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 ھيئة ميناء دمياط
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عملية إنقاذ كوستا كونكورديا واحدة 
من اعقد عمليات ا'نقاذ البحري 

 ملف العدد

 تكاليف الشحن البحري
الشحن البحري او الحاويات ھو 

وسيلة النقل التجاري الدولية 
 . المتعارف عليھا

 تحت الضوء

 المرصد البيئي بھيئة ميناء دمياط
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 ميناء العدد

 سفن الركاب والرح=ت

 ترجمانا لك

سبع نصائح تسويقية لـلـمـنـشـآت 
 الصغيرة 

 

 مدينة العدد

 مدينة سيدني

 بالصور

 مواني دبي العالمية

 أخبار المنظمة البحرية 

عرض �برز أخبار المنظمة البحرية الدولية 
حــتــى ٢٠١٣ /١٢/١عــن الــفــتــرة مــن 

٢٠١٤/٢/٢٨. 
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 " كوستا كونكورديا"البدء في انتشال سفينة 

استغرقت عملية ا'نتشال التي تعتبر من أكـبـر عـمـلـيـات 
ولم يحاول المھندسون مـن  . ساعة١٢انتشال السفن نحو 

قبل رفع سفينة قريبة من الشاطئ بھذا الـحـجـم وقـالـت 
ھيئة الحماية المدنية اUيطالية إن حالة الـبـحـر والـطـقـس 

 .مواتية جدا لمحاولة اUنقاذ

و أفاد سيرغيو جيروتو، وھو مھندس في عملية اUنقاذ، إن 
العملية تسير بحسب الـخـطـة وقـد ربـط عـمـال اUنـقـاذ 
مجموعة س=سل وأس=ك ضخمة بالسفينة التي تزن أكثـر 

 ألف طن، ويعادل طولھا طول ثـ=ثـة مـ=عـب كـرة ١١٤من 
 .قدم

 سلسلة ورافعة ضخمـة ٥٠وتستخدم في العملية أكثر من 
لتحريك ووضع سفينة تعادل من حيـث الـوزن ضـعـف وزن 

 .سفينة تايتنك الشھيرة في الوضع الرأسي

ومن المقرر أن يتمكن فريق اUنقاذ من وضع السفينة علـى 
لوح عريض تحت الماء مكون من الصلـب واUسـمـنـت أعـد 

 وعندما تتم تلك المرحلة فسيكون من .خصيصا لھذا الغرض
الممكن تفتيش السفينة بالكامل والبدء في عملـيـة إعـادة 

 .تعويمھا، وسحبھا بعيدا لتدميرھا في نھاية المطاف

 

 دعاء محمد حسن

 شھرا في ميناء جيجليو الصغير بجـزيـرة ٢٠بعد غرقھا بنحو 
توسكانا السياحية اUيطالية، تمكنت فرق ھندسية إيطاليـة 

" كوستـا كـونـكـورديـا"من انتشال سفينة الركاب الضخمة 
 .لتبدأ واحدة من أعقد عمليات اUنقاذ البحري وأكثرھا تكلفة

سفينة الركاب الـغـارقـة  بدأت الفرق الھندسية في انتشال
لتبدأ واحدة من أعقـد عـمـلـيـات اUنـقـاذ  كوستا كونكورديا

 .البحري وأكثرھا تكلفة

و كانت السفينة الضخمة قد شطحت وانقلبت على جانبھـا 
 شھرا في ميناء جيجليو الصـغـيـر بـجـزيـرة ٢٠منذ أكثر من 

توسكانا السياحية ا'يطالية حيث اصطدمت بالصخـور فـي 
 ٣٢ مما أدى إلى مـقـتـل ٢٠١٢كانون الثاني عام /  يناير١٣

  .شخصا

وبعد تأخير استمر ث=ث ساعات نتيجة لعاصفة ليلية عطلـت 
الترتيبات النھائية بدأت فرق اUنقاذ العـمـل نـحـو السـاعـة 

صباحا بالتوقيت المحلي، وعلـى خـ=ف الـحـادث  التاسعة
الذي تضافر في وقوعه سوء الحظ وسوء اUدارة وھـو مـا 
جعل قبطان السفينة فرانسيسكو شيـتـيـنـو يـواجـه عـدة 

 .اتھامات

جاءت عملية اUنقاذ غاية في التنسيق الھـنـدسـي وتـقـدر 
 ملـيـون يـورو ومـن ٦٠٠تكلفة العملية حتى اvن بأكثر من 

تكلفة وتقتطع  المتوقع أن تكون أكثر عمليات اUنقاذ البحري
 ١.١أكثر من نصف الخسارة التأمينية اUجمالية التي تـبـلـغ 

 .مليار دو'ر

 فرد فـي ٥٠٠ويعمل فريق ھندسي متعدد الجنسيات يضم 
الجزيرة منذ نحو عام لوضع حطام السفينـة الـغـارقـة فـي 
 وضع مستقر تمھيدا لعملية ا'نتشال التي يجب أن تتم قبل 

 .بدء عملية قطر السفينة إلى مكان يجري فيه تفكيكھا

ويعادل طول السفينة كوستا كونكورديا ث=ثة م=عب لـكـرة 
 راكب وغـرقـت حـيـن أحـدثـت ٤٠٠٠القدم وتسع أكثر من 

الصخور ثغرة ھائلة في جسم السفينة حين اقـتـربـت مـن 
  ف ي   الشاطئ أكثر من ال=زم وھي تستعد لبدء رحلة بحرية

 .ا ل ب ح ر   ا ل م ت و س ط 
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حادثة غرق السفينة كوستا كونكورديا، لم تقتصر على أضـرار 
في اyرواح وحسب وإنما تعدتھا إلى خسائر مباشرة لـقـطـاع 

. النقل البحري تخطت حتى الساعة الثمانـيـن مـلـيـون يـورو
 ١٤فأسھم الشركة المشغلة للسفينة خسرت في اyسواق 

 . في المائة في البورصة

 :المصادر

http://Arabic.eurinews.com/ 

 “كوستا كونكورديا”عملية تقويم سفينة 

و كانت السلطات ا'يطالية قد تمكنت من تعديل وضع سفينة 
ًكوستا كونكورديا التي جنحت قبل عشـريـن شـھـرا قـبـالـة 
سواحل جزيرة جيليو ا'يطالية بمقدار عشر درجات وذلك في 

 ٦٠٠إطار عملية تقويم السفينة والتي ستبلغ تكلفتھا حوالي 
 .مليون يورو

ويقول الخبراء إن العملية ستعتمد على ث=ث مراحل، اyولـى 
تتعلق بفصل السفينة عن السـاحـل الصـخـري ثـم دورانـھـا 
لتستقيم بعد ذلك على قاعدتھا، وبعـد أن تـأخـذ السـفـيـنـة 
وضعھا الطبيعية سيتم قطرھا إلى أحد الموانـئ ا'يـطـالـيـة 

 .حيث ستفكك

ويشارك في عملية التقويم أحد عشر مھنـدسـا بـمـسـاعـدة 
الحماية المدنية فيما نصبت السلطات ا'يطالية غرفة تـحـكـم 
قبالة الشاطئ وعددا من الحواجز البحرية 'حتواء أي تسـرب 

 .قد ينتج من كوستا كونكورديا أثناء العملية
وتعتبر عملية تعديل وضع السفينة والتي يفترض أن تسـتـمـر 

 ساعة ھي أخطر المراحل الثـ=ث بسـبـب ١٢ إلى ١٠ما بين 
المخاوف من تعرض ھيكل السفينة إلى المزيد من التلف مـا 

 .قد يفسد عملية اUنقاذ برمتھا

وكانت سفينة كوستا كـونـكـورديـا قـد اصـطـدمـت بشـعـاب 
مرجانية وغرقت جزئيا قبالة جزيرة جيليو بداية العام الفـائـت، 

 شخصا كانـوا ٤٢٢٩ شخصا من بين ٣٢في حادث أودى بحياة 
ويـخـضـع ربـان السـفـيـنـة . على متن السفينة السـيـاحـيـة

فرانشيسكو شيتينو للمحاكمة بتھم تتعلق بـالـقـتـل الـخـطـأ 
 .واUھمال ما تسبب في وقوع الحادث
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سنتان مرتا على حادث غرق سفينة كوستا كونكورديا عـلـى 
ساحل جيليو اUيطالية، حيث فقد اثنان وث=ثون راكبا حياتـھـم، 
إثر مناورة من ربان السفينة اصطدم خ=لھا بالساحل الصخري 

أجراس قوارب عدة التقى صـداھـا بـدقـات أجـراس . للجزيرة
عديد الناجين ممن . الكنائس في الذكرى الثانية لوقوع الكارثة

كانوا على متن السفينة وعائ=ت عشرات الضحايا عادوا إلـى 
جزيرة جيليو Uحياء الذكرى، بالوقف في المينـاء إلـى سـاعـة 
متأخرة من مساء ا'ثنين الموافق للحظة التي جنحـت فـيـھـا 

وينتظر أن يتم قـطـر السـفـيـنـة إلـى أحـد . كوستا كونكورديا
 .الموانئ في يونيو المقبل لتفكيكھا بعد أن تم تقويمھا

 “كوستا كونكورديا”عملية تقويم سفينة 
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 :مقدمة 

يمكــن وصــف النولــون البحــري بأنــه الــسعر التــي  
فكـل مـشغل سـفينة يحـدد .تتكلفھا خدمة النقل المـائي 

ــشاحنين  ــشارة ال ــه دون است ــون الخاصــة ب  .قيمــة النول
ويعكس النولون كلفة اUمداد بوسيلة النقل و قيمة خدمـة 
النقل المقدمـة لـصاحب البـضاعة و قـدرة البـضاعة علـى 

 .تحمــل مــصاريف النقــل و الظــروف ا'قتــصادية الــسائدة 
' توجد قاعدة موحدة للتـسعير يمكـن اسـتخدامھا بـشكل 
موحد وثابت لمختلف ما ينقل عبر البحار والمحيطات ولكـن 
ھنــاك بعــض الحــدود المــشتركة للتــسعير كطبيعــة ونــوع 
البضاعة و القوانين المؤسسية الحكوميـة والـى حـد كبيـر 

 .يخــــــضع النولــــــون لقــــــوى العــــــرض والطلــــــب 
في السفن الجوالة يتـم شـحن نـوع واحـد او نـوعين مـن 
البــضاعة لــشاحن واحــد أو مــستأجر وعلــى ھــذا يــسھل 
حــساب النولــون للبــضاعة بعــد حــساب التكــاليف الثابتــة 

ـــداول وغيرھـــا  ـــصاريف الموانـــئ والت ـــسفينة و م  .لل
كما يختلف النولـون لنفـس البـضاعة وفـق لخـط الـشحن 

 .نتيجـــــــة اختـــــــ=ف ظـــــــروف كـــــــل رحلـــــــة 
أما بالنسبة لسفن الخطوط المنتظمة فاyمر أكـثر صـعوبة 
وتعقيد وعلى الرغم من معرفة خطوط الشحن و الموانـئ 
التي ستمر بھا السفن وتكاليفھا فانـه يبقـى مـن الـصعب 
حساب التكاليف و يضطر مالك السفينة أن يصنف كـشوف 
المصروفات عند نقل مئات من السلع ليس على الـسفينة 
نفسھا فقط التي تبحر وإنما في السفن التي ستبحر في 

  .جداول أسبوعية خ=ل فترة التشغيل القادمة 

 :العوامل المؤثرة في النولون 

  يجب أن تكون قيمة النولون معقولة للشاحن والناقل     -١
 . تؤثر المنافسة بشكل كبير على النولون   -٢
التنافس بين الموانئ سواء عن طريق تحديث      -٣

 . و خطوط سكك حديدية وغيرھا  اyرصفة
عدم التوازن في حركة التجارة و الذي يعكسه نقل      -٤

 . حاويات فارغة بسعر اقل أو بالمجان أحيانا
' يمكن تشغيل سفينة بين ميناء شحن واحد وميناء      -٥

  تفريغ واحد على خط طويل
 : تحديد سعر النولون

' يوجد معيار ثابت لذلك كما ذكرنا سابقا ولكن يتم اyخذ 
 : بعين ا'عتبار مبدأين أساسيين

 تكلفة الخدمة على الناقل     -١
  قيمة الخدمة المؤداة للعميل     -٢

و يتم الميل إلى تطبيق أسس متنوعة في تحديد سعر 
 : النولون للبضائع ويتم استعمال احد الطرق التالية

 )لكل طن(طبقا للوزن      -١
 )لكل متر مكعب(طبقا للحجم      -٢
 )أيھما أفيد للمالك(طبقا للوزن أو الحجم      -٣
 طبقا لقيمة البضاعة     -٤

 : الغرض من تسعير النولون
 التأكد من عدم شحن بضائع بسعر اقل من النولون

 . التأكد من ھذا النولون يحقق فائض ربح
 . عدم حصول مضاربة ضارة 

 ضمان اyداء السھل في مجال النقل    -٤
 . تقديم خدمة جيدة بقيمة معقولة   -٥       

 : وحدات النولون
تختلف وحدة النولون سواء الوزنية أم الحجمية بين النظامين 
ا'نكليزي و اyمريكي من وجھة نظر ما يعرف بالنظام المتري 

 . الذي تأخذ به معظم الدول
 ١٠١٦كيلوغرام إما الطن الطولي ١٠٠٠الطن المتري ھو 

  كيلو غرام

 وفاء شطا
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 الع=قات مع اyطراف الداخلية 
     

 بإنشاء ھيئة ١٩٨٥ لسنة ٣١٧   صدر قرار رئيس الجمھورية رقم 
 .ميناء دمياط وتحديد اختصاصاتھا، ويتبعھا ميناء دمياط

 الع=قة مع ھيئات الموانئ

      يتولى قطاع النقل البحري رسم السياسـة الـعـامـة Uنشـاء 
الموانئ وتطويرھا من خ=ل وضع استراتيجية تكفل رفع كفاءتـھـا 
بما يتواكب مع التطورات العالمية وفـى إطـار الـخـطـة الـعـامـة 
للدولة، كما يقوم بمتابعة تنفيذ الخطـط ا'سـتـثـمـاريـة وخـطـط 
التطوير وتنسيق الجھود مع ھيئات الموانئ من أجل تقديم خدمة 

كما تـمـثـل ھـيـئـات . متميزة للسفن المترددة على تلك الموانئ
الموانئ في العديد من اللجان التي تعقد بقطاع النقل الـبـحـري 

 :لدراسة المشروعات الھامة ومنھا

اللجنة الفنية الدائمة لمنح تراخيص إغراق نواتج التكريك  •

 .وغيرھا من المواد في المياه المصرية

اللجنة الدائمة لمنح تراخيص ممارسة نشاط التوكي=ت  •

 .الم=حية

اللجنة الدائمة لتوجيه السفن المحملة بالمواد التموينية  •

 .ا'ستراتيجية

اللجان المشكلة لدراسة الموضوعات المعنية بتشجيع الصادرات 
 .المصرية

ًويعقد المجلس اyعلى للموانئ دوريا مـا ' يـقـل عـن مـرتـيـن 

 ٩٥ لسنـة ٣٩٩ًتطبيقا yحكام قرار رئيس الجمھورية رقم . ًسنويا
بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية المـقـررة لـدعـم الـنـقـل 

 في ھذا الـخـصـوص ١٩٨٧ لسنة ٣٩البحري والقرار الوزاري رقم 
يقدم قطاع النقل البحري الدعم الكامل لھيئات الموانئ المصريـة 

 مـلـيـون جـنـيـه ٢٧.٨من حصيلة حساب الدعم البحري الـبـالـغ 
 :بتصديق من السيد الوزير على النحو التالي

دعم المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية ورفع  •

كفاءتھا وكذلك إعفاء المعدات التي تخدم حركة السفن 
 .بھا

تكاليف البحوث والدراسات وا'ستشارات التي تخدم  •

قطاع النقل البحري بما يحقق رفع كفاءته وتحقيق 
 .أھدافه

تكاليف الخدمات السيادية في مجال النقل البحري التي تتطلبھا 
 .مصلحة اyمن القومي

 

ًتيسيرا على المتعاملين مع الموانئ المصرية تـم مـراجـعـة 

ودراسة كافة القرارات والقوانين المطبقة بـتـلـك الـمـوانـئ 
والخاصة بالرسوم وفئات مـقـابـل الـخـدمـات الـتـي تـقـدم 
للمتعاملين معھا والعمل علـى تـوحـيـد الـرسـوم والـفـئـات 
المحصلة مقابل ھذه الخدمات حتى يمـكـن الـتـعـرف عـلـى 

 ًتكلفة الخدمة مقدما

 تعريفة الخدمات للوكالة الم=حية

/ باUشارة إلى اللجنة المشكلة بقرار السيد الـلـواء بـحـري 
 بشأن مـراقـبـة وضـبـط ٢٠٠٨ لسنة ١٢٤رئيس القطاع رقم 

أسعار الخدمات المؤداة من قبل الشركات العاملة في مجال 
 .النقل البحري واyنشطة المرتبطة به

توفيق عبد الحميد / و بناءا على توجيھات السيد اللواء بحري 
رئيس قطاع النقل البحري، وتـطـبـيـقـا لـلـمـادة  -أبو جندية 

بـإدراج  – ٢٠٠٣ لسـنـة ٣٩٥الرابعة من القرار الوزاري رقم 
تعريفة خدمات الوكالة الم=حية عـلـى الـمـوقـع الـرسـمـي 

 .لقطاع النقل البحري

فقد تم مخاطبة جميع التوكي=ت الم=حية العاملة فـي ھـذا 
. المجال بموافاتنا بقوائم اyسعار المعمول بـھـا مـن قـبـلـھـا

وحيث وافتنا معظم الشركات العاملة في ھذا المجال بتـلـك 
 .القوائم

فقد قام بنك المعلومات بإدخال قوائم اyسعـار الـواردة مـن 
الشركات العاملة في ھذا الـمـجـال بـالـمـوقـع الـرسـمـي 

 .بالقطاع

أما فيما يتعلق بالشركات التي لم تـواف الـقـطـاع بـقـوائـم 
أسعارھا فقد تم اعتبار الفئات الواردة بالقـرار الـوزاري رقـم 

 ھي فئات التحاسب المعمـول بـھـا قـريـن ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٥
ھذه الشركات وسيتم المحاسبة عليھا في حالة ارتكابھا أي 

 .مخالفات في ھذا الشأن

كما ننوه بأنه في حالة ارتكاب أي من ھـذه الشـركـات yي 
مخالفات خاصة بتسعير الخدمات سيتم محاسبـتـھـا إعـمـا' 
للبند العاشر من الشروط العامة الواردة بالقرار الوزاري رقـم 

 بإنذارھا أو' ثم في حالة تكرار الـمـخـالـفـة ٢٠٠٣ لسنة ٥٢٠
سيتم إيقاف الترخيص الصادر لھا لمدة شھر ثم اUلغـاء فـي 
حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة من قبل لجنة التراخـيـص 

 .للقطاع

    http://www.bahreya.com 
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المرصد البيئي بدمياط يعتبر أكبر محطـة رصـد تـم ربـطـھـا 
بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر و يـتـمـيـز بـأنـه 
مرصد متكامل به العديد من اyجھزة الثابتة الـتـي تـغـطـى 

 .تقريبا جميع القياسات المتعارف عليھا دوليا

 :من أھم أھداف المرصد البيئي بدمياط 

 مراقبة جودة الھواء بالمنطقة

 . بشأن حماية البيئة١٩٩٤ لسنة ٤تفعيل قانون البيئة رقم 

  : يتكون المرصد البيئي من

 أجھزة قياس نوعية الھواء المحيط 

 أجھزة قياس نوعية المياه 

 أجھزة قياس اyرصاد الجوية

 أجھزة معمل رصد نوعية الھواء: ًأو'

 مقدمة

 ميادة منتصر

 جھاز رصد غاز اyوزون 

 جھاز رصد الميثان و الفير ميثان 

 :أجھزة محمولة لرصد ا'نبعاثات الصناعية و بيئة العمل و تشمل

الوطأة -عوادم السيارات-عتامةالدخان-شدة الضوضاء-التھوية(
 ).الحرارية

 :أجھزة رصد اyرصاد الجوية: ًثانيا

حيث يتم رصد جميع عناصر اyرصاد الجوية ودرجات حرارة و  
رطوبة و سرعة الرياح و اتجاه الرياح و التي تؤثر في حركة واتجاه 

 .كتل الھواء التي يمكن استخدامھا لتحديد مصدر التلوث

 

 

 المرصد البيئي بھيئة ميناء دمياط

 معمل تنقية الھواء بالمرصد البيئي 

المحطة الثابتة حيث تقوم المحطة الثابتة برصد نوعية 
الھواء بالمنطقة على مدار الساعة و على مدار اليوم و يتم 
ًأيضا حساب المتوسطات للقياسات و تسجيل ذلك على 

. قاعدة البيانات الخاصة بالشبكة القومية لرصد نوعية الھواء
حيث تقوم ھذه اyجھزة بقياس نوعية الھواء بصورة لحظية 

 :  ساعة و أجھزة الرصد الذاتي بالمرصد ھي٢٤على مدار 

 جھاز رصد أكاسيد النيتروجين

 جھاز رصد الجسيمات الصدرية العالقة 

 جھاز رصد غاز أول أكسيد  الكربون
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 :معمل رصد نوعية المياه: ًثالثا

تم تزويد ھذا المعمل بمجموعة من اyجھزة المحمولة  
'ستخدامھا لرصد و قياس الخواص الفيزيائية و 
الھيدروجرافية للمياه و درجة القلوية و تركيز المواد العالقة 
بالمياه باUضافة yجھزة رصد الخواص الكيميائية للمياه داخل 
ًالمعمل مثل تركيز اyكسجين المستھلك كيميائيا و تركيز 
بعض العناصر بالمياه مثل الكبريتات و النترات و الفوسفات و 

 .الحديد و النحاس و الرصاص

 :فريق العمل داخل المرصد
 : باحثين بيئيين مقسمين إلى فريقين٦يتكون من 

 .فريق لرصد نوعية الھواء

 .فريق لرصد نوعية المياه

  أفراد أمن٤سائق و 

 :مؤھ=ت الباحثين بالمرصد

 فرد حاصل على الدكتوراه في البيئة

  بكالوريوس علوم٢

  حاصلين على درجة الماجستير٢

  بكالوريوس تجارة١
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 معمل تنقية المياه بالمرصد البيئي 
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 وفاء شطا

ھذه الفئة ' تشمل سفن الشحن التي تقيم عدد محدود . تتمثل مھمتھا الرئيسية في نقل الركاب سفينة ھي سفينة الركاب
النقل البحري  حتى وقت قريب جميع خطوط. من اyماكن للركاب أو تجعل من نقل الركاب وضيفة ثانوية بعد مھنة نقل البضائع

كانت قادرة على نقل البريد، الشحن، وغيرھا من البضائع باUضافة إلى الركاب واyمتعة، وكانت مجھزة لتحمل بضائع 
تشمل سفن . الجنود كبواخر نقل سفن الركاب عادة ما تشكل جزءا من التجارة البحرية، استخدمت أيضا. بالرافعات

  .عبارات الرح=ت الطويلة وسفن الرح=ت قصيرة الركاب
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  اكبر سفينة حاليا٢أر إم إس كوين ماري 



 المصادر

 اUنترنت
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 ' تتبع سياسات إع=نية مثل الشركات الكبرى: ًأو'
 

 -عبر سياسات إع=نية ضخـمـة –تسعى الشركات الكبرى 
لترسيخ اسمھا التجاري في أذھان المستھلكين، ولخـلـق 

الـمـنـشـأة الـنـاشـئـة . طلب على منتجاتھا المستقـبـلـيـة
ًبـد' مـن . الصغيرة ' تتحمل اللجوء لمثل ھذه السياسـات

ما لم تقدر على تحمـل (ذلك، قم بتصميم إع=ناتك بنفسك 
ھـذه اUعـ=نـات ). نفقات جھة متخصصة في ھذا المـجـال

يجب أن تركز على تنشيط المبيعات، عبر تضـمـيـن عـرض 
خاص فيھا، وتضمين طريقة سھلة للـمـسـتـھـلـكـيـن كـي 

 .من ھذا العرض الخاص ً-فع=–يستفيدوا 
 

 ّوفر نسخة أرخص:  ًثانيا
 

بعض العم=ء المحتملين يكونون غيـر مسـتـعـديـن لـدفـع 
. السعر الذي تطلبه مقابل السلعة أو الخدمة التي تقدمھـا

البعض اyخر يھتم أكثر بالحصول على سعر أرخـص أكـثـر 
يمكنـك تـفـادي . من اھتمامھم بالحصول على جودة أعلى

ُخسارة أي مبيعات متوقعة عبر توفير نسخة مصغـرة ذات 
مواصفات أقل من المنتج أو الخدمة في مقابل سعـر أقـل 

 .تكلفة
 
 

 )استثنائية(ّوفر نسخة خاصة : ًثالثا
 

على عكس النقطة السابـقـة، لـيـس كـل الـعـمـ=ء مـن 
الباحثين عن اyرخص فقط، بل يبحث بعضھم عـن الـنـادر 
والمختلف عن غيره من المنتجات والخدمات مقابل دفعھـم 

يمكنك مضاعفة متوسط مبيعاتك عبـر تـوفـيـر . لسعر أكبر
خدمتك، أو عبر دمج الـعـديـد /نسخة غير عادية من منتجك

 .الخدمات في باقة واحدة ذات سعر أعلى/من المنتجات
  

 ايمان مصطفي: ترجمة

كل نصيحة من النصائح التالية توفر طريقة سھلة قليلة التكلفة yي منشأة صغيرة ناشئة وتعود عليھا بالمزيد من العم=ء ومن 
 .ثم المبيعات

 ّجرب غريب طُرق التسويق: ًرابعا
 

ًابحث دائما عن الطرق التسويقية غير التقليدية والتـي غـفـل 
ًعنھا المنافسين، فقد تكتشف طرقا مربحة لزيادة الـمـبـيـعـات 

كمثال، اطبع أفضل إع=ن صـغـيـر . وتجنب المنافسة الشرسة
لك على حجم بطاقة بـريـديـة وأرسـلـھـا لـجـمـيـع عـمـ=ئـك 

مثل ھذا اUعـ=ن قـد يـؤدي . المحتملين في سوقك المحتمل
ومنه يـؤدي ) في الحقيقة أو على الشبكة(لزيادة زوار موقعك 

 .لزيادة مبيعاتك في مقابل تكلفة قليلة
 

 ّصغر حجم إع=ناتك: ًخامسا
 

قلل من حجم إع=ناتك بطريقة تسمح لك من نشر عـدد أكـبـر 
ستفاجئ عندما تـعـرف . من اUع=نات في مقابل ذات التكلفة

أن مردود النسخة الصغيرة مـن اUعـ=ن أفضـل مـن مـردود 
 .النسخة الكبيرة

 
 

 ًرتب عروضا ترويجية مع منشآت صغيرة أخرى: ًسادسا
 

والتي تـخـدم  -غير منافسة لك–اتصل بمنشآت صغيرة أخرى 
اعرض عليھم التـرويـج . ذات الشريحة من عم=ئك في السوق

خدماتھم لدى عم=ئك في مقابل أن يفعلوا الـمـثـل /لمنتجاتھم
ھذه العروض تنشط المبيعات في مقابل تكلفـة . لدى عم=ئھم

 .قليلة
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 استفد من عم=ئك: ًسابعا
 

ًعم=ؤك يعرفوك جيدا ويثقون فيك نتيجة تعاملھم معك، وھؤ'ء من السھل الحصول منھم على أعمال مقارنة بمن لم يـتـعـامـل 
خدماتك الجديدة لـھـم /استفد من ھذا اyمر عبر ترتيب عروض خاصة لعم=ئك الحاليين واUع=ن عن منتجاتك. ًمعك أبدا من قبل

ًأيضا احرص على تحويل عم=ئك لمسوقين ومروجين لك عبر تنفيذ سياسة تحفيزية تعود عليھم بـالـمـنـافـع فـي . قبل غيرھم
 .ھذه السياسة التسويقية أقل تكلفة من غيرھا. خدماتك/مقابل كل أن يخبروا معارفھم وأصدقائھم عن منتجاتك

 

 المصادر

 مقالة مترجمة بتصرف من موقع
-small/marketing/com.businessknowhow.www://http

htm.%20marketing-business 
 

 الكاتب

 بوب لودك، 
 سـنـة قضـاھـا فـي ٣٠مستشار مبيعات تقاعد بـعـد 

  توظيف مندوبي المبيعات وتنمية مھاراتھم
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 دعاء محمد حسن

  
 :مقدمة

: Sydney أو ويلز الجنوبية الجديدة ) ..نيو ساوث ويلز   توجد فــي مقاطعة
 .في الغرب والجبال الزرقاء في الشرق المحيط الھادي تقع سيدني بين

 درجة مئوية، تھب ١٨مناخھا معتدل، ومعدل حرارتھا السنوي يبلغ نحو 
والغابات نادرة على الساحل، ولكنھا . عليھا رياح غربية وشمالية غربية

 .تنتشر في الداخل
على يد أرثر فيليب، قائد أول أسطول بريطاني  ١٧٨٨ تم تأسيسھا في عام
وھي أول .  مليون نسمة٤.٥٧يبلغ عدد سكانھا حوالي . يصل إلى أستراليا

 .مستوطنة أوروبية في القارة اoسترالية
أما أھم . تعتبر سيدني أكبر مركز اقتصادي وتجاري وثقافي في أستراليا

العقارات وخدمات اoعمال، والتصنيع، والسياحة : قطاعاتھا اqقتصادية فھي
 .واtعsم والصحة والخدمات اqجتماعية

محلي وعالمي، وذلك بفضل  اتجاه سياحي تعد سيدني من المناطق التي لھا
ًشواطئھا ومعلميھا اoساسيين، وھما جسر ميناء سيدني ويعد واحدا من 

 ودار . أمتار٥٠٣أضخم الجسور المقنطرة في العالم، إذ يصل طوله إلى 
كما أن المدينة محاطة بالحدائق الوطنية وتحوي العديد من الخلجان . اoوبرا

 .واoنھار
ًتعد سيدني من أكثر المدن تنوعا ثقافيا، وھذا يعكس أھميتھا كأحد أھم المدن  ً

ًتعد سيدني أيضا أكثر مدن أستراليا . التي تجتذب المھاجرين في أستراليا
  من حيث المدن اoكثر غsء في العالم، ٢١غsء والمدينة رقم 

 ميناء ٧٠، وأكثر من ميناء جاكسون بھا أكبر ميناء طبيعي في العالم،. 
 .وشاطئ

يوجد . منطقة اqقتصاد المركزية تمتد حتى كيلومترين من خليج سيدني
كثيرة وكذلك العديد من البنايات الجميلة، منھا مبنى بلدية  ناطحات سحاب بھا

 .سيدني، ومبنى الملكة فيكتوريا
 :سياحة

ــض عاصــمة القــارة  ــتي يعتبرھــا البع ــزال ســيدني ال ت
اyسترالية تحتل مكانة كبيرة فـي أعيـن كثـير مـن زائريھـا 

 آ'ف ١٠لتفــوز مــن واقــع اســتط=ع رأى شــمل أكــثر مــن 
 بلقــب ٢٠٠٨ دولــة فــي العــام ٢٠شــخص علــى مــستوى 

أفــضل مدينــة ســياحية فــي العــالم للعــام الثــاني علــى 
وقد استمدت تلك المدينة شـھرتھا العالميـة فـي . التوالي

عالم الـسياحة والـسفر مـن مناخھـا الرائـع الـذي يـصعب 
توافره في العديد مـن مـدن العـالم اyخـرى طـوال شـھور 
السنة بجانب الخدمة المميزة التي تتوافر للـسائح بمجـرد 
وصوله، باUضافة إلى النمو ا'قتصادي القوي التي تحظى 

وعندما تزور سـيدني سـوف تفاجـأ بالكـم . به ھذه المدينة
الھائل من الفنادق الفخمة والعـصرية الـتي ترضـي جميـع 
اyذواق، حيث تتمـيز بـالتنوع فـي التـصميم فمنھـا مـشيد 
على الطراز الفيكتوري وأخرى تحاكي عصرنا الحالي بلغـة 

 .اyلوان الصارخة والتصميم المفعم بالحيوية والشباب

 
ومن بين اyماكن السياحية الرائعـة الـتي تتمـيز بھـا مدينـة 
سيدني ھو دار اyوبرا، حيث ' مثيـل لھـذا المبـنى فـي أي 

وباUضـافة إلـى . من بقاع الدنيا من حيث تصميمه الخارجي
كـون ھـذا المبــنى ممثـ= لمدينــة سـيدنى، فھــو أيـضا أحــد 

ويقـع . المعالم اyساسـية yسـتراليا علـى مـستوى العـالم
مبنى اyوبرا في بقعة ساحرة، حيث يطل بشكل رائع علـى 

 ١٩٥٠وقـد بـدأت فكـرة إنـشاء المبـنى عـام . ميناء سيدني
وصــممه المعمــاري جــون أوتــزون، ويوحــي الــشكل العــام 
لتصميمه بأنه يدل علـى عـصور متقدمـة عـن الفـترة التـي 

الحـرب "وفي حفل افتتاحي مھيب تحت شعار . أنشئ فيھا
ھذا الصرح الرائع  اليزابيث الثانية ، افتتحت الملكة"والس=م

" ٣٦٠دستنيـشن "وأشـار موقـع . ١٩٧٣ أكتوبر عام ٢٠في 
اUلكتروني إلى أن دار اyوبرا بـسيدني بھـا مـا يعـدو اyلـف 
غرفــة تــستقبل أكــثر مــن مليونــي زائــر ســنويا لمــشاھدة 
العروض المسرحية والراقصة والحفـ=ت الموسـيقية علـى 

 .مدار العام
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 Jackson Port :ميناء جاكسون

 
يعد ميناء جاكسون عصب الحياة ا'قتصادية فـي الـو'يـة 

، ٢كـم٥٤كم، ومساحتـه ١.٦برمتھا، إذ يبلغ متوسط عرضه 
، ٢كـم٥١٨ورصيف الشحـن  ٢كم٣١وتبلغ مساحة الحوض 

وتتم عن طريقه أكبر حركة للتجارة في و'ية نـيـو سـاوث 
ًويلز، كما يعد الميناء مركزا لصيانة وترميم وبـنـاء السـفـن، 

 .وتعد المدينة أكبر سوق للصوف في العالم
سيدني ھي مدينه في نيو ساوث ويلز اyسترالية، وأكـبـر 

مع عـدد ). ١٧٨٨اكتشفت في (وأقدم مدينة في أستراليا 
 نسمة بمعدل كثافـة سـكـانـيـة يـقـارب ٤.٣سكاني قدره 

٣٤٥.٧ hab/km²  كما تعتبر سيدني أكبر مركـز اقـتـصـادي
ــــا ــــي ــــرال ــــي أســــت ــــي ف ــــاف ــــق ــــجــــاري وث  .وت

تعد سيدني من المناطق التي لھا اتجاه سياحي مـحـلـي 
وعالمي، وتعد أيضا من أجمل مدن العالم واyفضل صـ=حـا 

 تقع سيدني بين المحيط الھـادي فـي الشـرق .للمعيشة
بھا أكبر ميـنـاء طـبـيـعـي فـي . والجبال الزرقاء في الغرب

 . مـيـنـاء وشـاطـئ٧٠العالم، ميناء جاكسون، وأكثـر مـن 
 مـنـطـقـة ٣٨ حي و الى ٣٠٠تنقسم المدينة الى حوالي 

محلية الحكم منطقة ا'قتـصـاد الـمـركـزيـة تـمـتـد حـتـى 
يوجد بھا نـاطـحـات سـحـاب . كيلومترين من خليج سيدني

كثيرة وكذلك العديد من البنايات الجميلة، منھا مبنى بلديـة 
 .ســـيـــدنـــي، ومـــبـــنـــى الـــمـــلـــكـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا

توجد بسيدني العديد من المباني السياحية لعل اشھـرھـا 
يكون الجو فيـھـا دافـئ  .مبنى ا'وبرا و كذلك جسر ھاربور

في الصيف و معتدل في الشتاء ، و تتراوح درجة الـحـرارة 
 درجة مئوية خ=ل أشھر السنـة ٢١ إلي ١٢فيھا في حدود 

 .المختلفة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مدينة سدني ي=حظ  وجود المبانـي الـقـديـمـة مـن ايـام 
ا'ستعمار البريطاني و في ذات الوقت سوف تري المـبـانـي و 

 . ناطحات السحاب الحديثة
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ھي شركة )  DP Worlds: با'نجليزية(موانئ دبي العالمية أو 
الذراع ا'ستثمارية الدولية " متفرعة عن شركة دبي العالمية 

لحكومة دبي إحدى إمارات دولة اUمارات العربيـة الـمـتـحـدة 
و تـعـتـبـر مـوانـئ دبـي . وثاني أثري إماراتھا بعد أبو ظـبـي

 .العالمية واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم
وھي مـتـخـصـصـة فـي .  م١٩٩٩تأسست رسميا في العام 

مجال المواص=ت البـحـريـة والـبـريـة والـجـويـة والـخـدمـات 
 ٩٧٠٠٠اللوجستية المتعلقة بھذه القطاعـات، ويـعـمـل بـھـا 

 .موظف حول العالم

البريـطـانـيـة )P&O(استولت علي شركة . م٢٠٠٦في مارس 
والتي كانت وقتھا رابع أكبر شركة Uدارة الموانئ حول العالم 

(، وتـعـتـبـر ) بليون دو'ر٧حوالي (بليون £ ٣.٩بصفقة بلغت 
P&O ( عـمـال فـيyسماء في عالم اyالبريطانية من أشھر ا

بريطانيا، وقد وعدت موانئ دبي باUبقاء علي مركز الشـركـة 
 .الرئيسي في لندن

تدير موانئ دبي حاليا عدة موانئ حول العالم كما أن للشركة 
 .مقرات إدارة لوجيستية في لندن واUمارات

  كاOو -العالمية موانئ دبي "منظر عام لمحطة 

 ياسمين حمدي

مـوانـئ "، ارتفعت أربـاح ٢٠١٣و بنھاية النصف اyول من عام 
) لـلـسـھـم/ سنت٣١.٨( مليون دو'ر ٢٦٤إلى " دبي العالمية

، مقارنة بأرباح نفـس الـفـتـرة مـن ٢٠١٣بنھاية النصف اyول 
 :العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي

 أرباحا استثنائية ناتجة عن بيـع ٢٠١٣تتضمن نتائج النصف اyول 
 مليون دو'ر، مـقـابـل 'شـيء خـ=ل ١٥٨بعض اyصول قدرھا 
 . ٢٠١٢نفس الفترة من عام 

 قائمة الدخل

النصف ا�ول  الفترة
٢٠١٢ 

النصف ا�ول 
٢٠١٣ 

 التغير

  % )١(  ١٥٠٩.٠ ١٥٢٩.٠ )مليون دوqر(اPيرادات 

مليون (الربح الصافي
 )دوqر

٩+  ٢٦٤.٠ ٢٤٢.٠%  

 متوسط عدد اQسھم
 )مليون سھم (

٨٣٠ ٨٣٠ -- 

  %٩+  ٣١.٨ ٢٩.١ )للسھم/سنت(ربح السھم
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 ميناء السخنة - موانئ دبي العالمية 

 ميناء جيل على

موانئ دبي العالمية السخنة ھي جزء من شبكة موانئ دبـي 
العالمية على المستوى الدولي، وھي شبكة تشـمـل حـالـيـا 

مما يجعل موانئ دبي العالـمـيـة ..  دولة ٣١مواني موزعة في 
 واحدة من أكبر مشغلي الموانئ البحرية في العالم

موقع ميناء السخنة القريب من الـمـدخـل الـجـنـوبـي لـقـنـاة 
السويس على البحر اyحمر مما يجعل من ھذا المـوقـع مـيـزة 
إستراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خ=ل أكـثـر الـمـمـرات 

تقع مينـاء السـخـنـة فـي . المائية التجارية ازدحاما في العالم
  .قلب أكثر طريق تجاري حيوي بين الشرق والغرب

في السنوات اyخيرة زاد الشحن بالحاويات والخطوط الم=حية 
بشكل كبير في حركة التجارة ، مما أدي إلي زيادة الحاجة إلى 

الدور السريع في تـقـديـم . موانئ ذات تكنولوجيا وكفاءة عالية
الخدمات اللوجستية لجميع السفن من خ=ل كفاءة إستراتيجية 
عالية ھو أكثر أھمية من أي وقت مضى، لمواكبة الزيـادة فـي 

 .متطلبات المستھلكين

يـتـم الـوصـول إلـي الـمـيـنـاء ،  كم من القاھـرة١٢٠علي بعد 
الـطـرق الـمـھـيـئـة وخـطـوط . بسھولة بواسطة طريق سريع

السكك الحديدية أيضا تجعلھا اyنسب للوصول إلـى الـقـاھـرة 
موانئ دبي الـعـالـمـيـة .  مليون مستھلك١٨حيث يقع أكثر من 

السخنة ھو ميناء لعبور البضائع للموانـئ الـمـصـريـة اyخـرى 
  .وكذلك إلي وسط القارة اyفريقية
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ميناء العدد
 

 2013ًموانئ دبي العالمية أفضل شركات دولة اPمارات أداء في 

حصدت موانئ دبي العالمية اليوم لقب أفضل شـركـات دولـة 
اUمارات العربية المتحدة أداًء من خ=ل فـوزھـا بـجـائـزة اyداء 
ًاyكثر تميزا ضمن جوائز محمد بن راشد آل مكتوم ل¨عمال لعام 

٢٠١٣.   

و تنوي الشركة ا'ستثمار في أماكن أخرى في لـنـدن خـ=ف 
موانئ جيتواي وساوثھامبتون، وفق ما قاله رئـيـس الشـركـة 

 .سلطان أحمد بن سليم لصحيفة تلغراف البريطانية

وأضاف بن سليم في مقابلة مع الصحيفة البريطانية أن موانئ 
دبي العالمية تجري محادثات مع عدد من الشـركـات لـتـطـويـر 

 .مشروع ثروك ايسكس

وقال إننا دائما نراقب السوق وإذا كان ھنـاك أي مـوقـع فـي 
بريطانيا يريده عم=ؤنا فسوف نذھب إلـيـه ونسـتـثـمـر فـيـه، 

 ٥وأضاف بن سليم إن موانئ دبي العالمية تخطط لنمو بنسبة 
في حجم المناولة للحاويات على مستوى العالم بما فـيـھـا % 

وتوقع تحسنا في أعمال النقـل الـبـحـري فـي . أسواق أوروبا
أسواق الشرق اyوسط، و قال إن الشركة تنوي رفع طـاقـتـھـا 

 مـلـيـون ١٠٠ مليونا لتصل إلى ٣٠من مناولة الحاويات بمقدار 
 .٢٠٢٠حاوية بحلول 

تعد موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي المحطات البـحـريـة 
.  محطة في أرجـاء الـقـارات السـت٦٥في العالم مع أكثر من 

 ٢٨,٠٠٠،تحتوي على فريق مختص من ذوي الخبرة ما يـقـارب 
موظف يخدمون عم=ء من اقتصاديات اyكثر ديـنـامـيـكـيـة فـي 

تھدف موانئ دبي العالمية إلى تعزيز فعالية سلـسـلـة . العالم
التوريد لعم=ئھا من خ=ل إدارة فعالـة لـلـحـاويـات والـبـضـائـع 

تستثمر الشركة باستمرار في الـبـنـيـة . السائبة وبضائع أخرى
 التحتية للمحطات، والمرافق والموظفين، 

 محـطـة ٦٥أكثر من " موانئ دبي العالمية"تضم محفظة أعمال 
بحرية موزعة على ست قارات بما في ذلك المشاريع الـجـديـدة 
قيد اUنجاز في كل من الھند و إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنـوبـيـة 

وتعتبر مناولة الحاويات النشـاط اyسـاسـي .  والشرق اyوسط
وقـامـت . للشركة حيث يساھم بأكثر من ثالثة أربـاع عـائـداتـھـا

 ٥٦ بمـنـاولـة أكـثـر مـن ٢٨٩٢في عام " موانئ دبي العالمية"
ً قدما، من  الـمـتـوقـع أن تـنـمـو ٢٨مليون حاوية نمطية قياس 

الطاقة ا'ستيعابية اUجمالية لموانئ دبي العالمية إلـى أكـثـر 
ً تـمـاشـيـا مـع ٢٨٢٨ مليون حاوية نمطية بحلول العام ٩٨٨من 

 مـوظـف ٢٠٨٨٨تضم موانئ دبي العالميـة  . متطلبات السوق
ًيخدمون عم=ءھاً  وظيفيا ملتزما ومتمـرسـا مـؤلـفـا مـن حـول  ً ً ً
العالم، كما تستثمر الشركة على نحو مسـتـمـر فـي الـبـنـيـة 
التحتية للمحطات البحرية والمرافق وفي الموظفـيـن، وتـعـمـل 
بشكل وثيق مع العم=ء وشركاء اyعمال من أجل توفير خـدمـات 

 . نوعية اليوم وفي المستقبل، أينما وحينما يحتاجھا العم=ء

موانئ دبـي "وبتبنيھا ھذه المقاربة المرتكزة على العم=ء، فإن 
تبني على النموذج الناجح القـائـم عـلـى الـعـالـقـات " العالمية

الراسخة والمستوى المتفوق للخدمة لمنشأتـھـا الـرائـدة فـي 
أفضل مـيـنـاء بـحـري "جبل علي بإمارة دبي والتي فازت بلقب 

 . ً عاما على التوالي٩١لـ" في الشرق اyوسط

 المصادر
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 عن موانئ دبي العالمية 

بشكل وثيق مع الـعـمـ=ء وشـركـاء   تعمل موانئ دبي العالمية
اyعمال لكي تقدم لھم أفضل الخدمات حيث وحينما يحـتـاجـون 

 .إليھا

 ١٣.٦ إلى ٢٠١٣في الميناء عام   وصلت عدد الحاويات المتداولة
وتضم قدرة إضافية بعدد مليون حاوية إلى . مليون حاوية نمطية

المرفق الحالي لميناء جبل علي و توسيع قدرة ميناء جبل علي 
 مليون حاوية نمطية و بذلك تكون القدرة اUجمالية لمينـاء ٤إلى 

   .٢٠١٤ مليون حاوية نمطية في سنة ١٩جبل علي 
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دخل عدد من التعدي=ت على  ا'تفاقـيـة الـدولـيـة لسـ=مـة 
، و ا'تفاقية الدولية لمنع التلوث )سو'س(اyرواح في البحار 

و اتفاقية خطوط التحميل لـعـام  ) ماربول(الناجم عن السفن 
ً والبروتوكول المكمل لھا قد حيز النفاذ اعتبارا من اyول ١٩٨٨

 . ٢٠١٤من يناير لعام 

فيمـا يتعلـق بـالعودة (تغطى التعدي=ت س=مة سفن الركاب 
 ) اvمنة إلى الميناء بعد الحوادث الناجمة عن الفيضانات

 

في حفل استقبال أقيم في نھاية اليوم اyول من الـجـلـسـة 
أطـلـق اyمـيـن اyولى للجنة الفرعية لتصميم و بناء السفن 

العام للمنظمة البحرية الدولية شعار يوم البحرية الـعـالـمـي 
التنفـيـذ : اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية" لھذا العام حول 

ً، مبديا تطلعه yن يشھد ھذا العام تقدما ح"الفعال  فيقيا نحو ً
التنفيذ الفعال و الشامل لكافة اتفاقيات المنظمة الـبـحـريـة 

 .الدولية

و صرح السيد كوجى سكيميزو أن موضوع ھـذا الـعـام أتـاح 
الفرصة Uلقاء الضوء على صكوك معاھدات المنظمة البحريـة 
الدولية التي لم تدخل حيز النفاذ بعد باUضافة إلـى تـنـفـيـذ 

ًأوسع نطاقا و أكثر فعالية لجراءات المتفق عليھا مسبقا ً. 

أن إقرار ا'تفاقيات ليس نھاية المطاف و لكنه نھاية "و أضاف 
لكن ھذه ا'تفاقيات لن تكون مجدية و ھادفة إذا لـم . البداية

  ".يتم تنفيذھا بما يحقق الفعالية والشمولية

 التحقق من المعايير القائمة على الھدف قيد التنفيذ
 ٢٠١٤كانون الثاني / يناير٣

 ياسمين حمدي

 البحرية الدولية تعتمد  خطة المراجعة اPلزامية
 ٢٠١٣كانون اyول / ديسمبر٤

اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الـدولـيـة فـي جـلـسـتـھـا 
الثامنة والعشرين القرارات و التعدي=ت اyساسية على خطة 
ًالمراجعة اUلزامية تمھيدا لبدء العمل بھا فور دخـولـھـا حـيـز 

 .٢٠١٦النفاذ بحلول 

ُينظر إلى خطة المراجعة كأداة رئيسية لتقييم وضـع الـدول 
اyعضاء من حيث الوفاء بالتزاماتھم و مسئولياتھم كرفع  علم 

أو الـدول السـاحـلـيـة و ذلـك بـمـوجـب /الدولة والميناء و
المعاھدات البحرية المتعلقة ومن ثم مساعدتھم على الوفـاء 

 .ًبالتزاماتھم كليا وبفعالية عند الحاجة

 لتنفيذ الصـكـوك ٢٠١١كانت الجمعية قد اعتمدت مدونة عام 
الـمـدونـة  ( عن المنظمة البحرية الـدولـيـةاUلزامية الصادرة 

ًو توفر المدونة معيارا عالميا لتمكين الدول من الوفاء ) الثالثة ً
بالتزاماتھا كما تحدد اUطـار و اUجـراءات الـخـاصـة بـخـطـة 

 ٢٠١٣مراجعة الـدول اyعضـاء فـي الـمـنـظـمـة وقـائـمـة 
با'لتزامات المطلوبة بموجب الصكوك المتعلـقـة بـالـمـدونـة 

 . الثالثة

التعديfت علي اتفاقيتي سوOس و ماربول تدخf حيز النdفdاذ فdي اQول 
 من يناير

 ٢٠١٤كانون الثاني / يناير٢

دخل عدد من التعدي=ت على  ا'تفاقيـة الـدولـيـة لسـ=مـة  
، و ا'تفاقية الدولية لمنع التلوث )سو'س(اyرواح في البحار 

 .١٩٨٨و اتفاقية خطوط التحميل لعام  ) ماربول(من السفن 

ً و البروتوكول المكمل لھا  حيز النفاذ اعتبـارا مـن اyول مـن 
مـن ( و تغطى التعدي=ت س=مة سفن الركاب٢٠١٤لعام يناير 

حيث الوصول اvمن للميناء عقـب الـحـوادث الـنـاجـمـة عـن 
الفيضانات و اختبار السقوط الحر لـقـوارب الـنـجـاة و الـحـد 

 .اyدنى لمستويات التطقيم اvمن و أخرى

اQمين العام للمنظمة لبحرية الدولية يطلق شعار يوم البحرية الdعdالdمdي 
 "التنفيذ الفعال: اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية: " 2014

 ٢٠١٤كانون الثاني / يناير٢١
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و تتضمن المعاھدات التى ستدخل حيز النفاذ ا'تفاقية 
الدولية لمراقبة و إدارة مياه صابورة السفن و رواسبھا لعام 

ً، اتفاقية ھونغ كونغ Uعادة تدوير اvمنة والسليمة بيئيا ٢٠٠٤
 -، اتفاقية نيروبى الدولية حول إزالة الحطام ٢٠٠٩ -للسفن 

، البروتوكول الملحق با'تفاقية الدولية المتعلقة ٢٠٠٧
بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد 

، اتفاق كيب تاون ١٩٩٦الخطرة والضارة عن طريق البحر لعام 
 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام ٢٠١٢لعام 
 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لس=مة سفن ١٩٩٣

 . ١٩٧٧الصيد لعام 

كلما عجلنا بدخول تلك ا'تفاقيات حيز النفاذ، كلما ” و أضاف 
و خ=ل ھذا . “عجلنا من تلقينا و المجتمع الدولي لمزاياھا

العام تحت شعار موضوع يوم البحرية العالمي تعھد اyمين 
العام بقيامه بكل ما في وسعه لتشجيع الدول للتصديق 

 .على جميع ھذه الصكوك و تنفيذھا

وافقت اللجنة الفرعية المعنية بالعنصر البشرى و التدريب 
 ٢١ و حتى ١٧والخفارة في جلستھا اyولى في الفترة من 

 على اUرشادات المتصلة بمتطلبات التدريب ٢٠١٤فبراير 
والـتأھيل لضباط أمن السفن و البحارة ذوى مھام أمنية 
محددة و ذلك بغرض معالجة الصعوبات العملية التى أبلغ 
البحارة  عن مرورھم بھا من أجل الحصول على الشھادات 

 على ا'تفاقية ٢٠١٠اyمنية ال=زمة بموجب تعدي=ت ماني= 
الدولية المتعلقة بمعايير التدريب واUجازة و الخفارة للعاملين 

  .على متن سفن الصيد و البروتوكول المكمل بھا

 ٢٠١٤تموز / و توصى اUرشادات بأنه حتى اyول من يوليو
التدريب و المناورة (فإن التدريب المتصل بالباب الثالث عشر 

من المدونة الدولية yمن ) والتدريبات على أمن السفن
 باعتبارھا معادلة لتلك التى  السفن والمرافق المرفئية

تقتضيھا بموجب ا'تفاقية الدولية المتعلقة بمعايير التدريب 
 . واUجازة و الخفارة و المدونة المكملة لھا

كما أعربت اللجنة عن قلقھا من قيام أعداد كبيرة من البحارة 
باUب=غ عن عدم قدرتھم على الحصول على دورات تدريبية 
معتمدة و لم يتمكنوا من الحصول على شھادات التدريب 

 .ًالمتعلقة باyمن وفقا للوائح ا'تفاقية

 الموافقة على إرشادات التأھيل اQمني للبحارة

 ٢٠١٤شباط / فبراير٢٥
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  عن المنظمة

IMO—وكالة متخصـصـة تـابـعـة لـ¨مـم    -المنظمة البحرية الدولية
بأمن و س=مة النقل الـبـحـري ومـنـع الـتـلـوث المتحدة معنية 

  .البحري الناجم عن السفن

  المصادر

المنظمة البحرية الدولية، و يمكن اUط=ع على اyخبار على موقعھـا 
  : الرسمي 

 www.imo.org  
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 دورية  الكترونية ربع سنوية
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