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 إعداد0 أماني عاشور

رئيس ميناء دمياط يستعرض مع الـعـامـلـيـن إنـجـازات 

 الميناء و تفعيل منظومة النقل النهري

111100100 

عقد اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط اجتماعه 

الدوري بالعاملين، حيث بدأ االجتماع باستعراض آخر 

المستجدات بالميناء وعلى رأسها النجاح فى تفعيل منظومة 

النقل النهرى بإعتبارها أحد الوسائط المتعددة المتوفرة 

بالميناء و ذلك وفقاً للرؤية العامة بتعظيم المنقول من البضائع 

نهرياً وما لذلك من فائدة فى الحفاظ على الطرق البرية 

وحضر االجتماع نواب رئيس مجلس   .  وخفض نسب الحوادث

اإلدارة وقيادات الهيئة وعدد من العاملين يمثلوا إدارات الهيئة، 

وتم مراعاة التباعد المكانى واإلجراءات االحترازية، 

االجتماع إلى عدة نقاط أهمها نجاح الهيئة فى  وتطرق 

التطبيق الصارم لإلشتراطات الخاصة باألمن والسالمة و 

التوافق البيئى فى جميع الساحات والمخازن داخل الميناء 

خاصًة فيما يتعلق بالتعامل مع البضائع ذات الطبيعة الخاصة 

وهو األمر الذى أشاد بها أعضاء لجان التفتيش الذى 

كما أثنى اللواء وليد عوض، على  . استقبلهم الميناء مؤخراً 

النجاحات التى حققتها الهيئة فى العديد من المجاالت ومنها 

تطوير الهيكل اإلدارى وتسوية الحاالت الوظيفية للمستحقين 

بعدالة، وفى نهاية اإلجتماع طالب رئيس الهيئة العاملين ببذل 

المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم 

 والرقى للميناء.

0.com7https:00www.youm 

رئيس ميناء دمياط يوجه باالستعـداد لـمـواجـهـة األثـار 

  المحتملة للطقس السيئ

1111001002 

فى اطار اإلستعداد لمواجهة األثار المحتملة لموجة الطـقـس 

السيئ المتوقع حدوثها خالل األيـام الـقـادمـة وجـه رئـيـس 

مجلس اإلدارة بتـشـكـيـل مـجـمـوعـة طـوارر مـن اإلدارات 

المختصة للعمل على مدار الساعة  وأيام الـعـطـالت بـ ـرض 

مواجهة أى حدث طارر قد ينتج عن سـوء األحـوال الـجـويـة 

وهطول األمطار بحيث تتولى مجموعة الطوارر تنفيـذ خـطـة 

التعامل بعد مراجـعـةحـالـة السـاحـات واألرصـفـة والـطـرق 

الشريانية واألسطح   والتأكد من جاهزية محطات المـعـالـجـة   

 و خطوط الصرف وعملها بكفاءة .
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ميناء دمياط يؤكد قدرته على استقبال سفن الـحـاويـات 

 .العمالقة 

111100104 

تأكيدا لمكانة ميناء دمياط كوجهة مفضلة لسـفـن الـحـاويـات 

العمالقة التابعة لكبري الخطوط المالحية العالمية ، استقـبـل 

( الـتـى تـرفـع  MILANO BRIDGEالميناء سفينة الحاويات ) 

( قـادمـة مـن مـيـنـاء                 ONEعلم بنما و الـتـابـعـة لـخـط ) 

مـتـراً  و عـر ـهـا  022جدة السعودى والسفينة يبلغ طولها 

متراً و تبلغ حمـولـتـهـا الـكـلـيـة  04.11متراً و ب اطس  10.11

ألـف     04طن وحمولتـهـا الـقـصـوى حـوالـى 011212حوالى 

 حاوية مكافئة .

حاوية مكافئة،       0094حيث قامت السفينة بتفريغ وشحن 

  و من المقرر أن ت ادر متجهه إلى ميناء برشلونة بأسبانيا .

 كما قام الميناء بأستقبال سفينة الحاويات 

 (NEW YORK EXPRESS  التى ترفع علم ألمانيا و الـتـابـعـة )

( األلمانـى قـادمـة مـن مـيـنـاء جـنـو  Hapag-Lloydلخط ) 

متـراً و  43متراً و عر ها  022األيطالى والسفينة يبلغ طولها 

 040121متراً و تبلغ حمولتها الكلية حـوالـى  00.21ب اطس 

ألف حاوية مكـافـئـة،حـيـث  04طن وحمولتها القصوى حوالى 

حاوية مكافئة، ومن جانبه  929قامت السفينة بتفريغ وشحن 

أكد اللواء بحري ا.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس إدارة هـيـئـة 

ميناء دمياط أن الميناء يسير وفقاً لمخـطـط زمـنـي مـدروس 

لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير والـتـحـديـث خـاصـًة بـعـد 

الجهود التى بذلتها الهيئة لتعميق الممر المالحى ليصل إلـى 

متراً لتتوافق مـع  01.11متراً وحوض الدوران إلى  02غاطس 

غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية وتوفير الدعم الـفـنـي 

إلدارة المحطة آلياً بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات 

والبضائع ، كما أكد على اتخاذ كافة اإلجراءات لتعزيـز مـكـانـة 

الميناء كواحد من أهم الموانئ المحورية في حـوض الـبـحـر 

 المتوسط بتضافر جهود جميع الجهات العاملة بالميناء .

0https:00www.dpa.gov.eg 
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رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك في إفـتـتـاح مـؤتـمـر 

   ( 9النقل الدولي واللوجيستيات ) مارلوج 

1111001000 

شارك اللواء بحري أ.ح 0 وليد عوض رئـيـس مـجـلـس إدارة 

هيئة ميناء دمياط في فاعـلـيـات مـؤتـمـر الـنـقـل الـدولـي 

والذي  1111واللوجيستيات ) مارلوج ( في نسخته التاسعة 

تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والـتـكـنـولـوجـيـا والـنـقـل 

البحري تحت عنوان ) أثر الثورة الصنـاعـيـة الـرابـعـة عـلـى 

برامج استدامة الموانئ العالمية (   –تكامل الموانئ والمدن 

الحـفـل  حضر ، اكتوبر  01_    01والذي يستمر في الفترة من 

الذى أقيم بمقر االكاديمية بأبى قير بمحافظة اإلسـكـنـدريـة 

رئيس قطاع النقل البحري نائباً عن الفريق مهندس0 كـامـل 

الوزير وزير النقل  ، ورئيس هيئة قناة السويس ، و أ.د 0 دينا 

الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربـيـة ، 

ورئيس األكاديمية العربية للعلوم والـتـكـنـولـوجـيـا والـنـقـل 

البحري ، ومحافظي االسكندرية ومطروح ، وعدد من سفراء 

وقناصل الدول وعدد من رؤساء هيئات الـمـوانـئ الـعـربـيـة 

وممثلي المنظمات البحرية الدولية ، ومتحدثين من الـعـديـد 

 من الدول العربية واالوربية .

ويشارك في تنظيم المؤتمر لهذا العام مؤسسة ميناء 

فالينسيا االسباني ، وميناء انتويرب البلجيكي واتحاد موانئ 

البحر المتوسط ، وعدد من المنظمات والشركات الدولية 

المتخصصة في المجال البحري . ومن المقرر أن تعقد 

فاعليات جلسات المؤتمر هذا العام عبر تقنية البث المباشر 

عبر تطبيق زووم بمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء 

هيئات الموانئ العربية والدولية وأساتذة الجامعات 

والمتخصصين في مجال النقل البحري ومتحدثين من عدد 

من دول العالم .ويعد مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات 

) مارلوج ( حدث سنوي دولي هام يحرص ميناء دمياط على 

المشاركة فيه لتبادل الخبرات والتجارب مع الحضور من 

الخبراء الدوليين ومتابعة آخر األحداث والمستجدات في 

مجال النقل البحري وكذلك المشاركة في و ع التوصيات 

التي ساهمت وتساهم في االرتقاء بصناعة النقل البحري 

 في الدول العربية .

/https:00www.dpa.gov.eg 

ميناء دمياط يعرض تجربته فى المشاركة المجـتـمـعـيـة 

 أمام جمعية موانئ المتوسط

111100102 

شاركت هيئة ميناء دمياط فى االجتماع األول للمبادرة الـتـى 

تهدف إلى تعزيز دور المشاركة الـمـجـتـمـعـيـة فـى مـوانـئ 

برعاية مـؤسـسـة الـتـعـاون  ON LINE المتوسط، والذى عقد

األوروبي العابر للحدود التابعة لالتحاد األوروبى، التعـاون مـع 

جمعية موانئ المتوسط، حيث تهدف المبادرة إلـى تـفـعـيـل 

أنشطة التعاون بين دول المنطقة وتنـفـيـذ ودعـم األنشـطـة 

والتى تستهـدف   المختلفة فى أطار سياسة الجوار األوروبية، 

تعزيز التبادل التجارى وتطـويـر قـدرات الشـبـاب والسـيـدات 

  . وتزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل فى تـلـك الـدول

ومن جانبه أو ح اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيـئـة 

ميناء دمياط، أن مشاركة ميناء دمياط فى ذلك االجتماع يهدف 

فى المقام األول إلى اطالع الحا رين علـى الـجـهـود الـتـى 

تبذلها هيئة الميناء فى مجال المشاركة المجتمعـيـة، خـاصـًة 

تدريب طلبة الجامعات وحديثى التـخـرج، وذلـك لـتـأهـيـلـهـم 

وتزويدهم بالخبرات الالزمة لسوق العمـل، وكـذلـك الـجـهـود 

المستمرة فى الحفاظ على البيئة باعتبارها أحد أركان أهداف 

الجودة التى تراعيها الهيئة أثناء اقامتهـا مشـاريـع الـتـطـويـر 

والتحديث  من خطة التنمية المستدامة، ويعد مينـاء دمـيـاط 

الميناء المصرى الوحيد المشارك فى هـذا االجـتـمـاع الـذى 

 يشهد مشاركة العديد من موانئ دول حوض البحر المتوسط

 تدريب عملى ناجح على مكافحة حريق  بميناء دمياط

1111001009 

أجرت الهيئة تدريباً عملياً بإفتراض حدوث حريق بمخزن خاص 

حيث تم إخطار مركز العمليـات  ألحد الشركات العاملة بالميناء

بالهيئة إكتشاف أحد العاملين بالمخزن إنبعاث أدخنة وحـدوث 

حريق بجوار البضائع المخزنة مع قيام فريق الطوارر الخـاص 

بالشركة والمدرب على مواجهة الظروف الطارئة بـالـتـعـامـل 

المبدئى بإمكانياته الذاتية بالتزامن مع توجيه مركز العملـيـات 

لإلدارات المختصة و قسم الحماية المدنية بشرطـة الـمـيـنـاء 

بالتوجه إلى مكان الحريق حيث تمت السيـطـرة عـلـيـه وتـم 

إعالن انتهاء التـدريـب بـنـجـاح دون خسـائـر فـى األرواح أو 

األصول .وقد أظهر التدريب سرعة إستجابة جميع الجهات في 

المشاركة في تنفيذ المهام المكلفـة بـهـا خـاصـة الـتـعـاون 

والتنسيق بين الهيئة والشركات العاملة بالمينـاء والـحـمـايـة 

 /https:00www.dpa.gov.egالمدنية .                                 
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فى احتفال اليوم البحرى العالمى ميناء دمـيـاط يـفـوز 

بجائزة أفضل ميناء فى التحـول الـرقـمـى وتـطـبـيـق 

 منظومة التش يل اآلنى للسفن.

1111001011 

تتويجاً لجهود هيئة ميناء دميـاط فـى تـطـبـيـق الـخـدمـات 

الرقمية وتطوير النظم اآللية للتيسير على العمالء فاز ميـنـاء 

دمياط بجائزة ) أفضل ميناء فى التحول الرقمـى وتـطـبـيـق 

( وذلـك  Just In Time  –منظومة التش يل اآلنى للسفـن 

الـتـى أقـيـمـت  1111خالل إحتفالية اليوم البحرى العالمى 

تحت شعار ) نقل بـحـرى مسـتـدام لـكـوكـب مسـتـدام ( 

باألسكندرية برعاية وحضور الفريق مهندس 0 كامل الـوزيـر 

وزير النقل ، ومحافظ االسكندرية ، والدكتور 0 هشام عرفات 

وزير النقل السابق ، ورئيس قطاع النقل الـبـحـري ورئـيـس 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والـنـقـل الـبـحـري ، 

ورؤساء الموانئ ، ولفيف من خبراء النقل البـحـري وأعضـاء 

حيث قام الفريق مـهـنـدس 0 كـامـل   السلك الدبلوماسي.

الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحرى أ.ح 0 ولـيـد عـوض 

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى أو ح أن فـوز 

ميناء دمياط بهذ  الجائزة جاء نتيجة لنـجـاح الـجـهـود الـتـى 

قامت بها هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتـطـبـيـق عـدد مـن 

المنظومات اآللية و خدمات التحول الرقمى ب رض تيسيـر و 

تبسيط االجراءات ورفع كفاءة التش يل و االرتقاء بمنـظـومـة 

الحركة بالميناء . حيث نجحت الهيئة في الربط الشبكي مـع 

المجتمع المينائي بواسطة شبـكـة ألـيـاف تـربـط مـعـظـم 

الجهات الحكومية العاملة بالميناء مثل الجـمـارك والـرقـابـة 

على الصادرات والواردات والحجر الصحي ومصلحة الكيمياء 

وشرطة الميناء وكذلك جميع التوكيالت المالحية والشركـات 

 APN-Networkباإل افة إلى ت طية الميناء بشبكة م لقة ) 

كما تم الربط مع مشروع المحول الـرقـمـي   G4( بتكنولوجيا 

G2G  بوزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتكـامـل مـع

مصلحة الضرائب والسجل التجاري والتأمينات على األفـراد 

وكـذا   والمنشآت والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء.

نجحت الهيئة في تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تـم 

دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن والتي تتضمن

)هيئة الميناء وقطاع النقل البحـري و مصـلـحـة الـجـمـارك 

والحجر الصحي والهيئة المصرية لسالمة المالحة البـحـريـة 

والجوازات وشرطة الميناء ( ليقوم العميل بسداد مستحقات 

كـمـا   الجهات  من فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلـكـتـرونـيـاً.

 Justقامت الهيئة بتطبيق منظومة التش يل اآلنى للسفن )

In Time  بهدف توفير الوقت و خفض التكاليـف و تـقـلـيـل )

االنبعاثات الضارة من السفن داخل وخارج الميناء والـوصـول 

إلى صفر انتظار للسفن فى منطقة االنتظار الخارجى وهـو 

ما يتفق مع شعار اليوم البحري الـعـالـمـي لـهـذا الـعـام ، 

وأ اف عوض أن نجاح الهيئة فى تطبيق تلك الـمـنـظـومـات 

 جاء نتيجة للتنسيق الكامل و المستمر الذى تقوم به الهيئة. 

 https:00www.dpa.gov.eg 

رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك في جلـسـة الـتـشـاور 

المجتمعي لمشروع شـركـة السـويـس لـمـشـتـقـات 

 الميثانول

111100001 

شارك اللواء بحري ا.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئـة 

ميناء دمياط في جلسة التشاور المجتمعي الـتـي نـظـمـتـهـا 

شركة السويس لمشتقات الميثانول لعـرض نـتـائـج دراسـة 

تقييم التأثيرات البيئية واإلجـتـمـاعـيـة لـمـشـروع مشـتـقـات 

حضر جلسة التشاور   الميثانول المخطط اقامته بميناء دمياط .

السكرتير العام لمحافظ دمـيـاط ، و رئـيـس مـجـلـس إدارة 

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، ورئيـس مـجـلـس 

إدارة شركة السويس لمشتقات الميثانول، و مـمـثـلـيـن مـن 

وخـالل   أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط .

كلمته بالجلسة أو ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمـيـاط 

أهمية عقد هذا الحوار المجتمعي بهدف تـعـريـف الـمـجـتـمـع 

المدني في محافظة دمياط بالمشروع وأهمـيـتـه بـإعـتـبـار  

إ افة جديدة لإلقتصاد القـومـى  ـمـن مـنـظـومـة تصـنـيـع 

 البتروكيماويات ، 

وأ اف أن الهيئة وفرت كـافـة الـمـقـومـات الـالزمـة إلقـامـة 

المشروع من إجراءات أمنية وتأمينية وبيئـيـة ونـقـل مـتـعـدد 

الوسائط وقدرة على تأمين تداول وتخـزيـن الـبـضـائـع داخـل 

الميناء خاصة مع التزام ميناء دمياط باألكواد الدولية والقوانيـن 

المصرية فيما يخص توافر وسائل الحماية المدنية ومكـافـحـة 

الحريق واإللتزام بقواعد األمن والسالمة والصحـه الـمـهـنـيـة 

والحصول على شهادات الجودة العالمية المختلفة ، كما يوجد 

بالميناء أول وأكبر محطة رصد بيئـي تـم ربـطـهـا بـالشـبـكـة 

القومية للرصد البيئي في الموانئ المصرية ، كما كان مـيـنـاء 

دمياط سباقاً في اإللتزام بـتـطـبـيـق رقـابـة دولـة الـمـيـنـاء 

بالتفتيش على السفن وااللتزام بـالـمـدونـة الـدولـيـة ألمـن 

 . ISPSالسفن والمرافق المينائية 

https:00www.dpa.gov.eg 
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رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك في المعرض   
 والمؤتمر الدولي الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات

1111000011 

شارك اللواء بحري ا.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة  

ميناء دمياط في فاعليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر 

 Transالدولي للنقل الذكي للشرق األوسط وإفريقيا       )

MEA 2020 الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية و تفضل )

بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

وبحضور رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس0 كامل الوزير 

وزير النقل و عدد من الوزراء . وأو ح اللواء بحري ا.ح 0 وليد   –

عوض أن هيئة ميناء دمياط كانت في مقدمة المشاركين 

 من جناح وزارة النقل ، حيث تم عرض وسائل تو يحية 

وفيلما دعائياً تناول أهم المزايا والفرص االستثمارية المتاحة 

بالميناء والتي حازت اهتمام الحضور من الخبراء 

والمتخصصين والشركات العاملة في مجال النقل البحري 

والخدمات اللوجيستية. وعلى هامش المعرض شارك رئيس 

مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي 

ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البرية وكان أهمها 

ندوة بعنوان ) دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية ( 

بحضور الفريق مهندس 0 وزير النقل ، و وزير المالية ، ورئيس 

هيئة قناة السويس ، ورئيس الهيئة اإلقتصادية لتنمية محور 

قناة السويس و التي تحدث فيها عوض مو حاً أن المعرض و 

المؤتمر الدولي الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات يناقش 

هذا العام العديد من المو وعات ذات الصلة بالتحول نحو 

الرقمنة وتفعيل كافة خدمات النافذة الواحدة واالتجا  الي 

إل اء التعامل بالمستندات الورقية واالعتماد على النظم 

الرقمية في صناعة النقل.وهو ما يأتي متسقاً مع نجاح هيئة 

ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات اآللية و 

خدمات التحول الرقمى ب رض تيسير و تبسيط االجراءات 

ورفع كفاءة التش يل واالرتقاء بمنظومة الحركة بالميناء . و 

أشار إلى نجاح الهيئة في الربط الشبكي مع المجتمع 

المينائي و معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء .. 

( )APN-Networkباإل افة إلى ت طية الميناء بشبكة م لقة 

،   كما تم الربط مع مشروع المحول الرقمي  G4بتكنولوجيا 

G2G  بوزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع

مصلحة الضرائب والسجل التجاري والتأمينات على األفراد 

والمنشآت والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، وكذا 

نجحت الهيئة في تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم 

دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن بحيث يقوم 

العميل بسداد مستحقات هذ  الجهات  من فاتورة واحدة 

ولجهة واحدة إلكترونياً. ويعد فوز ميناء دمياط بجائزة أفضل 

ميناء في مجال التحول الرقمي خالل احتفالية اليوم البحري 

دليال على تحقيق الميناء الريادة في مجال  1111العالمي 

  التحول الرقمي بين الموانئ المصرية .

https:00www.dpa.gov.eg  

 

رئيس هيئة ميناء دمياط : نستهدف رفع التصنيف   
 الدولي للموانئ البحرية وتحويلها إلي موانئ خضراء

111100002 

أعلن اللواء بحري أ.ح وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة 

ميناء دمياط نجاح الميناء في إستخدام أوناش شحن وتفريغ 

صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك بعد توفير الهيئة 

وحدات متنقلة تنظم إمداد هذ  األوناش بالطاقة الكهربائية 

بالجهد المناسب لقدرته كبديل عن تش يلها بالوقود 

وا اف عوض ان ذلك يعد تماشياً مع إستراتيجية    التقليدي.

النقل البحري المصري لرفع التصنيف الدولي للموانئ 

البحرية وتحويلها إلي موانئ خضراء تراعي البعد البيئي في 

سبق لميناء دمياط بين الموانئ المصرية وذلك للمساهمة 

في تقليل اإلنبعاثات الضارة والضو اء وتخفيف الحمل 

وأو ح رئيس مجلس اإلدارة أن تنفيذ تلك الخطوة  . البيئي

يأتي  من الخطة المو وعة لتحويل ميناء دمياط إلي ميناء 

أخضر عبر تنفيذ العديد من الضوابط واإلشتراطات والمعايير 

البيئية المطلوبة ولفت الي انه سيتم متابعة إلتزام الشركات 

المتعاملة مع الميناء باإلشتراطات البيئية وتطوير المساحات 

الخضراء وتوفير وحدات التطهير للمسطح المائي  وذكر ان 

هذا النجاح ياتي في تش يل هذ  األوناش بالكهرباء 

إستكماالً للنجاح الذي حققه ميناء دمياط في تزويد السفن 

المتراكية علي األرصفة بالكهرباء كبديل إلستخدام محركاتها 

  التي تعمل بالديزل حفاظا علي البيئة البحرية .

 رئيس ميناء دمياط يتفقد تأمين المخازن والساحات

1111001002 

فى اطار خطة الدولة للتخلص من المهمل و الرواكد 

بالمخازن والساحات قام اللواء بحرى وليد عوض رئيس 

مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط يرافقه اللواء بحرى نائب 

رئيس مجلس اإلدارة للتش يل بجولة تفقدية للمخازن           

والساحات بالميناء،حيث أصدر تعليمات مشددة ووا حة 

برفع درجة اإلستعداد القصوى لحين التخلص من  البضائع 

المهملة و الرواكد بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات 

المعنية وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة والتأكيد على تمام 

جاهزية مهمات السالمة والصحة المهنية ووسائل 

وتوافر االشتراطات الخاصة بأساليب تأمين كافة  اإلطفاء

 أنواع البضائع المخزنة طبقاً للمعايير الدولية .
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لجنة متخصصة تتفقد عمليات تأمين تداول وتخزين 
 البضائع بميناء دمياط

1111000001 

استقبل اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مجـلـس إدارة 

هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة تقييم الو ع الحالى لعمليات 

تأمين تداول وتخزين البضائع بالموانئ المصرية والتى تضم 

كافة الجهات المختصة ، فى زيارة تهدف الى الوقوف علـى 

جهود الهيئة فى هذا الشأن .   جاء ذلـك بـحـضـور الـلـواء 

بحري ا.ح  أحمد العواد نائب رئيس مجلس اإلدارة للتش يل 

، واللواء بحري ا.ح شريف إسماعيل نائب رئـيـس مـجـلـس 

اإلدارة للتخطيط واالستثمار وقيادات الهيئة حيث تم تقـديـم 

عرض تو يحى عن الميناء ومحطاته الـمـخـتـلـفـة تـنـاول 

االجراءات المتبعة داخل ميناء دمياط فيمـا يـخـص تـأمـيـن 

تداول البضائع الخطرة ومدى التزام تلك االجراءات بـالـكـود 

األمنى الدولى والقوانين المصرية من حيث اتبـاع اجـراءات 

االمن والسالمة وتوافر وسائل الحماية المدنية ومالءمـتـهـا 

لطبيعة كل نوع من أنواع البضائع ، وكذلك خطط الـطـوارر 

التى تطبقها الهيئة والشركات العامـلـة بـالـمـيـنـاء طـبـقـاً     

 لـــلـــكـــود الـــعـــالـــمـــى لـــلـــبـــضـــائـــع الـــخـــطـــرة .                    

ثم قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية تفقدوا خاللها عدداً مـن 

الشركات العاملة فى مجال تداول البضائع ذات الـطـبـيـعـة 

الخاصة حيث قاموا بمراجعة خـطـط الـتـأمـيـن والـطـوارر 

الخاصة بتلك الشركات ، كما شاهدوا عددا مـن الـبـيـانـات 

العملية باالشتراك مع مختلف الجهات المختصـة لـكـيـفـيـة 

مجابهة األحداث الطارئة منها التعامل مع اشـتـعـال بـعـض 

المواد الصلبة داخل أحد مـخـازن شـركـة مـن الشـركـات 

العاملة بالميناء ، وكيفية حماية مادة نترات االمونيـوم فـي 

حاالت المطر ، وكذلك مكافحة حريق فـي أحـدى السـفـن 

وكيفية تأمين عملية شحن وتفريغ البضائـع الـخـطـر  مـن 

البحر ، والتعامل مع تسريب لمادة االيثيلين على الرصيف ، 

وبيان عملي لمكافحة تلوث بحري في حوض الـمـيـنـاء.ثـم 

انتقلت اللجنه إلى ساحة الحاويات الخطرة بشركة دمـيـاط 

لتداول الحاويات والبضائع واطلعوا على االجراءات الخـاصـة 

 بتأمين تلك الحاويات . 

جدير بالذكر أن اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس 

إدارة هيئة ميناء دمياط سبق وأن أصدر تعليمات بالتنسيق 

المستمر مع الجهات المعنية و عمل جوالت تفتيش 

للساحات والمخازن الخاصة بالهيئة وجميع الشركات 

العاملة فى مجال تداول البضائع الخطرة ، وعقد لقاءات مع 

مسئولى تلك الشركات بحضور ممثلى الجهات المعنيه فى 

الميناء للتأكد من تحقيق أعلى معدالت األمن والسالمة 

فيما يخص إجراءات الشحن والتفريغ لتلك البضائع منذ 

وصول السفينة و مروراً بتخزينها وحتى م ادرة الشحنة 

 الميناء .

https:00www.dpa.gov.eg 

لمحطة  «RTG» أوناش ساحة عمالقة 0وصول 
 حاويات دمياط

111100103 

تسلمت شركة دمياط لتداول الحاويات والـبـضـائـع الـعـامـة 

أوناش  0عدد ” إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري“

 ZHEN HUAمؤخًرا،قادمة على السفينة  RTG ساحة عمالقة

الصينية، وهي شركة عالمية مـتـخـصـصـة  ZPMC شركة 19

في صناعة األوناش العمالقـة الـخـاصـة بـمـحـطـات تـداول 

وذكر اللواء محمد ابراهيم رئـيـس مـجـلـس ادارة  .الحاويات

الشركة أن تلك الدفعة تعد هي الدفعة الرابعة مـن أونـاش 

الساحة العمالقة، حيث تم بالفعل استالم الـدفـعـة األولـى 

أوناش و الدفعة الثانية فـي شـهـر  0بعدد  1103شهر يونيو 

أوناش،والدفعة الثالثة فى شهر ديسمـبـر  0بعدد  1109يناير 

أوناش. وقد أ اف رئيس شركة دمياط لـتـداول  0بعدد  1109

طـًنـا  40الحاويات والبضائع العامة، أن تلك األوناش حمولـة 

 .ارتفاع 0+1عرض و  0+2قادرة على تداول حاويات 

أنه من المنتظر دخولهم الخدمة بعد انـتـهـاء ” إبراهيم“وذكر  

الفحص واالستالم،وبذلك يصل إجـمـالـي أونـاش السـاحـة 

أونـاش  01يقابله عـدد  RTG ونش 00العمالقة العاملة إلى 

رصيف عمالقة، وهذا العدد مناسب تماما لكي يكـون هـنـاك 

تكافؤ بين معدات الساحات والرصيف وتسير منظومة العمـل 

وحصلت الشركـة فـي  .في الشركة بشكل سهل و متكامل

، عـالوة 2و 1نوفمبر من العام الما ي على أرصفة جديدة  

ومـن الـمـقـرر أن تـزيـد . 4،  0،  1، و 0على ادارة األرصفة 

مـلـيـون  0.4األرصفة الجديدة من الطاقة االستيعابيـة مـن 

وتصل تكلفة الـمـشـروع   .مليون حاوية سنويًا 0.3حاوية إلى 

مليون جنيـه، لـيـصـبـح طـول رصـيـف تـداول  111إلى نحو 

متًرا، ويؤدى ذلـك لـزيـادة  0111متًرا بدالً من  0411الحاويات 

% وزيـادة 11إلـى  11الطاقة االستيعابية للـمـحـطـة مـن 

السعة، بما يسمح لتكتالت الخطوط المالحية العمالقة اختيار 

ذكر أن ي .محطة الحاويات ذات اإلمكانات الكبيرة للتعامل معها

ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع 

مـلـيـون  0.121قرابة  1109العامة فقط، وتداولت خالل عام 

، بـيـنـمـا تـداولـت 1103مليون حاوية فى  0.0حاوية، مقابل 

 .1109مليون جاوية في  0.01

https:00almalnews.com0 
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 بالصور : جوالت ميدانية عديدة وعالمات مضيئة يسطرها كل يوم  

 اللواء بحري اركان حرب وليد مصطفى عوض  

 رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط    
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اعداد0 أماني عاشور 

A Quarterly E-Publication by DPA  

 VAXالجديدة COSCOتطلق خدمة  APMTمحطة 

1111001019 

عن خدمة نقل  )APM Terminals )APMTكشفت شركة 

مكوكية جديدة بين محطتها الجديدة شبه اآللية في 

بإيطاليا وميناء  Vado Ligureأعماق البحار في ميناء 

Piraeus  المملوك لشركةCOSCO . 

الجديدة ستعمل على  VAXقال مش لوا المحطة إن خدمة 

وخدمات الخط  Vado Ligureتحسين االتصاالت بين 

من وإلى الشرق األقصى والشرق  Piraeusالرئيسي من 

األوسط والهند وأوقيانوسيا وتركيا وشرق البحر المتوسط. 

أول من استخدم  "MV Atlantic South"كانت السفينة 

.  ويمكن الوصول 1111الخدمة في وقت سابق في أكتوبر 

ممًرا للبوابات  04عبر   Vado Ligureإلى ساحة ميناء 

القابلة لالنعكاس، كما يوفر مرفق السكك الحديدية الجديد 

ممرات بطول  4خارج المرسى لكل من محطتي الموانئ )

قطاًرا يوميًا ، إلى  04متًرا( وصوالً سريًعا لما يصل إلى  411

وسط وشمال أوروبا مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا ، 

 -وكذلك مناطق في شمال إيطاليا، مثل لومباردي 

Piedmont  -  Veneto - إميليا رومانيا. و عتAPM  لنفسها

% من الحاويات التي تصل أو ت ادر من  41هدًفا لنقل 

 عبر السكك الحديدية. Vadoبوابة 

هي أول مركز شبه آلي  Vado Ligureفي  APMTمحطة 

،  COSCO Shippingفي إيطاليا. وهى مشروع مشترك مع 

تتكتع المحطة ببوابة آلية بالكامل وساحة تكديس، ذو 

م قادر على التعامل مع أحدث  211غاطس يصل إلى 

مليون  0.0( وما يصل إلى ULCVsسفن الحاويات العمالقة )

 سنويًا. TEUحاوية 

Piraeus  هي المركز المتوسط لشركةCOSCO 

SHIPPING  وDiamond Line  وهي ،COSCO SHIPPING 

Group  .التي تدير جميع االتصاالت داخل أوروبا 

ميناء هامبورج يشيد بـمـرونـة الـنـقـل بـالسـكـك 

 الحديدية إلى الصين

111100002 

أظهر النقل بالسكك الحديدية مرونة أكثر في أوقات األزمـات 

المقارنة مع حركة النقل البحري، فقد أبلغ مقدمي ومش لي 

خدمات السكك الحديدية عن زيـادة فـي الـحـجـوزات خـالل 

 . جائحة الفيروس التاجي

وقد صرح ميناء هامبورج إن هذا يرجع جزئيًا إلى تعليق 

خدمات الشحن البحري والطلب المتزايد على المعدات 

الطبية. وباعتبارها أكبر ميناء للسكك الحديدية في أوروبا، 

تلعب هامبورج أيًضا دوًرا مهًما في التجارة البرية مع الصين، 

(، حيث تعمل BRIال سيما كجزء من طريق الحرير الجديد )

الجمهورية الشعبية على إنشاء منطقة اقتصادية  خمة بين 

آسيا وأوروبا وتعمل بشكل أساسي على توسيع حركة 

النقل القارى بالسكك الحديدية. فقد تم نقل أكثر من 

بالسكك الحديدية بين ميناء هامبورج  TEUsحاوية  011,111

 .1109ووجهات مختلفة في الصين في عام 

بفضل البصمة الكربونية المنخفضة والسرعة العالية ، تزداد 

شعبية نقل البضائع بالسكك الحديدية كبديل للشحن الجوي 

،  1109والبحري في التجارة الدولية. والجدير بالذكر، أنه فى 

 -وهي أهم شريك تجاري لميناء هامبورج -قامت الصين 

عن طريق النقل البحرى .  TEUsمليون   1.2بتداول حوالي 

أى ما يقرب من ثلث إجمالى الحاويات التي تمر عبر أكبر 

اتصااًل  101ميناء  في ألمانيا " هامبورج" . كما يوجد حاليًا 

 وجهة في الصين . 11مؤكًدا بين هامبورج والصين ، تخدم 

 tps:00www.porttechnology.org 

https://www.porttechnology.org/


00 

  

 

  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
ة 
ر
ش

ع
ة 
دي
حا

ال
ة 
سن

ال
  
ن 
و
الث
لث
 ا
و
ع 
اب
س

ال
د 
د
ع
ال

1
1
1
0

 
  
 

 
ة 
مي
عال

ة 
ري
ح
خبار ب

أ
 

ارتفاع أحجام التداول بموانئ دبي العالمية مـع 

 عودة االنتعاش االقتصادى

1111001011 

حققت "موانئ دبي العالمية" إنجازا جديدا خالل الربع 

بزيادة حجم التداول بعد اتجا  االقتصاد  1111الثالث من 

فقد قامت المجموعة بتداول .العالمي للتعافي من كورونا 

، 1111خالل الربع الثالث من  TEUمليون حاوية  03.0

بمختلف محطات الحاويات التابعة للموانئ الدولية التي 

تقوم بتش يلها في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمثل 

٪ في الحجم اإلجمالي على أساس 0.0زيادة بنسبة +

% على أساس المقارنة 0.9سنوي وارتفاعا بنسبة +

موانئ دولية، مدفوًعا بشكل أساسي  2المثلية في 

بأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا واألمريكتين مع أداء 

)المملكة المتحدة( ،  London Gatewayقوي لكاًل من 

وجدة )المملكة العربية السعودية( ، والسخنة )مصر( ، 

وروتردام ) هولندا( وبوابة أنتويرب )بلجيكا(. في 

األمريكتين، كان النمو مدفوًعا ببوينس آيريس )األرجنتين( 

 )كندا(.   Vancouver)تشيلي(   و    Santiagoو 

وبلغ حجم تداول جبل علي )اإلمارات العربية المتحدة( 

،  1111في الربع الثالث من عام  TEUمليون حاوية  0.4

 ٪ على أساس سنوي.4.1-بانخفاض 

وشهدت الهند تحسًنا كبيًرا في أحجام التداول مقارنة 

بالربع الثاني، الذى شهد تباطًؤا حاًدا، بينما حقق جبل 

٪ مقارنة بالربع السابق 0.4علي )اإلمارات( نمًوا بنسبة +

 حيث بدأت التجارة في المنطقة في االستقرار.

  

وعلى المستوى الموّحد، قامت محطات الحاويات بتداول 

، وهو 1111خالل الربع الثالث من  TEUمليون حاوية  01.2

% على أساس التقارير المعلنة 0ما يمثل زيادًة بنسبة +

% على أساس سنوي فيما يتعلق 0.2-وانخفا اً بنسبة 

وقد ارتفع حجم التداول في منطقة  .بالمقارنة المثلية

% بفضل  م ميناء 11.0األمريكتين وأستراليا بنسبة +

"Caucedoالواقع في جمهورية الدومنيكان ". 

 

mag.com -https:00container 

 

عـالـمـيـاً  10األونكتاد: اإلمارات تتقدم إلى المركز 

 1111في قوة أسطول النقل البحري لسنة 

1111000000 

عالمياً  10تقدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى المركز 

 921واألول عربياً في قوة أسطول النقل البحري بامتالكها 

سفينة تجارية حسب الحمولة الجافة، وفقاً لتقرير المراجعة 

الصادر عن مؤتمر األمم  1111السنوية للنقل البحري 

المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد. وبحسب التقرير، 

سفينة تحمل العلم  003 أسطول السفن اإلماراتية يضم

سفينة تحمل أعالماً أجنبية، مشيرا إلى  311الوطني ونحو 

% ليصل إلى 04  أن إجمالي الحمولة الجافة ارتفع بأكثر من

% من إجمالي 0.10لتشكل نحو  1111مليون طن في  11.2

حمولة األسطول العالمي، وأشار إلى أنه على الرغم من 

تباطؤ النمو في االقتصاد العالمي والتجارة العالمية، فإن 

عالمياً  من  00موانئ دبي العالمية ُصنفت في المرتبة 

 2ميناء للحاويات في العالم، والتي تصدرتها  11قائمة أهم 

دولة رائدة في  11موانئ صينية، وجاءت دولة اإلمارات  من 

الوقت المست رق لرسو السفن في الموانئ بعد أن سجلت 

ساعة  01.1ساعة، تلتها الصين بنحو  04.0رقماً قياسياً بلغ 

ساعة، حيث ُيعد رسو السفن لمدة  02.4ثم سن افورة بنحو 

أقصر في الميناء مؤشراً إيجابياً يدل على كفاءة الميناء 

  .والقدرة التنافسية التجارية له

 www.argaam.com 

 Levant - Black Seaتقدم خـدمـة   ZIMشركة 

Express )LBX( الجديدة 

111100100 

عن ترقية كبيرة لشبكتها لشرق  ZIMأعلنت شركة 

(تم إدراج LBXوالبحر األسود ، مع إدخال خدمة )المتوسط 

في المنطقة  ZIMلتعزيز وتوسيع نطاق خدمات  LBXخدمة 

عن طريق ت طية أوسع للموانئ والتزامن الدقيقة مع 

الرئيسية المتصلة بآسيا وأمريكا، وكذلك سعيًا  ZIMخطوط 

لتلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء في المنطقة، باإل افة 

إلى المزايا التالية: اتصال متزامن سلس بخطوط آسيا 

وأمريكا الرئيسية،خدمة متميزة إلى رومانيا مع وقت عبور 

أفضل، إبحاران آلسيا أسبوعياً وخدمة مباشرة بإسرائيل،  

خدمة البضائع المبردة من مصر وتركيا إلى موانئ البحر 

األسود، سعة إ افية للسوق الروسي،ت طية متميزة 

 وطلبات دخول إ افية للموانئ التركية.

https:00en.portnews.ru0 

https://en.portnews.ru/
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موانئ السعودية تسجل تـقـدًمـا فـي مـؤشـر اتصـال 

 شبكة المالحة البحرية مع خطوط المالحة العالمية

111100004 

سجلت موانئ المملكة تقدًما جديًدا في مؤشر اتصال 

شبكة المالحة البحرية مع خطوط المالحة العالمية  من 

م الصادر من 1111للربع الثالث لعام  )UNCTAD( تقرير

( 00.3مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع )

 %  الذي ُيعد األعلى في 14.2نقطة، بنسبة زيادة بل ت 

( نقطة وذلك منذ الربع األول 21.04المنطقة ليصل إلى )

يأتي ذلك في  .1111م وحتى الربع الثالث لعام 1109لعام 

إطار األهداف اإلستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة 

للموانئ "موانئ" ومبادراتها الطموحة للوصول إلى الريادة 

اإلقليمية، واإلسهام في تحويل المملكة إلى مركز 

لوجستي عالمي، باإل افة إلى االرتقاء بقطاع الموانئ 

من خالل رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة وفق أعلى 

المعايير العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 

ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات  1101

ووفًقا للتقرير، فقد سجلت موانئ  ".اللوجستية "ندلب

المملكة تقدًما تصاعديًا في هذا المؤشر العالمي، حيث 

م )1109بلغ عدد نقاط المملكة خالل الربع األول لعام 

م 1109( نقطة، وبلغ متوسط عدد نقاط المملكة لعام 12.0

( نقطة، في حين بلغ عدد نقاط المملكة خالل الربع 21.4)

( نقطة، وبلغ عدد نقاط 23.42م )1111الثاني لعام 

 .( نقطة21.04م )1111المملكة في الربع الثالث لعام 

ويهدف هذا المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس 

مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط 

المالحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد 

التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال 

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ  .الخدمات اللوجستية

خطوط مالحية  4أطلقت خالل النصف األول هذا العام عدد 

عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ 

الشرق وال رب،  من مبادراتها الطموحة لإلسهام في 

جذب خطوط المالحة العالمية وزيادة أحجام المناولة في 

الموانئ السعودية، بما ُيسهم في تحفيز الصادرات ودعم 

الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري وسالسل اإلمداد 

 .العالمي بين المملكة ودول العالم

 

 https:00www.elbalad.news 

 ٪2ميناء لوس أنجلوس يخفض انبعاثاته بنسبة 

111100104 

نجح ميناء لوس أنجلوس في خفض انبعاثاته المرتبطة 

بالمخاطر الصحية وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة تتراوح 

، وفًقا لتقرير 1103مقارنة بعام  1109٪ في عام 2٪ و 1بين 

الجديد النبعاثات الهواء. وذلك بسبب تراجع أحجام  1109

٪ خالل العام .  ويصدر التقرير نتيجة قياس 0البضائع بنسبة 

كالً من الت ييرات السنوية واالستراتيجيات طويلة األجل 

للميناء لتقليل التلوث من جميع المصادر المتعلقة بعملياته : 

السفن والشاحنات والقاطرات ومراكب الموانئ ومعدات 

( NOxتداول البضائع.  انخفضت انبعاثات أكاسيد النيتروجين )

٪ ، وهو أكبر انخفاض في أكاسيد النيتروجين 21بنسبة 

٪ على أساس كل حاوية منذ 93بنسبة 1111بالميناء منذ عام 

 .1104عام 

وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيـفـا 

 اإلسرائيلي

1111001000 

إلى ميناء حيفا   "MSC-PARIS"وصلت السفينة اإلماراتية 

وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في  .اإلسرائيلي ألول مرة 

ت ريدة على حسابها في "تويتر" "لحظة تاريخية في ميناء 

حيفا: افتتاح أول خط تجاري بحري بين اإلمارات العربية 

المتحدة وإسرائيل، بوصول مباشر ألول سفينة شحن قادمة 

ففي  . اإلمارات إلى إسرائيل-من ميناء جبل علي في دبي 

، وقعت موانئ دبي العالمية عدة مذكرات 1111سبتمبر 

، وهي شركة يملكها  DoverTowerتفاهم مع شركة 

الشريك في ملكية أحواض بناء السفن -شلومي فوجل 

اإلسرائيلية وميناء إيالت. تم توقيع االتفاقيات كجزء من 

الجانب التجاري للعالقة الجديدة . وتتوقع إسرائيل أن يبلغ 

  مليار دوالر سنويا. 4حجم التجارة مع اإلمارات 

https:00www.porttechnology.org  
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 في آسيا 9أكبر مراكز للشحن في العالم .... منها 

1111001002 

 

صعد ميناء شن هاي  مركزين إلى قمة الترتـيـب مـنـذ عـام 

 TEU مـلـيـون 40.0، مع عمليات تبادل حاويات يقدر بـ 1111

ازداد حجم البضائع المنقولة فـي جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم ،

بواسطة سفن الحاويات بشكل مسـتـمـر فـي السـنـوات 

األخيرة. وأظهرت بيانات إدارة البحرية في هونـغ كـونـغ أن 

الموانئ في آسيا، وال سيما في الصين، تـهـيـمـن بشـكـل 

، كـان ال يـزال 1111متزايد على هذ  الصناعة ، ففي عام 

هناك ميناءان في أوروبا وواحد في أميركا الشمالـيـة فـي 

، لم 1109ترتيب أكبر مراكز الشحن في العالم، وبحلول عام 

يبق سوى ميناء روتردام بين المراكز العشرة األولـى وهـو 

في ذيل القائمة، و نمت الموانئ اآلسيوية بمـعـدل سـريـع 

في السنوات األخيرة، حيث سيطرت العديد مـن الـمـوانـئ 

الصينية، باإل افة إلى سن افورة وكوريا الـجـنـوبـيـة، كـمـا 

 .ظهرت مراكز شحن جديدة  في ماليزيا وتـايـوان وتـايـالنـد

على عكس إنتاج السلع، فإن الزيادات في حجم الـمـوانـئ 

في آسيا ليست مؤشرا على أن تـكـنـولـوجـيـا الـمـوانـئ 

اآلسيوية نفسها أكثر ابتكارا أو أسرع أو أكثر تنافسية، حيث 

أشار خبراء إلى أن تطوير البنية التحتية للموانـئ .يـعـكـس 

 ببساطة نمو التدفقات التجارية، وفـقـاً لـمـا ذكـر  مـوقـع

“Statisa  وقد عانى النقل البحري من أزمة فيروس كورونـا،

في وقت سابق من هذا العام، حيث تـعـطـلـت سـالـسـل 

 .اإلمداد في جميع أنحاء العالم

https:00www.eblueeconomy.com 

تنضم إلى مبادرة لنشر استخدام طـاقـة  MOLشركة 

 الرياح في الشحن التجاري

111100103 

لمبادرة أكاديمية عالمية خالية من  MOLانضمت شركة  
"، بحًثا عن تطبيقات Wind Hunter Projectاالنبعاثات "

مشروع  يجمعجديدة لوقود الهيدروجين وطاقة الرياح. 
Wind Hunter  بين تكنولوجيا دفع الرياح وطاقة الرياح

المحولة لتوليد إمدادات مستقرة من الهيدروجين ، يطبق 
 sailingتقنية اإلبحار"  Wind Hunterمشروع 

technology تلك التقنية التى تجمع بين ناقالت ،"
الهيدروجين وخاليا الوقود مع الهيدروجين الناتج عن 
التحليل الكهربائي، حيث يتم توليد الطاقة عن طريق 
توربينات. مما سيتيح للسفن اإلبحار في الموعد المحدد 
حتى في أوقات انعدام وجود رياح أو انخفا ها. كما يخطط 
فريق المشروع لدراسة تطبيق إمداد الهيدروجين المتولد 

 في البحر لالستخدام على الشاطئ. 

 

 

مليون دوالر في مـيـنـاء  011كوسكو تستثمر أكثر من 

بيرايوس بهدف توسيع سـعـة الـحـاويـات وتـحـديـث 

 منطقة إصالح السفن..

1111000003 

أعلنت شركة كوسكو للشحن عن استثمارات جديدة في 

ميناء بيرايوس بهدف توسيع سعة الحاويات في الميناء 

 اليوناني وتحديث منطقة إصالح السفن.

مليون يورو  21ستستثمر شركة الشحن الصينية العمالقة 

مليون دوالر أمريكي( لتحديث وتوسيع قدرات محطات  30)

الحاويات الثالث في هيئة ميناء بيرايوس، ووفًقا لصحيفة    

e-kathimerini .اليونانية على اإلنترنت 

 11باإل افة إلى ذلك، ستستثمر "كوسكو" مبل اً آخر قدر  

مليون دوالر أمريكي( في منطقة إصالح  14مليون يورو )

السفن في الميناء ، ومن المتوقع أن تزيد هذ  التحركات 

من القدرة السنوية على المناولة لميناء بيرايوس بمقدار 

. وستكون الطاقة 1110صندوق بحلول نهاية عام  311,111

ماليين حاوية سنويا ، وتأتي  3النهائية للمناولة في الميناء 

موانئ  COSCOهذ  االستثمارات بعد الصفقة التي وقعتها 

( في ZPMCالشحن وشن هاي تشنهوا للصناعات الثقيلة )

( لمعاهدة STSمايو لثالثة رافعات السفينة إلى الشاطئ )

( محطة SAالتعاون بشأن البراءات )بيرايوس محطة حاويات 

الميناء اليوناني.وفى الوقت نفسه من المتوقع ان يرتفع 

بناء محطة الحاويات الرابعة الى طاقة التعامل مع بيرايوس 

 ماليين حاوية سنويا . 01الى اكثر من 

  جريدة الحياة البحرية

مخاوف من قرار الصين برفع أسعار الشحن الـبـحـري 

 للحاويات فى الم رب

1111001002 

أعربت الم رب عن مخاوفها من التأثير السلبي لقرار 

الصين برفع أسعار الشحن البحري للحاويات على نشاطهم 

بموازاة تسجيل انتعاش متزايد ألعمال الشركات الم ربية 

العاملة في مجال نقل البضائع انطالقا من ميناء مدينة الدار 

البيضاء في االم رب. وصرح رئيس الجامعة الوطنية للنقل 

لالتحاد العام لمقاوالت الم رب إن الشركات الصينية 

العاملة في مجال الشحن البحري للحاويات قامت برفع 

% وهي الزيادة التي  022أسعار النقل بنسبة قاربت 

شرعت في تطبيقها خالل الشهر الجاري ، كما أ اف أن 

آالف  0تكلفة شحن الحاوية انطالقا من الصين انتقلت من 

آالف  1آالف دوالر، أي بزيادة قياسية قاربت  3دوالر إلى 

دوالر دفعة واحدة، وهذ  الخطوة من شأنها التأثير سلبيا 

 على نشاط استيراد البضائع من الصين.

https:00assafinaonline.com0 
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افتتاح منتدى المحيط الدولي في إنتشون لمـنـاقشـة 

 مستقبل الشحن البحري

1111000009 

انطلقت النسخة األولى من منتدى إنتشون الدولي 

في إنتشون، وهي مركز شمال شرق  )IIOF( للمحيطات

آسيا للنقل البحري حيث جمعت عددا كبيرا من خبراء 

الصناعة البحرية ورجال األعمال الكوريين الجنوبيين 

تحت  .واألجانب من أجل رسم مستقبل صناعة المحيطات

عصر طبيعي جديد، إعادة تش يل صناعات ”  شعار 

وقال المنظمون إن علماء اللوجستيات البحرية  .المحيطات

ورجال األعمال والمسؤولين من جميع أنحاء العالم يزورون 

إنتشون، البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية، وهو ثاني أكبر 

ميناء بحري في البالد وذلك من أجل تبادل أفكار األعمال 

المتعمقة والتقنيات الجديدة والسياسات واالتجاهات في 

 .الصناعة البحرية ومتابعة شبكات األعمال خالل المنتدى

، ”شبكة قادة المحيطات“وأنشأ المشاركون في المنتدى 

عامة، لقيادة   –وهي هيئة استشارية أكاديمية خاصة 

الجهود لتعزيز التعاون والتعايش بين المدن البحرية في 

مدن   –جميع أنحاء العالم، ويضم المنتدى أربع جلسات 

وموانئ المحيطات، وتوقعات الصناعة البحرية وصيد 

وجلسة   –األسماك، وسياحة المحيطات وبيئة المحيطات 

خاصة واحدة حول التعاون بين الكوريتين في صناعة 

وخالل الجلسة الخاصة بشأن التعاون  .الخدمات اللوجستية

اللوجستي بين الكوريتين ، سيتحدث جوزيف مارتن فيشر، 

وزير الخارجية السابق ونائب المستشار األلماني، عن 

عملية التعاون اللوجستي لبالد  التي تؤدي إلى توحيد 

ألمانيا في عرض تقديمي مسجل مسبقا عبر اإلنترنت ، 

الثورة الصناعية الرابعة ”  المحيط الذكي“وستتناول جلسة 

 الجارية في القطاع البحري واالتصاالت الرقمية للمحيطات .

https:00assafinaonline.com  

 
CMA CGM  توسع الطاقة االستعابية لتلبـيـة طـلـبـات

 السوق ال ير مسبوقة

1111001003 

بزيادة الطاقة االستيعابية بين آسيا  CMA CGMقامت 

وأوروبا لتلبية ما وصفته بأنه طلب غير مسبوق على 

إنها  CMA CGMخدمات  شحن البضائع، وصرحت  شركة 

تبذل قصارى جهدها لدعم عمالئها  كما أن الطلب على نقل 

البضائع قد تعافى بشكل ملحوظ من االنكماش الناجم عن 

، ولتلبية  1111في النصف األول من عام  COVID-19جائحة 

الطلب قامت بإعادة توزيع وتعزيز طاقتها االستيعابية بشكل 

٪ للربع 2سريع للخطوط المخصصة بين آسيا وأوروبا بنسبة 

. 1109مقارنة بالفترة نفسها من عام  1111الرابع من عام 

وقالت إن الزيادة في طاقتها االستيعابية سيتم توفيرها من 

خالل فئة جديدة من السفن التي تعمل بال از الطبيعي 

ألف  10ألف حاوية و  09المسال حيث يصل عددها ما بين  

حاوية نمطية مخصصة للتجارة بين آسيا وأوروبا منها ثالثة 

 1111في الخدمة بالفعل. وخالل النصف الثاني من عام 

بزيادة حجم أسطولها من الحاويات بنسبة  CMA CGMقامت 

وإعادة توجيه الخدمات لتقليل تراكم الحاويات   ٪ ، 3.2

الفارغة وتقديم حلول بديلة للعمالء واستخدام أنواًعا أخرى 

 من سفن الحاويات لتلبية احتياجاتهم.

https:00www.porttechnology.org0 

 ":Wind Hunter Projectالجهات المشاركة فى مبادرة "

Ouchi Ocean Consultant, Inc.  المعهد الوطني  &
( التابع للمعهد الوطني البحرى & NMRIللبحوث البحرية )

 Smart( & شركة MPATتكنولوجيا الموانئ والطيران )
Design Co., Ltd.  كلية الدراسات العليا لعلوم الحدود  &

بجامعة طوكيو & شركة معامل غرب اليابان لهندسة 
 Nippon Kaiji Kyokaiالسوائل المحدودة & شركة 

)ClassNK( &  شركةMiraihene Planning LLC.  عقدت
 المجموعة اجتماعها األول . 

هو: ) نشر  MOLومن أهم اإلجراءات البيئية  لمجموعة 
 Netسفن تجارية في أعماق البحار ذات انبعاثات صفرية "

GHG Zero Emissions بهدف تقليل  1101" بحلول عام ،)
انبعاث غازات االحتباس الحرارى في سالسل الشحن 
الدولية. والجدير بالذكر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين 

 Kriegersالدنمارك وألمانيا من خالل حل الشبكة المشتركة 
Flak )CGS( - الذي تم إطالقه في أكتوبر. باإل افة إلى

التعاون المشترك لمحاور الطاقة في بحر الشمال وبحر 
 البلطيق.

https:00www.porttechnology.org0 

 
 ميناء جبل علي ينضم إلى الرابطة الدولية لـلـمـوانـئ

)IAPH( 

111100100 

في دولة  التابع لموانئ دبي العالمية ميناء جبل علي انضم

 الدولي اإلمارات العربية المتحدة كعضو منتظم إلى االتحاد

من   –عضو  111حوالي  IAPHويشمل  )IAPH(للموانئ  

دولة ومن هيئات الموانئ العامة ،  91الموانئ الرائدة في 

ومش لي الموانئ الخاصة ، والوكاالت الحكومية المسؤولة 

شركة شحن وتفريغ وتخزين  011وما يقرب من  عن الموانئ

، وأعضاء الموانئ الوطنية واإلقليمية ، ومعاهد البحوث 

والتدريب في الموانئ ، وتظهر الدراسات التي أجريت خالل 

،  IAPHالسنوات الما ية أن جميع الموانئ األعضاء في 

٪ من التجارة البحرية العالمية بالطن  21تتداول أكثر من 

. هذا ويعد TEU٪ من حركة الحاويات العالمية  31وأكثر من 

ميناء جبل علي محور البوابة الحيوية في شبكة التجارة 

العالمية ، ويوجد به أربع محطات حاويات بسعة تداول 

. ويربط بين األسواق TEUمليون  09.0إجمالية تبلغ 

الشرقية وال ربية بشمال إفريقيا والشرق األوسط وجنوب 

باعتبار  الميناء الرئيسي لموانئ دبي العالمية، فهو  .آسيا

أكبر ميناء بحري في الشرق األوسط ويصنف  من أفضل 

  عشرة موانئ للحاويات في العالم.

https:00www.porttechnology.org0 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 مستقبل الشحن : الرقمنة

 1111أكتوبر  13 

أكتوبر( حول "مستقبل  3تم عقد ندوة عبر اإلنترنت )

الشحن: الرقمنة"، شارك في تنظيمها المنظمة البحرية 

(، MPAالدولية والهيئة البحرية للموانئ في سن افورة )

 Kitackحيث أكد األمين العام للمنظمة البحرية الدولية "

Lim على الحاجة الملحة والمتزايدة للتحول الرقمى "- 

لتعزيز كفاءة ومرونة سالسل التوريد البحري، ودعم التنمية 

. كما أكد على  COVID-19المستدامة والتعافي من آثار 

تم إطالق رسوم متحركة  ، و    IMO FALأهمية اتفاقية 

، إلظهار مدى أهمية تبادل البيانات IMOجديدة بفيديو 

اإللكترونية لضمان استمرار سالسل التوريد في العمل 

بأمان وفعالية، مع التخليص الالتالمسي للسفن داخل 

 وخارج الموانئ.

تحالف بين القطاع العام والخاص لـمـكـافـحـة الـحـشـف 

 الحيوي

 1111أكتوبر  09

 

 DHI Water andو   Tas Global Co., Ltdأنضم كال من اتحاد 

Environment   إلى تحالف الصناعة العالميGIA( )

للسالمة البيولوجية البحرية، وهي مبادرة أطلقها مشروع 

IMO GloFouling Partnerships  تعمل 1111في يونيو  ،

على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة 

 أكثر القضايا البيئية إلحاًحا في عصرنا الحديث :

األنواع ال ازية )الحشف الحيوي( وانبعاث غازات االحتباس  

أعضاء حتى اآلن ، و  2(  GIA(   يضم تحالف )GHGالحراري )

الحشف الحيوي هو تراكم الكائنات المائية الدقيقة، مثل 

الطحالب أو النباتات أو الحيوانات الص يرة، على أسطح ُبدن 

السفن التي تقوم بنقلها من بيئة بحرية ألخرى، مما ُيهدد 

بحدوث خلل للتنوع البيولوجي والبيئات البحرية. باإل افة 

إلى ذلك، يزيد الحشف الحيوي من سحب السفن، مما 

 يجبرها على زيادة حرق الوقود للحفاظ على سرعتها .

 اعداد 0 نورا دحروج 

تعاون جديد للحد من انبعاث غازات االحتباس الحـراري 

 من الموانئ والسفن

 1111أكتوبر  01

( IAPHقامت كالً من الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ)

التابع للمنظمة البحرية -  GreenVoyage2050ومشروع

بتوقيع شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون  -الدولية

بين السفن والموانئ لتقليل انبعاث غازات االحتباس 

الحراري، لدعم تنفيذ قرار المنظمة البحرية الدولية 

MEPC.323 )74(.)  النتائج الناجحة جاءت هذ  الخطوة عقب

ومشروع  IAPHللشراكة االستراتيجية التي أقيمت بين 

GloMEEP  1109، والتي انتهت في ديسمبر . 

وتهدف تلك الشراكة لتقديم المزيد من الدعم للدول، وذلك 

 من خالل :

 .تطوير العديد من ورش العمل حول الموانئ المستدامة 

  اكتشاف التدابير واالجراءات الالزمة لكل ميناء لتقليل

 االنبعاثات الضارة .

  التدريب على إمداد السفن بالطاقة الشاطئيةOPS(.) 

  تقديم الدعم للموانئ قبل القيام بأي مشروعات

استثمارية من خالل دراسة الجدوى واالعتبارات 

 الرئيسية األخرى.

*** جدير بالذكر، أن حكومة النرويج تتولى تمويل مشروع   

( )GreenVoyage2050. 
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موافقة مجموعة العمل التابعة للـمـنـظـمـة الـبـحـريـة 

 على تدابير إ افية لخفض انبعاثات السفن الدولية 

 1111أكتوبر  10 

تمضي المنظمة البحرية الدولية ُقدماً في تطوير تدابير 

جديدة قصيرة األجل لتنفيذ استراتيجية الحد من انبعاث 

غازات االحتباس الحرارى، حيث تتطلب التعديالت المقترحة 

أن تجمع السفن بين التطور التقني  MARPOLعلى اتفاقية 

 والتش يلي لتقليل كثافة الكربون لديها.

وبما يتماشى مع طموح االستراتيجية األولية التابعة  

للمنظمة البحرية الدولية،والتي تهدف إلى الحد من كثافة 

،  1101٪ بحلول عام 41الكربون في الشحن الدولي بنسبة 

، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات الدول 1113مقارنة بعام 

( SIDSالنامية، وال سيما الدول الجزرية الص يرة النامية )

 (.LDCsوالدول األقل نمواً     )

( ISWG-GHG 7كما ناقش فريق العمل الدولي المشترك )

المؤشرات التالية للمتطلبات الفنية لتقليل كثافة الكربون، 

 بناًء على:

 ( مؤشر كفاءة الطاقة للسفن الحاليةEEXI. ) 

 ( مؤشر كثافة الكربون التش يلي السنويCII وتصنيف )

CII . 

 ( مؤشر كفاءة الطاقة للسفن الجديدةEEDI. ) 

 ( مؤشر إدارة كفاءة طاقة اإللزاميSEEMP لجميع )

 السفن .

 

*** تم صياغة تلك التعديالت في الدورة السابعة للفريق 

المعني بالحد من غازات االحتباس الحرارى الناجمة عن 

 10-09(، الذى ُعقد فى الفترة من ISWG-GHG 7السفن )

 .1111أكتوبر 

 

*** تم إحالة مسودة التعديالت إلى لجنة حماية البيئة 

وهي هيئة صنع القرار، التي ُعقدت  -(MEPC 75البحرية )

.. وقد تم 1111نوفمبر  11إلى  02جلستها فى الفترة من 

الموافقة علي تلك التعديالن، وسيتم اآلن طرح مسودة 

للجنة حماية  22التعديالت العتمادها رسميًا في الدورة 

 .1110البيئة البحرية، المقرر عقدها خالل عام 

 

تمديد مشروع مركز التكنولوجيا البحرية للحد من انبعاث 

 غازات االحتباس الحراري

 1111أكتوبر  10

قامت مراكز التعاون التكنولوجي البحري اإلقليمية بتمديد 

مشروعها الرئيسي للحد من انبعاث غازات االحتباس الحرارى 

الناجمة عن الشحن البحرى بالدول النامية حتى يونيو 

... تقوم الشبكة العالمية لمراكز التعاون التكنولوجي 1110

( بتنفيذ مشاريع تجريبية وتعزيز التقنيات MTCCsالبحري )

لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع البحري. تحت رعاية 

 المنظمة البحرية الدولية، وبتمويل من االتحاد األوروبي.

، Covid-19على الرغم من التحديات األخيرة بسبب جائحة 

خططًا بديلة لتنفيذ لوائح الحد من  MTCCsفقد طورت مراكز 

االنبعاثات الضارة وإزالة الكربون من العمليات البحرية الصادرة 

عن المنظمة البحرية الدولية )الملحق السادس من اتفاقية 

 ماربول(. 

في  -سنوات 0ا )لتى تم إنشاؤها منذ  MTCCS*** قامت 

أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادر( 

بإنشاء شبكات إقليمية قوية وفاعلة، إلى جانب تمتعها بخبرة 

فنية عالية في مجال كفاءة الطاقة البحرية وإلمامها بانبعاث 

مكاتب فرعية  MTCCSغازات االحتباس الحراري. كما أنشأت  

من  1411نشاطًا بمشاركة  11دول لتعزيز أكثر من  0لها في 

 مختلف القطاعات البحرية.

لـتـأسـيـس  21المنظمة البحرية الدولية تحتفل بالذكرى 

 األمم المتحدة

 1111أكتوبر  10

انضمت المنظمة البحرية الدولية إلى أسرة األمم المتحدة 

 أكتوبر. 14في  -على تأسيسها  21في احتفالها بالذكرى الـ 

 "Kitack Lim"كما أكد األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 

بمناسبة هذ  الذكرى السنوية، على أهمية التضامن 

والتعاون الدولى في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة 

. كما سلط الضوء على التزام المنظمة المستمر 09-كوفيد 

 لدعم أهداف وطموحات التنمية المستدامة لألمم المتحدة.



07 

IM
O
  N

e
w
s

 
  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
ة 
ر
شـ

ع
 
ة
يـ
د
ـا
ح
لـ
 ا
ة
نـ
سـ

ال
  
ن 

و
الث
لث
 ا
و
ع 
اب
س

ال
د 
د
ع
ال

حـول   FIN-SMARTاالجتماع األول للمائدة المستديـرة 

 تمويل النقل البحري المستدام

 1111أكتوبر  12

تم عقد أول اجتماع للمائدة المستديرة العالمية "تمويل النقل 

أكتوبر، لمناقشة  12(" في FIN-SMARTالبحري المستدام )

 -أوجه تمويل النقل البحرى المستدام و دعم التدفقات المالية 

ال سيما في الدول النامية، باإل افة إلى مناقشة قضية إزالة 

الكربون من القطاع البحري، بما يتماشى مع أولويات الدولة 

واألهداف االستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية. كما تم 

في    COVID-1مناقشة كيفية التعافى من  آثار جائحة 

أكد األمين العام للمنظمة البحرية حيث القطاع البحرى، 

" على أهمية النقل البحري في Kitack Limالدولية السيد "

 االقتصاد العالمي كمحرك للنمو والتنمية االجتماعية. 

من كبار  11شارك في االجتماع االفتتاحي أكثر من 

المسؤولين بالقطاع المالي والعام والخاص، و بحضور ممثلو 

( والبنك األوروبي إلعادة IMOعن المنظمة البحرية الدولية )

(  ومجموعة البنك الدولي، باإل افة EBRDاإلعمار والتنمية )

 إلى مشاركين من القطاع البحري والدول المانحة األخرى.

***  FIN-SMART Roundtable  هي منصة افترا ية للحوار

البحرية الرئيسية لمواجهة التحديات  الجهات المنتظم بين

المالية المتعلقة بمستقبل شحن أكثر استدامة ومرونة. 

وسوف تجتمع المائدة المستديرة بانتظام لجلب المزيد من 

الدعم من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني 

 والمنظمات الدولية.

تعاون دولى لمواجهة التحديات التى يواجهـهـا الـبـحـارة 

 سياآفي 

 1111نوفمبر  11

عقدت المنظمة البحرية الدولية ندوة إقليمية عبر اإلنترنت 

متحدثًا من اإلدارات  00نوفمبر(، بمشاركة  1-4لدول آسيا )

البحرية والحكومات وشركاء األمم المتحدة ومنظمات الشحن 

الدولية. تم خاللها إلقاء الضوء على عدد من القضايا  

الرئيسية، بما في ذلك القيود الخاصة على السفر،    

وإجراءات الحجر الصحي، والتوجيه الطبي، والشهادة  

الرقمية، ودورات التعلم اإللكتروني مع  رورة التعاون الدولى  

 علي  جميع المستويات.

 السباق نحو صفر انبعاثات

 1111نوفمبر  00

يتطلب التعافي من فيروس كورونا الجديد أجندة جديدة 

إلعادة بناء المجتمع بما يتماشى مع االلتزامات المناخية  

لجميع القطاعات. لمعالجة تلك القضية، تم عقد سلسلة من 

 00الحوارات تحت عنوان "السباق نحو صفر انبعاثات" فى 

حيث  -التي استضافها المنتدى االقتصادي العالمي  -نوفمبر

األمين العام للمنظمة البحرية  -"  Kitack Limافتتح السيد " 

هذ  السلسلة، مؤكداً على أنه " قد حان الوقت  -الدولية 

لبدء تطوير السفن والوقود البحرى وجميع الهياكل األساسية 

 الالزمة لدعم االنبعاثات الصفرية من قطاع الشحن البحرى".  

كما تم إلقاء الضوء أيًضا على مدى أهمية السنوات الخمس 

المقبلة في  مان االنتقال الناجح نحو االنبعاثات الصفرية 

. واختتمت الجلسة بالتأكيد 1111للشحن البحرى بحلول عام 

على أن هذا هو الوقت المناسب إلعادة النظر فى آليات 

التش يل بالقطاع والتركيز على االبتكار وتسريع التحول إلى 

 وسائل نقل مستدامة ومرنة.

التدريب على تحسين عمليات التحقيق  فـى الـكـوارث 

 البحرية

 1111نوفمبر  01

دورة تدريبية جديدة لمعالجة حاالت عدم اإلبالغ عن  تم عقد

نتائج تحقيقات الكوارث البحرية، والتى عقدت فى الفترة من 

نوفمبر عبر اإلنترنت، بهدف زيادة القدرة على التعامل  0-12

مع تلك القضايا وبالتالي رفع معدل اإلبالغ عن الضحايا، بما 

يتماشى مع قانون التحقيق اإللزامي في الحوادث. بدًءا من 

كيفية إعداد التحقيق، إلى المعايير اإللزامية وتحديد المخاطر 

ونظريات التعلم ، وكيفية تنظيم التقارير، والعديد من األمور 

 أقسام : 3من خالل برنامج مقسم إلى  -األخرى  

 ما هي "الخسائر البحرية"؟ 

 ( فهم مدونة إدارة السالمة الدوليةISMوالمخاطر ) 

 التحقيق في الخسائر البحرية وتحليلها 

  كيفية التدريب -الجانب التربوي 

 الدليل 

 العناصر البشرية 

 مسؤوليات الدولة 

 اإلبالغ 



08 

IM
O
  N

e
w
s

 
  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
ة 
ر
ش

ع
ة 
دي
حا

ال
ة 
سن

ال
  
ن 
و
الث
لث
 ا
و
ع 
اب
س

ال
د 
د
ع
ال

1
1
1
0

 
  
 

 

 حماية البحار المصرية من المخلفات البحرية

 1111نوفمبر  11

بمصر خالل  -تم عقد ورشة عمل تدريبية قومية بال ردقة 

نوفمبر، حول تنفيذ وتفعيل الملحق الخامس  09-02الفترة من 

من اتفاقية ماربول )منع التلوث الناجم عن مخلفات السفن(، 

والذي يحظر التخلص من البالستيك والنفايات والمواد الصلبة 

األخرى الناتجة عن السفن في البحر، حيث تم التدريب على 

إدارة وتش يل مرافق استقبال نفايات السفن في الموانئ 

المصرية. كما ناقش المشاركون  رورة تفعيل و ع البحر 

 . "مناطق خاصة"األحمر وخليج عدن كـ 

كما تم مناقشة العوامل التي تؤثر على تنفيذ اتفاقية ماربول،  

بما في ذلك النقل غير الكامل لالتفاقية وتعديالتها طبًقا 

للتشريعات الوطنية. باإل افة إلى دعم إنشاء وتنفيذ خطة 

 -  PERSGAبتنسيق مع  -عمل إقليمية بشأن القمامة البحرية 

بما يتماشى مع خطة عمل المنظمة البحرية الدولية بشأن 

 مشارًكا وطنيًا. 01حضر الورشة  القمامة البالستيكية البحرية.

*** تم تنظيم ورشة العمل برعاية منظمة الحفاظ على البيئة 

، من خالل برنامج التعاون الفني المتكامل PERSGAاإلقليمية 

 (. ITCPالتابع للمنظمة البحرية الدولية )

 

 هواء أنظف بمنطقة البحر األبيض المتوسط

 1111نوفمبر  12

من السهل الحصول على هواء نظيف بمنطقة البحر المتوسط 

من خالل المصادقة الكاملة والتنفيذ الفعال للوائح الملحق 

السادس التفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء الناتج عن السفن". 

كان هذا هو مو وع ورش عمل قومية ُعقدت في مصر           

نوفمبر(. تحت رعاية المركز  12نوفمبر( والجزائر ) 11)

اإلقليمي الستجابة حاالت الطوارر الناتجة عن التلوث البحري 

( بالتعاون مع المنظمة REMPECبالبحر األبيض المتوسط )

 البحرية الدولية. 

 

باإل افة إلى التأكيد على أهمية التصديق على الملحق 

السادس، ناقشت ورش العمل أيًضا اقتراًحا مخططًا إلمكانية 

منطقة للتحكم فى انبعاث جعل البحر األبيض المتوسط 

(. وهذا من شأنه تخفيض ECAغازات االحتباس الحرارى )

٪. مقارنة 1.01محتوى الكبريت في زيت وقود السفن إلى 

٪، حيث توجد أكثر 1.11البالغ  ECASبالحد العالمي خارج 

، ممرات الشحن ازدحاًما في العالم بالبحر األبيض المتوسط 

المقترح على صحة اإلنسان والبيئة  ECAلذا فإن تأثير قانون 

سيكون ملموساً، خاصة في المناطق الساحلية المكتظة 

 بالسكان.

، تم عقد ورش العمل عبر اإلنترنت. COVID19بسبب جائحة 

بمشاركة مختلف الجهات المعنية بدًءا من حكومة الدولة 

والسالمة البحرية وهيئات الموانئ، فضال عن المنظمات 

والمؤسسات األخرى المعنية، مثل شركات الشحن وشركات 

 الموانئ ومعاهد التدريب البحري.

 أفضل الممارسات لشحن أكثر أمانًا بالقطب الشمالي

 1111نوفمبر  01 

تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات وأفضل 

الممارسات لعمليات الشحن في الميا  القطبية خالل 

أفضل ممارسات الشحن في القطب ”لمنتدى  4االجتماع الـ 

 مشارًكا.  041نوفمبر بحضور  11-14المقام فى “, الشمالي

وقد تم إلقاء الضوء على لوائح المنظمة البحرية الدولية 

وإرشادات الشحن في المناطق القطبية بما في ذلك 

 Polarالمدونة الدولية للسفن المبحرة في الميا  القطبية )

Code )-  والتي تحدد متطلبات  -1102وهى إلزامية منذ عام

إ افية لسالمة وحماية السفن التجارية المبحرة في بيئات 

قاسية مثل القطب الشمالي والجنوبي، باإل افة إلى تعديل 

اجراءات سالمة السفن التي ال تخضع للقانون القطبي حاليًا 

وتشمل سفن        - SOLASألنها ال تندرج تحت اتفاقية -

 الصيد واليخوت .

*** يقدم المنتدى تقارير  لفريق عمل حماية البيئة البحرية 

( التابع لمجلس القطب PAMEفي القطب الشمالي )

 الشمالي. 
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 COVID-19دعم التعاون الفني البحري أثناء تفشي 

 1111ديسمبر  12

تعد أنشطة التعاون الفني أمر  روري لتنفيذ اجراءات 

المنظمة البحرية الدولية ولتطوير قطاع بحري مستدام. 

ديسمبر إللقاء  00-2فقد تم عقد جلسة افترا ية  فى 

 COVID-19الضوء على أهمية الشحن المنظم خالل جائحة 

لضمان االنتعاش االقتصادي للدول األعضاء على المدى 

الطويل، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خالل 

دعم برنامج التعاون الفني المتكامل والدعم المباشر 

لمؤسسات التدريب العالمية التابعة لجامعة المنظمة 

 .IMOالبحرية الدولية ومعهد القانون البحري الدولي 

 تضمن جدول أعمال هذ  الجلسة :

 ( تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكاملITCP. ) 

 . تعبئة الموارد والشراكات 

 .نظام الحضور اإلقليمي 

ستواصل لجنة دعم التعاون الفنى أيًضا العمل على تطوير  

لجمع البيانات، دعماً لخطة التنمية  SMARTمؤشرات 

ومو وع النقل البحري العالمي  1101المستدامة لعام 

من أجل كوكب مستدام. باإل افة  1111المستدام لعام 

إلى اإلجراءات التي اتخذتها أمانة المنظمة البحرية الدولية 

لتقديم المساعدة والتعاون الفني إلى الدول األعضاء، وال 

سيما الدول الجزرية الص يرة النامية والدول النامية، من 

 .COVID-19أجل مواجهة التحديات التي تفر ها جائحة 

" الفرصة مرة أخرى لتذكير Kitack Lim *** اغتنم السيد "

الدول األعضاء بأن البحارة كانوا الجنود المجهولة والضحايا 

، حيث تركت قيود السفر مئات COVID-19الصامتين لوباء 

اآلالف منهم عالقين على متن السفن، أو غير قادرين على 

 االلتحاق بها.. 

 ورشه عمل لتعزيز األمن البحري في تونس

13 001 01111 

 

تونس                 -تم عقد ورشة عمل وطنية في صفاقس 

 ISPSديسمبر( للتدريب على مدونة  4 -نوفمبر  01)

موظًفا بالموانئ  12المتعلقة بالمسائل األمنية، بحضور 

وممثلين عن جميع الكيانات المعنية باألمن البحري 

والموانئ. كما تضمنت على بعض الممارسات العملية. كما 

ألقت ورشة العمل الضوء على أهمية توفير المزيد من 

المعلومات المتعلقة بالواجبات األمنية الخاصة بعمليات 

 التش يل لموظفي الميناء، 

 

باإل افة إلى  التنفيذ السليم لتدابير األمن البحري للمنظمة 

 البحرية الدولية.

 وقد شملت على البنود التالية:  

 ( خطة أمن مرفق الميناءPFSP لتلبية متطلبات لوائح ،)

 .SOLASاألمن البحري من اتفاقية 

 ( المدونة الدولية لمرفق السفن والموانئISPS. ) 

 ( البضائع البحرية الخطرة الدوليةIMDG. ) 

  مدونةIMO 0 ILO . للممارسات المتعلقة بأمن الموانئ 

  ا طالع موظفي المرافق على إرشادات المنظمة

 MSC.1 0البحرية الدولية بشأن التدريب المتعلق باألمن )

Circ.1341.وأفضل الممارسات في مجال األمن ) 

*** تم تنظيم الحدث تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية 

ووزارة النقل واللوجستيات في تونس، تحت رعاية برنامج 

 األمن البحري العالمي التابع للمنظمة البحرية الدولية.

 تدريب افترا ي لتمكين المرأة فى المجال البحرى

 1111ديسمبر  03 

عقدت المنظمة البحرية الدولية دورة تدريبية افترا ية 

لتشجيع دخول المرأة فى مجال العمل البحرى، مع التركيز 

(، نظم SIDSعلى أفريقيا والدول الجزرية الص يرة النامية )

 -( في نهالل GIMIالحدث معهد إدارة الجليل الدولي )

ديسمبر(. تأتي هذ  الخطوة كجزء  10 -نوفمبر  14إسرائيل )

من جهود المنظمة البحرية الدولية المستمرة لدعم أهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة لتحقيق المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة فى المجال البحرى..

سيدة من الدول النامية: بل اريا  11*** حضر الدورة 

والكاميرون وإثيوبيا وفيجي وجامبيا وجامايكا وكينيا ومدغشقر 

وناميبيا ونيجيريا والفلبين  وسانت كيتس ونيفيس وجزر 

 سليمان وأوغندا.
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": "Kitack Limاليوم العالمي لـمـكـافـحـة الـفـسـاد 

 متحدون  د الفساد

 1111ديسمبر  19 

ديسمبر(، سلط  9في اليوم الدولي لمكافحة الفساد )

" الضوء "Kitack Limاألمين العام للمنظمة البحرية الدولية  

على دعم المنظمة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، 

بالتعاون مع األمم المتحدة . كما أكد من جانبه على الجهود 

التي تقودها لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية 

الدولية، والتي تعمل حاليًا على و ع إرشادات لتنفيذ 

 وتبني ممارسات وإجراءات مكافحة الرشوة والفساد. 

يعد الشحن جزًءا من سلسلة النقل والخدمات اللوجستية 

مليار طن من  00الحيوية متعددة الجنسيات، حيث يتم نقل 

بما في ذلك األدوية  -البضائع سنويًا عن طريق البحر

ومعدات الحماية الضرورية أثناء الوباء. ومع ذلك، فقد رصدت 

األبحاث أن البحارة يتعر ون لبعض المطالبات الفاسدة، 

مثل الطلبات غير القانونية للمدفوعات من أجل السماح 

للسفن بدخول الميناء وم ادرته أو فرض عقوبات غير 

متناسبة على األخطاء الطفيفة، مما قد يؤدي إلى انقطاع 

عمليات الشحن وتأخير السفن والم امرة بسالمة البحارة. 

فقد رصدت آلية اإلبالغ المجهول لشبكة مكافحة الفساد 

تقرير لقضايا فساد  41,111( ما يقرب من MACNالبحرية )

 حول العالم هذا العام. 

المنظمة البحرية الدولية تستنكر بنود "عـدم تـ ـيـيـر 
 الطاقم"

    1111ديسمبر  10

 Kitak( "  IMOندد األمين العام للمنظمة البحرية الدولية )

Lim  " ، ببنود "عدم ت يير الطاقم" في عقود االستئجار

مصرًحا أن مثل هذ  البنود تؤدي إلى تفاقم الو ع المزري 

للبحارة الذين تقطعت بهم السبل وتقوض الجهود المبذولة 

لحل أزمة ت يير الطاقم المستمرة ، تنص البنود المسماة 

"عدم ت يير الطاقم" ، والتي يطلبها بعض المستأجرين ، 

على أنه ال يمكن إجراء ت يير الطاقم أثناء وجود حمولة 

وهذا يعني أنه ال ُيسمح  المستأجر على متن السفينة.

للسفينة باالتجا  نحو الموانئ )ترانزيت( حيث يمكن إجراء 

ت يير الطاقم، وهو ما يمثل خطورة تداركها فريق العمل 

( التابع للمنظمة البحرية SCATالمعني بأزمة البحارة )

 الدولية في األسابيع األخيرة.

 

 

( ، دعا السيد ILOفي بيان حازم أيدته منظمة العمل الدولية )

Lim  جميع المستأجرين إلى االمتناع عن طلب إدراج بنود

"عدم ت يير الطاقم" في عقود االستئجار، ودعا كذلك مالكي 

السفن والمش لين إلى رفضها إذا طُلب منهم ذلك، حيث 

تؤدى هذ  البنود إلى تفاقم حدة اإلرهاق العقلي والبدني 

للبحارة المنهكين، وتقوض االمتثال ألحكام اتفاقية العمل 

( وتزيد من MLC  ،1112( بصي تها المعدلة ) 1112البحري ) 

تهديد سالمة المالحة. كما أ اف أن البنود التعاقدية البديلة 

التي تسمح بت يير الطاقم أثناء الوباء متوفرة ويجب 

استخدامها.كما أدلت المنظمات الدولية ببيانات في االجتماع 

،  LEG 107األخير للجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، 

إلدانة استخدام بنود "عدم ت يير الطاقم" في عقود استئجار 

السفن. ودعت اللجنة إلى تقديم طلبات بشأن هذ  المسألة 

 .1110، المقرر عقدها في يوليو  013إلى دورتها 

 محاولة الوصول في الوقت المناسب

  

00 001 01111 

 -عبر اإلنترنت-قام أعضاء التحالف الصناعى بإجراء تجربة 

ديسمبر(. وقد  9و  1فى ) )Just-In-Time" )JIT"لمنظومة 

أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية. حيث تم إجراء هذ  التجربة 

( وتتبع مسار العمل. GIAلدعم الشحن منخفض الكربون )

التي أجراها  -فقد تم مناقشة حسابات خفض االنبعاثات 

 والتحقق من صحتها، )JIT(بتطبيق  منظومة  -ميناء روتردام

سفينة اثناء عملية دخولها لمحطات  12حيث تم تحليل بيانات  

ميناء روتردام )خالل شهر واحد(. ثم حساب االستهالك 

الحقيقي للوقود وأرقام االنبعاثات لكل سفينة )باستخدام 

ساعة من  14نموذج وقود مرجعي للسفينة( خالل آخر 

 الرحلة قبل الوصول إلى الميناء.

سفينة استهلكت وقوًدا أقل بنسبة  12وأظهرت النتائج أن الـ 

في المتوسط . مما يؤكد على إيجابية تطبيق منظومة  -٪ 9

)JIT(  بما تحققه من توفير كبير في الوقود وتقليل االنبعاثات

الضارة. كما تؤكد النتائج أيًضا على أهمية تبادل المعلومات 

 في تحسين اتصالية الميناء.

**شارك فى هذ  التجربة ممثلون من ميناء روتردام وشركات 

 . IMO، تحت إشراف منظمة MSCو  Maerskالشحن 

تعنى إبالغ السفينة مسبًقا لميناء الوصول  )JIT(** منظومة 

بالمعلومات الالزمة عن السفينة وسرعتها والوقت المطلوب 

مما يسمح للميناء بالتجهيزات الالزمة  -لوصولها الميناء 

الستقبال السفينة مع السرعة المثلى، مما يعمل على تقليل 

الوقت الذي تقضيه السفن بالمخطاف الخارجى للميناء 

وتكدسه بالسفن، مما يساعد في تقليل االنبعاثات الضارة ،  

( عبارة عن شراكة بين GIAالشحن منخفض الكربون )

القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحديد وتطوير حلول 

مبتكرة لمعالجة عقبات تنفيذ تقنيات االستخدام األمثل 

 للطاقة والتدابير التش يلية.
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نظام يحاول تحسين كفاءة حركة الناس والبضائع من خالل تطبيق التكنولوجيا الحديثة ويستلزم رفع كـفـاءة السـفـر مـن 

خالل جعله أكثر أمنا وأقل كلفة اقتصادية وأقصر زمنيا مع تقليل اآلثار البيئية. وتمكن تـلـك الـنـظـم مـن مسـاعـدة ودعـم 

المسافرين ومسئولى النقل بتزويدهم بمعلومات عن حالة الطرق مما يمكنم من إدارة رحالتهم بفاعلية عن طريق اختيار 

وبتوافر بيانات هائلة من حـركـة الـمـرور فـى  الطريق ووسيلة النقل أو عن طريق إعادة جدولة رحالتهم إلى وقت الحق.

  الزمن الحقيقى أو المسجلة يتمكن مديرو أساطيل النقل والشاحنات من تعزيز قدراتهم والتخطيط بشكل أكثر فـاعـلـيـة.                      

هي تطبيقات متقدمة ومتكاملة ألجهزة استشعار تعتـمـد أجـهـزة حـاسـب ( :  ITSالمقصود بمفهوم أنظمة النقل الذكي )

آلي  وبرمجيات وتقنيات كشف وتحسس  واستراتيجيات إدارة الهدف و توفير إدارة و نقل معلومات بـاسـتـخـدام أنـظـمـة 

اتصاالت تساهم في كفاءة اإلنتاجية والرفاهية واألمان  تتكون من مجموعة من الحزم التكنولوجية المرنة القابلة للتوسع 

فى الوظائف بالتوسع فى المكونات ولكن ذلك يلزمه نمذجة ومواصفات توحيد وتكامل تعمل على صهر تلـك الـحـزم فـى 

 .  إطار قومى موحد فعال وذلك يتطلب خبرات واسعة ومختلفة فى التخطيط والتصميم والنشر والتش يل

توحيد سياسة تسعير الخدمات والـدقـة فـي تسـجـيـل  -0

المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة مـا يسـتـتـبـعـه 

 تحسن في المؤشرات العالمية لالستثمار في مصر.

تساعد منظومة النقل الذكي في سـرعـة االسـتـجـابـة  -4

 للطوارر على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها.

توفير آليات لتطبيق قانون المرور الجديد، وزيادة القـدرة  -5

على مالحقة ومتابعة الهاربين، إ افة إلى الوصول لـرؤيـة 

 أفراد". -شاملة ومتواصلة للتحركات    "مركبات 

تساعد المنظومة في زيادة االعتماد على التكنولـوجـيـا  -2

 الحديثة في فرض وإنفاذ القانون.

تعمل على تقليل الحوادث على الطرق السريعة بنسبة  -2

 %.41تزيد عن 

تساهم في تحسين أداء شبكة الطرق بما يساعـدفـي  -3

تقليل زمن الرحالت الذي يؤدي بدور  إلى تخفيض معدالت 

 استهالك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة.

 اعداد : أسماء شعبان

 النقل الذكى 

النقل  طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ منظومة

على الطرق السريعة لتقليل الحـوادث وتـقـديـم جـمـيـع  الذكى

 .الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، 

تخطط الحكومة لبدء تنفـيـذ مشـروع الـنـقـل الـذكـي بـالـطـرق 

مـن خـالل مـراقـبـة الـطـرق بشـبـكـة  1110السريعة مع بدايـة

كاميرات متكاملة، وتقليل السرعات الزائدة ومن ثم تقليل وقـوع 

 الحوادث والكوارث على الطرق.

 

توظيف تقنيات االتصاالت واآلالت التي تدار بالحاسـب اآللـي  -0

وااللكترونيات للحصول على معلومات عن   أداء مرافـق الـنـقـل 

 من طرق رئيسية وشوارع    ونقل عام وقطارات.

توفير االتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبـيـنـهـا وبـيـن  -1

األجهزة المو وعة عل جوانب الطرق، وأحيـانـا، عـن الـطـقـس 

والظروف الجوية والبيئية، وأيضا عن حوادث التصادم الوشيـكـة 

 الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول.

 أهمية منظومة النقل الذكي فى مصر

https://m.elwatannews.com/news/details/4973488
https://m.elwatannews.com/news/details/4973488
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 وسائل تجميع المعطيات: -0

األجهزة التي تقوم بجمع مختلـف الـمـعـطـيـات الـالزمـة  

كتحسس المرور و كاميرات التعداد والتصـويـر الـمـركـبـة 

عــلــى الــطــرق الــخــارجــيــة ) األوتــوســتــراد( والــطــرق 

المدنية ،واستخدام كاميرات مراقبة الـمـواقـف ووسـائـل 

النقل العام ، و مكاتب الحجز االلكتروني لمختلف وسائـل 

التقارير والمعلومات عن أعمال الصيـانـة و  النقل ، وإنتاج 

الحوادث التي يجب أن تطلع عليها السلطات المخـتـصـة، 

 .والتقارير البيئية أو تقارير الطقس 

 :تقنيات معالجة البيانات  -1

تتمثل في البرمجيات واألجهزة التي تعمل على معالجـة  

إلدارة نظـم الـنـقـل  البيانات والمعطيات التي يتم جمعها 

بشكل يتجاوب مع المتـ ـيـرات الـتـي تـطـرأ عـلـى هـذ  

النظم ، و يالئم الواقع ، و تقديـم مـخـتـلـف الـمـعـلـومـات 

، والفعالية  لمستخدمي هذ  النظم بشكل يحقق األمان 

 في استخدامهم مختلف وسائط النقل 

تــقــنــيــات الســيــطــرة والــتــحــكــم ونــقــل  -0

 المعلومات:

أى التقنيات المعنية بتحويل نتائج معالجة المعطيات إلـى 

أرض الواقع ،ويشمل مختلف وسائط التحكـم )اإلشـارات 

المرورية، اإلشارات اإلرشادية والتحذيرية التنـسـيـق مـع 

وسائل النقل العام والهيئـات الـقـائـمـة عـلـى مـخـتـلـف 

فعاليات النقل، إنشاء غرف تحكم وبنوك معلومات المـرور 

والنقل...(، ووسائل نقل المعلـومـات إلـى مسـتـخـدمـي 

مثل تقنيات إيصال المعلومات للـمـسـتـخـدم  نظام النقل 

وتقنيات نقل    GPS و والهاتف النقال كالراديو أثناء الرحلة

الـــمـــعـــلـــومـــات قـــبـــل الـــقـــيـــام بـــالـــرحـــلـــة 

ــتــلــفــزيــون عــبــر الــوســائــل  واالنــتــرنــيــت، والصــحــف ال

المعتمدة إليصال معلومات النقـل الـعـام فـي  االلكترونية

 .محطاته ومواقفه 

و ع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي  -9

 تعمل بنظام "النقل الذكي".

التعرف على اللوحات المرخصة وغيـر الـمـرخصـة مـن  -01

 خالل احداث األنظمة في هذا المجال . 

 المرحلة االولى من تنفيذ نظام الطرق الذكى فى مصر 

  كم 111طريق القاهرة 0 اإلسكندرية الصحراوى بطول. 

  كم 091طريق القاهرة 0 اإلسماعيلية 0 بورسعيد بطول. 

  كم 004طريق القاهرة 0 السويس بطول. 

  كم 001طريق القاهرة 0 العين السخنة بطول. 

  كم 031الطريق الدائرى اإلقليمى بطول. 

 كم 41بنها بطول  -طريق شبرا. 

بوابة تحـصـيـل تـخـدم هـذ  الـطـرق             01باإل افة إلى 

و سيكون أول تطبيق لنظام النقل الذكـى هـو طـريـق   

 :بنها السريع الذى يضم العناصر التالية -شبرا

 مراقبة حركة المرور و التحكم في حركة المرور 

 الكشف عن الحوادث المرورية والتعامل معها 

 تحديد هوية المركباتو تطبيقات فرض القانون 

  تقنية الكشف عن المركبات المتجاوزة لالرتفاع المسموح 

 تقنية المراقبة والتحليل بكاميرات الفيديو 

 نظام رصد معلومات الطقس على الطرق والتنبيه بها 

  وزن المركبات وتصنيفها 

 إحصاء حركة المرور وتصنيفها 

  تحديث نظم التش يل لـبـوبـات الـطـرق وبـدء مـنـظـومـة

 التحصيل اإللكترونى عليها

  نظام إرسال بيانات حاالت الطريق لمستخدمى الـطـرق

تـطـبـيـقـات –عن طريق اللوحات اإلرشادية اإللكترونـيـة 

 .خدمات الموقع إالكترونى –التليفون المحمولة 

  التنبؤ بحاالت المرور وعمل محاكـاة لـلـحـاالت الـمـروريـة

 .لحاالت إش ال الطريق واألعمال اإلنشائية

 يشتمل النظام على أحدث التقنيات مثل :

 كاميرات المراقبة بالفيديو 

 نظام إدارة الحوادث والكشف عنها 

 أجهزة إحصاء حركة المرور 

  مراقبة حركة المرور والسرعات والكشف التلقـائـى عـن

 .الحوادث
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 ( من ثالثة أقسام هى :ITSتتكون أنظمة النقل الذكى )

 ما هى األهداف العامة لنظم النقل الذكى ؟

 ) اإلقتصادية واإلجتماعية (
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 .معابر السكك الحديدية 

 .تحصيل رسوم العبور اليكترونيا 

  حجوزات النقل بكافة انواعها للمطارات وكذلك الـقـطـارات

 وباصات النقل العام الحكوميه

 معالجة حالة الطوارى 

  معالجة مشاكل ساحـات االنـتـظـار واسـتـخـدام سـاحـات

 االنتظار الذكي

 . التحكم في اإلشارات المرورية 

 .االستجابة للطوارر 

  المعلومات المخصصة للمسافرين في النقـل اإلقـلـيـمـي

 متعدد الوسائط

 

 النظم المتقدمة إلدارة المرور -0 

 النظم المتقدمة لمعلومات المتنقلين-1

 نظم عمليات المركبات التجارية -0 

 النظم المتقدمة للنقل العام-4 

 النظم المتقدمة للتحكم بالمركبة وسالمتها -1 

 

توظف هذ  النظم تقنيات مبتكرة تعمل على تكامل الـنـظـم 

القائمة والجديدة إلدارة المرور ونظم التحـكـم لـكـي تـكـون 

مستجيبة ألحوال المرور المت يرة )الدينـامـيـكـيـة(. وتـمـثـل 

النظم المتقدمة إلدارة الـمـرور "الـطـريـق الـذكـي" الـذي 

تتخاطب معه "المركبة الذكيـة" وهـذا هـو األسـاس الـذي 

تعتمد عليه جميع التقنيات األخرى لنـظـم الـنـقـل الـذكـيـة. 

ويمكن تعريف تطبيقات النظم المتقدمة إلدارة الـمـرور مـن 

إدارة  -خالل خدمات المستفيدين التالية:  التحكم المـروري 

اختبار غـازات  -إدارة الطلب على االنتقال  -األحداث الطارئة

 -خدمات التحصيل اإللكترونـي لـلـرسـوم -العوادم وتبديديها

 إدارة مركبات الطوارر . -بالغات الطوارر واألمن الشخصي 

 

 

تقوم تلك النظم بالحصول علـى الـمـعـلـومـات وتـحـلـيـلـهـا 

وتوصيلها وعر ها لمساعدة المتنقلين بالنقل الـبـري عـلـى 

الحركة من مكان انطالقهم )المنبع( إلى مـقـصـدهـم الـذي 

يرغبون الوصول إليه. وتقوم هذ  النظم بـتـلـك الـمـسـاعـدة 

بأفضل طريقة تحقق احتياجات المتنقلين من حيث السالمـة 

 ويمكن تصنيفها إلى ما يلى :والكفاءة والراحة 

 

  تهدف هـذ  الـمـنـظـومـة الـذكـيـة إلـى تـوفـيـر طـاقـة

استيعابية أكبر وبكفاءة أعلـى دون االعـتـمـاد الـكـلـي 

 .على إنشاء مرافق نقل جديدة

 الرفع من اإلنتاجية االقتصادية 

 تخفيض مّدة التنقل وكلفته لصالح الدولة والمسافر 

 تحسين مستوى السالمة المرورية 

  الحّد من االكتظـاظ وتـحـسـيـن مسـتـوى االنسـيـابـيـة

 المرورية

 تخفيض استهالك الطاقة والمحافظة على البيئة 

 : تحسين اإلنتاجية االقتصادية 

حسب التقديرات يمكن نظام النقل الذكـى مسـتـ ـلـى  -

العربات التجارية من إجمالى عوائد اقتصادية تقدر بـنـحـو 

مـلـيـون كـعـائـدات تصـديـر  311مليار جنيه سنـويـا و 0.1

 سنويا.

%زيـادة اسـتـثـمـاريـة  01يمكن نظم النقل الذكى من  -

بالبنى التحتية وتخفيض كلفة صيانة شبكة النقل بنسبة 

  %سنويا 11

    زيادة قدرة شبكة الطرق دون بناء المزيـد مـن الـطـرق

 أو حتى زيادة عر ها

   التخفيف من االزدحام من خالل تحسين نظـام الـنـقـل

وخـلـق وفـر لــالقـتــصـاد الــمـحــلـى بــتـوفــيـر الــطـاقــة   

 واإلهالكات والوقت .

  توفير معلومات حركة المرور فـي الـوقـت الـحـقـيـقـى

 .للمستخدمين بطريقة تفاعلية

          تحسين الـتـنـسـيـق فـيـمـا بـيـن األجـهـزة مـن خـالل

 تعزيز االتصاالت

  توفير أدوات جديدة ومبتكرة لجمع الرسوم في سيارات

 العبور ومواقف السيارات ومحطات التحصيل

   السماح بإعطاء األولوية لمستخدمى الطرق المعينيـن

مثـل مـركـبـات اإلشـ ـال الـمـرتـفـع حـافـالت الـركـاب 

 والشاحنات والمركبات العابرة

  توفير أدوات لمراقبة الشبكة تلقائيا وجمع البيانات 

  تحسين سالمة وأمن مستخدمى الطرق. 

 

 .ادارة الطرق السريعة 

  ادارة الطرق داخل المدينـة )الـتـقـاطـعـات الـمـنـفـردة

 والتقاطعات في الطرق الشريانيه(.

 إدارة النقل العام 

  .إدارة الحوادث المرورية 

د 
د
ع
ف ال

مل
 

  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
ة 
ر
ش

ع
  
  
ة 
دي
حا

ال
ة 
سن

ال
  
ن
و
الث
لث
 ا
و
ع 
اب
س

ال
د 
د
ع
ال

1
1
1
0

 
  
 

 

 ITSنظم النقل الذكى مجاالت استخدام 

 أنواع نظم النقل الذكي 

 اوال : النظم المتقدمة إلدارة المرور 

 ثانيا : النظم المتقدمة لمعلومات المتنقلين



24 

 وتشمل الخدمات اآلتية : 

تفادي االصـطـدام الـطـولـي: يشـمـل ذلـك اسـتـشـعـار  -

التصادمات المحتملة وتحسين أداء السائق لتفادي التصـادم 

والتحكم مؤقتاً بالمركبة للمساعدة على تـقـلـيـل اإلصـابـات 

 والتلفيات .

تفادي االصطدام العر ي: يشمل االصطدام الـعـر ـي  -ب

 للمركبات التي تترك حاراتها المرورية أثناء حركتها .

 التحذير من التصادمات عند التقاطعات والتحكم بها .-ج

 تحسين الرؤية من أجل تالفي االصطدام -د

 تش يل وسائل تثبيت الركاب قبل االصطدام-هـ

 التش يل اآللي للمركبات . -و

تتمتع مصر  بموقع ج رافى استراتيجـى فـريـد مـن نـوعـه   

كـيـلـومـتـر  2111وقامت بإنشاء شبكة قومية للطرق بطول 

كمحاور تنموية لخلق آفاق اقتصاديـة جـديـدة كـمـا تـتـمـتـع 

كيلومـتـر تـدعـمـهـا  1011بوجود شبكة سكك حديدية بطول 

المطارات فى جميع المراكز الحضرية الرئيسيـة، بـاإل ـافـة 

إلى العديد من الموانئ التجـاريـة عـلـى الـبـحـريـن األحـمـر 

مـيـنـاء جـافـا  00والمتوسط باإل افة إلـى خـطـة لـتـطـويـر 

ومناطق لوجيستية مما يمكن مصر من االستفادة بموقـعـهـا 

وبنيتها التحتية كمركز لوجيستى عالمى يربط بـيـن الـقـارات 

الثالث،ستمـكـن مـنـظـومـة الـنـقـل الـذكـى فـى مصـر مـن 

استكمال خططـهـا الـحـالـيـة لـتـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة،              

حيث ستعمل هذ  التقنية الـمـتـقـدمـة عـلـى إدارة شـبـكـة 

الطرق ونظام حركة المرور بها وتش يلـهـمـا لـلـوصـول إلـى 

 مستوى عالمى.

أن التحدى األساسى الذى يواجهه قطاع النقل هو هيمنـة   

 11الطرق؛ حيث تساهم شبكة الـطـرق فـى نـقـل حـوالـى 

 90مليون رحلة من رحالت الركاب اليومية، أى ما يقـرب مـن 

 % من رحالت الركاب بوسائل النقل المختلفة 

 

 

وتـقـوم هـذ  معلومات المتنقلين قبل القيام بالرحلة:  -أ 

الخدمة بتزويد المتنقلين بمعلومات الختيار وسائط النقـل 

 وأزمان االنتقال وقرارات اختيار المسارات  قبل الم ادرة.

: وهـذ  معلومات إرشادية للسائقين أثـنـاء الـرحـلـة -ب 

تقدم إرشادات صوتية وتعـرض عـالمـات مـرئـيـة داخـل 

المركبة وخارجها )مثل اللوحات ذوات الرسائل المتـ ـيـرة 

 على الطرق( ألجل تحقيق السالمة والراحة والكفاءة.

: توفـر هـذ  الـخـدمـة إرشـادات التوجيه بالمسارات -ج 

 سهلة للمتنقلين عن كيفية الوصول لمقاصدهم.

التوفيق بين الركاب للمشاركة في الرحلـة نـفـسـهـا  -د 

: توفر هذ  الخدمة التوفيق بين الركـاب وإجراء حجوزاتهم

 بشكل ديناميكي أو لرحلة واحدة فقط..

ويقصـد بـهـا " الـدلـيـل هـ. معلومات خدمات المتنقلين: 

التجاري اإللكتروني" المتكامل مع نظام المعلومات قـبـل 

الرحلة والمعلومات أثناء الرحلة. وهذ  الخدمات لـلـنـظـم 

المتقدمة لمعـلـومـات الـمـتـنـقـلـيـن مـوجـهـة أسـاسـا           

 لراحة المتنقلين .

 

تطبق مختلف تقنيات نظم النقل الذكية لتحسين سالمـة 

وكفاءة المركبات التجارية وتحسين حركة البضائع. ونظـم 

عمليات المركبات التجارية مبنية على المجاالت الوظيفية 

الخاصة بالنظم المتقدمة إلدارة المرور والنظم المتقـدمـة 

لمعلومات المتنقلين والنظم المتقدمة للتحكم بالمـركـبـة 

ويمكن تعريف تطبيقات عمـلـيـات الـمـركـبـات وسالمتها. 

 :التجارية في خدمات المستفيدين التالية

 -التخليص اإللكتروني مسبقا لـلـمـركـبـات الـتـجـاريـة  

مـراقـبـة -الفحص اآللي للسالمة من جـانـب الـطـريـق 

الـعـمـلـيـات اإلداريـة  -السالمة من على متن الـمـركـبـة

 االستجابة لحوادث المواد الخطرة .-للمركبات التجارية

 

تشتمل تطبيق التقنيات اإللكترونية المتقـدمـة لـتـنـفـيـذ 

وتش يل مركبات النقل الجماعي بما في ذلك الـحـافـالت 

وعربات القطارات والمنظومة الكاملة لـمـركـبـات شـبـه 

 النقل العام )مثل الحافالت األهلية وسيارات األجرة(. 

 

ال رض من هذ  النظم تحقيق مسـتـويـات سـالمـة أعـلـى 

للمركبة وتخفيف حـدة االزدحـام فـي الـطـرق السـريـعـة 

الحضرية وتحقيق مستويات أفضل إلنتـاجـيـة الـطـرق بـيـن 

 المدن، مما يؤدي إليجاد مفاهيم مبتكرة لخدمات النقل البري 
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 ثالثا : نظم عمليات المركبات التجارية

 رابعا : النظم المتقدمة للنقل العام

 خامسا : النظم المتقدمة للتحكم بالمركبة وسالمتها 

 تطبيق نظام النقل الذكى فى مصر ؟
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تـم اإلعـالن عـن إطـالق مـنـظـومـة  1109نوفمبر * خالل 

األتوبيسات الكهربائية الذكية وجاءت تلـك الـخـطـوة  ـمـن 

خطة متكاملة على طريق التحول الرقمي والدفع بمنظومـة 

 .النقل العام الذكى لتحقيق الريادة في   النقل الذكي

* بدأ يدخل النظام الذكي المواصالت العامة أيًضا بعدمـا تـم 

اإلعالن عن إطالق شركة جديدة تكنـولـوجـيـة خـالل الـربـع 

، لتقديم خدمات مسبوقة الحجز عـلـى 1111الثاني من عام 

ـــم ـــري ـــر وك ـــي أوب ـــي ف ـــذك ـــل ال ـــق ـــن ـــرار ال  .غ

وتعتمد منظومة النقل الذكي لـلـمـواصـالت الـعـامـة عـلـى 

الباصات الذكية داخل القاهرة الكـبـرى مـع تـوفـيـر حـوافـز 

الستقطاب عدد كبير من الركاب متوقًعا أال يزيد سعر التذكرة           

 جــــــنــــــيــــــهــــــا لــــــلــــــرحــــــلــــــة  .11عــــــن

ومن المقرر أن تكون تلك المواصالت الـذكـيـة لـيـسـت فـي 

القاهرة فقط، ولكن في المحافظات األخرى ومن المتوقع أن 

 .مــلــيــون 011تــكــون اســتــثــمــارات تــلــك الــمــنــظــومــة 

قامت وزارة النقل بعقد تـحـالـف   1109وفي منتصف عام *  

خاص مع كبري الشركات الصينية المتخصصة في صـنـاعـة 

األتوبيسات الكهربائية الذكية، بالتعاون مع الشركات الكبرى 

المتخصصة في األنظمة الذكية الرائدة بمـصـر فـي مـجـال 

  .تش يل وإدارة وسائل النقل بالمدن للمواصفات العالمية

 

 

 

 

    

 

%من إجمالى البضائع المـنـقـولـة  92وتسهم أيضا لنقل 

بدأ الحديث عن  1102عام منذ بين المحافظات المصرية ، 

منظومة النقل الذكي في مصر ورغم الظهور المتأخر لها 

إال أنه خالل تلك السنوات الثالثة األخيـرة، حـقـقـت مصـر 

نجاحات  خمة في ذلك المجال عبـر عـدد مـن خـطـوات 

 التطوير على ارض الواقع .

اتخدت مصر خطوات راشدة من أجل أن تصبح رائدة فـي 

ذلك القطاع كما أصبحت سوًقا واعًدا في قـطـاع الـنـقـل 

الذكي وأصبح من أفضل مجاالت االستثمار خالل الـفـتـرة 

الحالية، السيما وأن الجهات الحكومـيـة بـدأت فـي حـل 

 المعوقات التي تواجه المستثمرين. 

 

 خطوات مصر في هذا المجال :

أعلنت وزارة النـقـل عـن فـوز شـركـة  1109عام  * في 

مسارات مصر للحلول بتطبيق منظومة الـنـقـل الـذكـى 

 كيلومتًرا  0121طرق بطول  2على 

وكانت هذ  هى الخطوة االولى على طريـق مـنـظـومـة  

 النقل الذكي 

 .مـلـيـار جـنـيـة  1تكلفة التطبيق في المرحلة األولى  

طريق سريع على مستوى الجمـهـوريـة  09* و تم تحديد 

طـرق  2مبدئيًا سيشملها هذا المشروع، ولكن تم تحديد 

في المرحلة األولى،باعتبارها تشهد حركة مرور كثـيـفـة، 

 مــن بــيــنــهــا الــطــريــق الــدائــري بــالــقــاهــرة الــكــبــرى.

 

* دراسة الجدوى الخاصة بتطبيـق الـمـنـظـومـة، حـيـث 

طريًقا كمرحلة أولى، بأطوال وصلت إلـى  11شملت نحو 

آالف كيلومتر يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحـكّـم  2نحو 

وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية بجانب إنشاء 

المراكز الرئيسية وتدبير األجهـزة والـمـعـدات والـبـرامـج 

 الالزمة للتش يل.
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 المصادر :

www.albawabhnews.com 

www.almasryalyoum.com 

https://almalnews.com 
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العميل هو رأس المال المستقل فعلى سبـيـل الـمـثـال إن 

لـلـخـدمـات الـمـصـ ـرة فـأنـت  كفيل كنت تعمل على موقع

بشـكـل مـبـاشـر  الكثير مـن الـعـمـالء ستضطر للتعامل مع

وبطبيعة الحال ليست كل الخدمات يمكن تكرارها مع العميل 

ومع ذلك هناك خدمات أخرى يمكن أن يحتاجها العميل مـراراً 

وتكراراً وهنا تكمن الفكرة، فإذا أتقنـت فـن جـذب الـعـمـالء 

ستتمكن من جعل هذا العميل يعود اليك أنت كـلـمـا احـتـاج 

لهذ  الخدمة وبالفعل هناك أشخاص يستخدمون هذا الـفـن 

ولـعـل وزيادتها بشكل كبيـر  عدم توقف المبيعات في  مان

 هذا الزبون يجلب لك زبائن آخرين وهكذا . 

ويعد رواد األعمال هم أكثر الناس اتقاناً لهذا الفن بـأحـدث    

 الطرق الُمتقنة لتحويلهم لعمالء دائمين .

 العميل الذي يفكر بصمت-2

من صفات هذا العميل أنه يفكر دائماً بصمت ويـكـون هـادر 

بشكل كبير كما أن هذا العميل غالباً ما تـجـد صـعـوبـة فـي 

تحديد أفكار  والطريقة الصحيحة للتعامل مع هـذا الـعـمـيـل 

هي أن تكون جاد في التعامل معه وأي بيانات تـقـدمـهـا لـه   

 الُبد أن تتحري الدقة فيها وأن تكون صحيحة.

 . العميل المتردد بشكل دائم0

أهم صفة في هذا العميل هي أنه غير صارم فـي قـراراتـه    

و الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من العمالء هو أن 

تقوم بتحديد جميع الخيارات المتاحة بشكـل وا ـح وتـقـوم 

بمناقشة هذا العميل فيها والشيء األخـيـر هـو أن تـحـاول 

 كسب ثقته ليثق في أرائك فيما بعد دون التفكير فيها.
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 اعداد : أسماء شعبان

 مقدمة :

ألن جذب العـمـالء  عميل دائم ُيعد الحصول على عميل أمر صعب ولكن األصعب من ذلك هو تحويل هذا العميل إلى     

هي مهارة ال تتوفر فى الكثير،  إن كسب ر ا عمالئك ووالئهم هو المعيار الذي يحدد مدى تميّزك ونجاحك المهني، لذا 

 يتعين عليك السعي جاهداً لتقديم خدمة متميزة لعمالئك وتعزيز شعورهم بالراحة والسعادة.

ففي ظل سوق العمل الحالي الذي تتنافس فيه آالف الشركات لجذب العمالء واالحتفاظ بهم، يـتـعـيـن عـلـى مـن     

يرغب بالتميّز العمل على تبني السياسات واألساليب التي ترتكز بشكل رئيسي على العميل وكسب ر ا  فـتـقـديـم 

خدمة عمالء متميزة هو المعيار الوحيد الذي يميّز أفضل المهنيين عن غيرهم وهو الذي يساهم في نهاية المطاف في 

تعزيز أرباح المصلحة او الشركة  وصورتها. وبالتالي ال ُبد أن تتعلم فن جذب العمالء وتحويلهم لعـمـالء دائـمـيـن حـتـى 

 تتمكن من زيادة مبيعاتك.

 أنواع العمالء وكيفية التعامل معهم ؟   لماذا نحتاج إلى جذب العمالء ؟

https://kafiil.com/
https://blog.kafiil.com/how-to-market-ideas/
https://blog.kafiil.com/advantages-disadvantages-of-freelance/
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 . العميل الذي يتكلم كثيراً )الثرثار(3

أهم صفات هذا العميل هي طرح المزيد من الكالم دون 

فائدة وطرح الكثير من المجامالت كما أنه دائماً يحاول لفت 

االنتبا  وطريقة التعامل مع العميل الثرثار هي أن تكون 

حذر في التعامل معه بمعني تتركه ينهي حديثه بشكل 

كامل وتقوم بمناقشته وتشعر  باالهتمام كما يجب أن 

تترك له وقت كافي ليتحدث بما يريد وإذا شرد بموا يع 

 خارج العمل فحاول جذبه للعمل بطريقة لطيفة.

 . العميل السلبي المزاجي4

لألسف هذا أسوأ أنواع العمالء ونادراً ما تجد مثل هذا النوع 

من العمالء وأهم صفاته أنه دائماً ما يطرح الكثير من 

األسئلة ويجمع بين صفات العميل المتردد والعميل الثرثار 

كما أن من صفاته أيضاً بطء استيعابه وتفكير  بأكثر من 

مو وع في نفس الوقت، الطريقة الصحيحة للتعامل معه 

هي أن تكون صبور جداً معه وأال تحاول إجبار  بأي حال 

من األحوال على اتخاذ قرار ال يريد  كما ُينصح بمصادقته 

 ومحاولة توفير األدلة دائماً إلقناعه.

 . العميل المغرور5

من أهم صفات هذا العميل هي أنه دائماً ال ينصت إلى 

الحديث ويحاول المقاطعة ويري أن رأيه هو الصحيح كما 

أنه غالباً ما يحاول اثبات أنه على علم بزمام األمور، أيضاً 

 من صفاته أنه غير صبور، 

وللتعامل مع هذا العميل تحتاج دائماً لمجاملته كما ُيفضل 

أن تُشعر  بأهميته وُينصح أيضاً أن تقوم بالموافقة على 

 أراء  في البداية ثم مناقشته فيها.

 . العميل المرن المتروي6

هذا أفضل العمالء نوعاً ألنه دائماً ما يكون مرن في 

المعاملة واألهم من ذلك أنه سريع في قراراته ويشعرك 

دائماً بأهميتك، مثل هذا النوع من العمالء لن تجد مشاكل 

معه في المعاملة ولكن ُينصح بتقديم نصائح له في العمل 

ومحاولة مصادقته وال يجب أن تُطيل معه في الشرح فهو 

 على علم بما يريد . 

 

 

 أوالً: وازن بين الجدية والتعامل الودي مع العميل

بعد أن تفهم نوع العميل وما يريد  حاول أال تكون المحادثة 

بينك وبينه دائماً بشكل جاف وصارم  بل كن مرن في 

التعامل ألن التعامل بشكل ودي ولطيف مع العمالء يكون 

له نتائج إيجابية جداً فيما بعد ألنه بهذ  الطريقة فأنت 

تصنع رابطة قوية بينك وبين العميل مما يدفعه على العمل 

 معك دائماً.

ك
منـــا ل

ج
ر
ت

 
  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
ة 
ر
ش

ع
  
  
ة 
دي
حا

ال
ة 
سن

ال
  
ن
و
الث
لث
 ا
و
ع 
اب
س

ال
د 
د
ع
ال

1
1
1
0

 
  
 

 

 ثانياً: ُكن دقيق في تحديد الوقت مع العميل

من أكثر األمور التي يهتم بها العميل دائماً حتى في الحياة 

عموماً هي تحديد الوقت وال بد من أن هذا األمر قد حدث 

معك شخصياً فكم من مرة عزمت على أال تشتري من 

شخص أو تتعامل معه مرة أخرى بسبب المماطلة في 

العمل؟ بالتأكيد هذا األمر مزعج كثيراً لذلك حاول دائماً تحديد 

الوقت الكافي لك قبل بدأ العمل، فضالً عن أن الدقة في 

المعاملة وتحديد الوقت يجعلك تكسب سمعة جيدة في 

سوق العمل كما جعلك تحظي باحترام العمالء وكسب ثقتهم 

 وهذا يدفعهم دائماً للتعامل معك.

 ً  ثالثاً: ُكن متميزاً عن اآلخرين دائما

حاول أن تتميز بشيء ما في العمل الخاص بك، شيء ال 

يفعله أقرانك في العمل حتى تشتهر به ألن التفوق على 

المنافسين من خالل هذ  النقطة تجعل العمالء دائماً 

ُيفضلون التعامل معك، ألنه بطبيعة الحال إن كنت مثل 

 اآلخرين فلن تحظي بأي نقاط تميز.

 رابعاً: قُم بتوفير خيار الدعم بعد البيع

بطبيعة الحال أنت كعميل عندما يتم توفير خيار الدعم لما بعد 

البيع أو بعد تسليم العمل ستجد أنك دائماً ما تفضل العمل 

معه وبالتالي فإن من أكثر األشياء التي يفضلها العمالء هي 

إمكانية مراسلته لك واالستفسار عن أي شيء يخص العمل 

الذي تم تنفيذ  ولكن بشكل محدود فهذا ُيَكون صلة بينك 

 وبين العميل وبالتالي سُيعاود العمل معك مرة أخرى.

 خامساً: قم بتحديث أعمالك بشكل مستمر

حاول أن تقوم باإللمام بكل جديد في مجالك وإشعار العميل 

بأنك متابع لكل جديد حتى يثق في قراراتك، ناهيك عن أن 

هذا األمر سيؤثر بشكل إيجابي على منتجاتك في حد ذاتها 

وليس على العميل فحسب وحاول بين الحين واآلخر إ افة 

 شيء في عملك لم يسبق 

 التنبؤ مسبقاً باحتياجات العمالء ومتطلباتهم -2

يتعين عليك تبني استراتيجيات وأساليب تساعد على تفهم 

احتياجات عمالئك ورغباتهم والتعّرف على المشاكل التي 

يواجهونها. فإن أردت التميز حقاً، يتعين عليك تقديم منتجات 

وخدمات تتناسب مع احتياجات العمالء ومتطلباتهم، كما 

يتعين عليك أيضاً التعامل مع التحديات التي تواجه عمالئك 

عن طريق تقديم أفضل الخدمات وايجاد حلول مبتكرة لكافة 

المشاكل. كما يجب عليك اعداد قائمة بكافة األسئلة التي 

 عليها .قد تخطر على بال العميل حتى تتمكن من االجابة 

 التعامل معهم بصدق
يتعين على الموظفين التعامل مع عمالئهم بصدق واخالص 

فهذ  الصفات تلعب دوراً مهماً في كسب ر ا العمالء 

واخالصهم على المدى البعيد. كما يجب عليهم الحرص على 

تقديم خدمة متميزة باستمرار وااللتزام بأداء واجباتهم تجا  

العمالء على أكمل وجه مع توفير حلول مبتكرة لكافة 

المشاكل التي قد تواجه العميل. فانعدام المصداقية يؤثر 

 .سلباً على الموظف نفسه، وعلى الشركة وسمعتها

 

 كيفية جذب العمالء وتحويلهم لعمالء دائمين 

 خطوات بسيطة لكسب ثقة العمالء وتقديم خدمة مميزة 
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 االستماع الى مالحظاتهم -3

يعد االستماع الى مالحظات العمالء أفضل وسيلة لكسب 

والئهم وثقتهم على المدى الطويل حيث يجب على الموظف 

االستماع جيداً لمالحظات العمالء والسعي لتطبيقها 

عملياً،فالموظف المتميز يضع نفسه مكان العميل ويتفهم 

 آراء  ووجهات نظر  المختلفة .

 الحرص على التواصل الدائم -4

قد يكون التواصل السيء هو السبب الرئيسي الذي يدفع 

العمالء الى البحث عن شركات أخرى تبدي اهتماماً أكبر 

بعمالئها و تلبي احتياجاتهم بفعالية اكبر. لذا يتعين عليك 

الحرص على انشاء قسم خاص بخدمة العمالء يهدف الى 

خدمتهم بطريقة سريعة وفّعالة. وقم بتوظيف أشخاص 

يتمتعون بمهارات تواصل جيدة، واحرص على تزويدهم 

بدورات تدريبية حول كيفية تقديم خدمة متميزة للعمالء، 

وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بفعالية. وقد أشار استبيان 

 2الى أن  "ما الذي يجعل الشركة مكاناً جذاباً للعمل" حول

مهنيين يرغبون بالعمل لدى شركة تملك آفاق  01من أصل 

للنمو المهني، وتشجع األفكار الجديدة وتوفر فرص تدريبية 

متنوعة. وفي الواقع، يوجد أساليب مختلفة تسمح لك 

بالتواصل مع عمالئك، فهناك التواصل عبر الهاتف،               

أو الفاكس  أو البريد االلكتروني، كما يمكنك أيضاً تركيب 

خطوط هاتف مجانية لتلقي شكاوى العمالء واستفساراتهم، 

والرد عليها بطريقة سهلة . كما يمكنك تصميم نشرات 

تسويقية وارسالها مرة كل اسبوع او كل شهر الطالع 

 .العمالء على آخر أخبار شركتك، ومنتجاتها وخدماتها

 بناء عالقات وطيدة -5

يتعين عليك تبني أساليب وسياسات جيدة تهدف لالحتفاظ 

بالعمالء وتعزيز والئهم واخالصهم تجا  شركتك حيث يجب 

عليك اظهار اهتمامك بعمالئك من خالل أفعالك وأقوالك 

وتواصلك الدائم معهم. فقد يكون هذا االهتمام على شكل 

بطاقات معايدة ترسلها لعمالئك بمناسبة أعياد ميالدهم مثالً 

أو اية مناسبة األخرى. كما يمكنك أيضاً دعوة عمالئك 

لحضور االجتماعات والندوات والدورات التدريبية الخاصة 

بشركتك والمشاركة في أنشطتها المختلفة حيث تعد هذ  

األمور وسيلة سهلة ومتميزة لبناء عالقات وطيدة مع عمالئك 

فهي تعمل على كسب ثقتهم ور اهم وتعّزز شعورهم 

 .بالوالء واالخالص لك ولشركتك

 الحرص على تنفيذ الوعود التي تقطعها -6

يعد االهمال في تنفيذ الوعود التي قطعتها من أخطر 

السلوكيات التي يجب تجنبها، وذلك نظراً ألثرها السلبي 

على عالقتك بعمالئك. فإن لم تكن قادراً على حل مشكلة 

العميل في خالل فترة قصيرة، كن صادقاً معه وصارحه 

بذلك، واشرح له طبيعة المشكلة والوقت الفعلي الذي 

 تحتاجه لحلها، واحرص على التواصل معه.

  

 . التسويق واإلعالن 2

وهي طريقة تعمل بالمطلق إذا كانت الشركة تمتلك 
الميزانية وال توجد وسيلة أفضل للحصول على أجزاء واسعة 

 من المجتمع كهذ  الطريقة.
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 . التواصل البارد 0

ولكن هذا  يستخدم هذا األسلوب من قبل العديد من الشركات 

لكي تتعامل مع الرفض  األسلوب يتطلب منك الصالبة و الصبر

المستمر من قبل العمالء ال ير مهتمين وكذلك سوف 

تكاليف الدفع لموظفي قسم المبيعات إلجراء  يكلفك

 المكالمات.

 . العالقات العامة 3

يمكن أن تكون وسيلة عظيمة الصطياد العمالء الـجـدد، وهـي  

في معظمها مجانية أي ال تحتاج لميزانية للتسويق، وكذلـك ال 

 تحتاج لمشاركة الكثير من أفراد فريقك وذلك عن طريق :

 جحةأوالً : تكوين دائرة عالقات اجتماعية نا

 أثبت نفسك ثانيا :  

  ثالثاً : اجعل المنفعة متبادلة في عالقاتك 

  رابعاً : ابحث و اسأل دوماً  

 ولتعزيز استراتيجية االستحواذ على العمالء  يجب اآلتى:

 ع استراتيجية قابلة للتطور وحدد أهداًفا وا حة .  

 اعمل على صياغة محتوى جذاب ويسهل العثور عليه.  

 حافظ على بساطة المبيعات.  

   مثلما يفعل عمالؤك تماًما -فكر في القناة األحادية. 

 أِعد استهداف زوار موقع الويب الذين يعزفون عن الشراء.  

  ) كافئ الوالء ) والء العمالء.  

 

 

 

 

 

 

 كيف تجذب عمالء جدد ؟

 المصادر :

https://blog.kafiil.com 

www.ibtdi.com 

https://arabic.cnn.com 

http://blog.bayt.com/2014/02/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7/
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 مقدمة :

تعد المواني البحرية المنفذ الرئيسي واألساسي للتجارة 

الخارجية للدول والبوابات الرئيسية على العالم الخارجي؛ 

بل وبمثابة العمود الفقري لصناعة النقل البحري والحلقة 

الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط، لذا        

فإنها تؤدي دوًرا حيويًا في دفع عجلة التنمية      

االقتصادية والمساهمة في دعم االستقالل االقتصادي 

 والسياسي للدولة..

 مفهوم الميناء األخضر:

هو ميناء عديم التأثير السلبى على البيئة،حيث يراعى  

كافة االعتبارات البيئية فى كل مراجل اإلنشاء والتش يل، 

حيث تخضع الموانئ الخضراء إلجراءات بيئية محددة 

ومعتمدة من المنظمة البيئية العالمية للحد من الملوثات 

مثل الوقود والمخلفات. ويمثل الميناء األخضر والمعروف 

أيضا باسم " الميناء البيئى" نموذجا للتنمية المستدامة 

للموانئ، والتى ال تلبى متطلبات البيئة فحسب، بل تعود 

 بالنفع االقتصادى على الدولة والمجتمع واألجيال القادمة .

 أهمية النقل األخضر

أن الهدف من هذ  الموانئ هو تحقيق التوازن البيئي 

والعمل على تقليل انبعاثات الكربون، خاصة ان العالم يتجه 

إلى استخدام الوقود الحيوي وبالتالي  1111خالل عام 

هناك  رورة لتجهيز الموانئ بهذا النوع من الوقود وتوفير 

ما يلزم الستقبال مخلفاتها والتخلص منها دون التأثير على 

يوفر النقل األخضر الحاجات األساسية لألفراد البيئة. حيث 

و المجتمعات بشكل آمن وفعال ، وذلك دون إحداث  رر 

بالصحة أو النظام البيئى ومصالح األجيال القادمة، ويعد هو 

األقل تلويثاً سواء للهواء أو الماء أو التربة ، واألقل اصداراً 

للضو اء ، ويحد من انبعاث غازات االحتباس الحرارى ، 

وبالتالى ال يؤثر بالسلب على المناخ أو االحترار ، وذلك ألن 

وسائل النقل فيه تكون معتمدة على مصادر الطاقة 

المتجددة ، مثل الطاقة الكهربائية، والطاقة الشمسية، 

 والطاقة المائية، وطاقة الرياح .....ألخ

 التأثير السلبى للموانئ التقليدية:. 

يختلف الميناء األخضر كلياً عن الميناء العادى من حيث آلية 

اإلنشاء والتش يل وبالتالى األثر البيئى والعائد االقتصادى، 

حيث تُعد الموانئ البحرية التقليدية مصدرا لتلوث البيئة 

سواء الميا  أو الهواء أو التربة أو الضو اء ، سواء فى 

 الميناء أو المنطقة المحيطة به. 

 ومن األمثلة على التأثير السلبى على البيئة :

المحركات البحرية ومعدات وآالت البواخر، وآالت شحن وتفريغ 

البضائع على األرصفة، وكذلك انبعاث غازات االحتباس 

( وأكاسيد CO2الحراري، وال سيما ثاني أكسيد الكربون )

( CH4( والميثان )SOx( وأكاسيد الكبريت )NOxالنيتروجين )

(، وغيرها من ملوثات الهواء الناتجة عن PMوالجسيمات )

أنشطة الموانئ بما في ذلك الضباب الدخانى وتلوث 

الجسيمات مما يؤدى إلى اإلخالل بالتوازن الطبيعي. أيضا 

تلوث الميا  من تسريبات الخزانات وتدمير الثروة السمكية 

والكائنات البحرية وتصريف ميا  خزانات السفن الملوثة. و 

تلوث التربة و النفايات الصلبة الخطرة، تلك التاثيرات التي 

  .تتزايد بشد  أثناء التعامل مع بضائع الصب غير النظيف

 مواصفات الميناء األخضر :

ميناء معد بأحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا في مثل هذ  

" )انترنت األشياء (أحدث تكنولوجيا IOTالمشروعات وهي "

الثورة الصناعية الرابعة في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ 

وهو ما سيحد  -والتخزين وتداول البضائع و حركة السيارات

 من اآلثار السلبية على البيئة وتربتها ومياهها وهوائها. 

" البناء والتش يل والتحويل    BOTتدار الموانئ الخضراء بنظام 

" وهو نظام يتولّى بموجبه القطاع الخاّص تمويل وإنشاء 

مرفق خدمات عاّمة بداًل من الحكومة، مقابل تش يله واالنتفاع 

.. .بعوائد  لمّدة محّددة، تعود بعدها ملكيّة المرفق للدولة

وتتميّز تلك الموانئ عن غيرها بتطبيق تكنولوجيا تقلّل نسب 

التلوّث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصّب غير النظيف، 

 .للحّد من آثار  البيئيّة الخطرة

 ( للحد من التلوث البحري:IMOجهود منظمة )

تتواءم الموانئ الخضراء مع الجهود الجديدة التي تبذلها 

وهي هيئة األمم المتحدة  -( IMOالمنظمة البحرية الدولية )

لخفض انبعاثات الشحن التي لم تكن  -التي تنظم الشحن 

 جزًءا من اتفاقية باريس.

( في أبريل، تحت   ط من IMOوقد حددت المنظمة الدولية )

الدول الجزرية المنخفضة، للمرة األولى هدفاً لخفض 

، مقارنًة  1111% على األقل بحلول عام  11االنبعاثات بنسبة 

 .1113بعام 
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 :تجربة ميناء هامبورج الذكى 

ُيعد أكبر ميناء فى ألمانيا وثانى أكبر مواني أوروبا 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمى، حيث 

، 1103%. ففي يونيو 12زادت طاقته االستيعابية بنسبة 

لنفسه أهداًفا طموحة  Green Port Hamburgحدد ميناء 

بشأن المناخ وأعطى أولوية غير عادية لحماية البيئة.. 

ففي السنوات األخيرة، نفذ كالً من هيئة الميناء وشركات 

التداول ومش لو المحطات واألنشطة الصناعية الموجودة 

في الميناء تدابير شاملة، والتى من شأنها زيادة تحسين 

جودة الهواء في الميناء، وتطوير أنظمة دفع السفن ذات 

الكفاءة البيئية، وتحسين إمدادات الطاقة على الشاطئ 

 ..للسفن، وزيادة نسبة التنقل اإللكتروني في المحطات

 ميناء سن افورة :

، قام ميناء سن افورة البحرى بإطالق 1100في يوليو 

للحد من التأثير   Maritime Singapore Greenمبادرة

البيئي للشحن واألنشطة ذات الصلة وتعزيز الشحن 

 011النظيف واألخضر في سن افورة، باستثمار  يصل إلى 

سنوات في مبادرة  1مليون دوالر سن افوري على مدى 

 سن افورة البحرية الخضراء....

وتم  1114، تم تمديد المبادرة حتى أواخر 1109وفي عام 

تعزيزها إلزالة الكربون عن الشحن. وهي مبادرة شاملة 

 تتكون من أربعة برامج:

 Green Ship Programmeبرنامج  •

 Green Port Programmeبرنامج  •

 Green Energy and Technology Programmeبرنامج  •

 Green Awareness Programmeبرنامج  •

 

 ميناء روتردام الهولندى" أكبر ميناء فى أوروبا" :

 

 

 

 

 

كشفت عن "صفقة خضراء" جديدة لتعزيز  1109في عام  •

الشحن المستدام. حيث أدخل الميناء العديد من الحوافز 

المالية للسفن منخفضة الكربون، بما في ذلك مؤشر 

والذي بدأ في قياس انبعاثات السفن  -السفينة البيئية 

وغيرها من مرافق الموانئ  -الفردية في العام الما ي

لالستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك بهدف خفض انبعاثات 

%  49ثاني أكسيد الكربون من الميناء والصناعات بنسبة 

،خفض 1111. كما تهدف روتردام بحلول عام 1101بحلول عام 

٪، بما يتماشى مع األهداف الوطنية، 91االنبعاثات بنسبة 

 وفًقا للخطة.

يقدم الميناء خصومات على تكاليف الميناء إلى أنظف السفن  •

 ال ير ملوثة للبيئة.

تعهد الميناء بشراء حافالت خالية من االنبعاثات بحلول عام  •

واتخاذ خطوات أخرى لجعل المناطق الرئيسية بالميناء  1111

 .1101صفر انبعاث في المدينة بحلول عام 

وهي منصة رقمية يمكن  -أطلق الميناء منصة برونتو  •

لشركات الشحن ومزودي الخدمات فيها تبادل المعلومات عن 

 زياراتهم إلى الميناء.

تحسين تنسيق وصول السفن وم ادرتها وذلك لتقليل وقت  •

 % . 11انتظار السفن وخفض االنبعاثات بنسبة تصل إلى 

،  Skoon Energy BVوقع ميناء روتردام شراكة مع شركة  •

وهي شركة ناشئة هولندية تساعد السفن القائمة على 

 التحول من محركات الوقود األحفوري إلى الدفع الكهربائي.

قام ميناء روتردام  بالتعاون مع شركة وكالة الخليج، بإطالق  •

المتخصص في تنظيف  )GACENVIRONHALL(  نظام 

 بالعمل بمياهه. الهياكل كأحد األنظمة الصديقة للبيئة

 5Gأول ميناءفي العالم يعتمد  الصينى:  Qingdaoميناء

 

 

 

 

 

تتم كافة أعمال الشحن والرفع داخل الميناء بشكل  

اوتوماتيكي . ويعتمد على التقنيات الجديدة مثل إنترنت 

األشياء والتحكم الذكي في إدارة المعلومات واالتصاالت 

والمالحة  والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية . كما انشأ 

الميناء نظام ذكي للتحكم في الشاحنات ذاتية التوجيه و 

تفعيل تقنيات الشحن الذاتي، وإعمال روبوتات فتح واقفال 

 الحاويات و نظام الرسو األوتوماتيكي.
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 المصدر : 

أسهمت إستراتيجية ومشروعات النقل المصري 

في و ع الدولة على الخريطة العالمية للموانئ 

الخضـراء الصــــديقة للبيــئة . مثل )ميناء شــرق 

 بور سعيد وميناء دمياط (

نعرض هنا االعمال البارزة التي قام بها ميناء 

دمياط  ليكون من أوائل الموانئ الخضراء في 

 منطقة الشرق االوسط

وهى عبارة عن  "OPSأول ميناء مصرى يطبق منظومة "

إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية عن طريق 

المحطات الثابتة والمتحركة المتواجدة على األرصفة وإيقاف 

جميع مولداتها في إطار التوافق مع متطلبات المواصفة 

. ولهذا النظام  ISO 14001 العالمية لنظام إدارة البيئة

 تتمثل في: مميزات

كمية العوادم الصادرة من السفن وبالتالى تقليل  تقليل •

 تلوث الهواء.

 تقليل استهالك الوقود بالسفن. •

ساعات العمل  وتقليل تقليل ساعات تش يل المولدات، •

 .للبحارة أثناء تواجد السفينة بالميناء

استخدام أوناش شحن و تفريغ صديقة للبيئة تعمل بالطاقة  •

 الكهربائية 

الميناء به مساحات خضراء كبيرة جدا مع وجود مرصد بيئى 

داخل الميناء تابع لجهاز شئون البيئة متوفر به جميع األجهزة 

المطلوبة، وكذلك معامل تحاليل لمتابعة أنشطة الميناء 

المختلفة وكتابة التقارير عنها، وذلك فى إطار المسموح به 

 .1119لسنة  9وتعديالته  0994لسنة  4فى قانون البيئة 

، حيث  GREEN PORT لذلك ُيعد ميناء دمياط ميناًءا أخضًرا

يلتزم بتطبيق جميع االتفاقيات والمعاهدات والقوانين 

والقرارات الدولية والمحلية بشأن المحافظة على البيئة 

وااللتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية والمحلية أثناء تداول 

 .جميع أنواع البضائع وبصفة خاصة بضائع الصب غير النظيف

وقد خضع الميناء للتفتيش والمراجعة اإللزامية فى مجال 

،  1102فى نوفمبر  IMO البيئة من المنظمة البحرية الدولية

حيث حاز الميناء على ر ا وثناء أعضاء المنظمة، وبالتالى كان 

 .تقرير الموانى المصرية متميزاً فى هذا الشأن

 

: حصل مؤخراً على ميناء حمد القطري 
االعتراف الدولي كأحد أكبر الموانئ الخضراء 

 .في العالم

يعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، 

نظًرا اللتزامه بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، وتبنيه 

أحدث الممارسات المبتكرة القائمة على االستدامة البيئية 

والطاقة النظيفة. كما يعد ميناء حمد البوابة الرئيسية لقطر 

محطات رئيسية للحاويات  0للتجارة مع العالم، يمتلك 

سنوياً، كما  TEUsمليون حاوية  2.1قدراتها االستيعابية 

تتميز منطقة التفتيش الجمركي بالتجهيز المتكامل من 

خالل أحدث انظمة التفتيش وتقنيات المسح الضوئي التي 

تقلل الوقت المست رق في تخليص البضائع وتلبية 

وفي غضون فترة قصيرة   احتياجات العمالء بكفاءة عالية.

 0ميناء في  41توسعت شبكة ميناء حمد العالمية لتشمل 

ميناء  011قارات. كما دخل ميناء حمد مؤخرا قائمة أفضل 

 Containerالذي تصدر  مجلة      1103للحاويات لعام 

Management  004سنويا، فقد احتل الميناء المرتبة 

  عالمياً،
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https://www.dpa.gov.eg 

http://www.emdb.gov.eg 

https://www.portstrategy.com 

https://www.porttechnology.org 

https://www.offshore-energy.biz 
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 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا
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وأحد أكبر موانئ الـحـاويـات فـي  أوروبا وثالث أكبر ميناء في ألمانيا هو أكبر ميناء في )Hamburger Hafen(     ميناء هامبورغ 

، الـعـريـض نسـبـيـا والصـالـح نهر اإللـبـه ال تقع مباشرة على البحر، وإنما وجودها على هامبورغ العالم وبالرغم من أن مدينة

قد مّهد لها أن تصبح من أكبر الموانئ في العالم ،  ويقع الميناء في وسط المدينة قريب نسبيا  بحر الشمال للمالحة، وقربها من

 م.0090من مصب النهر في بحر الشمال  و تجري كل عام احتفالية  خمة في الميناء في مايو 0أيار بذكرى تأسيسه عام 

ويعتبر االحتفال بالعيد السنوي الفتتاح ميناء  هامبورغ واحد من اهم االحداث السنوية التي تولي لها حكومة هامبورغ اهتمـامـا 

 خاصا ذلك ان هذا االحتفال اصبح مقصدا للسياح . 

مقدمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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يقع ميناء هامبورغ في موقع مالئم بيـن بـحـر الشـمـال وبـحـر  

البلطيق و يسهل الوصول إليه من بحر الشمال عبر نهر )إلـبـه(، 

ميل بحريا تفصل المدينة عن مصب النهر و تربط  21فقط حوالي 

قناة )كيل( الميناء بالدول اال سكندنافية ومنطقة بحر البلـطـيـق 

وقـنـاة (   )Elbeseitenkanalبأكملهـا و تـوفـر كـل مـن قـنـاة 

Midland( ).وصالت نقل ممتازة إلى المناطق النائية 

هكتار ، ويبلغ إجـمـالـي     2111ويمتد إلى مساحة ج رافية تبلغ 

هكتار  حيث ي ـطـي الـمـيـنـاء  011سعة ميناء هامبورغ  حوالي

 هي مناطق اليابسة. 1كم 40.00منها   1كم20مساحة 

 3111يعد ميناء هامبرج هو أكبر ميناء بحري في ألمانيا،حوالـي 

رصـيـفـا( ومـا 191مـرسـي ) 011رحلة شحن سنويا ،وحوالي 

كيلومترا من أرصفة السفن البـحـريـة، وأكـثـر مـن  40مجموعه 

قطار شحن ،وأربع محطة حاويات حديثة، وثالث مـحـطـات 1011

منشأة متخصصة في التعامل مـع  11للرحالت البحرية وحوالي 

roro   وbreakbulk   وجميع أنواع شحنات الصب السـائـل إلـي

هـذ   -شركة لوجستية داخل حدود الميناء  2011جانب حوالي 

ليست سوي عدد قليل من العوامل التي تجعل ميناء هـامـبـرج 

 أحد أكثر المواني العالمية مرونة واالكفأ أداء بين مواني العالم.

مليون طن من البـضـائـع جـدران   002.2عبرت   1109وفى عام  

أرصفة الميناء البحري األكبر في ألمانيا  . وشمل ذلـك حـوالـي 

وفقا لذلك تعد  هامبـورغ ثـالـث   TEUمليون حاوية قياسية  9.0

أكبر ميناء للحاويات في أوروبا وفي المركز  السابع عشر عـلـى 

 قائمة أكبر موانئ الحاويات في العالم.

 

يعد الموقع الج رافي لميناء هامبورغ واألداء الجيد لل اية 

من اهم األسباب التي جعلت منه مركزا للتجارة الخارجية 

الرائدة في ألمانيا .كما ان للميناء السبق في تطبيق 

التكنولوجيا المتطورة لمرافق مناولة البضائع وأنظمة 

اتصاالت البيانات والبنية التحتية الفعالة للنقل أدى ذلك الى 

تبادل البضائع مع الشركاء التجاريين بطريق سلسة في 

 جميع أنحاء العالم.

كما يؤدي الميناء أيًضا وظيفة حاسمة في لوجستيات 

اإلمداد وهى التخلص من نفايات الصناعة في هامبورغ 

 ومنطقة العاصمة.

 11يحقق الميناء العالمي سنويًا قيمة مضافة تبلغ حوالي 

 121.111مليار يورو و في جميع أنحاء البالد يوجد أكثر من 

 وظيفة مرتبطة بميناء هامبورغ .

 

تشكل مدينة هامبورغ   قلب منطقة حضرية تضم أكثـر مـن 

خمسة ماليين نسمة ، مع مينائها ، جـعـل مـنـهـا مـطـلـب 

رئيسي إلمـداد األسـواق الـمـحـلـيـة و األوروبـيـة ألكـثـر            

مليون مستهلك. ويرجع ذلك إلى موقعه الج رافي  411من  

الممتاز ، كما ان لدية أحدث معدات المناولة ، و نظم للبـنـيـة 

التحتية عالية الكفاءة مع إمكانية الوصول للمناطق الـنـائـيـة 

بشكل فعال لل اية ، وتعتمد بشكل أسـاسـي عـلـى نـقـل 

البضائع بالسكك الحديـديـة. وأيًضـا فـي قـطـاع الـرحـالت 

 البحرية ، فهي مصدر إلهام ومنطقة  جذب سياحي هامة.
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 الموقع والمساحة :

ثالث أكبر ميناء في أوروبا والسابع عشر    
 عالميا للحاويات

 بوابة ألمانيا إلي العالم

 نقطة عبور مركزية في أوروبا
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في ميناء هامبورغ ، تضمن أحدث تقنيات الذكاء الرقمي 

) تقنية االستشعار والتحليل والتنبؤ وأنظمة المعلومات (

السالسة والفاعلية في األداء، حيث تعتبر أنظمة التحكم 

رائدة  )HPA( المستخدمة من قبل هيئة ميناء هامبروج

تحقق هيئة ميناء  Port  Smart   عالميًا ،  وبفضل فلسفة

هامبورغ نمًوا اقتصاديًا مستداًما وتحقق أقصى فائدة 

لعمالئها وسكان هامبورغ  علي السواء، مع تقليل تأثيرها 

على البيئة. باإل افة إلى ذلك ، يتم التطوير والتكيف كميناء 

 ذكى بطريقة مستمرة . 

 فبفضل الحلول الذكية لتدفق حركة المرور والبضائع ، تعمل

HPA   على تحسين كفاءة الميناء وذلك من خالل ثالثة

قطاعات فرعية: تدفقات المرور والبنية التحتية وتدفق 

متعدد الوسائط للنقل  PortTraffic البضائع بما يشكل مركز

 البحري والسكك الحديدية .

وتعد الشبكات الذكية شرطًا أساسيًا للنقل السلس والفعال 

في ميناء هامبورغ حيث يتيح التقاط البيانات االلكتروني 

والمشاركة السريعة للمعلومات لمديري الخدمات 

اللوجستية والناقلين والوكالء  اختيار أكثر وسائل النقل 

 كفاءة لبضائعهم.

توفر شبكة النقل المتطورة في ميناء هامبورغ روابط ممتازة 

بأوروبا تجعل منه مركًزا جذابًا لل اية للعديد من الشركات 

وأصحاب المصلحة، حيث انها مستعدة لتداول جميع احجام  

البضائع  والطلبات المتزايدة باستمرار باستخدام وسائط 

متعددة عالية األداء للمناطق النائية عن طريق السكك 

الحديدية وسفن الممرات المائية الداخلية) النقل النهري (

 والشاحنات عبر الطرق .

مليون  011.9، تم تداول ما مجموعه حوالي  1101ففي عام 

% من البضائع بالسكك الحديدية ،      41طن ، حيث تم نقل 

%  40% عن طريق الممرات المائية الداخلية ، و  01و 

بالشاحنات، وألول مرة أصبحت السكك الحديدية أهم وسيلة 

 نقل قبل النقل بالشاحنات . 

 

توجد محطات خاصة لمنتجات النفايات القابلة إلعادة 

االستخدام والمواد القابلة إلعادة التدوير، حيث يتم تصنيف 

النفايات في ألمانيا بشكل عام  من هذ  الشرائح: النفايات 

الزجاجية، النفايات الورقية، النفايات العضوية، النفايات 

المتبقية أو المختلطة ونفايات التعبئة والت ليف، ونفايات 

خاصة )الملوثات(، ويندرج تحت الملوثات النفايات السامة 

والخطرة، حيث ال يوجد إمكانية لتدويرها أو االستفادة منها 

وإعادة تصنيعها. لذلك يعد هامبورج من الموانئ األولى 

 عالميا في الحفاظ على البيئة لما لدية من هذ  اإلمكانيات .

 

يعتبر ميناء هامبورغ مركًزا رائًدا لشحن الرحالت البحرية. 

حيث يتم إرسال سفن الركاب في رحالت ترفيهية شتوية     

اليوم ، وصلت القيمة المضافة السنوية المستمدة من  و

مليون يورو ،         121صناعة الرحالت البحرية إلى حوالي 

، تعاملت محطات  1104وال يزال االتجا  صعوديًا. وفي عام 

سفينة سياحية          012الرحالت البحرية في هامبورغ مع 

 راكب .  111111و 
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 ميناء ذكي   

 متعدد الوسائط

 محطة إلعادة تدوير النفايات

 مركزا رائدا لشحن الرحالت البحرية 
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كواجهة لتدفقات النقل تقوم مستودعات الحاويات الفارغة 

بفحص وإصالح وتنظيف وتقييم وتخزين الحاويات لشركات 

الشحن وشركات التأجير، وتشكل هذ  المستودعات الرابط 

بين محطات المناولة والشاحنين في منطقة العاصمة 

والمناطق النائية. و يعطي موقعها المركزي في الميناء دوًرا 

خاًصا لمثل هذ  المستودعات. حيث توفر روابط النقل الممتازة 

لميناء هامبورغ بجميع أشكالها ظروًفا مثالية الستخدامها 

كنقطة انطالق لو ع الحاويات الفارغة ، سواء في المناطق 

 النائية    أو عن طريق البحر ، إلى أي مركز في العالم.

 

متر مربع يقدم  01111مساحات تزيد عن   لدى ميناء هامبورج

للمناطق المحيطة بها من من خاللها خدمات لوجستية عديدة 

خالل مراكز التعبئة والتوزيع واالستيراد والتصدير و يتم 

استخدامها كمخزن مؤقت للبضائع لتسهيل العديد من 

الخدمات ذات القيمة المضافة وأداء وظيفة لوجستية مهمة 

 لمنشآت التصدير بجانب الميناء .

باإل افة إلى منطقة هامبورغ الحضرية ، يتم تزويد المناطق  

 النائية والدول المجاورة بالسلع بشكل موثوق به . 

 

 

تعمل أنظمة االتصاالت المتطورة في ميناء هامبورج عـلـى 

تسريع سلسلة النقل سواء تم استخدامها إلدارة سلسـلـة 

حـيـث  -التوريد أو التخليص الجمركي أو إدارة الـتـخـزيـن 

أصبحت أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اآلن مـيـزة 

ال غنى عنها في عالم الخدمات اللوجستية الحديث. ، مـمـا 

 يجعل العمليات اللوجستية أسرع وأكثر شفافية وكفاءة.

 

مليون طن كما بلغ   90.9بلغ حجم التداول للبضائع المحواة 

مليون حاوية  حيث بلغ  9.0إجمالي عدد الحاويات المكافئة 

مليون  4.2مليون حاوية كما بلغ الوارد  4.1الصادر منها 

مليون حاوية أما الفارغ  3.0حاوية  ويمثل المملوء حوالي 

مليون حاوية فارغة. مما يجعله في مركز متقدم  0.0فبلغ 

 بين الموانئ االوربية والعالمية .
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 مستودعات للحاويات الفارغة   

 منطقة مخصصة للخدمات اللوجيستية   

 خدمات تكنولوجيا المعلومات   

 1109جانب من حركة التداول خالل    

 المصدر :

https:00www.hafen-hamburg.de0en 
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تستخدم حواجز التطويق الطافية بصورة مستمرة لإلحاطة بالنفط  المنسكب في البحر واحتوائه، ولتحويل مسار  بعيدا عن 

الموارد الحساسة أو في اتجا  نقطة االستعادة، وقد يحد االنتشار السريع للنفط الطافي من نجاح عمليات و ع حواجز 

التطويق الطافية، وذلك باال افة إلى تأثيرات التيارات المائية والمد والجذر واألمواج، ويمكن للتصميم الفعال لحواجز التطويق 

واالستجابة المخططة والمنسقة جيدا أن يقلال من هذ   المشكالت، وذلك على الرغم من أنه في بعض الظروف يكون 

 استخدام أي حاجز تطويق طاف أمرا غير مناسب.

ويصف هذا المقال مبادر تصميم حواجز التطويق الطافية وو عي التش يل الرئيسيين، وهما السحب بالمراكب في البحر،  

 والربط  في الميا  الضحلة أو على الشاطئ .

 إعداد0إبراهيم أبو النجا 

 مقدمة
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حواجز التطويق الطـافـيـة هـي عـبـارة عـن حـواجـز  

 صممت ألداء واحدة أو أكثر من الوظائف التالية:

اإلحـاطـة بـالـنـفـط الـطـافـي احتواء النفط والتركيـز: 

للحيلولة  دون انتشار  فوق سطـح الـمـاء وزيـادة سـمـكـه 

 لتسهيل استعادته .

تحويل اتجا  النفط إلى نقطة تجمـيـع مـنـاسـبـة :  التحويل

على الساحل لكي تتم إزالته فيما بـعـد، وذلـك مـن خـالل 

شاحنات الشفط أو الـمـضـخـات أو غـيـرهـا مـن أسـالـيـب 

 االستعادة.

تحويل النفط بعيدا عن المواقع االقتصادية الهامة الحماية: 

أو الحساسة بيولوجيا مثل مداخل الموانئ أو مداخـل مـيـا   

لتبريد لمحطات الطاقة الكهربائية أو مرافق األحياء البحرية أو 

 المحميات الطبيعية.

وتأتي حواجز التطويق الطافية بمختلـف األحـجـام والـمـواد 

والتصميمات، لكي تفي بمتطلبات هذ  المواقـف والـبـيـئـات 

المختلفة، ويمكنها أن تتراوح بين الـنـمـاذج الصـ ـيـرة غـيـر 

المكلفة وخفيفة الوزن والمصممة لو عها يدويا في الموانئ 

، إلى الوحدات الكبيرة المكلفة قوية التحمل لإلستخدام فـي 

عرض البحر والتي قد تتطلـب اسـتـخـدام بـكـرات وأونـاش 

ومراكب كبيرة للتعامل معها، وحواجز الـتـطـويـق الـطـافـيـة 

متاحة بأطوال متباينة مع وصـالت اقتــران لـتـتـيـح تـجـمـيـع 

المـقاطع بالطـول اإلجمالي المطلـوب، كـمـا تـوفـر وصـالت 

االقتران نقاطا للشد والرسو، وباإل افة إلى الـبـكـرات، قـد 

يتطلب استخدامها العديد من المعدات التكميلية مثل ألجـمـة 

 السحب ومنافيخ الهواء والمراسي.

وتعتبر القدرة على احتواء النـفـط أو تـحـويـل مسـار  أهـم 

خاصية لحاجز التطويق الطافي، وهـي تـتـحـدد مـن خـالل 

سلوكه بالنسبة لحركة الميا ، وعادة ما تضم جميع حـواجـز 

التطويق الطافية  لبعض الخصائص التي تمكنها من تحسين 

 هذا السلوك.

 

 لوح طاف لمنع التدفق فوق الحاجز أو الحد منه. •

حافة متدلية تحت السطح للحيلولة دون إفالت النفط  مـن  • 

 تحت حاجز التطويق الطافي أو الحد منه.

ألواح طافية في صورة مواد قابلة للطفو ومملوءة بـالـهـواء  • 

 أو الرغوة أو غيرها.

عضو شد طولي )سلسلة أو سلك( لتحمـل قـوى الـريـح  • 

 واألمواج والتيارات المائية.

ثقل توازن للحفاظ علـــــى الـتـوازن الــــرأسـي لـحـاجـز  • 

 التطويق الطافي.

 

وهي توفر حافة متدلية متصلة تحـت   -الحواجز ال اللية 

السطح أو مساحة مسطحة مرنة مدعومة بـ ـرفـة طـافـيـة 

 .مملوءة بالهواء أو الرغوة، وعادة ما تكون ذات مقطع دائري 

وهي عادة ما تكـون ذات مـقـطـع   -الحواجز السياجية 

مسطح، وتو ع عموديا في الميا  عـن طـريـق جـزء طـاف 

سواء متكامل معها أو خارجي، وثقل توازن ودعامـات وقـايـة 

 .من الصدمات

ويتم إنشاء حاجز التطويق الطافي المضاد للحريق خصيـصـا 

لتحمل درجات الحرارة العالية التي تنشأ من حرق الـنـفـط ، 

ويمكن أن يصمم ليكون حاجزا سياجيا أو غالليا طبقا للقدرات 

 والقيود التي تتميز بها تلك التصميمات في احتواء النفط.

ويجب أن تكون حواجز التطويق الطافية مرنة بدرجة تـكـفـي 

التباع حركة األمواج، ولكنها صلبة في نفس الوقت بما يكفي 

الحتجاز  أكبر قدر ممكن من النفط، وبعض تصميمات الحواجز 

السياجية وال اللية ذات حجرات الطفو الصلبة تـعـانـي مـن 

سوء خصائص اتباع حركة األمواج، مما يؤدي إلى غرق اللوح 

الطافي تحت السطح أو ارتفاع الحافة المتدلية فوق سـطـح 

الماء عند مرور موجة، مما يتيح للنفط اإلفـالت،  وبـالـتـالـي 

يجب أن يقتصر استخدام هذ  األنواع من حواجـز الـتـطـويـق 

 على الميا  الهادئة.
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 مبادر التصميم

 أهم  خصائص تركيب حواجز التطويق الطافية

 تندرج أغلبية تصميمات حواجز التطويق  من  فئتين :
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وعلى الرغم من أن هناك بعض أنظمة حواجز التطويق 

الطافية التي طورت لإلستخدام في الميا  سريعة التدفق، 

وأخرى طورت لتحمل السحب بسرعات عالية ، إال أن معظم 

تصميمات حواجز التطويق التقليدية غير قادرة على احتواء 

متر  1.1النفط في مواجهة سرعات الميا  التي تزيد على 

) عقدة( وتعمل على زاوية قائمة منها، ومن الناحية 0 0-ثانية 

العملية، تبلغ سرعة اإلفالت لمعظم أنواع حواجز التطويق 

) عقدة( ب ض النظر عن 1.2 0-متر ثانية 1.01الطافية حوالي 

عمق الحافة المتدلية. والطريقة التي يتفلت بها النفط، 

وعالقتها بسرعة الميا ، تعتمد على نوع النفط بنفس القدر 

الذي تعتمد به على تصميم حاجز التطويق الطافي، فأنواع 

النفط منخفضة اللزوجة تفلت عند سرعات أقل من أنواع 

 النفط األكـثر لزوجـة. 

وفي الحـالة األولي، تسبـب االضطرابات في الموجة    

األساسية، والتي تسببــها التيـــارات الشديدة، تقتطع نقاطا 

ص يرة من تحت طبقة النفط والتي يتم حملها بعد ذلك تحت 

حاجز التطويق الطافي، وهي عملية يطلق عليها اسم 

 ”. االنجراف“

عطل “كما تتعرض أنواع النفط منخفضة اللزوجة لخطر 

حيث تتسبب التيارات المرتفعة في انفصال  ”التسريب

قطرات من النفط عن النفط المتراكم على واجهة حاجز 

التطويق الطافي، وتتدفق عموديا إلى أسفل تحت        

 الحافة المتدلية. 

وتعتبر أنواع النفط األكثر لزوجة أقل عر ة ألن تنجرف في 

الميا ، ويمكن أن تكون طبقات أكثر سمكا علي واجهة حاجز 

إلى سمك حرج  ”التراكم  “التطويق الطافي، وعند يصل

  .معين، فإن النفط سوف ينزلق تحت حاجز التطويق الطافي 

وباإل افة إلى التيارات النهرية، وتيارات المد والجذر، يمكن أن 

 تنشأ حركة نتيجة الرياح واألمواج تزيد عن سرعة اإلفالت، 

باإل افة إلى أنها ستسبب تدفق النفط الذي يجري احـتـواؤ  

حاجز  غمرفوق الحاجز ، وقد تؤدي التيارات العالية لل اية إلى 

التطويق الطـافـي، وبـخـاصـة إذا لـم يـتـم تـوفـيـر وحـدات          

 الطفو  الكافية .

مما يتيح للنفط أن يتدفق متخطيا إياها ويمكن  تتسطحأو أن 

أيضا أن تتسبب  اال طرابات بمحاذاة الحاجز في إفالت 

النفط، ولذا يفضل استخدام منظور جانبي منتظم بدون 

نتوءات، ويعتبر حجم وطول مقاطع حاجز التطويق من 

االعتبارات الهامة، ويرتبط أفضل حجم لحاجز التطويق إلى حد 

 كبير بحالة البحر التي سوف يستخدم فيها.

وكقاعدة عامة، فإنه يجب اختيار أقل ارتـفـاع لـلـوح الـعـلـوي 

 فوق الحاجز، ويجب أن يكون  التدفقيسمح بمنع النفط من 

عمق الحافة المتدلية ذا أبعاد مشابهة ، فقد يسبب و ع 

اللوح العلوي على ارتفاع أكبر من الالزم مشكالت بالنسبة 

  لقوة الرياح مما يجعل اللوح العلوي يعمل كشراع.
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 بعض العقبات التي تواجه استخدام الحواجز الطافية
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يمكن أن يكون و ع حواجز التطويق الطافية صعبا ويحتمل 

أن يصبح عملية خطرة، ويضع الطقس السيئ وحالة البحر 

القاسية حدودا على العمليات، كما أن التعامل مع المعدات 

المبللة والملطخة بالنفط على المراكب المتأرجحة 

والمتموجة يعد أمرا صعبا ويمكن أن يعرض العاملين للخطر، 

وحتى في الظروف المثالية الهادئة، من المهم أن يتم 

التفكير جيدا في العمليات والتحكم فيها لتقليل هذ  المخاطر 

واحتمالت تلف حاجز التطويق الطافي إلى الحد األدني، 

ويجب و ع استراتيجية مناسبة كجزء من عملية التخطيط 

لحاالت الطوارر، كما يجب أن تؤخد في الحسبان الظروف 

المحلية، والمواقع التي سوف تو ع فيها حواجز التطويق 

الطافية، وأنواع هذ  الحواجز وأطوالها المتاحة وأو اعها 

المناسبة، ومدى إتاحة قوارب العمل وغيرها من الموارد في 

االعتبار بالكامل قبل وقوع أي حادث، وباإل افة إلى ذلك، 

يجب التفكير في تركيب نقاط ربط ثابتة لحواجز التطويق 

الطافية حيثما كان ذلك مناسبا، كما يجب أن يتم اإلشارة 

إلى موا عها في خطة الطوارر، ويعتبر التخطيط أمرا هاما 

على وجه الخصوص بالنسبة لمحطات النفط والمنشآت 

المماثلة حيث يمكن التنبؤ بكل من مصدر االنسكاب وحجمه 

المتوقع، ويجب إجراء تدريبات منتظمة على و ع حواجز 

التطويق الطافية حتى يصبح العاملون في مجال االستجابة 

 ملمين تماما بإجراءات عملها.

 حواجز التطويق الطافية المسحوبة-أ

يشكل االنتشار السريع للنفط على مساحة كبيرة تحديا 

خطيرا لنجاح عمليات االحتواء واالستعادة في البحر، وفي 

محاولة لمنع انتشار النفط واحتوائه لزيادة معدل التقاء أجهزة 

الكشط مع النفط، قد يتم سحب حواجز التطويق الطافية 

   Uصورة حرف  الطويلة في تشكيالت على

وعلى سبيل المثال، قد يتيح حاجز تطويق طاف مسحوب 

متر|،  011مترمسح عرض نطاق يبلغ حتى  011بطول 

وتعتبر أجهزة االستعادة المناسبة ومساحات التخزين 

الكافية على السطح أمرا هاما لنجاح العملية ككل، ويمكن 

و ع أجهزة الكشط إما من واحدة من المركبين القائمين 

بالسحب أو من مركب ثالث خلف حاجز التطويق الطافي 

ونادرا ما يتم اآلن نشر أنظمة االحتواء واالستعادة المجمعة، 

والتي يتم فيها دمج أجهزة الكشط أمام حاجز التطويق 

الطافي، نظرا ألنها ال تستطيع استعادة إال نطاق محدد من 

 أنواع النفط نتيجة تعقيدها.

  V حرف  ويمكن أيضا أن تكون حواجز التطويق علي شكل 

 باستخدام مركبين  

 حواجز التطويق الطافية المربوطة-ب

في أغلب األحيان، يتم نشر حواجز التطويق الطافية بالقرب 

من الشاطئ لحماية المناطق الحساسة مثل مصبات 

األنهار واألهوار وأشجار المن روف ومناطق الترفيه ومداخل 

الميا  ، ومن الناحية العملية، قد ال يمكن حماية جميع هذ  

المواقع، لذا يجب تخصيص عمليات التخطيط الدقيق لتحديد 

المناطق التي يمكن حمايتها بالحواجز بصورة فعالة أوال، ثم 

 ترتيب هذ  المناطق طبقا أللولويات  في المرحلة الثانية.

وأخيرا قبل البدء باستخدام حواجز التطويق الطافية 
 يجب مراعاة األتي:

تحديد أولويات الحماية للتأكد من االستخدام الفعال -0

 لحواجز التطويق الطافية المتاحة.  

تقرير ما إذا كان يمكن حماية المناطق المختارة من خالل -1
 .حواجز التطويق الطافية المسحوبة أو المربوطة

الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن -0
 .التيارات المائية، والمد والجذر والرياح

حساب القوى المحتمل بذلها على حواجز التطويق -4
 .الطافية

استعراض تصميمات حواجز التطويق المتاحة واختيار -1
 .أفضلها مالئمة للظروف واالستخدام المتوقع

و ع االعتمادية، وسهولة االستخدام، وسرعة االنشاء، -2
 .وترتيبات التخزين والصيانة المناسبة في االعتبار

اختيار مراكب مناسبة للسحب والتفكير في الجوانب  -2
 .اللوجستية الالزمة لدعم العمليات في البحر

تحديد مواقع االنشاء الناجح لحواجز التطويق، وو ع -3
لتضمينها في خطط  التنفيذ وتدريب الموظفين عليها خطط 

 الطوارر الوطنية والمحلية.

 

 https://www.itopf.orgالمصدر 
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 وضع حواجز التطويق الطافية
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 اعداد0 وفاء شطا

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

   

المستجد  فيروس كورونا يتفق معظم الخبراء اليوم، بل يدرك حتى عامة الناس، أن العالم سيكون بعد انتهاء أزمة تفشي    

( مختلًفا عما كان قبله. فاألزمة قد تشكل   طًا كبيًرا على أنظمتنا وتستنزف صبرنا، لكنها تعزز مناعتنا وقدرتنا 09-)كوفيد

على الصمود، وتدفعنا إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة وتعلمنا دروًسا جديدة وت ير طريقة عملنا وحياتنا، وتجعلنا نبني عالًما 

 أفضل، كما حدث بعد األزمات العالمية الكبرى .

 (؟ 09-فكيف سيبدو عالمنا بعد أن نتجاوز مرحلة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

  . 

مقدمة
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 زيادة معامالت الدفع غير التالمسية  -0

نظًرا ألن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر مالمسة 

األسطح الملوثة، فقد أصبح كثيرون يعتمدون على طرق 

الدفع غير التالمسية مثل الدفع باستخدام الهواتف وعبر 

التطبيقات، ومن المتوقع أن تزداد أعداد ماكينات الدفع التي 

تعتمد على صوت المستخدم وتقنية التعرف على الوجو  

واإليماءات في العديد من الصناعات، لتقليل التواصل بين 

 األفراد. 

 تعزيز البنية التحتية الرقمية  -1 

أجبر فيروس كورونا ماليين األشخاص على العمل والدراسة 

وممارسة الريا ة عن بعد، وقد تأقلم كثيرون مع ذلك وأدرك 

معظم األشخاص إمكانية التواصل عن بعد، دون الحاجة إلى 

السفر لمدن أو دول أخرى لحضور اجتماعات، أو لتعلم  

 شيء جديد .

 تطوير األدوية باستخدام الذكاء االصطناعي -0

كلما تمكن العلماء من تطوير أدوية ولقاح آمن وفعال بسرعة 

لمكافحة كورونا والفيروسات المستقبلية، تم احتواؤها 

بشكل أسرع، ويمكن االعتماد على الذكاء االصطناعي 

لمساعدة الباحثين والعلماء في تطوير األدوية        

 واللقاحات بسرعة. 

 

 التطبيب عن بعد  -4 

أصبح كثير من األطباء اآلن يقدمون لمر اهم خدمة 

االستشارات عبر الفيديو، لتقليل ذهاب األشخاص إلى 

المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية، وعلى الرغم من أن 

هذا االتجا  كان موجوًدا قبل فيروس كورونا، إال أن من 

 المتوقع أن يزداد بعد أن أصبح التباعد االجتماعي مطلوبًا. 

مراقبة أفضل باستخدام إنترنت األشياء والبيانات  -1

 الضخمة 

أصبح العالم يدرك اآلن أهمية البيانات في الحد من تفشي 

األوبئة، ومن المتوقع أن تعتمد الدول على إنترنت األشياء 

والبيانات الضخمة لرصد األوبئة في المستقبل، فالتطبيقات 

الوطنية والعالمية يمكن أن تتيح أنظمة إنذار مبكر أفضل، من 

 خالل رصد وتتبع من يظهر عليه أعراض ألي مرض. 

نظام تحديد المواقع العالمي أيًضا  يمكن استخدام بيانات

لتتبع األشخاص الذين تعاملوا مع المصاب، مما يمكن من 

السيطرة على األوبئة المستقبلية المحتملة بشكل أكثر 

فاعلية، لكن سيتطلب ذلك من جهة أخرى بذل جهود كبيرة 

للحفاظ على خصوصية األفراد، ومنع إساءة استخدام   

 وتداول البيانات. 

وا
ال
ق
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  زيادة االعتماد على الروبوتات -2   

نظًرا ألن الروبوتات ال تُصاب بالفيروسات مثل البشر، فـمـن 

الممكن االعتماد عليها في توصيل البقالة، أو استـخـدامـهـا 

في المستشفيات لقياس درجة حرارة المـر ـى وتـقـديـم 

الطعام لهم، مما يخفف األعـبـاء الـمـطـلـوبـة مـن األطـبـاء 

والممر ين، باإل افة إلى إمكانية استخدامها في المصانع 

،   أدركت العديد من الشركات أهمية الروبوتات فـي مـثـل 

هذ  الظروف، وفي حالة أي أوبئة مستقبلـيـة، لـذلـك مـن 

الــمــتــوقــع أن يــزيــد اعــتــمــادهــا عــلــى الــروبــوتــات اآلن               

 وفي المستقبل.

 المزيد من التسوق عبر اإلنترنت  -2

شهد التسوق عبر اإلنترنت خالل السنوات األخيرة نمًوا 

كبيًرا، إال أن فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في نمو هذا 

القطاع بشكل غير مسبوق، بعد أن اتجه معظم األشخاص 

للتسوق عبر اإلنترنت بكثرة، حتى إن الشركات التي ال 

توفر إمكانية التسوق عبر اإلنترنت واجهت مشكالت مالية، 

وبدأت الشركات األخرى التي تتيح ذلك تقدم المزيد من 

العروض. من المتوقع أن تحرص الشركات التي ترغب في 

البقاء في السوق في عالم ما بعد كورونا، على تقديم 

خدمات عبر اإلنترنت حتى لو أبقت على متاجرها الفعلية، 

كما ستحرص الشركات على تحسين أنظمة التسليم 

 الستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب عبر اإلنترنت. 

 الفعاليات الرقمية  -3 

أدرك العديد من منظمي الفعاليات إيجابيات إقامة الفعاليات 

عبر اإلنترنت، بما في ذلك إمكانية مشاركة أشخاص من 

  جميع أنحاء العالم، وعدم مواجهة مشكلة االزدحام. 

رغم أنه من غير المتوقع أن تحل الفعاليات الرقمية محل  -

الفعاليات على أرض الواقع، إال أن من المرجح أن يزداد 

اعتماد منظمي الفعاليات على اإلمكانات الرقمية، بحيث 

تتم أجزاء من الفعاليات على أرض الواقع، بينما تُقام األجزاء 

 األخرى عبر اإلنترنت.

 زيادة الريا ات اإللكترونية  -9 

تسبب فيروس كورونا في إل اء األحداث الريا ية، لكنه 

ساهم من ناحية أخرى في ازدهار الريا ات اإللكترونية، 

فعلى سبيل المثال تم توفير إصدارات إلكترونية من 

على شاشة التلفزيون، ورغم أنها ال  0سباقات فورموال 

تشبه السباقات التقليدية، إال أنها توفر مساحة لعشاق 

الريا ة الجالسين في المنازل لمشاهدة الفعاليات 

الريا ية حتى ولو كانت إلكترونية. ومن المتوقع أن تصبح 

هناك في المستقبل المزيد من الريا ات اإللكترونية، إلى 

 جانب األحداث الريا ية على أرض الواقع. 
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  ازدياد االستهالك  

إن انتشار العمل عن بعد وتوجه الموظفين إلـى تسـيـيـر 

العمل من المنزل، تسبب بجعل نقـاط الضـعـف األمـنـيـة 

أقرب إلى جسر عبور إلى جهاز العمل اآلمن. إذ أننـا فـي 

منازلنا قد نضطر إلى شبـك عشـرات األجـهـزة بشـبـكـة 

اإلنترنت الالـسـلـكـيـة الـمـنـزلـيـة؛ وأشـارت الـدراسـات  

عن أمن إنترنت األشيـاء، إلـى أن ازديـاد اتصـال  البحثية

 أجهزتنا باإلنترنت يتطلب مزيًدا من إجراءات التأمين. 

وشهدنا بالفعل تخفيف قيود سياسات األمن الرقمي، في 

ظل تزايد الحاجة إلى السماح للـمـوظـفـيـن بـاسـتـخـدام 

أجهزتهم في المنزل؛ على غرار تفعيل منافذ يو إس بـي 

للسماح بربط األجهزة بالشاشات والطابعات الـمـنـزلـيـة، 

  وغير ذلك من متطلبات.

 زيادة محاوالت االحتيال في االستثمار

شهدت الشهور األخيرة زيادة في محاوالت االحتيال علـى 

صعيد المنشآت الص يرة أو حتى على الصعيد الشخصي، 

إذ يست ل مجرمو اإلنترنت الـظـروف الـمـاديـة الصـعـبـة 

الناجمة عن األزمة العالمية الراهنة، مدركـيـن أن أوقـات 

الحاجة الماسة تدفع المستخدمين ليصبحوا أكثر تـجـاوبًـا 

مع محاوالت االحتيال، فهم يأملون في االستفادة المالـيـة 

أو الحصول على قرض بنكي أو الفوز بجائـزة، مـن خـالل 

الض ط على روابط أو الدخول إلـى صـفـحـات مـجـهـولـة 

  ليدركوا الحقيقة بعد فوات األوان.. المصدر

وبدأ المجرمون اإللكترونيون باستهداف اإلجـراءات الـجـديـدة    

أو المعدلة القائمة على عدم التالمس، نظًرا للحـرص عـلـى 

تقليل مخاطر العدوى ،ومنها ازدياد عمليات الدفع اإللكتروني 

واالست ناء عن األوراق النقدية،   أو استخدام رمز االستجابـة 

السريعة كيو آر لتقليل نقاط اللمس عـنـد الـحـصـول عـلـى 

الخدمات؛ وذكرت الدراسات إن اآلونة األخيرة شـهـدت زيـادة 

في النقاشات والبرامج التعليمية داخل المنتديات السـريـة، 

 عن كيفية إساءة استخدام رموز االستجابة السريعة. 

 إرهاق الموظفين

يبدو أن العمل من المنزل زاد مـن سـاعـات دخـولـنـا إلـى 

ساعات يوميًا، وسط كثـافـة  01الشبكة العنكبوتية، ألكثر من 

في االجتماعات لتسيير األعمال، ما قد يـتـسـبـب بـاإلرهـاق 

ويبعث على التراخي، لترتفع في المحصلة األخطاء البشرية 

المسببة لمشكالت أمنية رقمية ، وتسببت الجائحة وما نجـم 

عنها من أزمة عالمية، بتوجه جديد للمؤسسات، ركـزت مـن 

 -مـؤقـًتـا-خالله على مناقشة التحديات الطارئـة، واغـفـلـت 

مناقشة المسائل التقنية المتمثلة بشبكات الجيل الخـامـس 

 والحوسبة وإنترنت األشياء.

 التوجه نحو التخزين السحابي

وقالوا إن األمن الرقمي بدأ يحاول إدراك ما فات أثناء انـدفـاع 

المؤسسات نحو التخزين السـحـابـي، إذ و ـعـت غـالـبـيـة 

المنشآت في أوروبا خططًا لنقل العمليات التجارية الرئيسـة 

إلى السحابة، خالل األعوام القليلة المقبلة، ولكن الجـائـحـة 

 عجلت تنفيذ خططها، خالل األشهر القليلة المقبلة فقط. 
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هو النظر إلى التهديدات المتطورة والتحديات الجديدة  1110أفضل ما يمكن فعله لتحديد توقعات األمن السيبراني لعام     

يجعلنا نميل  1111في منهجيات الهجوم، ومعرفة التقنيات الناشئة التي قد تساهم في تقوية الدفاعات، وفي حين أن عام 

إلى توقع أن الحوسبة ستجعل اآلالت التكنولوجية واعية وأن الروبوتات ستنهض وتقتلنا جميعاً، إال أن المستقبل ال يبدو 

 .1110و إليكم بعض التوقعات المتعلقة بعالم األمن السيبراني في عام بهذا السوء 

مقدمة
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     وطات األمن السيبراني  

وألن منشآت كثيرة أصبحت تتطلع إلى تقليل الـتـكـالـيـف 

ولجأت إلى تسريع رقمنة العمليات، ازداد الضـ ـط عـلـى 

فرق مراكز العمليات األمنية في المنشآت، وبدأت تكـافـح 

في ظل بيئات العمل الجديدة ومهام العمل المتزايـدة، مـا 

 زاد الحاجة إلى قياس معطيات األمن الرقمي عن بعد.

 المخاطر السيبرانية

يذكر أن المخاطر السيبرانية، هي الناجمة عن االستخدام 

السيء لتطبيقات الذكاء االصطناعي وتهدد أمن اإلنتـرنـت 

وما يتصل به من أنظمة وبيـانـات مـن نـاحـيـة سـريـتـهـا 

وسالمتها وتوافرها، إذ يتوقع باحثون أن تستخدم تقنـيـات 

الذكاء االصطناعي في الهجمات اإللكترونية لما تتمتع بـه 

من ميزات تشـجـع الـمـجـرمـيـن اإللـكـتـرونـيـيـن عـلـى 

استخدامها، ما يتطلب حوكمة الذكاء االصطناعـي والـحـد 

من مخاطر  وأثار  السلبيـة، مـع  ـرورة تـعـزيـز وعـي 

الُمستخِدم، وتعاون الباحثين مع صناع القـرار، وتشـجـيـع 

الكشف عن ث رات األنظمة والتطبيقات بتفعيل المكـافـآت 

المادية، واللجوء لالختبارات األمـنـيـة، وتـفـعـيـل مـعـيـار 

  المركزية، وتفعيل خوارزميات ذكاء اصطناعي دفاعية.

وُيخشى كذلك، من است الل أنظمة الذكاء االصـطـنـاعـي 

التجارية ألغراض إرهابية، وتحسين أداء المشتركين فـي 

تلك الـهـجـمـات، وزيـادة نـطـاق تـأثـيـرهـا وتـوسـيـعـهـا 

واحتشادها، وتحرر الجاني من قيـود الـزمـان والـمـكـان، 

وانتشارها على نطـاق عـالـمـي، واتسـاع مـدى ذاتـيـة 

األنظمة، ما ُيحتِّم على الحكومات فـرض حـد أدنـى مـن 

المعايير على الشركات لتصنيع أنظمة مقاومة للهـجـمـات 

السيبرانية والتالعب، وفرض قيود على عمليـات الشـراء، 

وفرض قيود على مستخدمي األنظمة الذكية، ومـراقـبـة 

أطر العمل مفتوحة المصدر في األنظمة الذاتية، وتـطـويـر 

نظم دفاع مادية فعالة، وتوفير آلية مرنة للتدخل البشـري 

عند الضرورة، لالستفادة من القـفـزات الـهـائـلـة لـلـذكـاء 

  االصطناعي على نحو أمثل، وتجنب مخاطر  وسلبياته.

 ازدهار الهجمات والعمالت المشفرة

ستستمر الهجمات  د أنظمة التشـ ـيـل والـتـطـبـيـقـات 

الشائعة وستزداد حتماً.  فيما أصبح المطورون أكثر حرصاً 

بشكل عام، ولكن الجهات الفاعلة الخبيثة ستستمر فـي 

استخدام نسختها من نفس النموذج وتقديم مكافآت مالية 

أكبر مقابل الحصول على العيوب األمنية الموجودة  فـي 

  األنظمة.

في المقابل، ال تزال العملة الـمـشـفـرة سـلـعـة زائـفـة 

ومتقلبة يفضلها دعاة الخصوصية والقراصنـة، فـي حـيـن 

 أنها مكروهة من قبل الوكاالت الحكومية .

هذا وتعمل الحكومات بـدورهـا عـلـى تـنـظـيـم الـفـضـاء 

تشـريـعـاً يسـعـى  1110االلكتروني الذي قد يشهد عام 

للسيطرة، إن لم يكن حظراً تاماً على استخدام الـعـمـالت 

المشفرة، وستحتاج وكاالت إنفاذ القانون في جميع أنحـاء 

العالم إلى التعاون بين بعضها الـبـعـض إذا كـانـت تـريـد 

الحصول على فرصة للتعامل مع أعمال مجرمي اإلنترنـت 

 وهجماتهم  المستمرة .

 تسونامي إنترنت األشياء

في الظـهـور سـريـعـاً  )IoT(ستستمر أجهزة إنترنت األشياء 

لتصل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية بشبكة االنـتـرنـت. 

وعلى الرغم من روعتها وتطورها، إال أنها يمكن أن تـتـعـرض 

لالختراق بسهولة. وبعيداً عن األجهزة األكـبـر حـجـمـاً مـثـل 

أنظمة التصوير الطبي، ستبقى األجهزة الص ـيـرة  ـعـيـفـة 

 وغير آمنة بشكل كامل.

وبالتالي، ما يمكن القلق منه في المستقـبـل هـو تـنـامـي 

الهجمات اإللكترونية  د أحدث جيل من المركبات المـتـصـلـة 

باإلنترنت والتي من المتوقع أن تصبح مصدر قلق متزايد مـع 

اعتماد المزيد من الشركات المصنعة لهذ  التكنولوجيا. كـمـا 

أنه من المحتمل أيضاً أن تشهد السيارات هجمات  د أنظمة 

 القيادة الذاتية.
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