤثــر عــى الصيادين الذيــن ال بد لهم
ي� العالــم وبالتـ ي
مــن الهجــرة بحثـاً عــن العمل.
لأ
ف
إن ارتفــاع مســتو ســطح البحــر قــد يغــرق ي� نهايــة ا مــر
ـيج�
نحــو  1200جزيــرة مــن جــزر المالديــف ،وهــذا سـ ب
جميــع ســكان تلــك الجــزر إىل الهجــرة بحثـاً عــن مناطــق
جديــدة للعيــش فيهــا .لذلــك عمــل قــادة المالديــف مع

ش�طيان إيطاليان أثناء المد البحري عىل أحدى ساحات مدينة البندقية
قــادة أسـ تـراليا والهنــد ورسيالنكا عىل وضع خطــط إلخالء
الســكان إذا أصبحــت جــزر المالديــف غـ يـر مأهولة.
البندقية

مــن المعــروف أن مدينــة البندقيــة ،الأيقونــة إاليطالية،
وهــي مدينــة قديمــة قــد أنشــئت عــى سلســلة مــن
الجــزر الصغـ يـرة ف ي� بحـ يـرة ســاحلية ضحلــة عىل ســاحل
لأ ت
ـا� .والبندقيــة اليــوم معرضــة إىل خطــر
البحــر ا دريـ ي
الغــرق تحــت ميــاه البحــر بســبب مخاطــر مــن ارتفاعه.
والمدينــة كانــت تتعــرض دوم ـاً إىل العواصــف وطفــح
ميــاه البحر بســبب العواصــف .وشـوارع البندقيــة عبارة
قنـوات وممـرات مائيــة صغـ يـرة .وبدخــول ميــاه البحــر
ت
ـ� يطلــق عــى الميــدان
إىل جميــع مياديــن المدينــة والـ ي
الواحــد منهــا «بيــازا» ،تغطــي الميــاه عــدة سـ ت
ـنتيم�ات
تلــك الســوح .لقــد تم تســجيل ســبعة انغمــارات مائية
للبيــازا الرئيســية ف ي� المدينــة عــام  ،1900أمــا ف ي� عــام
 1996فقــد غمــرت الميــاه نفــس البيــازا  99مــرة.
ومثــل جــزر المالديف فأن البندقية تعتمــد ف ي� اقتصادها
عــى الســياحة ،وبكـ ثـرة تكـرار الفيضانــات البحريــة ،قلة
مــن الســياح سيســتطيعون االســتفادة مــن المرافــق

الســياحية للمدنيــة ،إذ ســتكون صيانــة المرافــق
الســياحية أصعــب و ث
أكــر كلفــة .وســتكون المواقــع
الســياحية الشــهرية مثــل كاتدرائيــة القديــس مــارك St.
 Mark’s Palaceوقــر دوجــي  Doge’s Palaceمهــددة
مــن تأثــر ارتفــاع ميــاه البحــر ،وقــد يضطــر البنادقــة إىل
تــرك مدينتهــم عنــد تعــرض مديتهــم واقتصادهــم إىل
الغــرق.
ف
ض
ا�
إن مــدن ســاحلية كثـ يـرة ي� العالــم مبنيــة عــى أر ي
منخفضــة ومهــددة مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر
مثــل مانهاتــن ونيويــورك ولنــدن وشــنغهاي وهامبــورغ
ـ� ومانيــا وبوينــس آيــرس.
وبانكــوك وجاكرتــا وبومـ ب ي
تحذيراتالـ(ناسا)

وكانــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة (ناســا) قــد حــذرت ف ي�
 26أغســطس  2015بــأن عواقــب ارتفاع مســتوى ســطح
البحــار قــد تكــون أكـ ثـر خطــورة ت
ح� من أسـوأ ســيناريو
متوقــع حســب النمــاذج المناخيــة المعتمــدة الســائدة
ت
الــ� ال تأخــذ ف ي� الحســبان تمامــاً تصــدع الصفائــح
و ي
لأ
الجليديــة 2الضخمــة وتحلــل ا نهــار الجليديــة أو
المثلجــات.3

ف
الس ْيل .
 - 1قد وردت كلمة َ
الم ْو ِئ ُل ي� بعض المعاجم العربية عىل أنهاُ :م ْس َتق َُّر َّ
المرجع .
و َ
الم ْو ِئ ُل ِ
الم ْو ِئ ُل الملجأُ .
و َ
ت
ت
بال ي ز
ـ� يعيــش
الموئــل إ
ـ� يعيــش فيهــا أنــواع معينــة مــن الحيوانــات أو النباتــات وهــي البيئــة الطبيعيــة الـ ي
نجل�يــة )Habitat( :هــي منطقــة إيكولوجيــة أو بيئيــة والـ ي
ت
ـ� يؤثــر ويتاثــر بهــا هــذا النــوع).
فيهــا الكائــن الحــي أو البيئــة المحيطــة بالنــوع (الـ ي
ت
 - 2الصفائــح الجليديــة (جمــع صفيحــة جليديــة ) :والصفيحــة الجليديــة هــي كتلــة ضخمــة مــن غطــاء جليــدي عــى التضاريــس المجــاورة بحيــث تتجــاوز مســاحتها  50ألــف كيلــو مــر مربــع
وتدعــى أحيانـاً باســم "المثلجــة القاريــة" (أو الغطــاء الجليــدي القــاري).
القطبيــة البــاردة ،وكذلــك ف ي� الجبــال العاليــة حيــث تســاعد درجــة
الم ْثل ََجــة :هــي كتلــة ضخمــة مــن الجليــد ،تتد َّفــق ببــطء عــى اليابســة .وتتشــكل المثالــج ف ي� المناطــق
 - 3النهــر الجليــدي أو َ
َّ
الحـرارة المنخفضــة بهــذه الأماكــن عــى تكـ ُّـون الثلــج بكميــات هائلــة ،ثــم يتحــول إىل جليــد .تكــون أرضيتــه مــن الثلــج الصلــب الجامــد أمــا ســطحه فيكــون أقــل كثافــة  ،ويـ تـراوح ســمك معظــم
المثالــج بـ ي ن
ـ�  100إىل 3,000م.
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الــذي يحصــل عندمــا تتصــدع الكتــل الجليديــة مــن
النهــر الجليــدي وتســقط ف ي� ميــاه المحيطــات.
فمثلجــة ياكوبشــافن 4ف ي� غرينالنــد قــد ذابــت كليــاً،
ويقــول رينجنــوت « إنهــا تحــوي مــن كميــة كبـ يـرة مــن
الثلــج تكفــي لرفــع مســتوى ســطح البحــار بمقــدار
نصــف مـ تـر ،وتلــك الزيــادة مــن مثلجــة واحــدة فقــط.
أمــا إذا ذاب جميــع الجليــد عــى اليابســة فــإن ذلــك
سـ يـرفع مســتوى ســطح البحــار بمقــدار  60مـ تـراً .كمــا
أن بعــض الجليــد الذائــب ال يمكــن تعويضــه وقــد
يتطلــب الأمــر مئات السـ ي ن
ـن� السـ تـرداده وإعادتــه بصورة
متجمــدة”.
حالة الجئي المناخ

صورة لمثلجة ياكوبشافن عند التقاءها البحر ف ي� غرينالند
ويقــول علمــاء الناســا إن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــار
يحــدث آ
الن ،والسـؤال المفتــوح هــو مــا هــي الرسعــة
ت
ـ� يرتفــع فيها مســتوى ســطح البحــار ف ي� المســتقبل.
الـ ي
ويقــول هــؤالء العلمــاء إن ثلــث أســباب ارتفاع مســتوى
ســطح البحــار يعــزى إىل ارتفــاع درجــات ح ـرارة ميــاه
البحــار وتمــدد الميــاه المرتبــط بارتفــاع درجــات حـرارة
تلــك البحــار ف ي� العالــم.
وقــال ســتيف ين�يــم ،رئيس فريق الناســا لتغـ يـر ارتفاع
مســتوى البحــار ف ي� جامعــة كولــورادو ف ي� بولــدر« :إن
درجــات حـرارة ميــاه البحــار يعمل كعمــل ارتفــاع حرارة
الثلثــ� آ
ين
الخريــن المســببان
الزئبــق ف ي� المحــرار ،أمــا
الرتفــاع مســتوى ســطح البحــار فهــو بســبب ذوبــان
الصفائــح الجليديــة ح ـو يال القــارة القطبيــة الجنوبيــة
وغرينلنــد وذوبــان الأنهــار الجليدية(المثلجــات) ف ي�
الجبــال».
ت
ـ� حصــل عليهــا الــكادر المكلفــي
وتشـ يـر البيانــات الـ ي
لأ
بجمــع البيانــات مــن ا قمــار الصناعيــة للناســا أن كتلــة
البحــار ف ي� العالــم ف ي� حالــة ازديــاد ،وإن تلــك الزيــادة
ت
ـ� تفــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــار.
هــي الـ ي

إيقاع غير قابل للحسبان

ت
ـ� يرتفــع فيهــا مســتوى ســطح البحــار
ولكــن الرسعــة الـ ي
تشــكل سـؤاال ً مفتوحـاً ،ويقــول إريــك رينجنــوت ،عالم
الأنهــار الجليديــة ف� جامعــة كاليفورنيــا ف� ن ف
و�
ي ي
أرفــ� ي
ي
مختـ بـر دفــع النفاثــات التابــع لوكالة الناســا ف ي� باســادينا،
كاليفورنيــا إن ذوبــان الصفائــح الجليديــة يســاهم ف ي�
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــار بشــكل مبكــر وأرسع مــن
المتوقــع .فالنــاس لــم يشــاهدوا بأعينهــم انهيــار كتلــة
جليديــة ضخمــة للغايــة ولذلــك ليــس لديهــم مرئيــات
نموذجيــة عــن هــذه الظاهــرة.
للتغــر المناخــي
الدولية
وكانــت اللجنــة الحكومية
ي
لأ
التغ�
التابعــة ل مــم المتحــدة المعنيــة بوضــع نمــاذج ي
المناخــي قــد توقعــت أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــار
بمقــدار  6,4مـ تـراً خــال القــرن القــادم إذا مــا اســتمر
ارتفــاع درجــات ح ـرارة العالــم دون كبــح.
ويقــول رينجنــوت إنــه حـ تـى أســوء الســيناريوهات قد ال
لأ
للتغ�
يســتحق المخاطرة ن اللجنــة الحكومية الدولية ي
المناخــي أخــذت ف ي� الحســبان المتغـ يـرات الحراريــة عند
ســطح الأنهــار الجليديــة ولكــن ليــس رسعــة الذوبــان

كب�ة ف ي� غرب غرينالند تصب ف ي� البحر بالقرب من مدينة إليلويسات
 - 4مثلجة ياكوبشافن  :مثلجة ي
غوت�يــس António Manuel de Oliveira Guterres :
ا
أوليفــر
 - 5أنطونيــو مانويــل دي
ي
ي
حــى  .2002كمــا تــوىل ت
ال�تغــال مــن  1995ت
لفــرة رئاســة
تغــال كان رئيــس وزراء ب
ســياس بر ي
ي
ت
االشــراكية .وشــغل أيضــاً منصــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون
الأمميــة
لأ
الالجئــ� مــن يونيــو  2005ت
ين
ديســم�  .2015ف ي�  5أكتوبــر  2016اختــاره مجلــس ا مــن
حــى
ب
ليكــون الأ ي ن
مــ� العــام للأمــم المتحــدة خلفــاً لبــان يك مــون

ئ
ن
ـ� المنــاخ ،
ال قوانـ يـ� دوليــة تحمــي مهجــري أو الجـ ي
فهــم يواجهــون ظروفــا أصعــب مــن أولئــك الالجئـ ي ن
ـ�
بســبب الحــروب أو الأزمــات السياســية واالضطرابــات
الأمنيــة ،وهــم قــد يــردون إىل مناطقهــم وأوطانهــم
المنكوبــة أو يرســلون ق ـراً إىل مخيمــات الالجئـ ي ن
ـ�.
إن معظــم ئ
الجــ� المنــاخ هــم الجئــون ف ي� داخــل
ي
أوطانهــم ،غالبــا مــن المناطــق الســاحلية أو المناطــق
الداخليــة (مهجــرون بســبب الجفــاف) الذيــن يضطرون
للهجــرة إىل مناطــق ض
ح�يــة أخــرى .وقــد يواجهــون
ف
مشــاكل جمــة فمهاراتهــم العمليــة ي� حياتهــم ال
تتناســب مــع الحيــاة داخــل المــدن مــن حيــث الوظائف
أو الأعمــال الأخــرى ف ي� المــدن .أمــا أولئــك الذيــن
يهاجــرون إىل خــارج بلدانهــم يواجهــون تحديــات مــن
شــكل آخــر ،فيجب عليهــم التأقلم مــع قوانـ ي ن
ـ� جديدة
ال عهــد لهــم بهــا ســابقاً ولغات أخــرى وثقافــات أخرى،
ـال البلــدان
ناهيــك عــن احتمــاالت التصــادم مــع أهـ ي
الـ تـ� يلجئــون إليهــا بســبب االختالفــات مــع مواط ـن
ي
ي
الأصليـ ي ن
ـ� لتلــك البلــدان.
غوت�يــس( 5عندمــا كان المفــوض
وقــال انطونيــو ي
ن
الالجئــ�):
الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون
ي
“ إن التغـ يـر المناخــي مــن شــأنه أن يعــزز دور المنافســة
ف ي� الحصــول عــى المـوارد ،كالميــاه والمراعــي والأغذيــة
وان تلــك المنافســة قــد تــؤدي إىل إشــعال الرصاعات” l
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الجمركي 89

أخبار الطيران المحلي

العربـيــة للطيــران

تؤكد خيـار شـراء  5طـائرات
إضافية طراز إيرباص A320
أعلنت العربية للطيران ،أول وأكبر
شركة طيران اقتصادي في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،في
 2016/11/23تأكيد خيارات شراء  5طائرات
إضافية من طراز “إيرباص ." A320
استكماال لطلبية
وتأتي هذه الخطوة
ً
الطائرات السابقة والمؤلفة من  44طائرة
مؤكدة و 5طائرات إضافية والتي سيتم
االنتهاء من تسليمها في عام .2017
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وقــد بلغــت القيمــة ت
الدف�يــة لطائ ـرات “إيربــاص
 ”A320الخمــس الجديــدة  485مليــون دوالر
ـ� ،وســيتم إدخالهــا ف ي� الخدمــة ابتــدا ًء مــن
أمريـ ي
ن
الثــا� مــن عــام  .2017وســتنضم هــذه
الربــع
ي
ش
الطائــرات إىل أســطول ال�كــة المؤلــف مــن
طائ ـرات “إيربــاص  ”A320ف ي� رحــات إىل أكـ ثـر مــن
 120وجهــة عالميــة انطالقــاً مــن مراكــز عمليــات
ش
ال�كــة الخمســة.
للطــران وبشــكل
وقــد حصلــت العربيــة
ي
مســتمر خــال الســنوات الماضيــة عــى
يز
المتمــرة” مــن
جائــزة “إدارة العمليــات
ش�كة “إيرباص” لحصولهــا عــى أعــى معــدل
عالمــي للموثوقيــة التشــغيلية لطائــرات A320
ف
ســجلت
و� عــام ّ ،2010
الــذي بلــغ  .99.8%ي
ش
ال�كــة رقمــاً قياســياً عالميــاً جديــداً ،حيــث

اليربــاص A320
تمكنــت إحــدى طائــرات إ
التابعــة لهــا والمــزودة بمحــرك 5B-CFM56
مــن إنجــاز  30ألــف ســاعة طـ يـران خــال ســت
ســنوات.
للطــران بالشــارقة ،وقــد
تأسســت العربيــة
ي
بــدأت عملياتهــا عــام  ،2003ويبلــغ عــدد
طائــرات أســطولها حاليــا  46طائــرة جديــدة
مــن طــراز إيربــاص  ،A320حيــث تقــوم
بتشــغيل رحــات إىل 120محطــة ف ي�  33دولــة
عــى مســتوى الـ شـرق الأوســط وآســيا وأفريقيــا
وأوروبــا ،وذلــك عـ بـر  5مراكــز عمليــات دوليــة.
ت
ـ�
وتُعــد عائلــة الطائ ـرات مــن ط ـراز  ،A320الـ ي
تشــمل  A318و A319و A320و A321مقياســاً
معياريــاً للطائــرات ذات الممــر الواحــد ف ي�
العالــمl .

تمكنت إحدى طائرات
اإليرباص  A320التابعة
لها والمزودة بمحرك
 5B-CFM56من إنجاز
 30ألف ساعة طيران
خالل ست سنوات.
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