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 دورية  الكترونية ربع سنوية
 من مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 ھيئة ميناء دمياط

  محتويات العدد
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 ملف العدد

استعراض حـدث اخـبـار فـي مـيـنـاء 
وحـتـى  ٩/١دمياط  عـن الـفـتـرة مـن 

٢٠١٤/١١/٣١. 

٤ 

 أخبار ميناء دمياط

استعراض برز اخبار العالمية والدولـيـة 
 في مجال النقل البحري و اللوجستيات.

 أخبار إقليمية وعالمية

 ھندسة الموانئ

 ا-تجاھات اللوجستية الحديثة
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 لوجستيات الموانئ

أجمل تسعة أرصـفـة بـحـريـة فـي 
 العالم

 ترجمنا لك

 منطقة بحرية ھامة

ثDث قصص نجاح لرواد أعمال حولـوا 
 ھواياتھم لشركات بمDيين الدو-رات.

 مصطلح بحري جديد

 منطقة شط العرب 

 أخبار المنظمة البحرية 

عرض برز أخبار المنظمة البحرية الدولية 
ــرة مــن  ــت ــف ــى ٢٠١٤/   ١/٩عــن ال حــت

٢٠١٤/١١/٣١. 
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 Dry Docksالموانئ الجافة 
استعراض لمصطـلـح الـمـوانـئ الـجـافـة 
وأھميته واBتجاھات الـجـديـدة فـي ھـذا 

 الشأن.

الــجــديــد فــي مــواجــھــة اXعــطــال 
 المفاجئة داخل الموانئ.

 قالوا

قالوا عن سد النھـضـة و اHيـبـوB وقـنـاة 
 السويس الجديدة.
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ميناء دمياط البحري  النقل تفقد المھندس ھاني ضاحي وزير
، مشـيـرا أن  ١٩و ١٨عقب ا-نتھاء من أعمال تكريك رصيفي 

ھيئة الميناء قامت بأعمال التكريك لممر الـمـيـنـاء و حـوض 
مليون جنيه، وذلك للتمكـن  ٧٠الدوران والتي وبلغت تكلفتھا 

من استقبال سفن الحاويات من اXجيـال الـحـديـثـة والـذي 
 متر. ١٣.٥تعدى غاطسھا 

وأكد وزير النقل أن ھيئة الميناء تعمل على أكثر مـن مـحـور 
بغرض تحقيق رؤية الھيئة و التي تتمثل في أن يكون مـيـنـاء 
دمياط مرفأ جاھز -ستقبال السفن و تداول البضائـع طـبـقـاً 
للمعايير الدولية حتى يصبح قادراً على المنافسة داخل مصر 

 وكذلك المنافسة اrقليمية.

وكان في استقبال وزير النقل اللواء/ محمد منصور مـحـافـظ 
دمياط و اللواء بحري/ عبد القادر درويش رئيس ھيئة المينـاء 
وفى بداية الجولة تفقد ضاحى المعرض التاريخي لـلـمـيـنـاء 
ومركز عمليات الميناء كما استـمـع لـعـرض تـقـديـمـي عـن 

 معد-ت اXداء بالميناء والمحطات العاملة.

أعلنت اrدارة المركزية لشئون الحركة بميـنـاء دمـيـاط فـي 
تقرير صادر عنھا اليـوم، ا-ثـنـيـن، أن عـدد السـفـن الـتـى 
استقبلھا ميناء دمياط خDل شھر سبتمـبـر مـن ھـذا الـعـام 

 ١٨٠سفينة من مختلف أنواع البضائع مقابـل  ٢٠٠بلغ  ٢٠١٢
سفينة استقبلھا الميناء خDل شـھـر أغسـطـس مـن ھـذا 

 ٢.٢العام . وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة بـالـمـيـنـاء 
مليون طـن خـDل  ١.٨مليون طن خDل شھر سبتمبر مقابل 

  .٢٠١٢شھر أغسطس من ھذا العام 

 إعداد/ وفاء شطا

 وزير النقل : تعميق غاطس ميناء دمياط 8ستقبال سفن ا6جيال الحديثة
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٤

 مليون جنيه إيرادات متوقعة لميناء دمياط خCل العام المقبل ٣٠وزير النقل : 
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٢٨

قال المھندس ھاني ضاحي وزير النقل خDل جولة تـفـقـديـة 
لھيئة ميناء دمياط انه من المتوقع أن ترتفع إيرادات الـمـيـنـاء 

 . ١٨,١٩مليون جنيه وذلك عقب افتتاحه لرصيفي  ٣٠بقيمة 

مـتـر  ٤٢١وأشار وزير النقل أن طول الـرصـيـف يصـل إلـى 
ملـيـون جـنـيـه  ١٤٢ومخصص للبضائع العامة وبلغت تكلفته 

ألـف  ٩٠والساحة الجديدة المتاخمة له و مساحتھا اrجمالية 
 . متر

وأكد ضاحي أن الرصيف الجديد سوف يقلل فترات انـتـظـار 
أيام إلى يومـيـن فـقـط ، وھـو  ٥السفن خارج الميناء من 

بذلك يعتبر من أقل معد-ت انـتـظـار السـفـن بـالـمـوانـئ 
مليـون طـن  ٢المصرية و يسمح بتداول حاويات تصل إلى 

 . بضائع سنوياً 

وأشار وزير النقل إن الرصيف الجديد يـتـيـح فـرص عـمـل 
فرصة عمل  ١٠٠٠فرصة و أكثر من  ٢٠٠مباشرة تصل إلى 

 .غير مباشرة

 مليون طن بضائع استقبلھا ميناء دمياط خCل سبتمبر الماضي ٢.٢
 ٢٠١٤أكتوبر/تشرين ا6ول  ٢٢

 وزير النقل يعين اللواء أيمن صالح رئيس لميناء دمياط والسادات نائبا للميناء
 ٢٠١٤أكتوبر/تشرين ا6ول  ٢٢

ــدس  ــن ــھ ــم ــدر ال أص
ھاني ضاحـي، وزيـر 
النقـل، قـراًرا بـنـدب 
اللواء بحري / أيـمـن 
صالح رئيس لمجلـس 
إدارة مـيـنـاء دمـيـاط، 
باrضافة إلى تـعـيـن 
المـھـنـدس/ مـحـمـد 
السادات نائبا لرئيـس 
مجلس إدارة ھـيـئـة 
ميناء دمياط للتخطيط 
وشئـون ا-سـتـثـمـار 

وذلك ضمن الـقـرارات  
التي أصـدرھـا وزيـر 
النقل بحركة التنقDت 
التي شملـت قـطـاع 

 النقل البحري.
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 مليون طن بضائع استقبلھا ميناء دمياط خCل سبتمبر الماضي  ٢.٢ 

  ٢٠١٤أكتوبر/تشرين ا6ول  ٢٢

أعلنت اrدارة المركزية لشئون الحركة بميـنـاء دمـيـاط فـي 
تقرير صادر عنھا اليـوم، ا-ثـنـيـن، أن عـدد السـفـن الـتـي 
استقبلھا ميناء دمياط خDل شھر سبتمـبـر مـن ھـذا الـعـام 

 ١٨٠سفينة من مختلف أنواع البضائع مقابـل  ٢٠٠بلغ  ٢٠١٢
سفينة استقبلھا الميناء خDل شـھـر أغسـطـس مـن ھـذا 

 ٢.٢العام . وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة بـالـمـيـنـاء 
مليون طـن خـDل  ١.٨مليون طن خDل شھر سبتمبر مقابل 

 شھر أغسطس من ھذا العام.

 المصادر
http://www.alborsanews.com 
 موقع جريدة اليوم السابع
http://www.shorouknews.com 
http://www.kalamakhbar.com 
http://www.egynews.net 
http://www.dpa.gov.eg 

تقرر أن يقوم غدا المھندس إبراھيم محلب رئـيـس مـجـلـس  
 ٣الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بزيارة، غدا، لميناء دمياط 

لتفقد المكان المقترح - قامة المركز العالمي اللـوجـيـسـتـي 
لتخزين الحبوب والذي أعـلـن عـنـه الـرئـيـس عـبـد الـفـتـاح 

 السيسي وأعطى الضوء اXخضر rقامته. 

حدد الرئيس استكمال المشروع في غضـون عـامـيـن وأنـه 
سيساھم في تحويل مصر إلى دولة حديثـة تسـتـفـيـد مـن 
موقعھا الجغرافي ويساھم في جذب ا-ستثـمـارات الـجـادة 

وأن ھذا المشروع سيساعـد فـي   سواء اXجنبية أو الوطنية
تحسين طاقة التخزين المحلية وتقليل الھدر، وسـوف يـقـوم 
رئيس الوزراء على ھامش الزيارة بافتتاح رصيفيـن جـديـديـن 

 بالميناء. 

 سفن أخرى ٥رئيس ميناء دمياط: استقبال سفينة حاويات عمCقة و
 ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١٣

أشار اللواء / أيمن صالح، رئيس ھيئة ميناء دمياط، أن المينـاء 
 قد استقبل صباح اليوم الخميس، سفينة الحاويات العـمـDقـة    

XIN YAN TIAN   ٢٨٠و ھي ترفع علم الصين و يبلغ طـولـھـا 
مترا، و تصل حمولتھـا  ١٣.٧٥مترا و بغاطس  ٤٠مترا و عرضھا 
ألف حاوية. و التي تعد احدي اكـبـر سـفـن  ١٢القصوى إلي 

الحاويات التي دخلت لميناء دمياط طبقا لـ�عـDن الـمـDحـي 
الجديد الذي أعلنت به ميناء دمياط عن قـدرتـھـا -سـتـقـبـال 

 متًرا. ١٤السفن بغاطس يصل إلي 

كما صرح اللواء بحري أيمن صالح، بـأن الـمـيـنـاء لـم يـتـأثـر 
باXحداث المشار إليھا و أن حركة العمل تسـيـر بـمـعـد-تـھـا 
الطبيعية سواء دخول أو خروج السفن، والعملـيـات الشـحـن 
والتفريغ علي اXرصفة، و أن الميناء مؤمن تمـامـا بـواسـطـة 
القوات البحرية، و إدارة شرطة الميناء، وقوات تأمين الجـيـش 

 الثاني الميداني.

موضحا إن الـمـيـنـاء اسـتـقـبـل أمـس اXربـعـاء الـمـوافـق 
 ٦سفـيـنـة حـاويـات و  ٢سفينة منھا  ١١عدد  ١٢/١١/٢٠١٤

سفن غDل و حبوب . كما غادر  ٣سفن بضائع عامة متنوعة و 
 ٨سفن حاويـات و  ٤سفينة منھا  ١٢الميناء في نفس اليوم 

 سفن بضائع عامة .

كما استقبل الميناء الـيـوم حـتـى ظـھـر الـيـوم الـخـمـيـس 
بضـائـع عـامـة  ٢حاويات و  ٢سفن منھا  ٥عدد  ١٣/١١/٢٠١٤

وسفينة قمح و بذلك يصل عدد السـفـن الـمـتـراكـيـة عـلـي 
 أرصفة الميناء.

 مناورة حريق كبري بميناء دمياط
  ٢٠١٤نوفمبر/تشرين ا6ول  ٢٧

في  إطار حرص ميناء دمياط على رفـع كـفـاءة ا-سـتـعـداد 
لمجابھة اXزمات وحوادث الطريق المحتملة بجميع مـرافـق 
الميناء صرح اللواء بحري/ أيمن صالح رئيس الھيئة أن الھيئة 
قد أجرت مناورات حريق على بـعـض قـطـاعـات الـمـخـازن 
وتانكات الميناء بغرض رفع كفاءة العاملين باrطفـاء وتـأكـيـد 
قدراتھم على مجابھة الظروف الطارئة وأن ھذا التدريب يتـم 
دورياً بغرض حرص الھيئة على الحفاظ على الـمـال الـعـام 
والبضائع و رؤوس أموال المستثمرين المتمثـلـة فـي ھـذه 
القطاعات باrضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والصـعـف 

 ومعالجة السلبيات في حينھا. 

وقد أظھر التدريب سرعة استجابـة جـمـيـع الـجـھـات فـي 
المشاركة في تنفيذ المھام المكلفة بھا والتعاون الـمـنـظـم 

 والتنسيق بين ھذه الجھات.

وفي نھاية التدريب أكد اللواء/ أيمن صالح أن ھذه المنـاورة 
ھي ثمرة تدريب مستمر لمختلف عناصر الھيئة بـا-شـتـراك 
مع جميع الجھات العاملة بالميناء، وتـوجـه لـھـم بـالشـكـر 
والتحية على المجھود المبـذول، كـمـا أكـد عـلـى ضـرورة 
استكمال التدريب في كافة اXوقات وفي جـمـيـع اXمـاكـن 

 المعرضة ل�خطار في ظل الظروف التي تمر بھا البDد.

 
أيمن صالح أن ھذه الـجـھـود   و في نھاية التدريب أكد اللواء

ھي ثمرة تدريب مستمر لمختلف عناصر الھيئة بـا-شـتـراك 
مع جميع الجھات العاملة بالميناء . و توجه لھم بـالشـكـر و 
التحية علي المجھود المبذول ، كـمـا أكـد عـلـي ضـرورة 
استكمال التدريب في كافة اXوقات و في جمـيـع اXمـاكـن 

 . المعرضة ل�خطار في ظل الظروف التي تمر بھا البDد

 محلب يتفقد موقع إقامة المركز اللوجيستي للحبوب
  ٢٠١٤أكتوبر/تشرين ا6ول  ٢٧
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 إعداد/ ميادة منتصر

توجه الفريق مھاب مميش رئيس ھيئة قناة السويس، إلـى 
البحري بـمـنـطـقـة  SEA-TRADEدبي للمشاركة في مؤتمر 

الشرق اXوسط وشبه القارة الھندية وأفريقيا والـذي يـعـقـد 
 .٢٠١٤أكتوبر  ٣٠-٢٨في الفترة من 

وقد قام الفريق مميش أثناء المؤتمر بشرح عرض تـقـديـمـي 
عن مشروع التنمية بمنطقة قـنـاة السـويـس وحـفـر قـنـاة 
السويس الجديدة والحـديـث عـن آفـاق الـتـنـمـيـة وفـرص 
ا-ستثمار في منطقة القناة أمام المجتمع البحري العالـمـي 

 الذي يحضر المؤتمر.

العالمية بمنح الفريق مـھـاب  SEA-TRADEكما قامت منظمة 
تـقـديـرا لـجـھـده  ٢٠١٤مميش جائزة شخصية العام لسنـة 

المتميز في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة القناة وإنشاء قناة 
 السويس الجديدة خدمة لحركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق مميش في كلمته علـى الـدعـم الـكـامـل مـن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمـھـوريـة الـذي أمـر 
بتذليل كل العقبات وتوفير كافة السبل rتمام ھذا المـشـروع 

 .٢٠١٥أغسطس  ٥القومي في التاريخ المحدد في 

 إطCق أسبوع اUمارات الدولي لمكافحة القرصنة البحرية نھاية أكتوبر القادم
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ١٣

أعلنت دولة اrمارات العربية المتحـدة عـن إطـDق أسـبـوع 
اrمارات لمكافحة القرصنة البحرية في خطوة أخـرى تـؤكـد 
ريادتھا في مجال مكافحة القرصنة البحرية على المـسـتـوى 
العالمية وتستمر الفعالية لمدة أربعة أيام وتعقـد فـي دبـي 

 في نھاية أكتوبر من العام الحالي.

وسيشھد ھذا الحدث تقديماً للتـراث واrمـكـانـات الـبـحـريـة 
ويشتمل اXسبوع على فعاليتين اXولى تتـضـمـن جـلـسـات 
عامة لمجموعة اتصال مكافحة القـرصـنـة قـبـالـة سـواحـل 

 ٢٠١٤أكـتـوبـر  ٢٩إلـى  ٢٧الصومال وتعقد في الفترة من 
والثانية ھي المؤتمر الدولي الرابـع لـمـكـافـحـة الـقـرصـنـة 

 أكتوبر . ٣٠إلى  ٢٩البحرية في الفترة من 

و تم تأسيس مجموعة اتصال مـكـافـحـة الـقـرصـنـة قـبـالـة 
وفقا لقرار مجلـس اXمـن  ٢٠٠٩سواحل الصومال في العام 

وتضم مسئولين على مستـوى السـفـراء  ١٨٥١الدولي رقم 
دولة ومنظمات دولـيـة والـقـطـاع الـبـحـري  ٨٠من أكثر من 

وا-تحادات البحرية ويرأس المجـمـوعـة حـالـيـا مـاسـيـجـي 
بوبوسكي نائب اXمين العام للخدمات الخارجية في ا-تـحـاد 

 اXوروبي.

وبوصفھا كرئيس مشارك لمجموعة عمل مكافحة الـقـرصـنـة 
البحرية وعمليات الحد من القرصنة الـبـحـريـة مـع الـيـابـان 
وسيشل .. تعرب دولة اrمارات العربية المتحدة عن سعادتھا 
-ستضافة اليومين اXولين من اXسبوع الدولي لـمـكـافـحـة 
 القرصنة في دبي الذي يعد اXول من نوعه لمجموعة العمل.

ويستضيف ھذا اXسبوع قادة المجتمع الـدولـي لـمـكـافـحـة 
القرصنة البحرية في أكبر سلسلة اجتماعات وفعاليـات ذات 
مستوى عال لمناقشة قضايا مكافحة الـقـرصـنـة الـبـحـريـة 

 والخروج بحلول مستدامة.

وتقوم وزارة الخارجية بالشراكة مع موانئ دبـي الـعـالـمـيـة 
 ٢٠١٤أكتـوبـر  ٣٠إلى  ٢٩باستضافة اXسبوع في الفترة من 

حيث يلتقي مسئولون حكوميون كبار وممثلو القطاع البحري 
لبحث أفضل الحلول لمكافحة القرصنة الـبـحـريـة فـي الـبـر 

 والبحر.

وتبنى فعاليات ھذا العام على نجاح سلـسـلـة الـمـؤتـمـرات 
السابقة التي ساھمت فـي انـخـفـاض حـوادث الـقـرصـنـة 

في المائة منذ انعقاد الـمـؤتـمـر الـدولـي  ٤٠البحرية بنسبة 
. ويتركز اھتمام المجتمع الدولي حاليـا  ٢٠١١اXول في العام 

على بناء ا-قتصاد والبنيات اXساسية في الصومال لمعالجة 
اXسباب اXساسية وراء القرصنة البحرية. ولھذا يعقد مؤتـمـر 
ھذا العام تحت شعار " تأمين استعادة الـدولـة : اسـتـمـرار 

 الزخم في البحر ومواجھة عدم اXمن في البر " .

وأكد سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نھيان وزير الخارجية أن 
انخفاض عمليات القرصنة في الـمـحـيـط الـھـنـدي والـقـرن 
اrفريقي بما في ذلك عمليات اختطاف البحارة منـذ انـعـقـاد 

جـاء  ٢٠١١المؤتمر الدولي اXول لمكافحة القرصنة في العام 
كنتيجة مباشرة للسياسات اrستراتيجية المرتكزة على عـدة 
جوانب مثل العمليات اXمنيـة وا-سـتـثـمـار فـي الـتـنـمـيـة 
ا-قتصادية وا-جتماعية والمساعدات اrنسانية وبناء مقدرات 
قوات اXمن والنظام القانوني المحـلـي إلـى جـانـب حـرص 
المجتمع الدولي بقطاعيه العام والخاص على العمـل سـويـا 
لتعزيز سDمة الخطوط التجارية وتوفير الـفـرص والـخـيـارات 

 ا-قتصادية أمام الشباب الصومالي.

 منظمة بحرية عالمية تمنح مميش جائزة شخصية العام
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٤
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وسيلتقي في أكتوبر من ھـذا الـعـام كـوكـبـة مـن الـوزراء 
والمسئولين الحكوميين وممثلي القطـاع الـبـحـري وخـبـراء 
اXمن العسكري واXكاديميين من شتى أنحاء العالم لـبـحـث 
أفضل السبل المستدامة لمـكـافـحـة الـقـرصـنـة الـبـحـريـة 
وتحدياتھا التي سببت معاناة إنسانية كبيرة ودمارا اقتصاديـا 

 ضخما.

ومن ناحية أخرى قال سلطان بن سليم رئيس موانـئ دبـي 
العالمية إن قضايا إعادة بناء الصومال ومـعـالـجـة اXسـبـاب 
اXساسية وراء القرصنة البحرية ستأخذ النصيب اXوفـر مـن 
جھود القطاعين العام والخاص Xن الصناعة البحـريـة لـديـھـا 
دور حيوي في دعم وقيادة تلك الجھود عبر وصـل الصـومـال 
باXسواق العالمية وا-ستثمار في البنيات اXساسيـة وبـنـاء 
الشراكات مع المؤسسات الصومالية لخلق فـرص تـجـاريـة 
للصوماليين وتوفير فرص عـمـل وضـمـان مسـتـقـبـل واعـد 

 للشباب الصومالي في الحاضر والمستقبل.

وأضاف قائD ومع ذلك علينا أن نتمسك با�مال إزاء الـبـحـارة 
المحتجزين من قبل القراصنة حيث أن كـثـيـرا مـنـھـم مـازال 
محتجزا منذ أعوام في ظروف مروعة وستشـكـل قضـيـتـھـم 

 قضية إنسانية تجد ا-ھتمام البالغ.

وقال ماسيجي بوبوسكى ممثل ا-تحاد اXوروبي والـرئـيـس 
الحالي لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة الـبـحـريـة قـبـالـة 
سواحل الصومال نحن سعداء بانعقـاد الـجـلـسـات الـعـامـة 
للمجموعة في دبي مما يؤكد مساھمة دولة اrمارات الھامة 
في بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخـاص مـن 
أجل مكافحة القرصنة برا وبحرا ودورھا في تـھـيـئـة اXجـواء 
لمناقشة السبل الكفيلة لبناء مقدرات مستدامة لـتـخـلـيـص 
العالم من ھذا الخطر. وسيقدم مشروع الدروس المستفـادة 
في مجموعة ا-تصال نتائجه اXولية التي توضح جھوده فـي 
توثيق النجاح الذي حققته المجموعة في مكافحة القـرصـنـة 
البحرية قبالة سواحل الصومال.. ونحن نتطلع إلى مـنـاقشـة 
ھذه القضايا مع الزمDء وبحث اrجراءات اrضافية -سـتـمـرار 
الزخم الدولي لمكافحة القرصنة ومساعدة الدول التي تأثرت 

 بالقرصنة.

 ٧٠٠ويستضيف أسبوع اrمارات لمكافحة القرصنة أكثر مـن 
مشارك بمن فيھم وزراء خارجيـة إضـافـة إلـى مسـئـولـيـن 
حكوميين كبار ورؤساء شـركـات بـحـريـة عـالـمـيـة وخـبـراء 

 مرموقين.

أعلن رئيس الحكومة اrسرائيلي بنيامين نتنياھو أثناء توقيـع 
عقد مع شركة صينية لبناء ميناء أسدود الجديد أن إسـرائـيـل 
 قد بدأت في تحقيق مكاسب من مـكـانـھـا ا-سـتـراتـيـجـي.

ويعتبر توقيع العقد واحداً من بين عدد من المشاريع الكـبـرى 
التي اتفقت إسرائيل مع شركات صينية على إنجـازھـا فـي 

  إطار خطة تطوير كبرى لقطاع المواصDت.

وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء الميناء الجديد في أسدود حوالي 
مليار دو-ر. وقد أبرم ا-تفاق أمس، في تل أبيب بـيـن وزارة 

لـلـمـوانـئ  “ تشاينا ھـاربـور“المواصDت اrسرائيلية وشركة 
بحضور كل من نتنياھو ووزير الـمـالـيـة يـائـيـر لـبـيـد ووزيـر 
المواصDت إسرائيل كاتس وكذلك السفيرة الصـيـنـيـة فـي 

  إسرائيل جاو يان فينغ.

تتنافس العديد من الدول -ستضافة ھذا الحـدث الـعـالـمـي 
والذي تم تنظيمه خDل السنوات الخمس اXخيـرة فـي كـل 

  من الو-يات المتحدة، وإيطاليا، واXرجنتين، والبحرين، وبيرو.
 

وقد اختير موضوع ھذا العام لتسليط الضوء على مـعـاھـدات 
المنظمة البحرية الدولية التي لـم تـدخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ 
والمعاھدات التي لم تصدق عليھا بعض الدول باrضافة إلى 
التنفيذ الفعال للمعاھدات من أجل الحـصـول عـلـى نـتـائـج 

 مميزة.

والـتـي  ٢٠١٤وسينظم المغرب ھذه الفعالية الموازية لعام 
 ٢٧سيتم ا-حتفاء بھا بمدينة طنجة بالمغرب في الفترة بين 

. وسـيـتـم الـتـركـيـز عـلـى ٢٠١٤تشرين اXول/أكتوبر  ٢٩و 
 التنفيذ .

الفعال -تفاقيات المنظمة البحرية الدولية وفرص ا-ستثمـار 
والشراكة وتنمية قطاع الشحن البحري، والخدمات البحـريـة 
على الصعيد الدولي وتم اrعDن عن اليوم العالمي لـلـبـحـر 

إثر قرار ُأَممي وتوصية صـادرة عـن الـمـنـظـمـة  ٢٠٠٥سنة 
 البحرية الدولية.

وسيشھد ھذا الحدث تقديماً للتراث واrمكانات البحرية التي 
يزخر بھا المغرب؛ كما أن ھذه المناسبة سـتـشـكـل فـرصـة 
للتعريف بالمرافق والموانئ البحرية لطنجة الـتـي يـلـتـقـي 

 فيھا المتوسط بالمحيط اXطلسي عبر مضيق جبل طارق.

وستشارك منظمات حكومية وغير حكومية دولية وإقليـمـيـة 
منھا الصندوق الدولي للتعويض عن اXضرار الـنـاجـمـة عـن 
التلوث وا-تحاد من أجل المتوسط وجامعة الـدول الـعـربـيـة 

 والمفوضية اXوروبية. 

 الصين تبني ميناًء في أسدود بكلفة مليار دو8ر
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٢٤
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البحرية الدولية تنضم لفرقة العمل الدولية المعنية بالسفر والنقل فيما يختص بفي[روس 
 اUيبو8

 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٤

انضمت المـنـظـمـة الـبـحـريـة 
الدوليـة إلـى فـرقـة الـعـمـل 
الدولية المعنية بالسفر والنقل 
فيما يختص بفيـروس اrيـبـو- 
والتي تـعـمـل بـالـتـعـاون مـع 
الوكا-ت اXخرى التابعة لـ�مـم 
المتحـدة والـمـنـظـمـات غـيـر 
الحكومية على مراقبة الـوضـع 
وتوفير المعلومات ا�نـيـة فـي 
استجابًة منھا لمـنـع تـفـشـي 
ــى  ــة إل ــاف ــاrض ــرض. ب ــم ال
المنظمة البحرية الدولية كانـت 
الغرفة الدولية للنقل الـبـحـري 

 والرابطة الدولية للخطوط

منظ[م[ة الص[ح[ة ال[ع[ال[م[ي[ة ت[ع[ل[ن أن 
[ل ح[ال[ة  تف[ش[ي ف[ي[رس اUي[ب[و8 يش[ك_
طوارئ في مجال الصحة العامة  ذات 

 اھتمام دولي.

وافقت اللجنة الفرعية لـنـقـل 
 (CCC 1)البضائع و الحاويـات 

في جلستھا ا-فتتاحية علـى 
مســودة الــمــدونــة الــدولــيــة 
لسDمة السفن المستخـدمـة 
للغاز وأنواع الـوقـود اXخـرى 
ذات خاصية اشتعال منخفض 

)، إلــى جــانــب IFG(مــدونــة 
التعديDت المقتـرحـة لـجـعـل 
المـدونـة إلـزامـيـة بـمـوجـب 
اتفاقية حـمـايـة اXرواح فـي 

 البحر، سو-س.

و تعتمد الفلسفة الرئـيـسـيـة 
للمدونة على إضافـة أحـكـام 

 إلزامية لترتيب وتركيب

 ترجمة وإعداد/ ياسمين حمدي

البحرية قد انضمتا للفرقة إلى جانب منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة الطيران المدني و منظـمـة السـيـاحـة الـعـالـمـيـة 
والمجلس الدولي للمطارات واتحاد النقـل الـجـوي الـدولـي 

 والمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وفي ھذا السياق، أصدرت المنظمة البحريـة تـعـمـيـم رقـم 
استناداً إلى الـتـوصـيـات  يتضمن معلومات وإرشادات  ٣٤٨٤

التي وضعتھا منظمة الصحة العالمية حول التدابير الوقـائـيـة 
الواجب اتخاذھا للحد من المخاطر المتعلقة بالمرض والـتـي 
قد يتعرض لھا البحارة والركاب أو آخرين على متن السـفـن. 
وسيتم نشر المعلومات أو-ً بأول على موقع المنظمـة عـنـد 

 توفرھا.

أغسـطـس  ٨وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فـي 
تفشي اrيبو- في غرب أفريقيـا حـالـة طـوارئ فـي  ٢٠١٤

 .(PHEIC)مجال الصحة العامة 

: ا8تفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية ال[دول[ي[ة: ٢٠١٤اليوم البحري العالمي  لعام 
 كيفية تنفيذھا بحذافيرھا

 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٢٥

اللجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية تتفق على نم[وذج مس[ودة ال[م[دون[ة ال[ج[دي[دة 
لسCمة السفن المستخدمة للغاز وأنواع الوقود ذات خاصية اش[ت[ع[ال ذات[ي م[ن[خ[ف[ض[ة 

 )IGF(مدونة 
 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ١٦

بيت فايكنج، أول سفينة في العالم تج[ري 
تعديCت على محركھا تمكنھ[ا م[ن ح[رق 
ال[[غ[[از ال[[ط[[ب[[ي[[ع[[ي ال[[م[[س[[ال واس[[ت[[خ[[دام[[ه 

والرقابة على ومراقبة ا�ليات والـمـعـدات واXنـظـمـة الـتـي 
تستخدم أنـواع الـوقـود ذات خـاصـيـة ا-شـتـعـال الـذاتـي 

)، ولتقـلـيـل LNGالمنخفضة مثل الغاز الطبيعي المسال       (
مخاطرھا على السفينة والطاقم والبيئة مع مراعاة طـبـيـعـة 

 أنواع الوقود المعنية.

تعالج المدونة كافة المجا-ت التي تتطلب عناية خاصـة عـنـد 
استخدام أنواع الوقود المذكورة وتـقـسـم الـمـجـا-ت وفـقـاً 
للھدف منھا  مع تحديد اXھداف والمتطلبات  الوظيفية الـتـي 
يختص بھا كل جزء والتي تشكل أساس الـتـصـمـيـم، الـبـنـاء 

 وتشغيل السفن باستخدام ھذا النوع من الوقود.

وقد تم ا-تفاق على وجوب تطبيق المـدونـة عـلـى السـفـن 
الجديدة والسفن الحالية التي تحولت من استـخـدام الـوقـود 
النفطي التقليدي إلى استخدام الغاز أو أنواع الوقود اXخـرى 
ذات خاصية ا-شتعال المنخفضة عند أو بـعـد تـاريـخ دخـول 

على سفن البضائع   IGFالمدونة حيز النفاذ. و- تنطبق مدونة 
طن ولكن يمكن تطبيـق  ٥٠٠التي تقل حمولتھا اrجمالية عن 

أحكام المدونة على تـلـك السـفـن عـلـى أسـاس طـوعـي 
 با-ستناد إلى التشريعات الوطنية. 

إلـى مسودة التعديDت على اتفاقية سـو-س وسيتم تقديم 
جانب مسودة المدونة إلى لجـنـة السـDمـة الـبـحـريـة فـي 

 ١٧) فـي الـفـتـرة مـن MSC 94جلستھا الرابعة والتسعون (
 للموافقة ليھا بغية اعتمادھا -حقاً.  ٢٠١٤نوفمبر  ٢١وحتى 

–تتضمن مسودة التعديDت جزء (ز) جديد في الفصل الثاني 
التـقـسـيـم الـداخـلـي  -من اتفاقية سو-س بعنوان (البناء  ١

وا-تزان، وا�-ت والتركيبات الكھربائية) المتعلـقـة بـالسـفـن 
المستخدمة Xنواع الوقود ذات خاصية اشتـعـال مـنـخـفـضـة 

والتعديDت ذات  IGFوالتي تتطلب امتثال تلك السفن لمدونة 
من اتفاقية سو-س (الـوقـايـة  ٢—الصلة على الفصل الثاني

من الحرائق والكشف عنـھـا و إخـمـادھـا) والـتـي تـغـطـي 
استخدام أنواع الوقود ذات خاصية ا-شـتـعـال الـمـنـخـفـضـة 
باrضافة إلى مسودة تعديDت أخـرى حـول تـغـيـيـر شـكـل 

 شھادات السDمة لتتضمن مرجعاً إلى جزء (ز) الجديد. 

احتفلت اليوم المنظمة البحريـة الـدولـيـة بـالـيـوم الـبـحـري 
اتفاقيات المنظمة الـبـحـريـة ” تحت شعار  ٢٠١٤العالمي لعام 

وتحتفل البحرية الـدولـيـة “  الدولية: كيفية تنفيذھا بحذافيرھا
باليوم البحري العالمي كل عام مما يوفر فرصة rلقـاء الضـوء 
على أھمية السDمة البحرية واXمن البحري والبيئة البحـريـة 
وللتأكيد على جانب معين من أعـمـال الـمـنـظـمـة. ُتشـجـع 
الحكومات على ا-حتفال بذلك اليوم بشكل فردي مع تـحـديـد 
موعد ا-حتفال وفقاً -ختيارھم شريطة أن يـكـون ذلـك فـي 

 نھاية اXسبوع اXخير من شھر سبتمبر/أيلول. 

ينفرد كل يوم بحري بشعاره الخاص والذي يـنـعـكـس عـلـى 
، تـركَّـز ٢٠١٤أعمال المنظمة على مـدار الـعـام. فـي عـام 

ا-ھتمام على ضرورة التصديق  وإدخال ا-تفاقيات المختلـفـة 
حيز النفاذ على نطاق واسع والـتـنـفـيـذ الـفـعـال والـدقـيـق 
-تفاقيات المنظمة البحرية، وذلك لضمـان تـحـقـيـق مـنـافـع 
ملموسة من عملية اعتماد صكوك المعاھدات والتي غالباً مـا 

 تكون طويلة المدى. 



A Quarterly E-Publication by DPA     ٨ 

في جلستھا التاسعة والـثـDثـون  (FAL)وافقت لجنة التيسير 
على مرفق منقح -تفاقية تسھيل حركة المـDحـة الـبـحـريـة 

بصيغتھا المعدلة عـقـب مـراجـعـة  ١٩٦٥لعام  (FAL)الدولية 
شاملة استمرت خمسة أعوام بھدف تحديث ا-تفاقية عـلـى 
أن تعمم بھدف اعتمادھا في جلستھا الـقـادمـة (الـجـلـسـة 
اXربعون للجنة تيسير التجارة والمخطط لعقدھا في مـارس/

) وسيقدم المرفق الـمـنـقـح تـبـادل إلـكـتـرونـي ٢٠١٦أبريل 
 إلزامي للمعلومات حول البضائع والطاقم والركاب.

وفي خطابه الذي ألقاه بمناسبة اليوم  البحري العالمي، أكد 
السيد سكميزو، اXمين العام للمنظمة البحرية، أن الشـعـار 
الذي رفعته المنظمة لھذا العام قد مكّنھا من تحقيـق تـقـدم 
ملحوظ نحو تصديق وإنفاذ و تطبيق كافة اتفاقيات المنظـمـة 
البحرية الدولية، خاصًة تلك التي لم تكن تحظى بعد بـقـبـول 

 واسع النطاق. 

أولت المنظمة اھتماماً واسعاً خDل ھذا العام -تفاقية إدارة 
مياه الصابورة، واتفاقية ھونج كونج لتفكيك السفن، واتـفـاق 

لتنفيذ بروتوكول تـوريـمـولـيـنـوس لسـDمـة  ٢٠١٢كيب تاون 
حـول اتـفـاقـيـة الـمـواد  ٢٠١٠سفن الصيد، وبروتوكول عام 

الخطرة والضارة، واتفاقية نيروبي rزالة الحطـام واتـفـاقـيـة 
، وشھد ھذا العام ٢٠١٥نيروبي التي ستدخل حيز النفاذ في 

ترحيب ناجح من اXطراف المختلفة ظھر أثره في التصديقـات 
 الجديدة  ومع ذلك ما زال ھناك الكثير مما يتعين القيام به.

إلزامية التبادل اUلكتروني للمعلومات تلوح في ا6فق ع[ق[ب ال[م[واف[ق[ة ع[ل[ى ال[ن[س[خ[ة 
  FAL المنقحة من اتفاقية تسھيل حركة المCحة البحرية الدولية

 ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ٣٠
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يمكن للدول اXعضاء وحدھا القدرة على إدخال الصكوك حيـز 
النفاذ وقد يساعد البرنامج المكثف للتعاون التـقـنـي الـتـابـع 
للمنظمة البحرية على دعم الدول اXعضـاء الـتـي تـعـوزھـا 
الموارد أو الخبرة أو كDھما على الوفاء بالتزاماتھم. ستشكل 
الخطة المرتقبة  للمراجعة اrلزامية لدول اXعضاء أداة ھامـة 
لتقييم أداء تلك الدول من حيث الوفاء بالتزاماتھا ومسئولياتھا 
كالعلم والميناء والدول الساحلية بموجب المعاھدات البحرية 

 ذات الصلة.

لضمان فاعلية أي اتفاقية من المنظمة البحرية الدولية يتطلب ذلك دخ[ول[ھ[ا ال[م[ب[ك[ر ”
حيز النفاذ و التصديق على نطاق واسع و التنفيذ الفعال واUشراف والرقابة الص[ارم[ة 

ك[وج[ي   -“  على ا8متثال واUنفاذ القوي وإ8 فإنھا ستكون كالكتاب الذي 8 ي[ق[رأه أح[د
 سكميزو، ا6مين العام للمنظمة البحرية الدولية.

تبادل إلكتروني إلزامي للم[ع[ل[وم[ات ع[ن ال[ب[ض[ائ[ع  FALيقدم المرفق المنقح 8تفاقية 
 والطاقم والركاب  على متن السفن.

 عن المنظمة 

IMO—وكالة متخصصـة تـابـعـة لـ�مـم    -المنظمة البحرية الدولية
بأمن و سDمة النقل البـحـري ومـنـع الـتـلـوث المتحدة معنية 

  .البحري الناجم عن السفن

تعتبر الجمعية ھي الھيئة التوجيھية لـلـمـنـظـمـة الـبـحـريـة 
دولـة عضـو و  ١٦٩الدولية. و يشارك في حضورھا كافة الـ 

غـالـبـا مـا  ثDثة اتحادات وكذا المنظمات الغير حـكـومـيـة. و
تجتمع الجمعية مرة كل عامين في جلسات منتظمة. وھـي 
مسئولة عن اعتماد برنامج العمل وعمليات التصويت و إقـرار 
الميزانية وتحديد ا-تفاقيات المالية للمنظمة باrضافـة إلـى 

  انتخاب المجلس.

 المصادر 

المنظمة البحرية الدولية، و يمكن اrطDع على اXخبار على موقعھا 
  الرسمي : 

 www.imo.org  

 إلزامية  IGFلجنة السCمة البحرية توافق على تعديCت سو8س لجعل مدونة 
 ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦

وافقت لجنة السDمة البحرية في دورتھا الرابعة والتسـعـيـن  
على التعديDت على مسودة التـعـديـDت عـلـى ا-تـفـاقـيـة 
الدولية لسDمة اXرواح في البحار، سو-س، لجعل الـمـدونـة 
الدولية لقواعد السDمة على متن السـفـن الـمـسـتـخـدمـة 
للغازات أو أنواع الوقود ذات خاصية ا-شتعال الـمـنـخـفـضـة 

 ). IGF(مدونة 

أحكاًما إلزاميـة عـلـى تـرتـيـب وتـركـيـب  IGFتفرض مدونة 
والتحكم في وصيانة ا�-ت والمعدات والنظم التي تستخـدم 
أنواع من الوقود ذات خاصية اشتعال منخفضة والتي تـعـنـي 

للتقليل من  (LNG)بشكل مبدئي بالغازات الطبيعية المسالة 
 خطورتھا على السفن وطاقمھا والبيئة.
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 مقدمة

نشأة عسكرية، حـيـث    Logisticsنشأ مفھوم اللوجستيات
بـھـدف  ١٩٠٥بدأ استخدامه في الجيش الفـرنسـي عـام 

تأمين وصول المؤن والذخائر في الوقت الـمـDئـم وبـأمـثـل 
طريقة ممكنة ثم استخدم بكثافة إبان الـحـرب الـعـالـمـيـة 
الثانية حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء ومـا أن 
وضعت الحرب العالمية أوزارھا حتى بـدأ ظـھـور دراسـات 
ترمى إلى تطبيق اللوجيستيات في مجال اXعمـال فـيـمـا 

حيث تبين من الـدراسـات  Business Logistics عرف باسم 
% (في المتوسط) ٤٠التي أجريت في ھذا المجال أن نحو 

من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول المتقدمة يمكـن ردھـا 
إلى اXنشطة اللوجستية. ولما كانت معظم الشركات فـي 
تلك الدول تستخدم تقنيات إنتاجية متشابھة، أصبح من غير 
الممكن تحقيق الميزة التنافسية أو تعزيزھا إ- مـن خـDل 
خفض تكلفة اXنشطة اللوجسـتـيـة والـتـي تـتـكـون مـن 
اXنشطة الداعمة للعملية اrنتاجية سواء تـلـك السـابـقـة 
على اrنتاج مثل شراء المـواد اXولـيـة (أو اسـتـيـرادھـا)، 
ونقلھا، تخزينھا، والتأمين عليھا، والقيام بالعمليات البنـكـيـة 
الDزمة لھا أو اXنشطة التي تـتـم أثـنـاء عـمـلـيـة اrنـتـاج 
كعمليات المناولة الداخلية أو تلك التي تتم بعد ا-نتھاء مـن 
العملية اrنتاجية وتتمثل في التعبئة والتغلـيـف والـتـرويـج 
والتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما بعد البيع ........ الـخ. 
ولعل أھم ما يميز اXنشطة اللوجستية عن غيرھـا والـتـي 
كانت تتم قبل ظھور ھذا المفھوم أمرين: أولـھـمـا أن ھـذه 
اXنشطة تتم على نحو تكاملي أي تطبق عليھـا مـفـاھـيـم 
ــات  ــادي ــص ــت ــن اق ــادة م ــف ــت ــدف ا-س ــھ ــل ب ــام ــك ــت ال

أما ثانيھا فإن تلك اXنشـطـة  Economies Of Scale الحجم 
تتم تحت مظلة نظم المعلومات. ومما تجدر اrشارة إليه أنه 
منذ الثمانينات من القرن الماضي باتت الھياكل التنظيـمـيـة 
لكبريات الشركات تتضمن إدارة اللوجيستيـات فـي مـكـان 
الصدارة منھا كما أنه في سياق العولـمـة الـتـي نـفـذتـھـا 

ــة  ــســي ــجــن ــعــددة ال ــمــت  Transnational الشــركــات ال
Corporations  -  مــتــوســلــة بــأحــدث مــنــجــزات الــثــورة

أصبح اrنتاج والتسويق والتمويل كونياً ذلـك   –التكنولوجية 
أن تلك الشركات ابتدعت نظاماً جديداً للتـقـسـيـم الـدولـي 
للعمل يقوم على تجزئة العملية اrنتاجية rنتـاج السـلـعـة 
 بين عدة دول أي القيام بعملية تفكك رأسي على مستوى 

Physical Distribution  الصناعة ثم إجراء عـمـلـيـات تـكـامـل
أفقي ورأسي على المستوى العلمي وبما يكفل ا-ستـفـادة 
من اقتصاديات الحجم. كما أن تطبق اللوجيستيات في مجـال 
اXعمال كمفھوم يقوم على إدارة تـدفـق وتـخـزيـن السـلـع 
والخدمات والمعلومات بكفاءة وفاعلية مـن مـرحـلـة الـمـادة 
الخام إلى مرحلة ا-ستھDك النھائية وبما يحقق رضاء العميل 
وزيادة ربحية المنتج قد يسر تطبيق عمليات التفكك الرأسـي 
على مستوى الصناعة والتكامل اXفـقـي والـرأسـي عـلـى 
النطاق العالمي أي أنھا ساھمت في إرساء دعائـم عـولـمـة 
اrنتاج والتجارة بل وفي صياغة النمط الـجـديـد لـلـتـقـسـيـم 
الدولي للعمل. وبالرغم من حـداثـة ھـذا الـفـرع مـن فـروع 
المعرفة إ- أنھا تتسم بالتطور السريع إذ تطورت من التـوزيـع 

تـحـولـت    Material Managementإلى إدارة لـلـمـواد  العيني
تضم كل من  Integrated Logistics متكاملة  لوجستيات إلى

إدارة المواد والتي أصبـحـت تـعـرف بـاسـم الـلـوجسـتـيـات 
والتوزيع العيني تحت مسـمـى  Inbound Logistics الداخلة 

فضـDً عــن   Outbound Logistics الـلـوجسـتــيـات الــخـارجـة
المناولة الداخلية ولم يقف اXمر عند ھذا الـحـد بـل تـطـورت 

الـتـي  .Supply Chainاللوجستيات لتصبح سلسلة لـ�مـداد 
 Global Supply تطورت بدورھا لتكون سلسلة كونية ل�مداد 

Chain.  مر على ذلك بل استمر التطور يوماً تـلـوXولم يقتصر ا
ا�خر. مما أفرز العديد من المفاھيم وا-تجاھات الحديثة فـي 
ھذا المجال. وتھدف ھذه الورقة إلى إلقاء الضوء عـلـى أھـم 

 ا-تجاھات الحديثة في مجال اللوجستيات والتي تتمثل في:

 تنفيذ اللوجستيات من خCل طرف ثالث 

Part Logistics : 

تلجأ بعض المنشآت إلى تـنـفـيـذ بـعـض أو كـل الـخـدمـات 
اللوجستية من خDل طرف ثالث الذي يعتبر بمثابة وسيط بين 
الــطــرف اXول (الــمــورد أو الــمــنــتــج) والــطــرف الــثــانــي 

وعموماً يعتبر تنفـيـذ الـخـدمـات Kasilingan, 98  ((المشتري
اللوجستية من خDل طرف ثالث أكـبـر مـدى مـن مـقـاو-ت 

ذلـك أن الـطـرف  Outsourcing or subcontracting  الباطن
الثالث المورد للخدمات اللوجستية يمارس وظائف لوجستـيـة 
متعددة ويقوم أساساً بتنسيق كل الـوظـائـف الـلـوجسـتـيـة 
باrضافة إلى أنه قد يقوم في بعض اXحيان بتوريد وظيفة أو 
أكثر من تلك الوظائف مستھدفاً خفـض الـتـكـالـيـف الـكـلـيـة 
للوجستيات بالنسبة للمورد وتحسين مستوى الخدمات التي 
يحصل عليھا العميل بينما يغطى نشاط مقاول الباطـن إنـتـاج 

حـدة كـأن تسـنـد شـركـة واوتوريد إما منتج واحد أو وظيفة 
إنشاءات اXعمال الصحية بمشروع تقوم بتنفيذه الى مـقـاول 
آخر من الباطن أو تعھد شركة بترول الى شركة نـقـل تـوزيـع 

 .إنتاجھا

 مبررات اللجوء إلى طرف ثالث لتقديم الخدمات اللوجستية

تستند فكرة اللجوء إلـى طـرف ثـالـث لـتـقـديـم الـخـدمـات 
اللوجستية إلى فكرة التفكك الرأسي وھي عملية عكـسـيـة 
للتكامل الرأسي وتعنى فصل العملية الصـنـاعـيـة الـتـي - 
تتناسب طاقتھا اrنتاجية المثلى مع الطاقة المثلـى لـبـاقـي 
العمليات كما ھو الحال في صناعة النسيج حيث يـتـم فصـل 

 عملية الصباغة عن عملية صناعة النسيج -ختDف الطاقة 

 إعداد/ وفاء شطا
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منھما حيث أن إنشاء حوض صبـاغـة يـمـكـن أن   المثلى لكل
يخدم عدد كبير من شركات النسيج وبالتالي فD يوجد ما يبـرر 
إنشاء حوض صباغة بكل شركة نسيج وإ- ترتب عـلـى ذلـك 
طاقات فائضة غير مستغلة وإھدار للموارد. وتطبيقاً لھذا فقـد 
شھد العقد اXخير من القرن الماضي زيـادة مضـطـردة فـي 
تقديم الخدمات اللوجستية من خDل طرف ثالث حـيـث تـركـز 
ــد  ــھ ــع ــة وت ــي ــس ــي ــرئ ــا ال ــھ ــت ــط ــى أنش ــل ــات ع ــرك الش

والتخزيـن واrنـتـاج إلـى مـوردي الـخـدمـات  النقل بعمليات
اللوجستية سعياً وراء خفض تكاليـف اrنـتـاج وكسـب رضـاء 
العميل باستخدام خدمات نقل أسرع ومستويات مخزون مرنة 

لتعزيز الميزة التنافسية ويمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية   
تحقيق ھذه اXھداف حيث أنھم يقومون بالتجمـيـع مـن عـدة 
شركات وبالتالي يسھل عليھم تقديم خدمات أفضل وبسـعـر 

وبالرغم من أن التفكك الرأسي يعتبر اXساس الـنـظـري  .أقل
لتقديم الخدمات اللوجستية مـن خـDل طـرف ثـالـث إ- أن 

 البعض يرصد أسباباً أخرى أھمھا: 

أن يكون جـوھـر نشـاط الشـركـة لـيـس لـه عـDقـة     ••••
بالـلـوجسـتـيـات.  عـدم تـوافـر الـمـوارد الـبـشـريـة 
والرأسمالية الـDزمـة كـي تـؤدي الـخـدمـات عـلـى 

 المستوى المطلوب دولياً. 

عدم توافر الوقت الDزم لتطوير قـدرات الشـركـة فـي     ••••
 ھذا المجال. 

دخول الشركة لميدان أعمال جديدة تختلف احتياجاتھـا     ••••
اللوجستية اختDفا جذرياً عن ا-حتياجات اللوجسـتـيـة 

 ل�عمال التي أعادت ممارستھا فضDً عن ا-ندماج.

ا-ستحواذ قد يجعD تأدية الخدمات اللـوجسـتـيـة مـن     ••••
خDل طرف ثالث أفضـل اقـتـصـاديـا عـن الـعـمـلـيـات 

  (Canitz,96). اللوجستية المتكاملة

ويقسم بعض موردي الخدمات اللوجستية إلى ثـDثـة أنـواع: 
النوع اXول: يتولى سلسلة توزيع السلع مـرتـفـعـة الـقـيـمـة 

 والتي تسوق على النطاق الدولي.

النوع الثاني: يقوم بتأدية أنشطة اللوجستيات الداخلة عـلـى 
 نحو متكامل.

وعـادة مـا  .الـنـقـل النوع الثالث: ويتمثل في تأدية أنشـطـة
تختلف قدرات موردي الخدمات اللوجستية من حيـث أسـعـار 
خدماتھم واختيار الموقع، الصادرات، الواردات، الـقـدرة عـلـى 
نقل البضائع، إدارة سلسلة ا-متداد ومدى تغطيتھا لـلـعـالـم، 

  والقدرة على التعامل مع النـوعـيـات الـمـخـتـلـفـة لـلـسـلـع
(Armstrong , 96 )   ــارات ــي ــول س ــط ــراوح أس ــت ــادة ي وع

 ٦٠٠٠  –  ٢٥الـبـرى مـا بـيـن  النقل الDزم لتوريد خدمة النقل
سيارة كما يتراوح عدد العمالـة الـDزمـة لـتـأديـة الـخـدمـات 

، كمـا يـتـراوح صـافـي اrيـراد ٧٠٠٠  –  ١٠اللوجستية ما بين 
السنوي لشركة الخدمات اللوجستية ما بين مليون دو-ر الى 

مليون دو-ر ويتسم سوق توريد الخدمات الـلـوجسـتـيـة  ٨٦٠
بالديناميكية الشديدة ويرجع ذلك إلى التغيـر فـي الـعـمـالـة 
والتغيرات في توقعات طالب الخدمات اللوجستية بـاrضـافـة 
الى التغير في عـروض مـقـدمـي الـخـدمـات الـلـوجسـتـيـة 
المنافسين لجذب عمDء جدد أو للمحافـظـة عـلـى مسـتـوى 

كيفية تـنـفـيـذ الـخـدمـات .Kasilingam, 98  اXرباح أو زيادتھا
اللوجستية من خDل طرف ثالث: يتطلب ذلك المرور بـأربـعـة 

 .مراحل رئيسية

  المرحلة اXولى:

تحديد الخدمات اللوجستية المطلوب إسنادھا لمورد خارجي: 
 تتضمن ھذه المرحلة خطوتين:

تحديد الخدمات اللوجستية المطلوب إسنـادھـا لـمـورد       .١
خارجي متضمنة النطاق الجغرافي لتلك الخـدمـات وتـحـديـد 
السلع والعمDء تحديداً دقيقاً وبصفة عامة يمكن تحـديـد ذلـك 
بتحليل عناصر القوة والضعف للشركة وتحليل المطلـوب مـن 
المورد، ويساعد اrطار المرجعي للشركات المشـابـھـة فـي 
تحديد الخدمات اللوجستية التي سـيـتـم إسـنـادھـا لـمـورد 
خارجي وفي ضوء الموارد المتاحة يـمـكـن اسـتـخـدام ھـذا 
التحليل في تحديد الخدمات اللوجستية التي يمكن إسنادھـا 
لمورد خارجي ثم تخطر اXقسام التـي يـقـوم بـتـأديـة تـلـك 

 الخدمات ا�ن بفكرة إسنادھا إلى مورد خارجي وعادة ما 

 :Virtual Warehousingالتخزين ا8فتراضي 
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يقاوم اXفراد التغيير خوفاً من فقدان وظائفھم أو علـى اXقـل 
الحد من نفوذھم إ- أنه يتعين على الشركة تخطى ذلك مـن 

 خDل تغيير في العملية اrدارية.

عد تحديد الخدمات المطلوب إسنادھا لمـورد خـارجـي ب      . ٢
 Request For فإنه من اXھمية بمكان إعداد طلـب عـطـاءات

Proposal ( RFP )   يحدد بوضوح احتياجات العميل لـلـخـدمـات
اللوجستية التي سيؤديھا الطرف الثالث كما تتضمن المتوقـع 
من مورد تلك الخدمات باrضافة إلـى وضـع مـعـايـيـر لـ�داء 
ويتضمن طلب العطاء معلومات عامة عن الشركة ومعلـومـات 
عن عمDئھا والخدمات اللوجستية المطلوبة (التخزين ، مناولة 

المواد والنقل) كما يجـب أن تـحـتـوى عـلـى قسـم مـحـدد  
للموردين المحتملين يتضمن الخلفية الـتـنـظـيـمـيـة وقـدرات 

 الموردين وبيانات اXسعار وسابقة الخبرة. 

  المرحلة الثانية:

 اختيار الموردين: وتتضمن ھذه المرحلة أيضاً خطوتين:

تحديد الموردين المحتملين لتأدية الخدمات اللوجستيـة       .١
المطلوبة ويتم إعداد قائمة بأسماء المورديـن الـمـحـتـمـلـيـن 
لتأدية الخدمات اللوجستية با-ستعانة بالمـجـDت الـتـجـاريـة 

 والبحوث المنشورة واrنترنت.

اختيار مورد أو عدد محدود من الموردين لتوريد الخدمات       .٢
اللوجستية ويتم ذلك من خDل تقييم العروض المـقـدمـة مـن 

وا-سـتـفـسـار عـن أنشـطـة   الموردين والزيارات الميدانيـة
الموردين من مصادر مختلفة ثم تحليل تلك المعلومات بـغـيـة 
التوصل الى قائمة نھائية تتضمن عدد محدود من الـمـورديـن 
المرشحين وينبغي أن يتم التحليل في ضوء الخبرات السابقة 

   -ختيار المورد المناسب.

 المرحلة الثالثة:

التعاقد والتنفيذ: وھذه المرحلـة عـلـى درجـة عـالـيـة مـن  
اXھمية حيث أنھا تنطوي على إبرام العقد وعموماً يـجـب أن 
يتضمن العقد الخدمات اللوجستية الـمـطـلـوبـة وأسـعـارھـا 
وطريقة الدفع وتوقيتات ومدة العقد وكيفية إلغاء العقد وزيادة 
اXسعار والمشاركة في التوفر في التكلفة ومعايـيـر قـيـاس 
اXداء ودورية القياس كما يجب أن يتضمن المساعدات الـتـي 
يجب أن تقدمھا الشركة للمورد حتى يتمكن من أداء الخدمات 

  اللوجستية باrضافة إلى ا-حتياجات التدريبية.

 المرحلة الرابعة:

مرحلة اrدارة والتوجيه: تعتبر ھـذه الـمـرحـلـة حـرجـة جـداً 
-ستمرارية العDقة بين الشركة والمورد حيث يتم قياس أداء 
كل من المورد والشركة في ضوء الشروط الواردة في التعاقد 
إما من خDل اجتماعات رسمية أو تقـاريـر أداء ربـع سـنـويـة 
ويجب أن تقوم الشركة بتعيين فريق للعمل مع المورد ويقـوم 
ھذا الفريق بوضع العقد موضع التنفيذ وإدارة كل الموضوعـات 
محل التعاقد كما أن عليه المراجعة الدولية لمواطن الضـعـف 
في أداء المورد ورصد المساعدات التـي تـقـدمـھـا الشـركـة 

أسـبـاب للمورد على نحو غير مرضي بما يعيق أداؤه وتDفي 
إن فشل الفريق في ھذه المھمة قد يـؤدي إلـى سـوء ذلك 

العDقة مع المورد الخدمات اللوجستية وقد يفضى إلى إنـھـاء 
  التعاقد.

و نظام كوني يـحـقـق ديـنـامـيـكـيـة واسـتـمـراريـة وظـائـف 
اللوجستيات المادية التي تؤدي بكفاءة ودقة من خDل مـراكـز 

 ,.Stuart etتوزيع ذات مواقـع جـيـدة ومسـتـوى عـالـمـي (
ويستند التخزين ا-فتراضي على فكرة مـؤداھـا اعـتـبـار .(95

مراكز التوزيع المختلفة شبكة ومن ثم لم يعـد مـھـمـاً مـكـان 
تخزينھا. وينبني ھذا النظام على كمية ضخمة من الـبـيـانـات 
تدور بسرعة حول العالم لتحسن دقة قواعد البيانات في ظـل 
ظروف الوقت الفعلي بما يؤدي إلى دقة عالية وسرعة تدفق 
البيانات ووضوح الرؤية بالنسبة للمواد الـمـطـلـوبـة لـخـدمـة 

والقدرة على تحلـيـل  النقل العمDء أو-ً بأول وتحكم كامل في
البيانات لكل شركة لديھا إمكانية النفاذ إلى قواعد الـبـيـانـات 
ا-فتراضية. وھذا النظام يزيد المقدرة التنافسيـة لـلـشـركـات 
الكبرى في اXسواق العالمية لكونـه يـؤدي إلـى تـخـفـيـض 

 المخزون وتخفيض وقت العملية اللوجستية وبالتالي تحسن 



 المصادر:
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الـداخـلـي  الـنـقـل خدمة العمDء ، وكما أنه يخفـض تـكـلـفـة
الخارجي تتأثر بتجميـع الشـحـنـات لـذا يـرى  النقل وتكاليف

الخبراء أن ھذا النظام يDءم الشركات الـتـي تـريـد تسـلـيـم 
طلبيات صغيرة في وقت قصير في أسواق غـالـيـة اXثـمـان 
نسبياً لذا فھو مطبق في صناعات التكنولوجيا الراقية حـيـث 
تمثل تكلفة اXنشطة جزًء محدود نسبياً من قيـمـة السـلـعـة 
وعDوة على ذلك فإنھا تحتاج إلـى حـجـم تـقـلـبـات كـافـيـة 
لمواجھة الطلبيات الصغيرة وھذا يبرر سـبـب لـجـوء مـوردي 
الخدمات اللوجستـيـة وكـبـار الشـاحـنـيـن إلـى الـتـخـزيـن 
ا-فتراضي. وينبني ھذا النظام عـلـى كـمـيـة ضـخـمـة مـن 
البيانات تدور بسرعة حول العالـم لـتـحـسـيـن دقـة قـواعـد 
البيانات في ظل ظروف الوقت الفعلي بما يـؤدي إلـى دقـة 
عالية وسرعة تدفق البيانات خدمة العمDء ، وكما أنه يخفـض 

الخارجي تتأثر بتـجـمـيـع  النقل الداخلي وتكاليف النقل تكلفة
الشحنات لذا يرى الخبراء أن ھذا النظام يDءم الشركات التي 
تريد تسليم طلبيات صغيرة في وقت قصير في أسواق غالية 
اXثمان نسبياً لذا فھو مطبق في صناعات التكنولوجيا الراقية 
حيث تمثل تكلفة اXنشطة جزًء محدود نسـبـيـاً مـن قـيـمـة 
السلعة وعDوة على ذلك فإنھا تحتاج إلى حجم تقلبات كافية 
لمواجھة الطلبيات الصغيرة وھذا يبرر سـبـب لـجـوء مـوردي 
الخدمات اللوجستـيـة وكـبـار الشـاحـنـيـن إلـى الـتـخـزيـن 
ا-فتراضي. وينبني ھذا النظام عـلـى كـمـيـة ضـخـمـة مـن 
البيانات تدور بسرعة حول العالـم لـتـحـسـيـن دقـة قـواعـد 
البيانات في ظل ظروف الوقت الفعلي بما يـؤدي إلـى دقـة 

ووضوح الرؤية بالنسبة لـلـمـواد عالية وسرعة تدفق البيانات 
الـمــطـلــوبــة لــخــدمـة الــعـمــDء أو-ً بــأول وتـحــكــم كــامــل 

والقدرة على تحليل البيانات لكـل شـركـة لـديـھـا  النقل في
  إمكانية النفاذ إلى قواعد البيانات ا-فتراضية.

  ثالثاً: اللوجستيات العكسية

ا-تـجـاه اXول  عادة ما يتم تعريف اللوجستيات في اتجاھين:
ويركز على إدارة المواد التي تغطـى كـافـة الـوظـائـف مـن 

على المادة الخام إلى اrنتاج في المصنـع.ا-تـجـاه   الحصول
الثاني ويشمل حركة المنتجات من المصـنـع إلـى الـعـمـيـل 
النھائي وتأتي اللوجستيات العكسية لتصنيف اتجاھـا ثـالـثـاً 
للوجستيات فھي تتعامل مع المناولة والتخزين وحركة المواد 
التي تتدفق عكسياً من المستھلك إلى المنـتـج أو لـلـمـورد 
وتتضمن عودة الوحدات المعيبة والـحـاويـات أو الصـنـاديـق 
وعوامل التعـبـئـة.ويشـار أيضـاً لـلـوجسـتـيـات الـعـكـسـيـة 

لوجستيات المسئولية البيئية لكونـھـا تسـاعـد عـلـى  يإسم
إعادة تصنيع المواد غير المطلوبة (الزجاجات والعبوات...الـخ) 
بما يسھم في خفض التكاليف إن فرص تنفيذ اللـوجسـتـيـات 
العكسية كبيرة للغاية حيث أن تـجـار الـتـجـزئـة و الصـنـاع 

% من سلـعـھـم كـمـا ١٠  -%  ٥يتوقعون رد نسبة تتراوح من 
ترتفع ھذه النسبة في حالة المحDت التي تسوق بالكتـالـوج 

% من المشتريات وقد تلقى أكبـر مـائـة مـحـل مـن ٣٥إلى 
مـردودات  ١٩٩٧محDت التجزئة في الو-يات المتحـدة عـام 

مليـون دو-ر كـمـا تشـيـر اrحصـاءات  ٣٤بلغت نسبتھا نحو 
الخاصة بالصناديق والزجاجات ومواد التـعـبـئـة إلـى ارتـفـاع 

 قيمتھا.
 :مجا-ت اللوجستيات العكسية

تختلف تصرفات المشروعات المختلفة تجـاه الـلـوجسـتـيـات 
العكسية وعموماً توجد عدة خيارات مـنـھـا تـفـادي تـغـلـيـف 
المنتجات وذلك عن طريق نقلھا أو استعمال الحاويات الـتـي 
يمكن عودتھا أو ربما من خDل التكامل اXمامي مع التوقعـات 
العكسية أو تعبئة المنتجات قرب اXسواق وإعـادة تصـمـيـم 
العبوات وربما يكون الحل اXمثل ھو استخدام تـولـيـفـة مـن 
ھذه الخيارات وقد يكون ھناك خيارات أخـرى مـثـل تـجـمـيـع 
العبوات وإعادتھا للمورد أو إرسالھا إلى مركز إصـDح rعـادة 
استخدامھا أو التبرع بھا إلى جمعية خيرية أو تحويـلـھـا إلـى 
خردة وبيعھا.والحقيقة أن أخذ تكلفة اللوجستيات العـكـسـيـة 
في ا-عتبار قد يؤدي إلى تغيير بعض القرارات مثـل اخـتـبـار 
المورد طريقة التغليف والتعبئة وبـدائـل اrنـتـاج والـمـنـاولـة 
والتخزين والنقل وتشير الدراسات إلى أن الـتـغـلـيـف الـذي 
يمكن إعادته في الصناعة يمثل إستراتيجية لوجستية مربحة 

Twede, 96   بيد أن ھناك دليل على وجود عيوب مالية ترتبـط
 بتلك اrستراتيجية حيث أوضحت الدراسات التي أجرتھا كل 

من ھولندا وألمانيا ضرورة وجود بنية أسـاسـيـة مسـتـقـلـة 
كـمـا  النقـل للوجستيات العكسية مما يؤدي إلى زيادة تكلفة

تبين أن استخدام الحاويات التي يمكن إعادتھا أثرھا إيجـابـيـاً 
على البيئة إذ أفصحت إحدى الدراسات اXلمانية أن الرحـDت 
المتعددة للحاويات تخفض ا-حتياج إلـى الـطـاقـة والـمـيـاه 
والتلوث كما أن تكلفتھا تتوقف على تكلفة دورة حياتھا وليس 
فقط على تكلفة اللوجستيات العكسية إذ يجب أن تؤخذ فـي 
الحسبان الرحلة الكاملة للحاوية وعدد الرحDت المستخـدمـة 

  والبنية اXساسية الDزمة لدعم الحاويات التي يمكن إعادتھا.
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ھـيـكـل غـيـر مـبـنـي،  ھو ھيكل مرفوع أو الرصيف البحري
وممرات، عادة يتم دعمھا بركائز  ودعامات جسر يحتوي على

موزعة على نطاق واسع. يسمح الھـيـكـل اXخـف  أعمدة أو
للرصيف البحري Xمواج المد والجزر والتيارات بالتدفـق دون 
ــر  ــث ــن أن اXســاســات اXك ــا، فــي حــي ــًب ــري ــق ــق ت عــائ

أو الركائز الـقـريـبـة مـن بـعـضـھـا الـبـعـض  للرصيف صDبة
حاجًزا ل�مواج، وبالتالي فھي  يمكن أن تكون بمثابة للرصيف

أكثر عرضة Xن يترسب بھـا الـغـريـن. ويـمـكـن أن تـتـراوح 
اXرصفة البحرية من حيث الحجـم والـتـعـقـيـد مـن ھـيـكـل 
خشبي خفيف الوزن وصغير إلى ھياكل ضخمة تـمـتـد إلـى 

اللغة اrنجليزية اXمريكية، قد تكـون  متر. في ١٦٠٠أكثر من 
 للمرسى. (الرصيف البحري) مرادًفا pier كلمة

لـخـدمـة أغـراض الـحـرب، وكـان “  يستخدم  روتوندا آماري
 بمثابة مستودع عسكري خDل الحرب العالمية الثانية.

للـتـجـديـدات،  ٢٠٠٥لكنه أغلق في  ١٩٢٣بني الرصيف في 
وأعيد فتحه مرة أخرى في وقت -حق من الـعـام نـفـسـه، 
وزين بشكل جميل، كما أنه يحتوي على قاعة احتفا-ت في 

 نھايته.

ذلك الرصيف ليس مجرد مكان -لتقاط صورة جميلة عـلـيـه، 
لكنه امتداًدا لمشروع تحت اXرض يساعد على جمـع مـيـاه 

 اXمطار الزائدة من اXرض إلى المحيط.

متًرا، صمم عـلـى  ٨٠، ويبلغ طوله ٢٠٠٧افتتح الرصيف في 
شكل ھيكل عظام حوت، وفاز بالجائزة الوطنية للتميـز فـي 

 الھندسة المدنية في جنوب أفريقيا.

 في بريطانيا “كليفيدون بيير”رصيف  -٣

 في جنوب أفريقيا “ أومCنجا بيير” -١

 في إيطاليا“ روتوندا آماري”رصيف  -٢

 إعداد/ ميادة منتصر

وصف الشاعر اrنجليزي الراحل، السير جون بيتجيمان، ھـذا 
 .”الرصيف اXكثر جماً- في انجلترا”الرصيف بأنه 

كنقطة انطDق لـلـرحـDت الـبـواخـر  ١٨٦٩بني الرصيف في 
التي تعمل بالمجداف، وھو سليم تماما حتى ھذه اللحـظـة، 

 ويتصدر قائمة أجمل رصيف في المملكة المتحدة.

وشيد الرصيف باستخدام الدعائم المعدنية التي أخذت من 
في جنوب ويلز،  “إيسامبارد كينجدوم برونيل”سكة حديد 
متر، ويوجد به معرض فني ومحل لبيع  ٣١٢ويبلغ طوله 

دو-ر  ٣دو-ر Xطفال، و ١.٦٠الھدايا، وتصل تكلفة زيارته 
 .للبالغين

 في الدانمارك“ كاستراب بيير”رصيف  -٤

يعد ھذا الرصيف عادًيا، Xنه يحتوي على منطقة للـسـبـاحـة 
في الھواء الطلق، ما يسمح للزوار بالسبـاحـة بـدون خـطـر 

 ا-نجراف والغرق في البحر.

متر، واستخدم فيه  ١٠٠بطول  ٢٠٠٤وشيد ھذا الرصيف في 
، وھو مقاوم لماء البحر، وفـي الـلـيـل تشـتـد Azobeخشب 

اrضاءة على الجدران الخشبية المقوسة الجميـلـة وتضـيء 
منطقة السباحة، ليظھر منظر الغطاسون الذين يذھبون إليه 

 باستمرار في أجمل شكل.
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أطول رصيف في نصف الكرة الجنوبي، ويجري بطوله خـط 
سكة حديدي، وھو الرصيف الوحيد الذي مصمم فيه مرصـد 

 تحت الماء في نھايته.

 في بريطانيا“ برايتون بيير”رصيف  -٨

 في المكسيك“ لوس مورتوس بيير”رصيف  -٦
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متـرا، ويـعـد واحـد مـن أطـول  ٥٦٠يبلغ طول ھذا الرصيف 
اXرصفة على الساحل الغربي للو-يات الـمـتـحـدة، ويضـم 

 الرصيف ا�ن العديد من المحال التجارية والمطاعم.

، واستخدم خDل الحرب العالـمـيـة ١٩٤١وافتح الرصيف في 
الثانية لتفادي ھجوم الغواصات ووضعت الـرشـاشـات فـي 

 آخره.

صمم ھذا الرصيف من قبل المھندس المعـمـاري، خـوسـيـه 
كـجـزء مـن  ٢٠١٣دي خيسوس توريس فيجا، وافتتح فـي 

 خطة لتجديد بويرتو فا-رتا.

متـر،  ٣٢٨مليون دو-ر، ووصل طوله  ٢.٤وبلغت تكاليف بنائه 
ويعتبر من أكثر اXماكن رومانسيـة فـي الـعـالـم ويـحـظـى 
بشعبية خاصة بين المحبين واXزواج برغم أن اسمه يـعـنـي 

 القتلى.

 في ھولندا“ سكي فينينجن بيير”رصيف  -٧

بطريقة غير عادية، Xنه يضـم  “  سكي فينينجن” بني رصيف 
 جزر ومناطق العليا والسفلى. ٤

ويعتبر أطول رصيف في ھولندا، وبني فـي  ٣٨٢ويبلغ طوله 
 ٢٠٠١للـفـنـادق فـي  “ فان دير فال“واشترته شركة  ١٩٥٩

دو-ر، ويحتوي على مطعم وكـازيـنـو  ٠.٥٠بسعر رمزي يبلغ 
 ومDھي ل�طفال.

الوحيد الـمـتـبـقـي “  برايتون بيير” يعد ھذا الجزء من رصيف 
بعدما أحرق بالكـامـل، وظـھـر فـي الـعـديـد مـن اXفـDم 
والمسلسDت، منھا المسلسل التليفزيونـي الـبـريـطـانـي 

 .”المقنعون“

مـتـر،  ٥٢٤، ويبلغ طوله حوالي ١٨٩٩وافتتح الرصيف في 
ويحتوي على متنزه ومحDت التسـوق وأمـان لـلـتـسـلـيـة 

 والترفيه. 

 في أستراليا “بوسيلتون جيتي”رصيف  -٩

 المصادر

http://m.almasryalyoum.com 
Wikipedia  
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ھو إنسان رأس ماله اXساسي الـمـوھـبـة الشـخـصـيـة 
وقدراته ومھاراته التي من خDلـھـا يسـتـطـيـع إكـتـشـاف 
الفرصة الصالحة لكي تكون مشروع مربح ويحـاول تـدبـيـر 
الموارد الDزمة لھا لتحويل ھذه الفرصة إلى واقع عـمـلـي 
حقيقي، يتميز رائد اXعـمـال بـمـجـمـوعـة مـن الصـفـات 

 الشخصية ھي:

رغبته في تحقيق حلمه / ھدفه - تتزحـزح مـھـمـا  .١
 طال الوقت كما أن حلمه - يريد أن يفارقه.

لديه الرغبة و القدرة علي خوض المخاطرة لتحقيق  .٢
 حلمه للوصول لھدفه.

اھتمامه بتحقيق النـجـاح لـفـكـرتـه / لـحـلـمـه /  .٣
 لمشروعه أكبر من اھتمامه بتحقيق الربح.

لديه درجة عالية من اrبداع و القدرة عـلـي إيـجـاد  .٤
حلول للمشاكل التي تواجھه فالعقبات تنھار أمامـه 

 و- ينھار أمام العقبات.

يستطيع اتخاذ قرار المخاطـرة بـرأس الـمـال فـي  .٥
 سبيل تحقيق فكرة يعتنقھا.

يتميز بقدرته على إدارة عـوامـل اrنـتـاج ويصـمـم  .٦
 ھيكل المشروع.

له رؤية مستقبلية لتطوير مشروعه Xنه يريد النمـو  .٧
 و التطور دائماً.

 قادر على تقييم الفرص والبدائل. .٨

يتحرك وفق خطة واضحة لـكـي يـحـقـق أھـدافـه  .٩
العمDقة ويزيد من سرعة نمو الشركة، ويقلل مـن 

 التخبط والعشوائية في تطوير منتجاتھا و خدماتھا.

عندما قام تيري فينلي بشراء حصانه اXول سـنـبـيـلـت (
Sunbelt دو-ر أمريكـي كـان  ٥,٠٠٠بثمن  ١٩٩١) في عام

يشعر في ذلك الوقت بأنه عالق في وظيفـتـه فـي بـيـع 
بوليصات التأمين على الحياة. كان فينلي قد اعتـاد عـلـى 
أن يشارك في رھانات سباقات الخيول لسنوات، لكنه لـم 
يسبق له أن استثمر في ذلك المجـال. وبـعـد أن حـقـق 
حصانه سنبيلت فوزه اXول في ذلك العام بدأ فينلي فـي 
نشر إعDنات في جرائد السباقات ونجح فـي جـذب أحـد 

 المستثمرين، حيث قام ذلك المستثمر بدفع 

 إعداد وترجمة/ إيمان مصطفى

م[صطلح “  دولينج”. ويعرف Entrepreneurshipمع بدية القرن الواحد و العشرين، ظھر ما يعرف باسم مصطلح ريادة ا6عمال
وي[شير “.  ظروف المخ[اطرة وع[دم التأك[د تحت عملية خلق منظمة اقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح أو النمو”بأنه ريادة ا6عمال 

عملية ا8نتفاع بتشكيلة واسعة من المھارات من أجل تحقيق قيمة مضافة لمجال محدد من مجا8ت النشاط ”إلى أن الريادة ھي  “بارو”
نتيج[ة الجھ[د اUبداع[ي   البشري . وتكون المحصلة لھذا الجھد إما زيادة في الدخل او استقCلية أعل[ى باUض[افة إل[ى اUح[ساس ب[الفخر

       “.المبذول
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خDصة القول أن رائد اXعمال ھو الشخص الذي يستطيـع    من ھو رائد ا6عمال
تحويل فكرة أو فرصة إلي مشروع بـحـيـث يـوصـلـه ھـذا 

 المشروع إلي النجاح.

وفيما يلي نعرض ثDث قصص نجاح لرواد أعـمـال حـولـوا 
 ھواياتھم لشركات بمDيين الدو-رات.
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دو-ر أمريكي ليشترك معه جزئياً في ملـكـيـة  ٥,٠٠٠مبلغ 
حصانه سنبيلت. وخDل شھرين قام فينلي بشراء حصـانـه 

، واستمـر فـي شـراء (.Cal’s Zen Jr)الثاني كالزن جي آر 
 المزيد من اXحصنة بواسطة البطاقات ا-ئتمانية.

بعد ذلك بقليل ترك وظيفته اXصلية وقام بتأسيس شركته 
في مقاطعة سـاراتـاجـو  الخاصة (ويست بوينت ثروبريدز) 

في و-ية نيويورك اXمريكية، وھي عبارة عن شركة تقـوم 
بإدارة أعمال ا-شتراكات الجماعية فـي مـلـكـيـة خـيـول 
السباق التي يقوم الجمھور بالرھان عليھا. ومنذ الـبـدايـة 
كان فينلي يتحدث إلى الزبائن ممن كانوا يديرون شركاتھم 
الخاصة ويسألھـم عـن اقـتـراحـات فـي مـجـال تـنـمـيـة 

 المشاريع.

لقد بدأنا بمـحـاولـة بـنـاء عـDمـة تـجـاريـة ” يقول فينلي: 
، ومن خDل ھذه النصائح غيـر الـمـتـكـلـفـة ” وسمعة جيدة

تعلم أھمية تتبع المقاييس التي تقيم أداء وجودة الـعـمـل 
قـام بـتـوظـيـف مصـمـم مـواقـع  ٢٠٠٤التجاري. في عام 

 إلكترونية rعادة تنظيم موقعه اrلكتروني.

حصـانـاً  ٥٥اليوم تمتلك شركة (ويست بوينت ثروبـريـدز) 
مستثمر يحصلون عـلـى  ٥٥٠ذوي مليكة مشتركة، ولديھا 

أرباح عندما تحقق أحصنتھم الفوز في رھانات السبـاقـات، 
أوعندما تتكاثر، أو يتم عندما يتم بيعھا. عـائـدات الشـركـة 

لتـصـل إلـى  ٢٠٠٥ارتفعت من مليوني دو-ر أمريكي عام 
مليون دو-ر أمريكي سنوياً على مدى السنوات الثDث  ٦.٥

 الماضية.
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ساتن في تصميـم الـحـدائـق لـم -عندما بدأ كريج جينكينز
يكن قد تلقى تدريباً نظامياً في مجال تنسـيـق الـحـدائـق 
والمناظر الطبيعية، لقد كان فقط يتحلي طوال حياته بـيـده 
الخضراء على الحدائق. ونظراً لنشأته في مـزرعـة وسـط 
و-ية مينيسوتا اXمريكية فقد كان لديه دائما شغف وحـب 

 للبستنة.

انتھى به المطاف ليعمل في خدمات تنـسـيـق الـحـدائـق 
والمناظر الطبيعية، لكنه كان يعلم بداخله أنه - يـريـد أن 

قـام بـوضـع  ٢٠٠٣يعمل لحساب شخص آخر. فـي عـام 
إعDن صغير في جريدة شيكاغو تريبيون ليعرض خـدمـاتـه 

اتصا-ً ھاتفياً،  ٤٠في تصميم الحدائق. خDل أسبوع تلقى 
لكن واحداً منھا فقط تحول إلى زبون، وكـان ذلـك كـافـيـاً 
لجعل عمله يستمر، وفي ذلك العام أسس كـريـغ شـركـة 

 لتنسيق الحدائق، في شيكاغو. (Topiarius)توبياريس 

ساتن كيفية تسـويـق عـمـلـه بشـكـل  -لقد تعلم جينكينز
الجـزء الشـاق فـي ”  رئيسي عن طريق التجربة والخطأ. 

تنسيق المناظر الطبيعية ھو أنه عمل يظـن الـكـثـيـر مـن 
ما ھـي ”  يقول كريج:”  الناس أنه بإمكانھم فعله بأنفسھم!

القيمة التي نقدمھا؟ أن نكون قادرين على تـوضـيـح ذلـك 
 ”.بشكل عملي فھذا شيء مھم جداً 

بدأ بوضع إعDنات تعلق على أبـواب بـيـوت  ٢٠١٠في عام 
الناس، ولقد كان مدركاً أنه مقدم على شيء مـا. عشـرة 

 ١٠إلى  ٥آ-ف إعDن معلق على اXبواب جعله يتلقى من 
اتصا-ت من الزبائن، وكانت تلك أفضل نتائج حصل علـيـھـا 
على اrطDق من أي وسائل دعاية أخرى جربھا، ونـتـيـجـة 

، وارتفعت العائـدات ٢٠١٠لذلك فقد تضاعف عمله في عام 
بــالــمــئــة لــتــصــل  ٨٠فــي الــعــام الــمــاضــي بــنــســبــة 

 مليون دو-ر أمريكي.  ١.٢ إلى 

عندما انتقلت ميغان داكيت من استراليا للـعـيـش 
عـامـاً، كـانـت  ٢١في و-ية لوس آنجيليس اXمريكية قبل 

عاماً وكان لديھا أحـDم كـبـيـرة فـي أن  ١٩تبلغ من العمر 
تعمل في مجال البرامج الترفيھية. حصلت علـى وظـيـفـة 
في شركة لتنسيق وتنظيم المناسبات، وكـانـت تـمـضـي 
وقت فر اغھا بالحياكة والتخييط على طاولة المطـبـخ فـي 
بيتھا، حيث كانت تقوم بعمل البطانيات والمفارش والستائر 

 إضافة إلى بعض اXزياء.

عندما تلقت ميغان طلباً من مديرھا في الشـركـة لـعـمـل 
بطانات لعشرة من التوابيت المزخرفة والمخصصة لحفـلـة 
عيد القديسين (الھالوين)، أخذت ميغان ذلك التحدي بجدية 

لقد كانت تلك إحدى اللحظات التـي “ وإصرار. تقول داكيت: 
شكلت نقاط التحول بالنسبة إلي، فقد بـدأت أدرك أنـنـي 
أتمتع بمجموعة من المھارات التي - يتمتع بھا اXشـخـاص 

لقد كانت داكيت تعلم كذلك أنھا إن قامت بتقديم ”.  ا�خرون
نفسھا على أنھا متخصصة في تصميم القطع والديكـورات 
التي توضع على الـمـسـارح وتسـتـخـدم فـي مـخـتـلـف 
المناسبات الترفيھية، فإن ذلك قد يبعدھا عـن وظـيـفـتـھـا 
التي كانت تعمل بھا. بعد عام جاء مشروعھا الكبير التالي؛ 

 The Mirageثريا حريرية لفندق وكازينو مـيـراج( ٢٥تصميم 
Hotel    &Casino الشـھـيـر فـي مـديـنـة -س فـيـغـاس (

 اXمريكية.

عـن -كانت داكيت تكسب مبالغاً مـالـيـة  ١٩٩٦بحلول عام 
ألـف دو-ر أمـريـكـي؛  ٤٥تفوق ال  -طريق عملھا الخاص

مدخولھا السنوي من عملھـا بـدوام كـامـل فـي شـركـة 
تنسيق المناسبات؛ فاستقالـت مـن عـمـلـھـا فـي تـلـك 

قـدم  ٨٠٠الشركة، وقامت باستئجار مستودع بمـسـاحـة 
مربع، ووظفت ثDث خياطات، وبذلك خرجت بإيرادات صافية 

 ألف دو-ر أمريكي في عامھا اXول. ٨٠بقيمة 

بدأت بإنتاج حقائب وقـطـع أخـرى تـحـمـل  ٢٠٠٦في عام 
؟) وذلك لجعل عDمتـھـا Sew Whatشعار شركتھا الخاصة (

لـقـد ”  التجارية قابلة للتمييز من قبل الزبائن، تقول ميغـان:
أدركت أن الناس لم يكونوا يشترون منتجاتي Xجلي، لـقـد 

بـعـد أربـع سـنـوات ”.  أرادوا شراء عDمة تجارية (مـاركـة)
وسعت داكيت نشاطھا التجاري وذلك بتقديم خيار تـأجـيـر 
الستائر والمفارش وقطع الديكور اXخرى بد-ً من شرائھـا، 

حققت شركتھا الواقعة في و-ية لـوس  ٢٠١١وبحلول عام 
مDيين دو-ر، باrضافة  ٥أنجيليس اXمريكية مبيعات بقيمة 

مليون دو-ر أمريكي من عملھا ا�خر فـي تـأجـيـر  ١.٢إلى 
؟) . الـيـوم Rent Whatبضائعھا والذي أطلقت عليه اسم (
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  موقع: برينيور مصر دوت كوم
preneur-masr.com 

 مدونة: ريادة اعمال
Entrepreneurship.blogspot.com 
    

 مقال
Entrepreneurs Who Turned Hobbies into Million-Dollar 
Businesses. 
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و - يكون بالبـحـر  ھو ميناء -ستقبال البضائع الميناء الجاف
وانما يكون على اليابسة ويتم النقـل الـيـھـا عـن طـريـق 
الشاحـنـات والـقـطـارات. ويـتـم أيضـاً فـيـھـا الـتـخـزيـن 
بالمستودعات و شحن البضائع و صيانة مركبـات الشـحـن 
والنقل. والتخفيف على الـمـوانـئ الـبـحـريـة فـي حـجـم 
المساحة. ويتم بھا أيضاً التخليص الجمركي. ومنھا المينـاء 
الجاف بالمملكة العربية السعودية وأنـغـو- وإنـدونـيـسـيـا 

 والمكسيك ومصر.

الموانئ الجافه ھي مساحات كبيرة من اXراضي يـفـضـل 
غالبا ان تكون بالقرب من الموانئ البحرية وعلـي خـطـوط 
الطرق السريعة لكي تعمل كساحات تخزين كبـيـره، تـتـم 
فيھا عمليات الشحن والتخليص الجمركي ،فضD عن كافـة 
اشكال المراقبة والمراجعة ، يتم بعدھـا خـروج الصـادرات 
نحو الميناء لكي يتم تحميلھا علي البواخر الكبيرة مباشـره 
دون الحاجه الي تخزينھا مره اخري داخل الميـنـاء ، اXمـر 
الذي يمنح الميناء حريه كبيره في الحركة ، فضD عن عـدم 
احداث اي تكدس . وغالبا ما يتم تـجـھـيـز ھـذه الـمـوانـئ 
بمشروعات صغيره خاصه بالتغليف والتعبئـة، اXمـر الـذي 

 يتيح فرص عمل جديدة.

وكان المھندس جمال حجازي، رئيس ھيئة الموانئ البريـة 
مناطق بجميع أنحـاء  ٧والجافة، قد سبق وأعلن عن تجھيز 

الجمھورية rنشاء موانئ جافة خDل الفترة المقبلة لخدمة 
حركة الصادرات والواردات، والتخفيف من اrجراءات الـتـي 
تتم مع الحاويات في الموانئ الـبـحـريـة، وسـرعـة إنـھـاء 

  إجراءات الجمارك والضرائب والتفتيش على الحاويات.

% من  ٩٠وأشار في تصريحه لجريدة مصر العربية إلى أن 
حركة التجارة المصرية تمر على الموانئ علـى الـبـحـريـن 
المتوسط واXحمر وإنه بإنشاء الموانئ الـجـافـة الـجـديـدة 

 سيتم تسھيل خروج ودخول الشاحنات والحاويات.

ولفت إلى أن الدولة تساھم بتوفير قطع اXراضي الDزمـة 
مع إنشاء وسائط النقل المتعددة من طرق ونـقـل نـھـري 
وسكة حديد بالقرب منھا كما تقوم الھيئة حالًيا بـتـشـكـيـل 
لجنة لتعديل تشريعي لقانون الجمارك لسھولة العمل كما 
سيتم تعديل قرار إنشاء الھيئة ليوفر اrطار القانوني rدارة 

 تلك الموانئ واXنشطة اللوجستية.
 ٦وقال: "تم وضع خطة rنشاء المركز اللوجستي بمدينـة 

أكتوبر وآخرين بالعاشر من رمضان وبرج العرب ثم مـديـنـة 
 بنى سويف وسوھاج".

أكتوبر عـلـى مسـاحـة  ٦ونوَّه إلى أن المركز اXول بمدينة 
فدان قريبة من المنطقة الصناعية بالمدينة مـDـصـق  ٤٠٠

لخط السكة الحديد والمطار الجديد والطرق الحالية خاصـة 
طريق القاھرة اrسكندرية الصـحـراوي وطـريـق الـفـيـوم 

أكـتـوبـر  ٦الواحات والدائري اrقليمي الجديد كذلك بمدينة 
مDصق للمنطقـة الصـنـاعـيـة وعـلـى طـريـق الـقـاھـرة 
اrسماعيلية واrقليمي الجديد وسيتم إنشاء خط السـكـة 

 الحديد العاشر الروبيكي بالقرب منه.
وقال رًدا على سؤال "حول رفـض السـودان لـتـشـغـيـل 

حلفا بين البلدين إن آخر اجتماع تـم مـع –مينائي قسطل 
مـارس  ٢٧الجانب السوداني لفتح المـيـنـاءيـن تـم فـي 

الماضي وتم التصديق عليھا من قبل مجلس الـوزراء فـي 
مايو ولكن لطبيعة البروتوكو-ت لم يتم تحديد موعد نھائـي 

 لتشغيل الميناءين.

ولفت إلى أنه سيتم ا-ستـعـانـة بـالـخـبـراء الـيـابـانـيـيـن 
واXسبـان وبـنـك ا-تـحـاد اXوروبـي rنشـاء أول مـركـز 

أكتوبر لـجـذب الشـركـات  ٦لوجستي وميناء جاف بمدينة 
العالمية لتداول الحاويات وا-ستفادة من الخبـرة الـدولـيـة 
 في إدارة الميناء الجاف أن الھيئة تلقت عروًضا من شركات 

 إعداد/ ياسمين حمدي



 المصادر
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http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.masralarabia.com/ 
http://moheet.com/details_article/ 
http://www.almalnews.com/ 

 الموانئ البرية في باكستان

مصرية وأجنبية rدارة ھذا الميناء -فًتا إلى أن الـھـيـئـة لـن 
إ- من خDل الطرح العام للمستثمرين مـع  تسند المشروع 

%عـلـى ٨٠اشتراط أن تكون العمالة في المشروع بنسبة 
 اXقل مصرية.

وفي دراسة أجرتھا ھـيـئـة الـتـعـاون الـدولـي الـيـابـانـيـة 
أوضحت أن إنشاء موانئ جافة قريبة من المناطق  “ الجايكا” 

الصناعية المختلفة من ناحية ومن الموانئ من ناحية أخري 
من طاقة النقل والـتـي اعـتـبـرتـھـا  ٤٠يمكنھا توفير نحو %

  الھيئة من طاقات النقل المھدرة.

من ناحية أخري أوضح اللواء أحمد منصور الـعـربـي رئـيـس 
شركة اrسكندرية لتداول الحاويات أن جـمـيـع الـدراسـات 
أشارت إلي أھمية إنشاء ما يعرف بـالـمـوانـئ والـمـوانـئ 
البحرية، في الوقت الذي يقوم فيه المستورد أو الـمـصـدر 
بمخاطبة الخط المDحي بتوفير الحاوية ليضع بھا بضـاعـتـه 
ويتم تداول الحاوية فارغة بمحطة الحاويات ثم نقـلـھـا إلـي 
صاحب البضاعة ثم شحنھا مملوءة، إ- أن إنشـاء مـوانـئ 
جافة من المفترض أن يوفر مباشرة الحاويـة دون الـلـجـوء 
إلي الخط أو محطة الحاويات أو تحمل نـقـل الـحـاويـة مـن 
الميناء إلي مكان البضاعة فارغة علي الطريق بحيث تكـون 
قريبة منه حيث الموانئ الـجـافـة، إ- أن الـتـحـدي الـذي 
سيواجه ھذا المشروع ھو استمرار ملكية جميع الـحـاويـات 
للخطوط المDحية وعدم تغطية جميع الخطوط التي سيـتـم 
وضع حاوياتھا في تلك الموانئ الجافة لـجـمـيـع اXسـواق 
العالـمـيـة، فـھـنـاك مـثـDً خـطـوط تـركـز عـلـي السـوق 

وأخري تركز علي شرق آسيا، مطالبا بضرورة أن   اXوروبية
تحتوي تلك الموانئ علي أكبر عدد ممـكـن مـن الـخـطـوط 
لتلبية جميع طلبات المصدرين والمستوردين وتؤدي الغرض 

  منھا.

ويتم تداول الحاوية فارغة بمحطة الحاويات ثم نقـلـھـا إلـي 
صاحب البضاعة ثم شحنھا مملوءة، إ- أن إنشـاء مـوانـئ 
جافة من المفترض أن يوفر مباشرة الحاويـة دون الـلـجـوء 
إلي الخط أو محطة الحاويات أو تحمل نـقـل الـحـاويـة مـن 
الميناء إلي مكان البضاعة فارغة علي الطريق بحيث تكـون 
قريبة منه حيث الموانئ الـجـافـة، إ- أن الـتـحـدي الـذي 
سيواجه ھذا المشروع ھو استمرار ملكية جميع الـحـاويـات 
للخطوط المDحية وعدم تغطية جميع الخطوط التي سيـتـم 
وضع حاوياتھا في تلك الموانئ الجافة لـجـمـيـع اXسـواق 
العالـمـيـة، فـھـنـاك مـثـDً خـطـوط تـركـز عـلـي السـوق 

وأخري تركز علي شرق آسيا، مطالبا بضرورة أن   اXوروبية
تحتوي تلك الموانئ علي أكبر عدد ممـكـن مـن الـخـطـوط 
لتلبية جميع طلبات المصدرين والمستوردين وتؤدي الغرض 

  منھا.
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 مقدمة

يتكون من التقاء نھري دجلة والـفـرات،  شط العرب ھو نھر
حيث يلتقي النھران في منطقـه كـرمـة عـلـي الـمـدخـل 

في حين كانا يلتقيان في مديـنـة  الشمالي لمدينة البصرة
ويبلغ طوله حـوالـي   كم جنوب بغداد. ٣٧٥على بعد  القرنة

عند طرف مدينة الفاو،  كم، ويصب في الخليج العربي ١٩٠
ويصل عـرض  والتي تعتبر أقصى نقطة في جنوب العراق

كيلو متر أما بالنسبـة  ٢شط العرب في بعض مناطقه إلى 
قبل الحرب ولـكـنـھـا  لضفافه فكانت كلھا مزروعة بالنخيل

تعرضت للقطع و اrھمال خDل الـفـتـرة اXخـيـرة وھـنـاك 
تقع عـلـى ضـفـاف شـط الـعـرب تسـمـى  مدينة جميلة

وعـنـدمـا تـم بـنـاء  حيث تكثر فيھا بساتين النخيـل التنومة
كانت في ھذه المدينة بما تتمتـع بـھـا مـن  جامعة البصرة

مناظر خDبة وطبيعة ساحرة ه يستمر في المسيـر حـتـى 
يمر بقضاء ابي الخصيب وھي منطـقـة عـامـرة بـأشـجـار 

 النخيل وھي منطقة ريفية.

جزء مـن الـعـراق، إ-  ١٩٧٥كان كل شط العرب حتى عام 
على الشـاطـئ  تنازل العراق انه وبموجب اتفاقية الجزائر

لـھـا. وأصـبـحـت  الشرقي المطل على الحدود مـع إيـران
المDحة مشتركة. وھناك نية لدى الحكومة المحلـيـة فـي 

المطلـة عـلـى  بأن تجعل جزيرة أم الرصاص مدينة البصرة
الشط منطقة سياحية ولكنھا لم تبـاشـر فـعـلـيـا بـإنـجـاز 
المشروع وعلى صعيد متصل اتسعت رقعة الحديث مؤخرا 
حول تفاقم ظاھرة تلوث مياه شـط الـعـرب وھـنـاك مـن 
يتحدث من ذوي الخبرة في مجال حماية البيئة عـن وجـود 
بقع زيت في بعض المساحات المائية من النـھـر ويـعـتـبـر 
شط العـرب مـن أعـمـق الـمـسـطـحـات الـمـائـيـة فـي 

حيث تستطيع السفن الكبيرة في السير من خDله  العراق
إلى داخل العراق. يتفرع منه الكثير من اXزھار التي تشق 
المدن و اXحياء البصرية فتشكل إحدى احلي المناظر فـي 
البصرة الفيحاء طورت الحكومة الـمـحـلـيـة فـي الـبـصـرة 
كورنيش السياب والقصر على ضفاف شط العرب ويشـھـد 

 حضور العديد من السياح في المناسبات.

 البيئة الجيولوجية

تصنف العلوم الجيولوجية المنطقة الجنوبية مـن الـعـراق 
وفي القلب منھا منطقة شط العرب على أنھا منطقة غـيـر 
مكتملة التكوين الجيولوجي. وقد تكونت مياه شط الـعـرب 

 .من التقاء نھري دجلة والفرات

ويرى بعض الباحثين أن الترسبات التي كونھا نـھـر كـارون 
واXودية ا�تية من الجھة الغربية سببت فـي نشـوء سـد 
في الخليج العربي يعوق مياه الرافدين من الوصول إلـيـه 
بسھولة، مما جعل ميـاھـه تسـري إلـى الـمـنـخـفـضـات 
المجاورة لتتجمع ثانية وتنزل تدريجيا نحو الخليج مكونة نھر 

كـم ، أمـا عـرضـه  ٢٠٤شط العرب. يبلغ طول شط العرب 
 فمتفاوت فھو عند المصب يبلغ أكثر من كيلومترين ، في 

رغم خضوع منطقة الخليج العربي إلى ا-حتDل اXوروبي 
لمدة أربعة قرون سواء على يد البرتغاليين والھولنديين 
والفرنسيين واrنجليز ، فإن منطقة شط العرب بقيت 
عربية خالصة، وحافظت على عروبتھا حتى في ظل 
الصراع الذي دار بين الفرس والترك تارة، وبين الترك 

ويتخذ بعض الباحثين المؤرخين في  .واrنجليز تارة أخرى
نظرتھم لشط العرب ما جاء في معاھدة قصر شيرين بين 

، والتي يعتبرونھا أول معاھدة  ١٦٣٩الترك والفرس عام 
بحسب موسوعة إنكارتا وموسوعة -لترسيم الحدود 

والتي خلت من أي ذكر لشط العرب على أنه  -السياسة
تدخلت بريطانيا في قضية الحدود بين  .عربي التاريخ

الدولتين العثمانية والفارسية ، وذلك حينما تعاظم نفوذھا 
إبان القرن الثامن عشر وكان ھدفھا ھو البحث في سبل 
تأمين مواصDتھا البحرية عبر الطرق المائية ومن بينھا 

ولتنفيذ ھذه ا-ستراتيجية البريطانية أوعزت  .شط العرب
إلى الرحالة والدبلوماسي البريطاني السير أوستن ھنري 

 -يارد بوضع مشروع حدود تكون منطقة شط العرب فيه 

حين يبلغ عند البصرة حوالي الكيلومتر الواحد. وفي ا�ونة 
اXخيرة بدأ الشط يتوسع من جھة إيران نظرا لقيـام إيـران 
بالحفر والتوسع من جھتھا فـيـمـا راحـت تـقـوم بـأعـمـال 
جيولوجية -كتشاف النفط من جانبھا المتسع فيمـا بـقـي 

 .الجانب العراقي من الشط مغمورا بأنقاض الحروب

 تاريخه

 إعداد/ وفاء شطا
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تابعة للدولة العثمانية على أن يـعـطـي نـھـر السـيـحـان او 
السليج إلى إيران. وھذا النھر عبارة عن فرع من نھـر كـارون 
يصب في الخليج وليـس فـي شـط الـعـرب. ونشـر -يـارد 
مشروعه ذاك في مجلة الجمعية الجغرافية ال ملكـيـة فـي 

وتتابعت بعد ذلك ا-تـفـاقـات والـمـعـاھـدات .١٨٤٨لندن عام 
حتى  ١٨٤٣الخاصة بالحدود بين الدولة العثمانية وفارس منذ 

مع أوائـل الـقـرن الـعـشـريـن .١٩١٣بروتوكول ا�ستانة عام 
اكتشف النفط في العراق وإيران وظھر أيضا فـي مـنـطـقـة 
اXحواز العربية التي أحتلتھا إيران وأخضعتھا للدولة اXيرانيـة 
و كانت تطلق عليھا إيران "عربستان" أي بDد العرب. فـزادت 
أھمية منطقة شط العرب لبريطانيا في عمليات نقل الـنـفـط 

وتـقـول مـوسـوعـة  .إلى الخليج العربي ومنـه إلـى أوروبـا
السياسة إن بريطانيا ضغطت على الحكومة العراقية سـواء 
في الحرب العالمية اXولى أو إبان العھد المـلـكـي لـتـقـديـم 
تناز-ت في شط العرب، وحملتھا على توقيع مـعـاھـدة عـام 

كيلومترا من مياه شـط  ١٦التي أعطت بموجبھا rيران  ١٩٣٧
العرب أمام عبدان وذلك لتأمين تحرك ناقDت النفط اrيـرانـي 

لم يقتنع الشاه محمد رضا بھلوي بـھـذه  .من مصافي عبدان
من طـرف  ١٩٣٧إلغاء معاھدة  ١٩٧٠الكيلومترات فأعلن عام 

واحد بعد أن وضعت الو-يات المتحدة يدھا عـلـى أكـثـر مـن 
% من النفط اrيراني إبان حكمه وظھرت حـاجـتـھـا أيضـا ٨٠

 .لشط العرب

نھر الفرات قد غير مجـراه،  ووفقا للموسوعة السياسية فإن 
فبعدما كان يلتقي بدجلة عند مدينة القرنة أصبح داخـD فـي 

تجري مياھه عن طريق جدول كرمة علـي،  ھور الحمار ومنه
ولذا فالقسم الواقع بين القرنة وكرمة علي يعتبر جـزءا مـن 

 .دجلة. ويصب شط العرب في الخليج العربي

كلم، أما عرضه فمتفاوت فھو عند  ٢٠٤يبلغ طول شط العرب  
يبلغ عند الـبـصـرة  في حين المصب يبلغ أكثر من كيلومترين،

 .حوالي الكيلومتر الواحد

قـدمـا  ٣٢البحرية ذات المغـطـس أما المDحة فيه فللبواخر  
وذلك من مصبه في الخليج حتى ميناء المعقل قرب البصـرة، 

وثمانية  Xن عمق المياه في ھذه المسافة يتراوح بين تسعة
 .عشر مترا فقط

 المصادر

ar.wikipedia.org 
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وھذا النھر عبارة عن فرع من نھر كارون يصب في الـخـلـيـج 
وليس في شط العرب. ونشر -يارد مشروعه ذاك في مجلـة 

  .١٨٤٨عام  الجمعية الجغرافية الملكية في لندن

وتتابعت بعد ذلك ا-تفاقات والمعاھدات الخاصة بالحدود بيـن 
حتى بروتوكول ا�ستـانـة  ١٨٤٣ الدولة العثمانية وفارس منذ

  .١٩١٣عام 

مع أوائل القرن العشرين اكتشف النفط في العـراق وإيـران  
وظھر أيضا في منطقة اXحواز العربية التـي كـانـت تـطـلـق 
عليھا إيران "عربستان" أي بDد العرب. فزادت أھمية منطقـة 

لبريطانيا في عمليات نقل النفـط إلـى الـخـلـيـج  شط العرب
 .ومنه إلى أوروبا

وتقول موسوعة السياسة إن بـريـطـانـيـا ضـغـطـت عـلـى  
سواء في الحرب العالمية اXولـى أو إبـان الحكومة العراقية 

العھد الملكي لتقديم تناز-ت في شط العرب، وحملتھا علـى 
 ١٦التي أعطت بمـوجـبـھـا rيـران  ١٩٣٧توقيع معاھدة عام 

كيلومترا من مياه شط العرب أمام عبدان وذلك لتأمين تحـرك 
 .ناقDت النفط اrيراني من مصافي عبدان

يكّون شط العرب المدخل الرئيسي من الساحل الشـمـالـي 
للخليج إلى سھل العراق وامتداده فـي مـنـاطـق السـھـول 
اXخرى في اXراضي السورية، وأھـمـيـتـه ا-سـتـراتـيـجـيـة 

 .مرتبطة بما لمنطقة الخليج من أھمية في مجال النفط

أھمية اقتصادية فـي مـجـال الـزراعـة -  كذلك لشط العرب
سيما زراعة النخيل حيث توجد عـن مصـب الـنـھـريـن أھـم 
منطقة بساتين نخيل في العالم، وقد -قت ھذه الـمـنـطـقـة 
اھتماما عراقيا خاصا منذ الفتح العربي حيث تـم شـق آ-ف 

 .الجداول لDستفادة من المياه العذبة الكثيرة الموجودة ھناك

 إطCلة تاريخية 

خضوع منطقة الخليج إلى ا-حتDل اXوروبي لمدة أربعة  رغم
قرون سواء على يد البرتغاليين والھولندييـن والـفـرنسـيـيـن 

فإن منطقة شط العرب بقيت عربـيـة خـالصـة،  واrنجليزيين،
وحافظت على عروبتھا حتى في ظل الصراع الذي دار بـيـن 

 .الفرس والترك تارة، وبين الترك واrنجليز تارة أخرى

بعض الباحثين المؤرخين في نظرتھم لشط العرب مـا  ويتخذ
جاء في "معاھدة قصر شيرين" بيـن الـتـرك والـفـرس عـام 

بحسب -، والتي يعتبرونھا أول معاھدة لترسيم الحدود ١٦٣٩
مـن أي  والتي خـلـت -موسوعة إنكارتا وموسوعة السياسة

 .على أنه عربي التاريخ ذكر لشط العرب

العثمانية  تدخلت بريطانيا في قضية الحدود بين الدولتين 
والفارسية، وذلك حينما تعاظم نفوذھا إبان القرن الثامن 
عشر وكان ھدفھا ھو البحث في سبل تأمين مواصDتھا 

 .البحرية عبر الطرق المائية ومن بينھا شط العرب

ولتنفيذ ھذه ا-ستراتيجية البريطانية أوعـزت إلـى الـرحـالـة 
والدبلوماسي البريطاني السير أوستن ھنري -يـارد بـوضـع 
مشروع حدود تكون منطقة شط العرب فيه تـابـعـة لـلـدولـة 

 العثمانية على أن يعطي نھر بھمنشير إلى إيران. 
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 سنغافورة، ماليزيا.مدير تنفيذي ب"تريلبورج ل�نظمة البحرية"،ريتشارد ھيبورث، 

 ترجمة/ إيمان مصطفى

" دوًما على تطوير نظم جديدة ومبتكرة والتي تريلبورجتعمل "
من شأنھا أن تساعد الموانئ علي العمل بكفـاءة أكـبـر،إلـي 
جانب أنھا قامت مؤخرا بتلقي براءة ا-ختراع على نظام لرصد 
الحمل على المصدات البحرية، و التي يمـكـن أن تسـتـخـدم 
لقياس كDً من  التأثير على المصدات عند مـراسـي السـفـن 
إضافة إلي مقدار الضغط الناتج عن استـنـاد السـفـن عـلـي 
الحواجز. و أثبتت البيانات المجمعة بواسطة ھذا النظام كونھا 
مصدًرا - تقدر بثمن بـالـنـسـبـة إلـي الـمـوانـي والـمـرافـئ 
المختلفة في جميع أنحاء العالـم مـن حـيـث تـجـنـب وقـوع 
الخDفات و حا-ت التوقف المكلفة خاصة تلك التي تـتـضـمـن 

 مطالبات تأمينية.

وتكمن أحد المزايا الرئيسية لھذا النظام ھو سھولة تـھـيـئـتـه 
لمDئمة احتياجات البيئة المحيطة حيث أن السـوق بـحـاجـة 

 إلي حلول مصممة خصيًصا وذلك لتحسين الكفاءة و تقليل 

" و الذي قامت به ٢كشف استبيان متخصص بعنوان "بارومتر 
شركة"تريلبورج" ل�نظمة البحرية أن عدد ثمانية من أصل كل 
عشرة مواني تعاني من مشكلة التوقف غير المخطط لـه، و 
أن نصف ھذه المواني تعاني من الـتـوقـف بـنـسـبـة تـقـارب 

و تعكس ھذه النتائـج وضـًعـا مـمـاثـDً % معظم الوقت. ١٠ال
حينما تم إجراء ا-ستبيان Xول مرة. و يـثـيـر ذي سبقه للعام ال

واقع عدم قدرة  صناعة المواني علي السيطرة عـلـي ھـذه 
المستويات العالية من التوقفات المفاجئـة مـخـاوف كـثـيـرة. 
والواقع أن أي توقف غير مخطط له لھو أمر مكلف، ليس فقـط 
من ناحية انخفاض اrنتاجية و اrيرادات، و لكن أيًضا من ناحية 
إدارة العDقات مع خطوط الشحـن. وفـي ظـل ھـذا الـوضـع 
الراھن  يصبح  السوق بأمس الحاجة  لتطوير حلول مـبـتـكـرة 

 لمواجھة مشكلة التوقف غير المجدول في المواني. 

 رصد الحمل علي الحواجز البحرية

أوقات التوقف عن العمل. ھذا و قد صممت "تريليبـورج" ھـذا 
النظام لكي يكون مرنًا و متوافًقا مع احتياجات المواني بحيث 
يمكن معالجة البيانات و نقلھا و إبDغھا عبر اXسDك (أسـDك 
نحاسية أو مصنوعة من اXلياف البصرية)، أو عـبـر وسـائـل 
-سلكية أخري، و ويتم اختيار الحل اXنسب بالنسبة للـبـيـئـة 

 .التي سوف يتم تركيب ھذا النظام بھا

إضافًة إلي ذلك، فإن جھاز جمع البيانات نفسه يمكن تركيـبـه 
بحيث يكون متمركًزا بشكل مباشر داخل نطاق الحاجز و حين 
ذلك يتم تركيبه علي الھيكل"الرصيف"، أو في أي مكان بعيـد 
آخر  اعتماًدا علي رغبة واحتياجات العميل. و في حالة تواجد 
أكثر من حاجز واحد يقوم بعمليـة بـث بـيـانـات اسـتـشـعـار 
الحمولة، فيمكن في ھذه الحالة إعادة إرسال البيانـات إلـي 
نظام مركزي يقوم بتجميع ومعالجة البيانات. و يمكن إضـافـة 
ھذا النظام إلي الحواجز الموجودة حاليًا. و بمـجـرد أن يـبـدأ 
النظام المركزي عمله بتلقي ومعالجة البيـانـات، فـإنـه يـتـم 
إعداده تلقائًيا لنقل البيانات أو-ً بأول. بـد-ً مـن ذلـك، فـإنـه 
يمكن تخزين البيانات علي ذاكرة مخصصة تقوم بعملية البـث 

 المركزي.الدوري إلي النظام 
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يمكن إعداد النظام المركزي أيًضا بـحـيـث يـقـوم بـتـلـقـي 
البيانات اXخرى ذات الصلة المتعلقة ببيـانـات اسـتـشـعـار 
مقدار الحمل، علي سبيل المثال، المعلومات الـمـتـعـلـقـة 

و تتوافر ا�ن العديد من المنتـجـات بالبيئة أو بوضوح الرؤية. 
لتكملة عمل نظام رصـد الـحـمـل و التي يمكن استخدامھا 

عـنـد و علي الحواجز البحرية وجمع أي بيانـات إضـافـيـة. 
القيام بعملية التحليل فيمكن استخدام  البيانات الـتـي تـم 
الحصول عليھا بطرق مختلفة، مثل تـطـويـر فـھـم أعـمـق 
�ليات الرسو، والتي بدورھا يمكن أن تساعد مستقبDً في 
تصميم اXرصفة و الحواجز . عDوًة على ذلك، فإنھـا تـمـنـح 
نظرة أوضح و أشمل للوصول إلي إجراءات أكثر مـنـاسـبـًة 

 وعمليات رسو أكثر أمانًا.
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 المصادر

 العدد  الرابع والخمسين.  Port International Technologyمجلة 

 البحريةصيانة الحواجز 

" أن ٢% من المشاركين باسـتـبـيـان "بـارومـتـر ٩٠يعتقد 
عملية الصيانة تتصدر قائمة اXولويات حيـن الشـروع فـي 

تـريـلـبـورج" تطوير عمليات تشغيل الميناء، و لھذا تـعـمـل "
علي ابتكار طرق عملية للحد من أوقات التوقف عن العمـل 
داخل المواني والمرافئ خاصًة أثنـاء عـمـلـيـات الصـيـانـة 
سابقة التخطيط، وذلك عبر   تطوير النظم التي تھدف نحـو 
تحسين سھولة وسDسة جريان عمليات الصيانـة. وعـلـي 
مدار اXعوام السابقة، عملت "تريلبورج" بدورھا علي توفير 
حلول شاملة Xنظمة الحواجز، و انطDًقا مـن ھـذا، فـھـي 
تسعي نحو التوسع في مجال تصميم المنتجات المكـمـلـة 
 ًDمتضمنًة في ذلك منصات صيانة فو-ذية والتي تعد مكـمـ
رئيسيًا لنظم صيانة الحواجز. و علي صعيد المواني، فتمثل 
عمليات الصيانة التي لم يتم التخطيط لھا مسـبـًقـا ضـربـة 
قاصمة حيث تتسبب في التوقف عن العمل. ولھذا، فيصبح 
من الضروري العمل مع مزودي خدمات لـھـم بـاع طـويـل 
وخبرة في مجال التصميم وا-ختبار و التصنيع بحيث يتولـوا 

 مھمات ما بعد الصيانة مستقبDً علي المدي الطويل. 

إن حلول الصيانة السريعة غير المدققة يـمـكـن أن تـأتـي 
بنتائج عكسية تتسبب في تكلفة إضافية. ولكن ليس ھناك 
مجا-ً لمحاو-ت ا-قتصاد في المصـاريـف فـي ظـل ھـذه 
المشكDت الحرجة، عاجDً أو آجDً ستثبت الـتـجـربـة بـأنـك 

 أضعت أموالك في استثمار غير ناجح من جميع النواحي.

إن حلول الصيانة السريعة غير المدققة يـمـكـن أن تـأتـي 
بنتائج عكسية تتسبب في تكلفة إضافية. ولكن ليس ھناك 
مجا-ً لمحاو-ت ا-قتصاد في المصـاريـف فـي ظـل ھـذه 
المشكDت الحرجة، عاجDً أو آجDً ستثبت الـتـجـربـة بـأنـك 

 أضعت أموالك في استثمار غير ناجح من جميع النواحي.
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ميجاوات. من الـمـتـوقـع أن يـكـون أول  ٦٠٠٠ميجاوات إلى 
شھرا من البناء. عارضـت مصـر  ٤٤مولدين جاھزة للعمل بعد 

( التي تقع على مصب النھر ) إقامة ھذا السد الذي تـعـتـقـد 
 أنه يقلل من كمية المياه التي تحصل عليھا من النيل .

بناء على دراسـة  -برر زيناوي ( رئيس وزراء إثيوبيا السابق ) 
أن السد لن يقلل توافر المياه للمصب و انـه  -لم يكشف عنھا 

 أيضا ينظم المياه Xغراض الري .

يتم تمويل السد من السندات الحكومية و التبرعات الخـاصـة. 
 .٢٠١٧ومن المقرر أن يكتمل في يوليو تموز عام 

 إعداد/ وفاء شطا

قـيـد الـبـنـاء  سد اXلفية الكبير ھو سد أثيوبي أو سد النھضة
بـالـقـرب مـن  بو-ية بينشنقـول قـمـاز يقع على النيل اXزرق

 ٤٠و  ٢٠السودانية، على مسافة تتراوح بين -الحدود اrثيوبية
، سـوف ٢٠١٧سنة  . وعند اكتمال إنشاءه، المرتقب كيلومترا

في القارة اXفـريـقـيـة، والـعـاشـر  يصبح أكبر سد كھرومائي
تـقـدر تـكـلـفـة  عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكھرباء.

مليار دو-ر أمريكي. وھو واحد من ثDثة سـدود  ٤.٧اrنجاز ب 
ويـوجـد  تُشيد لغرض توليد الطاقة الكھرومائية في إثـيـوبـيـا.

بخصوص تأثيره علـى تـدفـق مـيـاه  قلق لدى خبراء مصريين
 وحصة مصر منھا. النيل

كانت الدول المتشاطئـة عـلـى نـھـر الـنـيـل فـي السـابـق 
مستعمرات لدول أجنـبـيـة ثـم حصـلـت ھـذه الـدول عـلـى 
استقDلھا. وظھرت أولى ا-تفاقيات لتقسيم مياه النـيـل عـام 

وعقدت بين بريطانيا بصفتھا مـمـثـلـة  في أديس أبابا م ١٩٠٢
لمصر والسودان وأثيـوبـيـا، ونصَّـت عـلـى عـدم إقـامـة أي 

سواٌء على النيل اXزرق، أو بـحـيـرة تـانـا ونـھـر -مشروعات 
، وظھـرت ١٩٠٦السباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 

وھذه ا-تفاقية تتضمـن إقـرار دول  اتفاقية أخرى، ١٩٢٩عام 
الـنـيـل، وإن لـمـصـر    الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه

الحق في ا-عتراض في حالة إنشاء ھذه الـدول مشـروعـات 
وھذه ا-تفاقية كـانـت بـيـن مصـر  جديدة على النھر وروافده.

السـودان وأوغـنـدا)  وبريطانيا(التي كانت تمثل كينيا وتنزانيـا
وتم تخصيص نسبة  لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا.

 ٪ لمصر.٩٢.٣٪ من تدفق للسودان و٧.٧

: تم تحديد الموقع النھائي لسد النھضة الكبـيـر ١٩٦٤  –  ١٩٥٦
بـواسـطـة  Grand Ethiopian Renaissance Damاrثيوبي 

 State Bureau ofمكتب الو-يات الـمـتـحـدة لـDـسـتـصـDح 
Reclamation  لDخـ ( مـريـكـيـةXإحدى إدارات الخارجية ا )

 . ١٩٦٤و  ١٩٥٦عملية مسح للنيل اXزرق أجريت بين عامي 

قامت الحكومة اrثيوبـيـة  ٢٠١٠و أغسطس  ٢٠٠٩في أكتوبر 
، تـم ا-نـتـھـاء مـن  ٢٠١٠بعملية مسح للموقع. في نوفمبر 

، و بـعـد يـوم واحـد مـن ٢٠١١مارس  ٣١في و تصميم السد
مـلـيـار دو-ر  ٤.٨اrعDن عن المشروع ، تم منح عقد قيمته 

 Saliniدون تقديم عطاءات تنافسـيـة لـلـشـركـة اrيـطـالـيـة
Costruttori.  

وضع رئيس وزراء إثيوبيـا السـابـق مـلـس  ٢٠١١أبريل  ٢في 
حجر اXساس للسد وقـد تـم إنشـاء  Meles Zenawiزيناوي 

كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مھبط للطائرات الصـغـيـرة 
 للنقل السريع

، أعاد مجلس الوزراء اXثـيـوبـى تسـمـيـة ٢٠١١أبريل  ١٥في 
 Grand Ethiopianالسد بـ "سد النھضة اrثيوبي الـكـبـيـر "

Renaissance Dam (GERD حيث كان في الـبـدايـة يـطـلـق .
" و بعد اrعDن عن عقود المشروع سمى بـ Xعليه "مشروع 

 ". Millennium Dam" سد اXلفية 

، أعلنت إثيوبيا أنھا سوف تتقاسم مـخـطـطـات ٢٠١١في مايو 
السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تـأثـيـر السـد عـلـى 

 المصب.

،أعلنت الحكومـة اrثـيـوبـيـة عـن تـرقـيـة ٢٠١٢وفي مارس 
  ٥٢٥٠لتصميم محطة توليد كھرباء السد ، و زيادتھا من 

 

 سد النھضة والمرافق المحيطة

 سد النھضة -١

 اUيبو8 -٢

مرض فيروس اrيبو- المعروف سابقاً باسم حـمـى اrيـبـو- 
.ًDنسان وغالباً ما يكون قاتrالنزفية، ھو مرض وخيم يصيب ا 

وينتقل الفيروس إلى اrنسان من الحيوانات البرية ويـنـتـشـر 
بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسـان 

 إلى آخر.

ويبلغ معدل إماتة حا-ت اrصابة بمرض فيروس اrيبو- نسبة 
% تقريباً في المتوسط، ولكن ھذا الـمـعـدل تـراوح بـيـن ٥٠

 % في الفاشيات التي اندلعت في الماضي.٩٠و ٢٥نسبتي 

وقد اندلعت أولى فاشيات المرض في القرى النائية الواقعـة 
بأفريقيا الوسطى قرب الغابات ا-ستوائية الماطرة، على أن 
فاشياته التي اندلعت مؤخراً في غرب أفريقيا ضربت مناطـق 

 حضرية كبرى وأخرى ريفية كذلك.

ومن الضروري إشراك المجتمع المحلي في اXمـر لـتـكـلـيـل 
مكافحة فاشيات المرض بالنجاح، Xن جودة مكافحتھا تتوقـف 
على تنفيذ مجموعة من التدخDت، أ- وھي تـدبـيـر الـحـا-ت 

 عDجياً وترصد مخالطي الحا-ت وتتبعھم وتقديم خدمة 



مختبرية جيدة وا-ضطDع بمراسم الدفـن ا�مـن والـتـعـبـئـة 
 ا-جتماعية.

ويؤدي اrبكار في احتضان الفرد بالرعاية الداعمة بـاrمـاھـة 
وعDج أعراضه المرضية إلى تعزيز بقائه على قيد الحيـاة. و- 
يوجد حتى ا�ن عDج مرخص ومجرب لتحييد الفيروس، ولـكـن 
يُعكف على تحضير طائفة واسعة من عـDجـات الـدم وجـھـاز 

 المناعة واXدوية.

و- يوجد حالياً لقاحات مرخصة ضد اrيـبـو-، بـيـد أن ھـنـاك 
لقاحين اثنين يُحتمل أن يكونا مرشحين لـمـكـافـحـة الـمـرض 

 يخضعان حالياً للتقييم.

يسبب فيروس اrيبو- مرضاً حاداً وخطيراً يودي بحيـاة الـفـرد 
في أغلب اXحيان إن لم ُيعالـج. وقـد ظـھـر مـرض فـيـروس 

في إطار فاشيتين اثنتين اندلعـتـا  ١٩٧٦اrيبو- Xول مرة عام 
في آن معاً، إحداھما فـي نـزارا بـالسـودان واXخـرى فـي 
يامبوكو بجمھورية الكونغو الديمقراطية، التي انـدلـعـت فـي 
قرية تقع على مقربة من نھر إيبو- الـذي اكـتـسـب الـمـرض 

 اسمه منه.

والفاشية المندلعة حالياً في غرب أفريقيا (الـتـي ُأبـلِـغ عـن 
) ھـي أكـبـر ٢٠١٤أولى حا-ت اrصابة بھا في آذار/ مارس 

وأعقد فاشية لDيبو- منذ اكتشاف فيروس اrيبو- Xول مـرة 
، إذ تسببت في حا-ت ووفيات أكثر من جمـيـع ١٩٧٦في عام 

الفاشيات اXخرى مجتمعة. كما انتشرت الفاشية بين البلـدان 
بدءاً بغينيا ومن ثم عبرت الحدود البرية إلى سيراليون وليبيريا 
وانتقلت جواً إلى نيجيريا (بواسطة مسافر واحد فـقـط) وبـراً 

 إلى السنغال (بواسطة مسافر آخر).

و- تمتلك البلدان اXشد تضرّراً بالفاشية، وھي غينيا 
وسيراليون وليبيريا، إ- نظماً صحية ضعيفة جداً وتفتقر إلى 
الموارد البشرية والبنية التحتية الDزمة، Xنھا لم تخرج إ- في 
ا�ونة اXخيرة من دوامة النزاعات وحا-ت عدم ا-ستقرار 

آب/ أغسطس أعلنت  ٨التي دامت فيھا فترة طويلة. وفي 
المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن أن ھذه الفاشية 

 طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.

واندلعت فاشية مستقلة ل�يبو- - صلة لھا بتلك السابقة 
في بويندي ا-ستوائية، وھي بقعة معزولة في جمھورية 

 الكونغو الديمقراطية.

أجناس، ھي:  ٣وتضم فصيلة الفيروسات فيلوفيريداي 
فيروس كويفا وفيروس ماربورغ وفيروس اrيبو-. وثمة أنواع 
خمسة من الفيروسات ُحّدِدت على النحو التالي: زائير 
وبونديبوغيو والسودان وريستون وغابات تاي. وقد تسببت 
اXنواع الثDثة اXولى، وھي فيروس اrيبو- بونديبوغيو 
وفيروس اrيبو- زائير وفيروس اrيبو- سودان، في اند-ع 
كبرى الفاشيات في أفريقيا، وينتمي الفيروس المسبب 

  في غرب أفريقيا إلى النوع زائير. ٢٠١٤لفاشية عام 

تترواح فترة حضانة المرض، أي تلك الممتدة من لحظة 
 ٢١اrصابة بعدواه إلى بداية ظھور أعراضه، بين يومين اثنين و

يوماً. و- ينقل اrنسان عدوى المرض حتى يبدي أعراضه، 
التي تتمثل أو-ھا في اrصابة فجأة بحمى موھنة وآ-م في 
العضDت وصداع والتھاب في الحلق، يتبعھا تقيؤ وإسھال 
وظھور طفح جلدي واختDل في وظائف الكلى والكبد، 
واrصابة في بعض الحا-ت بنزيف داخلي وخارجي على حد 
سواء ( مثل نزيز الدم من اللثة وخروج الدم في البراز). 
وتظھر النتائج المختبرية انخفاضاً في عدد الكريات البيضاء 
 والصفائح الدموية وارتفاعاً في معد-ت إفراز الكبد ل�نزيمات.

تتوقف جودة مكافحة فاشية المرض على تنفيذ مجموعة من  
التدخDت، أ- وھي تدبير الحا-ت عDجياً وترصد مخالطي 
الحا-ت وتتبعھم وتقديم خدمة مختبرية جيدة وا-ضطDع 
بمراسم الدفن ا�من والتعبئة ا-جتماعية. ومن الضروري 
إشراك المجتمع المحلي في اXمر لتكليل مكافحة فاشيات 
المرض بالنجاح. وتوعية اXفراد بعوامل خطر اrصابة بعدوى 
اrيبو- وتدابير الوقاية منھا التي بإمكانھم اتخاذھا من 
الوسائل الفعالة لتقليل معدل انتقال عدواھا بين صفوف 
البشر. وفيما يلي عدة عوامل ينبغي أن تركز عليھا رسائل 

 تقليل مخاطر المرض:
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تقليل خطورة انتقال عدوى الـمـرض مـن الـحـيـوانـات  •
الناجمة عن مuمسة خفافيش الفاكھـة  البرية إلى اrنسان

أو القردة/ النسانيس المصابة بعدوى المرض وتناول لـحـومـھـا 
النيئة. وينبغي مناولة الحيوانات بارتداء القفازات وغـيـرھـا مـن 
المuبس الواقية المناسبة، كما ينبغي أن تُطھى مـنـتـجـاتـھـا 

 جيداً (من دماء ولحوم) قبل تناولھا.

تقليل خطورة انتقال عدوى المرض من إنسان إلى آخر  •
بسبب المخالطة المباشرة أو الحميمة لمرضى يبدون أعـراض 
اHصابة باHيبوB، وخصوصا سوائل أجسامھم. وينـبـغـي ارتـداء 
القفازات ومعدات الحمـايـة الـuزمـة عـنـد رعـايـة الـمـرضـى 
المصابين بالعدوى في المنازل. ويلزم المداومة عـلـى غسـل 
اليدين بعد زيارة المرضى في المستشفى، وكذلك بعد رعايـة 

 المرضى في المنزل.

اتباع ممارسات فورية وآمنة  تشمل تدابير احتواء الفاشية    ••••
في دفن الموتى، وتشخيص افراد الذين قد يكونون من 
مخالطي شخص مصاب بعدوى اHيبوB، ورصد صحة مخالطي 

يوماً، وأھمية عزل اصحاء عن المرضى  ٢١المرضى لمدة 
للحيلولة دون استمرار المرض في اBنتشار، وأھمية اتباع 
ممارسات النظافة الشخصية كما ينبغي والحفاظ على بيئة 

 نظيفة.

أكد المھندس احمد سيد أحمد مدير إدارة الكراكات بھيئة قناة 
السويس، ان مشروع حفر القناة الجديدة بدأ بعدة مراحل 
وھى مرحلة التصميم واختيار التصميم ا-مثل، ثم إعداد 
الرسومات التنفيذية ثم مرحلة التنفيذ، وتشمل مرحلة الحفر 

 على الجاف ثم مرحلة التكريك في المياه.

حيث نسبق المراحل المخطط لھا حيث كان من المخطط 
يوما من مرحلة الحفر على الناشف ولكن تم  ٩٠الدخول بعد 
 يوما فقط -نجاز المشروع في توقيته المحدد. ٣٦الدخول بعد 

أمتار وبعدھا  ٩وأضاف ان مرحلة التكريك وصلت إلى عمق 
 ١٢تدخل كراكات أخرى في مراحل تالية للعمل حتى عمق 

مترا ، ثم تدخل كراكات أخرى متتالية للعمل على أعماق اكبر 
من الكراكات العمDقة  «الصديق”   ، ويشير إلى أن الكراكة

مليار جنيه ، وقناة السويس تمتلك  ١,٧التي يصل ثمنھا إلى 
أسطول ضخم من الكراكات يكفى Xعمال الصيانة العادية 
والحفاظ على المجرى المDحي لقناة السويس، والدخول 
في مشروع عمDق -بد من ا-ستعانة ببعض الشركات 
اXخرى للمساعدة في التنفيذ مع أسطول كراكات قناة 

 السويس .

وأضاف إن معد-ت التكريك اليومية تكون في البداية قليلة 
 ٣إلف م ٢٠و  ١٨للغاية وتصل ا�ن إلى معد-ت تتراوح ما بين 

يوميا ، وفى الظروف العادية يتم تحقيق ضعف ھذا الرقم ، 
 ٣مليون م ٢٥بينما سيكون المطلوب وصول المعد-ت إلى 

شھريا عند وصول كامل الكراكات ، حيث يجرى ا�ن التجھيز 
لدخول الكراكات بدون عوائق وبصورة - تؤثر على حركة 

 المDحة .

 قناة السويس الجديدة -٣



 المصادر
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ساعة منھا ساعتان أو ثDث  ٢٤وأوضح ان الكراكات تعمل 
ساعات على اXكثر Xعمال الصيانة ، ونعمل بدون توقف 
وبنظام الورديات ومن المنتظر منح العاملين يوم عيد اXضحى 

 المبارك إجازة فقط وبعدھا نستأنف العمل بدون توقف .

وأشار مدير إدارة التحركات إلى أن حفر قناة السويس 
الجديدة يعد أكبر عملية تكريك في العالم من حيث المعد-ت 
وليس الكم ، حيث قامت ھيئة قناة السويس بعمليات أكبر 

مترا  ٤٨من حفر القناة الجديدة ، أثناء زيادة غاطس القناة من 
قدما حيث  ٦٦مترا إلى غاطس  ٥٢مترا ومن غاطس  ٥٢إلى 

كانت كميات الحفر اكبر، ولكن المشكلة ا�ن اننى احتاج إلى 
معد-ت قياسية للحفر ، حيث تكون في الظروف العادية من 

شھريا، ولكن نسعى في المشروع  ٣مDيين م ١٠إلى  ٨
وھى معد-ت غير  ٣مليون م ٢٥الجديد إلى أن تصل إلى 

مسبوقة، من جانبه قال اللواء أركان حرب كامل الوزيرى 
رئيس أركان الھيئة الھندسية للقوات المسلحة والمشرف 
العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة في تصريحات 

إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  خاصة ل�ھرام:
بدراسة إقامة مجموعة جديدة من اXنفاق ، وذلك بخDف 

 مجموعة اXنفاق التي تم ا-تفاق عليھا مسبقا. 

وأوضح أن اXنفاق الجديدة التي يجرى دراسة إقامتھا تضم 
ثDثة أنفاق بجنوب اrسماعيلية ، وثDثة أنفاق أخرى شمال 
السويس مشيرا إلى انه يجرى التخطيط rقامة ھذه 
المجموعة الجديدة ، وذلك بخDف مجموعة اXنفاق التي تم 
ا-تفاق على إقامتھا بالفعل وتضم ثDثة أنفاق بمحافظة 

 بورسعيد وثDثة أنفاق أخرى شمال محافظة اrسماعيلية.

وأوضح الوزيرى أن الھدف من إقامة ھذه اXنفاق استكمال 
ربط المحاور الرئيسية شرق وغرب قناة السويس وربط 
سيناء بالوطن ا-م، مشيرا إلى انه يجرى ا�ن التعاقد مع 
المكاتب ا-ستشارية -ختيار مكتبين استشاريين احدھما 
ل�شراف على مجموعة أنفاق اrسماعيلية واXخر ل�شراف 
على مجموعة أنفاق بورسعيد ، وذلك بالتعاون مع الھيئة 
الھندسية للقوات المسلحة والھيئة القومية ل�نفاق واللتين 
سيشاركان في التصميمات واrشراف على التنفيذ ، ولفت 
إلى انه سيتم البدء في أقامة اXنفاق بعد ا-نتھاء من التعاقد 

 مع الشركات وتوريد الماكينات.

وحول الھدف من إقامة قنوات ا-تصال والقنوات الفرعية ، 
أشار الوزيرى إلى أن قنوات ا-تصال الھدف منھا الربط بين 
القناة الرئيسية والقناة الجديدة ، وذلك بھدف تسھيل حركة 
اللنشات والقاطرات ولنشات الخدمات التابعة لھيئة قناة 
السويس عند تشغيل القناة الجديدة ، باrضافة إلى 
استغDلھا في الوقت الحاضر لدخول كراكات ھيئة قناة 
السويس المشاركة في عمليات التكريك بالقناة الجديدة ، 
وأوضح الوزيرى أن الھدف من إقامة القنوات الفرعية ھو 

 استغDلھا في إقامة المنشآت اXماكن السياحية والسكانية.

وأكد المشرف العام على المشروع انه يجرى التجھيز لدخول 
كراكات جديدة من موقعين جديدين ، حيث سيتم دخول ھذه 
الكراكات بعد عيد اXضحى المبارك مؤكدا انه من المخطط 

 كراكة في توقيت واحد. ٢٠عمل 

وأضاف الوزيرى أن العمل ما زال قائما في تجھيز أجناب 
القناة للقيام بأعمال التدبيش، مشيرا إلى أن ھذا العمل 
يستغرق وقتا وذلك لحاجتھا إلى الدقة في المسافات 
والميول ، مشددا على انه تم ا-نتھاء من إعداد الرسومات 

 الخاصة بأعمال التدبيش.

وفى سياق متصل، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس 
جامعة قناة السويس واللواء احمد القصاص محافظ 
اrسماعيلية وبالتعاون مع جامعات إقليم قناة السويس 
والمراكز والمعاھد البحثية ومؤسسات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص الوطني ، تنظم أكاديمية البحث العلمي 

دور البحث العلمي والتكنولوجيا في » مؤتمرا تحت عنوان
وذلك خDل الفترة  «دعم مشروع تنمية محور قناة السويس

سبتمبر الحالي وحتى اXول من أكتوبر المقبل بقاعة  ٣٠من 
 المؤتمرات بجامعة قناة السويس.
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