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استشاري
الشارقة يناقش 

سياسة دائرة 
الموانئ البحرية 

والجمارك
ناقــش المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة، ضمــن أعمالــه لــدور 

االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي التاســع فــي 
جلســته الثامنــة، التــي عقــدت فــي 2018/01/11 بمقــره، سياســة 

ــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك بالشــارقة. دائ
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حضــر الجلســة الشــيخ خالــد بــن عبــد 
عضــو  القاســمي  ســلطان  بــن  اهلل 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة 
البحريــة  الموانــئ  دائــرة  رئيــس 
ــد  ــر عب ــد مي ــعادة محم ــارك، وس والجم
الرحمــن مديــر دائــرة الموانــئ البحريــة 
والجمــارك، وترأســتها ســعادة خولــة 
المجلــس  رئيــس  المــا  الرحمــن  عبــد 
ــى  ــق عل ــا بالتصدي ــاري وبدأته االستش
ســعادة  تــا  ثــم  الماضيــة،  الجلســة 
ــعيد  ــد س ــس أحم ــام للمجل ــن الع األمي
وأســماء  العــام  الموضــوع  الجــروان 

الطلــب. مقدمــي 
الجمــارك  قطــاع  إن  ســعادته  وقــال 
ــارة  ــي إم ــة ف ــذ البحري ــاع المناف وقط
الشــارقة شــهد تطــورًا كبيــرًا وقفــزة 
نوعيــة هائلــة فــي مختلــف السياســات 
الخطــط  بفعــل  واألنشــطة  والبرامــج 
وضعتهــا  التــي  الطموحــة  والبرامــج 
والجمــارك  البحريــة  الموانــئ  دائــرة 
االرتقــاء  فــي  أســهمت  والتــي 
أفضــل  إلــى  بخدماتهــا  المتواصــل 
الدائــرة  دور  وألهميــة  المســتويات، 
مــن  الوطنــي  االقتصــاد  دعــم  فــي 

وحمايــة  المســتثمرين  جــذب  حيــث 
ــور  ــى التط ــة إل ــي، إضاف ــج المحل المنت
الماحيــة  الحركــة  الســتقبال  الدائــم 
الجلســة  بحثــت  حيــث  المتزايــدة 
البحريــة  الموانــئ  دائــرة  سياســة 

العــام. للصالــح  والجمــارك 
ــن  ــد الرحم ــة عب ــعادة خول ــدت س وأك
المــا فــي كلمتهــا حــرص المجلــس 
الدائــرة  إعطــاء  علــى  االستشــاري 
دعــم  فــي  لدورهــا  نظــرًا  األهميــة 
والوطنــي  المحلــي  االقتصــاد 
وتشــجيع وجــذب المســتثمرين وتنميــة 
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قطاعاتهــا  مختلــف  فــي  االســتثمار 
تطويــر  مــن  بــه  تقــوم  ومــا  الحيويــة 
المتزايــدة  التجــارة  حركــة  الســتيعاب 
علــى موانــئ الشــارقة وتــداول البضائــع 

أنواعهــا. بمختلــف 
صاحــب  اهتمــام  إن  ســعادتها  وقالــت 
بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
حاكــم إمــارة الشــارقة ودعمــه الامحــدود 
الحثيثــة مــن  المتابعــة  للدائــرة وكذلــك 
بــن  محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو 
نائــب  ســلطان القاســمي ولــي العهــد 
حاكــم الشــارقة رئيــس المجلــس التنفيــذي 
إلمــارة الشــارقة كان لهمــا األثــر اإليجابــي 
كان  لــذا  الدائــرة،  عمــل  فــي  والكبيــر 
هــذه  تخصيــص  علــى  حريصــًا  المجلــس 
لمناقشــة مســتفيضة ومهمــة  الجلســة 
مــع دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك 
وممثليهــا ألننــا فــي المجلــس نؤمــن بــأن 
يكــون أداؤهــا معــززًا القتصــاد اإلمــارة 
الُمنجــزة. النجاحــات  لمختلــف  ومواكبــًا 

وأعربــت ســعادتها عــن ثقتها فــي الوصول 
مســاعدة  إلــى  والمناقشــات  بالمحــاور 
ــي  ــارك ف ــة والجم ــئ البحري ــرة الموان دائ
الرقــي بخدماتهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم 
شــتى  فــي  والتطــور  التنميــة  مســيرة 

المجــاالت خدمــًة ألبنــاء اإلمــارة.
مــن جانبــه، ثمــن الشــيخ خالــد بــن عبــد 
جهــود  كلمتــه  فــي  القاســمي  اهلل 
واهتمامــه  االستشــاري  المجلــس 
بــه مــن  بالدائــرة واســتعرض مــا يقــوم 
أعمــال وأنشــطة تعــد رافــدًا مــن الروافــد 
موجهــًا  الشــارقة،  إلمــارة  االقتصاديــة 
ــم  ــمو حاك ــب الس ــر لصاح ــكر والتقدي الش
الشــارقة وولــي العهــد لحــرص ســموهما 
علــى االرتقــاء بالمســيرة التنمويــة وتوفيــر 

الكريمــة. الحيــاة 
الــدرع  تمثــل  الدائــرة  أن  إلــى  وأشــار 
الواقيــة لألمــن الســيادي واالقتصــادي 
لعمليــات  التصــدي  خــال  مــن  للدولــة 
ومراقبــة  أنواعهــا  بمختلــف  التهريــب 
الســلطات  مــع  بالتنســيق  المنافــذ 
منظومــة  ضمــن  والمحليــة  االتحاديــة 

محكمــة. أمنيــة 

وأوضــح أن الموانــئ البحريــة الثاثــة، 
الحمريــة ومينــاء  مينــاء خالــد ومينــاء 
خورفــكان، تمثــل أهــم المنافــذ البحريــة 
لإلمــارة وتعتبــر الشــريان الرئيســي الــذي 
والتصديــر  االســتيراد  حركــة  يغــذي 
ومناولــة البضائــع حيــث تعتبــر الموانــئ 
ــرًا  ــة نظ ــة مهم ــد اقتصادي ــة رواف الثاث
لموقعهــا االســتراتيجي المطــل علــى 
الخليــج العربــي وخليــج عمــان والتــي 
بكافــة  حديثــة  طــرق  بشــبكة  ترتبــط 

إمــارات الدولــة.
ــرورة  ــرفت ض ــرة استش ــاف أن الدائ وأض
االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لمــا تمثله 
تغذيــة  اســتراتيجية فــي  أهميــة  مــن 
الحركــة االقتصاديــة لإلمــارة وخدمــة 
المجتمــع لــذا تــم تنفيــذ مشــاريع تنمويــة 
النمــو  واســتيعاب  دعــم  شــأن  مــن 
اإلمــارة  تشــهده  الــذي  االقتصــادي 
فــي  الدائــرة  وحرصــت  عــام،  بشــكل 
هــذا الســياق علــى إنشــاء شــبكة طــرق 
ــر  ــكل مباش ــة بش ــئ البحري ــط الموان لرب
مــع الطــرق االتحاديــة الســريعة لتســهيل 
حركــة البضائــع مــن وإلــى الموانــئ 
وهيئــة  الحمريــة  مينــاء  يرتبــط  حيــث 
المنطقــة الحــرة بالحمريــة بطريق مباشــر 
مــع شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد كمــا 
ــه  ــق يربط ــكان بطري ــاء خورف ــل مين يتص

ــه. ــارع مليح ــر ش ــارقة عب ــارة الش بإم
اهلل  عبــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ولفــت 
الشــارقة  إمــارة  أن  إلــى  القاســمي 
حــرة  مناطــق  إنشــاء  فــي  اهتمــت 
الســتقطاب رؤوس األمــوال األجنبيــة 
مــن خــال الترويــج لمفهــوم االســتثمار 
الجمركيــة  الرســوم  مــن  المعفــى 
مناطــق  نطــاق  فــي  الحــر  والتملــك 
بتســهيات  تتمتــع  حــرة  اقتصاديــة 
وأنظمــة أكثر مرونــة وتناســبًا لمتطلبات 
ــة  ــون حاضن ــة لتك ــتثمارات األجنبي االس
لهــم وألحقــت تلــك المناطــق بالمنافــذ 
لتســهيل  لإلمــارة  والجويــة  البحريــة 
عمليــة اإلنتــاج والتصديــر الخارجــي أو 
التوزيــع الداخلــي وفــق ضوابــط الســوق 

المحلــي.
الحــرة  المنطقــة  هيئــة  أن  وتابــع 
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بالحمريــة وهيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار 
الشــارقة الدولــي نجحتــا في اســتقطاب 
مختلــف القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة، 
األمــر الــذي أثــر بشــكل مباشــر فــي رفــع 
معــدالت النمــو فــي حركــة المنافــذ 
ووضــع المناطــق الحــرة فــي مصــاف 
أكبــر وأهــم المناطــق االســتثمارية الحرة 
فــي المنطقــة والعالــم، مشــيرًا إلــى 
إنشــاء مســتودعات  بصــدد  الدائــرة  أن 
ــة  ــة الصجع ــي منطق ــدة ف ــة جدي تخزيني
االســتعدادات  جانــب  إلــى  الصناعيــة، 
القائمــة حاليــًا الفتتــاح صالــة جديــدة 
متــن  علــى  المســافرين  الســتقبال 
ــكان. ــاء خورف ــي مين ــة ف ــفن البحري الس

كافــة  تواكــب  الدائــرة  أن  وأوضــح 
التطــورات فــي الدولــة وهــي تتجــه 
نحــو  إجراءاتهــا  مختلــف  فــي  حاليــًا 
الخدمــات الذكيــة إلــى جانــب تجديدهــا 
مطــار  فــي  التفتيــش  أجهــزة  كافــة 
الشــارقة الدولــي والتــي نالــت موافقــة 
ــة،  ــة االتحادي ــة النووي ــة الطاق ــن هيئ م
وأكــد أهميــة الشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص والــذي بلورتــه الدائرة بشــراكتها 
الفاعلــة مــع شــركة »غلفتينــر« الشــريك 
 3 تديــر  والتــي  للدائــرة  االســتراتيجي 
موانــئ خــارج الدولــة وهــي تســهم 
لخدمــات  التســويق  فــي  بدورهــا 
الدائــرة ورفــع أعــداد مناولــة الحاويــات، 
المجتمعيــة  الشــراكة  جانــب  إلــى 
تقديــم  فــي  والمتمثلــة  االســتراتيجية 
األعلــى  المجلــس  ألنشــطة  الرعايــة 
ــة دوره  ــك ألهمي ــرة وذل ــؤون األس لش

المجتمعيــة. التوعيــة  فــي 
كمــا أكــد أهميــة توســيع دور دائــرة 
فــي  والجمــارك  البحريــة  الموانــئ 
ــن  ــارقة م ــارة الش ــواطئ إم ــة ش حماي
الدائــرة  أعــدت  الســفن، حيــث  جنــوح 
مســودة قانــون يعطيهــا األحقيــة فــي 
درء أي ضــرر يحــدث علــى شــواطئها، 
دراســته  تتــم  القانــون  أن  إلــى  الفتــًا 
ــة فــي  ــرة القانوني ــل الدائ ــًا مــن قب حالي

ديــوان حاكــم الشــارقة.
ــر  ــد مي ــعادة محم ــار س ــه، أش ــن جانب م
عبــد الرحمــن إلــى أن دائــرة الموانــئ 

فــي  تحــرص  والجمــارك  البحــرية 
ــل  ــدام األمثــ ــى االستخـ ــول علـ الحصـ
البحريــة،  الشارقـــة  موانــئ  لدائـــرة 
لتعزيــــز االقتصــاد الوطنـــي وتحقيـــق 
االقتصــادي  الهيكـــل  فــي  التنميـــة 
موانــئ  دائــرة  وتقــدم  لإلمـــارة 
خدميــة  أعمــااًل  البحريــة  الشــارقة 
وتشــغيلية فــي مجــال تنظيــم حركــة 
مــن  والمغــادرة  القادمــة  الســفن 
الخاصــة  البحريــة  الموانــئ  وإلــى 
الســفن  وإرشــاد  الشــارقة  بإمــارة 
مســبقًا  المحــدد  المينــاء  وإلــى  مــن 
بكافــة  الســفن  وتحميــل  وتفريــغ 
المتطلبــات  المختلفــة وفــق  البضائــع 
ــحن  ــل الش ــن وكي ــبقًا م ــددة مس المح
وغيرهــا مــن األعمــال بجانــب التخليــص 

. كــي لجمر ا
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بأحجامهــا  المشــاريع  معــدات  تمتــاز 
الكبيــرة جــدُا وأوزانهــا الثقيلــة، لذلــك 
مســبقة  إجــراءات  اتخــاذ  يتطلــب 
ــفن،  ــي الس ــحنها ف ــة لش ــات خاص وترتيب
تجــرى  لنقلهــا  طريقــة  أفضــل  وإن 
بواســطة ســفن متخصصــة لنقــل وشــحن 
فــي  االســتثنائية  الكبيــرة  المعــدات 
أحجامهــا وأوزانهــا والتــي تلبــي أهــداف 

المعــدات. هــذه  لمثــل  النقــل 
جيفليــن«،  »جمبــو  الســفينة  وتعتبــر   
الثقيلــة  النقــل  ســفن  مــن  واحــدة 
المعــدات  وشــحن  لنقــل  المتخصصــة 
الكبيــرة ، التــي وردت إلــى  مينــاء الحمرية  
مؤخــرًا لغــرض نقــل معــدات مشــاريع 
اســتثنائية فــي أحجامهــا وأوزانهــا، عبــارة 
ــة  ــاريع زن ــيين للمش ــكيلين هندس ــن تش ع

الواحــد منهــا نحــو 500 طــن.
متــر   144.1 الســفينة  طــول  ويبلــغ   

شــحن معــدات ضخمة
يــــة في مينـــاء الـحمر
ــه اســتقبال أنواعــًا  ــاء متعــدد األغــراض وبإمكان ــه مين ــة ،  بأن ــاء الحمري ــاز مين يمت
ــي  ــه الت ــى طــول أرصفت ــاه عل ــع ولعمــق المي مختلفــة مــن الســفن لنقــل بضائ
تصــل إلــى اربعــة عشــرة متــرا، فــإن تلــك األرصفــة تكــون مثالية الســتقبال وشــحن 

ــرة. المعــدات والحمــوالت الكبي

وبعــرض 26.7 متــر وبإجمالــي حمولــة 
مســجلة قدرهــا 15,022 طنــًا  وبصافــي 

4506 أطنــان.  حمولــة 
يذكــر إن مينــاء الحمريــة يقــوم باســتقبال 
ــع  الســفن المختلفــة ويتعامــل مــع جمي
أنــواع البضائــع مثــل المعــدات الثقيلــة 
المكيســة  والبضائــع  الصــب  وبضائــع 
الصناعيــة  الصــب  وبضائــع  والحبــوب 

والكيمياويــة. النفطيــة  والمنتجــات 
إضافــة إلــى ذلــك هنــاك المينــاء الداخلــي 
ــي  ــاء الرئيس ــق بالمين ــو ملح ــة وه للحمري
ــى  ــل إل ــي تص ــه الت ــول أرصفت ــاز بط ويمت
ــق  ــى عم ــل أقص ــرات ويص ــتة كيلومت س
للميــاه علــى تلــك األرصفــة 9 أمتــار  وهي 
تقــدم خدمــات تخزيــن المنتجــات النفطيــة 
المســاندة ألعالــي  البحريــة  والخدمــات 
الحــرة  المنطقــة  ومســتثمري  البحــار 

بالحمريــة فــي القطــاع البحــري.  
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ومــن الجديــر بالذكــر أن الموانــئ البحريــة 
تمتــاز  الشــارقة  إمــارة  فــي  الثاثــة 
ــع  ــي مواق ــع ف ــة إذ تق ــا العالي بحيويته
اســتراتيجية مختلفــة فــي إمــارة الشــارقة 
تخــدم المنطقــة الصناعيــة الكبيــرة فــي 
الشــارقة والمناطــق الصناعيــة المجــاورة 
فــي اإلمــارات المجــاورة األخــرى ، حيــث 
مدينــة  قلــب  فــي  خالــد  مينــاء  يقــع 
الحمريــة  مينــاء  يقــع  بينمــا  الشــارقة 
فــي  الحــرة  المنطقــة  ضمــن  الواعــد 
ــة  ــة الحمري ــة وبالقــرب مــن ضاحي الحمري
مدينــة  مــن  كيلومتــرًا   15 بعــد  علــى 
الشــارقة والــذي يوفــر خدمــات أساســية 
كبيــرة للمنطقــة الحــرة بالحمريــة بمــا 
ــه المســتثمرون فــي مجــال الصناعــة  في
وهــذان   . المنطقــة  فــي  البحريــة 
ــي،  ــج العرب ــاءان يقعــان علــى الخلي المين
بينمــا يمتــاز مينــاء خورفــكان بموقعــه 
علــى ســاحل خليــج عمــان فــي الطــرف 
الشــرقي مــن اإلمــارة وضمــن مدينــة 

خورفــكان.  
ــكاد يكــون مكرســًا  ــاء المذكــور ي والمين
ــي  ــاهم ف ــو يس ــات وه ــة الحاوي لمناول
دولــة  فــي  البحــري  القطــاع  تعزيــز 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة  لمواصفاتــه 
الفنيــة العاليــة وأهليتــه ألن يكــون قبلــة 
ــة  ــات العماق ــن الناق ــل م ــدث جي ألح

فــي العالــم فــي المســتقبل.  

الشحن العام لموانئ 
الشارقة يرتفع خالل 2017
ــاء خورفــكان  ــد ومين ــاء خال ــئ الشــارقة )مين ــات الخاصــة بموان  أظهــرت اإلحصائي
ومينــاء الحمريــة( ارتفــاع مســتوى التعامــل مــع بضائــع الشــحن العــام خــال العــام 
2017.  ولــم يكــن ارتفــاع األداء ممكنــًا مــن دون المســاهمة الجماعيــة لعــدة 
عوامــل مؤثــرة، منهــا البنيــة التحتيــة للموانــئ والــدور اللوجيســتي المتطــور 

ــز األداء. ــي تعزي ــاعد ف والمس
وخــال الفتــرة مــن األول مــن ينايــر وحتــى نهايــة ديســمبر  2017 ارتفعــت بضائــع 
الشــحن العــام مــن 871,157 طنــًا خــال العــام 2016 إلــى 1,146,950 طنــًا 

ــبة 31.6%.  ــام 2017 بنس ــال الع خ
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إن دائــرة الموانــئ البحريــة  والجمــارك، 
البيئــة  حمايــة  فــي  بشــدة  الملتزمــة 
تتبنــى  الســاحلية  والمناطــق  البحريــة 
سياســة صارمــة فــي تطبيــق القوانيــن 
اإلمــارات  دولــة  وقوانيــن  المحليــة 
بحمايــة  المتعلقــة  المتحــدة  العربيــة 
الدوليــة  المعاهــدات  بمــا فيهــا  البيئــة 
التلــوث  لمنــع  االتفاقية الدوليــة  مثــل 
ــول. ــم المارب ــة باس ــفن المعروف ــن الس م
وفــي ســياق تحقيــق ذلــك، تــم إنشــاء 
مينــاء  فــي  بيئيــة  معالجــة  وحــدة 
اإلمــارات  شــركة  بــإدارة  خورفــكان 
مــع ســلطة  بالتعــاون  البيئيــة  للحمايــة 

خورفكان:
ميناء صديق للبيئة

 يعتبــر  مينــاء خورفــكان مفصــًا رئيســيا لمناولــة الحاويــات وهــو أحــد  موانــئ 
البحريــة الثاثــة فــي الشــارقة.

ــغ  ــرًا ويبل ــه ســتة أرصفــة بطــول 1880 مت ــج عمــان ول ــى خلي ــاء عل  يقــع المين
ــك األرصفــة 20 رافعــة  ــرًا وتخــدم تل ــه 16 مت ــاه في الحــد األقصــى لعمــق المي
جســرية لمناولــة الحاويــات بيــن الســفن واألرصفــة، وهــو مصنــف بأنــه واحــد من 
أفضــل الموانــئ البحريــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة والعالــم.

الشــارقة. موانــئ 
وتعتبــر تلــك الوحــدة األكبر فــي المنطقة 
الصابــورة  ميــاه  ومعالجــة  الســتقبال 
والرواســب )بمــا فيهــا كــدارة الزيــوت( 
المشــمولة باتفاقيــة الماربــول. وبإمــكان 
ــاحة  ــى مس ــيدة عل ــدة  المش ــذه الوح ه
معالجــة  مربــع  متــر   13,000 قدرهــا 
جميــع أنــواع النفايــات النفطيــة وتدويرها 
إلــى مــواد قابلــة لاســتفادة مجــددًا بمــا 
فيهــا ميــاه الصابــورة والرواســب األخــرى.  
بتطبيقــه  البيئــي  المرفــق  ويمتــاز هــذا 
ــاه  ــة وإدارة مي ــة لمراقب ــة الدولي االتفاقي

الصابــورة والرواســب للســفن. 

صورة تبني معدات وحدة املعالجة يف ميناء خورفكان
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اجتمــاع  خــال  اإلمــارات  فــوز  عــن  اإلعــان  وتــم 
الجمعيــة العموميــة العاديــة الثاثيــن للمنظمــة فــي 
ــا التنافســية التــي  لنــدن، وســط إشــادة دوليــة بالمزاي
ــاء  ــي االرتق ــر ف ــوري ومؤث ــدور مح ــام ب ــا للقي تؤهله
نمــو  عجلــة  ودفــع  الدوليــة،  البحريــة  بالمنظومــة 

التجــارة البحريــة العالميــة.

اإلمارات تفوز بعضوية 
مجلس المنظمة البحرية 
الدولية ضمن الفئة )ب(

فــازت دولــة اإلمــارات بعضويــة مجلــس المنظمــة البحريــة الدوليــة، ضمــن الفئــة الثانيــة »ب« فــي 
إنجــاز عالمــي هــو األول لدولــة عربيــة، بعــد منافســة قويــة مــع 11 دولــة مــن كبريــات الــدول الرائــدة 
ــل  ــدا والبرازي ــا والســويد وهولن ــى رأســها، ألماني ــة بحــرًا، وعل ــة المحمول فــي مجــال التجــارة الدولي

واألرجنتيــن وفرنســا وأســتراليا.

ــف  ــد بلحي ــن محم ــداهلل ب ــور عب ــي الدكت ــّدم معال تق
النعيمــي، وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة، رئيــس مجلــس 
ــة،  ــة والبحري ــة للمواصــات البري ــة االتحادي إدارة الهيئ
مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  بأســمى 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل، وصاحــب الســمو الشــيخ 



21

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الــوزراء حاكــم  رئيــس مجلــس  الدولــة 
دبــي، رعــاه اهلل، وصاحــب الســمو الشــيخ 
ــد  ــي عه ــان، ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
ــد األعلــى للقــوات  أبوظبــي نائــب القائ
التاريخــي،  الفــوز  بمناســبة  المســلحة، 
ــي  ــة ف ــة مهم ــه محط ــد أن ــذي أّك وال
مســيرة اإلمــارات نحــو الريــادة والنهضــة 
ــى درب  ــة عل ــوة متقدم ــاء، وخط والنم

الدولــة  حضــور  ترســيخ 
ومنافــس  مؤثــرة  كقــوة 
الخريطــة  علــى  قــوي 

البحريــة الدوليــة.

أن  معاليــه  وأوضــح 
مجلــس  بعضويــة  الفــوز 
ــة  ــة الدولي ــة البحري المنظم
ــل  ــة، يمث ــة الثاني ــن الفئ ضم
ــى  ــاف إل ــدًا يض ــازًا جدي إنج
اإلمــارات  دولــة  ســجل 
بالمكتســبات  الحافــل 
إلــى  الفتــًا  الحضاريــة، 
أنــه يمهــد الطريــق أمــام 
مرحلــة جديــدة مــن الريــادة 
تفعيــل  عبــر  العالميــة 
مســاهمة اإلمــارات فــي 
تطويــر األنظمــة والقوانيــن 
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت الدولي
العالميــة  التجــارة  تطويــر 

الدولــي. البحــري  والشــحن  والنقــل 

ولفــت معاليــه إلــى أّن دولــة اإلمــارات 
الوحيــدة  العربيــة  الدولــة  هــي 
مجلــس  بعضويــة  والفائــزة  المرشــحة 
المنظمــة البحريــة الدوليــة ضمــن الفئــة 
الثانيــة، مدعومــًة بإمكانــات متطــورة 
ومزايــا تنافســية، جعلتهــا جديــرة بالفــوز، 
مثمنــًا دعــم الــدول الشــقيقة والصديقــة 
لملــف الترشــح، ومشــيدًا بالعمــل الجــاد 
الداعــم  للفريــق  الحثيثــة  والمســاعي 
ــيدًا  ــكل تجس ــذي ش ــح، وال ــف الترش لمل
حقيقيــًا للجهــود الفاعلــة بيــن القطاعيــن 
شــأن  إلعــاء  والخــاص  الحكومــي 
الدولــة عالميــًا. وتقــّدم بجزيــل الشــكر 

والتقديــر إلــى وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي، والموانــئ والســلطات البحريــة 
مــا  علــى  العمــل  وفريــق  المحليــة، 
قدمتــه مــن جهــود دؤوبــة ومســاهمات 
قّيمــة كان لهــا األثــر األكبــر فــي تحقيــق 
إن مكتســبات  التاريخــي. وقــال  الفــوز 
وإنجــازات اإلمــارات ال تقــف عنــد حــد، 
مــا يدفعهــا قدمــًا إلــى مواصلــة دورهــا 
العالميــة  التجــارة  فــي  التنافســي 

واالقتصــاد الدولــي، فــي الوقــت الــذي 
نطــاق مشــاريع  لتوســيع  فيــه  تســتعد 
المحليــة  الموانــئ  وتوســعة  تطويــر 
ــة بقيمــة تصــل إلــى  باســتثمارات إجمالي
ــار درهــم خــال الســنوات  نحــو 157 ملي
المقبلــة، مــع التركيــز علــى نقــل تجربتهــا 
الرائــدة فــي إدارة وتشــغيل 77 مينــاء 
ــة  ــئ حيوي ــا موان ــا فيه ــم، بم ــي العال ف
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 

وأوروبــا.

بعضويــة  اإلمــارات  دولــة  فــوز  يأتــي 
مجلــس »المنظمــة البحريــة الدوليــة« 
تاريخــي  كإنجــاز  الثانيــة  الفئــة  ضمــن 
يمهــد الطريــق أمــام مرحلــة جديــدة مــن 

نمــو وازدهــار االقتصــاد الوطنــي، ســّيما 
وأنــه دفعــة قويــة باتجــاه تعزيــز ثقــة 
والدولييــن  اإلقليمييــن  المســتثمرين 
البحري العالمــي  المجتمــع  ورواد 
والمقومــات  الواعــدة  بالفــرص 
ضمــن  المتاحــة  االســتثمارية 
والتجــارة  القطاع البحري المحلــي 
مــا  ظــل  فــي  العالميــة،  البحريــة 
ــتية  ــة لوجس ــات بحري ــن خدم ــه م يقدم
عاليــة المســتوى يتجــاوز عددهــا 
نخبــة  بإشــراف  خدمــة   20,000
الكــوادر البشــرية المؤهلــة ممــا 
فــي  جنســية،   220 عــن  يزيــد 
القطاع البحري حاليــًا  أن  حيــن 
االقتصــاد  فــي   5% بـــ  يســاهم 
الوطنــي وســط توقعــات بارتفــاع 

.25% إلــى  لتصــل  مســاهمته 

وشــّكل الفــوز محطــة هامــة فــي 
تقودهــا  التــي  الريــادة  مســيرة 
الخارطــة  علــى  اإلمــارات  دولــة 
البحريــة العالميــة للوصــول إلــى 
مصــاف المراكــز البحريــة الرائــدة 
فــي العالــم. وتّتجــه أنظــار العالــم 
اليــوم إلــى اإلمــارات التــي نجحــت 
ــحين  ــوى المرش ــة أق ــي منافس ف
لتحــرز قصــب الســبق عربيــًا فــي 
االنضمــام إلــى العضويــة ضمــن 
ــن  ــعى م ــي تس ــة »ب«، والت الفئ
خالهــا إلــى تعزيــز ريادتهــا العالميــة عبــر 
إضفــاء المزيــد مــن القيــمة إلــى التجــارة 
البحري الدولــي  والنقــل  العالميــة 
والشــحن البحري من خــال مشــاركتها 
والتشــريعات  القوانيــن  ســن  فــي 
العالميــة،  البحريــة  بالتجــارة  المتعلقــة 
قوامهــا  متينــة  ركائــز  إلــى  اســتنادًا 
ــتثمار  ــكار واالس ــر واالبت ــث والتطوي البح
االرتقــاء  علــى  التركيــز  مــع  البشــري 
واألمــن  البحريــة  الســامة  بسياســات 

البيئــي.

إنجــازات نوعيــة وتطلعــات طموحــة 
لإلمــارات

ــف  ــداهلل بلحي ــور عب ــي الدكت ــد معال أّك
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ــة رئيــس مجلــس  ــة التحتي ــر تطويــر البني النعيمــي، وزي
ــة،  ــة والبحري ــة للمواصــات البري ــة االتحادي إدارة الهيئ
البحريــة  »المنظمــة  مجلــس  بعضويــة  الفــوز  بــأّن 
ــراغ،  ــن ف ــأِت م ــم ي ــة ل ــة الثاني ــن الفئ ــة« ضم الدولي
ــة  ــة باإلنجــازات النوعي ــاج مســيرة حافل وإنمــا جــاء نت
فــي تطويــر أحــد أســرع القطاعات البحري نمــوًا فــي 
ــتراتيجية  ــى اس ــتنادًا إل ــط، اس ــرق األوس ــة الش منطق
ومرافــق  متكاملــة  تحتيــة  بنيــة  إليجــاد  طموحــة 
ــًا.  ــل عالمي ــن األفض ــن بي ــر م ــورة تعتب ــتية متط لوجس
ولفــت معاليــه إلــى أّن اإلمــارات نجحــت فــي أن 
تصنــع لنفســها مكانــة مرموقــة كقــوة مؤثــرة علــى 

الخارطــة البحريــة اإلقليميــة والدوليــة.

العبــًا  اإلمــارات  »تعتبــر  النعيمــي:  وأضــاف 
ضمــن  االســتثماري  النشــاط  دفــع  فــي  رئيســًا 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  القطاع البحري فــي 
ــن 170 إلــى  ــراوح بي ــًا يت ــذي يشــهد نمــوًا إجمالي وال
ــار دوالر أمريكــي خــال الفتــرة بيــن عامــي  190 ملي
علــى  حاليــًا  الدولــة  تســتحوذ  إذ  و2017.   2014
ــتثمارات  ــي اس ــن إجمال ــن 30 و%35 م ــّدر بي ــا يق م
تقريبــا  يعــادل  مــا  أي  القطاع البحري اإلقليمــي، 
66 مليــار دوالر أمريكــي. وممــا ال شــك فيــه بــأّن 
الفــوز بعضويــة مجلــس »المنظمــة البحريــة الدوليــة« 
ضمــن الفئــة »ب« ســتمهد الطريــق أمــام الدولــة 
لاضطــاع بــدور محــوري فــي رســم مامح مســتقبل 
مــن  باالســتفادة  البحري العالميــة،  المنظومــة 
مقوماتهــا التنافســية وتجربتهــا الرائــدة باعتبارهــا بيئــة 
حاضنــة لـــ 20 مينــاء ينــدرج عــدد منهــا ضمــن قائمــة 
أفضــل 10 موانــئ عالميــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة 
المتطــورة فــي مجــال النقــل والشــحن البحري، إلــى 
جانــب نجاحهــا الافــت فــي إدارة وتشــغيل 78 مينــاء 
فــي العالــم، بمــا فيهــا موانــئ حيويــة فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا.«

وأردف النعيمــي بالقــول: »يحفــل ســجل اإلمــارات 
الــدول  إحــدى  منهــا  جعلــت  اســتثنائية  بإنجــازات 
العشــر األوائــل عالميــًا فــي كثافــة حركــة الحاويــات 
ــي  ــتراتيجي ف ــع اس ــًة بموق ــئ، مدعوم ــي الموان ف
ــتحواذ  ــا لاس ــي يؤّهله ــج العرب ــة الخلي ــب منطق قل
علــى النصيــب األكبــر مــن إجمالــي حجــم مناولــة 
 .60% بنحــو  المنطقــة  فــي  والبضائــع  الحاويــات 
ــيدة،  ــا الرش ــديدة لقيادتن ــات الس ــل التوجيه ــي ظ وف
البنيــة  بتطويــر  الفتــًا  اهتمامــًا  الحكومــة  أولــت 
لتحقــق  العالميــة  المعاييــر  أعلــى  وفــق  التحتيــة 

المرتبــة  إلــى  نجاحــًا غيــر مســبوق فــي الوصــول 
األولــى إقليميــًا وعربيــًا والرابعــة عالميــًا فــي مجــال 
ــًا  ــة عالمي ــئ والسادس ــة للموان ــة التحتي ــودة البني ج
فــي بنيــة الموانــئ البحريــة فــي »مؤشــر التنافســية 
ــى الفــوز التاريخــي  ــا إل 2014-2015«. وننظــر بدورن
ــة  ــة الدؤوب ــاعي الوطني ــة للمس ــة قوي ــاره دفع باعتب
لترســيخ حضــور اإلمــارات كمســاهم بــارز فــي تســريع 
وتيــرة نمــو التجــارة البحريــة عالميــًا، ســّيما وأنهــا تعتبــر 
حاليــًا إحــدى أكبــر 10 دول مــزودة للنفــط والغازإلــى 
التجــارة البحريــة العالميــة، فــي الوقــت الــذي يتوقــع 
فيــه ارتفــاع إنتــاج النفــط الخــام مــن 2.9 مليــون 
ــول  ــًا بحل ــل يومي ــن برمي ــى 4 مايي ــًا إل ــل يومي برمي
ــع إلــى الســير قدمــًا علــى درب  العــام 2040. ونتطل
االبتــكار واالســتثمار فــي البحــث والتطويــر والعنصــر 
مســتقبل  واستشــراف  لصنــع  المؤهــل  البشــري 
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ــا  ــب أعينن ــن نص ــري، واضعي القطاع البح
ــي  ــة والت ــادة الحكيم ــة القي ــة رؤي ترجم
تتجســد فــي أهــداف »مئويــة اإلمــارات 
2071« الراميــة إلــى جعــل اإلمــارات 
وأكثرهــا  العالــم  فــي  دولــة  أفضــل 

ــًا.« تقدم

مسيرة متميزة للقطاع البحري في 
اإلمارات 

جــاء الفــوز بعضويــة مجلــس »المنظمــة 
ــة  ــة الثاني ــن الفئ ــة« ضم ــة الدولي البحري
تتويجــًا لنجــاح اإلمــارات فــي تبــوؤ مراكز 
ــة  ــى الخارط ــًا عل ــًا وعالمي ــة عربي متقدم
الثاقبــة  الــرؤى  ظــل  فــي  البحريــة، 
والتوجيهــات الســديدة للقيــادة الرشــيدة 

ودعمــًا  كبيــرًا  اهتمامــًا  أولــت  التــي 
عالميــة  موانــئ  لتطويــر  محــدودًا  ال 
ــة  ــريان النهض ــا ش ــًا بأنه ــتوى، إيمان المس
لتحقيــق  أساســية  وركيــزة  والتفــوق 
التنميــة الشــاملة. وتمكنــت اإلمــارات من 
جعــل موانئهــا مــن بيــن األفضــل عالميــًا، 
»موانــئ  وصــول  يؤكــده  مــا  وهــو 
دبــي العالميــة« إلــى مصــاف أكبــر 4 
مشــغلي موانــئ فــي العالــم واختيــار 
ــر  ــل علــي« ضمــن قائمــة أكب ــاء جب »مين
10 موانــئ عالميــة مــن حيــث اإلنتاجيــة 
فــي العــام 2016. وتتواصــل الجهــود 
مســتقبل  الستشــراف  اليــوم  الوطنيــة 
الخطــط  القطاع البحري ووضــع 
التنمويــة الشــاملة والمتكاملــة والقــادرة 

اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق  علــى 
وخلــق بنيــة تحتيــة متكاملــة وضامنــة 
المســتدامة،  التنميــة  الســتمرارية 
لتحقيــق مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة لـــ 
»رؤيــة اإلمــارات 2021«، الراميــة ألن 
ــًا  ــى عالمي ــارات األول ــة اإلم ــون دول تك
فــي جــودة البنيــة التحتيــة للمطــارات 

والطــرق. والموانــئ 

طــرق ابتكاريــة الستشــراف مســتقبل 
ــري القطاع البح

أدركــت دولة اإلمارات أهمية استشــراف 
القطاع البحري بأســاليب  مســتقبل 
ــات  مبتكــرة، واكتشــاف الفــرص والتحدي
مبكــرًا، وتوظيــف اإلبــداع واالبتــكار في 
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عمليــة تحليــل التحديــات المســتقبلية ووضــع وتنفيــذ 
الخطــط االســتباقية فــي خدمــة التطويــر المســتدام 
للقطاع البحــري، بمــا يتــواءم مــع متطلبــات المســيرة 
التنمويــة الطموحــة التــي تقودهــا دولــة اإلمــارات، 
وقيادتهــا نحــو تحقيــق إنجــازات نوعيــة تســاهم فــي 
خدمــة مصالــح الدولــة الحاليــة والمســتقبلية، ليكــون 
القطاع البحري مســاهمًا رئيســًا فــي دفــع عجلــة 
ــادر  ــع مص ــة تنوي ــم سياس ــادي، ودع ــو االقتص النم

الدخــل اســتعدادًا لمرحلــة مــا بعــد النفــط.

وتســعى دولــة اإلمــارات إلــى إرســاء دعائــم االبتكار 
والمعرفــة والتحــول الذكــي والبحــث والتطويــر 
وقواعــد  أســس  وابتــكار  القطاع البحــري،  فــي 
مصــاف  إلــى  وصولهــا  فــي  تســاهم  متطــورة 
ــب  ــى جان ــاع، إل ــذا القط ــي ه ــة ف ــدول المتقدم ال
المســتوى  القطاع البحري علــى  تنافســية  تعزيــز 
ــا  ــن أن تقدمه ــي يمك ــاهمات الت ــي، والمس الدول
الدولــة فــي ســبيل ابتــكار وتطويــر معاييــر الماحــة 

ــم. ــي العال ــة ف البحري

تطوير البنية التحتية للقطاع البحري
ــة اإلمــارات، ومازالــت، قصــارى جهدهــا  بذلــت دول

فــي ســبيل تطويــر البنيــة التحتيــة البحريــة، مثــل 
الماحــة  النقل البحري وخدمــات  خدمــات 
والهيدوغرافيــا واألرصــاد الجويــة، باإلضافــة إلــى 
االســتجابة  وخدمــات  واإلنقــاذ  البحــث  خدمــات 
للطــوارئ ومرافــق الموانــئ، فضــا عــن تدابيــر 
تيســير التجــارة ومناولــة البضائــع والنظم اللوجســتية. 
االســتثمارات  ظــل  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتتعــزز 
والتوســعة  التطويــر  مشــاريع  فــي  الضخمــة 
للموانــئ المحليــة، والتــي يتوقــع أن تصــل قيمتهــا 
إلــى 157 مليــار درهــم خــال الســنوات القليلــة 

المقبلــة.

االستثمار البشري .. في مقدمة األولويات
االســتثمار  خــال  مــن  اإلمــارات،  دولــة  تهــدف 
ــى  ــري، إل ــي القطاع البح ــرية ف ــوادر البش ــي الك ف
ــة  ــد اإليجابي ــزز العوائ ــدة تع ــاق جدي ــاف آف استكش
وتدريــب  تطويــر  إلــى  وتســعى  القطــاع،  لهــذا 
المــوارد البشــرية المواطنة لتأســيس قاعدة واســعة 
بمهــارات وكفــاءات  يتمتــع  الشــاب  الجيــل  مــن 
نوعيــة تؤهلــه إلــى قيــادة القطاع البحري خــال 
المرحلــة المقبلــة وتحقيــق التنميــة البشــرية. وصعيــد 
ــة  ــودًا حثيث ــارات جه ــذل اإلم ــم، تب ــب والتعلي التدري
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ــة  لارتقــاء بالكفــاءات البشــرية المؤهل
القطاع البحــري،  نمــو  عجلــة  لدفــع 
تماشــيًا مــع أهــداف »مئويــة اإلمــارات 
2071« المتمحــورة حــول االســتثمار 
ــز  بالدرجــة األولــى فــي الشــباب لتجهي
فــي  المســتقبل  رايــة  يحمــل  جيــل 
االســتمرارية  يضمــن  بمــا  اإلمــارات، 
وتأميــن مســتقبل ســعيد وحيــاة أفضــل 
لألجيــال القادمــة ورفــع مكانــة الدولــة 

لمنافســة أفضــل دول العالــم.

ــم والتدريــب  ــأن التعلي ــة ب وتؤمــن الدول
فــي القطاع البحري بــات ضــرورة ملحة 
تفرضهــا متطلبــات التنميــة لمواكبــة 
اإليقــاع العالمــي الســريع فــي التعليــم 
إضافــة  العلمــي،  والبحــث  والتدريــب 
إلــى المتغيــرات والمســتجدات البحريــة 
علــى الســاحة اإلقليميــة والعالميــة. 
ــم  ــى دعــم التعلي ــوم إل ــذا تســعى الي ل
خــال  القطاع البحري مــن  فــي 
إنشــاء أكاديميــة بحريــة ومراكــز البحــث 
مســتويات  أرقــى  والتطويــر  لتوفيــر 

التعليــم والتدريــب وبلــورة أفــكار خاقة 
ومبدعــة مدّعمــة بالدراســات واألبحاث 
وتقديــم  األكاديميــة  التطبيقيــة 
االستشــارات الفنيــة، فــي ســبيل تطويــر 
ــان  ــام وضم ــوي الع ــاع الحي ــذا القط ه
اســتمراريته. وفــي هــذا الصــدد، كان 
لإلمــارات دور هــام فــي دعــم مســاعي 
»المنظمــة البحريــة الدوليــة« لتأســيس 
فــي  العالميــة«  البحريــة  »الجامعــة 

ــويد. ــو بالس ــة مالم مدين

الموانئ الصديقة للبيئة
تعزيــز  إلــى  اإلمــارات  تســعى 
اإليجابــي  التأثيــر  ذات  الممارســات 
علــى البيئــة فــي القطاع البحري بمــا 
يصــب فــي خدمــة جهــود االســتدامة، 
باّتبــاع  التزامهــا  خــال  مــن  وذلــك 
للبيئــة  الصديقــة  الممارســات  أفضــل 
فــي الموانــئ واالســتراتيجيات الراميــة 
إلــى ترشــيد اســتهاك الطاقــة وحمايــة 
المــوارد الطبيعيــة، وتوفيــر إمــدادات 
علــى  النظيفــة  البيئيــة  الطاقــة 

الشــواطئ والحــد من غــازات االحتباس 
الحــراري المنبعثــة مــن الموانــئ، فضــًا 
ــن  ــموحة م ــبة المس ــق النس ــن تحقي ع
الوقود البحري بحلــول  الكبريــت فــي 
ــة  ــرار لجن ــع ق ــواءم م ــام 2020 لتت الع
ــة  ــي المنظم ــة ف ــة البحري ــة البيئ حماي
البحريــة الدوليــة. وتتطلــع اإلمــارة إلــى 
خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي 
الموانــئ المحليــة بنســبة %25 فــي 
الفتــرة بيــن 2020 و2030، فضــًا عــن 
التوجــه نحــو اســتخدام الســفن الذكيــة 
التــي ال تعتمــد علــى المــوارد البشــرية 
بتكنولوجيــا  مدعومــة  عملهــا،  فــي 
والتقنيــات  واالتصــاالت  المعلومــات 
ــذي  ــت األشــياء، األمــر ال ــة وإنترن الذكي
أفضــل  بطــرق  الســفن  إدارة  يتيــح 

وتحســين كفــاءة التشــغيل.

تنافسية وجاذبية القطاع البحري
المشــاريع  إطــاق  اإلمــارات  تواصــل 
التحتيــة  البنيــة  لتحديــث  الطموحــة 
محفظــة  للقطاع البحري وتقديــم 
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الخدمــات  مــن  ومتكاملــة  واســعة 
البحرييــن  المســتثمرين  إلــى  البحريــة 
والتــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن 
مــن شــأنها اســتقطاب أبــرز مشــغلي 
عملياتهــم  إلدارة  البحريــة  الرحــات 
لتكــون  الدولــة،  مــن  التشــغيلية 
البحريــة  التجمعــات  إحــدى  اإلمــارات 
األكثــر شــمولية وتنافســية فــي العالــم. 
وتعمــل الدولــة علــى وضــع وتنفيــذ 
التطويــر  لخدمــة  االســتباقية  الخطــط 
ليكــون  للقطاع البحــري،  المســتدام 
مســاهمًا رئيســًا فــي دفــع عجلــة النمــو 
تنويــع  سياســة  ودعــم  االقتصــادي 
ــتعدادا  ــة اس ــي الدول ــل ف ــادر الدخ مص
ويجــري  النفــط.  بعــد  مــا  لمرحلــة 
علــى  الراهــن  الوقــت  فــي  التركيــز 
التســويق العالمــي إلنجــازات الدولــة 
ــراز  ــال إب ــن خ ــري، م ــي القطاع البح ف
المقومــات الرياديــة والمزايــا التنافســية 
بمســتوياتها  تضاهــي  التــي  الرائــدة 
الــدول المتقدمــة فــي القطاع البحــري.

اإلمارات .. داعم رئيس 
للبروتوكــوالت البحرية الدولية

بثقــــة  اإلمـــارات  تحظــى 
القـطـاع البحـــري المحلــي بالنظــر إلــى 
بالبروتوكــوالت  المطلــق  التزامهــا 
ــي  ــة. وتول ــة الدولي ــات البحري واالتفاقي
بتطويــر  خاصــًا  اهتمامــًا  الدولــة 
بمــا  المحليــة  والتشــريعات  القوانيــن 
العالميــة،  المعاييــر  وأعلــى  يتــواءم 
نمــو  عجلــة  دفــع  ســبيل  فــي 
الــذي  القطاع البحري المحلــي، 
علــى  ســّيما  ال  الفتــًا  تطــورًا  يشــهد 
مســتوى الموانــئ وتشــغيل وصيانــة 
الجافــة  واألحــواض  الســفن  وبنــاء 
المبــادئ  وفــق  والتأميــن  والتمويــل 
البحريــة  بالســامة  المعنيــة  الدوليــة 
وحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ علــى 
األمن البحــري، فــي ظــل التوجيهــات 
بتطويــر  الرشــيدة  للقيــادة  الســديدة 
الصناعــة  تنافســية  وتعزيــز  وتنظيــم 

. يــة لبحر ا
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تحظــى  التــي  الدولــة،  وانضّمــت 
بعضويــة »المنظمــة البحريــة الدوليــة« 
مــن  عــدد  إلــى   ،1980 العــام  منــذ 
الدوليــة  البحريــة  البروتوكــوالت 
لاتفاقيــة   1988 بروتوكــول  مثــل 
لعــام  التحميــل  لخطــوط  الدوليــة 
المتعلــق   1988 1966، وبروتوكــول 
األرواح  لســامة  الدوليــة  باالتفاقيــة 
 ،1974 لعــام   )SOLAS( البحــار  فــي 
ضبــط  التفاقيــة   1988 وبروتوكــول 
وإدارة ميــاه الصابــورة والرواســب فــي 
الســفن واالتفاقيــة الدوليــة لســامة 

.1972 لعــام   )CSC( الحاويــات 
وتضــع اإلمارات تعزيز التعاون البحري

أولوياتهــا  مقدمــة  فــي   الدولــي 
أكثــر  وقعــت  حيــث  االســتراتيجية، 
25 اتفاقيــة ثنائيــة فــي مجــال  مــن 
ــة  ــع اتفاقي ــيًا م ــري. وتماش ــل البح النق
الدوليــة« بشــأن  البحريــة  »المنظمــة 
البحريــة  الماحــة  حركــة  تســهيل 
الدوليــة، كانــت قــد أطلقــت الدولــة 
بإتمــام  ُتعنــى  إلكترونيــة  منصــة 

المعامــات فــي الموانــئ مــن دون 
ــز  ــأنها تعزي ــن ش ــوة م ــي خط أوراق ف
فــي  المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة 

المحليــة. الموانــئ 

عبــــداهلل  الـــدكتــــور  وتوّجــــه 
الشــكر  بجزيــل  النعيمــي  بـلحــيــــف 
والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  إلــى 
الداعمــة لملــف ترشــح اإلمــارات إلــى 
عضويــة مجلــس »المنظمــة البحريــة 
ــًا  ــة، معرب ــة الثاني ــن الفئ ــة« ضم الدولي
عــن شــكره وامتنانــه لــوزارة الخارجيــة 
البحريــة  والســلطات  والموانــئ 
الفاعــل  لدورهــم  تقديــــرًا  المحليــــة 
فــي تحقيق  الفــوز التاريخــي. وثّمــن 
ــاني  معاليــه الجهــود الدؤوبــة والتفـــ
ــق العمــل  ــذي أظهــره فري ــق ال المطل
مقّدمــًا  الترشــح،  لملــف  الداعــم 
مثــااًل حيــــًا عــن متانــة الشــراكــــــة 
القطاعيــن  بيــن  الفــــاعـــــلة 
ــأن  ــاء شـــــ ــاص إلع ــي والخ الحكوم

عالميــًا. اإلمـــارات  دولــة 

»المنظمــة  أّن  بالذكــر  وجديــر 
إحــدى  تعتبــر  الدوليــة«  البحريــة 
»األمــم  لـــ  التابعــة  المنظمــات 
التشــريعية  والجهــة  المتحــدة« 
الدوليــة المعتمــدة لــكل القوانيــن 
الصلــة  ذات  واالتفاقيــات  البحريــة 
والبيئــة  البحريــة  الماحــة  بســامة 
التــي  المنظمــة،  وُتعنــى  البحريــة. 
تأسســت فــي العــام 1948، بشــؤون 
التركيــز  النقل البحري مــع  صناعــة 
ــح ــى االرتقــاء بمســتوى األمن الب عل
عــن  ري ومكافحة التلوث الناجــم 
الســفن مــع تأســيس نظــام دولــي 
وعمليــات  االســتغاثة  لنــداءات 
مجلــس  ويضــم  واإلنقــاذ.  البحــث 
»المنظمــة البحريــة الدوليــة« فــي 
ــات؛  ــن 3 فئ ــة ضم ــه 40 دول عضويت
تضــم الفئتــان األولــى والثانيــة »أ« 
منهمــا،  كل  فــي  دول   10 و«ب« 
الفئــة  عضويــة  تشــمل  حيــن  فــي 
يتــم  دولــة   20 »ســي«  الثالثــة 

عاميــن.  كل  مــرة  انتخابهــا 
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وقــد مثــل المعــرض والمؤتمــر حدثــًا وطنيــًا اســتثنائيًا 
تحفــز  متكاملــة  منصــة  الماحــة وشــكل  لقطــاع 
ــركاء  ــة الش ــن كاف ــط بي ــة، وترب ــي الدول ــاع ف القط
ــة  ــي الرؤي ــاهمة ف ــي، للمس ــاد الماح ــي االقتص ف
االســتراتيجية لدولــة اإلمــارات ببنــاء مركــز دولــي 

لاقتصــاد البحــري.
ــن  ــداهلل ب ــور عب ــح الدكت ــر أوض ــة المؤتم ــن أهمي وع
محمــد بلحيــف النعيمــي، وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمواصــات 
البريــة والبحريــة، قائــًا: “لقــد نجــح هــذا الحــدث فــي 
تســليط الضــوء علــى المقومــات المتميــزة التــي 
ــة  ــة التحتي ــة اإلمــارات فــي مجــال البني تمتلكهــا دول

إطالق "جائزة اإلمارات 
لالبتكار واإلبداع

في القطاع البحري"
انعقــدت فــي 29 أكتوبــر 2017، الــدورة الثالثــة مــن المعــرض والمؤتمــر األكاديمــي البحــري 
ــد  ــن محم ــداهلل ب ــور عب ــة الدكت ــت رعاي ــي تح ــاري الدول ــي التج ــز دب ــي مرك ــاراكاد 2017«، ف »م
بلحيــف النعيمــي، وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة فــي دولــة اإلمــارات، رئيــس الهيئــة االتحاديــة 

للمواصــات البريــة والبحريــة.

جــدارة  وكــرس  الماحيــة،  االســتثمارية  والبيئــة 
ــًا رئيســيًا  ــة اإلمــارات فــي أن تكــون مركــزًا دولي دول
للماحــة واالقتصــاد البحــري، يضاهــي فــي مكانتــه 
الكبــرى فــي ســنغافورة  المراكــز الماحيــة  تلــك 
ولنــدن وغيرهمــا مــن المراكــز الماحيــة الرئيســية، 
وأهــم مــا تميــزت بــه هــذه الــدورة مــن المؤتمــر 
الهيئــة  مــن  المســتوى  رفيــع  وفــد  حضــور  هــو 
التطــور  عايــن مســتوى  والــذي  الدوليــة،  البحريــة 
ــي ذات  ــة، ف ــا الماحي ــه منظومتن ــت إلي ــذي وصل ال
ــة  ــيحنا لعضوي ــف ترش ــه مل ــدم في ــذي نق ــت ال الوق

 المكتب التنفيذي للمنظمة في الفئة ب”. 
المؤتمــرات  هــذه  مثــل  “إن  النعيمــي:  وأضــاف 
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التــي  المنصــة  تمثــل  والمعــارض 
يلتقــي فيهــا رجــال األعمــال والخبــراء 
ــاع القــرار مــن أجــل تطويــر القطــاع  وصن
التجاريــة،  الصفقــات  وإبــرام  الماحــي 
ــة  ــية مهم ــة تنافس ــل قيم ــا يمث ونجاحه
ــا  ــة؛ ألنه ــي الدول ــة ف ــركات العامل للش
تحظــى بفرصــة للحصــول علــى حصــة 
ــر، وبالتالــي تطويــر أعمالهــا  ســوقية أكب
لتصــل إلــى العالميــة، مــن أجــل ذلــك 
لهــذا  الكامــل  دعمنــا  نقــدم  نحــن 
بالرضــى  ونشــعر  والمؤتمــر،  المعــرض 
الكبيــر للتطويــر الدائــم الــذي يشــهده 

 في كل دورة ينعقد فيها.” 
وأشــار الدكتــور عبــداهلل الكثيــري، المديــر 
للمواصــات  االتحاديــة  للهيئــة  العــام 
الهيئــة  دعــم  إلــى  والبحريــة  البريــة 
عنهــا  أعلــن  التــي  للمبــادرة،  الكامــل 
مؤتمــر ومعــرض “مــاراكاد” األكاديمــي 
البحــري عبــر إطــاق “جائــزة اإلمــارات 
لابتــكار واإلبــداع فــي القطــاع البحــري 
لعــام 2018”، قائــًا: “فــي حيــن يكثــر 
فــي  واإلبــداع  االبتــكار  عــن  الحديــث 
ــوة  ــإن الخط ــة، ف ــة البحري ــال الصناع مج
ومعــرض  مؤتمــر  بهــا  قــام  التــي 
الجائــزة  هــذه  بإطــاق  “مــاراكاد” 
حــّول الحديــث واألفــكار والنوايــا إلــى 
فإننــي  وبذلــك  مؤسســي،  مشــروع 
واإلبــداع  االبتــكار  بــأن  بالثقــة  أشــعر 
ســيكونا جــزءًا مــن منظومــة مســتدامة، 
ــة  ــكل عزيم ــوم وب ــن الي ــا أن نعل ويمكنن

الماحيــة  والخبــرات  الكفــاءات  أن 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــن ف ــراء العاملي للخب
ســتحقق تنافســية عالميــة باالبتــكارات 
ــي  ــا ف ــاهم به ــي ستس ــات الت واإلبداع
تتحــّول  أن  إلــى  ونطمــح  الصناعــة، 
الجائــزة فــي المســتقبل إلــى حاضنــة 
وأصحــاب  المبدعيــن  األعمــال  لــرواد 

 االبتكارات الماحية.” 
الرئيــس  نائــب  المعلــم،  محمــد  وقــال 
األول والمديــر العــام فــي موانــئ دبــي 
“نعطــي  اإلمــارات:  إقليــم  العالميــة، 
أولويــة خاصــة لابتــكار واإلبــداع فــي 
البحريــة،  والخدمــات  الماحــة  صناعــة 
ويعتمــد اإلبــداع بالدرجــة األســاس علــى 
الجانــب البشــري مــن ناحيــة االهتمــام 
التطويــر  إلــى  إضافــة  والرعايــة، 

والتأهيــل”.
فــي ختــام المؤتمــر صرحــت الدكتــورة 
عليــا الحســين، المدير العام لشــركة “شــام 
قائلــة:  للحــدث،  المنظمــة  للفعاليــات” 
“نحمــد اهلل علــى النجــاح الكبيــر الــذي 
حققتــه الــدورة الثالثــة لمؤتمــر ومعــرض 
مــاراكاد البحــري، كمــا نتقــدم بالشــكر 
للمواصــات  االتحاديــة  للهيئــة  الكبيــر 
الرعــاة  ولكافــة  والبحريــة  البريــة 
والداعميــن الذيــن قدمــوا لنــا مســاندة ال 
محــدودة مــن أجــل النجــاح فــي تحقيــق 
هــذا اإلنجاز، وســنبقى ملتزميــن بمواصلة 
وتطويــر هــذا الحــدث المهــم، والــذي 
تدعــم  شــاملة  وطنيــة  فعاليــة  يعتبــر 

اســتراتيجية الدولــة فــي بنــاء التجمــع 
 البحــري األفضــل علــى مســتوى العالــم.”

والمؤتمــر  المعــرض  شــهد  وقــد 
 2017 مــاراكاد  البحــري  األكاديمــي 
الشــركات  قبــل  مــن  كبيــرًا  إقبــااًل 
البحــري،  القطــاع  فــي  والمتخصصيــن 
ــوم  ــة فــي الي إذ حضــر الجلســات الحواري
األول أكثــر مــن 400 متخصــص وخبيــر 
بحــري، كمــا شــاركت معظــم الشــركات 
المصاحــب،  المعــرض  فــي  القيــادة 
واســتعرضت أهــم منتجاتهــا فــي مجــال 
التعليــم  وخدمــات  البحريــة  الخدمــات 

والتدريــب.

مستقبل االبتكار وريادة األعمال
االبتــكار  مســتقبل  مجلــس  يســتعرض 
المســتقبلية  الفــرص  األعمــال  وريــادة 
ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث ــي توفره الت
لتطوير نمــاذج ريادة األعمــال المدعومة 
ريــادة  تجعــل  بيئــة  وخلــق  باالبتــكار، 
األعمــال أكثــر شــمواًل، وتحفيــزًا لرائــدات 
األعمــال، إضافــة إلــى تعميــم فوائــد 
مجتمعيــًا. الرابعــة  الصناعيــة   الثــورة 

تحديــات  المجلــس  يســتعرض  كمــا 
ــب  ــم والتدري ــة والتعلي ــة التوعي محدودي
ــادة األعمــال،  ــرة فــي مجــاالت ري والخب
االســتعداد  فجــوة  تجســير  وســبل 
والجاهزيــة لتمكيــن األجيــال القادمــة 
فــي هــذا المجــال بمــا يحقــق أفضــل 

النتائــج. 
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لوجستيات سنغافورة 
 قياسية

ً
تحقق أرقاما

تعتبــر ســنغافورة رابــع أهــم مركــز مالــي فــي العالــم و مدينــة عالميــة تلعــب 
دورًا مهمــًا فــي االقتصــاد العالمــي. ويعــد مرفــأ ســنغافورة خامــس مرفــأ 

فــي العالــم مــن ناحيــة النشــاط.

لوجستيات

 د. مانيا سويد
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ــل  ــض الدخ ــنغافورة بلدًا منخف ــت س كان
ــة  ــف البني ــي ضع ــوارد تعان ــدود الم مح
ــل.  ــرص العم ــتثمارات وف ــة واالس التحتي
بعــد  حالهــا  علــى  الصــورة  تبــق  لــم 
ــرت الصــورة تمامــا  ــل تغي ــة ب عقــود قليل
مــن  واحــدة  ســنغافورة  وأصبحــت 
أغنــى بلــدان آســيا، والفضــل يعــود فــي 
الجانــب الكبيــر منــه إلــى نموهــا كأعلــى 
المراكــز للخدمــات اللوجســتية أداء فــي 

المنطقــة.
أصبحــت اليــوم تلــك الدولــة الصغيــرة 
ــرة  ــات العاب ــاء للحاوي ــر مين ــة ألكب حاضن
فــي العالــم، حيــث ترتبــط بأكثــر مــن 
ــاء  ــر مين ــم. واختي ــول العال ــاء ح 600 مين
مينــاء  أفضــل  الســنغافوري  تشــانجي 
ــة  ــو 6800 رحل ــه نح ــم يخدم ــي العال ف
مدينــة.   330 إلــى  أســبوعيا  جويــة 
ــارة  ــة التج ــت قيم ــة، أصبح ــي النهاي وف
ــل  ــادل 3.5 مث ــرة تع ــة الجزي ــك الدول لتل

المحلــي. ناتجهــا  إجمالــي 
حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  تكــن  لــم 
ســنغافورة مــن قبيــل الصدفــة. بــل هــي 
العامــة  السياســات  مــن  مزيــج  نتيجــة 
بعيــدة النظــر والمشــاركة الواســعة مــن 
القطــاع الخــاص. هــذه التجربــة يمكــن 
أن تقــدم بعــض الــدروس ألي بلــد نــام 
يســعى إلــى تحســين شــبكة خدماتــه 

اللوجســتية. 
أسباب النجاح الرئيسية عوامل ثاثة: 

بناء الربط
بمقارنــة ســوق ســنغافورة بمراكــز النقــل 
الرئيســية األخــرى يعــد ســوق ســنغافورة 
للسياســة  ونتيجــة  نســبيًا  صغيــرًا 
ــاء  ــت بإنش ــا قام ــي بدأته ــعية الت التوس
ــن  ــات م ــع المئ ــة م ــط كثيف ــبكات رب ش
الموانــئ فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
مدعمــة خطتهــا فــي اســتباق المراحــل 

التشــغيلية.
اقتصادهــا  عجلــة  دعــم  وفــي ســياق 
المدنــي  الطيــران  هيئــة  أبرمــت 
للخدمــات  اتفاقيــات  الســنغافورية 
الجويــة مــع 130 دولــة وإقليمــا لزيــادة 
كذلــك،  الجــوي.  الربــط  رحــات  عــدد 
عمــل المينــاء عــن كثــب مــع خطــوط 
الشــحن لبنــاء واحــدة مــن أكثــر شــبكات 
العالــم.  فــي  كثافــة  البحــري  النقــل 

ــعة  ــبكة واس ــنغافورة ش ــك س اآلن تمتل
ــر  ــع أكث ــرة م ــارة الح ــات التج ــن اتفاقي م
ســبل  لتعزيــز  تجاريــًا  شــريكا   30 مــن 

الرئيســية.  إلــى األســواق  دخولهــا 
ســائر  فــي  الشــركات  يشــجع  وهــذا 
علــى  اللوجســتية  الخدمــات  سلســلة 
توقــن  حيــث  ســنغافورة  مــن  العمــل 
ــبكات  ــى ش ــل عل ــتطيع التعوي ــا تس بأنه
الربــط المتواتــرة والموثوقــة للوصــول 
إلــى األســواق العالميــة ســريعا. فــي 
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ــا  ــط أحيان ــر العالــي لرحــات الرب ــح التوات الحقيقــة، يتي
ســنغافورة  عبــر  مقصدهــا  إلــى  البضائــع  وصــول 

مباشــرة! رحــات  فــي  وصولهــا  مــن  بــأسرع 

البنيــة التحتيــة واإلجراءات المبتكرة
الخدمــات  قطــاع  أقــام  الوقــت،  مــرور  مــع 
أساســية  بنيــة  ســنغافورة  فــي  اللوجســتية 
ومنظومــة إجــراءات عالميــة المســتوى. هــذا البلــد 
يفكــر تفكيــرا مســتقبليا علــى الــدوام، كمــا تؤســس 
العديــد مــن المبــادرات للمســتقبل فــي كل جــزء 

اللوجســتية. الخدمــات  سلســلة  مــن 
 ،2030 القــادم  الجيــل  مينــاء  اســتكمال  عنــد 
التعامــل  علــى  قــادرًا  ســنغافورة  مينــاء  ســيصبح 
ممــا  شــحن،  حاويــة  مليــون   65 يعــادل  مــا  مــع 
ــدرس  ــم. ي ــة فــي العال ــر منشــأة متكامل ــه أكب يجعل
ــي  ــة الت ــات األوتوماتيكي ــتخدام المركب ــاء اس المين
تســير بــدون ســائق، وأجهــزة الفحــص الذكيــة لرصــد 
اســتخدام  وأيضــا  كالقرصنــة،  الشــحن  مخالفــات 
المبكــر  للرصــد  البيانــات  لتحليــل  األدوات  أحــدث 

المــروري. التكــدس  لمواقــع 
فــي قطــاع الطيــران، يجــري وضــع خطــط لمضاعفــة 
الشــحن  شــركات  تشــجيع  ويتــم  المطــار.  ســعة 
الجــوي علــى اســتخدام ســنغافورة مــن خــال بنيــة 
تحتيــة وإجــراءات متخصصــة. ومــن ثــم أقيــم مجمــع 
ــة  ــتقبال ومناول ــار الس ــتية بالمط ــات اللوجس الخدم
الســتقبال  التبريــد  ومراكــز  العاجلــة،  الشــحنات 
اإلقليميــة  والمرافــق  للتلــف،  المعرضــة  البضائــع 
الســريعة للتعامــل مــع أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة 
ــم  ــب المنتظ ــال التدري ــى العم ــا يتلق ــدة. كم المتزاي
الــذي يمكنهــم مــن مواكبــة التقنيــات الجديــدة 
ــف  ــاك المهــارات الازمــة للتعامــل مــع مختل وامت
المثــال، كان أحــد  أنــواع الشــحنات. علــى ســبيل 
ــز  ــو أول مرك ــار ه ــي المط ــارد ف ــحن الب ــز الش مراك
المعتمديــن  شــهادة  يحصل علــى  العالــم  فــي 
الدوائيــة  اللوجســتية  الخدمــات  فــي  المســتقلين 
الدولــي  االتحــاد  يمنحهــا  التــي   Pharma CEIV
للنقــل الدولــي IATA للمتميزيــن فــي التعامــل مــع 

الشــحنات الدوائيــة.
ولتيســير التجــارة، أطلقــت ســنغافورة عــام 1989 
مــا  العالــم  فــي  موحــدة  وطنيــة  نافــذة  أول 
ــح األذون  ــراءات من ــدت إج ــد أن وح ــا بع ــت فيم لبث
مــع  رقميــة.  إجــراءات  إلــى  وحولتهــا  التجاريــة 
35 جهــة حكوميــة فــي هــذا  وجــود أكثــر مــن 
البرنامــج، اقتضــى هــذا أن تغيــر الحكومــة كلهــا 

نمطهــا الفكــري مــن »التحكــم فــي التجــارة« إلــى 
ــى  ــق عل ــن التصدي ــوم، يمك ــارة.« والي ــير التج »تيس
ــتخدام  ــق باس ــال دقائ ــا خ ــة إلكتروني األذون التجاري
ــإن كل  ــذا، ف ــع ه ــدة. وم ــة واح ــتمارة إلكتروني اس
شــحنة يمكــن أن تنخــرط فيهــا العديــد مــن الجهــات 
مجمــل  خــال  المســتندات  مــن  المزيــد  وتطلــب 
ــن إلــى شــركات  سلســلة اإلمــدادات، مــن الُمصّنعي
الخدمــات اللوجســتية، فشــركات التمويــل التجــاري 
والمســتهلكين. ويجــري حاليــا إنشــاء نافــذة وطنيــة 
موحــدة ومحســنة لدمــج أكبــر عــدد ممكــن مــن 

المعامــات فــي برنامــج رقمــي واحــد.

تشــجيع مشاركة القطاع الخاص
تــدرك الحكومــة أهميــة إشــراك القطــاع الخــاص 
فــي القــرارات الخاصــة بالسياســات. ومــع مــرور 
الوقــت، شــكل مشــغلو المينــاء والمطــار مؤسســة 
ــات  ــة متطلب ــي تلبي ــتمرارهم ف ــان اس ــدة لضم واح
ــذ تحولهمــا إلــى مؤسســة، زاد  هــذه الصناعــة. ومن
 PSA ــنغافورة ــاء س ــة مين ــدى هيئ ــحن ل ــم الش حج
فيمــا  المؤسســة  واســتثمرت  مضاعفــة،  أضعافــا 
يقــرب مــن 40 محطــة للشــحن فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم. وقــد شــجعت منافســة القطــاع الخــاص 
ــر  ــوا أكث ــى أن يصبح ــن عل ــة الفاعلي ــراف الصناع أط
قطــاع  وجعلــت  التجاريــة،  الناحيــة  مــن  مهــارة 
الخدمــات اللوجســتية فــي ســنغافورة أكثــر كفــاءة.

إلــى  المســتثمرين  الحكومــة  جذبــت  كمــا 
المواتــي  المنــاخ  توفيــر  خــال  مــن  ســنغافورة 
إلشــراك  المائمــة  الحوافــز  وتقديــم  لاســتثمار، 
القطــاع الخــاص. واليــوم، أصبــح هنــاك 20 مــن أكبــر 
25 شــركة للخدمــات اللوجســتية فــي العالــم تديــر 
عملياتهــا العالميــة أو اإلقليميــة مــن ســنغافورة. 
وقــد حفــز وجــود العديــد مــن الشــركات ذات الثقــل 
محــاكاة  علــى  المحليــة  الشــركات  هنــا  الكبيــر 

الدوليــة. المعاييــر 
كمــا يوصــى بإجــراء مشــاورات مكثفــة مــع القطاع 
ــى االســتثمارات العامــة  ــق عل ــل التصدي الخــاص قب
التــي  التحتيــة  البنيــة  تلبيــة  مــن  للتيقــن  وذلــك 
يجــري إنشــاؤها لاحتياجــات الفعليــة للنشــاط. كمــا 
تشــجع الحكومــة القطــاع الخــاص علــى االســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة التكميليــة. علــى ســبيل المثــال، 
ســنغافورة  مطــار  خدمــات  شــركة  اســتثمرت 
ــق  ــي مراف ــس ف ــركة فيديك ــدودة SATS وش المح
ــق  ــارد ومراف ــحن الب ــز الش ــوي، كمراك ــحن الج الش
الشــحن اإلقليمــي الســريع، مــع مســاعدة الحكومــة 
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مثــل  علــى  اإلقــدام  تشــجيع  فــي 
التصــدي  ويتــم  االســتثمارات.  هــذه 
يكــون  حتــى  للتحديــات  الجماعــي 
لاســتثمارات معنــى وجــدوى للقطــاع 
الخــاص. الشــراكة القويــة مــع القطــاع 
المبــادرات  اســتدامة  تضمــن  الخــاص 
المــدى  علــى  التجاريــة  الناحيــة  مــن 

إلــى عــبء  الطويــل، وعــدم تحولهــا 
علــى األمــوال العامــة.

شــبكات  الثاثــة—  العوامــل  هــذه 
واإلجــراءات،  التحتيــة  البنيــة  الربــط، 
ومشــاركة القطــاع الخــاص— تشــكل 
علــى  تســاعد  متكاملــة  منظومــة 
يثبــت  اللوجســتية.  الخدمــات  نجــاح 

ــه     ســنغافورة أن  النجــاح الــذي حققت
أي بلــد نــام محــدود المــوارد يمكنــه 
والمزيــد  الثاقبــة  الرؤيــة  خــال  مــن 
ــًا  ــزًا متقدم ــح مرك ــة أن يصب ــن العزيم م
ــل  ــا األم ــتية. ويحدون ــات اللوجس للخدم
فــي أن تلهــم قصــة ســنغافورة النمــور 

األخــرى!  الصاعــدة 
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إحراز تقدم في تطوير 
استراتيجية انبعاثات الغازات 

الدفيئة في النقل البحري
 إن االجتمــاع الثانــي البينــي لفريــق العمــل حــول خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن الســفن )مــن 
23 إلــى 27 اكتوبــر 2017( قــد ســجل تقدمــا، وذلــك فــي تشــكيل مســودة أوليــة حــول اســتراتيجية 
المنظمــة البحريــة الدوليــة  بمــا فيــه بلــورة الرؤيــة للمنظمــة والتــي تعبــر عــن التزامــات المنظمــة 

البحريــة الدوليــة فــي النقــل البحــري الدولــي.
وبينمــا قــد تــم التوافــق بشــكل واســع علــى بنيــة االســتراتيجية، فـــإن تفاصيــل المتــن الــذي ســوف 

يتضمــن فــي االســتراتيجية ال زال قيــد المناقشــة.

 لقــد تــم طــرح مجموعــة كبيــرة مــن المقترحــات 
األوليــة  المســودة  فــي  توضــع  لكــي  المفصلــة 
ــة  ــات المتعلق ــك المقترح ــن تل ــتراتيجية، وتتضم لإلس
ــادية،  ــد اإلرش ــوح والقواع ــتويات الطم ــة ومس بالرؤي

واإلجــراءات  والعوائــق  المرشــحة،  اإلجــراءات 
المســاندة وإجــراءات المتابعــة. كمــا اتفــق الفريــق أن 
ــة. تتضمــن المســودة إجــراء حــول مراجعاتهــا ا لدوري

ــرة األمــد  واتفــق الفريــق  علــى أن اإلجــراءات القصي
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».2018 أبريــل  فــي  البيئــة 
مــع  العمــل  مجموعــة  تقريــر  إن   
ــتذهب  ــة س ــرى المقدم ــات األخ البيان
قدمــا إلــى االجتمــاع البينــي الثالــث 
المزمــع عقــده فــي الفتــرة 3-6 أبريــل 
2018، والمتوقــع أن يكمــل مســودة 
المنظمــة  اســتراتجية  حــول  مبدئيــة 
الغــازات  حــول  الدوليــة  البحريــة 
الدفيئــة التــي تقــدم إلــى لجنــة حمايــة 
ــن  ــة م ــة للمنظم ــة التابع ــة البحري البيئ
أجــل الموافقــة عليهــا فــي دورتهــا 

.2018 أبريــل   13-9 للفتــرة   72
ويتماشــى هــذا مــع اإلطــار الزمنــي 
للتنميــة  الطريــق  لخارطــة  الموضــوع 
المنظمــة  الســتراتيجية  الشــاملة 
خفــض  حــول  الدوليــة   البحريــة 
ــة مــن الســفن  ــات غــازات الدفيئ انبعاث
فــي  عليهــا  المصادقــة  تــم  والتــي 
الــدورة الســبعين للجنــة حمايــة البيئــة. 

الدوليــة  البحريــة  المنظمــة  وكانــت 
قــد أقــرت إجــراءات إلزاميــة دوليــة 
ــة  ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــد م للح

الناتجــة مــن الســفن.
 كمــا تقــوم المنظمــة بتنفيــذ مشــاريع 
ــز  ــم لتعزي ــتوى العال ــى مس ــاون عل تع
الــدول  خصوصــا  الــدول  قــدرات 
الناميــة لتطبيــق كفــاءة الطاقــة فــي 

قطــاع النقــل البحــري.
200 مفــوض   لقــد حضــر أكثــر مــن 
دولــة  خمســين  مــن  أكثــر  يمثلــون 
فــي االجتمــاع البينــي لفريــق العمــل 
حــول خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
المشــاركين  أن  كمــا  الســفن،  مــن 
مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ومــن 
مشــاورة  حالــة  فــي  هــي  والتــي 
مــع المنظمــة الدوليــة البحريــة قــد 

اشــتركت فــي االجتمــاع أيضــًا.  

اإلجــراءات  تكــون  قــد  المرشحــة  
والموافقــة  إكمالهــا  تــم  التــي 
عليهــا مــن قبــل لجنــة حمايــة البيئــة 
 ،2023 إلــى   2018 مــن  للفتــرة 
األمــد  المتوســطة  اإلجــراءات  أمــا 
اإلجــراءات  تكــون  فقــد  المرشــحة 
التــي تــم إكمالهــا والموافــق عليهــا 
ــرة  ــة للفت ــة البيئ ــة حماي ــل لجن ــن قب م
مــا بيــن 2023 إلــى 2030، وتكــون 
اإلجــراءات الطويلــة األمــد المرشــحة 
تــم  التــي  اإلجــراءات  تكــون  فقــد 
إكمالهــا والموافــق عليهــا مــن قبــل 
عــام  وراء  لمــا  البيئــة  حمايــة  لجنــة 
فــي  الدخــول  تواريــخ  إن    .2030
حيــز التنفيــذ  ومتــى تبــدأ اإلجــراءات 

ــات  ــض انبعاث ــي تخفي ــال ف ــكل فع بش
ألي  تعريفهــا  يمكــن  الدفيئــة  غــازات 
إجــراء بشــكل منفصــل، كمــا أن الفريــق 
يســاند الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراء مبكــر.
علــى  الضــوء  بتســليط  الفريــق  وقــام 
الحاجــة إلــى األخــذ بنظــر االعتبــار بعناية 
التأثيــرات المترتبــة علــى  الــدول خصوصا 
الــدول  جــزر  و  نمــوا  األقــل  األقطــار 
الناميــة. كمــا أقــر الفريــق الحاجــة إلــى 
التعامــل مــع العوائــق وتقديــم الحلــول 
القــدرات  بنــاء  فيهــا  بمــا  المســاندة 
ــاث  ــي واألبح ــاون الفن ــل والتع والتعام
والتنميــة خصوصــا فــي مجــال  الوقــود 
 البديــل.، وإن الهــدف هــو التوصــل إلــى 

إجماع فــي االجتماع المقبل.
العــام  األميــن  ليمــن  كيتــاك  قــال 
ــق  ــة: » إن فري ــة الدولي للمنظمــة البحري
العمــل قــد ســجل تقدمــًا ملحوظــًا فــي 
ــة  ــل المختلف ــات للعوام ــع المقترح جم
البحريــة  المنظمــة  اســتراتيجية  مــن 
الدوليــة فــي تخفيــض انبعاثــات غــازات 
أن  مــن  ثقــة  علــى  وإنــي  الدفيئــة، 
الــدول األعضــاء ســوف تســتمر فــي 
العمــل قدمــًا فــي هــذا المجــال خــال 
الــدورة القادمــة مــن أجــل بنــاء مقاربــة 
اســتراتيجية  تبنــي  خالهــا  مــن  يتــم 
المنظمــة الخاصــة بانبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة كمــا هــو مخطــط لهــا فــي 
حمايــة  لجنــة  مــن  القادمــة  الــدورة 
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 Sharjah
 Consultative
 Council
 Discusses DSPC´s
 Activities 

The Sharjah Consultative Council held a 
meeting on January 11 2018 with top 
officials of the Department of Sharjah 
Seaports& Customs( DSPC) to discussed 
the activities of the local ports and 
customs in the Emirate.
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The meeting,  which was 
headed by Her Excellency 
Khawla Abdul Rahman Al 

Mulla, Chairperson of the Shar-
jah Consultative Council, attend-
ed by Sheikh Khaled bin Abdullah 
bin Sultan Al Qasimi, Chairman 
of the Department of Seaports 
& Customs and Mohammed Mir 
Abdulrahman, Director of DSPC.

During the meeting, Sheikh 

Khaled said that the department 
has achieved a lot in developing 
its facilities and attracting 
and supporting international 
companies to use local ports, 
which contributed in rising the 
shipping and trading activities, as 
per the directives of His highness 
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah. 

Sheikh Khaled emphasized 
that the DSPC is the shield that 
safeguards the sovereign and 
economic security of the state 
by cracking down smuggling 
and controlling the of the Emirate 
terminals with cooperation of 
the federal and local concerned 
authorities. 

He declared that the three 
ports of Sharjah, literally; Khalid, 

9
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Hamriyah and Khorfakkan Ports are 
the main seaports of the Emirate 
and regarded as the mainstream 
which nourishes the import -export 
movement and cargo handling. 
These ports are extremely 
important, thanks to their strategic 
locations on the Arabian Gulf and 
the Gulf of Oman. The three ports 
are connected together by modern 
net of roads that lead to all emirates 
of the UAE. The DSPC believes in  
investing in the infrastructures field 
due to its vital role in developing 
the economy of the Emirate. On 
this basis the Department worked 
on construction of road network 
that joins Sharjah Ports with the 
Federal Expressways to facilitate 
movement of cargo throughout the 
ports. The Port of Hamriyah and the 
Free Zone of Hamriyah have been 
connected to Sheikh Mohammed 
bin Zayed Road, while Khorfakkan 
Port was joined to Sharjah via Al 
Maliha highway.

Sheikh Khaled pointed out 
that  the Department is keeping 
pace with all developments and it 
is now following the direction of 
implementing smart services as 
well as it has renewed all customs 
inspection equipment at Sharjah 
International Airport terminal. 

He stressed on the importance of 
partnership with the private sector. 
The department has realized this by 
its successful partnership with its 
strategic partner Gulftainer Group 
which is participating in marketing 
the services of the department 
and increasing the throughput of 
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container handling.
 The department is also 

committed to social partnership 
by supporting the events and 
activities of the Supreme Council 
of Family Affairs for its vital role 
in social awareness.

The Chairman also draw the 
attention to the importance of 
rising the role of the Department 
in protecting the Emirate’s 
coasts from ship stranding. The 
department has prepared a law 
draft that enables the DSPC to 
proceed in safeguarding its coasts 
from any harm and damage. the 
draft is being now studied by the 
legal department of the Ruler’s 
Office.

For his part Mohammed Meer 
Abdul Rahman, Director of the 
Department  emphasized that 
the DSPC is keen to make the 
best usage of the its potentials 
to boost its share in the GDP. The 
Seaports of Sharjah are presenting 
operational services by organizing 
the navigational movements 
and cargo loading and unloading 
operations along with the 
customs related operations that 
includes inspection and customs 
clearance.

The Council’s members also 
discussed the department’s 
objectives and competencies, as 
well as its role in the national 
economy and achieving local 
economic development, and its 
services and operations. 
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MV JUMBO JAVELIN , a 
heavy load carrier with 
length of 144.1 m, 

Breadth of 26.7 m, GRT 15022 tons 
and NRT of 4506  recently called 
the main Port of Hamriyah to carry 
a project cargo of two structures 
each of 500 tons.

The loading of the cargo was 
done smoothly and professionally 
as all pre loading measures and 
precautions were taken  by crew 
of the vessel and the supporting 
port team on berth to end the 
operation safely.

Hamriyah Port, a vital Seaport of Sharjah,  is thriving with vessels call-
ing for loading and unloading cargoes. With its multipurpose berths 
and facilities  and with a uniform depth of 14m alongside all berths, 
the Port is an ideal hub for shipping heavy lift cargo.

Hamriyah is a multipurpose port 
that handles all kinds of cargoes 
like project and heavy lift cargoes, 
traditional break bulk, bagged 
cargoes, Ro-Ro, bulk grain, bulk 
industrial cargoes, liquid petroleum 
and chemical products.

In addition there is an inner 
harbor of nearly 6 km of quay with 
a maximum depth of 9 meters 
along selected berths serving 
the needs of petroleum products 
storage and marine industry 
investors in the Hamriyah Free Zone 
as well as the offshore support 
service industry. 

 Hamriyah
 Heavy Cargo
Shipment



1515



Our Ports
Is

su
e 

61
 D

ec
. 2

01
7 

- 
Fe

b.
 2

01
8

16

The Department of Seaports 
& Customs, which is strongly 
committed to protect the 

marine environment and coastal 
areas, adopts strict policy in 
maintaining the local and UAE 
environment conservation laws 
as well international agreements 
including the Marpol convention.   

Realizing this fact, a facility 
was established at Khorfakkan 
Port operated by Emirates 
Environmental Protection Co LLC 
(ECO) in cooperation with Sharjah 

Khorfakkan,
an Environment 
Friendly Port 
Khorfakkan  Port  is a key container hub facility and one of the main 
seaports of the Emirate of Sharjah. The port,  which is ranked amongst 
the best in the UAE, Region and World, is situated on the Gulf of Oman. 
It has a maximum draft of 16 metres and quay of 1880 metres served 
by 20 Ship to Shore Gantries.

Ports Authority.

It is the largest Marpol 
convention reception facility in the 
region in an area of 13000 sq. m. 

The Facility  can collect all kinds 
of petroleum waste  (including 
sludge) and convert  it into 
reusable resource. It can also 
accommodate ballast water and 
sediment reception facility within 
the International convention for the 
control and management of ship’s 
ballast water and sediments. 

Image showing equipment of treatment facility at Khorfakkan Port
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 UAE Wins Category
 B Membership
 of International
 Maritime
Organization
The United Arab Emirates has now become the first Arab country to win Category B 
membership into the International Maritime Organization, IMO, Council.
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The win was the triumphant 
result of an election that 
included nominees from 

11 leading countries in the 
international marine trade sector 
such as Germany, Sweden, 
Netherlands, Brazil, Argentina, 
France and Australia.

The declaration was made 
during the 30th General Assembly 
meeting held during the period27 
Nov. to 6th Dec.2017, amid 
international praise for the UAE’s 
competitive advantages that 
has enabled the country to play 
a pivotal role in promoting the 
international maritime system and 
driving the growth of international 
maritime trade.

Dr. Abdullah bin Mohammed 
Belhaif Al Nuaimi, Minister of 
Infrastructure Development 
and Chairman of the Board of 
Directors of the Federal Authority 
(FTA), conveyed the highest 
congratulations to President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan and the Vice President, 

Prime Minister and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, noting that 
this historical victory translates an 
important milestone in the UAE›s 
path towards global leadership, 
growth and development.

Al Nuaimi said that winning 

membership into the IMO ‘s Council 
is an addition to the UAE›s record 
of cultural achievements and paves 
way for a new stage of global 
leadership by enhancing UAE’s 
contribution to the development of 
international laws and regulations 
that will promote international 
trade, transport and international 

shipping.

The minister attributed the win 
to the advanced capabilities and 
competitive advantages of the 
UAE. He thanked and praised all 
the countries which supported the 
nomination file and the serious work 
and efforts of the supporting team, 
who highlighted the cooperative 
efforts between the public and 
private sectors to raise UAE’s 
position globally. He also thanked 
the UAE Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation, ports 
and local maritime authorities for 
their tireless efforts and valuable 
contributions that ensured this 
historic win.

Al Nuaimi concluded, «The 
UAE›s achievements do not stop 
here as we are pushing to continue 
the country’s competitive role in 
global trade and international 
economy, as part of our efforts to 
expand the development of local 
ports with a total investment of 
AED157 billion over the coming 
years.» 
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The conference attracted 22 international 
maritime organisations, which made it 
an exceptional event for the maritime 

sector and a comprehensive platform for 
catalysing the maritime sector in the UAE. 
The event connects all stakeholders in the 
maritime industry to contribute to the UAE›s 
strategic vision to establish a global hub 
for maritime economy.

3rd Maritime Academic 
Conference & Expo
(MARACAD 2017) attracts key 
players in the international 
maritime sector
Under the patronage of H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, Minister of Infrastructure 
Development and Chairman of the Federal Transport Authority – Land and Maritime, the 
3rd Maritime Academic Conference & Expo (MARACAD 2017) concluded on 30th October  
2017 at the Dubai World Trade Centre.

MARACAD discussed several strategic 
topics including the maturity of the maritime 
legal system in the UAE and the region, and 
the impact of technology on the maritime 
industry in different areas. MARACAD was held 
amid the UAE›s comprehensive international 
campaign to rally support for its bid to join 
the Executive Council of the International 
Maritime Organisation (IMO). Event organisers 
mobilised much support to guarantee the 
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UAE›s membership of the IMO 
Executive Council.

Strategic partnerships

Abu Dhabi Ports is one of the 
key organisations that work to 
develop maritime education and 
training. It entered into a strategic 
partnership with the Australian 
Naval College to develop Abu 
Dhabi Ports’ training programmes, 
which were also supported by the 
Federal Transport Authority – Land 
and Maritime. These programmes 
play an important role in enhancing 
Abu Dhabi›s position as a platform 
for managing and enriching 
technical and vocational training 
programmes in ports and maritime 
transport. These programmes are 
internationally accredited. Abu 

Dhabi Ports honoured the first 
batch of trainees who completed 
the first phase of the “Master of 
Coastal Waters” program that 
qualifies them to become captains 
in the future.

Abu Dhabi Ports’ sponsorship of 
the Maritime Academic Conference 
& Expo (MARACAD 2017) builds 
on its achievements in maritime 
education and training.

Commenting on their 
participation, Captain Mohamed 
Juma Al Shamisi, CEO of Abu 
Dhabi Ports stated that: “We are 
happy to sponsor the Maritime 
Academic Conference (MARACAD), 
which is the first of its kind in 
the region. Our presence at the 
event is aimed at showcasing 

our training and development 
efforts in the maritime sector. 
We have continued to encourage 
knowledge exchange through 
our internationally accredited 
training centre, Abu Dhabi Ports 
Maritime Centre, which facilitated 
the sharing of best practice in 
maritime to more than 408 
trainees so far.”

International platform for 
decision makers

Commenting on the success of 
MARACAD 2017, Captain Hussam 
Suyyagh, the Conference Director 
said, «We are proud that MARACAD 
2017 has promoted UAE’s 
membership in the IMO Executive 
Council, which will enrich the 
diversity of the maritime sector. 
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We were keen to make this year’s conference 
an interactive platform that brought together 
leaders of the maritime industry from the 
government and private sectors, prestigious 
maritime academies, maritime experts, as 
well as NGOs, marine-technology developers, 
shipping and maritime law firms, business 
development consultants, as well as ship-
owners and port operators.»

Dr. Alia Alhussien, Cham Events General 
Manager and the Conference Organizer said, 
«Since the conference started, we have 
been in constant contact with participants 
to listen to their feedback and ideas to 
develop and enhance the conference’s 
activities to maximise the benefit for both 
participants and sponsors. We are proud that 
MARACAD 2017 has witnessed the launch 
of the Maritime Business Leaders Forum. 
This has transformed the conference into 
a platform for networking, building trade 
and scientific relations and exchanging 
opportunities among decision makers and 

business people in the maritime industry.»

Al Hussien added, “As the maritime 
sector has always been a pioneer in coming 
up with quality ideas and projects, we 
have launched the UAE Award for Maritime 
Creativity and Innovation 2018. The award 
will recognise maritime professionals and 
experts in the UAE who will achieve global 
competitiveness with their innovation 
and creativity in the maritime industry. 
We hope the Award will develop in the 
future to become an incubator for creative 
maritime entrepreneurs and innovators.”

MARACAD 2017 attracted a large 
number of companies and specialists in 
the maritime sector. Over 400 maritime 
experts and experts attended the panel 
discussions on the first day. Most companies 
participated in the accompanying exhibition 
where they showed their key products and 
solutions in marine services, education 
and training. 
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 Progress made
 in developing
 GHG strategy for
 international
shipping
IMO Secretary-General Kitack Lim said, “The working group made some considerable 
progress in bringing together the proposals for the different elements of the draft IMO 
GHG strategy. 

I am confident that Member States will 
continue to work on this ahead of the 
next working group session, to build 

convergence so that the draft initial IMO 
GHG strategy can be adopted as planned at 
the next session of the Marine Environment 
Protection Committee in April 2018.”  

The second meeting of the Intersessional 
Working Group on Reduction of Greenhouse 
Gas (GHG) Emissions from Ships (23-27 
October) has made progress in starting 
to shape a draft initial IMO GHG strategy 
including refining the vision for IMO, which 
will express IMO›s further commitment to 
reducing GHG emissions from international 
shipping. 

While the structure of the strategy has 
been largely agreed, the detailed text to be 
included is still under discussion. 

A wide range of detailed proposals were 
put forward for inclusion in the draft initial 
strategy. These included those relating to the 
vision, levels of ambition, guiding principles, 
candidate measures, barriers and supportive 
measures and follow up actions. The group 
agreed that the draft strategy should 
incorporate a process for its periodic review. 

The group agreed that candidate short-
term measures could be measures finalized 
and agreed by the Marine Environment 
Protection Committee (MEPC) between 2018 
and 2023; candidate mid-term measures could 
be measures finalized and agreed by the MEPC 
between 2023 and 2030; and candidate 
long-term measures could be measures 
finalized and agreed by the MEPC beyond 
2030. Dates of entry into force and when the 
measure can effectively start to reduce GHG 
emissions would be defined for each measure 
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cooperation; and research and 
development especially into 
alternative fuels.  

The aim is to reach consensus 
at the next meeting. 

IMO Secretary-General Kitack 
Lim said, «The working group 
made some considerable progress 
in bringing together the proposals 
for the different elements of the 
draft IMO GHG strategy. I am 

confident that Member States will 
continue to work on this ahead of 
the next working group session, 
to build convergence so that the 
draft initial IMO GHG strategy can 
be adopted as planned at the next 
session of the Marine Environment 
Protection Committee in April 
2018.»  

The Working Group›s report, 
along with other submissions, 
will go forward to the third 

individually. The group supported 
the need for early action.

The group highlighted the need 
to consider carefully the potential 
impact of measures on States, 
particularly the Least Developed 
Countries (LDCs) and Small Island 
Developing States (SIDS). The 
group also recognised the need 
to address barriers and provide 
supportive measures, including 
capacity building and technical 
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Intersessional Working Group session, 
scheduled to meet 3-6 April 2018. The 
third session is expected to finalize a draft 
initial IMO GHG strategy, to be put forward 
for adoption by the Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 72) (9-13 April 
2018). 

This is in accordance with the timeline 
set out in the Roadmap for developing a 
comprehensive IMO strategy on reduction 
of GHG emissions from ships, which was 
approved at MEPC 70.

IMO has already adopted global 
mandatory measures to address the 
reduction in GHG emissions from ships. 

IMO is also executing global technical 
cooperation projects to support the capacity 
of States, particularly developing States to 
implement support energy efficiency in the 
shipping sector. 

The Intersessional Working Group on 

Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions 
from Ships was attended by more than 200 
delegates, from more than 50 Member 
States. Participants from international 
intergovernmental organizations and from 
a range of international non-governmental 
organizations in consultative status with IMO 
also participated in the meeting. 
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