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 دورية  الكترونية ربع سنوية
 من مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 ھيئة ميناء دمياط
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 جديدXجديد

رؤية في كل ما ھو جديد في العالم ككل 
 و في المجال البحري خاصة

٢ 
 ملف العدد

 تدريب العمالة البحرية
استعراض #ھمية تدريب العمالة البحريـة 
المصرية من أكثر من منـظـور بـالـتـدريـب 
والتعليم مما يؤدي في النھاية إلي زيـادة 

 .الطلب عليھا داخليا وخارجيا 

 تحت الضوء

 ا!دارة العامة ل�من
إلقاء  الضوء على إدارة ا#من بھيئة ميـنـاء 
دمــيــاط واســتــعــراض #ھــم ا?نــجــازات 
المتميزة Cدارة ا#من والتي تم تنـفـيـذھـا 

 ٢٠١٣خFل عام 
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 ميناء العدد

 إنشاء رصيف بحري
توضيح لمراحل وكيفيـة إنشـاء الـرصـيـف 

 البحري

 ترجمنا لك

تصنيف الخدمات اللوجستية للتبادل 
 التجاري في ا7قتصاد العالمي

 مدينة العدد

 بالصور

 أھم موانئ شمال إفريقيا

 أخبار المنظمة البحرية 

عرض #برز أخبار الـمـنـظـمـة الـبـحـريـة 
 حـتـى ٨/٢٠الدولية عـن الـفـتـرة مـن 
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البحرية اFمريكية تدشن سNح بنظام ليزر عـلـى مـتـن 
 ٢٠١٤سفنھا بحلول عام 

 أمل طبي لفاقدي النطق بسبب الشلل الدماغي ، ھذا ما 
" يوتا"كشفته التقارير بعد توصل فريق من علماء جامعة 

اFمريكية إلى ابتكار وسيلة جديدة تمكن من قراءة أفكار 
الدماغ عبر تحويل إشاراته إلى كلمات منطوقة تعمل ھذه 

، % ٩٠الوسيلة من خNل أجھزة استشعار عالية الدقة بلغت 
مما يعطى اFمل للمرضى المصابين بالشلل وغير القادرين 

 . على النطق 

  ابتكار نظام يحذر من الكوارث البحرية

ذكرت وسائل إعNم عالمية أن مقاطعة فـي شـرق الصـيـن 
في ابتكار نظام إنذار مـن الـكـوارث الـبـحـريـة بـلـغ   نجحت

ًمستوى عالميا متقدما و يجمع النظام مـعـلـومـات الـبـحـار  . ً
بوسائط مختلفة ليشكل شبكة مراقبة مجسدة لتسو نـامـي 
والعواصف والجليد البحري والمد اFحمر وغيرھا من الكـوارث 
ًالبحرية الطبيعية، فضN عن التلوث الناجم عـن الـنـشـاطـات 

كما يجمع النـظـام بـيـن مـزايـا . البشرية ثم يصدر إنذارا منھا
النظم الدولـيـة الـمـمـاثـلـة لـه ويـتـمـتـع بـآفـاق واسـعـة 

وبلغت خسائر الصين جراء الكوارث البـحـريـة وتعميم،لتطبيقه
فـي اFعـوام الـقـلـيـلـة )  مليار دو7ر أمريكـي١.٥(ما يقارب 
  . الماضية

 البحرية اFمريكية تدشن سNح بنظام ليزر على متن سفنھا 
نظام سNح الليزر الجديد الذي تم ابتكاره ٢٠١٤بحلول عام 

مؤخرا تم تثبيته على متن مدمرة الصواريخ الموجھة يو اس 
في سان دييغو كاليفورنيا، وھو احد  (DDG 105(اس ديوي 

المظاھر التكنولوجية التي تم ابتكارھا في مجال 
 .في مختبر اFبحاث البحرية  وذلك  الليزر

ھذا النظام والذي يسمى ب 7وس يمكن توجيھھا إلى أھداف 
وبذلك ا7بتكار يمكن القضاء على   تم اكتشافھا ب الرادار

بعض اFھداف بدون استخدام الرصاص أو اى نوع من 
 .الطلقات

   أبتكر فريق بحثي من كلية الھندسة بجامعة تبوك بالتعاون 
ُمع مركز شبكات ا7ستشعار عن بعد واFنظمة الخلوية ، 
محطة آلية لمراقبة جودة المياه وحماية الحياة البحرية في 
البحر اFحمر على شواطئ مدينة حقل باستخدام تكنولوجيا 

وقال عميد . ُشبكات ا7ستشعار عن بعد وا7تصا7ت الخلوية 
كلية الھندسة بالجامعة الدكتور محمد الجھني أن المحطة 
تقوم بتزويد قياسات حقيقية بشكل مستمر للمؤشرات 
اFساسية الدالة على جودة المياه ومدى مناسبتھا للحياة 

 .البحرية

 دعاء محمد حسن

 يقرؤن أفكار الدماغ” يوتا ” علماء جامعة 

  ابتكار سعودي لمراقبة الحياة البحرية
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 روبوت يحاكى اFسماك من ابتكار عالم جزائري

فيما أوضح عضو الفريق البحثي الدكتور أيمن المومني     
أن المحطة ستكون قادرة على رصد أية ملوثات في مياه 
ُالبحر من خNل إرسال التراكيز المقاسة من خNل شبكات 
ا7تصال الخلوية إلى جھاز مركزي في الجامعة وبشكل 

 .يومي وعلى مدار الساعة

ًكمال يوسف تومي روبوتا        ابتكر العالم الجزائري

ّيحاكي السمكة في اللون والشكل، بل إنه يتحرك في 
ًالماء كالسمك تماما، ويستطيع التعايش وا7نسجام مع 

ًاFسماك بصورة سلسة تماما،وقد  -قطيع من روبوتات 

7ّ يشكل أذية ل�سماك، و7 «صرح العالم تومي أنه روبوته  ّ
ّويتميز بأناقته ورشاقته . يتصرف بصورة عدائية تجاھھا

وجمال شكله، وسرعة حركته، وقدرته على تنسيق حركة 
ذيله ورأسه ومنتصف جسمه، إضافة إلى قدراته الفائقة 
ّفي المناورة والوصول إلى اFماكن الضيقة التي 7 

 . ّتستطيع أن تصلھا المركبات البحرية

ّتصنع ھذه الروبوتات من مكونات تحميھا من أخطار البيئة  ُ
. البحرية، وتسرب الماء إلى داخلھا، وتعرضھا لعوامل التلف

ويبلغ طول الروبوت أقل من قدم، ويديره محرك فائق 
.  سنوات٤الصغر لكنه منخفض التكاليف، ويعمل لقرابة 

ساعة /  واط٥ويحتاج الروبوت إلى قوة كھربائية بطاقة 
ًتقريبا، تأتيه من مصدر خارجي أو من بطارية مثبتة في 

 .داخله

اFسماك في مراقبة  -تكمن الغاية من اختراع روبوت 
ّالحياة البحرية والنباتية والبيئية، وأخذ المعلومات عنھا، 
ّوعن حال البحر والتلوث، ومراقبة ظھور أنواع اFسماك أو 

ُويحتوي الروبوت نظُم استشعار من بعد، . انقراضھا
ّتستطيع أن تحدد عمق الغوص، وتمسح اFجسام الغارقة، 

   .إضافة إلى شبكات الغاز والبترول

َحقائق 7 يعلمھا اغلبنا عن  الكثير منا 7 يعرف عن أسماك  َ
القرش سوى أنھا الفك المفترس ولكن ھناك الكثير من 

َالمعلومات الغريبة عن أسماك القرش  َ:- 
َيعدا لحوت من أسماك القرش وأضخمھا فھو يزن ما يقرب  -١ َ

 . ُ سمكة من أسماك البيرانا المفترسة١٨٠٠٠من حوالى
َ مليون سنة وقبل ٤٠٠َعاش أسNف أسماك القرش قبل  -٢

 . مليون سنة٢٠٠َعصر الديناصورات ب
ً ميN بينما ٤٠َيمكن Fسماك القرش أن تسبح بسرعة  -٣ 

َأقصى سرعة يمكن أن يصلھا سائق متھور بدراجته البخارية  َ ُ
َ ميN فقط ويمكن أن يسبح لمسافة ١٣ َ  . ًميN فقط١٣ً

َالھياكل العظمية Fسماك القرش تكون بدون أذن -٤ ََ . 
ُأسماك القرش ھي قمة الحيوانات المفترسة بمعنى أنه  -٥ َ

7ِ يوجد في عالمھم مفترس آخر لھم سواھم َ ُ. 
َ ھجمة من أسماك القرش في العام٦٠توجد نحو  -٦  َونحو   َ

َ من أسماك القرش يتم إحراقھم٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ِ. 
ُيمكن صنع اFحزمة الجلدية من جلد القرش والذي يعد  -٧  ُِ ِ

َأقوى بمرات عديدة َمن جلد البقر  َ ِ . 
َأسماك القرش لديھا حاسة شم مذھلة فيمكنھا أن تشم  -٨

َرائحة الدم من على بعد ميل َ. 
 .  من اFسنان٤٠٠٠َيحتوى فم القرش على حوالي  -٩ 

َتم العثور داخل معدة أسماك القرش على بذ7ت سباحة  -١٠ َ َ
َودروع وزجاجات نبيذ فھي تحوى الكثير وذلك Fنھا تفترس 

 .ِالكثير من البشر
ِيشعر أسماك الباركودة بالغيرة من القرش -١١  َ َ. 

 حقائق 7 يعلمھا اغلبنا عن سمك القرش
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    تعتزم وزارة النقل خNل الفترة المقبلـة بالتعـاون مـع وزارة 
القوى العاملة إنـشاء شـركة متخصـصة تكـون مـسئولة عـن 

قـال اللـواء محمـد  العمالة في سوق النقل البحري المـصري
القــادر جــاب هللا، رئيـس قطـاع النقـل البحـرى، إنـه تــم  عبـد

ا7ستقرار على تأسيس الشركة بعد عقد اجتماع مشترك مع 
 :وزارتي النقل والقوى العاملة وذلك ل�سباب ا¡تية 

 ا7رتقاء بمستوى العمالة العاملة بقطاع النقل البحري إلى -١
 .جانب تدريب عمالة جديدة

بتقسيم وتصنيف المتاح من العمالة في مـصر فـي النقـل  -٢
البحري وآليات توفير العمالة المدربة للشركات سواء القطـاع 

 العام أو الخاص
تحديد التخصـصات الجديـدة الـتي 7 توجـد عمالـة مـصرية  -٣

 خاصة بھا وتوفير تلك العمالة للجھات التي تطلبھا

تحسين برامـج الـتـدريـب بـالـنـقـل الـبـحـري فـي جـمـيـع  -٤

 .التخصصات

العمالة البحريـة نـواة الـدخل القومـي والعبـور إلـى 
  المستقبل

قـضية العمالـة البحريـة المـصرية مـن أكـثر مـن      ترتكز 
منظــور علــي أھميــة تنميــة المــوارد البــشرية بالتدريــب 
والتعليم مما يؤدي في النھايـة إلـي زيـادة الطلـب عليھـا 
داخليا وخارجيا وھي التجربة التي طبقتھا احدي شـركات 
المNحة البحرية المصرية في أوائل الستينيات ورصدت لھا 
ميزانية كبيرة وكانت النتيجة زيادة كبيرة في الطلب علـي 
ھــذه الكــوادر المدربــة مــن قبــل شــركات النقــل البحــري 
والترسانات والموانئ في مصر والخارج لتمـيزھم وارتفـاع 
ــل  ــأھيلھم للعم ــة ت ــل ودرج ــدريبھم المتكام ــستويات ت م
ــستحق  ــة ت ــة وھــي تجرب ــايير الدولي ــا للمع البحــري وفق
التسجيل والمتابعة نظرا Fن تكلفة ھذا ا7عـداد والتدريـب 
تعتبر عالية ومكلفة لذا تصبح العمالة البحرية المدربة وفقا 
للمعايير الدوليـة عمالـة مطلوبـة بـشدة علـي المـستوي 
المحلي والعالمي بما يعني ذلك من فتح مجـا7ت جديـدة 

 . أمام العمالة المصرية

 أسماء شعبان

 الموقف العالمي من تدريب العمالة البحرية

    ومازال ھناك طلب عالمي علي خدمات العمالة البحرية 
ــة  ــن دول المجموع ــة م ــسفن خاص ــNك ال ــب م ــن جان م
اFوروبيــة حيــث يوجــد نقــص شــديد فــي المعــروض مــن 
العمالة البحرية المدربة لتشغيل السفن التجارية العالمية 
الحديثة وھم يعتمدون حاليا علي العمالة البحرية الوافـدة 
من دول جنوب آسيا خاصة الفلبين والتي يوجـد بھـا حاليـا 

 وكالة !لحاق العمالة البحرية بالعمل علي   ٥٠٠ ما يزيد عن
ــن ــثر م ــة وأك ــسفن اFجنبي ــم   ٢٥٠  ال ــا للتعلي ــدا بحري  معھ

  . والتدريب البحري منھا خمسة معاھد فقط تابعة للدولة
    ويصل عائد تصدير خدمات العمالة البحرية الفلبينية حاليا 

 مليـار دو7ر سـنويا وذلـك ١٢إلـي   ١٠  إلي مـا يـتراوح بيـن
بسبب التخطيط ا7قتـصادي المركـزي الـذي تـضعه الدولـة 
وتنفذه من خNل وكا7ت تشغيل متخصصة في إلحاق ھـذه 

 وأيـضا توفـير فـرص   ،  العمالة بالعمل علي السفن اFجنبيـة
العمل من خNل ا7تفاقيات التي تعقدھا الحكومة الفلبينيـة 
مع مNك السفن اFجانب وبواسطة النقابة العامة المركزية 

 وتتنـافس الفلبيـن كـذلك عـدة دول منھـا   ،  للبحارة الفلبينية
الھند و روسيا والصين وأوكرانيا ولكن معظـم ھـذه العمالـة 

 . التي تقدمھا ھذه اFسواق ھي فئة البحارة

وتتميز العمالة المصرية بأن نصف نـسبة العـاملين بھـا مـن 
 المھن العالية مثل الربابنة والمھندسين البحريين بدرجاتھم 

     وتؤكــد تقــارير الخــبراء المتخصــصين بالمنظمــة البحريــة 
 أن مشكلة نقـص العمالـة البحريـة المتخصـصة  IMO  الدولية

ستستمر للعشر سنوات القادمة علي اFقل و حيث نجـد أن 
 فقط من العمالة البحرية المـصرية تعمـل علـي   %٣   حوالي

 تعمــل علــي ســفن   %٩إلــي %   ٧   ســفن مــصرية وحوالــي
 . أجنبية

 ويليھما الميكانيكيين والطباخين وھي نوعية المھن البحرية 
التي تأتي في المقدمة من ناحية النقـص ويتمـيز المـصري 
بدرجة عالية من المھارة والكفاءة مقارنة بباقي الـدول مثـل 

ــا ــن وروســيا وأوكراني ــة   الفلبي  ولكــن ينقــص بعــدھم الثقاف
  .والسلوك الرشيد 

 عمالة البحرية الالموقف المصري من تدريب 
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 ويتضح مما سبق انه 7بد من ضرورة تقنين الوضع الحالـي 
لنشاط تشغيل العمالة البحرية عن طريق الوسطاء بموجب 

 أو   ،  ضوابط تنظيمية وذلك بالسمـاح لـ�فـراد الـمـصـريـيـن
اFجانب المعنيين بنشاط النقل البحري بأن يمارسوا نشـاط 
تطقيم وتشغيل وإلحاق العمالة البـحـريـة لـلـعـمـل عـلـي 
السفن اFجنبية وذلك عن طريق شركات مخـصـصـة لـھـذا 
الغرض فقط بضمانات مناسبة وبموجب قـرار يـنـظـم ھـذا 
الشأن يصدر من وزير النقل البحري باعتبار أن نشاط تطقيم 
وإدارة السفن وتشغيل العمالة البحرية ھي مـن أنشـطـة 
النقل البحري وبالتالي 7 حـاجـة إلـي صـدور قـانـون مـن 

 السلطة التشريعية أو قرار يصدر من وزارة العمل في ھذا 

 المصادر

com.almalnews.www://http 
com.alyaum.www://http 

com.masrawy.www://http 

كما أشار رئيس القطاع  إلى أن تأسيس الشركة سيأتي من 
منطلق تنفيذ عقد نموذجي موحد بسوق الـنـقـل الـبـحـرى، 
والذي سيتم من خNله التعاون مع جميع الجھات المعنية بـمـا 
فيھا وزارة القوى والتأمينات ا7جتماعية حتى يـمـكـن حـفـظ 
حقوق جميع العمالة في ھذا القطاع، خـاصـة أن الـعـمـالـة 
المصرية التي تعمل على سفن أجـنـبـيـة تـواجـه صـعـوبـات 
عديدة، بخNف العمالة المصرية التي تعـمـل عـلـى السـفـن 

 .المصرية

ولفت إلى أن المفاوضات 7 تزال مستمرة بين وزارتي النـقـل 
والقوى العاملة حتى توقع الحكومة المصرية على اتـفـاقـيـة 

وھى اتفاقية عـمـل دولـيـة ، ٢٠٠٦ميثاق حقوق البحارة لعام 
صادرة عن منظمة العمل الدولية تحدد المعايير الدولـيـة Fول 
ُصناعة عالمية حقيقية في العالم، وقد اعتمدت ھذه ا7تفاقية 
من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمـل والـعـمـال فـي 

  .٢٠٠٦مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شھر فبراير 

وأوضح أن تلك ا7تفاقية فريدة من نوعھا Fنـھـا تـھـدف إلـى 
تحقيق العمل الNئق للبحارة وتأمين المصالح ا7قتصادية مـن 
خNل ضمان المنافسة العادلة بين أصحـاب السـفـن عـالـيـة 
الجودة، وھى شاملة وتنص على حق البحـارة فـي الـعـمـل 
ًضمن ظروف 7ئقة، كما أنھا تغطى تـقـريـبـا جـمـيـع جـوانـب 
عملھم وحياتھم على ظھور السفن، بما في ذلك الحد Fدنـى 
للسن، وعقود التوظيف، وساعـات الـعـمـل والـراحـة، ودفـع 
اFجور، و ا!جازة السنوية مدفوعة اFجر، و العودة إلى الوطن 
عند انتھاء العقد، والرعايـة الـطـبـيـة عـلـى مـتـن السـفـن، 
واستخدام خدمات التوظيف والتعييـن الـخـاصـة الـمـرخصـة، 

 .والسكن، والغذاء، والتموين، ومعالجة شكاوى البحارة

وقد جاءت ھذه ا7تفاقية بعد إجراء العديد من الدراسات التـي 
اھتمت مؤخرا بالعمالة البحرية سواء اFكـاديـمـيـة الـعـربـيـة 
للعلوم والتكنولوجيا أو ھيئة السNمة البحرية، وخNل الـفـتـرة 
المقبلة نھدف لتعديل القوانين المسـئـولـة عـن الـبـحـارة أو 
العاملين بالنقل البحري للرفـع مـن مسـتـواھـم، وذلـك إمـا 
بتعديل القرارات الوزارية التي يمكن تعـديـلـھـا وإمـا تـعـديـل 
القوانين برفعھا لرئاسة الجمھورية !صدار تلك التعديNت فـي 

 .أقرب وقت

 الموقف العالمي من تدريب العمالة البحرية

   وجد النقل العربي البحري بشكل خاص اھتماما من القادة 
العرب، باعتبار أن النقل البحري مھم 7نتقال اFفراد والبضائع 
من المحلي للدولي، لذا تسعى الدول لتطوير وسائل النقـل 
فــي العــالم بدايــة مــن النقــل البحــري Fنــه أســاس النقــل 
الدولي، ولھـذا وقعـت عـدة اتفاقيـات دوليـة، أعطـت قطـاع 

 .النقل البحري اھتماما خاصا بالبحر اFحمر

وقد أنشئت عـدة ورش عمـل فـي ھـذا القطـاع، قامـت بھـا 
اFكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارھـا أكـبر مركـز 

ــا  .تأھيــل وتــدريب فــي الــوطن العربــي ومعــترف بھــا دولي
وأكد انه 7بد من توفير أماكن لتدريب وتأھيل العمالة البحرية 
ــع  ــة م ــسفن العربي ــNك ال ــد م ــم أن يتعاض ــة، وا7ھ العربي
الحكومات ومراكز التـدريب ويـساھموا فـي تـدريب الطـNب 
والخريجين العرب، Fن عدم توافـر فـرص تدريبيـة للخريجيـن 
علي متن السفن سـبب البطالـة رغـم العجـز فـي العمالـة 
البحريــة بالــسفن اFجنبيــة، ونتمــنى مــن مــNك الــسفن أن 
يعولـــوا مـــسؤوليتھم عـــن توفـــير فـــرص تـــدريب للطـــNب 

 .والخريجين

 الحلول المقترحة لعNج المشكلة 

 نشاط تطقيم السفن وتشغيل البحارة علي السفن اFجنبيـة 
  ١٧٩   وأشــار إلــي أن ا7تفاقيــة الدوليــة رقــم  ،  الــتي يمثلونھــا

 في شأن تعيين وتوظيف البحارة ـ وھـي اتفاقيـة   ١٩٩٦  لسنة
لم تصدق عليھا مـصر وجـار اتخـاذ إجـراءات التـصديق   مھمة

عليھا من قبل وزارة النقل البحري بالتنسيق مع وزارة القـوي 
 . العاملة

كما يجـب وضـع خطـة إسـتراتيجية قوميـة لتـشغيل وتـصدير 
العمالة البحرية المصرية للخارج حيث أن ھذه العمالـة تتمتـع 
بكثير مـن الممـيزات 7 تتمتـع بھـا كثـير مـن العمالـة البحريـة 
اFجنبية إ7 أنھـا تفتقـر إلـي كيـان مؤسـسي خـاص ومنظـم 
يــدعمھا ويوجــد لھــا فــرص العمــل المناســبة علــي الــسفن 
اFجنبية ووضعھا علي خريطة سوق العمالة البحريـة الدوليـة 
بعد تدريبھا وتأھيلھا التأھيل المناسب لترقي إلي مـستويات 

 ومـن   ،  التدريب البحري العالمي ورعايتھا اجتماعيـا واقتـصاديا
المعروف أن العمالة البحرية ذات المـستويات عاليـة التدريـب 
والتأھيل طبقا للشروط والمواصفات التي تـضعھا المنظمـات 
البحرية الدوليـة تحقـق عـدة نتـائج توثـر تـأثيرا مباشـرا فـي 
اقتصاديات التجارة البحريـة فبخـNف مـات حققـه للدولـة مـن 

 والـذي يمكـن أن   ،  عائد ضخم يـصب فـي شـرايين اقتـصادھا
 مليارات دو7ر سنويا فإنھا تضمن سـNمة البيئـة ١٥   يصل إلي

  . البحرية وسNمة السفن وصيانتھا وسNمة البضائع والركاب

الشأن حيث يوجد بالفعل تشريع قائم يمكن ا7ستنـاد عـلـيـه 
لتحقيق الھدف دون ا7نتظار إلي صدور قـانـون يـنـظـم ھـذه 
المسألة وكذلك بجانب ضـرورة إنشـاء شـركـات أو وكـا7ت 
تشغيل للبحارة بشكل مقنن فانه يـمـكـن لشـركـات الـنـقـل 

 البحري وخاصة شركات التوكيNت المNحية السماح بإضافة
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إدارة اFمن ھي الجھة المـسئولة عـن تـأمين كافـة منـشآت 
ــة  ــة والداخلي ــار الخارجي ــة ا!خط ــد كاف ــا ض ــة وأفرادھ الھيئ

وذلــك باتخــاذ كافــة ا!جــراءات . المقــصودة والغــير مقــصودة
والتعليمات والتـدابير وبالتنـسيق مـع كافـة اFجھـزة اFمنيـة 
ويتعاظم دور اFمن في الوقت الراھن لما تمـر بـه البـNد مـن 
ظروف أمنية صعبة حيث يناط برجل اFمن العمـل علـى نـشر 
الوعي اFمني والعمل على حسن وانتظام سير العمل داخل 
الميناء من خNل تنفيذ كافـة ا!جـراءات والتـدابير والتعليمـات 

 .والتوجيھات اFمنية

با7شتراك في وضع ومراقبة تنفيذ الـخـطـط الـNزمـة  -١ 
لتأمين اFفراد وإصدار تعليمات اFمن ومـنـشـورات اFمـن 

 .بالنسبة ل�فراد
 .عمل التحريات عن العاملين -٢
ا7شتراك في وضع ومراقبة الخطط الـNزمـة لـتـأمـيـن  -٣

 .المعلومات
Fشراف والتخطيط بالنسبة لمـراقـبـة أمـن الـمـوانـئ  -٤

والمنائر بالدولة بالبحر اFحمر والبحر المتوسط بـالـتـعـاون 
 .مع أجھزة اFمن اFخرى الموجود بالموانئ

ا7شتراك في وضع الخطط الـNزمـة Fمـن مـنـشـآت   -٥
 .القطاع

 ميادة منتصر

 بقطاع النقل البحريا!دارة العامة ل�من 

 -:ا!دارة العامة ل�من وتختص با¡تي
العمل على الحفاظ على أسرار الدولة وتنفيذ السياسة  -١

ًوالتوجيھات الموضوعة طبقا Fحكام القوانين والقرارات 

 .المسموح بھا في ھذا الشأن
اFشراف والتنسيق والتعاون مع أجھزة اFمن المختلفة لتبادل -٢

المعلومات والمشورة فيما يختص بشئون اFمن القومي 
والرقابة ا!دارية والدفاع المدني والحريق ووضع احتياطات 

 .اFمن الواجبة لذلك
القيام بالتخطيط لخطط ومشروعات اFمن المختلفة بالوحدات -٣

 .التابعة لقطاع النقل البحري
ا7شتراك والتنسيق مع أجھزة اFمن الوقائي بالدولة بتطبيق  -٤

ومباشرة القوانين التي تضعھا لممارسة حقھا في تأمين 
حدودھا والسيطرة على عمليات دخول اFفراد إليھا والسفر 

واFشراف على حركة السلع والبضائع ) مصريين وأجانب(منھا 
 .الصادرة والواردة إليھا ومنع دخول المواد الممنوعة إليھا

اFشراف والتنسيق على أمن الموانـئ والـمـنـائـر بـالـدولـة  -٥
 .ومتابعة تنفيذ قواعد اFمن بالنسبة للحريق وا!نقاذ

اFشراف والتوجيه بالنسبة لتحديد درجات السرية لـلـوثـائـق  -٦
والمكاتبات وطرق حفظھا ورقابتھـا ضـد الـحـوادث والـتـخـريـب 
والسرقة والتصوير وأن يضع القواعد الواجـبـة Fمـن الـرسـائـل 

 .والمكاتبات وتيسير العمل بالمكاتب
القيام باFشراف على وضع خطط تدريـب جـمـاعـات ا!نـقـاذ  -٧

وا!سعاف والحريق والمخابئ والمNجئ بالقطاع ومراقبة تنفيـذ 
 .ذلك

القيام باFشراف على تجھيز وسائل ا!نذار وتبادل الـمـعـاونـة  -٨
مع الجھات المجاورة وفق ا7تصال والـمـعـاونـة بـأفـراد الـدفـاع 

 .المدني في حا7ت الكوارث والحريق وطرق طلبھا المعاونة
اFشراف على وضع الخطط الNزمة لـتـأمـيـن وقـايـة اFفـراد  -٩

الخ من القنابل والمفرقعات ووسائـل اكـتـشـافـھـا ... والمنشآت
 .وأبطال مفعولھا وطرق طلب المعاونة وتبليغھا أو انتشالھا

التخطيط اFساسي ل�من الصناعي بـالـقـطـاع لـوضـع 
حماية كاملة للقوى العاملة وعنـاصـر ا!نـتـاج والـمـواد 
المستخدمة من حوادث الـعـمـل واFمـراض الـمـھـنـيـة 
وتوفير الخدمات الطبية والرعـايـة والـوقـايـة الصـحـيـة 
الشاملة حتى 7 يترتب على ا!صابة آثارھا ا7قتصـاديـة 

 .وا7جتماعية السيئة التي تؤثر على البNد
التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يخص اFمن  -١٠

 .الصناعي ومحاولة تنفيذ ذلك بالقطاع
وضع تعليمات اFمن الصـنـاعـي بـمـخـتـلـف أنـواع  -١١

اFعمال بالقطاع وطرق تنفيذھا مع مـراعـاة الـتـنـفـيـذ 
والتفتيش الدوري حسب برنامج محدد وكتابة الـتـقـاريـر 

 .الNزمة في ذلك
وضــع أســالــيــب الــعــمــل فــي حــا7ت الــحــوادث  -١٢

وا!سعافات اFوليـة عـنـد وقـوع الـحـوادث ومـراقـبـة 
 .تجھيزھا بالوحدات والمعدات الNزمة لذلك

 :وتتكون ا!دارة العامة ل�من من
 ).أدارة الدفاع المدني-أدارة اFمن الوقائي (

 :إدارة اFمن الوقائي وتقوم 
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 :أبرز مھام ا!دارة العامة ل�من

ھـيـئـة مـيـنـاء -الھيكل التنظيمي ل¯دارة العامة لـ�مـن
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اFشراف على تجميع وتنفيذ جميع الـقـوانـيـن والـقـرارات  -١
 الوزارية الصادرة في شأن الدفاع المدني

ا7شتراك والتعاون مع مندوبي مصلحة الـدفـاع الـمـدنـي   -٢
ستفاده بتـبـادل في تخطيط وتنظيم خطط الدفاع المدني وا!

 .المعلومات معھا
القيام باFشراف على وضع خطط تدريب جماعات ا!نـقـاذ  -٣

وا!سعاف والحريق والمخابئ والمNجئ بالقـطـاع ومـراقـبـة 
 .تنفيذ ذلك

القيام باFشراف علـى تـجـھـيـز وسـائـل ا!نـذار وتـبـادل  -٤
المعاونة مع الجھات المجاورة وسرعة ا7تصـال والـمـعـاونـة 

 .بأفراد الدفاع المدني في حا7ت الكوارث والحريق
اFشراف على وضع الخطط الNزمة لتأمين وقـايـة اFفـراد  -٥

الخ من القنابل والمفرقعات ووسائل اكتشافـھـا ... والمنشآت 
 .وأبطال مفعولھا وطرق طلب المعاونة وتبلغھا أو انتشالھا

التخطيط اFساسي ل�من الصناعي بالقطاع لوضع حماية  -٦
كاملة للقوى العاملة وعناصر ا!نتاج والمواد المستخدمة مـن 
حوادث العمل واFمراض المھنية وتوفير الـخـدمـات الـطـبـيـة 
والرعاية والوقاية الصحية الشاملة حـتـى 7 يـتـرتـب عـلـى 
ا!صابة آثارھا ا7قتصادية وا7جتماعية السيئة التي تؤثر على 

 .البNد
التنسيق مع وزارة القوى الـعـامـلـة فـيـمـا يـخـص اFمـن -٧

 . الصناعي من أمور ومحاولة تنفيذ ذلك القطاع
وضع تعليمات اFمن الصناعي بمـخـتـلـف أنـواع اFعـمـال  -٨

بالقطاع وطرق تنفيذھا مع مراقبة التنفيذ والتفتيش الـدوري 
 .حسب برنامج محدد وكتابة التقارير الNزمة في ذلك

وضع أساليب العمل في حـا7ت الـحـوادث وا!سـعـافـات —٩
اFولية عند وقوع الحوادث ومـراقـبـة تـجـھـيـزھـا بـالـوحـدات 

 .والمعدات الNزمة لذلك

 :٢٠١٣ما تم إنجازه باFرقام خNل 

 . تصريح مؤقت للعاملين بالھيئة٨١٣استخراج عدد     ⇐⇐⇐⇐

 . تصريح مؤقت ل�جانب٦٠٨عدد     ⇐⇐⇐⇐

 تصـريـح مـؤقـت لـلـجـھـات الـمـخـتـلـفـة ٩٣٠عدد     ⇐⇐⇐⇐
 .والشركات

 تصريـح لـطـNب الـجـامـعـات والـمـعـاھـد ٢٥٠عدد     ⇐⇐⇐⇐
 .التدريبية

 . تصريح مؤقت للوفود المفاجئة٩٥عدد     ⇐⇐⇐⇐

 . وثيقة تعارف للعاملين الجدد٢٠عدد     ⇐⇐⇐⇐

 . حالة تحصيل رسوم تلفيات جراء الحوادث٥٠عدد     ⇐⇐⇐⇐

 حـالـة مـتـابـعـة لـدخـول وخـروج ا¡7ت ١٥٠٠عدد     ⇐⇐⇐⇐
 .والمعدات

 . حالة تدريب للعاملين الجدد باFمن٤٥عدد     ⇐⇐⇐⇐

 حالة اسـتـقـبـال زوار ومـتـردديـن عـلـى ٩٠٠عدد     ⇐⇐⇐⇐
 .المسئولين بالھيئة

الھدف اFساسي ھو العمل على نشر اFمـن واFمـان  ⇐
بين العاملين وتأمين المرافق والمنشآت مـن أعـمـال 

 .التخريب

استقبال الرواد والزوار والتـنـسـيـق مـع سـكـرتـاريـة  ⇐
 .السلطة المختصة أثناء توجيھم إلى سيادته

 –أمن قـومـي (التنسيق والربط مع الجھات الخارجية  ⇐
فـي حـالـة ). إلـخ.....بحث جـنـائـي –مخابرات حربية 

 .الزيارات والندوات والمؤتمرات

إبداء الرأي في اFفراد الجـدد واFفـراد الـمـرشـحـيـن  ⇐
 .للسفر بالخارج

إبداء الرأي في تعامل الھيئة مـع اFفـراد والشـركـات  ⇐
 .والھيئات المتنوعة لضمان جدية التعاقد 

عمل وثيقة تعارف للعاملين الجدد واستخراج التصاريح     ⇐⇐⇐⇐
والبطاقات الشخصية للعاملين بالـھـيـئـة عـلـى مـدار 

 .العام

تامين الكاميرات ومراقبة حضور وانصراف الـعـامـلـيـن     ⇐⇐⇐⇐
 .وتوقيعھم على أجھزة البصمة

مرافقة الـزوار والـمـتـردديـن عـلـى الـھـيـئـة سـواء             ⇐⇐⇐⇐
 .أجانب-عرب -مصريين 

الســنــوي                    –الشــھــري  - الــمــرور الــدوري الــيــومــي    ⇐⇐⇐⇐
على مباني ومنشآت الھيئة ومـا بـھـا مـن حـراسـات     

وطرق وإنارة وصرف صحي وخطوط ومـيـاه وأرصـفـة 
 .وزراعات وا!بNغ الفوري عن المخالفات

تأمين حركة مرور السيارات على المنافذ والطرق مـن  ⇐
 .وإلى الميناء وتنفيذ التعليمات الخاصة بذلك

ا!بNغ الفوري عن الحـريـق والـكـوارث والـربـط بـيـن  ⇐
 .الجھات المختصة

تأمين المخازن والتنسيق مع العامليـن بـھـا لـتـنـفـيـذ  ⇐
 .منظومة العمل

استقبال الطرود الواردة للھيئة وتأمينھا والتحفظ عليھا  ⇐
 .لحين توصيلھا إلى السلطة للبت فيھا

التنسيق والربط مع شرطة ميناء بشأن حماية اFسوار  ⇐
والمداخل والزيارات والحوادث والمخالفـات بـا!ضـافـة 

 .إلى عمل التصاريح للعاملين بالھيئة والرواد والزائرين

 )٢(أخصائي أمن أول 

مدير إدارة امن ا*فراد 
 والمنشئات

 )٢٨(كاتب أمن 

مدير إدارة أمن المعلومات 
 ووسائل ا=تصال

 )٦(أخصائي أمن 

 )٣(مدخل بيانات 

 مدير عام إدارة ا*من

 )١(مدخل بيانات

 )٧(أخصائي أمن 

 )٦٠(كاتب أمن 

 )٣٤(عامل حراسة 

 ا7شتراك في وضع الخطط الNزمة للحراسات—٦

 إدارة الدفاع المدني وتقوم با¡تي
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ا!نجازات المتميزة ل¯دارة العامة والتي تـم تـنـفـيـذھـا 
 ٢٠١٣خNل 

إمداد مندوب اFمن والحراسات بأجـھـزة 7سـلـكـيـة  .١
حديثة أكثر تردد لربط شبكة المينـاء وا7تصـال بـيـن 

 .اFفراد للتنسيق بينھم !زالة أي مخالفة تحدث 
تطوير نظام إخNء الـمـبـانـي عـنـد حـدوث طـوارئ  .٢

لمندوب اFمن وكيفيـة تـنـظـيـم وقـوف السـيـارات 
المNكي والسيارات المتنوعة اFخرى فـي الـبـركـن 
وترك طرق ومسافـات لـلـحـركـة لـمـنـع الـحـوادث 
وسھولة استخدام العاملين Fتوبيسات الھيئة أثـنـاء 

 .الحضور وا7نصراف 
تحديث في خطة الطوارئ  وأماكن الخدمـة وتـنـقـل  .٣

اFفراد من مكان إلى آخر عند التقصير مع المتـابـعـة 
 .من المشرفين والرؤساء

ا!بNغ عن الـحـوادث الـفـوريـة والـربـط مـع مـركـز  .٤
العمليات مع مركز العمليات لضرورة طلب ا!سـعـاف 
أول بأول لحا7ت المصابين والمرضى مـع الـجـھـات 

 .والسلطات المختصة
مساعدة إدارة الموازين وأفرادھا مـن خـNل أفـراد  .٥

اFمن المكلفين على بوابات على بـوابـات الـدخـول 
والخروج والتنسيق معھم وإمدادھم بـالـمـعـلـومـات 

 .الNزمة
متابعة ا¡7ت والمعدات القادمة والمغادرة من وإلـى  .٦

الميناء لدى الشركات وتحصيل رسوم المقـررة وفـح 
 .أوراقھا ضبط المعدات المتھربة

ا7شتراك في الدورات التدريبية التي تقام للعامليـن  .٧
 .بالھيئة ونشر اFمن الوعي من خNلھا

ا7شتراك في لجان الفحص وا7ستNم والـتـعـديـات  .٨
ا7شتـراك .والجرد السنوي وضع خطة التعبئة العامة

في لجان المكافحة والمقاومة ل³فات والتنسيق مع 
إدارة السNمة والصحة وتسـھـيـل أعـمـال مشـروع 

 .النظافة 

فتح البريد اليومي القادم من ھيئة الـبـريـد والـجـھـات  .٩
الخارجية وتسجيله في أرشيف الوارد يومـيـا وكـذلـك 

 .البريد الداخلي ومتابعة الطرود وتأمينھا
 –أمن قومـي ( التنسيق والربط مع الجھات الخارجية  .١٠

فـي حـالـة ) الـخ –بـحـث جـنـائـي  –مخابرات حربية 
 .الزيارات والندوات والمؤتمرات

مصرييـن ( مرافقة الزائرين المتردين على الھيئة سواء  .١١
 ).أجانب –عرب  –

 .متابعة اFفراد العاملين أثناء الحضور وا7نصراف .١٢
السـنـوي عـلـى  –الشھـري  -المرور الدوري اليومي  .١٣

 .مباني ومنشآت الھيئة وما بھا حراسات طرق وإنارة
التنسيق مع جھات ا!دارة بـالـھـيـئـة بصـفـة خـاصـة  .١٤

 .والميناء بصفة عامة
التنسيق والـمـعـاونـة مـع إدارة السـNمـة والصـحـة  .١٥

وشرطة الميناء أثناء عمليات ا!خNء والدفاع الـمـدنـي 
 .والحريق عند الطلب

التنسيق مع مركز العمليات لحا7ت ا!صابة ونقله إلى  .١٦
 .الجھات الخارجية

ا!شراف والمتابعة وتسجيل سيارات الـخـط الـتـركـي  .١٧
 .والعمل على حل جميع المشاكل التي تحدث

 المصادر

 إدارة اFمن بھيئة ميناء دمياط-١
 .موسوعة ويكيبديا-٢
 .الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري-٣

ا7شتراك في الدورات للعاملين بالھيئة في أساليب  ⇐
 .تأمين وحراسة المنشآت والدفاع المدني وا!طفاء

صدور تعليمات أمنية بكل إدارة داخل الھيـئـة عـلـى     ⇐⇐⇐⇐
 .حدا حسب ظروف العمل

التبليغ الفوري عـن أي حـادث أو طـارئ أو حـالـة     ⇐⇐⇐⇐
إسعاف والربط مع الجھات المختصة ومركز العمليات 

 .والسلطة المختصة وتنظيم حسن سير العمل
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  متر700رسم ھندسي Oنشاء رصيف بحري بطول 

 تحديد السقف و دق الخوازيق

طن يتم ص_ب ال_ك_ت_ل ١٢٠-٦٠كتل من الخرسانة بأبعاد معينه يتراوح وزنھا من
 .الخرسانية بالعدد والشكل المطلوب حسب المقاسات

 بناء رصيف على كاسر ا*مواج الشرقي في تاونسفيل

 شيماء جابر



 المصادر
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 ا!نترنت

 مقطع عرضي للحافة الخشبية للرصيف 
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تضطلع دراسة جديدة للبنك الدولي معنـيـة بـالـتـرتـيـب     
 بلدا بتحديد اFماكن المتسمة بسھولة أو ١٥٠التصنيفي لـ 

صعوبة شحن ونقل البضائع فيما بين البلدان، وحركة دخول 
. وخروج السلع والبـضـائـع مـن الـمـوانـئ وعـبـر الـحـدود

، والـدراسـة *LPIمؤشر الخدمات اللـوجسـتـيـة  ويستنتج
إقامة روابط قوية مـن أجـل "المصاحبة له الصادرة بعنوان 

الخدمات اللوجستية لـلـتـبـادل الـتـجـاري فـي : المنافسة
، أن البلدان المتمتعة بدرجات عالية مـن "ا7قتصاد العالمي

حيث إمكانية التنبؤ والكفاءة وتوافر أفضل خـطـوط الـنـقـل 
وأكفأ ا!جراءات المرتبطة بالتجارة ھي نفسھا أيضا البلدان 
القادرة على اFرجح على تحقيق ا7ستفادة القصـوى مـن 
التقدم التكنولوجي، وتحرير النظم ا7قتـصـاديـة، وتـفـعـيـل 

 .سبل الوصول والنفاذ إلى اFسواق الدولية

يقول المؤلفان الرئيسيـان لـھـذه الـدراسـة، وھـمـا جـان 
فرانسوا أرفيس ومونيكا ألينا موسترا الخبيران ا7قتصاديان 
في شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة ا7قتصاد في البنك 

إن البلدان ذات تكاليف الـخـدمـات الـلـوجسـتـيـة "الدولي، 
التجارية المرتفعة ـ بصفة عامة ـ ھي البلدان التـي تـفـقـد 

ويضـيـف  ".على اFرجح الفرص النـاشـئـة عـن الـعـولـمـة
إن أكبر مصدر للتكاليف 7 يتمثل في واقـع اFمـر "أرفيس، 

، ورسـوم الـمـيـنـاء )مثل تكاليف الشحن(في تكلفة النقل 
وتكلفة مناولة البضائع، والـرسـوم ا!جـرائـيـة كـالـتـعـھـد 
الجمركي، أو حتى اFتعاب التي يتقاضاھا وكNء التخـلـيـص 
الجمركي، أو أية مدفوعات جانبية، بل يتمثل ذلك الـمـصـدر 
في إمكانية التنبؤ وجدارة الـتـعـويـل ونـوعـيـة الـخـدمـات 
المقدمة التي تعتبر كلھا عوامل أكثـر أھـمـيـة حـتـى مـن 

اFھم ھنا ھو إمـكـانـيـة "وتقول موسترا، ."التكاليف نفسھا
ا7عتماد على سلسلة التوريد ـ أي ما إذا كان سيتم تسليم 

 ."السلع والبضائع في المواعيد المحددة أم 7

الـذي تصـدره  ممارسة أنشطة اFعـمـال وعلى غرار تقرير
ومؤشر القدرة عـلـي الـمـنـافسـة  مجموعة البنك الدولي

الصادر عن المنتدى ا7قتصادي الـعـالـمـي، يـقـدم  *عالميا
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية مجموعة مـن الـمـؤشـرات 
المستخدمة لقياس القدرة على المنافسة علـى الصـعـيـد 

ويوضح أرفيس أن مؤشر أداء الخدمات اللوجستيـة .الدولي
يقيس أداء فعالية سلسلة التوريد في الـتـجـارة الـدولـيـة، 

وھو شيء 7 تسبر غوره و7 تصل إلى مـكـنـون جـوھـره "
ويستطرد أرفيس قـائـN إن الـقـدرة ."ا!حصاءات بطبيعتھا

 لمدى كفاية الخدمات اللوجستية "على القياس المرجعي 

 من الوكNء الـدولـيـيـن لشـحـن ونـقـل ٨٠٠   شارك نحو 
البضائع والشركات الدولية العاملة في مـجـا7ت الـنـقـل 
ُالسريع، وھي أطراف مشـتـغـلـة بـأنشـطـة الـخـدمـات 

 بـلـد، فـي ١٠٠اللوجيستية على الصعيد العالمي فـي 
استقصاء عبر موقع على ا7نـتـرنـت لـتـرتـيـب الـبـلـدان 
وتصنيفھا استنادا إلى عوامل مثل كفاءة وكNء التخلـيـص 
الجمركي أو كفاءة شركـات خـدمـات الـنـقـل بـالسـكـك 
الحديدية، ومدى التخليص على شحنات الصادرات وإتمام 
شحنھا طبقا للجداول والمواعيد المحددة، ومـدى حـدوث 
أنشطة إجرامية أو السـعـي والـمـطـالـبـة بـمـدفـوعـات 

مقابل تقـديـم مـعـلـومـات أو تسـھـيـNت غـيـر ) رشوة(
وقد منح المؤشر المركز اFول لمنظومة النـقـل .مشروعة

والشحن والخدمـات الـلـوجـيـسـتـيـة الـرئـيـسـيـة فـي 
سنغافورة، بينما جاءت أفـغـانسـتـان، وھـي بـلـد غـيـر 
ساحلي خارج من أتون صراعات رئيسيـة، فـي الـمـركـز 

وحلت جميع البلدان المتقدمة المرتـفـعـة الـدخـل، .اFخير
مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبـعـة، فـي 
 قمة قائمة البلدان المتصدرة ل�داء في ھذا المجال، بينما 

 ميادة منتصر

للبلدان من شـأنـھـا أن تسـاعـد عـلـى إثـراء " أو مNءمتھا
معلومات واضعي لسياسات الوطنية، فضـN عـن مـد يـد 
العون للمنظمات والمؤسسات ا!نمائية المتطلعة للتوصـل 
إلى حلول للمشكNت المؤثرة سلبا على قدرة أي بلد على 
إقامة روابط قـويـة بـاFسـواق الـدولـيـة وتـعـزيـز الـنـمـو 

 .ا7قتصادي

 خبير ومـتـخـصـص دولـي فـي مـجـال ٨٠٠مشاركة 
  الخدمات اللوجيستية في ھذا ا7ستقصاء
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كانت ھناك اختNفات كبيرة في أداء البلدان النامية حـتـى 
البلدان المتماثلة مـنـھـا مـن حـيـث مسـتـويـات الـدخـل 

وتضيف ھذه الدراسة أن الصيـن، عـلـى سـبـيـل .القومي
 بلدا، فـي ١٥٠من بين ) ٣٠(المثال، احتلت المركز الثNثين 

حين كان أداء بعض البلدان المصدرة للبترول ذات الـدخـل 
، أقل بصورة مـلـمـوسـة )١٤٠المركز (اFعلى، مثل الجزائر 

 .من إمكاناتھا وقدراتھا اللوجيستية
وتميل البلدان المتمتعة بتوافر خدمات لوجستية جيدة في 
منظومة الشحن وفعالياته إلى اجتذاب ا7ستثمار اFجنبي 
ُالمباشر الموجه نحو التصدير ـ الذي ينظر إليه، جنـبـا إلـى 
جنب مع التجارة، كوسيلـة لـلـحـصـول عـلـى الـمـعـرفـة 

 .والتكنولوجيا
فحسب، بل كفاءة سلسلة المدخNت والمكونات 

إنه يمكن شرح وجود "ويقول أرفيس .المستوردة أيضا
اختNفات كبيرة بين أداء البلدان من خNل استجNء حقيقة 
أن اFداء الكلي Fي بلد يتأثر إلى حد كبير بھمزة الربط 

 ."والوصل اFشد ضعفا في سلسلة التوريد

وتشيـر مـوسـتـرا إلـى قـيـام ".المانحة الدولية دورا ھاما
الشركات الدولية الكبيرة العاملة في مـجـا7ت الـخـدمـات 
اللوجستية بتوزيع ا7ستقصاء الذي أجراه البـنـك الـدولـي 
عن الخدمات اللوجستية عبر ا7نترنت على جھاز موظفيھـا 

بمناولة سلع التبـادل الـتـجـاري "المشتغلين في الميدان 
الجدير بالذكر أن ھـذا ا7سـتـقـصـاء الـذي ".بشكل مباشر

جرى إعداده باللغة ا!نجليزية قد تمت ترجمته إلى اللغـات 
الفرنسية واFسبانية والصينية، وقد أسفر عـن أكـثـر مـن 

ومن المحتمل إجراء استقصاء للمتابعة فـي .  تقييم٥,٠٠٠
 مع ترجمته أيضا إلى اللغتـيـن الـروسـيـة ٢٠٠٨أوائل عام 
�  .والبرتغالية
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 الحلقة المفرغة

تضيف ھذه الدراسة أن الـبـلـدان الـتـي حـلـت فـي قـاع 
عادة ما تعتبر البلدان التي انزلقـت إلـى حـلـقـة "المؤشر 

مفرغة من ا!فراط في وضع القواعد واللوائح التنظيـمـيـة، 
وفـي ".وسوء نوعية الخدمات المقدمة، وقصور ا7ستثـمـار

ّوقت سابق من ھذا العام، نوه تقـريـر تـمـويـل الـتـنـمـيـة 
العالمية إلى أنه على الرغم من أن صافي تدفقات رؤوس 
اFموال من القطاع الخاص إلى البلدان النـامـيـة قـد بـلـغ 

 بليون دو7ر أمريكـي فـي عـام ٦٤٧ًمستوى قياسيا قدره 
، إ7 أن ھذه اFموال لم تذھب إلـى الـبـلـدان اFشـد ٢٠٠٦
 في المائة من تدفقات رؤوس ٨٢وفي الحقيقة، فإن . فقرا

اFموال من القطاع الخاص إلـى الـبـلـدان الـنـامـيـة فـي 
 بلـدا ١٣٥ بلدا فقط من ٢٠السنوات اFخيرة قد اتجھت إلى 

ًمشمو7 في التحليل الوارد في تقريـر تـمـويـل الـتـنـمـيـة 

كما أن ھذه الدراسة ا7ستقصائية تشير بـوضـوح .العالمية
نوعية الخدمات اللوجستية، في عالم اليوم القائم "إلى أن 

على المنافسة الشديدة، يمكن أن تؤثر بصـورة رئـيـسـيـة 
على القرارات التي تتخذھا أية شركة بشأن البلدان الـتـي 
تستضيف مقارھـا، والـمـورديـن الـذيـن تشـتـري مـنـھـم 
ا!مدادات التوريدات، واFسواق ا7ستھNكية التي ينـبـغـي 

  ".أن تدخلھا
وتضيف الدراسة أن سلسلة التوريد غير الموثوقة التـي 7 
يمكن التعويل عليھا ربما تعني ا7ضطـرار إلـى ا7حـتـفـاظ 
بمستويات أعلى من مخزون ا!مدادات أو المنتجات التامـة 
الصنع، أو إجبار شركات الشحن عـلـى اسـتـخـدام إحـدى 
ًوسائط النقل اFكثر تكلفة، مثل النقل الـجـوي، مـن أجـل 

ضمان وصول السلع والبضـائـع فـي الـمـوعـد الـنـھـائـي 
ويشكل انعدام إمكانية التنبؤ أحد القيود والعقـبـات .المحدد

الرئيسية الماثلة أمام الشركات والبلـدان السـاعـيـة إلـى 
والـواقـع أن . تنويع مصادرھا لتحقيق ا!نتاج اFعلى قيـمـة

البلدان تواجه، في سNسل ا!نتاج العالمية، تحديا مزدوجا 
7 يتمثل في ضـرورة الـحـفـاظ عـلـى كـفـاءة سـلـسـلـة 

 .الصادرات

   بالنسبة للبلدان التي تعـانـي مـن ا!عـاقـات والـقـيـود 
الشديدة ـ وھي عادة بلدان غير ساحـلـيـة فـي أفـريـقـيـا 
وآسيا الوسطى ـ ھناك حاجة ماسـة إلـى إيـجـاد حـلـول 

 مبتكرة، وھو المجال الذي ينبغي أن تلعب فيه الجھات 



 

Email : info@dpa.gov.eg A Quarterly E-Publication by DPA     ١٣ 

 

  
 مقدمة

ـــــرس( ـــــس آي ـــــن ـــــوي ـــــي ) Buenos Aires ب وھ
بمعنى الھواء العليل أو الرياح الـطـيـبـة  ةبا!سباني عبارة
تقع علـى السـاحـل الـجـنـوبـي  عاصمة اFرجنتين ھي

الشرقي للقارة اFمريكية الجنوبية وتعتبر أكبر مدينة في 
بـاريـس  كثيًرا ما يطلق على الـمـديـنـة لـقـب .اFرجنتين

 .أمريكا الNتينية لتشابه المدينة المعماري بباريس

 ،  محافظة بوينس آيـرس مدينة بوينس آيرس تقع خارج
ولذا فإنھا ليست جزءا من ا!قليم كما أنھا ليست عاصمة 

بـويـنـس آيـرس . محافظة بوينس آيرس ولكنھا مستقلة
، ويبـلـغ عـدد أمريكاالكبرى ھي ثالث أكبر تجمع سكني 

 . مليون نسمة١٣سكانھا نحو 

 دعاء محمد حسن

 أصل التسمية

ھـذه  Pedro de Mendoza عندما أسس بدرو دي مندوزا
المدينة على الشاطئ الجنوبي لنھر 7 بNتا في الـقـرن 

 .السادس عشر 

 تركيبة السكان

لـھـا أصـول ) بورتينيـوس porteños) غالبية سكان المدينة
. أوروبية، اFكثر شيوعا ھم من أصول إيطاليـة وإسـبـانـيـة

وتشمل كذالك أصول أوروبيه أخرى كاFلمانية وا¡يرلنديـة، 
والبرتغالية، والفرنسية، والكرواتية وا!نكليزيـة ومـن بـNد 

 .في التسعينات. الغال

 الديانة

معظم المواطنين من الرومان الكاثوليك، كـمـا أن ھـنـالـك 
نسبة من اFرثوزكس الشرقيين واFنجليين، با!ضافة إلـى 

يتمايز السكان ما بين حوالي .نسبة من اليھود والمسلمين
مـن السـود وذوي اFصـول %  ٢من البـيـض و %  ٨٨.٩

 .من ا¡سيويين%  ٢.١من اFمريكيين و %  ٧اFفريقية و 
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وھو أول مبنى حكومي أنشئ في المدينة  Cabildo  مبنى
 Andres Blanqui ، صممه المصمم١٥٨٠ وكان ذلك في عام

 خضع المبنى للعديد من ا!صNحات والترميمات حتى أصبح 
 .اليوم واحدا من أھم المتاحف بالمدينة

  Casa Rosada  البيت الوردي أو

يقطن بھذا المبنى رأس السلطة في البNد أ7 وھو رئـيـس 
الجمھورية، تم إعادة تصميم واجھة المبنى لـيـكـون عـلـى 

الـبـيـت الـوردي . واجھته الحالية بطابع إيطالـي فـرنسـي
يقطن بھذا المبنى رأس السـلـطـة فـي   Casa Rosada أو

 البNد أ7 وھو رئيس الجمھورية، 

واحـد مـن أھـم شـوارع " Florida street"  :شارع فلوريدا
بيونس آيرس كما يعد مركزا تجاريا ھـامـا يضـم عـددا مـن 
محال المNبس الجلدية واFحذية والصحف بـا!ضـافـة إلـى 

كما تجد علـى أرصـفـة ھـذا الشـارع . المطاعم والمقاھي
العديد من الفنانين ا7ستعراضيين الذين يستقطبون السياح 

 .باستعراضاتھم وبرقص التانغو

والـتـي "Catedral Metropolitana :"كاتدرائية متروبولتين 
 Jose de San تحتوي على مقبرة المناضـل اFرجـنـتـيـنـي

Martin. 

ثم أصبحت بونس آيرس عاصمة للمقاطعتين المتحـدتـيـن 
وكــان مــيــنــاء بــونــس آيــرس فــي الــعــھــد . ١٨١٦عــام 

ا7ستعماري، الميناء الوحيد الذي يملك الحق في التجـارة 
ًالحرة التي كانت في البداية حصرا مع إسبانـيـة، وفـيـمـا 

وأصبحت مع تطور الرأسمالية ميناًء . بعد مع الدول اFخرى
، )بـامـبـا(لنقل المواد الزراعية من المنـاطـق الـمـجـاورة 

والمركز الرئيس لتصنيع المواد اFولية وغيرھا من الفـروع 
ًولكونھا الميناء الوحيد فـقـد شـھـدت نشـاطـا . الصناعية

. ًملحوظا لعبور المھاجرين الذين استقر الكثير منھم فـيـھـا
يشھد على ذلك ارتفاع نسبة الجنسيات الغربية بالمقارنة 

وھذا ماجعلھا عاصمة الفكر والثقافة في . مع سكان البNد
 .أمريكا الجنوبية

   تعد بونس آيرس المركـز الصـنـاعـي اFسـاسـي فـي 
٪ مـن الـمـواد ٦٠اFرجنتين، حيث ينتج فيھـا أكـثـر مـن 

ومـن . الصناعية، ويتمركز فيھا أكثر من نصف عمال الـبـNد
أھم الفروع الصناعية اFساسية صناعة ا¡ليات، واFدوات 
الكھربائية، وتكرير النفط، والـمـواد الـكـيـمـاويـة واFدوات 
المنزلية والصناعات النسيجية، كما تحتل صنـاعـة تـبـريـد 

ًاللحوم مركزا مھما ً  

ھي المحور التجاري والمالي والثـقـافـي  بوينس آيرس يعتبر
وميناء بوينس آيرس ھو واحدا من أزحم الـمـوانـئ . ل�رجنتين

وتربط بوينس آيرس كميـنـاء اFرجـنـتـيـن  أمريكا الجنوبية في
يـورجـواى  أرجـواى و والبـرازيـل  بالعديد من دول الجوار مثل

مـن % ٨٠يعتمد اقتصاد بوينس أيريس على التجـارة، وتـمـر 
وتـنـقـل السـكـك . تجارة اFرجنتين الخارجية عبر الـعـاصـمـة

الحديدية والشاحنات المنتجات إلى ميناء المدينة من جـمـيـع 
 وتشمل . أنحاء البNد وتعود محملة بالسلع والبضائع اFخرى
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 اFحياء

، ومـن أھـم "barrios"  حيا تسـمـى٤٨تضم المدينة حوالي 
 :ھذه اFحياء

Palermo  شجار عـلـى جـنـبـاتFوھو حي سكني يمتلئ با 
 .شوارعه با!ضافة إلى المطاعم

  Recoleta حياء بالمدينة يضم الـعـديـد مـنFيعتبر من أرقى ا
 .قصور اFثرياء

 المناخ

يتميز صيف المدينة بأنه حار رطب، بينما الشتاء فھو مـعـتـدل 
 .نسبيا، وعادة ما تتساقط اFمطار في فصلي الخريف والربيع

 أھم المعالم السياحية

 ا7قتصاد

الصناعات الكبرى في منطقة بوينس أيريس تعليب الـلـحـوم 
واFطعمة وصناعة النسيج ومنتـجـات الـمـطـاط والـمـعـدات 

ويعمل العديد من سكان بـويـنـس أيـريـس فـي . الكھربائية
 .وظائف حكومية

 ازدادت اFھمية ا7قتصادية للمدينة بعد منع التجارة البحريـة 
، والسماح بالعNقات التجارية الخارجية، ١٧٧٨الحرة في عام 

 ). ١٨١٠(بعد ضعف السيطرة ا!سبانية على 7بNتا 
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عـلـى  بـنـغـازي الـلـيـبـيـة  في مـديـنـة ميناء بنغازي    يقع  
 ٣٢:٠٧ يقع الميناء علـى خـط عـرضالبحر المتوسط  ساحل

 .شرقا ٢٠:٠٣ شما7 وخط طول

الليبية من حيث المساحة إذ تبلغ مسـاحـتـه  الموانئ     أكبر
لكنه ليس اFكـبـر مـن حـيـث   متر مربع٤,٤٠٠,٠٠٠ا!جمالية 

تديره وتقدم له الـخـدمـات مـنـذ الـعـام . المعامNت في البNد
 الشركة ا7شتراكية للموانئ التي تدير كافة الـمـوانـئ ١٩٨٦

 .التجارية الليبية

.  رصيفا للبـضـائـع الـعـامـة١١ رصيفا بينھا ١٨    يوجد بالميناء 
 طـن ٤.٠٠٠.٠٠٠وتبلغ القدرة ا7ستيعابية السنوية لـلـمـيـنـاء 

 .للوردية الواحدة

    تاريخيا يعتبر ميناء بنغازي أحد أقدم المواني ولـكـنـه لـيـس 
ليبيا على ساحل البحر المتوسط، إذ يرجـع تـاريـخ  اFقدم في

 .بنغازي  إنشائه إلى تأسيس مدينة

الشركة المشغلة 
 للميناء

الشركة ا7شتراكية 
 للمواني

  .ليبيا -مصراتة  العنوان

 spc@spclibya.com بريد الكتروني

شحن وتفريغ البضائع  اختصاص الميناء 
  . العامة و الحاويات

 

التخلص —الخدمات الصحية الخدمات المتوفرة 
تغيير —من النفايات

 -التزويد بالمياه  —الطاقم
 التزويد بالوقود

اقرب مطار دولي          
 للميناء 

 كيلو ٣٠مطار بنغازي ويبعد 
 . متر جنوبا

 ١١متر للبضائع العامة ١٠ أقصى غاطس متوفر 
 متر ١٢متر للبضائع السائبة 
 . منتجات سائلة

  .   بالميناء

 التطوير الحالي

تنفيذ المرحلة الثانية الـتـي تشـمـل تـنـفـيـذ ً    يتم حاليا
محطة الحاويات ورصف ساحات التخزين وتنفيذ المـرافـق 
اFرضية بالميناء من مباني إدارية وخدمية ومخازن وطرق 

 .وشبكات المياه والكھرباء وغيرھا من المرافق اFساسية

   كما تم استكمال تجھيز المستندات التنفيذية لـتـطـويـر 
الميناء القديم وإعادة تخطيطه ليكون ميناء سياحي وذلك 
بتنفيذ محطة ركاب والمرافق السياحية المختلفة كـذلـك 
صيانة اFرصفة القديمة وتنفيذ أرصفة للـيـخـوت وقـوارب 
النزھة والمشروع في طـور الـعـرض عـلـي الشـركـات 

 .لغرض التنفيذ

 ميناء بني غازي الليبي -١

 ميادة منتصر

 تونس -٢
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ميناء العدد
/تاريخ ا!نجاز ا7ختصاص 

 التوسعة

 المينـــــاء

متعدد 
 ا7ختصاصات

 ميناء بنزرت  1996

حركة الحاويات 
والوحدات 

 السيارة

 ميناء رادس 1988

استقبال 
المسافرين 

 والسياح

ميناء حلق  1996/1885
 الوادي

ميناء  1925 بضائع مختلفة
 سوسة

متعدد 
 ا7ختصاصات

ميناء  1996-1985
 صفاقس  

 ميناء قابس 1979-1984 مواد كيميائية

تصدير 
 المحروقات

ميناء  1988
 جرجيس

 الجزائر -٣

 الميناء المواصفات

الموانئ الجزائرية المـوجـودة فـي غـرب  ھو أحد 
وھـران الـمـطـلـة  البNد و بـالضـبـط فـي مـديـنـة

البحر اFبيض المتوسط و يعتبر أحد المـوانـئ  على
ّالھامة في كل من الميدانين التجاري و المواصNت 

 .البحرية
 

ميناء 

 وھران

يعتبر ميناء سكيكدة من أھم الموانئ في الجـزائـر 
وھذا لما يتميز به من موقع جغرافي ھام ،الشـيء 

ــد ــعــدي ــن ال ــي ــقــة وصــل ب ــه حــل ــذي جــعــل   ال
من مناطق ا!نتاج كما يـمـتـد نـفـوذه إلـى كـافـة 

 .المناطق الجنوبية الشرقية للبNد
  

ميناء 
 سكيكدة

و  . ٩٧و يوجد به مجمع للـحـاويـات دشـن سـنـة 
 راكـب فـي ٨٢٠٠يستقبل ھدا المـيـنـاء سـنـويـا 

كما يعتبر ميناء صناعي و . وھران ، مرسيليا   اتجاه
تجاري و ذلك لخصوصيات المنـطـقـة الـزراعـيـة و 

 .التجارية و الصناعية
  

ميناء 
 عنابة

يـقـع  الـجـزائـر ھو من أكبـر مـوانـئ ميناء جن جن
 ٤،٥مطار فرحات عباس طاقته ا7ستيعابـيـة  قرب

مليون طن سنويا، يستجيب لكل التقنيات الحديثـة 
في مجال النقل البحري، يحتوي على أرضية يصل 

م مـوصـول مـع أھـم مـحـاور ١٨.٢عمقھـا إلـى 
-ا7تصا7ت 7 سيما المنفذ شمال جـنـوب جـيـجـل

سطيف وخط السكك الحديدية مما يجعله المـحـور 
 .المفضل للنقل اFورو أفريقي

ميناء جن 
 جن 

 المصادر

1- www.equipement.tn  
2- www.accdiscussion.com  
3- www.startimes.com  
4-www.wikipedia.org  
5-www.rawmar.com  ة
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ا*مين العام للمنظمة البحرية الدولية ي_رح_ب ب_دخ_ول ات_ف_اق_ي_ة ال_ع_م_ل 
 البحري حيز النفاذ

  ٢٠١٣ أغسطس ٢٠

   رحب اFمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كـوجـي 
 ٢٠٠٦لعام   (MLC)سيكميزو ببدء نفاذ اتفاقية العمل البحري 

 وھـي وكـالـة (ILO)و التي اعتمدتھا منظمة العمل الدولية 
و .  تابعة ل�مم المتحدة شقيقة للمنظمة الـبـحـريـة الـدولـيـة

Nمين العام السيد سيكيمزو قائFإن دخول اتفاقـيـة : " ًأعرب ا
العمل البحري حيز التنفيذ يمثل تقدًمـا بـارًزا فـي ا7عـتـراف 
بأدوار البحارة والحاجة إلي العمل علي رفاھيتھم و تحسـيـن 

تمثل عNمة فارقـة  -ا7تفاقية–إنھا . ظروف العمل الخاصة بھم
بالنسبة للبحارة و النقل البحري عامة واللذان يعتمد عليـھـمـا 

 ". ا7قتصاد العالمي

و تھدف اتفاقية العمل البحري والتي صدقت عليـھـا ثـمـانـيـة 
وأربعون دولة إلي تحقيق ظروف عمل 7ئق لـلـبـحـارة حـول 
العالم وتأمين المصالح ا7قتصادية عبر المنافسة العادلة بـن 

 . أصحاب السفن ذات الجودة

بـيـن أھـم " العمود الرابـع"   ھذا وتعد اتفاقية العمل البحري 
ا7تفاقيات البحرية التي تنظم مجال العمل البـحـري الـدولـي 
ًمستكملة بذلك ا7تفاقيات الثNثة الرئيسية التي اعـتـمـدتـھـا 

ا7تفاقية الدولية : ًأو7: ًمسبقا المنظمة البحرية الدولية وھي 
ا7تفاقية الدولـيـة :  ً، ثانيا)SOLAS(لسNمة اFرواح في البحار 

ا7تـفـاقـيـة : ً، ثالثأ)MARPOL(لمنع التلوث الناجم عن السفن 
الدولية المتعلقة بمعايير التدريب وا!جازة والخفارة للعاملـيـن 

 ). STCW(على متن سفن الصيد 

و اعتمدت المنظمة البحرية الدولية ھذه المعـاھـدات الـثـNث 
الـثـNث _ ، و تم التصديق عليـھـا ١٩٧٠للمرة اFولي في عام 

 بلدا، وھو ما يمثل أكـثـر مـن ١٥٠من قبل أكثر من  -معاھدات
 . في المائة من المNحة التجارية العالمية٩٩

إن الـمـنـظـمـة "    وفي ھذا السياق، أوضح اFمـيـن الـعـام 
البحرية الدولية علي أتم استعداد لدعم تنفيذ اتفاقية العـمـل 

 وتتطلع إلى العمل مع الدول اFعضاء فيھـا ٢٠٠٦البحري لعام 
بشأن القضايا ذات ا7ھتمام المشترك، كما كان عھـدنـا دوًمـا 

 ". في الماضي

ا7حتفال السادس و الثNثون  ) ٢٠١٣ سبتمبر ٢٦(    كان يوم 
التنميـة : " وكان  موضوع ھذا العام. بالليوم البحري العالمي 

استمرار جھود المنظمة البحرية الدولية ما بـعـد : المستدامة
  " .٢٠+ريو 

وفي كلمته ا7حـتـفـالـيـة بـمـنـاسـبـة  الـيـوم الـبـحـري    
العالمي،أكد اFمين العام للمنظمة البحرية الدوليـة كـوجـي 
سيكيميزو علي الدور المحوري الذي يمثله النـقـل الـبـحـري 
في مجال التنمية المستدامة، حيث انه يعتبر وسيلة الـنـقـل 
الجماعي اFكثر ثقة و عالمية  من حيث التكلفة وا7قتصـاد و 
ذلك في الحصول عـلـى الـطـاقـة والـمـواد و اFطـعـمـة و 

 .المنتجات الصناعية

    وغطت حلقات المناقشات دور العنـصـر الـبـشـري و دور 
التكنولوجيا و المخترعات الحديثة بالنسبة لعملية الـتـنـمـيـة 
البحرية المستدامة ھذا إلي جانـب تسـلـيـط الضـوء عـلـي 

 . أھمية دعم نظام نقل بحري مستدام

   و أعرب اFمين العام للمنظمة البحرية الدولية في اخـتـتـام 
ًا7حتفالية قائN بأن المؤتمر قد أفسح المـجـال لـمـنـاقشـات 
ومباحثات رفيعة المستوي موضًحا أن التعاون مابين اFطراف 

 ".ًأمًرا أساسيا من أجل دعم نظام نقل بحري مستدام

متضمًنا فـي ذلـك -   حضر المؤتمر لفيف من مائتي مندوب 
وقد وضعت اFمانة العامـة لـلـمـنـظـمـة -المشاركين عن بعد

البحرية الدولية والشركاء في الصناعة وثيقة مفھوم التوسع 
 : في فكرة تأسيس نظام نقل بحري مستدام، وتھدف إلى

زيادة ا7ھتمام بملف النقل البحري وتسليط الضوء على : ًأو7
أھمية دور النقل البحري كعنصر أساسي في تحقيق عـالـم 

 أكثر استدامة؛ 

 )SMTS(مناقشة مفھوم نظام النقل البحري المستدام : ًثانيا

أو اFھـداف الـتـي يـجـب " الضـرورات"تحديد مختلف : ًثالثا 
 ، واFنشطة SMTSالوفاء بھا لتنفيذ نظام نقل بحري مستدام 

 –التي سوف تحتاج إلى القيام بھا لتحقيـق ھـذه اFھـداف 
والتي من المحتمل أن تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الجھات 
المعنية ومختلف أصحاب المصالح البحرية ، مع الـوضـع فـي 
ا7عتبار أنه 7 يجب التعامل مع ھذه اFھداف كنتـائـج قـابـلـة 

 . للقياس و إنما كتعبير عن حالة مرغوب فيھا

اس_ت_م_رار ج_ھ_ود : التنمية المس_ت_دام_ة : " 2013يوم البحرية العالمي 
 “ 20+المنظمة البحرية الدولية  ما بعد ريو 

 ٢٠١٣ سبتمبر ٢٦

 إيمان مصطفى
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أو " الضرورات"و تتعرض ھذه الوثيقة بالسرد لبعض من  
اFھداف العامة للمنظمة البحرية الدولية التي، في ضوء 

الشراكة مع ا¡خرين، يجب أن تطمح إلى إقامة نظام نقل 
 : بحري مستدام، وتشمل ما يلي

 ثقافة السNمة وا!شراف البيئي؛ . ١
التعليم والتدريب في المھن البحرية، وتقديم الدعم . ٢

 للبحارة؛ 
 كفاءة استخدام الطاقة و ربط السفن بالميناء. ٣
 إمدادات الطاقة للسفن؛ . ٤
 أنظمة المشورة و الدعم للمرور البحري. ٥
 اFمن البحري؛ . ٦
 التعاون التقني؛ . ٧
 التكنولوجيا الحديثة وا7بتكارات. ٨
 التمويل والمسؤولية وآليات التأمين. ٩

 حوكمة المحيط. ١٠
ھذا ويمكن ا7طNع علي وثيقة نظام النقل البحري 

 . المستدام و تحميلھا عبر موقع المظمة البحرية الدولية

أعرب اFمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كوجي 
سيكيميزو عن بالغ صدمته في الخسائر الفادحة في اFرواح 
التي راحت ضحية نتيجة حادث الغرق الذي وقع قبالة جزيرة 

 . 7مبيدوزا ا7يطالية اFسبوع الماضي
Nإن خسارة روح واحدة في : "ً   و علق السيد سيكيميزو قائ

عرض البحر أمر يدعو ل�سف والقلق، و لكن ھذه الخسارة 
المفجعة للعديد من اFرواح بھذا الشكل بھو كارثة حقيقية و 

و أثق بأنني أتحدث بلسان جميع الدول . صدمة عظيمة
اFعضاء في المنظمة البحرية الدولية حينما أرسل خالص 
التعازي و عميق التعاطف لكل من فقد أحدا من أسرته 

 ".،أصدقائه أو أحبائه في ھذا الحادث البشع
   و أعرب اFمين العام عن خالص تقديره لجھود خفر 
السواحل ا7يطالية والتي سارعت في اتخاذ ا!جراءات 
الNزمة للعمل علي تخفيف حدة ھذه الكارثة و إنقاذ أرواح من 
تمكن إنقاذھم و تعبيًرا عن تضامنھم مع سكان 7مبيدوزا 

 .والذي يتعين عليھم التكيف مع تداعيات ھذه الكارثة
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    انتخبت جمعية المنظمة البحريـة الدوليـة الـدول التاليـة 
 :٢٠١٥-٢٠١٤لعضوية المجلس لفترة السنتين 

وتضم عشرة من الدول التي لديھا مصالح كـبري ) أ( الفئة 
الـصين، :في توفير خـدمات النقـل البحـري الـدولي وھـي

اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، النرويج ، بنما ، جمھورية كوريـا ، 
ا7تحــاد الروســي ، المملكــة المتحــدة ، الو7يــات المتحــدة 

 .اFمريكية
ًو تـضم  أيـضا عـشرة دول مـن ذوي المـصالح ) ب ( الفئة 

ــي ــة وھ ــة الدولي ــص بالتجــارة البحري ــا يخت ــبرى فيم : الك
اFرجنتين ، بنغNديش ، البرازيـل ، كنـدا ، فرنـسا ، ألمانيـا، 

 .الھند ، ھولندا، اسبانيا ، السويد
أو ) أ ( دولة لم تنتخب بموجب الفقرة ٢٠وتضم  ) ج ( الفئة 

أعNه ، والتي لھا مصالح خاصـة فيمـا يتعلـق بمجـال ) ب( 
النقل البحري أو المNحة و التي سيؤدي انتخابھا مـن قبـل 
المجلــس إلــي ضــمان تمثيــل جميــع المنــاطق الجغرافيــة 

استراليا ، جزر البھاما، بلجيكـا : الرئيسية في العالم  وھي
وتشيلي وقبرص والدنمارك و إندونيسيا ، جامايكـا ، كينيـا، 
ــيرو ،  ليبيريــا ، ماليزيــا ، مالطــا ، المكــسيك ، المغــرب ، ب

 .الفلبين ، سنغافورة، جنوب أفريقيا ، تايNند ، تركيا
المجلس ھو الجھـاز التنفيـذي للمنظمـة جدير بالذكر أن     

ــن  ــة، ع ــار الجمعي ــي إط ــسئول، ف ــة والم ــة الدولي البحري
ھذا و يقوم المجلس بجميع .ا!شراف على أعمال المنظمة

وظائف الجمعية فيما بين الدورات، ماعدا تقـديم التوصـيات 
 .إلى الحكومات بشأن السNمة البحرية ومنع التلوث

   وسوف يجتمع المجلـس المنتخـب حـديثا، عقـب اختتـام 
 ٥يـوم (   المقر انعقادھا ١١١، عن جلستھا رقم٢٨الجمعية 
وذلـك 7نتخـاب الـرئيس ونائبـه لفـترة الـسنتين ) ديسمبر 
 .المقبلة 

 العام للمنظمة البحرية الدولية يع_رب ع_ن ع_م_ي_ق ت_ع_اط_ف_ه م_ع ا*مين
 ضحايا مأساة حادث =مبيدوزا 

  ٢٠١٣ أكتوبر٧

 جمعية المنظمة البحرية الدولية تنتخب مجلسھا الجديد
  ٢٠١٣ نوفمبر٢٩

  عن المنظمة
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  المصادر

 蜃裹蠻衵裼袰 裨袢蠧 茨蜃蜍蝣褞亥 裨袢蠧 姻襄蠑褪亥 裃袗袿褌 吋 緯蜊褊袙吋螢袙亥 蜊褌蟋蝮蜍袙亥 蜊袿蠱裔袿袙亥 蜃裹蠻衵裼袰 裨袢蠧 茨蜃蜍蝣褞亥 裨袢蠧 姻襄蠑褪亥 裃袗袿褌 吋 緯蜊褊袙吋螢袙亥 蜊褌蟋蝮蜍袙亥 蜊袿蠱裔袿袙亥 蜃裹蠻衵裼袰 裨袢蠧 茨蜃蜍蝣褞亥 裨袢蠧 姻襄蠑褪亥 裃袗袿褌 吋 緯蜊褊袙吋螢袙亥 蜊褌蟋蝮蜍袙亥 蜊袿蠱裔袿袙亥 蜃裹蠻衵裼袰 裨袢蠧 茨蜃蜍蝣褞亥 裨袢蠧 姻襄蠑褪亥 裃袗袿褌 吋 緯蜊褊袙吋螢袙亥 蜊褌蟋蝮蜍袙亥 蜊袿蠱裔袿袙亥
 褄袿螫蟋袙亥 褄袿螫蟋袙亥 褄袿螫蟋袙亥 褄袿螫蟋袙亥 : : : :        

 www.imo.org  

ة
وي

سن
ع 

رب
 

 
شر

عا
ال

د 
عد

ال
 

 
ة  

لث
ثا

ال
ة 

سن
ال

٢٠
١٣

    



www.damietta-port.gov.eg 

Whenever you set sail, wherever your 
ship goes, you are always welcome at 

 Damietta Port 


