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الســتراتجياتها  المســتمر  التقييــم  إلــى  الجمركيــة  اإلدارات  تلجــأ 

واحتياجاتهــا لمواجهــة التحديــات فــي عالــم دائــم التغيــر، وهــذا 

ــارات  ــر المه ــوءة  لتوفي ــة كف ــي سياس ــوء إل ــا اللج ــب منه ــا يتطل م

والمعــارف إلــى جميــع قواهــا العاملــة بمــا يتــاءم مــع أدوارهــا 

إليهــا.  المنوطــة  والمهــام  ومســؤولياتها 

ولتحقيــق ذلــك، فــإن دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك ال تألــو 

ــع  ــي جمي ــا ف ــب كوادره ــبة لتدري ــرص المناس ــر الف ــي توفي ــدًا ف جه

إلــى  اإلداريــة  سياســاتها  ترجمــة  لهــا  يضمــن  بمــا  االختصاصــات 

ممارســات عملياتيــة فعالــة، فهــي تحــرص علــى تنظيــم وعقــد دورات 

تدريبيــة علــى مــدار العــام فــي شــتى المجــاالت كالتفتيــش الجمركــي 

ــي  ــون الجمرك ــي والقان ــص الجمرك ــاء والتخلي ــع العم ــل م والتعام

والتقنيــات الخاصــة باســتخدام أجهــزة الكشــف الجمركــي المتطــورة 

والخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة.

مهــارات  تعزيــز  إلــى  الدائــرة  تهــدف  التدريــب  علــى  وبتأكيدهــا 

وكفــاءات موظفيهــا كــي يقدمــوا أفضــل الخدمــات إلــى المورديــن 

والمصدريــن والناقليــن والمســافرين ويعملــوا علــى حمايــة المجتمــع 

ومواجهــة بيئــة ســريعة التغيــر بمــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أن تكــون ضمــن أفضــل دول العالــم. 

كلمة
العدد





موانئنا

6

20
18

ر  
توب

 أك
- 

ليو
 يو

 63
دد 

الع
 

ضمــت  المســؤولين  كبــار  مــن  نخبــة  بحضــور 
ســعادة مــروان جاســم الســركال الرئيــس التنفيــذي 
»شــروق«  والتطويــر  لالســتثمار  الشــارقة  لهيئــة 
وســعادة فيليــب فرايــن القنصــل األمريكــي العــام 
مديــر  عبدالرحمــن  ميــر  محمــد  وســعادة  بدبــي 
وســعادة  والجمــارك  البحريــة  الموانــئ  دائــرة 
ســعود ســالم المزروعــي مديــر المناطــق الحــرة 
فــي الشــارقة وبيتــر ريتشــاردز الرئيــس التنفيــذي 
المجلــس  رئيــس  وبــدر جعفــر  غلفتينــر  لمجموعــة 
التنفيــذي لمجموعــة غلفتينــر ووفــد أمريكــي كبيــر. 

موانئ الشارقة وديالوير األمريكية 
يوقعان اتفاقية توأمة لتطوير التجارة 

الدولية والعمليات اللوجستية
وقــع الشــيخ خالــد  بــن عبــداهلل بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك ورئيــس 
المناطــق الحــرة فــي إمــارة الشــارقة، وجيفــري بولــوك، وزيــر الدولــة لواليــة دياويــر األمريكيــة، اتفاقيــة 
ــة  ــة االعتباري ــئ، الهيئ ــد ســتيت للموان ــة والجمــارك وشــركة دايمون ــئ البحري ــرة الموان ــن دائ توأمــة بي

التابعــة لواليــة دياويــر

ــر  ــي العاش ــت ف ــي وقع ــة، الت ــب االتفاقي وبموج
ــارقة،  ــة الش ــارة وصناع ــة تج ــي غرف ــر ف ــن أكتوب م
يتعــاون الطرفــان فــي تطويــر التجــارة والعمليــات 
ــادل المعلومــات لتحقيــق المنفعــة  اللوجســتية وتب
التجاريــة والتقنيــة والمعرفيــة وبمــا يســهم فــي 

ــة. ــة األمريكي ــة اإلماراتي ــات التجاري ــز العالق تعزي
بــدر  أشــاد  الحفــل  فــي  ألقاهــا  كلمــة  وفــي   
ــر«  ــذي فــي »غلفتين ــس التنفي ــس المجل جعفــر، رئي
ــاًل: »تؤكــد اتفاقيــة التوأمــة  بتوقيــع االتفاقيــة قائ
علــى عمــق التزامنــا بإنشــاء عالقــات دوليــة بعيــدة 
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المــدى تعــزز مســيرة النمــو االقتصــادي 
لدولــة اإلمــارات وتســاهم فــي التنميــة 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة واالقتصادي االجتماعي
ــم  ــة فــي تدعي ــم. وستســهم االتفاقي العال
مــع شــريك  بالتعــاون  الدؤوبــة  جهودنــا 
قــوي يحظــى بحضــوره المتميــز فــي دولة 
محــوري  دور  لهــا  وســيكون  اإلمــارات، 
فــي توثيــق الصــالت التجاريــة االســتراتيجية 
وتبــادل المعــارف مــا بيــن دولــة اإلمــارات 

والواليــات المتحــدة«.
ومــن جانبــه، قال جيفــري بولوك: »تشــكل 
اتفاقيــة المينــاء الشــقيق خطــوة هامــة 
ــة  ــز العالقــات االقتصادي ــد تعزي ــى صعي عل
ــات المتحــدة  ــة اإلمــارات والوالي ــن دول بي
األمريكيــة، ونجــد فيهــا فرصــة عظيمــة 
لدعــم النمــو االقتصــادي العــام لواليــة 
ــادل  ــة وتب ــر الشــراكات اإلنتاجي ــر عب ديالوي

ــرات«. ــل الخب أفض
ــعداء  ــن س ــارد: »نح ــر ريتش ــال بيت ــدوره، ق ب
بكــون »غلفتينــر« جــزءًا مــن هــذه الخطــوة 
التحالــف  التــي شــهدت تعزيــز  التاريخيــة 
ــات  ــارات والوالي ــة اإلم ــن دول ــاري بي التج
أســهمت  حيــث  األمريكيــة،  المتحــدة 
بيــن  المتميــزة  الدبلوماســية  العالقــات 
البلديــن فــي تمهيــد الطريــق وفتــح البــاب 
أمــام فــرص األعمــال الواعــدة علــى مــدى 

الســنين القادمــة«.
اســتالم  بعــد  االتفاقيــة  توقيــع  ويأتــي   
محطتــي  مشــغل  غلفتينــر،  شــركة 
ــن  ــارقة التابعتي ــارة الش ــي إم ــات ف الحاوي
والجمــارك،  البحريــة  الموانــئ  لدائــرة 
فــي  الخاصــة  الشــركات  أكبــر  وإحــدى 
ــي تتخــذ  ــم والت ــئ فــي العال إدارة الموان
مينــاء  لهــا،  مقــرًا  اإلمــارات  دولــة  مــن 
مــن  ديالويــر  واليــة  فــي  ويلمنغتــون 
شــركة دايمونــد ســتيت للموانــئ، بهــدف 
تشــغيل المينــاء وتطويــره لمــدة 50 عامــًا 

متواصلــة.
وكانــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمارك 
اتفاقيــة   2015 عــام  فــي  وقعــت  قــد 
كانافيــرال  مينــاء  مــع  مماثلــة  توأمــة 
 35 أمدهــا  األمريكيــة  فلوريــدا  بواليــة 
غلفتينــر  شــركة  بموجبهــا  تقــوم  عامــًا 

بتشــغيل محطــة حاويــات المينــاء.   
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وتأتــي عمليــات التطويــر ضمــن الخطــط 
للدائــرة  والمســتمرة  المســتدامة 
ورفــع  مرافقهــا  جميــع  تطويــر  فــي 
البحريــة  للموانــئ  األداء  مســتوى 
فــي إمــارة الشــارقة وتحديــث البنــى 
ــالءم مــع آخــر  ــة األساســية بمــا يت التحتي
ــئ  ــي الموان ــدة ف ــتجدات المعتم المس
الشــحن  أعمــال  وتســهيل  العالميــة 

البضائــع. وتفريــغ 
وكان المينــاء قــد شــهد تدشــين الرصيــف 

ــمل  ــد وتش ــاء خال ــي مين ــمالية ف ــة الش ــر األرصف ــة لتطوي ــال المدني ــارك باألعم ــة والجم ــئ البحري ــرة الموان ــرت دائ باش
خمســة أرصفــة الســتقبال الســفن. وتتضمــن عمليــات التطويــر أعمــال تجديــد األرصفــة وتجديــد التجهيــزات الخاصــة برصــف 

واســتقبال الســفن.

9

ــو  ــات، وه ــفن الحاوي ــتقبال س ــه الس في
شــحن  فــي  أيضــًا  الســّباق  المينــاء 
ــى  ــالت إل ــى عج ــة عل ــع المنقول البضائ
الســفن )الــرو- رو( وشــحن المركبــات.

رصيفــًا،   21 خالــد  مينــاء  ويمتلــك 
باإلضافــة إلــى رصيــف مخصــص للنفــط 
العــام  الشــحن  مجــال  فــي  تنشــط 
والســائبة  المجمــدة  البضائــع  وشــحن 
ــناد  ــات اإلس ــط وخدم ــات والنف والحاوي
ــاك  ــركاب، وهن ــات وال ــري والمركب البح
ــة  ــن األرصف ــرب م ــّردان بالق ــان مب مخزن

جمركيــة.  ومســتودعات 
 

والــذي  تمامــًا  المســتحدث   21 رقــم 
أفتتــح الســتقبال الســفن فــي 27 فبرايــر 
2018 وباشــر عمليــات الشــحن والتفريــغ 
األمــر  وهــو  متــرًا   373 بطــول  وهــو 
وكفــاءة  زيــادة  فــي  يســاهم  الــذي 

ــاء. ــة المين أرصف
ومــن الجديــر بالذكــر أن مينــاء خالــد فــي 
منتصــف  فــي  شــيد  الــذي  الشــارقة 
ــي، كان  ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م الس
الخليــج  منطقــة  فــي  األول  المينــاء 
أرصفــة خاصــة  الــذي كــرس  العربــي 
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ــرش  ــيد ج ــن الس ــرة كل م ــن الدائ ــاع ع ــر االجتم حض
الخــور  جمــارك  مركــز  مديــر  جــرش،  بــن  محمــد 
والقبطــان ســيف الديــن مصطفــى األميــن، مســؤول 
ــم،  ــعيد بوغان ــن س ــيد عبدالرحم ــارقة والس ــور الش خ
وناقــش  الخــور  جمــارك  مركــز  مديــر  مســاعد 
بمــا  التعــاون والتنســيق  تعزيــز  المجتمعــون ســبل 
ــتخدمي  ــات لمس ــل الخدم ــم أفض ــي تقدي ــاعد ف يس
فــي  وخصوصــا  الشــارقة  إمــارة  فــي  الموانــئ 
مجــاالت الســالمة ومناقشــة األمــور ذات االهتمــام 

المشــترك. 

الشــركاء  مــع  المســتمر  التعــاون  إطــار  فــي 
البحريــة  الموانــئ  لدائــرة  االســتراتيجيين 
والجمــارك، انعقــد فــي الثاني مــن أكتوبر 2018 
فــي مركــز جمــارك الخــور اجتمــاع تنســيقي بيــن 
الدائــرة مــع وفــد مــن  اإلدارة العامــة للدفــاع 
المدنــي )الشــارقة( ممثــا بالنقيــب عمــاد علــي 
المرشــدي والمــازم ماجــد ســلطان بــن حرمــول. 

دائرة الموانئ البحرية 
والجمارك  تعزز 

التعاون مع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني 
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ميناء الحمرية يستقبل 
السفينة »بحري ينبع«

ــدات  ــحن المع ــتقبال وش ــي اس ــة  ف ــئ المثالي ــد الموان ــة، أح ــاء الحمري ــر مين يعتب
والحمــوالت الكبيــرة لعمــق الميــاه علــى طــول أرصفتــه التــي تصــل إلــى أربعــة 
ــة فــي اســتقبال ســفن ذات غاطــس  ــاء أفضلي ــح المين ــرا، وهــو مــا يمن عشــرة مت

ــر نســبيا. كبي

موانئنا
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ــه  ــراض، فبإمكان ــدد األغ ــه متع ــة بأن ــاء الحمري ــاز مين  ويمت
البضائــع،  لنقــل  الســفن  مــن  مختلفــة  أنــواع  اســتقبال 
ولكونــه يقــع ضمــن المنطقــة الحــرة بالحمريــة، المركــز 
يســتفيد  الشــارقة،  إمــارة  فــي  الحيــوي  الصناعــي 
الحــرة مــن خدماتــه  المنطقــة  تلــك  المســتثمرون فــي 

قليلــة. وبتكاليــف  ســهولة  بــكل  المقدمــة 
وقــد اســتقبل المينــاء ســفينة الشــحن البحــري »بحــري 
ينبــع« فــي الســابع عشــر مــن ســبتمبر 2018 حيــث تــم أنزال 
ــع ومــواد مشــاريع  تتضمــن األجــزاء  مجموعــة مــن البضائ
ــزن 5,600 طــن  الرئيســيىة لهيــكل منصــة بحريــة وهــي ت
لحســاب أحــد المســتثمرين البحرييــن فــي المنطقــة الحــرة 

ــة. بالحمري
 وتعتبــر الســفينة »بحــري ينبــع«، واحــدة مــن ســفن الشــحن 

المتخصصــة لنقــل وشــحن المركبــات وبضائــع مختلفــة.
ويبلــغ طــول الســفينة 220 متــر وبعــرض 32 متــر وبإجمالــي 

حمولــة مســجلة قدرهــا 50,700 طنــًا. 
يذكــر إن مينــاء الحمريــة يتعامــل مــع جميــع أنــواع بضائــع 
الشــحن مثــل المعــدات الثقيلــة وبضائــع الصــب والبضائــع 

والكيمياويــة. النفطيــة  والمنتجــات  والحبــوب  المكيســة 
ــو  ــة وه ــي للحمري ــاء الداخل ــاك المين ــك هن ــى ذل ــة إل إضاف
التــي  أرصفتــه  بطــول  ويمتــاز  الرئيســي  بالمينــاء  ملحــق 
ــاه  ــق للمي ــى عم ــل أقص ــرات ويص ــتة كيلومت ــى س ــل إل تص
ــن  ــات تخزي ــدم خدم ــي تق ــار  وه ــة 9 أمت ــك األرصف ــى تل عل
ــي  ــاندة ألعال ــة المس ــات البحري ــة والخدم ــات النفطي المنتج
ــة فــي القطــاع  البحــار ومســتثمري المنطقــة الحــرة بالحمري

البحــري. 
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وكانــت الســفينة ســني قــد وصلــت فــي رحلتهــا 
األولــى إلــى مينــاء خالــد فــي 24 ســبتمبر 2018 
حيــث اســتقبل الســيد أحمــد ســالم الســويدي رئيــس 
قســم الحركــة )موانــئ الشــارقة( والقبطــان آر راجــن 
ــر  ــادران مدي ــونيل جانج ــيد س ــد والس ــاء خال ــر مين ناظ
تطويــر أعمــال التســويق )موانــئ الشــارقة(، ربــان 

الســفينة القبطــان/ بوغيليــس أيوانيــس.   
إن هــذه الخدمــة الجديــدة  فــي مينــاء خالــد تعكــس 
بتوفيــر  البحريــة والجمــارك  الموانــئ  حــرص دائــرة 

فــرص خدميــة للتجــار والــركاب علــى حــد ســواء. 

بحريــة  خدمــة  مؤخــرًا  خالــد  مينــاء  اســتحدث 
المينــاء  عمــاء  مــن خالهــا  يســتطيع  جديــدة 
الــرو   - الــرو  الــركاب/  االســتفادة مــن خدمــة 
ــى  ــه Karaneh مــن وإل بواســطة خطــوط كاران
 .« Sunny إيــران بواســطة الســفينة » ســني 

خدمة 
مالحية

جديدة في ميناء خالد
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ــم،  ــي العال ــئ ف ــتقل للموان ــاص ومس ــغل خ ــر مش ــر«، أكب ــل »غلفتين تحتف
ومشــغل محطتــي حاويــات خورفــكان ومينــاء خالــد والتــي تتخــذ مــن دولــة 

اإلمــارات مقــرًا لهــا، بمناســبة البــدء ببنــاء طريــق منفــذ الصجعــة الدائــم. 

»غلفتينر«
تستثمر 11 مليون درهم 

يق منفذ الصجعة في طر
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وباســتثمار قــدره 11 مليــون درهــم فــي توســعة 
الطريــق يأتــي تماشــيًا مــع ســعيها إلــى القيــام 
بــدور أساســي فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي 

إلمــارة الشــارقة.
ــن؛  ــول كيلومتري ــى ط ــريع عل ــق الس ــيمتد الطري س
ليربــط مجمــع الصجعــة لالســتثمار الصناعــي، وهــو 
أول مبــادرة اســتئجار لشــركة »غلفتينــر«، عبــر شــارع 
ــة  ــة الثالث ــئ البحري ــع الموان ــارات )E611(، م اإلم
ومينــاء  خالــد  مينــاء   - الشــارقة  فــي  الرئيســية 
الحمريــة ومينــاء خورفــكان. ويمتــد المجمــع علــى 
مســاحة 750 ألــف متــر مربــع، ومــن المتوقــع 
أن يصبــح منشــأة لوجســتية مجمركة/ مضمونــة 
ــندات  ــب س ــتوردة، بموج ــع المس ــل للبضائ بالكام
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــوم أو ضريب ــن الرس ــاء م إعف
المحليــة،  الســوق  فــي  طرحهــا  يتــم  أن  إلــى 
إضافــة إلــى ذلــك، ســيوفر هــذا المشــروع متعــدد 

إلــى  بســهولة  الوصــول  إمكانيــة  االســتخدامات 
الموانــئ الجويــة والبحريــة الرئيســية، فضــاًل عــن 
ــارات  ــة اإلم ــل دول ــرى داخ ــق أخ ــع مناط ــط م الرب

وخارجها. 
ــة  ــذي لمجموع ــس التنفي ــاردز، الرئي ــر ريتش ــال بيت وق
بهــذه  البــدء  عــن  نعلــن  أن  »يســرنا  »غلفتينــر«: 
ســيكون  والتــي  للطريــق،  المهمــة  التوســعة 
تحســين  فــي  الكبيــر  أثرهــا  اكتمالهــا  عنــد  لهــا 
إمكانيــة التنقــل بيــن مجمــع الصجعــة لالســتثمار 
الصناعــي والموانــئ الثالثــة فــي الشــارقة. لقــد 
كانت»غلفتينر«جــزءًا أساســيًا مــن قصــة نمــو إمــارة 
ــود. وإن  ــة عق ــن أربع ــر م ــدى أكث ــى م ــارقة عل الش
ــا بدعــم اقتصــاد  اســتثمارنا هــذا يشــهد علــى التزامن

العالمــي«. تصنيفهــا  وتعزيــز  اإلمــارة، 
لالســتثمار  الصجعــة  مجمــع  تصميــم  ويجــري 
ــتيعاب  ــن اس ــه م ــرن يمكن ــو م ــى نح ــي عل الصناع

متنوعــة.  بأحجــام  تخزيــن  مســاحات 
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ــدول  ــن ال ــر وإيجــاد الفــرص االســتثمارية بي ــق الحري ــر طري ــد أث ــدى تحدي ــق باإلســكندرية »منت انطل
ــري،  ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــه األكاديمي ــذي تنظم ــن«، وال ــة والصي العربي

ــة باإلســكندرية. ــر األكاديمي ــة، فــي مق ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال بالتعــاون مــع األمان

ويهــدف المنتــدى إليجــاد الفــرص االســتثمارية 
بيــن الــدول العربيــة والصيــن، فــي قطاعــات 
الحديديــة  البحــري والطــرق والســكك  النقــل 
االقتصاديــة  المناطــق  بيــن  للتنســيق 
والمناطــق  الجافــة  والموانــئ  واللوجســتية 
ــة،  ــدول العربي ــي ال ــا ف ــودة حالًي ــرة الموج الح
بمــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف طريــق الحريــر 

المشــتركة. العربيــة  والمصالــح 
ويأتــي هــذا المنتــدى فــي ضــوء ترحيــب الــدول 
تتطــور  ولكــي  الصينيــة،  بالمبــادرة  العربيــة 
تلــك المبــادرة إلــى كامــل إمكاناتهــا، فمــن 
ــة  المنظــور اللوجســتي ووجهــات النظــر التجاري
ــه  ــام ب ــن القي ــذي يتعي ــر ال ــاك الكثي ــزال هن ال ي
مــن جانــب الحكومــات وقطــاع األعمــال فــي 

د. مانيا سويد 

منتدى تحديد
ير يق الحر  أثر طر

ــة. ــدول العربي ال
كيفيــة  بحــث  إلــى  المنتــدى  يهــدف  كمــا 
ــزام  ــادرة »ح ــن مب ــة م ــدول العربي ــتفادة ال اس
واحــد - طريــق واحــد« التــي أعلنهــا الرئيــس 
المبــادرة  تلــك  وأثــر   ،2013 عــام  الصينــي 
علــى أنمــاط التجــارة الدوليــة وحركــة النقــل 

العالميــة.
كبــار  مــن  نخبــة  المنتــدى  فــي  ويشــارك 
والســلطات،  الحكومــات  فــي  المســؤولين 
فــي  والخبــراء  األعمــال  ورجــال  والنقابــات 
الشــعبية  الصيــن  العربيــة وجمهوريــة  الــدول 
والجمهوريــة  اإليطاليــة  والجمهوريــة 
الباكســتانية وعــدد مــن المنظمــات واالتحــادات 
العالقــة. العربيــة والدوليــة ذات  والشــركات 
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طريــق  مــال  رأس  دوالر  مليــار  أربعــون 
الحريــر

 قــال اللــواء رضــا إســماعيل رئيــس قطــاع 
النقــل البحــري إن زيــادة حركــة التجــارة 
ــى  ــب عل ــادة الطل ــى زي ــة أدى إل الدولي
اســتلزم  لــذا  وتداولهــا  البضائــع  نقــل 
متكاملــة   لوجســتية  حلــول  ابتــكار 
أعلنــت  التــي  الحريــر  مبــادرة  فكانــت 
التكامــل  تحقيــق  بهــدف  الصيــن  عنهــا 
اإلعــالن  أن  إلــى  مشــيرا  االقتصــادي 
2013 وهــي  عــام  المبــادرة كان  عــن 
طرحهــا  تنمويــة  إســتراتيجية  باألســاس 
الرئيــس الصينــي إلعــادة إنشــاء شــبكة 
ــة القديمــة لخلــق طريــق  الممــرات البحري
الحريــر البحــري لتعزيــز الربــط الدولــي و 
دعــم حركــة التجــارة الدوليــة مــرورا ب 

دولــة.  65
 وأوضــح إســماعيل أن رأســمال الصنــدوق 
40 مليــار دوالر  و أضــاف فــي كلمتــه 
الطريــق  هــذا  أن  الحريــر  منتــدى  أثنــاء 
ــن و  ــي الصي ــو ف ــن فوج ــدأ م ــري يب البح
يمــر عبــر فيتنــام, اندونيســيا, بنجالديــش, 
الهنــد, ســريالنكا و جزر المالديف ز و شــرق 
ــي  ــاحل األفريق ــول الس ــى ط ــا عل أفريقي
إلــى البحــر األحمــر  و عبــر قنــاة الســويس 
ــن  ــد م ــذي يمت ــط ال ــر المتوس ــى البح إل
الســاحل الصينــي عبــر ســنغافورة و الهنــد 
باتجــاه البحــر المتوســط بعــد المــرور علــى 

ــا.   ــا وينتهــي فــي موانــئ ايطالي أثين
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األول  مــن  ابتــداء  التعميــم  بهــذا  العمــل  وســيتم 
ــه هــذا القــرار إلــى كل  ــم توجي ــر 2019، وت مــن يناي
موانــئ الدولــة ووكالء الســفن ومــالك ومشــغلي 
وشــركات إدارة الســفن، إضافــة إلــى كل هيئــات 

ــة. ــي الدول ــة ف ــف العامل التصني
تنظيم

ــميط،  ــة البوس ــورة عائش ــت الدكت ــا، صرح ــن جهته م
الهيئــة  فــي  الحكومــي  االتصــال  إدارة  مديــر 
قائلــة:  والبحريــة،  البريــة  للمواصــالت  االتحاديــة 
ــم دخــول الســفن مــن أي  ــي لتنظي ــا هــذا يأت »قرارن
ــان  ــة، لضم ــي القائم ــة ف ــدول المعلن ــن ال ــة م دول
ــا  ــالل حصوله ــن خ ــفن م ــك الس ــالمة تل ــودة وس ج
هيئــات  مــن  ومطابقــة  فحــص  شــهادة  علــى 

لدينــا. المعتمــدة  التصنيــف 
معايير

الرئيــس  المســكري،  ســعيد  المهنــدس  وقــال 
»تصنيــف«:  للتصنيــف  اإلمــارات  لهيئــة  التنفيــذي 
االتحاديــة  الهيئــة  قــرار  كبيــر  بشــكل  »ندعــم 
ــفن  ــول الس ــر دخ ــة حظ ــة والبحري ــالت البري للمواص
للمعاييــر  امتثالهــا  المضمــون  مــن  ليــس  التــي 
ــول  ــالمة، ألن دخ ــط الس ــدة لضواب ــة المعتم الدولي
ــة  ــالمة البيئ ــدد س ــد يه ــفن ق ــن الس ــوع م ــذا الن ه
رداءة  بســبب  بحريــة  بحــوادث  يتســبب  أو  البحريــة 
حالتهــا الفنيــة، إضافــة إلــى مــا قــد تتعــرض لــه 
ــق  ــد تعي ــرار ق ــن أض ــة م ــق البحري ــئ والمراف الموان

البحريــة«. المالحــة  حركــة 
وأوضــح المهنــدس وليــد التميمــي، المديــر العــام 

أعلنــت هيئــة اإلمــارات للتصنيــف »تصنيــف« عــن اســتعدادها التــام لاســتجابة لقــرار معالــي 
الدكتــور عبــداهلل بلحيــف النعيمــي وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحادية 
ــدول،  ــة لل ــام التابع ــد األع ــل أح ــي تحم ــفن، الت ــماح للس ــدم الس ــة بع ــة والبحري ــات البري للمواص
المصنفــة ضمــن القائمــة الســوداء مــن قبــل العديــد مــن الجهــات البحريــة، بدخــول موانــئ الدولــة أو 
الرســو فــي مياههــا؛ إال إذا كانــت مصنفــة مــن هيئــة اإلمــارات للتصنيــف أو إحــدى هيئــات التصنيــف 

IACS .الدوليــة األعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة لهيئــات التصنيــف

»تصنيف« تستجيب لقرار 
»االتحادية للمواصالت«

بشأن سفن القائمة السوداء

ــة اإلمــارات  ــة لهيئ ــذراع المالحي ــم، ال ــف ماريتي لتصني
إصــدار شــهادات مطابقــة  فــي مجــال  للتصنيــف 
شــركة  فــي  »قمنــا  قائــاًل:  الســفن،  ومعاينــة 
تصنيــف للخدمــات البحريــة بتأهيــل فريــق محتــرف 
ومتخصــص فــي مجــال فحــص ومعاينــة الســفن، 
ــت علــى  ــة التــي حصل ــاه بالكفــاءات المواطن وعززن
تدريــب خــاص يؤهلهــا إلصــدار الشــهادات بأعلــى 
درجــات الدقــة، وفقــًا لمعاييــر التصنيــف العالميــة أو 

العلــم.  متطلبــات 

Power your growth from a strategic 
Middle East hub.

Enjoy world-class facilities and a thriving 
community of 6,500 other businesses 
at Sharjah’s Hamriyah Free Zone, where 
infrastructure and connectivity align with a 
conducive corporate environment. Full foreign 
ownership is permitted, as well as repatriation 
of capital and profits, and you’ll pay no 
corporate, income, import or export taxes.

www.hfza.ae  A Designated Zone

Advancing your  
corporate prosperity
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صفاء سلطان 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  انضمــام  علــى  ووفــق 
ــحن  ــوط الش ــة لخط ــة الدولي ــى االتفاقي ــدة إل المتح
االتحــادي  بالمرســوم  وتعديالتهــا,  1966م,  لعــام 

1983م. لســنة   39 رقــم 
نصوص االتفاقية: 

تتعهــد الحكومــات المتعاقدة تنفيذ اشــتراطات 	 
بهــا  المرفقــة  والمالحــق  االتفاقيــة  هــذه 
ــة,  ــة الحالي والتــي تكــون جــزءًا متممــًا لالتفاقي
فــي  تعتبــر  الحاليــة  لالتفاقيــة  إشــارة  وكل 
ــد  ــا تتعه ــق. كم ــارة للمالح ــت إش ــس الوق نف
ــوات  ــاذ كل الخط ــدة باتخ ــات المتعاق الحكوم

الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــة الحاليــة.
االتفاقيــة 	  عليهــا  تســري  لســفينة  يســمح  ال 

الحاليــة القيــام برحلــة دوليــة بعــد تاريــخ بــدء 
ــن ويحــدد  ــم تعاي ــة, مــا ل ســريان هــذه االتفاقي
عليهــا عالمــة خــط الشــحن وتــزود بشــهادة خــط 
ــهادة  ــح ش ــم تمن ــا ل ــة 1966, أو م ــحن دولي ش
إعفــاء دوليــة لخــط الشــحن وفقــا لنصــوص 

االتفاقيــة الحاليــة.
سوف ال تنطبق االتفاقية الحالية على:	 

أ( السفن الحربية.
ب( الســفن الجديــدة التــي يقــل طولهــا عــن 24 متــرا 

)79 قدمــا(.
جـــ( الســفن الحاليــة التــي تقــل حمولتهــا اإلجماليــة 

ــا. عــن 150 طن
د( يخوت النزهة التي ليس لها غرض تجاري.

هـ( سفن الصيد.
علــى  القواعــد  هــذه  أحــكام  مــن  أي  يطبــق  ال 

فــي: فقــط  بالمالحــة  تقــوم  التــي  الســفن 
وفــي  الشــمالية  ألمريــكا  العظمــى  البحيــرات  أ( 
ــط  ــرقا بالخ ــده ش ــا يح ــى م ــس إل ــانت لوران ــر س نه
حتــى  روزييــر  دي  كاب  مــن  الواصــل  المســتقيم 
ــى  ــرة انتيكوســتي وعل ــى جزي ــم إل ــت ث وســت بوين
الطــرف الشــمالي لجزيــرة انتيكــو ســتي حتــى خــط 

الطــول 563 درجــة غربــا.

االتفاقية الدولية لخطوط 
الشحن وتعديالتها

ب( بحر قزوين.
جـــ( نهــر بــالت وبارانــا وأروجــواي ممتــدة شــرقا إلــى 
الخــط المســتقيم المــار بيــن نهــر بونتانــورت باألرجنتين 

وبونتــادل إســت بأورجــواي.
ــن 	  ــة بي ــالت دولي ــي رح ــفن ف ــتغال س ــد اش عن

أكثــر  أو  لدولتيــن  قريبــة  متجــاورة  موانــئ 
ــز أن تعفيهــا اإلدارة مــن اشــتراطات  فمــن الجائ
االتفاقيــة الحاليــة طالمــا ظلــت مشــتغلة فــي 
الــدول  هــذه الرحــالت إذا كانــت حكومــات 
ــة إلــى  ــي تقــع بهــا هــذه الموانــئ مطمئن الت
أن طبيعــة الطريــق أو ظــروف الرحــالت بيــن 
هــذه الموانــئ تجعــل مــن غيــر المعقــول أو 
مــن غيــر العملــي تطبيــق اشــتراطات االتفاقيــة 
ــالت. ــذه الرح ــي ه ــتغل ف ــفن تش ــة لس الحالي

 لــإدارة أن تعفــي أي ســفينة تمثــل شــكال 	 
مســتحدثا مــن أي مــن نصــوص هــذه االتفاقيــة 
والتــي قــد يعطــل جديــا تطبيقهــا بحــوث التطور 
ــفن  ــبة لس ــه بالنس ــا يتبع ــتحداث وم ــي االس ف
ــل هــذه  ــة, علــى مث تشــتغل فــي رحــالت دولي
الســفينة أن تتخــذ احتياطــات األمــن الالزمــة 
الخدمــة  لنــوع  مناســبة  اإلدارة  تراهــا  التــي 
التــي يؤديهــا وتكــون كافيــة لضمــان ســالمة 
كليــة للســفينة وتقبلهــا حكومــات الــدول التــي 

ــا. تزوره
ــة 	  ــي ال تقــوم عــادة برحــالت دولي الســفينة الت

ــة  ــغيلها لرحل ــتثنائية تش ــوال اس ــوب ألح ومطل
دوليــة واحــدة يمكــن لــإدارة إعفاؤهــا مــن 
ــا  ــة م ــة الحالي ــا االتفاقي ــتراطات تفرضه أي اش
دامــت تطبــق اشــتراطات الســالمة التــي تــرى 
اإلدارة أنهــا مناســبة للرحلــة التــي ســتقوم بهــا 

ــفينة. الس
عليــه 	  نصــت  لمــا  تخضــع  ال  التــي  الســفينة 

االتفاقيــة الحاليــة وقــت إبحارهــا ألي رحلــة 
ــر  ــو تغي ــى ول ــك حت ــى كذل ــوف تبق ــة س دولي
برنامــج الرحلــة لهــا نتيجــة لظــروف الطقــس 
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لقــوة  نتيجــة  آخــر  أو ألي ســبب 
قاهــرة.

علــى الحكومــات المتعاقــدة أن 	 
تضــع فــي االعتبــار أي تعديــل أو 
ــة  ــة الجوي ــر بســبب ســوء الحال تأخي
لقــوة  نتيجــة  آخــر  ســبب  أي  أو 
اشــتراطات  تطبيــق  عنــد  قاهــرة 

الحاليــة. االتفاقيــة 
أي 	  بإضافــة  اإلدارة  تســمح  قــد 

تركيبــات أو مــواد أو معــدات أو 
أخــرى  تزويــدات  أي  أو  أجهــزة 
تتطلبــه  مــا  بخــالف  للســفينة 
اقتنعــت  إذا  الحاليــة  االتفاقيــة 
أن  ذلــك  غيــر  أو  لتجربتهــا  نتيجــة 
أو  المــواد  أو  التركيبــات  هــذه 
المعــدات أو األجهــزة أو التزويــدات 
ــل  ــى األق ــة عل ــس الفعالي ــا نف له
االتفاقيــة. فــي  مطلــوب  هــو  لمــا 

تســمح 	  التــي  اإلدارة  علــى 
بتركيبــات أو مــواد أو معــدات أو 
مــا  بخــالف  تزويــدات  أو  أجهــزة 
تتطلبــه االتفاقيــة الحاليــة, أن تبلــغ 
المنظمــة للنشــر علــى الحكومــات 
المتعاقــدة بتفاصيــل مؤيــدة بتقريــر 

أجريــت. تجــارب  عــن أي 
ــا 	  ــة م ــة الحالي ــي االتفاقي ــس ف لي

يمنــع أي إدارة مــن إعطــاء تصديــق 
نوعــي ألغــراض التجربــة بالنســبة 
ــة. ــا االتفاقي ــق عليه ــفينة تنطب لس

علــى اإلدارة التــي أعطــت هــذا 	 
ــر  ــة للنش ــار المنظم ــق إخط التصدي
المتعاقــدة  الحكومــات  علــى 

التصديــق. بتفاصيــل 
الســفينة التــي تجــري إصالحــات أو 	 

تعديــالت أو إضافــات متعلقــة بهــا 
ــي  ــل ف ــى األق ــتمر عل ــوف تس س
ــت  ــي كان ــتراطات الت ــق االش تطبي
ملتزمــة بهــا ســابقا وكقاعــدة فــإن 
ــذه  ــل ه ــي مث ــة ف ــفينة الحالي الس
الحالــة ســوف ال تلتــزم بنســبة مــن 
ســفينة  مــن  أقــل  االشــتراطات 

ــل. ــت مــن قب ــدة مثلمــا كان جدي
والتغييــرات 	  اإلصالحــات 

ــرى  ــة الكب ــالت ذات الصف والتعدي
والتركيبــات المتعلقــة بهــا يجــب 
الواجــب  المتطلبــات  تجابــه  أن 
توافرهــا فــي ســفينة جديــدة للحــد 
وعمليــا. معقــوال  اإلدارة  تــراه  الــذي 

المينــاء الــذي يقــع علــى الخــط 	 
أو  منطقتيــن  بيــن  الفاصــل 
مســاحتين ســوف يعتبــر أنــه داخــل 
فــي حــدود المنطقــة أو المســاحة 
التــي وصلــت إليهــا أو قامــت منهــا 

الســفينة.
ــة 	  ــاه عذب ــفينة بمي ــد الس ــد تواج عن

كثافتهــا الوحــدة القياســية فإنــه 
الشــحن  خــط  يغمــر  أن  يجــوز 
المســموح  بالنســبة  المناســب 
والموضحــة  العذبــة  للميــاه  بهــا 
الدوليــة  الشــحن  خــط  بشــهادة 
الكثافــة  تختلــف  عندمــا   1966
فيوضــع  القياســية  الوحــدة  عــن 
فــي االعتبــار نســبة االختــالف بيــن 

الحقيقيــة. والكثافــة   1.025

مينــاء 	  مــن  ســفينة  إبحــار  عنــد 
ــة  ــاه داخلي ــر أو مي ــى نه ــع عل واق
فيســمح للســفينة أن تشــحن كميــة 
ــة  ــوزن لكمي ــي ال ــة ف ــد معادل أزي
الوقــود والمــواد األخــرى الــالزم 
اإلبحــار  نقطــة  مــن  اســتهالكها 

ــر. ــى البح إل
 يجــب أن يقــوم بمعاينــة الســفن 	 

والتفتيــش عليهــا ووضــع العالمات 
ــة  ــه االتفاقي ــت علي ــا نص ــب م حس
اإلعفــاءات منهــا  الحاليــة ومنــح 
تــوكل  وقــد  اإلدارة.  مــن  ضبــاط 
اإلدارة المعاينــة والتفتيــش ووضــع 
ــن  ــن معيني ــى مختصي ــات إل العالم
لهــذا الغــرض أو لهيئــات معتــرف 
بهــا, وفــي كل األحــوال تضمــن 
تامــًا  ضمانــًا  المختصــة  اإلدارة 
كفــاءة هــذه المعاينــة أو التفتيــش 

أو وضــع العالمــات.
للمعاينــات 	  الســفن  تخضــع 

بعــد: المشــروح  والتفتيــش 
ــدء اســتخدام الســفينة  ــل ب ــة قب أ( معاين
وتتضمــن تفتيشــًا كامــاًل علــى بنائهــا 
تلتــزم  الســفينة  أن  طالمــا  ومعداتهــا 

الحاليــة. باالتفاقيــة 
ــت  ــا إذا كان ــد عم ــة للتأك ــذه المعاين ه
تطابــق  واألبعــاد  والمــواد  الترتيبــات 

الحاليــة. االتفاقيــة  اشــتراطات 
ــرات تقررهــا  ــة فــي فت ــة دوري ب( معاين
ســنوات  خمــس  تتجــاوز  وال  اإلدارة 
الســفينة  بنــاء  أن  مــن  التأكــد  لغــرض 
وموادهــا  وتجهيزاتهــا  ومعداتهــا 
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ــة  ــتراطات االتفاقي ــا الش ــة تمام ــاءاتها مطابق وإنش
الحاليــة.

ــد  ــل أو بع ــهر قب ــة أش ــالل ثالث ــش دوري خ جـــ- تفتي
تاريــخ منــح الشــهادة لضمــان عــدم حــدوث تعديــالت 
ــر  ــبب التأثي ــد تس ــفينة ق ــي الس ــم أو مبان ــى جس عل

ــحن. ــط الش ــع خ ــاد موض ــابات إيج ــى حس عل
ــة  ــدات اآلتي ــات والمع ــة التركيب ــد صيان ــذا ليؤك وك

ــة: ــة مرضي بحال
1- تقويات حماية الفتحات.

2- أسوار الوقاية.
3- فتحات تصريف المياه.

4- وسائل النفاذ إلى عنابر البحارة.
علــى 	  إظهــاره  يجــب  الــدوري  التفتيــش   

 1966 الشــحن  لخطــوط  الدوليــة  الشــهادة 
أو علــى شــهادة اإلعفــاء الدوليــة لخطــوط 

المعفــاة. للســفينة  المنصرفــة  الشــحن 
 بعــد إتمــام أي معاينــة للســفينة ال يجــوز إدخــال 	 

أي تغييــر علــى إنشــاءات الســفينة أو معداتهــا 
والــذي  بنائهــا  أو  موادهــا  أو  تجهيزاتهــا  أو 

ــق اإلدارة. ــدون تصدي ــة ب ــملته المعاين ش
 يجــب صــرف شــهادة خــط الشــحن الدوليــة 	 

1966 ألي ســفينة عوينــت ووضعــت عليهــا 
العالمــات طبقــا لالتفاقيــة الحاليــة.

 تصــرف هــذه الشــهادات اإلدارة أو أي شــخص 	 
ــع  ــق. وتق ــذا الح ــه اإلدارة ه ــت ل ــة خول أو هيئ
هــذه  عــن  كاملــة  مســؤولية  اإلدارة  علــى 

ــوال. ــع األح ــي جمي ــهادة ف الش
 مــع عــدم التعــرض لمــا نصــت عليــه قواعــد 	 

ــحن  ــط ش ــهادة خ ــإن أي ش ــة ف ــذه االتفاقي ه
دوليــة معمــول بهــا - عنــد دخــول االتفاقيــة 
ــة  ــة الدول ــبة لحكوم ــاذ بالنس ــة دور النف الحالي
التــي ترفــع الســفينة علمهــا - تبقــى نافــذة 
المفعــول لمــدة ســنتين أو حتــى تاريــخ انتهائهــا 
ــى  ــول عل ــب الحص ــابقا. ويتطل ــن س أي التاريخي
شــهادة خــط شــحن دوليــة 1966 بعــد هــذا 

ــخ. التاري
 بنــاء علــى طلــب أي حكومــة متعاقــدة يمكــن 	 

ــة  ــوم بمعاين ــرى أن تق ــدة أخ ــة متعاق لحكوم
تطبيقهــا  عــن  رضائهــا  حالــة  وفــي  ســفينة, 
ــص  ــرف أن ترخ ــة تص ــة الحالي ــوص االتفاقي لنص
للســفينة بشــهادة خــط شــحن دوليــة 1966 

ــة. ــة الحالي ــا لالتفاقي طبق
 ترســل صــورة الشــهادة وصــورة تقريــر المعاينــة 	 

ــن  ــورة م ــو وص ــد الطف ــاب ح ــتخدم لحس المس
ــرب  ــي أق ــده ف ــتخدمة لتحدي ــابات المس الحس

ــة. وقــت ممكــن للحكومــة الطالب
 يجــب أن تحتــوي الشــهادة المنصرفــة بهــذه 	 

ــاء  ــت بن ــا صرف ــد أنه ــارة تفي ــى عب ــة عل الكيفي
ــترفع  ــع أو س ــي ترف ــة الت ــب الحكوم ــى طل عل
الســفينة علــم دولتهــا وســتكون الشــهادة فــي 
هــذه الحالــة بنفــس القــوة ومعترفــًا بهــا كأي 

ــرف. ــهادة تص ش
 ال تصــرف شــهادة خــط شــحن دوليــة 1966 	 

لســفينة ترفــع علــم دولــة حكومتهــا ليســت 
متعاقــدة.

ــمية 	  ــات الرس ــة أو اللغ ــهادات باللغ ــع الش  تطب
اللغــة  تكــن  لــم  إذا  تصدرهــا.  التــي  للدولــة 
المســتعملة اإلنجليزيــة أو الفرنســية يجــب أن 
يحتــوي النــص علــى ترجمــة بإحــدى هاتيــن 

اللغتيــن.
 يجــب أن تصــرف شــهادة خــط الشــحن الدوليــة 	 

1966 لمــدة ســريان تحددهــا اإلدارة علــى أن ال 
تتجــاوز خمــس ســنوات مــن تاريــخ صرفهــا.

صرفتهــا 	  التــي  الشــهادة  مفعــول  ينتهــي   
ــم  ــد رفــع هــذه الســفينة عل اإلدارة لســفينة عن

دولــة أخــرى.
تصرفهــا 	  التــي  الشــهادات  تقبــل  أن  يجــب   

ــا  ــدة وفق ــة متعاق ــة لحكوم ــلطات التابع الس
لالتفاقيــة الحاليــة مــن الحكومــات المتعاقــدة 
أغــراض  لجميــع  شــاملة  وتعتبــر  األخــرى, 
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قــوة  نفــس  ولهــا  االتفاقيــة 
تصدرهــا. التــي  الشــهادات 

متعاقــدة 	  حكومــة  كل  تلتــزم 
بالمعلومــات  المنظمــة  بتزويــد 
ــج هــذه  المناســبة والمتعلقــة بنتائ
التحقيقــات, ولــن تتضمــن تقاريــر 
وتوصيــات المنظمــة التــي بنيــت 
علــى هــذه المعلومــات أي إشــارة 
إلــى شــخصية أو جنســية الســفن 
المعنيــة أو تحــدد أو توقــع بــأي 
أي  علــى  المســؤولية  كيفيــة 

شــخص. أو  ســفينة 
ــات 	  ــدات واالتفاقي ــع المعاه  جمي

المتعلقــة  األخــرى  واألنظمــة 
والنافــذة  الشــحن  خــط  بأمــور 
حكومــات  بيــن  حاليــا  المفعــول 
الحاليــة  االتفاقيــة  فــي  أطــراف 
وكامــل  بجميــع  نافــذة  تصبــح 
صالحياتهــا خــالل الفتــرة الزمنيــة 
المحــددة لهــا والمنصــوص عنهــا 

إلــى: بالنســبة 
عليهــا  تنطبــق  ال  التــي  الســفن  أ- 

الحاليــة. االتفاقيــة 
ب- السفن التي تنطبق عليها   

       االتفاقيــة الحاليــة, والتــي لــم تشــرح 
. سلفا

ــة 	  ــوص االتفاقي ــذ نص ــب أن تنف  يج
معهــا  تعارضــت  مــا  إذا  الحاليــة 
واالتفاقيــات  المعاهــدات  هــذه 

واألنظمــة.
ــع أو 	  ــاق جمي ــن اتف ــج ع ــا ينت  عندم

 - المتعاقــدة  الحكومــات  بعــض 
ــد  ــة - قواع ــة الحالي ــا لالتفاقي وفق
ــب  ــة يج ــذه الحال ــي ه ــة فف خاص
للمنظمــة  القواعــد  هــذه  إبــالغ 

لتوزيعهــا علــى جميــع الحكومــات 
المتعاقــدة.

المتعاقــدة 	  الحكومــات  تلتــزم 
المنظمــة: لــدى  واإليــداع  باإلبــالغ 

ــهادات  ــاذج الش ــن نم ــدد كاف م أ-    ع
تطبيقــا  بصرفهــا  تقــوم  التــي 
ألحــكام االتفاقيــة الحاليــة لتوزيعــه 

المتعاقــدة. الحكومــات  علــى 
والقــرارات  القوانيــن  نصــوص  ب- 
والوثائــق  واللوائــح  واألوامــر 
األخــرى التــي تصدرهــا عن المســائل 
االتفاقيــة  نطــاق  فــي  المختلفــة 

الحاليــة.
جـــ- كشــف بالــوكاالت غيــر الحكوميــة 
عــن  نيابــة  القيــام  لهــا  المرخــص 
اإلدارة بأمــور خــط الشــحن لتوزيعــه 

المتعاقــدة. الحكومــات  علــى 
متعاقــدة 	  حكومــة  كل  توافــق 

ــي  ــية ف ــا القياس ــع معاييره أن تض
متعاقــدة  حكومــة  أي  متنــاول 

أخــرى عنــد طلبهــا.
مفتوحــة 	  االتفاقيــة  ســتبقى 

للتوقيــع ثالثــة أشــهر اعتبــارا مــن 
ــك  ــد ذل ــى بع ــل 1966 وتبق 5 أبري
مفتوحــة لالنضمــام, وقــد تصبــح 
حكومــات الــدول األعضــاء فــي 
األمــم المتحــدة أو فــي أي مــن 
فــي  أو  المتخصصــة  الــوكاالت 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة  ــاق محكم ــي ميث ــاء ف أو األعض
فــي  أعضــاء  الدوليــة  العــدل 

إمــا: الحاليــة  االتفاقيــة 
أ-     بالتوقيع للقبول بدون تحفظ.

متبوعــًا  القبــول  بشــرط  بالتوقيــع  ب- 
بالقبــول.

جـ-   باالنضمام.
االنضمــام 	  أو  القبــول  يســري 

بإيــداع وثيقــة قبــول أو انضمــام 
لــدى المنظمــة التــي عليهــا إبــالغ 
ــت  ــي وقع ــات الت ــع الحكوم جمي
بــكل  لهــا  انضمــت  أو  االتفاقيــة 
وتاريــخ  جديــد  انضمــام  أو  قبــول 

إيداعــه.
دور 	  الحاليــة  االتفاقيــة  تدخــل 

عشــر  اثنــي  مــرور  بعــد  التنفيــذ 
شــهرا مــن التاريــخ الــذي تكــون 
خمســة عشــر حكومــة دولــة علــى 
األقــل، ســبع منهــا لديهــا ســفن ال 
تقــل حمولتهــا الكليــة عــن مليــون 
طــن، قــد وقعــت للقبــول بــدون 
ــول  ــة القب ــت وثيق ــظ أو أودع تحف
أو االنضمــام. تبلــغ المنظمــة جميع 
أو  وقعــت  التــي  الحكومــات 
انضمــت لالتفاقيــة الحاليــة بالتاريــخ 

الــذي تدخــل فيــه دور النفــاذ.
 للحكومــات التــي أودعــت وثيقــة 	 

لالتفاقيــة  انضمامهــا  أو  قبولهــا 
الحاليــة خــالل االثنــي عشــر شــهرا, 
يســري نفــاذ قبولهــا أو انضمامهــا 
ــة دور  ــة الحالي ــد دخــول االتفاقي عن
النفــاذ أو بعــد ثالثــة أشــهر مــن 
أو  القبــول  إيداعهــا وثيقــة  تاريــخ 

االنضمــام, أي التاريخيــن الحقــا.
 للحكومــات التــي أودعــت وثيقــة 	 

لالتفاقيــة  انضمامهــا  أو  قبولهــا 
دور  دخولهــا  تاريــخ  بعــد  الحاليــة 
نافــذة  االتفاقيــة  تصبــح  النفــاذ, 
المفعــول بعــد ثالثــة أشــهر مــن 

تاريــخ إيــداع هــذه الوثيقــة. 
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ــة فــي اجتمــاع  ــة الدولي ــس المنظمــة البحري  إن مجل
قــد  بلنــدن  المنظمــة  مقــر  فــي  الـــ120  دورتهــا 
ــم  ــاك كي ــه كيت ــد أن اقترح ــعار بع ــى الش ــت عل صادق

ليــم- األميــن العــام للمنظمــة.
 وقــال الســيد ليــم: » تبــدي المنظمــة البحريــة الدوليــة 
التزامــات قويــة تجــاه المســاعدة فــي تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة وتســتمر فــي إســناد المــرأة فــي 
ــى  ــل عل ــاحل أو العم ــى الس ــت عل ــب إن كان المناص
ــدف  ــياق اله ــي س ــب ف ــا يص ــو م ــفن وه ــن الس مت
الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم 
المتحــدة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 

ــات. ــيدات والبن ــع الس جمي
ــأنه أن  ــن ش ــعار م ــذا الش ــاًل: » إن ه ــم قائ ــاف لي وأض
ــة الفرصــة مــع جميــع  ــة الدولي يمنــح المنظمــة البحري
األطــراف البحريــة المعنيــة النجــاز أهــداف التنميــة 

 »تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع البحــري« هــو الشــعار الــذي تــم اختيــاره لليــوم البحــري العالمــي 
2019. إن هــذا مــن شــأنه أن يمنــح الفرصــة لرفــع مســتوى الوعــي علــى أهميــة تســاوي الفــرص 
بغــض النظــر عــن الجنــس، وهــو مــا يصــب فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة  
ــاه القطــاع  ــم تج ــاء العال ــع أنح ــى المســاهمة المهمــة للنســاء فــي جمي ويســلط الضــوء أيضــًا عل

البحــري.

اليوم البحري العالمي 2019:
»تمكين المرأة

 في المجتمع البحري«

الهــدف  خصوصــا  المتحــدة  لألمــم  المســتدامة 
ــة التــي تمكــن المــرأة  ــز البيئ الخامــس مــن أجــل تعزي
مــن خاللهــا الحصــول علــى فــرص عمــل فــي مجــال 
اإلدارة البحريــة والموانــئ ومعاهــد التدريــب البحــري 
وتشــجيع القيــام بالمزيــد مــن الحــوارات الداعيــة إلــى 
المســاواة بيــن الجنســين فــي مجــال العمــل البحري.«

وحيــث أن األعمــال فــي قطــاع الســفن واإلبحــار كان 
ــة  ــة البحري ــإن المنظم ــال، ف ــى الرج ــرًا عل ــَا حك تاريخي
ــع  ــي دف ــاعدة ف ــرة للمس ــودًا كبي ــذل جه ــة تب الدولي
ــى األمــام ومســاعدة النســاء  ــك الصناعــة إل ــة تل عجل
علــى تحقيــق تمثيــل لهــن فــي ســياق مــا يتوقــع لــه 

مــن القــرن الحــادي والعشــرين.
1988، قامــت بعــض المعاهــد بفتــح  ففــي عــام 
ــة  ــة البحري ــت المنظم ــة، وكان ــاث للدراس ــا لإن أبوابه
ــة فــي طليعــة الــوكاالت المتخصصــة التابعــة  الدولي
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ــت  ــي قام ــدة الت ــم المتح ــة األم لمنظم
باســم  عــرف  عالمــي  برنامــج  بإرســاء 
تكامــل المــرأة فــي القطــاع البحــري. 
عــدة  فــي  البرنامــج  تنفيــذ  تــم  وقــد 
إطــارًا  البرنامــج  وضــع  حيــث  مراحــل 
ــي  ــاني ف ــد الجنس ــم البع ــاتيًا لض مؤسس
سياســات وإجــراءات المنظمــة البحريــة 
الدوليــة  مــع تبنــي القــرارات التــي تؤكــد 
وتســمح للمــرأة مــن التــدرب والعمــل 

فــي القطــاع البحــري.
وقــال الســيد ليــم: » اليــوم، المنظمــة 
البحريــة الدوليــة مجــددًا تقــدم المــرأة 
البحريــة،  برامجهــا  فــي  األمــام  إلــى 
تنشــيط  فــي  يصــب  المــرأة  فتمكيــن 
النمــو  ويحفــز  العالــم،  عبــر  االقتصــاد 
والتنميــة وينفعنــا جميعــًا العامليــن فــي 
المجــال البحــري حيــث نكافــح قدمــًا مــن 
أجــل عمــل قطــاع بحــري آمــن ومضمــون 

ومســتدام«. ونظيــف 
إن الخريجــات فــي مؤسســتي التدريــب 
البحريــة  الدوليــة  للمنظمــة  العالميــة 
التــي تشــمل الجامعــة البحريــة العالميــة 
ــن  ــي ه ــري الدول ــون البح ــد القان ومعه
يعملــن اليــوم كمديــرات وصانعــات قــرار 
ولهــن األثــر اإليجابــي كأمثلــة يحتــذى 
جديــدات  نســاء  تشــجيع  فــي  بهــن 
لالنخــراط فــي هــذا المجــال.  كمــا أن 

المنظمــة الدوليــة البحريــة تســاند تمكيــن  
المــرأة مــن خــالل  االنتمــاء الجنســاني 
النوعــي بتيســير االنضمــام إلــى التدريــب 
الفنــي بمســتويات عاليــة للنســاء فــي 

القطــاع البحــري فــي الــدول الناميــة.
البحريــة  المنظمــة  ســاعدت  لقــد   
رابطــات  ســبع  تأســيس  فــي  الدوليــة 
ــي كل  ــري ف ــاع البح ــي القط ــاء ف للنس
الالتينيــة  وأمريــكا  وآســيا  إفريقيــا  مــن 
ومنطقــة الكاريبــي والشــرق األوســط 
الدخــول  إن  الهــادي.  المحيــط  وجــزر 
تلــك  اإلقليميــة  العمــل  إلــى شــبكات 

المنصــة  الفرصــة ألعضائهــا   وفــر  قــد 
الالزمــة لمناقشــة المســائل الجنســانية 
العامــل األســاس فــي التواصــل البحــري 
العالمــي والتطبيقــات المحســنة ألجهزة 

الدوليــة. البحريــة  المنظمــة 
ــي  ــرأة ف ــن الم ــعار » تمكي ــار ش  أن اختي
تســليط  ســيضمن  البحــري«  المجتمــع 
الضــوء مجــددًا علــى البرنامــج البحــري 
للمــرأة  الدوليــة  البحريــة  للمنظمــة 
وســيحقق الهــدف الخامــس مــن أهــداف 
المتحــدة  لألمــم  المســتدامة  التنميــة 
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