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اختــارت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب لعــام .2019
وجــاء االختيــار اعترافــً بجهــود إمــارة الشــارقة فــي مجــال نشــر
الثقافــة عمومــا وثقافــة القــراءة خصوصــا علــى المســتويات
المحلــي والعربــي والدولــي ،فبمعــرض دولــي للكتــاب يقــام ســنويًا،
ومجموعــة كبيــرة مــن المبــادرات الثقافيــة ،مثــل “ثقافــة بــا حــدود”
و”كتابــي األول” وإنشــاء مدينــة الشــارقة للنشــر ،فــأن الفعاليــات
واألنشــطة الثقافيــة المتوقعــة علــى مــدار عــام  2019ســتكون
احتفاليــة عالميــة وســتفتح األبــواب مشــرعة للتعــرف علــى آفــاق
جديــدة ومجــاالت أرحــب إلمكانــات الشــارقة الثقافيــة والعلميــة
والمعرفيــة ،إضافــة إلــى تعزيزهــا الحركــة الســياحية واالقتصاديــة
فــي الشــارقة.
حــراك ونجــاح ثقافــي متنامــي تبلــوّ ر بعنايــة راعــي العلــم والمعرفــة
والعلمــاء صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة.

26

سلطان القاســمي يشهد حفل إطالق «الجادة»
بـ  24مليار درهم

المحتويـات..
رئيس التحرير والمشرف العام
خالد بن عبد اهلل بن سلطان القاسمي
مدير التحرير
عادل مصطفى
المحررون
د .مانيا سويد
صفاء سلطان
رعد عبد الستار

أخبــار الدائــــرة

10
رئيــس الدائرة يفتتح معرض
الساعات والمجوهرات

الترجمة
رعد عبد الستار
للمراسلة
هاتف
06 5026359
06 5026340
البراق
06 5281747
06 5281997

e-mail: jumruki@sharjahcustoms.gov.ae
websaite: www.sharjahcustoms.gov.ae

اإلخراج الفني
ڤــاليـــا أبـو الفـضــل

e-mail: valiaart99@gmail.com
S.M / Valia Abou Alfadel

16

موظفــو موانــئ وجمــارك
الشــارقة يشــاركون فــي
حملــة مليــون توقيــع والء
للوطــن

15

دائرة الموانئ البحرية والجمارك
تنظم حملة توعوية صحية

العدد  ..91أغسطس ـ أكتوبر 2017 ..

مناطق حرة
اشــــراقات

06

24

“إيفرسنداي”
توســع نشاطها في «حرة الحمرية»
بإضافــة  3.5مليون قدما مربع

الشــارقة عاصمة عالمية للكتـــاب لعام 2019

إجراءات جمركية
إقتصاد محلي

30

إنترنت األشياء
()Internet of Things - IoT

22

اإلمارات األولى عالمي ًا في مؤشــر فعالية
هيئات الجمارك

الجمركي 91

إشـــــــراقــــــات

الشارقة عاصمة عالمية
للكتـاب لعام 2019
6

اختــارت اللجنــة الدوليــة لعواصــم
الكتــاب العالميــة فــي منظمــة
األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة «اليونســكو» إمــارة
الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب
لعــام  2019تقديــرا لدورهــا البــارز
فــي دعــم الكتــاب وتعزيــز ثقافــة
القــراءة وإرســاء المعرفــة كخيــار
فــي حــوار الحضــارات اإلنســانية
لتكــون الشــارقة بذلــك أول مدينــة
خليجيــة تنــال هــذا اللقــب والثالثــة
فــي الوطــن العربــي ومنطقــة
الشــرق األوســط.

وجــاء ق ـرار لجنــة االختيــار  -المؤلفــة مــن ممثلـ ي ن
ـ�
عــن رابطــة ش
الــدول
النا�يــن الدوليــة واالتحــاد
ي
لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات واليونســكو
ت
الــدول لجمعيــات
الــ� اجتمعــت بمقــر االتحــاد
ي
ي
ف
ومؤسســات المكتبــات ي� الهــاي  -إلمــارة الشــارقة
ت
ت
المــارة ف ي�
ـ� تقــوم بهــا إ
اع�افــا بالجهــود الكبـ يـرة الـ ي
ـر�
مجــال نـ شـر ثقافــة الق ـراءة عــى المســتوى العـ ب ي
والــدول حيــث رصــدت اللجنــة حجــم العمــل
ي
ف
المــارة للنهــوض بالكتــب
ـا� الــذي تقــوم بــه إ
الثقـ ي
والقــراءة وتكريــس حضورهــا لــدى جميــع أفــراد
المجتمــع.
وتختــار اليونســكو منــذ عــام  2001العاصمــة
معايــر محــددة
العالميــة للكتــاب اســتنادا اىل
ي
حيــث يمنــح اللقــب للمدينــة الـ ت
ـ� تقــدم أفضــل
ي
برنامــج عــى مــدار عــام بأكملــه بهــدف تعزيــز
ثقافــة الق ـراءة والكتــب ،وتشــمل المعايـ يـر اتســاع
ال�امــج الثقافيــة وجــودة الفعاليــات
نطــاق وأثــر ب
ت
الــ� تطــرح مــن قبــل الــدول للنهــوض بالكتــاب
ي
والقــراءة.
ش
وتعــد الشــارقة المدينــة التاســعة عــرة عــى
ت
الــ� تحصــل عــى اللقــب
مســتوى العالــم ي
العاصمــة العالميــة للكتــاب بعــد مدريــد
والســكندرية  2002ونيودلهي
عــام  2001إ
ت
 2003وأنتويــرب  2004ومون�يــال
 2005وتورينــو  2006وبوغوتا 2007
وأمسـ تـردام  2008وبـ يـروت 2009
ويوبليانــا  2010وبوينــس
آيريــس  2011ويريفــان
 2012وبانكــوك 2013
وبــورت هاركــورت
 2014وانشــيون
2 0 1 5

وفروتســواف  2016وكوناكــرى ف ي�  2017وأثينــا .2018
وبهــذا االختيــار تضيــف الشــارقة إىل ســجلها
بالنجــازات لقبــا جديــدا إذ نالــت لقــب
الحافــل إ
عاصمــة الثقافــة العربيــة لعــام  1998وعاصمــة
الســامية لعــام  2014وعاصمــة للســياحة
الثقافــة إ
العربيــة ./2015/
وقالــت الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي
المار ي ن
مؤســس ورئيــس جمعيــة ش
اتيــ�
النا�يــن إ
رئيــس اللجنــة المنظمــة لملــف الشــارقة العاصمــة
العالميــة للكتــاب « نحــن فخــورون بحصــول
الشــارقة عــى لقــب العاصمــة العالميــة للكتــاب
لعــام  2019إذ يعــد اللقــب تتويجــا لمـ شـروع كبـ يـر
أرىس معالمــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس
العــى حاكــم الشــارقة طــوال العقــود أ
أ
الربعــة
الماضيــة وقــاد فيــه جهــود مؤسســات وأفـراد كبـ يـرة
وضعــت المعرفــة والثقافــة كهويــة حضاريــة إلمــارة
الشــارقة فبــات الكتــاب ف ي� الشــارقة ســبيل المجتمــع
لالرتقــاء والنهــوض والحــوار وجــر عبــور لمختلــف

7

الجمركي 91

إشـــــــراقــــــات

دول العالــم”.
وأضافــت الشــيخة بــدور القاســمي ان هــذا
االختيــار ال يشــكل تكريمــا للشــارقة ومــا أنجزتــه
عــى مســتوى تعزيــز ثقافــة القـراءة وحســب وإنمــا
يتجــاوز ذلــك ليشــكل تكريمــا للثقافــة العربيــة
أمــام دول العالــم إذ ظــل صاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة يؤكــد أن المعرفــة خيــارا إنســانيا يتجــاوز
الفنــون آ
والداب لتكــون مســاحة مــن الحــوار
أ
العــر� بــكل مــا ن ز
الســاس ي ن
يكتــره
بــ� العالــم
بي
ي
ف
ـا� ومــا يقابلــه مــن ثقافــات
مــن تاريــخ وتنــوع ثقـ ي
العالــم ســواء الغربيــة منهــا أو ش
ال�قيــة فنجحــت
ف
ف
ـر� يقــود حزمــة
الشــارقة ي� التحــول إىل محــرك معـ ي
ت
ت
ال� تتجســد
مــن المشــاريع ب
وال�امــج االســراتيجية ي
ف ي� قــول صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة « الثقافــة
رســالة لالرتقــاء بالــذات وتهذيــب النفــس والســمو
ق
ـر� والتســامح والتآخــي بـ ي ن
ـ�
إ
بالنســان إىل مــدارج الـ ي
البـ شـر والتعليــم هــو المفتــاح الرئيــ� للولــوج �ف
ي
ي
آفــاق التطــور والتقــدم “.
ويحفــل ش
ال�امــج
مــروع الشــارقة
بالكثــر مــن ب
ي
والفعاليــات والمنجــزات المحليــة والعربيــة
المــارة ســنويا ث
أكــر مــن
والدوليــة إذ تســتضيف إ
نــا� مــن مختلــف دول العالــم �ف
الــف و 500ش
ي
ـدول للكتــاب  -ثالــث
فعاليــات معــرض الشــارقة الـ ي
أكــر معــرض كتــاب ف ي� العالــم  -جامعــة بذلــك
ب
ن
ث
ـو� زائــر يتوافــدون إىل المعــرض مــن
أكــر مــن مليـ ي
ف
ـ� والمقيمـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� والقـراء ي� الــدول المجــاورة
إضافــة إىل مــا يحققــه مهرجــان الشــارقة القــرا�ئ
ي
للطفــل عــى مســتوى تعزيــز القــراءة والمعرفــة
لــدى أ
الطفــال بطــرق مبتكــرة وتفاعليــة وتفعيــل
واقــع النـ شـر حيــث ينظــم أكـ ثـر مــن  2000فعاليــة
ويســتقطب ســنويا أكـ ثـر مــن  300ألــف زائــر.
وتؤكــد الشــارقة رؤيتهــا ف ي� النهــوض بواقــع القـراءة
ف
عــر
وإرســاء قواعدهــا ي� المجتمــع إ
المــار ت يا� ب
سلســلة مــن المبــادرات والمشــاريع إذ وزعــت
مبــادرة «ثقافــة بــا حــدود»  42ألــف مكتبــة عــى
أ
الماراتيــة وأطلقــت الشــيخة بــدور القاســمي
الرس إ
أ
ت
الــ�
مــن إمــارة الشــارقة مبــادرة
بي
«كتــا� الول» ي
تســتهدف أ
المهــات ف ي� أكـ ثـر مــن  60مرك ـزا صحيــا
وطبيــا ف ي� الدولــة ونجحــت المبــادرة ف ي� توزيــع 5
ت
ـوا�
آالف حقيبــة كتــب متنوعــة عــى الســيدات اللـ ي
ينتظــرن مولودهــن أ
الول إيمانــا منهــا بأهميــة
غــرس عــادة القــراءة لــدى أ
الطفــال وربطهــم
بالكتــاب منــذ الــوالدة.
ت
إىل جانــب ذلــك أرســت الشــارقة رؤى اســراتيجية
8

ش
النــر عــى مســتوى
ســباقة لتفعيــل قطــاع
المنطقــة فأنشــأت مدينــة الشــارقة للنـ شـر بهــدف
المــارة كمركــز عالمــي يســتقطب
تعزيــز مكانــة إ
المعنيـ ي ن
ش
ـ� بقطــاع النــر والطباعــة بأنواعــه كافــة
ش
وتوفــر
النــر والطباعــة
والنهــوض بقطــاع
ي
الدعــم الــازم لتطويــره واالرتقــاء بــه والتأكيــد
عــى أهميــة الكتــاب وأثــره ف ي� نـ شـر الوعــي والعلــم
ف
ن
ـ� وتنــوع مصــادر
بالمجتمــع ي� ظــل التطــور التقـ ي
المعرفــة.
وقــدم صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة نموذجــا
ثقافيــا ممـ ي ز
ـرا ف ي� حرصــه عــى النهــوض بالقـراءة إذ
ظــل يوجــه ض
بــرورة العنايــة بالمكتبــات العامــة
ف
عــر تزويدهــا
وتحديــث محتواهــا
المعــر� ب
ي
الصــدارات وأبرزهــا لتكــون مرجعــا للق ـراء
بآخــر إ
ف
ن
المــارة والدولــة.
والباحثــ� ي� إ
ي
وتعــد الشــارقة أول إمــارة أسســت مدرســة ومكتبــة
ف
المــارات كمــا كانــت أول إمــارة تحتضــن
ي� دولــة إ
العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة الداعمــة للكتاب
الماراتيـ ي ن
مثــل جمعيــة ش
ـ� واتحــاد كتــاب
النا�يــن إ
المــار ت يا� لكتــب
المــارات والمجلــس إ
وأدبــاء إ
ين
اليافعــ�.
وتقــوم لجنــة العاصمــة العالميــة للكتــاب
ين
ممثلــ� عــن اليونســكو واالتحــاد
المؤلفــة مــن
ش
ـدول لباعــة الكتــب
ـدول للنا�يــن واالتحــاد الـ ي
الـ ي
ـدول لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات
واالتحــاد الـ ي
باســتقبال طلبــات المشــاركة ســنويا مــن المــدن
مــن مختلــف أنحــاء العالــم ثــم تقــوم بتقييمهــا
الختيــار العاصمــة العالميــة للكتــاب.
ف
تحض�اتهــا لالحتفــال بفوزهــا بلقــب
و� إطــار
ي
ي
العاصمــة العالميــة للكتــاب لعــام  2019تســتعد
إمــارة الشــارقة لتنظيــم برنامــج يضــم مجموعــة
كبــرة مــن أ
النشــطة والفعاليــات عــى مــدار عــام
ي
ش
كامــل وســيتم تشــكيل لجــان متخصصــة لــ�إ�اف
عــى هــذه الفعاليــات.
مــن جانبهــا قالــت إيرينــا بوكوفــا المديــرة العامــة
ـ� اختيــار الشــارقة عاصمــة عالمية
لليونســكو « أحـ ي ي
للكتــاب ومــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل إتاحــة
أ
كــر عــدد ممكــن مــن النــاس ال ســيما
القــراءة ل ب
الفئــات المهمشــة منهــم حيــث تعــد القــراءة
عامــا مرسعــا لالندمــاج االجتماعــي واالبتــكار
والحــوار”.
وأضافــت إن برنامــج االحتفــال باختيــار إمــارة
الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب ســيبدأ ف ي� 23
أبريــل  - 2019ف ي� اليــوم العالمــي للكتــاب وحقــوق

المؤلــف – تحــت شــعار «اق ـرأ أنــت ف ي� الشــارقة»
ن
وســيع� بســتة مواضيــع رئيســة هــي التضامــن
والقــراءة ت
ش
والنــر والشــباب..
والــراث والتوعيــة
كمــا يقــدم نــدوة حــول حريــة التعبـ يـر ومســابقة
للشــعراء الشــباب وورش عمــل تدريبيــة إلنتــاج
الكتــب بطريقــة «بريــل” عــن طريــق اللمــس
بالضافــة إىل العديــد مــن الفعاليــات المخصصــة
إ
أ
للشــعب متعــدد العــراق.
وعــى هامــش االحتفــاالت ســتطلق إمــارة الشــارقة
«مدينــة الشــارقة للإنتــاج» وهــي مــكان مخصــص
بالكامــل للإنتــاج والطباعــة وهــو أول مــكان مــن
نوعــه ف ي� المنطقــة حيــث إنــه معــد خصيصــا
لتلبيــة حاجــات الـ شـركات والمؤسســات الناشــطة ف ي�
النتــاج ويتمثــل هدفــه ف ي� تعزيــز صناعــة
مجــال إ
الكتــب مــن خــال تعزيــز النتــاج والتوزيــع �ف
إ
ي
العــر�.
العالــم
بي
وتهــدف المدينــة إىل تعزيــز ثقافــة القــراءة �ف
ي
المــارات وتشــجيع مبــادرات جديــدة للتغلــب عــى
إ
التحديــات الـ تـ� تواجــه النتــاج أ
د� ف ي� المنطقــة
ال
إ
بي
ي
ف
ـر�l.
و� ســائر العالــم العـ يب
ي
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تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة ،افتتــح الشــيخ خالــد بــن عبداللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة
الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي الشــارقة ،فــي الثالــث مــن أكتوبــر  2017الــدورة الثالثــة
واألربعيــن لمعــرض الشــرق األوســط للســاعات والمجوهــرات فــي مركــز إكســبو الشــارقة.

رئيس الدائرة يفتتح معرض
الساعات والمجوهرات
تجــول الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي ف ي�
ّ
أرجــاء المعــرض الــذي يقــام بدعــم مــن «غرفــة
تجــارة وصناعــة الشــارقة» ،الــذي اســتمرت
فعالياتــه لخمســة أيــام ،بمشــاركة ث
أكــر مــن 500
عــارض مــن أبــرز ص ّنــاع ومصممــي الســاعات
والمجوهـرات ،وأشــهر العالمــات التجاريــة العالمية
واللمــاس أ
ف� مجــال المشــغوالت الذهبيــة أ
والحجار
ي
وغ�ها.
والساعات
واللؤلؤ
الكريمة
ي
والتقــى الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي عــدداً
العارضــ� ومســؤول أ
ين
الجنحــة الوطنيــة
مــن
ي
المشــاركة ف ي� هــذه الــدورة حيــث شــاركت العديــد
مــن الــدول الرائــدة ف ي� مجــال صناعــة الســاعات
10

ف
و� مقدمتهــا الهنــد وهونــج
والمجوهــرات ،ي
كونــج وإيطاليــا ي ز
ومال�يــا وســنغافورة وتايالنــد
ولبنــان ،إىل جانــب ش�كات رائــدة وعالمــات تجاريــة
شــه�ة مــن كل مــن الواليــات المتحــدة أ
المريكيــة
ي
والمملكــة المتحــدة وروســيا واليابــان والتفيــا
وليتوانيــا والســعودية أ
والردن والبحريــن وتايــوان،
ع�ات ش
فضال ً عن ش
ال�كات إالماراتية.
ت
ـ� رافقــه
واطلــع رئيــس الدائــرة خــال الجولــة الـ ي
فيهــا كل مــن عبــدهللا ســلطان العويــس رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة الشــارقة ،ووليــد بــو خاطــر
ن
ـا� لرئيــس غرفــة الشــارقة ،وعــدد مــن
النائــب الثـ ي
أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة وإكســبو ،وخالــد
بــن بطــي الهاجــري مديــر عــام غرفــة الشــارقة،
ومحمــد مـ يـر عبدالرحمــن الـراح مديــر عــام دائــرة
المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك وســيف محمــد المدفــع
الرئيــس التنفيــذي لمركــز إكســبو الشــارقة ،عــى
أحــدث التشــكيالت واالبتــكارات ف ي� مجــال الســاعات
والمجوهـرات ،وآخــر خطــوط الموضــة والتصاميــم
المعــارصة ،منوه ـاً بنجــاح المعــرض ف ي� اســتقطاب
ـ� الجــدد أ
العديــد مــن العارضـ ي ن
والجنحــة الوطنيــة
أ
والجنبيــة ،ونخبــة مــن أهــم العالمــات التجاريــة
الرائــدة ف ي� قطــاع صناعــة وتجــارة وتصميــم
الساعات والمجوهرات عىل مستوى العالم.
واعتــر الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا القاســمي أن
ب
ف
حجــم المشــاركة ي� المعــرض يؤكــد مكانــة الحــدث
وأهميتــه المتنامية عامـاً تلو عام ،بالنســبة ش
لل�كات
الدوليــة الراغبــة بالتوســع وتعزيــز حضورهــا �ف
ي
أســواق الدولــة والمنطقــة ،مثنيــاً عــى حســن
ت
ـ� يحرص
التنظيــم ومســتوى الخدمــات الراقيــة ،الـ ي
ن
توف�هــا للعارضـ يـ� والزوار،
«إكســبو الشــارقة» عــى ي
ت
ـ� تعكــس حــرص إالمــارة عــى تعزيــز ســمعتها
والـ ي
ومكانتهــا كمركــز اقتصــادي رائــد لممارســة التجــارة
أ
والعمال واالستثمار ف ي� مختلف القطاعات.
وقــال عبــدهللا ســلطان العويــس رئيــس مجلــس
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة ،إن معــرض
أ
ش
يل�
الــرق الوســط للســاعات والمجوهـرات ،بــات ب ي

متطلبــات ســوق المجوهـرات ف ي� الدولــة والمنطقــة،
ويوفــر فرصــة مثاليــة للتجــار ورجــال أ
العمــال مــن
مختلــف دول المنطقــة لعقــد صفقــات البيــع،
وبنــاء الـ شـراكات والتأســيس للتعامــات التجاريــة،
ت
توفــره تجربــة ي ز
للمشــرين.
ممــرة
فضــا ً عــن
ي
وقــال العويــس ،إن معــرض الســاعات
والمجوهـرات يعتـ بـر إحــدى الفعاليــات االقتصاديــة
ت
ـ� تســهم بــدور بــارز ف ي� تنامــي القــدرة
الرئيســية ،الـ ي
التنافســية لتجــارة وصناعــة الذهــب والمجوه ـرات
والســاعات ف ي� إالمــارات وأهميتهــا عــى خريطــة
التجــارة العالميــة ،وخاصــة ف ي� ظــل اســتحواذ
الدولــة عــى  14%مــن حجــم تجــارة الذهــب
العالميــة ،وارتفــاع حجــم تجــارة الذهــب فيهــا إىل
 244.3مليار درهم خالل عام .2016
وأكــد ســيف محمــد المدفــع الرئيــس التنفيــذي
لمركــز إكســبو الشــارقة ،أن المعــرض بــات
أ
ف
ت
ـ� تحظــى باهتمــام
المنصــة الهــم ي� المنطقــة الـ ي
ومتابعــة وحضــور مصنعــي ومنتجــي الســاعات
وغ�هــم
والمجوهـرات مــن مختلــف دول العالــم ،ي
النهائي�ن
مــن تجــار الجملــة والتجزئــة والمسـ ي ن
ـتهلك�
ي
عــى حــد ســواء ،وهــو مــا يعــزز أهميتــه كإحــد
ف
ت
الــ�
أهــم الفعاليــات االقتصاديــة ي� الشــارقة ،ي
تدعــم وتحفــز ســياحة أ
العمــال ف ي� إالمــارة .وقــال
يز
تتمــر باهتمامهــا
المدفــع ،إن دول المنطقــة
بالحــ� والمجوهــرات والســاعات الفخمــة
ي
والثمينــة ،كجــزء مــن ثقافــة الحيــاة مــن جهــة،
وارتفاع دخل الفرد من جهة ثانية.
بــ� أ
شــهد المعــرض منافســة قويــة ي ن
الجنحــة
ف
الوطنيــة لعــدد مــن الــدول الرائــدة ي� مجــال
ت
ـ� تضــم تحــت
صناعــة الســاعات والمجوهـرات الـ ي
أ
مظلتهــا العـ شـرات مــن الـ شـركات والســماء التجاريــة
العالميــة الالمعــة ،ف ي� مقدمتهــا الجنــاح الهنــدي
أ
كــر ف ي� تلــك الــدورة حيــث ضــم
الــذي يُعــد ال ب
 72ش�كــة تعــرض أحــدث إبداعاتهــا مــن تشــكيالت
المجوهرات التقليدية والمعارصةl .
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وقــد اطلــع ســعادته عــى مجريــات ورشــة العمــل
وجهــود النــادي المبذولــة ف ي� بنــاء القــدرات
التــر.
والكفــاءات المحليــة إلدارة بطاقــات ي
ف
وكانــت جمــارك الشــارقة قــد عقــدت ي� 24
ـبتم�  2017ورشــة عمــل لغــرض تفعيــل نظــام
سـ ب
ف
المــارات العربيــة المتحــدة
التــر  TIRي� دولــة إ
ي
بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للجمــارك ونــادي
الســيارات والســياحة للإمــارات العربيــة المتحــدة
ق
ـر�.
ـدول للنقــل الطـ ي
واالتحــاد الـ ي
ض
ت
ـ� اســتمرت عــى مــدى
وحــر ورشــة العمــل الـ ي
ف
ن
25ســبتم�  2017نحــو 30
يومــ� واختتمــت ي�
ب
ي
ف
موظفــاً مــن كافــة المراكــز الجمركيــة ي� إمــارة
بالضافــة إىل موظفـ ي ن
ـ� مــن مقــر الدائــرة.
الشــارقة إ
وتهــدف ورشــة العمــل إىل بنــاء القــدرات
التــر.
والكفــاءات المحليــة إلدارة بطاقــات
ي

وشــملت محــاور برنامــج الورشــة مقدمــة عــن
ت
الــ� تــم تحقيقهــا
نظــام ي
التــر واالنجــازات ي
ف
المــارات
اســتعداداً لتطبيــق النظــام ي� دولــة إ
التــر
العربيــة المتحــدة والتعــرف عــى دفاتــر ي
الوراق المســتخدمة أ
وعــدد أ
والمــور المتعلقــة
بــإدارة دفاتــر التـ يـر ومــدة صالحيتهــا بمــا ف ي� ذلــك
العــان المســبق عــن البضائــع ()TIR EPD
نظــام إ
ت
اللك�ونيــة وإدارة
و وأدوات تبــادل المعلومــات إ
المخاطــر (( TIR RTSإضافــة إىل ســيناريوهات
التــر.
عمليــة لتطبيــق نظــام ي
ت
وتــأ� الــدورة اســتكماال للجهــود المبذولــة مــن
ي
ف
المــارات العربيــة
الجهــات المعنيــة ي� دولــة إ
التــر ت
والــ� تهــدف
المتحــدة طبقــا التفاقيــة ي
ي
بــ� أ
إىل تســهيل التجــارة ي ن
الطــراف المتعاقــدة
ف
ت
ز
الــدول مــع االلــرام
الــري
ي� مجــال النقــل ب
ي

بالمعايــر الدوليــة وزيــادة القــدرة التنافســية
ي
ـرك
عــى الصعيــد العالمــي وتطويــر العمــل الجمـ ي
تيســر التجــارة ودعــم التنافســية.
ف ي� مجــال
ي
التــر حاليــا نحــو  71دولــة
وتضــم اتفاقيــة ي
مــن جميــع أنحــاء العالــم ويؤمــن تطبيــق
النظــام فوائــد كثـ يـرة لـ شـركات النقــل وســلطات
الجمــارك عــى حــد ســواء ،فهــو يســهم ف ي� توفـ يـر
الوقــت عــى الشــاحنات (عنــد عبورهــا نقــاط
الحــدود الدولية)ويقلــل تكاليــف النقــل بتقليــص
التأخــرات باســتخدام
الجــراءات وتخفيــض
إ
ي
المعايــر العالميــة والمســتندات الجمركيــة
ي
التــر ت
والــ�
نيــه
ر
كا
باســم
المعروفــة
الدوليــة
ي
ي
الــدول
تصدرهــا الجهــة الضامنــة لالتحــاد
ي
ق
للنقــل
الطــر� l .
ي
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أخبـــار الدائــرة

دائرة الموانئ البحرية
والجمارك تحتفي
بيوم المرأة اإلماراتية

احتفلــت دائــرة المـ ن ئ
ـوا� البحريــة والجمــارك بيــوم
الماراتيــة وبهــذه المناســبة بــارك ســعادة
الم ـرأة إ
مــر عبدالرحمــن الــراح ،مديــر الدائــرة
محمــد ي
جهــود وإنجــازات المــرأة الماراتيــة ف
مســرة
�
إ
ي
ي
ق ت
المــارات
التقــدم
الــ� تشــهدها دولــة إ
ي
والــر� ي
العربيــة المتحــدة ،كمــا قــام بتقديــم هدايــا
رمزيــة إىل الموظفــات العامــات ف ي� مقــر الدائــرة
وهنأهــن بالمناســبة الســعيدة.
كبــراً مــن
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــددا ي
نئ
المــوا� البحريــة
الموظفــات يعملــن ف ي� دائــرة
ف
و� مختلــف االختصاصــات وخصوص ـاً
والجمــارك ي
الجمــرك ويؤديــن واجباتهــن
ف ي� مجــال التفتيــش
ي
بأفضــل صــورة ال تقــل أبــداً عــن دور زمالئهــن مــن
ن ف
الرجــال
العاملــ� ي� نفــس المجــالl .
ي
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دائرة الموانئ البحرية والجمارك تنظم
حملة توعوية صحية

نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك
أطلقــت دائــرة
حملــة توعويــة صحيــة بالتعــاون مــع مجموعــة
س للرعايــة الصحيــة لتقديــم خدمــات
أن أم ي
فحــص مجانيــة لموظفــي الدائــرة شــملت
فحــص أ
الســنان وفحــص الســكري وقيــاس
ضغــط الــدم ومعــدالت الكوليسـ تـرول ف ي� الــدم.
ونظمــت الحملــة ف ي� يــوم الخميــس الموافــق
 2017/08/24ف� مقــر الدائــرة حيــث ض
حــر عــدد
ي
نئ
مــوا� وجمــارك الشــارقة
كبــر مــن موظفــي
ي
وتلقــوا الفحوصــات المذكــورة إلدراكهــم بأهميــة
تلــك الفحــوص الدوريــة للحــد والوقايــة مــن
أ
ت
ـ� مــن اجلهــا تجــرى تلــك
الم ـراض الشــائعة الـ ي
الفحوصــات.
ت
يــأ� تنظيــم الحملــة لرفــع مســتوى الوعــي
ي
ف
المجتمعــي ي� مجــال الصحــة العامة والتعريــف
بأهميــة الكشــف المبكــر عنهــا للســيطرة عليهــاl .
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أخبـــار الدائــرة

موظفو موانئ وجمارك
الشارقة يشاركون في حملة
مليون توقيع والء للوطن
ن
الوطــ�
بمناســبة قــرب حلــول ذكــرى اليــوم
ي
الســادس أ
وال ي ن
ربعــ� ،توافــد موظفــو دائــرة
ـوا� البحريــة والجمــارك ف� صبــاح يــوم أ
المـ ن ئ
الحــد
ي
الموافــق أ
الول مــن أوكتوبــر  2017للمشــاركة ف ي�
حملــة «مليــون توقيــع والء للوطــن» وهــي مبــادرة
ـ� وتجــري
وفكــرة الســيد /عـ ي
ـ� بــن هويــدن الكتـ ب ي
ف
ض
الريــا�
الثقــا�
الذيــد
نــادي
تحــت مظلــة
ي
ي
ف
ـ� المــوىس الموظــف ي� مركــز
وبتنســيق الســيد /عـ ي
جمــارك الحاويــات.
ن
مــر
وكان عــى رأس
المشــارك� ســعادة /محمــد ي
ي
عبدالرحمــن ال ـراح ،مديــر الدائــرة وعــدد كبـ يـر
ن ف
ئيــ� للدائــرة.
مــن
ي
الموظفــ� ي� المقــر الر ي
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دورات تدريبية

دورات تدريبية لمفتشي الجمارك

نئ
المــوا� البحريــة والجمــارك
دأبــت دائــرة
عــى اتخــاذ تدريــب موظفيهــا ســبيال لتطويــر
العمــل ورفــع الكفــاءة أ
ين
للمشــارك� مــن
والداء
ن
ـرك وكذلــك
المفتشـ يـ� وموظفــي التخليــص الجمـ ي
أ
الداريــة الخــرى وذلــك بغيــة
االختصاصــات إ
ف
إطالعهــم عــى آخــر المســتجدات ي� المياديــن
المختلفــة ذات العالقــة باالختصاصــات الجمركيــة
بمــا ينعكــس إيجابــا عــى أ
الداء العــام لجمــارك
الشــارقة وتقديــم أفضــل الخدمــات إىل العمــاء
مــن التجــار والمســافرين ،وقــد نظمــت الدائــرة
ت
الفــرة الماضيــة الــدورات التدريبيــة
خــال
التاليــة:
الرقابة على االستخدامات
المزدوجة للسلع

اختتمــت جمــارك الشــارقة دورة تدريبيــة ف ي� مجــال
«الرقابــة عــى االســتخدامات المزدوجــة للســلع»
18

والــ� انعقــدت خــال ت
ت
الفــرة  25إىل  27يوليــو
ي
ف
 2017ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بمشــاركة
عــدد مــن المفتشـ ي ن
ـ� مــن ســتة مراكــز جمركيــة ف ي�
إمــارة الشــارقة.
وهدفــت الــدورة إىل رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة
معرفــة اســتخدامات الســلع ذات االســتخدام
المــزدوج وأســاليبها ودور الجمــارك ف ي� الكشــف
عــن محــاوالت التضليــل ف ي� االســتخدامات النهائيــة
ت
ـ� تحمــل ف ي� طياتهــا
للســلع الخاضعــة للرقابــة والـ ي
الســعي للإفــات مــن الرقابــة الدوليــة عــى
الصــادرات.
الطابع اإلنساني في أعمال
مفتش الجمارك

وأكملــت جمــارك الشــارقة دورة تدريبيــة حــول
ال ن
نســا� ف ي� أعمــال مفتــش الجمــارك
« الطابــع إ
ي

والــ� عقــدت ف� ت
« ت
الفــرة مــن  25إىل  27يوليــو
ي
ي
ف
 2017ي� غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بمشــاركة
ش
ع�يــن مفتش ـاً مــن مركــز جمــارك الخــور ومركــز

جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك الشــحن الجــوي
ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة بالمطــار ومركــز
جمــارك مينــاء خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات
ال�يــد.
ومركــز جمــارك ب
المصطلحات الجمركية

كمــا أقيمــت دورة حــول المصطلحــات الجمركيــة
ف ي� مركــز جمــارك خطــم مالحــة ح�ض هــا عــدد مــن
ش
مفتــ� الجمــارك مــن مركــزي جمــارك المنطقــة
ي
ش
ال�قيــة إلمــارة الشــارقة (مركــز جمــارك خورفــكان
ت
ومركــز جمــارك خطــم مالحــة) للفــرة  13-11يوليــو
l .2017

العدد  ..90فبراير ـ ابريل 2017 ..

المصطلحات الجمركية

الطابع اإلنساني في أعمال مفتش الجمارك

الرقابة على االستخدامات المزدوجة للسلع
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صــدر
البيــان المعــروف
أ
ف
ببيــان أورشــا ي� مدينــة لورشــا
نز
بت�انيــا ف ي� الســابع مــن يوليــو عــام 1993م
ف� الدور ي ن
تــ� ( )81و( )82مــن دورات منظمــة
ي
الجمــارك العالميــة ،وتــم تعديلــه ف ي� يونيــو مــن
العــام 2003م خــال الدور ي ن
تــ� ( )101و (.)102
ف
نظــراً إىل أن مصالــح الجمــارك ي� جميــع أنحــاء
العالــم تقــوم بعــدد مــن وظائــف ذات أهميــة
أساســية بالنيابــة عــن حكومتهــا ،وتســهم ف ي�
أ
اليــرادات،
الهــداف الوطنيــة مثــل تحصيــل إ
وحمايــة المجتمــع ،تســهيل التجــارة وحمايــة
أ
ن
الوطــ�،
المــن
ي
وإقــراراً بــأن ن ز
ال�اهــة تشــكل قضيــة هامــة جــدا
لكافــة الــدول ولجميــع مصالــح الجمــارك ،وأن
وجــود الفســاد مــن شــأنه الحــد مــن قــدرة
الجمــارك عــى إنجــاز مهمتهــا ويمكــن أن تتضمــن
آ
مايــ�:
الثــار العكســية الناجمــة عــن الفســاد
ي
1.1نقص ف� أ
ن
الوط� وحماية المجتمع
المن
ي
ي
اليرادات والفساد
2.2ترسب إ
3.3تقلصا ف ي� االستثمار الخارجي
ت
ـ� يتحملهــا المجتمــع ف ي�
4.4زيــادة التكاليــف الـ ي
النهايــة
ف
البقــاء عــى الحواجــز ي� ســبيل التجــارة
 5.5إ
الدوليــة والنمــو االقتصــادي
20

6.6انخفــاض
ف� ثقــة الجمهــور �ف
ي
ي
مؤسســات الدولــة
7.7انخفــاض ف� مســتوى الثقــة والتعــاون ي ن
بــ�
ي
مصالــح الجمــارك والجهــات الحكوميــة
أ
الخــرى
8.8هبــوط ف� مســتوى االلـ ت ز
ـرام الطوعــي بأنظمــة
ي
ولوائــح الجمــارك
ن
ـد� ف� معنويــات الموظفـ ي ن
ـ� وروح العمــل
9.9تـ ي ي
الجماعــي
وأخــذ ف ي� االعتبــار أنــه ال يمكــن مكافحــة الفســاد
ن
ـ� شــامل ،وإقـرارا بأنــه
إال كجــزء مــن مجهــود وطـ ي
ينبغــي أن يكــون مــن أولويــات جميــع الحكومــات
ضمــان خلــو الجمــارك مــن الفســاد ،أعلنــت
منظمــة الجمــارك العالميــة �ض ورة أن يعالــج
ن
وطــ� ن ز
لل�اهــة ف ي� الجمــارك العوامــل
برنامــج
ي
الرئيســية التاليــة:
القيادة وااللتزام:

تقــع المســؤولية أ
الساســية لمنــع الفســاد عــى
الدارة التنفيذيــة،
عاتــق رئيــس الجمــارك وفريــق إ

يجــب التأكيــد عــى المحافظــة عــى مســتويات
تز
عاليــة مــن ن ز
وااللــرام بمكافحــة الفســاد
ال�اهــة
ن
عــى المــدى الطويــل .ويجــب إن يتبــى المديــرون
ش
والم�فــون ف ي� الجمــارك دورا رياديــا قويــا وان
يقبلــوا مســتوى الئقــا مــن المســؤولية والمحاســبة
بغيــة الحفــاظ عــى أعــى مســتويات ن ز
ال�اهــة ف ي�
ـرك .وينبغــي أن يبــدي
كافــة جوانــب العمــل الجمـ ي
ن
ز
المديــرون تركـ ي ز
ـرا مطلقــا وواضحــا عــى ال�اهــة،
وان يُنظــر إليهــم كأســوة تتوافــق نصـاً وروحـاً مــع
نظــام مراقبــة حســن الســلوك.
اإلطار التنظيمي:

ينبغــي أن تكــون أ
النظمــة واللوائــح الخطــوط
والجــراءات الجمركيــة
الداريــة إ
الرشــادية إ
إ
منســقة ومبســطة إىل أقــى حــد ممكــن بحيــث
الج ـراءات الجمركيــة بــدون عــبء
يمكــن اتخــاذ إ
غــر �ض وري .وتتضمــن هــذه العمليــة إقــرار
ي
وغ�هــا مــن المواثيــق
اتفاقيــات معتمــدة دوليــا ،ي
والج ـراءات المقبولــة .وينبغــي مراجعــة وإعــادة
إ
صياغــة الممارســات الجمركيــة بغيــة القضــاء
ت
ين
الــ�
عــى
الروتــ� الرســمي وتقليــل االزدواجيــة ي
ال لــزوم لهــا .وينبغــي أن تكــون فئــات الرســوم
معتدلــة حيثمــا يمكــن ،مــع تقليــل االســتثناءات
ف� القواعــد العاديــة .وينبغــي أن تكــون أ
النظمــة
ي
والجــراءات متوافقــة مــع االتفاقيــة الدوليــة
إ
الج ـراءات الجمركيــة (اتفاقيــة
لتبســيط وتنســيق إ
كيوتــو المعدلــة)
الوضوح:

يحــق لعمــاء الجمــارك التوقــع بدرجــة عاليــة
ين
اليقــ� وقابليــة التكهــن ف ي� تعامالتهــم
مــن
أ
العــان عــن النظمــة،
مــع الجمــارك .ينبغــي إ

والجـراءات
الداريــة إ
الرشــادية إ
اللوائــح ،الخطــوط إ
الجمركيــة ،وأن تكــون ســهلة الحصــول عليهــا ،وان
يتــم تطبيقهــا بشــكل موحــد ومتكامــل .وينبغــي أن
يحــدد بوضــوح أ
الســاس الــذي يمكــن بنــاء عليــه
ممارســة صالحيــات اجتهاديــة .وينبغــي تأســيس
الداريــة بغيــة
آليــات االســتئناف والمراجعــة إ
ف
ين
تأمــ� آليــة أمــام العمــاء للطعــن ي� قــرارات
الجمــارك وطلــب إعــادة النظــر فيهــا .ينبغــي
وضــع مواثيــق خدمــة العمــاء أو معايــر أ
الداء
ي
ت
ـ� يذكــر فيهــا مســتوى خدمــة العمــاء الــذي
الـ ي
يمكــن لهــم توقعهــا مــن الجمــارك.
الحاسب اآللي:

مــن شــأن إدخــال الحاســب آ
ال يل ف ي� مهــام الجمارك
أن ترفــع مســتوى الفاعليــة فيهــا ،ويقــض ي عــى
الكثــر مــن فــرص الفســاد ،ويمكــن للحاســب آ
ال يل
ي
أن يزيــد أيضــا مــن مســتوى المحاســبة وأن يـ تـرك
خيوطــا للتدقيــق لمراقبتهــا ومراجعــة القــرارات
الداريــة الحقــا ،ولممارســة الــرأي مــن قبــل
إ
المســؤول .وينبغــي تصميــم النظــم آ
اللية-حيــث
يمكــن -بطريقــة تقلــص مــن فــرص ممارســة الـرأي
غــر مناســب ،واالتصــال
مــن المســؤول بشــكل ي
وجهــا لوجــه بـ ي ن
ـ� موظفــي الجمــارك والعمــاء أو
المناولــة الفعليــة أو نقــل المبالــغ.
اإلصالح والتحديث:

ف أ
ت
ـ� تســتخدم
يحصــل الفســاد عــادة ي� الوضــاع الـ ي
وغــر فعالــة ،وحيــث
فيهــا ممارســات مهجــورة ي
يجــد العمــاء مــا يحفزهــم عــى الســعي لتجــاوز
إجــراءات بطيئــة وثقيلــة مــن خــال عــرض
الرشــاوى ودفــع رســوم التســهيل .لــذا ينبغــي
للجمــارك إصــاح أنظمتهــا وإجراءاتهــا للقضــاء
عــى أي فوائــد محتملــة يمكــن الحصــول عليهــا
مــن خــال االلتفــاف عــى المتطلبــات الرســمية.
الصــاح والتحديــث
وينبغــي أن تكــون مبــادرات إ
شــاملة ف ي� طبيعتهــا ،وأن تركــز عــى كافــة جوانــب
العمــل أ
الجمــرك .تقــدم اتفاقيــة كيوتــو
والداء
ي
المعدلــة مرجعــا جيــدا لمثــل هــذه المبــادرات.
التدقيق والتحقيق:

يمكــن االســتعانة ف ي� منــع ومراقبــة الفســاد ف ي�
الجمــارك بتنفيــذ مجموعــة مــن آليــات مناســبة
للرصــد والمراقبــة مثــل برامــج المرجعيــة الداخلية،
ـ� والخارجــي ،والتحقيــق
وأنظمــة التدقيــق الداخـ ي

والمحاكمــة .وينبغــي أن تقــوم تلــك أ
النظمــة
عــى تــوازن معقــول بـ ي ن
ـ� االسـ تـراتيجيات االيجابيــة
ال�اهــة وبـ يـ�ن
للتشــجيع عــى مســتويات عاليــة مــن ن ز
ت
اســراتيجيات القمــع المعــدة لتحديــد حــاالت
ق
ـا� أو الغـ يـر
حــدوث الفســاد والنشــاط الغـ يـر أخـ ي
ف
و� حالــة تقديــم مثــل تلــك المعلومــات
مـ شـروع .ي
ينبغــي التحقيــق فيهــا بطريقــة فوريــة وشــاملة،
إىل جانــب حمايــة مصادرهــا .وإذا لــزم إجــراء
تحقيقــات واســعة النطــاق ومعقــدة ،أو بــإدارات
قــد اسـ ش
ـت�ى فيهــا الفســاد فينبغــي الرجــوع أيضــا
إىل جهــات مســتقلة لمكافحــة الفســاد.
نظام مراقبة السلوك:

مــن العنــارص الرئيســة بل�نامــج فعــال ن ز
لل�اهــة هــو
إعــداد وإصــدار وقبــول نظــام شــامل لمراقبــة
الســلوك يتضمــن تفاصيــل الســلوك المتوقــع مــن
ـال مــن
ـ� وخـ ٍ
كافــة موظفــي الجمــارك بشــكل عمـ ي
الغمــوض .وينبغــي النــص ف ي� النظــام بوضــوح
تز
االلــرام مدرجــة بدقــة
عــى جــزاءات عــدم
لتتوافــق مــع فداحــة المخالفــة مدعومــة بأحــكام
إداريــة وقانونيــة ذات صلــة.

إدارة الموارد البشرية:

يلعــب تنفيــذ سياســات وإجــراءات متقنــة إلدارة
المــوارد ش
الب�يــة دورا رئيســيا ف ي� مكافحــة الفســاد
ف ي� الجمــارك .وتتضمــن ممارســات إدارة المــوارد
ت
ش
الــ� قــد أثبتــت جدواهــا ف ي� الســيطرة
الب�يــة ي
مايــ�:
عــى الفســاد والقضــاء عليــه،
ي
وغ�هــا مــن
•دفــع مــا يكفــي مــن الرواتــب ي
المكافــآت والظــروف لضمــان أن يتمكــن
موظفــو الجمــارك مــن المحافظــة عــى
مســتوى الئــق مــن المعيشــة.
ين
• ين
موظفــ� حافظــوا أو مــن
تعيــ� وإبقــاء
المتوقــع أنهــم ســيحافظون عــى مســتويات
عاليــة مــن ن ز
ال�اهــة.
•التأكــد مــن خلــو إجـراءات االختيــار ت
وال�قيــة
مــن التحـ ي ز
ـر والمحســوبية ،ومــن كونهــا مبنيــة
عــى مبــدأ االســتحقاق.
ف
•التأكــد مــن أن تؤخــذ ف ي� االعتبــار ي� ق ـرارات
توزيــع الموظفـ ي ن
ـ� وتدويــر نوباتهــم وتغيـ يـر
مواقعهــم �ض ورة القضــاء عــى فــرص بقــاء
موظفــي الجمــارك ف ي� مناصــب رسيعــة
الفســاد ت
لفــرات زمنيــة طويلــة.

ن
ين
كافيــ�
مهــ�
توفــر تدريــب وتطويــر
• ي
ي
لموظفــي الجمــارك بعــد توظيفهــم وخــال
ت
فــرات عملهــم الوظيفــي لتعزيــز وتقويــة
الشــعور بالمحافظــة عــى مســتويات
أخالقيــة ومهنيــة عاليــة.
•تطبيــق أنظمــة مناســبة لتقييــم وإدارة أ
الداء
ت
ـ� مــن شــأنها تعزيــز الممارســات الجيــدة
والـ ي
وتقويــة المســتويات العاليــة مــن ن ز
ال�اهــة
الشــخصية والمهنيــة.
المعنويات والثقافة المؤسسية:

يغلــب انتشــار الفســاد ف� المؤسســات الـ تـ� تتـ ن
ـد�
ي
ي
فيهــا المعنويــات أو روح العمــل الجماعــي»
تز
باعــراز
وحيــث ال يشــعر موظفــو الجمــارك
بســمعة إدارتهــم .وغالبــا مــا يعمــل موظفــو
الجمــارك ن ز
ب�اهــة حيــث تكــون المعنويــات عاليــة،
وحيــث تتصــف إجــراءات إدارة المــوارد ش
الب�يــة
بالنصــاف ،وحيــث توحــد فــرص معقولــة للتطوير
إ
الموظفــ�ن
ش
الوظيفــي والتقــدم وينبغــي إ�اك
ي
بكافــة مســتوياتهم بشــكل فعــال ف ي� برنامــج
مكافحــة الفســاد ،وان يتــم تشــجيعهم عــى
قبــول مســتوى مناســب مــن المســؤولية عــن نزاهــة
الدارة.
إ
العالقة مع القطاع الخاص:

ينبغــي أن تعمــل الجمــارك عــى تعزيــز عالقــة
مفتوحــة شــفافة ومنتجــة مــع القطــاع الخــاص.
وينبغــي تشــجيع مجموعــات العمــاء عــى قبــول
مســتوى مناســب مــن المســؤولية وتحديــد وتنفيــذ
الحلــول العمليــة .ويمكــن أن يفيــد ف ي� هــذا
الخصــوص إبـرام مذكـرات التفاهــم بـ ي ن
ـ� الجمارك
ومجموعــات الصناعــات ويفيــد كذلــك وضــع
ت
الــ�
أنظمــة مراقبــة الســلوك للقطــاع الخــاص ي
ن
ـ� .ويجــب
تتضمــن بوضــوح معايـ يـر الســلوك المهـ ي
أن تكــون الج ـزاءات المتعلقــة باالرتبــاط بالســلوك
الفاســد كافيــة لــردع مجموعــات العمــاء عــن دفــع
الرشــاوى أو رســوم التســهيل بغيــة الحصــول عــى
معاملــة تفضيليــة .لــذا وجهــت منظمــة الجمــارك
العالميــة نــداء إىل مصالــح الجمــارك للقيــام
بتنفيــذ خطــط شــاملة ودائمــة ن ز
لل�اهــة مبنيــة
عــى أســس رئيســية موضحــة أعــاه ،كمــا وجهــت
النــداء إىل الحكومــات والقطــاع الخــاص وأعضــاء
ـدول لمســاندة الجمــارك ف ي� مكافحــة
المجتمــع الـ ي
الفســادl .
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صفاء ســلطان

اإلمارات األولى
عالميًا في مؤشر فعالية هيئات الجمارك
تبــوأت دولــة
المــارات المركــز
إ
أ
الول عالميــا �ف
ً
ي
ش
مــؤ� مــدى فعاليــة
هيئــات الجمــارك وفقًــا
للكتــاب الســنوي للتنافســية
العالميــة لعــام ،2017
ـدول
الــذي يصــدره المعهــد الـ ي
الداريــة ومقــره مدينــة
للتنميــة إ
لــوزان بســويرسا.
ش
المــؤ� مــدى فعاليــة
ويقيــس
هيئــات الجمــارك العالميــة مــن
خــال اســتبيان يتضمــن ســؤال
العمــال ورجــال أ
مؤسســات أ
العمــال
الجــراءات الميــرة والتســهيالت
عــن إ
ت
الــ� تقدمهــا هيئــات الجمــارك ف ي� 63
ي
دولــة حــول العالــم ف ي� مجــال نقــل
المــارات.
البضائــع مــن وإىل دولــة إ
ويقيــم التقريــر الــدول حســب كفاءتهــا
ف ي� إدارة مواردهــا لتحقيــق االزدهــار
لشــعوبها ،ويعتمــد ف ي� منهجيتــه
عــى آراء رجــال أ
العمــال « 33.3%
« و بيانــات إحصائيــة « « 66.7%
تخــدم  346ش
مــؤ�ا.
ً
ـ�،
وقــال عـ ي
ـ� بــن صبيــح الكعـ ب ي
مفــوض الجمــارك رئيــس
الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
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أ
عالميــا ف ي� مـ ش
ـؤ�
إن «تبــوؤ إ
المــارات المركــز الول ً
مــدى فعاليــة هيئــات الجمــارك يعــد إنجــا ًزا
النجــازات الخالــدة
ـرا يضــاف إىل ســجل إ
ً
عالميــا كبـ ي ً
أ
ف
المــارات العربيــة المتحــدة ي� مجــال الداء
لدولــة إ
وتوف�
االقتصــادي وكفــاءة المؤسســات الحكوميــة ي
بيئــة مثاليــة ومحفــزة لالســتثمار والعمــل».
ت
ـ� تــزداد وتتنــوع
وأضــاف إن «هــذه إ
النجــازات الـ ي
يومــا بعــد يــوم ف ي� القطاعــات االقتصاديــة كافــة
ً
تعكــس الرؤيــة المســتقبلية والقــدرة العاليــة
ش
واســت�اف
عــى التخطيــط وصياغــة المبــادرات
المســتقبل ت
الــ� تملكهــا قيادتنــا الحكيمــة
ي
والطمــوح الــذي يتوفــر لــدى الهيئــة االتحاديــة
للجمــارك ودوائــر الجمــارك المحليــة نحــو
االرتقــاء إىل أعــى المراتــب العالميــة ف ي� مجــال
الجمــرك».
العمــل
ي
وأكــد مفــوض الجمــارك رئيــس الهيئــة أن هــذا
النجــاز يمثــل حصيلــة جهــود وطنيــة دؤوبــة
إ
ومخلصــة قدمتهــا الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
ودوائــر الجمــارك المحليــة عــى مــدى ســنوات
الجــراءات
ف ي� مجــال
تيســر التجــارة وتبســيط إ
ي
الجمركيــة وأتمتــة العمليــات الجمركيــة.
وأشــاد بجهــود العاملـ ي ن
ـ� كافــة ف ي� قطــاع الجمــارك
ف
ين
وموظفــ�
المــارات مــن قيــادات
ي� دولــة إ
ـ� عــى المسـ ي ن
ومفتشـ ي ن
ـ�
ـتوي� االتحــادي والمحـ ي
ت
االســر ي ن
ش
اتيجي� مــن
والــركاء
الجهــات الحكوميــة

والمحليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والتجــار
ين
والمخلصــ�
والمصدريــن والمســتوردين
ين
الجمركيــ� عــى دعمهــم وتعاونهــم مــن أجــل
أ
ف
االرتقــاء بمســتوى الداء ي� المنافــذ الجمركيــة
بالدولــة وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة.
و شــدد عــى حــرص الهيئــة ودوائــر الجمــارك
المحليــة عــى إزالــة المعوقــات والقيــود الجمركيــة
ت
الــ� تعــوق حركــة التجــارة ي ن
المــارات
بــ� دولــة إ
ي
عــر
العربيــة المتحــدة ودول العالــم وذلــك ب
العمــل عــى مجموعــة مــن المحــاور مــن بينهــا
أتمتــة العمليــات الجمركيــة وتطويــر أنظمــة
الجمــرك وتطبيــق نظــام المشــغل
التخليــص
ي
الجراءات
االقتصــادي المعتمــد وتوحيــد وتبســيط إ
الجمــرك.
واختصــار زمــن التخليــص
ي
عــ�
الكعــ� « :تحــرص الهيئــة ودوائــر
وقــال ي
بي
الجمــارك المحليــة عــى المشــاركة بفعاليــة ف ي�
ت
المشــركة محليــا وإقليميــا
اللجــان الجمركيــة
ودوليــا وتوقيــع مذكــرات التفاهــم واالتفاقيــات
الثنائيــة والدوليــة مــع العديــد مــن دول العالــم
والمنطقــة والمشــاركة ف ي� االجتماعــات
الجمركيــة الخليجيــة والعربيــة
واجتماعــات منظمــة

الجمــارك العالميــة إضافــة إىل الزيــارات الفنيــة
الخليجيــة للمنافــذ الجمركيــة بــدول مجلــس
التعــاون لمتابعــة تنفيــذ متطلبــات االتحــاد
الجمــرك الخليجــي وللوقــوف عــى المعوقــات
ي
ت
ـ� تعــوق حركــة التجــارة البينيــة ووضــع وتنفيــذ
الـ ي
المبــادرات التصحيحيــة لهــا.
وأضــاف إن دوائــر الجمــارك المحليــة أظهــرت
براعــة وتمـ ي ز
ـرا عالميــا ف ي� مجــال االبتــكار ف ي� العمــل
ف
الجمــرك ســاهمت ي� االرتقــاء بمســتوى فعاليــة
ي
الجــراءات الجمركيــة وأداء دوائــر الجمــارك ف ي�
إ
ف
الدولــة وســاهمت ي� خفــض التكاليــف ورفــع
ين
ين
والموظفــ� عــى
المتعاملــ�
مســتوى ســعادة
حــد ســواء مؤكــدا أن تجربــة دولــة المــارات �ف
إ
ي
ـرك تعــد مــن أبــرز التجــارب
مجــال االبتــكار الجمـ ي
العالميــة حاليــا.
مــن جهتــه قــال محمــد جمعــة بوعصيبــة المديــر
العــام للهيئــة إن «الهيئــة ودوائــر الجمــارك
المحليــة تســعى لالرتقاء بمســتوى تنافســية الدولة
عالميــا مــن خــال تمكـ ي ن
ـ� الدولــة جمركيــا ورفــع
ش
المــؤ�ات ذات العالقــة بالعمــل
مســتواها ف ي�
ت
ش
ـ�
الجمـ ي
ـرك ومــن بينهــا مــؤ�ات الدعــم اللوجسـ ي
ش
والكفــاءة الجمركيــة ومــؤ� مــدى فعاليــة هيئــات
ف
و� هــذا الصــدد تعمــل الهيئــة ضمــن
الجمــارك ي
«فريــق عمــل متابعــة تنفيــذ مـ ش
ـؤ�ات التنافســية
العالميــة» عــى متابعــة التقاريــر
العالميــة الخاصــة

ـؤ�ات التنافســية والعمــل عــى تحسـ ي ن
بمـ ش
ـ� مرتبــة
ف
ش
و� بدايــة عــام
الدولــة ف ي� تلــك
المــؤ�ات ،ي
ت
ـ�
2016م قــام الفريــق باعتمــاد خطــة العمــل الـ ي
جــرى تنفيذهــا خــال العــام».
ت
المــارات صــدارة ال�تيب
وأشــار إىل أن تبــوؤ دولــة إ
العالمــي ف ي� مـ ش
ـؤ� مــدى فعاليــة هيئــات الجمــارك
يمثــل نتيجــة مبـ ش
ـا�ة لخطــط الحكومــة لالنتقــال
ت
اللك�ونيــة إىل الحكومــة الذكيــة
مــن الحكومــة إ
ف
واعتمــاد االسـ تـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ي� دولــة
المــارات 2021
المــارات وكذلــك توجيهــات رؤيــة إ
إ
النجــاز يدشــن مرحلــة جديــدة
مشـ يـرا إىل أن هــذا إ
مــن جهــود التطويــر والتمـ ي ز
ـرك ف ي� الدولــة
ـ
الجم
ـر
ي
عــر االنتقــال إىل مرحلــة أعــى مــن اســتخدام
ب
أحــدث التطبيقــات الذكيــة لتقنيــة المعلومــات
وتقديــم الخدمــات الجمركيــة الذكيــة عــى مــدار
الســاعة طيلــة أيــام أ
الســبوع ودعــم المنافــذ
الجمركيــة بأحــدث التقنيــات أ
والجهــزة ف ي� مجــال
التفتيــش ومراقبــة حركــة البضائــع والمســافرين.
وأضــاف إن التســهيالت الجمركيــة المقدمــة مــن
الهيئــة ودوائــر الجمــارك المحليــة ســاهمت ف ي�
دعــم النمــو المتصاعــد للتجــارة
الخارجيــة للدولــة

المــارات الخارجيــة
حيــث تضاعفــت قيمــة تجــارة إ
ش
حــوال  4أضعــاف خــال عــر
غــر النفطيــة
ي
ي
ســنوات لتصــل إىل  1.6تريليــون درهــم عــام
 2016مقابــل  413مليــار درهــم ف ي� العــام 2006
الجـراءات الجمركيــة المطبقــة بدوائر
وقياســا عــى إ
المــارات
الجمــارك المحليــة تــم تصنيــف دولــة إ
أ
العربيــة المتحــدة ف ي� المركــز الثالــث عالميــا والول
الــرق أ
عــى مســتوى منطقــة ش
الوســط وشــمال
إفريقيــا ف ي� ش
الجــراءات الجمركيــة
مــؤ� كفــاءة إ
وفقــا لتقريــر التنافســية الصــادر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــيl .2015

المصــدر  :الهيئــة االتحاديــة للجمــارك
2 0 1 7 /6 /1 9م
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مناطق حرة

“إيفرسنداي”
توسع نشاطها في «حرة الحمرية»
بإضافة  3.5مليون قدما مربع
وقــع ســعود ســالم المزروعــي ،مديــر هيئــة المنطقــة
ّ
الحــرة بالحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة
الدولــي ،اتفاقيــة اســتثمار جديــدة ستســتثمر بموجبهــا
مجموعــة إيفرســنداي الهندســية مســاحة (  1.3مليــون
قدمــا مربعــة إضافيــة ،حيــث تأتــي هــذه االتفاقيــة فــي
ً
حاليــا
إطــار الخطــة التوســعية للمجموعــة التــي تســتثمر
مســاحة ( 2.2مليــون قدمــا مربعــة) بالمنطقــة.
وعلّــق المزروعــي بــأن الهيئــة تعمــل ضمــن
منظومــة متكاملــة لتحقيــق التــوازن بـ ي ن
ـ� اســتقطاب
االســتثمارات الجديــدة وتنميــة االســتثمارات
توفــر منــاخ محفــز يســهم
القائمــة مــن خــال ي
بشــكل ش
مبــا� ف ي� نجــاح المشــاريع االســتثمارية،
مشــراً إىل أن مجموعــة «إيفرســنداي» الهندســية
ي
تعــد واحــدة مــن أهــم االســتثمارات المتخصصــة
ف ي� تصنيــع الحديــد والهيــاكل المركبــة وإنشــاء
أ
البــراج ومحطــات الطاقــة والمطــارات ومراكــز
والــرق أ
التســوق عــى مســتوى آســيا ش
الوســط،
حيــث ي ز
عــر عقودهــا الثالثــة
تمــرت المجموعــة ب
منــذ تأسيســها ف ي� عــام  ، 1984بتنفيــذ أكـ ثـر مــن
( )300ش
مــروع ف ي� ( )14دولــة ،وذلــك مــن خــال
ف
ود� ي ز
ومال�يــا والهنــد وقطر.
مصانعهــا ي� الشــارقة ب ي
ف
ت
ـ� ســاهمت ي� تنفيذهــا
ومــن أبــرز المشــاريع الـ ي
مــروع بــرج خليفــة بــد� ومركــز المملكــة �ف
ش
بي
ي
«ب�ونــاس» �ف
المملكــة العربيــة الســعودية وبــرج ت
ي
يز
مال�يــاl .
24
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اقتصاد محلي

سلطان القاسمي
يشهد حفل إطالق «الجادة»
بـ  24مليار درهم
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،فــي الســادس مــن ســبتمبر
2017م ،حفــل إطــاق مشــروع «الجــادة»
العقــاري ،وذلــك فــي قاعــة الجواهــر فــي
الشــارقة.

ويعــد مـ شـروع «الجــادة» العقــاري -الــذي تمتلكــه
ش�كــة «أراد» المنبثقــة مــن ش�اكــة مجموعــة
بســمة ومجموعــة «كيــه ب ي� دبليــو لالســتثمار»-
أ
كــر مــن نوعــه ف ي� إمــارة الشــارقة حيــث تبلــغ
ال ب
مســاحته  24مليــون قــدم مربعــة بتكلفــة  24مليــار
درهــم ويشــتمل عــى عــدد مــن المرافــق الصحيــة
والتعليميــة والتنمويــة وتحمــل هندســته المعمارية
روح وعبــق الشــارقة أ
الصيــل.
وقــال الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي رئيــس
مجلــس الشــارقة للإعــام رئيــس مجلــس إدارة
ف
ف
«�
«أراد» ي �-كلمتــه خــال حفــل إ
الطــاق : -ي
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ت
ـ� تنتهــج الفكــر والعلــم والثقافة
إمــارة الشــارقة الـ ي
ف
ت
الــ� تخطــو
و� إ
مرتكــزاً رئيســاً للبنــاء ي
المــارة ي
نحــو مســتقبل تتكامــل فيــه عنــارصه التنمويــة
المســتدامة شي�فنــا اليــوم إطــاق مـ شـروع جديــد
يشــكل توجه ـاً مختلف ـاً ف ي� الفكــر العقــاري ويكمــل
ت
الــ� تعكــس روح
منظومــة مشــاريع الشــارقة ي
المــارة ونهجهــا التطويــري».
إ
وأشــار إىل أن «الجــادة» وجهــة شــارقية جديــدة
المــارة وقيمهــا تجتمــع فيهــا ثــورة
تحمــل رســالة إ
«الكونكريــت» مــع ألــق الثقافــة والحضــارة لتشــكل
نموذجــاً تنمويــاً وعمرانيــاً فريــداً تجســيداً لــرؤى
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وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي.
وأكــد الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي أن
ش
مــروع الجــادة الجديــد -الــذي انبثقــت فكرتــه
ـره إمــارة الشــارقة مــن تـراث عمـر نا� وثقا�ف
ممــا تكتـ ن ز
ي
ي
عريــق وفريــد -يتوافــق والــرؤى المســتقبلية للإمارة
بالبنــاء ألجــل أبنائهــا بمــا يرتقــي إىل طموحاتهــم
ف
ـاك مــا تشــهده
و� الوقــت ذاتــه يحـ ي
وتطلعاتهــم ي
الشــارقة مــن نهضــة تنمويــة وعمرانيــة بــارزة.
ولخــص رئيــس مجلــس إدارة «أراد» ش
مــروع
الجــادة بأنــه يمثــل مســتقبل التطويــر العقــاري
ف ي� الشــارقة ف ي� الوقــت الــذي تتمســك بتقاليدهــا
وثقافتهــا.
وأضــاف« :حرصنــا ف ي� المـ شـروع أن يشــكل تجربــة
فريــدة تتكامــل فيهــا العنــارص البيئيــة والجماليــة،
وكذلــك التقنيــة ،انســجاماً مــع مشــهد الشــارقة
ن أ
ف
يلــ� فيــه
العمــر يا� الصيــل ي� الوقــت الــذي ب ي
ش
المــارة عــى
المــروع كافــة احتياجــات أبنــاء إ
اختــاف جنســياتهم».
تســجيل
وتــم خــال الحفــل عــرض فيلــم
ي
يســتعرض مـ شـروع الجــادة العقــاري ومــا يضمــه
مــن مرافــق وخدمــات ســتخدم أكـ ثـر مــن  70ألفـاً

ين
ش
المــروع.
القاطنــ� وزوار
مــن
ودشــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة مـ شـروع
«الجــادة» العقــاري واطلــع عــى مخططــه
ئيــ� مســتمعاً إىل ش�ح حــول مــا يتضمنــه
الر ي
ض
مــن خدمــات ومرافــق ومســطحات خــراء حيــث
يضــم المـ شـروع منطقــة ترفيــه واســتجمام تســمى
«الردهــة المركزيــة» يحيــط بهــا نافــورة ميــاه
تتحــرك عــى أنغــام الموســيقى وتقــع ف ي� ســاحة
جميلــة التصميــم تضــم مطاعــم ومتاجــر متنوعة.
كمــا يضــم ش
المــروع أروقــة واســعة تحيــط بهــا
ت
أشــجار وتمتــد عــى مســافة  4.4كيلومــرات بحيــث
تؤمــن التواصــل بـ ي ن
ـ� مختلــف مناطــق «الجــادة».
ش
المــروع إىل جانــب صاحــب
شــهد انطــاق
الســمو حاكــم الشــارقة كل مــن الشــيخ محمــد بــن
ســعود القاســمي رئيــس دائــرة الماليــة المركزيــة
والشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي رئيســة
«�وق» أ
هيئــة االســتثمار والتطويــر ش
والمـ يـر خالــد
بــن الوليــد بــن طــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة
ش�كــة «أراد» .
والشــيخ ســالم بــن عبــد الرحمــن القاســمي
رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم والشــيخ فيصــل
بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار الشــارقة

ـدول وخولــة المــا رئيســة المجلــس االستشــاري
الـ ي
ـامس
ـ
الش
ـزري
ـ
ال
ـيف
ـ
س
ـد
ـ
والعمي
ـارقة
ـ
الش
ـارة
إلمـ
ي
ش
القائــد العــام ل�طــة الشــارقة وعبــد هللا ســلطان
العويــس رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة
وصناعــة الشــارقة وأعضــاء المجلسـ ي ن
ـ� التنفيــذي
واالستشــاري وكبــار المسـ ي ن
ـؤول� بحكومــة الشــارقة
العقاريــ�.ن
والمســتثمرين والمطوريــن
ي
اعتماد هيكل الطيران المدني
باإلمارة

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس أ
العــى
أم�يــاً باعتمــاد الهيــكل
حاكــم الشــارقة مرســوماً ي
ف
ن
المــد� ي� إمــارة
الطــران
التنظيمــي لدائــرة
ي
ي
الشــارقة.
ونــص المرســوم رقــم ( )62لســنة  2017عــى
الطــران
أن يُعتمــد الهيــكل التنظيمــي لدائــرة
ي
ن
ـد� ف ي� إمــارة الشــارقة المرافــق لهــذا المرســوم.
المـ ي
ويُعمــل بهــذا المرســوم اعتبــاراً مــن تاريــخ
صــدوره ،ويلغــى كل حكــم يتعــارض مــع أحكامــه
ش
وينــر ف ي�
إىل الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض
الجريــدة الرســميةl .
الشارقة  -وام
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أخبار منظمة الجمارك العالمية

برنامج ميركاتور
خارطة مالحية لتسهيل
التجارة الدولية
مبادرة منظمة الجمارك العالمية للمساعدة في تطبيق
اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية

1.1أطلقــت منظمــة الجمــارك العالميــة ف� أ
الول
ي
مــن يونيــو  2014برنامــج يم�كاتــور لضمــان
التطبيــق الموحــد التفاقيــة منظمــة التجــارة
العالميــة الخاصــة بتيسـ يـر التجارة باســتخدام
أجهــزة منظمــة الجمــارك العالميــة حيثمــا
تتعلــق أحــكام االتفاقيــة بالشــؤون الجمركيــة.
2.2أنشــأت منظمــة الجمــارك العالميــة مجموعــة
تيســر التجــارة
عمــل تطبيــق اتفاقيــة
ي
 TFAبدعــوة أعضــاء إالدارات الجمركيــة
وممثــ� وزارات التجــارة والهيئــات الدوليــة
ي
المعنيــة بــإدارة الحــدود والقطــاع الخــاص
والطــراف المعنيــة أ
والكاديميــات أ
أ
الخــرى.
وتعقــد مجموعــة عمــل تطبيــق اتفاقيــة
تيسـ يـر التجــارة اجتماعــان ف ي� الســنة بحضــور
أكـ ثـر مــن  200مبعــوث ف ي� كل اجتمــاع .لقــد
راجعــت المجموعــة كل فقــرة مــن فقــرات
تيســر التجــارة وطــورت أدوات
اتفاقيــة
ي
أ
جديــدة للتطبيــق الموحــد لحــكام االتفاقيــة
الدوات أ
تنســحب عــى أ
والجهــزة وأفضــل
تطبيقــات أ
العضــاء الموجــودة فعليــاً.
تتضمــن تلــك أ
الدوات دليــل تطبيــق اتفاقيــة
تيســر التجــارة ودليــل إالدارة المنســقة
ي
لتيســر
للحــدود وتوجيــه اللجــان الوطنيــة
ي
التجــارة ، NTFCومجمــل النافــذة الواحــدة
وتوجيهــات المراجعــة الالحقــة للتخليــص،
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والتوجيهــات الفنيــة أ
للحــكام المســبقة
للتصنيــف والمنشــأ والتقييــم.
3.3نظمــت منظمــة الجمــارك العالميــة ورش
عمــل رفــع الوعــي لمجموعاتهــا إالقليميــة
ت
ـ� تضــم جميــع أعضائهــا الـــ،180
الســت الـ ي
داعيــة الجمــارك ووزارات التجــارة والقطــاع
الخــاص والهيئــات الدوليــة ( الحكوميــة وغـ يـر
تيســر
الحكوميــة) لرفــع الوعــي التفاقيــة
ي
التجــارة والحاجــة إىل تطبيقهــا مــن خــال
أدوات منظمــة الجمــارك العالميــة ،كمــا أنهــا
عــززت ش
ال�اكــة مــع الهيئــات الدوليــة ،بمــا
فيهــا قطاعــات الصحــة والصحــة النباتيــة
توفــر القاعــدة لتعــاون
والنقــل مــن أجــل ي
المؤسســات المعنيــة بالحــدود ،إضافــة إىل
ال�اكــة مــع اتحــادات أ
تعزيزهــا ش
العمــال ف ي�
أ
مجــال ش�اكــة الجمــارك مــع العمــال .كمــا
أن هنــاك جولــة ثانيــة مــن الــورش إالقليميــة
حــول المســائل المتعلقــة بالتطبيقــات الفنيــة
ف ي� طريقهــا إىل االنعقــاد.
انجازات برنامج الميركاتور

ت
الــ� شــخصت حاجتهــا إىل
4.4لتلــك الــدول ي
مســاعدة فنيــة ،قامــت منظمــة الجمــارك
العالميــة بتقديــم نحــو  180مســاعدة فنيــة
إىل ث
أكــر مــن  70دولــة ف ي� المجــاالت التاليــة
ين
ين
الماضيتــ�:
الســنت�
خــال

•المشــغل االقتصــادي المخــول )69( ،مهمــة
مســاعدة
•دراسة وقت إالفراج )29( ،مهمات مساعدة
•المراجعــة الالحقــة للتخليــص )11( ،مهمــة
مســاعدة
•إدارة الحــدود المتكاملــة )10( ،مهمــة
مســا عد ة
•النافــذة الواحــدة بمــا فيــه نمــوذج
البيانــات )12(،مهمــة مســاعدة
لتيســر التجــارة
•توجيــه اللجــان الوطنيــة
ي
ش
وإ�اك الجهــات المعنيــة )10( ،مهمــات
مســاعدة
أ
5.5المجــاالت الخــرى المتعلقــة باتفاقيــة تيسـ يـر
ت
ـ� هــي بحاجــة إىل تقديــم إســناد
التجــارة الـ ي
ف ي� مجــال المســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرة
ت
ـ� تــم تقديمهــا بمــا فيهــا إدارة المخاطــر
والـ ي
والج ـراءات المســبقة عــى الوصــول ونقــاط
إ
االســتعالم والقواعــد الملزمــة المتقدمــة الــ�ت
ي
تحســب بـــ  29مهمــة مســاعدة إضافيــة.
الدعم المصمم بنحو خاص

6.6يقــدم برنامــج يم�كاتــور الدعــم المصمــم
عــى نحــو خــاص الــذي يأخــذ بنظــر االعتبــار
الحالــة المحليــة والبيئــة لتطبيــق إجــراءات
تيسـ يـر التجــارة .فمنظمــة الجمــارك العالميــة
تتحــرك عــى الدعــم المصمــم عــى نحــو
ت
الــ� هــي بحاجــة إىل
خــاص إىل الــدول ي
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اســراتيجية أ
مشــورة ت
بالشــكال التاليــة:
•توفـ يـر التحليــل لجميــع تقييمــات االحتياجــات
الســابقة مــن قبــل منظمــات متنوعــة لوضــع
خطــة شــاملة وخارطــة طريــق لتطبيــق
تيســر التجــارة.
اتفاقيــة
ي
•عمــل دراســة وقــت إالفـراج لوضــع البيانــات
ت
الــ� تشــكل أساســاً للتطويــرات المســتقبلية
ي
بمــا فيهــا الجمــارك والهيئــات الحكوميــة
أ
الخــرى والقطــاع الخــاص.
•المســاعدة ف ي� تأســيس اللجــان الوطنيــة
لتســي� التجــارة كمنصــة للتنســيق بمــا فيــه
ي
التخطيــط والتحليــل وتطويــر خطــة إصــاح
تيســر التجــارة تشــمل
لتطبيــق اتفاقيــة
ي
مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة.
•مراقبــة وتقييــم تقــدم البلــدان المتلقيــة
تيســر التجــارة ،ويتــم
ف ي� تطبيــق اتفاقيــة
ي
توظيــف معايــر أ
الداء بمــا فيهــا دراســة وقــت
ي
ن
ن
ـ� عــى أســاس
إالف ـراج لتأمـ يـ� الدعــم المبـ ي
النتائــج.
•اســتخدام منابــر منظمــة الجمــارك العالميــة
لجمــع وتبــادل ممارســات تطبيقــات اتفاقيــة
تيسـ يـر التجــارة بالتعــاون مــع منظمــة التجــارة
العالميــة.
ين
ين
قليميــ� /
المانحــ� إال
•تنظيــم مؤتمــرات
الوطنيـ ي ن
ـ� لتلبيــة احتياجــات الــدول المتلقيــة
والصناديــق المانحــة.

مستقبل تطبيقات اتفاقية
تيسير التجارة تحت الميركاتور

الم�كاتــور ف ي� الدعــم
7.7لقــد تــم دمــج برنامــج ي
أ
الوســع لمنظمــة الجمــارك العالميــة ف ي�
الجمــرك والتحديــث ،لذلــك فــإن
إالصــاح
ي
ف
منظمــة الجمــارك العالميــة ي� تقديمهــا
الدعــم ف ي� مجــال بنــاء القــدرة والمســاعدة
الفنيــة ســوف تســتمر ف ي� اتخــاذ إالجــراءات
التاليــة:
•تطويــر أدوات التطبيــق وأفضــل الممارســات
بمــا فيهــا منصــات التعليــم ت
االلك�ونيــة ،
ولحــد آ
ـ� تعليميـ ي ن
الن تــم تطويــر برنامجـ ي ن
ـ�
ت
ـ� مبنيـ ي ن
إلك�ونيـ ي ن
ـ� عــى توجيهــات تطبيقــات
تيســر التجــارة لمنظمــة التجــارة
اتفاقيــة
ي
ت
العالميــة ودليــل ال�انزيت(العبــور) لمنظمــة
الجمــارك العالميــة.
الخــراء المعتمديــن
•توســيع شــبكتها مــن
ب
مــن مستشــاري برنامــج يم�كاتــور وكذلــك
ين
ين
وخــراء
الفنيــ�
المستشــارين
والعملياتيــ� ب
التدريــب .لقــد بــدأ العمــل باعتمــاد الخـ بـراء
مــن مستشــاري برنامــج يم�كاتــور ف ي� عــام
 2015حيــث إن منظمــة الجمــارك العالميــة
لهــا إالمكانيــة عــى تحشــيد خـ بـراء مــن 180
بلــداً (أعضــاء ف ي� المنظمــة) وتغطيــة مواضيــع
مختلفــة ذات عالقــة بأجنــدة اتفاقيــة تيسـ يـر
التجــارة.

توفــر التمويــل مــن احتياطــي منظمــة
 8.8ي
(الصــ�ن
ن
والمانحــ�
الجمــارك العالميــة
ي
ي
ن
وفنلنــدا ،وألمانيــا ،واليابــان وكوريــا وال�ويــج
والســويد والمملكــة المتحــدة).
9.9تعزيــز ش
ال�اكــة والعمــل مــع المنظمــات
الدوليــة أ
الخــرى
1010لمــاذا االرتبــاط بمنظمــة الجمــارك العالميــة
مــن أجــل تطبيــق اتفاقيــة منظمــة التجــارة
لتيســر التجــارة؟
العالميــة
ي
1111إن مقاربــة يم�كاتــور تضمــن إالدارة المبنيــة
عــى النتائــج وأشــكال معايــر أ
الداء كجــزء
ي
مكمــل لمراقبــة خطــة التطبيقات والنشــاطات
بمــا فيــه مجــاالت دراســة وقــت إالف ـراج.
1212إن المنصــة العملياتيــة لبنــاء القــدرة الخاصــة
بمنظمــة الجمــارك العالميــة قــد تــم اختبارها
وتوطيدهــا وهــي متاحــة مــن برنامــج يم�كاتــور
بمــا فيــه البـ نـى إالقليميــة (المكاتــب إالقليميــة
لبنــاء القــدرة المراكــز إالقليميــة للتدريــب).
1313مؤسســات ش�كاء التطويــر والمؤسســات
ت
الــ� تــود ش
ال�اكــة مــع منظمــة
المانحــة ي
الجمــارك العالميــة بإمكانهــا التواصــل مــع
العالقــات الخارجيــة لمنظمــة الجمــارك
ت ن
التــال:
و�
العالميــة عــى العنــوان االلكــر ي
ي
external.relations@wcoomd.org
المصدرhttp://www.wcoomd.org :
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تقنيات معلوماتية

إعــداد محمــد عبدالواحــد ســلطان العجماني
مشــرف مشاريع

إنترنت األشياء
()Internet of Things - IoT

إن�نــت أ
ت
الشــياء مصطلــح بــرز حديثــا ،يُقصــد بــه
ال تن�نــت ( الشــبكة العنكبوتيــة
الجيــل الجديــد مــن إ
ـ� أ
الجهــزة ت
) الــذي يتيــح التفاهــم بـ ي ن
الم�ابطــة مــع
الجهــزة أ
بعضهــا البعــض ،وتشــمل هــذه أ
الدوات
والمستشــعرات والحساســات وأدوات الــذكاء
أ
وغ�هــا.
االصطناعــي المختلفــة والجهــزة الذكيــة ي
ويتخطــى هــذا التعريــف المفهــوم التقليــدي وهــو
تواصــل أ
الشــخاص مــع الحواســيب والهواتــف
عــر شــبكة عالميــة واحــدة ،ومــا ي ز
يمــر
الذكيــة ب
إن�نــت أ
ت
الشــياء أنهــا تتيــح للإنســان التحــرر مــن
المــكان ،أي أن الشــخص يســتطيع التحكــم �ف
ي
أ
الدوات مــن دون الحاجــة إىل التواجــد ف ي� مــكان
محـ ّـدد للتعامــل مــع جهــاز معـ ي ن
ـ�.
أ
تُمكِّــن ت
النســان مــن التحكّــم
إن�نــت الشــياء إ
أ
بشــكل فعــاّل وســهل بالشــياء عــن قــرب وعــن
بُعــد ،فيســتطيع المســتخدم مثـا ً إنهــاء معامالتــه
ف ي� الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات الذكيــة،
محــرك ســيارته والتحكــم فيهــا
وكذلــك تشــغيل
ّ
ـذك ،كمــا يســتطيع المــرء التحكــم
مــن جهــازه الـ ي
ف ي� واجبــات الغســيل بجهــاز الغســالة خاصتــه،
التعــرف عــى محتويــات الثالجــة
كمــا يســتطيع
ّ
عــر
عــن بُعــد مــن خــال اســتخدام االتصــال ب
ال تن�نــت ،ومــع ذلــك فهــذه أمثلــة عــى الشــكل
إ
الشــياء ،أمــا الشــكل أ
ـدا� ل تن�نــت أ
النضــج فهــو
البـ ئ ي إ
قيــام أ
«الشــياء» المختلفــة بالتفاهــم مــع بعضهــا
ال تن�نــت.
باســتخدام إ
فمث ـا ً يمكــن للثالجــة ت
ال�اســل مــع مركــز التســوق
30

ش
و�اء المســتلزمات وتوصيلهــا بــا تدخــل بـ شـري،
ف
ـذك متخصــص ي� ورشــة
كمــا يســتطيع الجهــاز الـ ي
صيانــة ســيارات مــن التفاهــم ت
(ال�اســل) عــن بُعــد
مــع ســيارة لكشــف خطــأ فيهــا دون مــا حاجــة
للســيارة لزيــارة الورشــة أو أن تتعــرف الســيارة
عــى حــواف وأرصفــة وإشــارات الطــرق واتخــاذ
بالســر أو االصطفــاف مــن دون تدخــل
قــرارات
ي
الســائق ،كمــا يمكــن لمــرذاذ مــاء أن ينطلــق بنــا ًء
عــى أمــر مــن حســاس الرطوبــة والحـرارة ف ي� محطــة
ت
تخيــل أمثلــة كثـ يـرة
الرصــد الجـ ّـوي ،ويُــرك للقــارئ ّ
أ
ت
ت
ـ� بــدأت تصبــح واقع ـاً فعلي ـاً
إلن�نــت الشــياء الـ ي
ف ي� حياتنــا اليوميــة.
مــ� أ
أ ن
ســاس ف ي�
ال
ي
ولكــن المشــكلة أن الضعــف ال ي
أ
إن�نــت أ
ت
الشــياء هــو أنــه يزيــد مــن عــدد الجهــزة
أ
وراء البنيــة التحتيــة المنيــة للشــبكة ،فقبــل عـ شـر
ســنوات كان معظمنــا قلقــاً فقــط بشــأن حمايــة
أجهــزة الكمبيوتــر لديــه ،وقبــل خمــس ســنوات
كان لدينــا مــا يدعــو للقلــق حــول حمايــة الهواتــف
الذكيــة لدينــا كذلــك ،أمــا آ
الن لدينــا مــا يدعــو
للقلــق حــول حمايــة ســيارتنا ،أ
والجهــزة ن ز
الم�ليــة
الجهــزة أ
لدينــا ،والعديــد مــن أ
الخــرى المتصلــة
أ
أ
ت
عـ بـر إ ت
ـ�
الن�نــت ،لن هنــاك الكثـ يـر مــن الجهــزة الـ ي
ن
ـ� أن القراصنــة
يمكــن االســتيالء عليهــا ،وهــذا يعـ ي
يمكــن أن يحققــوا المزيــد ،ويعمــل مجرمــو
ال تن�نــت بجــد لرسقــة المعلومــات وطلــب الفديــة.
إ
المعايــر
ولــكل مشــكلة حــل فيتبــع المصنعــون
ي
أ
ت
ين
المســتهلك� مــن احتمــال
الــ� تحمــي
المنيــة ي

تعرضهــم للخطــر ،وهــذا يعـ نـ� أن جهــاز ت
إن�نــت
ي
أ
الشــياء الــذي كان آمنــا عنــد ش�ائــه ألول مــرة قــد
ت
المخ�قــون نقــاط
يصبــح غـ يـر آمــن حيــث يكتشــف
ضعــف جديــدة ،وينبغــي إجـراء تحديثــات منتظمة
وتصحيحــات للحمايــة مــن التهديــد الجديــد
ين
المتســلل� ،فالتحديثــات التلقائيــة ســاعدت
مــن
عــى تخفيــف هــذه المشــكلة ،وقــد أصبحــت
التكنولوجيــا برسعــة بحيــث أن الـ شـركات المصنعــة
غــر معتمــدة لتكــون آمنــة،
تطلــق تقنيــات ي
ت
ش
وبالرغــم مــن إصــدار ال�قيــات فــإن الــركات مــا
الصــدار
إن أصــدرت جهــاز إال وقــد وضعــت إ
أ
الجديــد مــن الجهــاز ،فمســتخدمو الجهــزة
القديمــة ث
أكــر عرضــة للتســلل إىل أجهزتهــم.
ولحمايــة البيانــات الخاصــة مــن التهديــد والضعف
تقــوم الـ شـركات بتصنيــع أجهــزة وبرامــج الســتعادة
خــراء تكنولوجيــا
البيانــات المفقــودة ،ويحافــظ ب
المعلومــات عــى البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
ف
ال ت
لك�ونيــة ،مثــل
المعلومــات ي� مجــال الجريمــة إ
التشــف� وقواعــد البيانــات،
الخــوادم وتقنيــات
ي
ش
ويقــوم المحققــون بإنشــاء ونــر مخططــات
غــر المرغــوب فيهــا والتصيــد
مثــل الرســائل ي
ف
ـال فــإن أفضــل حمايــة
ـال ،ي
و� الوقــت الحـ ي
االحتيـ ي
للمسـ ي ن
ـتهلك� هــي ق ـراءة أي اتفــاق يوقعونــه عنــد
ال�كــة أ
اســتالم الجهــاز ،وأن تكــون ش
والجهــزة
الجهــزة أ
مســجلة لــدى أ
المنيــة ف ي� الدولــة ولديهــا
صفــة قانونيــةl .

31

الجمركي 91

العالم من حولنا

إعداد :رعد عبدالســتار
حيوان الماستودون المنقرض

النداء األخير
أو االنقراض السادس
عبثــا يحــاول البعــض إنــكار مــا يحصــل للبيئــة مــن تراجــع ،فالمــرء ال يحتــاج
إلــى أن يكــون عالمــا ليــدرك أن النمــو الســكاني واالســتهالك البشــري
المفــرط والنشــاطات البشــرية هــي مــن المســببات الرئيســية التــي
تؤثــر علــى بيئتنــا وحياتنــا وكوكبنــا األرض.
يــمر كوكــب أ
الرض ف ي� الوقــت الراهــن بمتغـ يـرات كثـ يـرة
التغــر المناخــي وارتفــاع درجــة حــرارة
لعــل أبرزهــا
ي
ئ
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــار والتلــوث البيـ ي وهــي
أمــور مرتبطــة بعضهــا بالبعــض آ
الخــر وتشــكل مصــدر
قلــق ت ز
م�ايــد للمجتمعــات ش
الب�يــة وإذا مــا أضفنــا
إىل هــذه المتغـ يـرات والمؤث ـرات اختفــاء بعــض أن ـواع
الحيوانــات إىل أ
البــد فســتنعكس لنــا صورة عــن خطورة
تلــك التغـ يـرات عــى الحيــاة ش
الب�يــة.
أ
واختفــاء بعــض أنـواع الحيوانــات إىل البد هــو ما يطلق
عليــه االنقراض الشــامل للحيوانات ف ي� الحيــاة بال�ية.
االنقـراض الشــامل للحيوانــات ف ي� الحيــاة بال�يــة وهو ما
يعـ نـ� أن أ
الرض تمــر ف ي� حالــة مــن «االنقـراض الكبـ يـر”
ي
هــو الســادس مــن نوعــه .هذا مــا قاله العلمــاء محذرين
مــن أن المحــق البيولوجــي للحيــاة بال�ية يجري بشــكل
أكـ ثـر قســاوة مــن المتوقع.
ولكــن قبــل أن نخــوض ف ي� هــذا الموضــوع ،دعونا نعرف
ما المقصــود باالنقراض:

االنقراض

أ
زل للكائنــات الحيــة عــى
االنقــراض هــو االختفــاء ال ي
كوكــب أ
الرض أي نهايــة كائــن حــي أو مجموعــة مــن
الكائنــات الحيــة مــن نفــس النــوع ( مــن الحيوانــات،
والنباتــات وأحاديــات الخاليــا والفطريــات و ت
البك�يــا
..إلــخ) وأن لحظــة االنقـراض تعتـ بـر هــي اللحظــة الــ�ت
ي
يمــوت فيهــا آخــر فــرد مــن الفصيلــة وإن كانــت قــدرة
الفصيلــة عــى التكاثــر لضمــان ديمومتهــا قــد توقفــت.

عليــه ،فــان االنقــراض يصبــح حتميــاً عندمــا تنتهــي
القــدرة عــى التكاثــر وإنتــاج جيــل جديــد ألفـراد أحيــاء
مــن نفــس النــوع الواحــد .ويصبــح أي نوع مــن الكائنات
الحيــة منقرضـاً عمليـاً حـ تـى وإن بقيــت حفنة مــن ذلك
النــوع ال تســتطيع التكاثــر ألســباب تتعلــق بصحتهــا أو
عمرهــا أو لتواجدهــا ف ي� أماكــن متفرقــة ومتباعــدة ف ي�
منطقــة واســعة أو لنقــص ف ي� أعــداد أفرادهــا مــن الذكور
ف أ
ت
الــ� تتكاثــر جنســيا) أو ألســباب
و إالنــاث ي(� الحيــاء ي
أخــرى.
ف
و� الوقــت الحــا�ض فــأن أحــد المظاهــر المهمــة
ي
المتعلقــة باالنقــراض يتمثــل بالتدخــل ش
البــري ف ي�
محاوالتــه الحفــاظ عــى بعــض الحيوانــات المهــددة
باالنق ـراض بشــكل حــرج ،حيــث تَ َم َثــل ذلــك بوضــع
الئحــة “حالــة الحفــاظ عــى الحيوانــات المنقرضــة ف ي�
ت
ـ� يصدرهــا االتحــاد العالمــي
بال�يــة” وهــي الالئحــة الـ ي
للحفاظ عىل الطبيعــة ومواردهــا (IUCN) International
 Union for Conserving the Natureوتضــم أ
النــواع
ت
ـ� ال تعيــش ف ي� بال�يــة ،وإنمــا ف ي�
النباتيــة والحيوانيــة الـ ي
حدائــق الحيوانــات أو ف ي� البيئــات المصطنعــة.
وتعتــر بعــض هــذه أ
النـواع بفعــل المنقرضــة ،ألنهــا
ب
لــم تعــد تشــكل جــزءا مــن بيئتهــا الطبيعيــة ومــن
المســتبعد اســتعادة تواجدهــا ف ي� بال�يــة .وتحــاول
المعاهــد الحديثــة المعنيــة بالحيوانــات أن تعمــل
عــى تكثـ يـر بعــض أنـواع الحيوانــات إىل عــدد مناســب
تمهيــداً ش
لن�هــا ف ي� بال�يــة أو أعــادة تقديمهــا إىل بال�يــة
ف ي� المســتقبل مــن خــال العمــل عــى برامــج التكاثــر

 1.1المستودون  Mastodonهو نوع من حيوان الماموث المنقرض ُع�ث عليه ف ي� أمريكا
ال� عانت منها أ
ت
الرض:
 1.1ويدرج العلماء خمسة حقب من االنقراضات ي
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المخطــط لهــا بعنايــة.
إن انقـراض تجمــع كبــر لنــوع مــن أ
النـواع قد يكــون له
ي
تأثــرات كبــرة تــؤدي إىل المزيد مــن االنقراضــات أ
الخرى
ي
ي
وهــو مــا يســمى بـ»سالســل االنقـراض» وهــذا يحــدث
أساسـاً ألنـواع أساســية ف ي� بال�يــة.

نبذة تاريخية عن االنقراض

لــم يكــن مفهــوم االنقـراض معروفــا حـ تـى بدايــة القرن
التاســع ش
ع� حيــث كان يُعتقــد أن الماســتودون( 1الذي
ع ثــر عــى هيكلــه قبــل ذلــك ف� نيويــورك وعــرض �ف
ُ
ي
ي
ف
فيالدلفيــا) ،ال بــد أن يكــون حيـاً ي� مــكان آخــر.
إال أن جــورج كوفييــه وهــو أحــد علمــاء الطبيعــة
الفرنسـ ي ن
ـي� قــد جــاء آنــذاك بفكــرة جديــرة باالهتمــام
وهــي إن كان هــذا النــوع مــن الحيوانــات ال ي ـزال حي ـاً
فــا بــد أن يكــون البعــض قــد رآه حـ تـى ذلــك الوقــت.
تفســر وجــود العظــام مــن دون
ولــم يســتطيعوا
ي
وجــود الحيـوان إال أنــه مع اتســاع االســتعمار أ
ورو� ف ي�
ال
بي
الكث� مــن العظــام إىل أوروبا اتضحت
العالــم وإرســال ي
الصــورة وتبلــور مفهــوم االنقــراض ،ولكــن كوفييــه
ذهــب إىل االنقـراض إنما حصل بســبب كـوارث طبيعية
أثــرت كثــراً عــى أ
الرض.
ي
واســتمر الجــدال حــول كيفيــة انقــراض الحيوانــات
ت
حــى مطلــع الثمانينيــات والتســعينات مــن القــرن
ض
ـا� عندمــا توصــل والـ تـر ألفاريــز وأبــوه إىل نظريــة
المـ ي
أ
تقــول بــأن تصــادم كويكــب بــالرض ســبب انق ـراض
الديناصــورات.2

تناقصت الفهود إىل  7000ف ي� عام 2016

لم يتبقى إال  5000من أ
الورانج أوتان

االنقراض السادس

يقــول باحثــون ف ي� أكاديميــة العلــوم الوطنيــة ف ي�
“تعــا� أ
ن
الرض مــن عمليــة
الواليــات المتحــدة:
ي
ف
إبــادة ونقــص كبـ يـر ي� تعــداد الكائنــات ،وعندمــا
تفـ نـى بعــض أ
النــواع ف� موقــع معـ ي ن
ـ� ،فــأن ذلــك
ي
يــؤدي إىل سلســلة مــن النتائــج الســلبية المتعاقبــة
ت
الــ� تؤثــر عــى وطائــف النظــام البيــئ ي ومــا
ي
ف
�ض
تقدمــه مــن منافــع وريــة ي� الحفــاظ عــى
إدامــة الحضــارة ش
الب�يــة” ،وأضافــوا« :نحــن
نصــف مــا يحصــل بعمليــة إبــادة بيولوجيــة
لتســليط الضــوء عــى مــا تعانيــه أ
الرض حاليــا مــن
الكبــر”.
العمليــة السادســة مــن االنقــراض
ي
ف
و� دراســة مشـ تـركة لباحثـ ي ن
ـ� مــن جامعة ســتانفورد
ي
وجامعــة مكســيكيو الوطنيــة المســتقلة صــدرت
ف ي� بدايــة يوليــو  2017وبموجــب مســح قامــوا بــه
عــى  27,600نوعــا مــن الفقريــات شــملت الطيــور
وال�مائيــات والثدييــات والزواحــف بمــا فيــه
ب
تحليــات مفصلــة عــن  177نوع ـاً مــن الثدييــات،
ت
ن
ـ�
تبـ يـ� بــأن نحــو  50%مــن أعــداد الحيوانــات الـ ي
أ
ف
ف
شــاركتنا ي� المعيشــة ي� كوكــب الرض قــد اختفــت
وأن المليــارات منهــا قــد ذهــب.
تبــ�ن
أمــا الدراســة المســتفيضة عــن  177نوعــا ً ي
بــأن معظمهــا قــد فقــد مــا ال يقــل مــن 40%
ين
الســن�
مــن مواطنهــا الجغرافيــة عــى مــدى
وأن نصفهــا تقريبــا قــد فقــدت  80%مــن تلــك
المواطــن خــال ت
الفــرة ي ن
بــ�  1900و.2015

ومــن الحيوانــات المهــددة باالنقــراض ،الفهــد
فلــم يتبقــى مــن الفهــود إال  7,000ف ي� عــام 2016
وهنــاك أقــل مــن  5,000مــن قــردة أ
الورنــج أوتــان
(مــا يعــرف بإنســان الغــاب) ف ي� بورنيــو وســومطرة
أ
الفريقيــة فقــد انخفضــت أعداهــا إىل
أمــا الســود إ
 43%منــذ عــام .2016
ويؤكــد هــؤالء العلمــاء بــأن االنقــراض الســادس
الكبــر يحصــل آ
الن بالفعــل وأن المجــال التخــاذ
ي
إجـراءات فعالــة يضيــق وأن هنــاك فســحة صغـ يـرة
مــن الوقــت ال تتجــاوز العقديــن أو ثالثــة عقــود ف ي�
الحــوال لمجابهــة هــذه أ
أحســن أ
الزمــة.
ـ� لفقــدان تلــك الحيوانــات هــو
إن العامــل الرئيـ ي
أزيــاد أعــداد البـ شـر وزيــادة نســبة النمــو الســكا�ن
ي
وارتفــاع وتـ يـرة االســتهالك خصوصـاً مــن.
وتقــول الدراســة أن هــذا االنحــدار الحــاد ف ي�
ال�يــة قــد أخــذ بالفعــل يؤثــر
أعــداد حيوانــات ب
ئ
ش
عــى النظــام البيــ ي الــذي تهبــه البيئــة للبــر
والحضــارة ش
الب�يــة.
وكانت الدراسة قد توصلت إىل النتائج التالية:
إن االنقــراض عــى مســتوى أعــداد الحيوانــات
اليــوم يحصــل بقيمــة تعــادل أضعــاف االنقـراض
الحاصــل أ
للنــواع .بيــد أن ذلــك يـ ش
ـؤ� إىل مقدمــة
انقــراض أ
الكبــر
النــواع ،لذلــك فــأن االنقــراض
ي
ف� كوكــب أ
الرض يحصــل بــأرسع ممــا يُعتقــد.
ي
ففقــدان أعــداد هائلــة مــن الحيوانــات أخــذت
بالفعــل تتلــف النظــام البيــئ ي ومــا يهبــه مــن
عوامــل تســاعد عــى نمــو الحضــارة ش
الب�يــة.

وعندمــا نأخــذ باالعتبــار هــذا االنتهــاك المخيــف
عــى أساســيات الحضــارة ،يجــب أن ال ننــى بــأن
مقــدرة أ
الرض عــى المســاعدة ف ي� ديمومــة الحيــاة،
بمــا فيهــا الحيــاة ش
الب�يــة ،إنمــا هــي مقيــدة
بنمــط الحيــاة ش
الب�يــة .وعندمــا يتــم مداولــة
أزمــة االنق ـراض فأنــه غالبــا مــا يتــم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى
عــدد محــدود مــن أنــواع الحيوانــات (المئــات مــن
النــواع) والـ تـ� انقرضــت إىل أ
ـ� أ
ماليـ ي ن
البــد ويُســلط
ي
الضــوء عــى انقراضــات ألنــواع أخــرى أكـ ثـر مــن
أ
النــواع المنقرضــة فعــاّ ،إال أن نظــرة عــى
خارطتنــا تقــدم صــورة ث
أكــر واقعيــة.
فهــي تــدل عــى أن ث
أكــر مــن نصــف عــدد
ت
ـ� كانــت ف ي� يــوم مــا تشــاركنا الحيــاة
الحيوانــات الـ ي
عــى أ
الرض قــد انقرضــت والمقــدرة بالمليــارات.
إن الفقــدان أو االنقراضــات ف ي� المســتقبل تعتمــد
عــى رسعــة إبــادة حيوانــات ال�يــة ف� أ
الرض
ب
ي
وكذلــك الفقــدان
النســ� ف ي� تنــوع النباتــات.
بي
إن أ
الرجحيــة ف ي� مســببات هــذه االنقراضــات
الكبــرة للحيوانــات تعــزى إىل أ
ش
المبــا�ة
الســباب
ي
تغيــر الموئــل واالضطرابــات المناخيــة
التاليــة:
ي
واالســتغالل المفــرط  ،والتلويــث ،وغــزو أ
النــواع،
أ
والمـراض وكذلــك الحــروب النوويــة المحتملة .إن
جميــع هــذه المســببات مرتبطــة بعضهــا ببعــض
ف
تأث�اتهــا
ي� أنمــاط معقــدة وغالبــا مــا تعــزز ي
عــى العوامــل أ
الخــرى .ولكــن قليــا ً مــا يشــار
آ
إىل محــركات النهائيــة لتلــك المســببات النيــة
ت
البــادة البيولوجيــة ،مثــل الزيــادة
ـ� تســبب إ
الـ ي

ويعــزى إىل انفج ـرات بركانيــة هائلــة ف� ســيب�يا الـ تـ� أدت إىل إحـ تـرار قــاس لـ أ
ش
ـ�رض.
االردوفي�
1.1االنقراض
ي
ي
ي
ي
ي
:)Endتاريخ أ(Ordovicianاضات ف
4.4انقراض العرص ت
اس (:) Triassic-Jurassic extinction
ر
الجوياس
ال�
رض،
ال
�
ر
االنق
أك�
ثالث
منذ  433مليون سنة وهو ن ب
ي
ي
ي
منذ  200مليون سنة ،ومرة أخرى يعزى إىل أنفجارات بركانية هائلة
:)Late Devonian
الديفو� فالمتأخر (extinction
2.2انقراض العرص
ي
 70%مــن أ
ث
(:)Cretaceous-tertiary mass extinction
الثال�
النـواع الحيــة أغلبهــا بحريــة ،بمــا فيــه جميع 5.5انقراض العرص
منــذ  360مليــون ســنة :اختفــى ي� هــذا العــر
ي
الطباش�ي ي
أ
شــهر بالتحديــد لقتلــه للدينوصــورات ويعــزى إىل
االنقــراض ال
منــذ  65مليــون ســنة
أن ـواع المرجان.
وهــوـ أ
ـا�ة بعــد حصــول براكـ ي ن
ـالرض وتحديــدا ف ي� المكســيك مبـ ش
ـ� هائلة
فإصطــدام لكويكــب عمــاق ب
3.3انقراض العرص بال�مي (:)Permian extinction
أ
ف
منــذ  250مليــون ســنة ويدعــى بالمــوت العظيــم بســبب اختفــاء  96%مــن الحيــاء ي� هــذا الوقــت ي� الهنــد.
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نقش بارز أ
للسود من الفسيفساء تزين جدران الشارع الرئيس ف� بابل -متحف ي ن
برل�
ي ي

المفرطــة ف ي� عــدد الســكان والزيــادة المفرطــة ف ي�
االســتهالك خصوصــا مــن قبــل أ
الغنيــاء وأن جميــع
المـ ش
ـؤ�ات تشـ يـر إىل انتهــاكات أقــوى عــى التنــوع
البيولوجــي خــال العقديــن القادمـ ي ن
ـ� وهــي تعكــس
صــورة كئيبــة عــن مســتقبل الحيــاة بمــا فيهــا حيــاة
البـ شـر.
أهلــرخ ،أحــد العلمــاء
وفســر بــول
يقــول بال�
ي
ي
ف
ين
المشــارك� ي� هــذه الدراســة“ :إن هــذا إالنــذار
ف
الجــدي الــذي ورد ي� تقريرنــا بحاجــة إىل أن يؤخــذ
بمحمــل الجــد ألن الحضــارة ش
الب�يــة تعتمــد
تمام ـاً عــى النباتــات والحيوانــات والكائنــات الحيــة
ئ
ت
ش
الــ� تــزود البــر بالنظــام البيــ ي
الدقيقــة ،ي
ض
ت
ن
بــ� عمليــات تلقيــح
الــروري الــذي يــرواح ي
ـر أ
النباتــات للمحاصيــل والحمايــة إىل تجهـ ي ز
الغذيــة
مــن البحــار وإدامــة منــاخ مطــاق وصالــح للعيــش”.
وأضــاف هــؤالء الباحثــون “ :مــن الواضــح إن
ئ
ـا� ســوف تكــون لــه عواقــب وخيمــة
المحــق إالحيـ ي
عــى النظــام البيــئ ي واالقتصــادي االجتماعــي.
ش
فالب�يــة ســتدفع ثمنــاً باهظــاً عــن إزالــة صــورة
الحيــاة ف� المــكان الوحيــد الــذي نعرفهــا �ف
ي
ي
ش
المــؤ�ات تــدل عــى المزيــد
الكــون ،وجميــع
ئ
مــن الهجمــات ش
حيــا� ف ي�
ال�ســة عــى التنــوع إال ي
ين
القادمــ� ،ممــا يعكــس صــورة قاتمــة
العقديــن
ش
عــى مســتقبل الحيــاة بمــا فيــه الحيــاة الب�يــة “.
ف
و� دراســات علميــة ســابقة قــال العلمــاء إن الثلــث
ي
أ
ت
تعتــر
الــ� تفقــد أعدادهــا ال ب
مــن آالف النــواع ي
آ
الن كائنــات مهــددة باالنقــراض ،إال أن نصــف
أ
خــرة.
عددهــا قــد اختفــى خــال العقــود ال ي
وإذا مــا علمنــا أن أ
الرض قــد فقــدت  200نــوع
مــن الفقريــات خــال المائــة عــام الماضيــة ،فــأن
العلمــاء يقولــون إن انقراضــات الحيوانــات تجــري

بمعــدالت أرسع ولــو أن تلــك االنقراضــات لتلــك
ت
ـ� جرت
الفقريــات قــد ســارت عــى نفــس الوتـ يـرة الـ ي
ف
ن
ـو� عام ـاً الماضيــة ،النقرضــت ي� فـ تـرة
خــال المليـ ي
 10,000عــام وليــس مائــة عــام .وهــم يشـ يـرون
بشــكل رمــزي إىل حالــة أ
الســود وهــم يقولــون:
«تاريخيــا كانــت أ
الســود تنتـ شـر ف ي� معظــم إفريقيــا
أ
وجنــوب أوروبــا ومنطقــة ش
الــرق الوســط وتمتــد
آ
مناطقهــا إىل الهنــد ،لكنهــا الن فقــدت معظــم
مراكــز تواجدهــا”.3
ويقــول بال�وفيســور ســتيوارت بيــم مــن جامعــة
ديــوك ف ي� الواليــات المتحــدة (وال عالقــة لــه بفريــق
الدراســة الحديثــة المذكــورة)“ :إن االســتنتاج العام
للدراســة صحيــح بيــد أنــه ال يتفــق معهــم بــأن
االنق ـراض الكبــر الســادس يجــري آ
الن ،فهــو لــم
ي
يقــع بعــد ،إال أننــا عــى حافتــه».
فيمــا تقــول ي ز
كولــرت مؤلفــة كتــاب
إل�ابيــث
ب
“االنقــراض الســادس» يجعلــون العالــم مكانــا
مجدبــاً للغايــة”.
ف
س ب ي� أس
وقالــت ي� مقابلــة لهــا مــع شــبكة ي
“ :CBSيجــب أن يكــون االنقــراض أمــراً اســتثنائياً
كبــر مــن
وغــر عاديــاً ،وعندمــا نعلــم أن عــددا ي
ي
النــواع قــد اختفــت إىل أ
أ
البــد أو أنهــا عــى وشــك
ف
االنقـراض ،فــأن ذلــك يشـ يـر ي� الواقــع إىل فـ تـرة غـ يـر
اعتياديــة وخطــرة للغايــة ف� تاريــخ أ
الرض”.
ي
ي
المحيطات هي األهم

ف
و� معــرض ســؤال الصحفــي بـراد بلومــر ف ي� مقابلــة
ي
أجراهــا لجريــدة االنديبندنــت ف ي� 2014 /02/16
مــع الكاتبــة قــال إن كتابهــا “االنق ـراض الســادس”
يقــر بــأن مــا مــن ســبب واحــد هــو المســؤول
عــن االنق ـراض الحاصــل ف� هــذه أ
اليــام ،فهنــاك
ي

التغيــر
الصيــد الجائــر وإزالــة الغابــات وهنــاك
ي
ف
أ ض
التغيــر المناخــي
ا� وهنــاك
ي
ي� اســتخدام الر ي
وهنــاك أحمضــة (زيــادة حموضــة) المحيطــات،
برأيــك ،مــا الســبب أ
ال ث
وتأثــراً ؟
كــر أهميــة ي
تقــول كولـ بـرت « :لــو أن الســؤال طــرح عــى العلماء
ألجابــوا بقولهــم إن مــا نفعلــه اليــوم بتغيـ يـر كيمياء
المحيطــات هــو العامــل أ
الكـ ثـر أهميــة ف ي� االنقراض
ن
ـا� أكســيد الكاربــون الــذي ننتجه
فنحــو ثلــث غــاز ثـ ي
ف
ونطلقــه إىل الهــواء ينتهــي المطــاف بــه ي� البحــار
ن
ـا� أكســيد الكاربــون ف ي� المــاء
وعندمــا يــذوب غــاز ثـ ي
فســوف ينتــج حمض ـاً وتلــك نتيجــة غـ يـر ســارة .إن
كيميــاء المحيطــات تميــل إىل أن تكــون مســتقرة،
تغيــر هــذه القــوى
وأنــه مــن الصعــب للغايــة
ي
الطبيعيــة ،إال أننــا ذللنــا مــن تلــك القــوى بقســاوة.
وعندمــا يحــاول النــاس إعــادة بنــاء بنيــة تاريــخ
ين
تخمــ� لمــا نقــوم بــه
المحيطــات ،فــإن أفضــل
بالمحيطــات أو طاقتنــا الكامنــة لفعــل ذلــك هــو
عــى درجــة مــن القــوة لــم يشــهد مثلهــا خــال 300
مليــون ســنة مضــت ،فتغيـ يـر كيميــاء البحــار يرتبــط
بأســوأ أزمــات االنقراضــات ف ي� التاريــخ”.
وكان الصنــدوق العالمــي للحيــاة بال�يــة قــد أصــدر
ش
العــا�
14ســبتم�  2014عــن إالصــدار
بيانــاً ف ي�
ب
أ
لحالــة حيــاة كوكــب الرض الــذي يتضمــن تحلي ـا ً
عــن  3,000نوع ـاً مــن الحيوانــات بـ ي ن
ـ� أن  50%مــن
تعــداد الحيوانــات قد فقــدت منذ العــام  .1970إن
هــذا الفقــدان ف ي� التنــوع البيـئ ي يحصــل بتفــاوت ف ي�

و� الـ شـرق أ
 -3أ
ف
ض
الوســط ف ي� بــاد الشــام والعـراق وأطـراف الجزيــرة العربيــة .أوهنــاك فالكثـ يـر مــن الشــهادات
ـا� ف ي� البلـ
الســود ف ي� المنطقـ أـة العربيــة كانــت متواجــدة حـ تـى بدايــات القـ
ـدان العربيــة ي
ـرن المـ ي
أ
ف
ث
ت
ن
ش
ـ� ذكرت
الحضــار
فعــن أالســود للرحالــة الوروبيـ يـ� الذيــن كــرت رحالتهــم إىل المنطقــة ي� القــرن التاســع عــر فللتعــرف عــى
ات القديمــة  ،كمــا توجــد الكثـ يـر الشـواهد عــن تواجــد الســود ي� المنطقة الـ ي
بالد آ
الشـ ي ن
ـوري�.
ـ� وزينــت تماثيلهــا أو نقوشــها جــدران المــدن القديمــة ي� بابــل أو
ي� الدب العـ ب ي
ـر� منــذ العــر الجاهـ ي
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ت
لتلــك االنقراضــات ،إىل ث
البازلــ�
كــرة الفيــض
ي
(ال� ي ن
اكــ�) واصطدامــات الكويكبــات وانخفــاض
ب
أ
أ
ث
البحــار هــي مــن الســباب الكــر احتمــاال
لالنقراضــات الكـ بـرى بالرغــم مــن أن أســباب أخــرى
تســاهم أيضــا ف ي� تلــك االنقراضــات ،بمــا فيهــا
ارتفــاع درجــة حــرارة أ
الرض وانخفاضهــا وانبعــاث
الميثــان وعــوز أ
ين
وكســج� للبحــار (فقــدان
ال
أ
ين
وكســج� مــن المحيطــات).
ال
النداء األخير

سالمة المحيطات عامل حاسم ف ي� االنقراض

الــدول ذات الدخــول الواطئــة ويقـ تـرن باالســتخدام
تز
الم�ايــد للمــوارد للــدول ذات الدخــول العاليــة.
ف
ولكــن الصنــدوق أعلــن ي�  27أكتوبــر  2016بــأن
أ
وال�مائيــات
أعــداد الثدييــات والطيــور والســماك ب
والزواحــف ف ي� أنحــاء العالــم ،تراجعــت بنحــو 60
ف ي� المائــة منــذ العــام  ،1970بســبب النشــاطات
ت
ش
ـ� تؤثــر ف ي� البيئــة.
الب�يــة الـ ي
ف
ش
وقــال الصنــدوق ي� تقريــر ،إن «مــؤ�اً أعــده
باســتخدام بيانــات مــن جمعيــة علــم الحيــوان ف ي�
لنــدن ،لقيــاس وفــرة التنــوع البيولوجــي ،تراجــع
بنســبة  % 58خــال ت
ين
الفــرة ي ن
العامــ� 1970
بــ�
و ،2012وإنــه ســيهبط إىل  % 67بحلــول العــام
 2020ف ي� ضــوء االتجاهــات الحاليــة».
وتحقــق جهــود الحفــاظ عــى البيئــة تأثـ يـراً ضئيــا
عــى مــا يبــدو ،إذ أظهــر المـ ش
ـؤ� تراجع ـاً أكـ بـر ف ي�
أعــداد كائنــات الحيــاة بال�يــة ،مقارنــة بمــا كان قبــل
نحــو عامـ ي ن
ـ�.
ف
وقــال المديــر العــام � الصنــدوق ماركــو ب ن
تي�،
ي
الم� ي
ف ي� بيــان حــول التقريــر الــذي ينـ شـره الصنــدوق كل
ين
عامــ�« :تختفــي الحيــاة بال�يــة ف ي� زمننــا بمعــدل
لــم يســبق لــه مثيــل» ،مضيفــاً« :يشــكل التنــوع
البيولوجــي أســاس ســامة الغابــات أ
والنهــار
والمحيطــات».
ش
المــؤ�  14ألفــاً و 200مصــدر علمــي
ويتبــع
جمعــت معلومــات عــن ثالثــة آالف و 700نــوع مــن
الفقاريــات ،وهــي مخلوقــات تـ تـراوح أحجامهــا بـ ي ن
ـ�
ضفــادع ف ي� حجــم حبــة البــازالء إىل حيتــان يصــل
طولهــا إىل  30ت
مــراً.

وأوضــح تقريــر الصنــدوق أن الزيــادة ف ي� أعــداد
ش
البــر تمثــل تهديــداً للحيــاة بال�يــة ،مــن خــال
بــ�ن
إزالــة الغابــات إلقامــة مــزارع ومــدن .ومــن ي
أ
ت
الــ� تهــدد الحيــاة بال�يــة،
العوامــل الخــرى ي
التلــوث أ
والنــواع الدخيلــة والصيــد وتغـ يـر المنــاخ،
لكــن مــا زالــت هنــاك فــرص للتصــدي لهــذه
االتجاهــات.
أ
الكثــر مــن العلمــاء اليــوم أن الدلــة
ويعتقــد
ي
تشــر إىل أن االنقــراض الســادس يحصــل اليــوم
ي
ف
واللــوم يقــع بشــدة عــى إالنســان ي� حصــول هــذا
الرسع ف� تاريــخ أ
االنقـراض الــذي قــد يكــون أ
الرض،
ي
ـال فأن نشــاطات
وهــم يــرون أنــه بنهايــة القرن الحـ ي
أ
شب�يــة مــن قبيــل التلــوث وتعريــة الرض(خصوصـاً
الغابــات لتحويلهــا إىل مــزارع أو مراعــي أ
للغنــام)
والفـراط ف� صيــد أ
الســماك تهجـ يـر الحيوانــات مــن
إ
ي
مواطنهــا إىل أماكــن أخــرى وضــخ كميــات هائلــة
مــن غــاز أكســيد الكاربــون ف ي� الجــو كلهــا أمــور قــد
وال�ية ف ي�
تــؤدي إىل اختفــاء نصــف كائنــات البحريــة ب
العالــم ويقودهــا إىل االنق ـراض.
ورغــم ان عمليــات االنقــراض هــي مميتــة ،إال
أنهــا قــد تفتــح البــاب لظهــور أنمــاط جديــدة مــن
الحيــاة ،فالديناصــورات ظهــرت بعــد حصــول
أكــر عمليــات االنقــراض ف ي� تاريــخ
واحــدة مــن ب
أ
الرض برميــان  -ترياســك قبــل نحــو  250مليــون
ين
ســنة ي ن
الحقبتــ� أي نحــو  65مليــون ســنة
وبــ�
اختفــت الديناصــورات وفســحت المجــال لظهــور
الثدييــات.
أ
إن العلمــاء قــد ضيقــوا مــن الســباب المحتملــة

لقــد أثــارت الدراســة ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج
قلقــا واســع النطــاق عالميــا وربمــا وصــف مصــادر
إعــام فرنســية الدراســة بالنــداء أ
الخـ يـر قــد جــاء
كصيحــة رجــاء ش
للب�يــة بــأن يتــرف المجتمــع
ـدول بجديــة تجــاه الحــد مــن ظاهــرة االنق ـراض
الـ ي
لتأث�اتهــا الســلبية عــى ديمومــة الطبيعــة وعــى
ي
الحضــارة ش
الب�يــة والبـ شـر عــى حــد ســواء.
وماذا بعد؟

ال منــاص مــن القــول أن باالنقــراض الســادس
أن لــم يكــن يجــري حاليــا فهــو آت اســتنادا إىل
المشــاهدات العلميــة وتقاريــر وأبحــاث ودراســات
العلمــاء والمؤسســات العلمية والجامعــات الرصينة
الحــوال فــأن ســكان أ
و� أحســن أ
ف
الرض ســيعانون
ي
مــن هــذا أ
المــر كمعاناتهــم مــن التغـ يـرات المناخيــة
وغ�هــا مــن المؤثــرات
وارتفــاع درجــة الحــرارة ي
آ
الحياتيــة ،ولكــن تبقــى دائمــا المــال معقــودة عــى
العقــاء وأصحــاب القــرار ألخــذ نظــر االعتبــار
بمــا يــورده هــؤالء العلمــاء مــن تحذي ـرات التخــاذ
سياســات ســليمة وتقويميــة تجــاه تحسـ ي ن
ـ� البيئــة
ت
واح�امهــا بصــورة عامــة ،ذلــك ألن االنقراضــات
الخمــس الكبـ يـرة الســابقة كلهــا حصلــت لحــوادث
ال�كانيــة
كارثيــة مرتبطــة بالطبيعــة كاالنفجــارات ب
الضخمــة والتغـ يـرات الحــادة ف ي� المنــاخ واصطــدام
الكويكبــات أ
بــالرض ،إال أن االنقــراض الســادس
يختلــف تمامــا عــن الخمســة أ
الوىل كمــا هــو واضــح
أ
لن إ
ـ� لهl .
النســان ســيكون هــو المســبب الرئيـ ي
المصادر:
http://www.telegraph.co.uk
https://www.worldwildlife.org
http://www.pnas.org
http://www.independent.co.uk
http://www.cbsnews.com
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ارتفاع صافي أرباح «العربية للطيران»
إلى  158مليون درهم خالل الربع
الثاني من العام 2017
أعلنــت العربيــة للطيــران (ش .م .ع) فــي الســابع مــن
أغســطس عــن تحقيــق نتائــج ماليــة قويــة خــال الربــع
الثانــي مــن العــام الحالــي المنتهــي فــي  30يونيــو
 ،2017لتواصــل بذلــك شــركة الطيــران االقتصــادي الرائــدة
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أداءهــا القــوي
والمســتدام.

للطــران أرباحــاً صافيــة قويــة
وســجلت العربيــة
ي
ف
ن
الثــا� والمنتهــي ي�  30يونيــو  2017فاقــت
للربــع ي
ين
المحللــ� وبلغــت  158مليــون درهــم
توقعــات
ت
إمــار ت يا� ،بزيــادة قدرهــا  21%مقارنــة بأربــاح الفــرة
ض
المــا� ت
والــ� بلغــت 131
ذاتهــا مــن العــام
ي
ي
مليــون درهــم .فيمــا ارتفعــت إاليــرادات خــال
ن
الثــا� مــن العــام  2017لتصــل إىل 906
الربــع
ي
ن
ـا� مــن
ـ
الث
ـع
ـ
الرب
ادات
ر
ـ
بإي
ـة
ـ
ن
ر
مقا
ـم،
ـ
دره
ـون
مليـ
ي
ت
والــ� بلغــت  894مليــون درهــم.
العــام 2016
ي
ت
ن
هــذا ونقلــت العربيــة للطـ يـران عــى مــ� أســطولها
ن
ث
ـا�
أكــر مــن  2.05مليــون مســافر خــال الربــع الثـ ي
ف
ن
حــ� وصــل معــدل إشــغال
مــن العــام  2017ي� ي
المقاعــد (نســبة عــدد المســافرين مقابــل عــدد
المقاعــد المتاحــة) إىل  79٪وهــو مــا يعتـ بـر معــدال ً
ف
الطــران.
مرتفعــاً ي� قطــاع ي
ن
ـا� ،رئيــس
وقــال الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ثـ ي
أ
ـال
مجلــس إدارة العربيــة للطـ يـران« :يعــد الداء المـ ي
القــوي الــذي حققتــه العربيــة للطـ يـران خــال الربع
ن
ـال خـ يـر دليــل عــى مــا تتمتع
الثـ ي
ـا� مــن العــام الحـ ي
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بــه ش
ال�كــة مــن كفــآه تشــغيلية عاليــة واسـ تـراتيجية
فعالــة» .وأضــاف« :بالرغــم مــن اســتمرار
نمــو ً
ف
الضغــوط عــى هوامــش الربحيــة ي� قطــاع الطـ يـران
بالمنطقــة ،ت
ش
مبــا� بــأداء
والــ� ترتبــط بشــكل
ي
االقتصــاد ومتغــرات أ
الســواق ،فقــد تمكنــا مــن
ي
تحقيــق نمــو مضطــرد وتســجيل أربــاح صافيــة قوية
وذلــك نتيجــة حســن إدارة التكاليــف التشــغيلية
ت
ت
ـ� نتبعهــا».
واســراتيجية النمــو الـ ي
ـا� أربــاح العربيــة للطــران خــال أ
ف
الشــهر
ي
وبلــغ صـ ي
الســت أ
الحــال إىل  261مليــون
الوىل مــن العــام
ي
ت
بالفــرة ذاتهــا
درهــم ،بزيــادة نســبتها  7٪مقارنــة
ض
ـا� .ووصلــت إالي ـرادات للنصــف
مــن العــام المـ ي
أ
الحــال إىل  1.716مليــار درهــم
الول مــن العــام
ي
واســتمرت الناقلــة االقتصاديــة الرائــدة تقديــم
خدماتهــا أل ث
كــر مــن  4.1مليــون مســافر خــال
النصــف أ
الول مــن العــام  ،2017كمــا واصــل
معــدل إشــغال المقاعــد (نســبة عــدد المســافرين
مقابــل عــدد المقاعــد المتاحــة) نســبته المرتفعــة
خــال ت
الفــرة ذاتهــا عنــد .79٪

ن
ـا�” :شــهدت العربيــة للطـ يـران نمــواً
وأضــاف آل ثـ ي
أ
كبــرا ف ي� عملياتهــا خــال النصــف الول مــن هــذا
ي
العــام حيــث واصلنــا إطــاق وجهــات جديــدة
وزيــادة القــدرة االســتيعابية عـ بـر مراكــز عملياتنــا مع
ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى الحــد مــن نســبة الكلفــة التشــغيلية“.
أ
واســتملت العربيــة للطـ يـران خــال النصــف الول
ين
مــن العــام  2017طائر ي ن
جديدتــ� مــن طــراز
تــ�
إيربــاص  A320وأطلقــت  12وجهــة جديــدة مــن
مراكــز عملياتهــا الخمــس ف ي� دول إالمــارات العربيــة
المتحــدة والمغــرب ومــر أ
والردن .وتخــدم
العربيــة للطـ يـران حاليـاً أكـ ثـر مــن  130وجهــة حــول
العالــم.
واختتــم حديثــه قائـاً” :نحــن واثقــون مــن اســتمرار
الطلــب ت ز
الم�ايــد عــى خدمــات الطـ يـران االقتصادي
أ
ف
ت
ـ�
عامــة والعربيــة للطـ يـران خاصــة ي� الســواق الـ ي
نعمــل بهــا .وبينمــا نواصــل خطــط التوســع �ف
ي
شــبكة وجهاتنــا ،نركــز دائما عــى الكفاءة التشــغيلية
بالضافــة إىل تقديــم خدمــات
ومراقبــة التكاليــف إ
القيمة المضافة لعمالئناl“.
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