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 أخبار بحرية )اقليمية وعالمية(  

 أخبار المنظمة البحرية الدولية 

 ملف العدد  

 مصطلح بحرى جديد  

 ترجمنا لك 

 منطقة بحرية هامة  

أهم األخبار اإلقليمية والعالمية  

    131200002:    13120202الفترة :

الفترة                IMOأهم  اخبار 

13120202  :131200002    

 تكيف الموانئ البحرية مع اثار التغير المناخي

 السفن كاسحة الجليد 
(Ice Breaker Ships) 

 ميناء فالنسيا اإلسباني

 لوجستيات الموانئ

كيف تُصبح مستقل متميز في مجججا ت 
 العمل الحر؟

 WLP"الجواز اللوجستي العالمي" 

 التنمر اإللكتروني

 القطر واإلرشاد البحري

 قالجججججوا  

 العدد الثامن والثالثون
    0202السنة الحادية عشرة  

 هيئة ميناء دمياط
    20229220092922 -  0092922ت 

   220229220092902فاكس  :           
 بريد الكتروني:            

chairman@dpa.gov.eg 
 موقع إلكتروني:

www.dpa.gov.eg 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 اللواء بحرى أ. ح 

 وليد مصطفى عوض
 

نائب رئيس مجلس االدارة 
 للتشغيل 

 اللواء بحرى أ. ح 
 أحمد فتحي العواد 

 
 نائب رئيس مجلس االدارة

 للتخطيط واالستثمار  
 اللواء بحرى أ. ح 

  شريف زكريا  إسماعيل
  

 مدير عام المعلومات والتوثيق

 د2 عالء فوزى  كحلة
 

 مدير النشر االلكتروني
 نادر صبحى الددمونى

 

 مجموعة النشر االلكتروني
 وفاء شطا

 أماني عاشور
 نورا دحروج

 إبراهيم أبو النجا
 أسماء شعبان

 نشرة دورية  الكترونية تصدر من ا دارة العامة للمعلومات والتوثيق

 )) مجموعة النشر اإللكتروني ((

 جو ت ميدانية للواء بحري وليد عوض
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

 إعداد0 وفاء شطا 

 
A Quarterly E-Publication by DPA 

رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل الكراكة        

 عبور بورسعيد

 1312يناير  21

استكما ً لخطة ميناء دمياط للحفاظ على أعماق المجمجر 

متراً وطجبجقجاً لجلجمجتجابجعجة  21المالحى وحوض الدوران 

الدائمة والمستمرة للجوقجوع عجلجى مجدى مجالئجمجتج جا 

إلستقبال و مغادرة السفن ذات الغاطس الكبير بصجور  

آمنه ، استقبل اللواء بحرى أ.ح 0 ولجيجد عجوض رئجيجس 

مجلس إدارة هيئة مجيجنجاء دمجيجاط  الجكجراكجة ) عجبجور 

بورسعيد ( من على متن أحد الوحدات البحرية الخجاةجة 

ب يئة الميناء وتابع بداية عمل ا فى الممجر الجمجالحجى ، 

حيث ستقوم بإزالة نواتج ا طماء من الجمجمجر لجلجحجفجاظ 

كما تابع  . على عمقه و ةالحيته وذلك على عدة مراحل

خالل جولته البحرية أعمال الجمجشجروعجات الجججاريجة و 

 . عمليات الشحن والتفريغ بأرةفة الميناء المختلفة

رئيس هيئة ميناء دمياط يكرم المتفوقين علمياً 

 ورياضياً من أبناء العاملين

 1312يناير  24

عقد اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مجججلجس إدارة 

هيئة ميناء دمياط إجتماعه الدورى بالعاملين وذلك بجعجد 

أن إتخذت اإلدارات المختصة كافة اإلجراءات اإلحجتجرازيجة  

،حجيجث قجام بجتجكجريجم ابجنجاء  و مراعاة التباعد المكانجي

العاملين المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المجخجتجلجفجة 

ورياضياً للحاةلين على ميداليات ذهبية ومجراكجز اولجى 

على مستوى الجم ورية ،حضر اإلجتماع الجلجواء بجحجري 

أحمد العواد نائب رئيس ال يئة للتشغيل واللواء بجحجري 

شريف إسماعيل نجائجب رئجيجس الج جيجئجة لجلجتجخجطجيج  

 وا ستثمار   .

هيئة اللويدز ريجيستر تمنح هيئة مجيجنجاء دمجيجاط 

ش ادة التطابق مع متطلبات المواةفة العالجمجيجة 

 لنظام ادارة السالمة والصحة الم نية .

 1312يناير  21

فى إطار خطة وزارة النقل لتطويجر مجنجظجومجة الجنجقجل 

البحري واإلهتمام بالعنصر البشري والتأكيد على تنفيجذ 

الم ام بجودة عالية والمحافظة على البيئجة لجلجوةجول 

إلى مرتبة الموانئ الخضراء وكجذا السجالمجة والصجحجة 

الم نية مع ا ستمرار في تجنجفجيجذ ججمجيجع اإلججراءات 

ميجنجاء  هيئةاإلحترازية لمواج ة وباء كورونا فقد حصلت 

دمياط على ش ادة التطابق مع متطلبجات نجظجام ادارة 

حجيجث  ( ISO 45001:2018 ( السالمة والصحة الم نية

تعتبر بذلك أول ميناء تجارى بحرى مصرى يحصل عجلجى 

هذ  الش ادة بعد تج يز و اسجتجعجداد هجيجئجة الجمجيجنجاء      

واجتيازها لجميع ا ختبارات الالزمة مجن قجبجل هجيجئجة 

 .اللويدز العالمية

وكان ميناء دمياط قد استقبل لجنة من هيجئجة الجلجويجدز 

ريجيستر وهى مجن أكجبجر جج جات اإلشجراع الجدولجيجة 

المتخصصة و المانحه لش ادات الجودة ، والتى قجامجت 

بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الج جيجئجة 

للتأكد من تطبيق ا وإلتزام ا بجميع الضواب  والشجروط 

الالزمة للحصول على ش ادة التطابق مع مجتجطجلجبجات 

نججظججام ادارة السجججالمججة والصججحججة الججمجج ججنججيجججة                     

) ISO 45001:2018 )  و قد إختتمت اللجنة أعجمجالج جا ،

بتنفيذ عدة مواقف طارئة مفاجئة من ا حجريجق بجوحجدة 

بحرية وحريق بمخزن و وجود بقعة زيجت داخجل حجوض 

الميناء با ضافة الى انقاذ غريق بالجبجحجر كجمجا رفجعجت 

اللجنة تقريرها الذى أشاد بسرعة ردود الجفجعجل أثجنجاء 

التعامل مع المواقف بإحترافية شديدة كما أثنت عجلجى  

اإلجراءات التى تتخذها ال يئة فى الجتجطجبجيجق الصجارم 

 . لإلجراءات اإلحترازية
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"وكالة نوفا ا يطالية": مصنع دمجيجاط يضجع مصجر 

 ُمصدرين للغاز المسال بالعالم 23في قائمة أكبر 

 1312  يناير 13

تستعد مصر للعودة بقوة، إلى سوق الغاز المسال      

مصدرين في العالم وذلك  23العالمي، كواحدة من أكبر 

مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط لإلسالة خالل األسابيع 

 .القليلة المقبلة، حسبما نقلت وكالة نوفا اإليطالية

وقال طارق المال، في حوار مع "جلف انتليجنس" نقلته 

وكالة نوفا اإليطالية، إنه من المتوقع إعادة تشغيل 

بعد توقف دام  1312مصنع دمياط لإلسالة بن اية فبراير 

سنوات، وذلك بعد توةل شركة إيني وناتورجي  3

 .والحكومة المصرية  تفاق مطلع ديسمبر الماضى

وبموجب ا تفاق الجديد، تمتلك شركة إيني اإليطالية 

% في يونيون فينوسا جاس الشركة 23حصة قدرها 

اإليطالية اإلسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، 

فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات 

، وال يئة العامة للبترول %43الطبيعية )إيجاس( على 

 .%23على النسبة المتبقية البالغة 

وقال طارق المال، سوع ينتج مصنع دمياط لإلسالة نحو 

مليون طن من الغاز المسال في السنة، دافعا قدرة  4.2

 .مليون طن  21.2مصر اإلجمالية لج 

% من  2واستحوذت مصر فى الفترة السابقة على نحو 

ةادرات الغاز المسال فى العالم، فيما يتوقع أن تتبوأ 

مصدرين للغاز المسال بعد  23مكانة متقدمة بين أكبر 

 .إعادة تشغيل المصنع

هيئة ميناء دمياط تحصل علي منحة تأهيل 

 الشباب للعمل فى الموانئ بمنطفة المتوس  

 1312  فبراير ١

تحت رعاية الفريق م ندس 0 كامل الوزير وزير النقل .. 

أعلن اللواء بحرى ا.ح 0 وليد عوض رئيس هيئة ميناء 

دمياط عن حصول ال يئة على منحة مشروع تأهيل 

الشباب للعمل فى الموانئ البحرية بمنطقة المتوس  

و الممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود فى البحر 

المتوس  التابعة لإلتحاد األوروبى ودراسة أوجه 

التعاون مع المجتمع المينائى فى إدارة هذ  المنحة ، 

وذلك خالل اجتماع عقد  مع عدد من الشركات و غرفة 

، حيث أوضح رئيس  المالحة و التوكيالت العاملة بالميناء

مجلس اإلدارة أن المشروع ي دع باألساس إلى تأهيل 

متدرب و متدربة من الشباب الدمياطى للعمل  114عدد 

مستقبالً فى الموانئ البحرية بعد تدريب م فى عدد من 

المجا ت الرئيسية أهم ا التجارة الخارجية و التنمية 

المستدامة و التحول الرقمى و لوجيستيات الموانئ 

والنقل البحرى بالتعاون و التنسيق مع الشركات          

و التوكيالت العاملة بالميناء لتوفير التدريب العملى 

للمتدربين بعد حصر احتياجات م التدريبية و تطوير 

 . البرامج المناسبة بواسطة مع د تدريب الموانئ

ومن جانب م أعرب ممثلو الشركات عن سعادت م 

بالمشاركة فى إدارة هذا المشروع لتأهيل الشباب 

لسوق العمل لما له من مردود ايجابى على تطوير 

 . العمل بالميناء
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https://www.facebook.com/damietta.port/posts/3846823848689298?__cft__%5b0%5d=AZXATW2ZIZOimsG53W62q7Y2L4HgiKOv5_U0zVZbq__nRsnsqXwKzO02yrZX215s9XzyvExZAhd0yKVucRV8miBMg8gbxwdsu4YvyQ37MrweWDEl6_EFTysqsBtNCvhi0NY4OaGim7wCXwAhGIq8umqa&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/damietta.port/posts/3846823848689298?__cft__%5b0%5d=AZXATW2ZIZOimsG53W62q7Y2L4HgiKOv5_U0zVZbq__nRsnsqXwKzO02yrZX215s9XzyvExZAhd0yKVucRV8miBMg8gbxwdsu4YvyQ37MrweWDEl6_EFTysqsBtNCvhi0NY4OaGim7wCXwAhGIq8umqa&__tn__=%2CO%2CP-R
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رئيس ميناء دمياط: استمرار العمل فجى الجمجيجنجاء 

 رغم سوء األحوال الجوية في فصل الشتاء

 1312فبراير 21

أعلن اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئجة 

ميناء دمياط، استمرار الميناء فى اسجتجقجبجال ومجغجادرة 

رغم سوء األحوال الجويجة والجطجقجس السجيجئ  السفن

عجقجدة  42الذى ساد البالد، ووةول سرعة الريح إلجى 

 . أمتار 2وارتفاع الموج إلى حوالى 

فدانا  210مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 

 لتنفيذ توسعات ميناء دمياط

 1312فبراير  21

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس 

فدان  210.13الجم ورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 

من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاةة، ناحية 

محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقال من 

 .األراضى المخصصة ل يئة المجتمعات العمرانية

يأتي ذلك بعد عدة مفاوضات تمت بين هيئة ميناء دمياط 

وعدد من الج ات، خاةة أن الج از المركزي 

للمحاسبات واألج زة الرقابية أخطر هيئة ميناء دمياط 

مليون جنيه مقابل  22إلعالن موقف ا من دفع  1321في 

 .فدانا 212قطعة أرض تبلغ مساحت ا 

يناير  12كما سدد الميناء المبلغ المذكور عقب ثورة 

لحاجة الميناء الماسة لتنفيذ خط  تطوير الميناء ولتكون 

امتدادا لتوسعات الظ ير الخلفي لمحطة حاويات 

 .متطورة تستقبل األجيال الحديثة من سفن الحاويات

طلب الفريق م ندس وزير النقل من   110101334وفي 

الدكتور رئيس مجلس الوزراء السير في إجراءات نزع 

الملكية للمنطقة المحصورة بين المنطقة الحرة شرق 

الميناء وقناة الرب  المالحية بين الميناء ون ر النيل 

فدانا لتكون امتداداُ لتوسعات المنطقة  212بمساحة 

الخلفية للميناء وتكون ظ يرا خلفيا لمحطة حاويات 

 .متطورة تستقبل األجيال الحديثة من سفن الحاويات

فدانا قامت هيئة  212يذكر أن األرض البالغ مساحت ا 

مليون جنيه بموجب شيكات  22ميناء دمياط بدفع مبلغ 

لج از التعمير بمدينة دمياط الجديدة باعتبار أن تلك 

األرض تتبع ج از التعمير، وذلك بعد أن قامت هيئة 

المساحة بتقدير قيمة األرض وعقب ذلك يختص ج از 

التعمير بدفع مبلغ التعويض للفالحين التى كانت تتبع م 

تلك األرض وتم نزع ملكية تلك األرض من م بموجب قرار 

رئاسة الوزراء بتخصيص المنطقة الواقعة بدءا من 

دمياط الجديدة وحتى القناة المالحية إلنشاء هيئة 

 .الميناء ومدينة دمياط الجديدة

وس  إجراءات إحترازية .. رئيس هيئة ميناء دميجاط 

 يعقد لقاء  الدورى بالعاملين

 1312فبراير 23

هيئة عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة 

إجتماعه الدورى بالعاملين وذلك بعد إتخاذ ميناء دمياط 

 . كافة اإلجراءات اإلحترازية و مراعاة التباعد المكاني

حضر اإلجتماع اللواء بحري أحمد العواد نائب رئيس 

ال يئة للتشغيل واللواء بحري شريف إسماعيل نائب 

رئيس ال يئة للتخطي  وا ستثمار  وقيادات ال يئة 

وعدد من العاملين، حيث بدأ اإلجتماع بعرض فيلم 

تسجيلى من إعداد المركز اإلعالمى لل يئة تناول آخر 

 . األحداث واإلنجازات خالل الفترة الماضية

وكرم رئيس مجلس اإلدارة العاملين الذين قاموا بج د 

خالل الفترة األخيرة ،  إدارات ال يئةمتميز فى مختلف 

ثم ألقى كلمة أوضح فى بدايت ا ان هذا التكريم الرمزي 

يعد تكريماً لجميع العاملين بال يئة، كما استعرض آخر 

المستجدات بالميناء ومن ا تصديق القيادة السياسية 

فدان ضمن مشروع انشاء  210بضم مساحة حوالى 

حاجز األمواج الجديد غرب الميناء والذى سيضيف 

 . أرةفة وساحات جديدة

وأشاد بالمعاونة والمساندة التى قدم ا الفريق 

م ندس كامل الوزير وزير النقل إلتمام إجراءات البدء 

فى هذا المشروع ، و اشار إلى اشادة لجنة النقل 

والمواةالت بمجلس النواب بمشروعات الميناء الجارية 

والمستقبلية باإلضافة إلى الج ود المبذولة لتعميق 

الممر المالحى وحوض الدوران ، والنجاح فى مجال 

التحول الرقمى وتشغيل مركز الخدمات اللوجستية 

بالميناء ، و كذلك توقيع بروتوكول انتفاع شركة حاويات 

 . دمياط بخدمات المنظومة اآللية الخاةة ب يئة الميناء

كما اشاد بحرفية قادة القاطرات والمرشدين وج ودهم 

فى انتظام حركة السفن من وإلى الميناء فى ظل 

الطقس الردئ الذى تعرضت له البالد وجاهزيت م 

لخدمة سفن الغاز المسال المنتظر قدوم ا بالتزامن مع 

 .قرب تشغيل محطة الغاز المسال بالميناء
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رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل السفير الفلبينجى 

 لبحث أوجه التعاون وا ستثمار المشترك

 1312فبراير  10

 

استقبل اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس 

ادارة هيئة ميناء دمياط السفير 0 سولبيشيو ام 

كونفيادو سفير دولة الفلبين لدى مصر والوفد المرافق 

له من اعضاء السلك الدبلوماسى الفلبيني خالل زيارته 

 للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين .

حضر اللقاء اللواء بحري أحمد العواد نائب رئيس ال يئة 

للتشغيل واللواء بحري شريف إسماعيل نائب رئيس 

ال يئة للتخطي  وا ستثمار  وقيادات ال يئة ، حيث قام 

رئيس مجلس ادارة ال يئة بالترحيب بالسفير والوفد 

المرافق و قدم له عرضاً توضيحياً للميناء ومحطاته 

المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص 

ا ستثمارية المتاحة ، وأوضح ان الفريق م ندس 0 

كامل الوزير وزير النقل وجه باستمرار تقديم الدعم 

للمستثمرين وت يئة المناخ المناسب لإلستثمار بالميناء 

، حيث يمتلك ميناء دمياط بنية أساسية قوية وفرص 

استثمارية فى مجا ت عديدة اضافة الى موقعه 

 المتميز بما ئوهله للمنافسة بين الموانٔي العالمية .

ثم توجه الحضور لزيارة مركز العمليات المشترك  و 

استعرضوا إمكاناته من كاميرات و شاشات لمتابعة 

ساعة  لتحقيق السيطرة  14العمل بالميناء علي مدار 

والمتابعة الفورية للعمليات لدعم إتخاذ القرار .  وقد 

أبدى السفير إعجابه الشديد بالميناء وكفاءة إدارته 

والج ود المبذولة فى تطوير  مما يس م فى جذب 

اإلستثمارات فى المشروعات المتاحة به كما وعد 

بطرح ا على المستثمرين بالفلبين ، وفى ن اية الزيارة 

قدم اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض درع الميناء للسفير 

  تقديراً لزيارته األولى .

ميناء دمياط يستقبل أول سفينة تصدير غجاز بجعجد 

   سنوات 3توقف 

 1312فبراير  12

استقبل ميناء دمياط،  أول سفينة لتصدير الغاز 

سنوات. وأعلن الميناء، عن  3المسال، بعد توقف 

استعادة حركة  تردد ناقالت الغاز المسال مرة أخرى، 

، «جو ر جالسير»حيث استقبل ناقلة الغاز المسال 

 .القادمة من سنغافورة، والتي ترفع علم جزر المارشال

، بما يعادل «إل. إن. جي»ألف طن  13ستقوم بشحن 

 .ألف متر مكعب وتتجه إلى بنجالديش 223

وأوضح أن وزير النقل وجه هيئة ميناء دمياط بالمتابعة 

الميدانية لعملية دخول السفينة، على الرةيف الخاص 

بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة ا ستعداد 

وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسالمة، المتبعة أثناء 

التعامل، مع مثل هذ  النوعية من السفن، وحتى 

تراكي ا، ورباط ا برةيف المحطة، باستخدام القاطرات 

 .المملوكة لل يئة، ثم متابعة مغادرت ا بأمان

يذكر  ان استئناع العمل بالمحطة، جاء بعد توقف دام 

 .سنوات 3حوالي   

برنامج تأهيجل الشجبجاب لجلجعجمجل فجي مجوانجيء 

 المتوس 

 1312مارس  1

أعلنت هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع مؤسسة الجوار 

ا وروبي ومع د تدريب المواني عن بدء إجراءات 

التقديم لمنحة تدريب الشباب بموانيء البحر المتوس  

والتي يتم تنفيذها تحت رعاية هيئة ميناء دمياط 

كمشاركة مجتمعية لمحافظة دمياط والمجتمع 

المينائي بدمياط علي ان يكون التقديم بداية من يوم 

 1312مارس  23مارس  الي يوم الخميس  1األحد  

شاب وفتاة من ابناء  232والمنحة تست دع تدريب عدد 

 محافظة دمياط من طلبة وخريجي الجامعات والمعاهد 
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ومن جانبه أشاد النائب 0 عالء عجابجد رئجيجس الجلجججنجة 

بج ود التطوير والتحديث التى ش دهجا مجيجنجاء دمجيجاط 

تحت اشراع الفريق م ندس 0 كامل الوزير وزير النجقجل 

وأكد على تقديم كامل الجدعجم لجلجمجيجنجاء فجى ججمجيجع 

 المجا ت .

برنامج تدريبي ألةجحجاب تجراخجيجص الجتجخجلجيجص 

 الجمركي في ميناء دمياط

 1312مارس  22

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن انطالق برنامج تدريبي 

ألةحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل والتخليص 

الجمركي، للتدريب على استخدام التطبيقات اآللية 

 .الخاةة بدورة عمل دخول الحاويات من الصادر

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة، باإلعتماد 

على النظم اآللية الحديثة فى تطوير دورات العمل 

المختلفة داخل المواني المصرية، بما يضمن حوكمة 

اإلجراءات وتقليل التعامل الورقي و المستندات، 

إختصاراً للوقت والتكلفة، وطبًقا لتوجي ات الم ندس 

كامل الوزير، وزير النقل، وتحت رعاية اللواء بحرى وليد 

  .عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
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لجنة النقل والمواةالت بمجلس النواب فى زيجارة 

  لميناء دمياط

 1312مارس  22

إستقبل اللواء بحري أ.ح 0 وليد عوض رئجيجس مجججلجس 

إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة النقل والجمجواةجالت 

بمجلس النواب برئاسة النائب 0 عالء عابد يرافق م نواب 

المجلس عن محافظة دمياط للتعرع عن قرب على أهم 

 المشروعات الجارية بالميناء . 

حيث قام رئيس مجلس اإلدارة بالترحيب بالسادة النواب 

وقدم ل م عرضاً توضيحياً عن الميناء ومحطاته المختلفة 

والمجشجروعجات الجججاريجة والجمجسجتجقجبجلجيجة والجفجرص 

اإلستثمارية المتاحة و المزايا التنافسية التى يتمتع ب جا 

 الميناء . 

ثم توجه الحضور يرافق م اللواء بحري أ.ح 0 وليد عجوض 

إلى مركز عمليات ال يئة للتعرع على إمكانيجاتجه ودور  

في إحكام السيطرة األمنية وإدارة األزمات ، و إنجتجقجلجوا 

بعدها إلى الميناء الن ري للوقوع على أسجلجوب تجداول 

البضائع ونقل ا من خالله عبر ن ر النيل ، كما إسجتجمجعجوا 

إلى شرح عن دور برج اإلرشاد فجي الجتجحجكجم بجحجركجة 

 السفن من وإلى الميناء . 

كما شاهد أعضاء مجلس النواب خالل جولة بحرية على 

أحدى القاطرات المحطات واألرةفة المخجتجلجفجة عجلجى 

أرض الواقع و تابعوا عدد من البيانات العملية لمكافجحجة 

الحريق واإلطفاء في البحر وكذلك مكافحة تلوث بجحجري 

بواسطة أحدث لنشات التط جيجر الجتجي إنضجمجت إلجى 

أسطول الخدمات البحرية مؤخراً ، كما تابعجوا الجمجوقجف 

 التنفيذي لمشروع حاجز األمواج الشرقي . 
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ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حجاويجات 

 بعد تعطل ماكينات ا الرئيسية 

 1312مارس  28
نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات 

XPRESS Nile  والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى

ميل  3الماكينات الرئيسة ل ا على بعد يبلغ حوالى 

 بحرى من ميناء دمياط .

وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طول ا 

أمتار قد أطلقت إستغاثة لعدم  1متراً وغاطس ا  200

 تمكن ا من اإلبحار والوةول للميناء .

حيث قام اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس هيئة 

 –الميناء بالعرض على الفريق م ندس 0 كامل الوزير 

وزير النقل الذى وجه بسرعة اإلستجابة إلغاثة السفينة 

وتوجيه قاطرات الميناء إلنقاذها وقطرها ألرةفة الميناء 

حفاظاً على سالمة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة 

األولى وحرةاً على سالمة السفينة والحاويات 

 المنقولة علي ا .

وكان الفريق م ندس 0 وزير النقل قد أكد على تقديم 

كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقم ا وحتى 

 تراكي ا بأرةفة الميناء .

هذا وقد قامت هيئة الميناء بالدفع بقاطرتين ولنش 

إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر 

 1السفينة بنجاح وأمان تام وتراكي ا برةيف رقم 

إستعداداً لتفريغ حمولة السفينة تم يداً للبدء فى 

 عملية اإلةالح لمحركات ا .

 

خطاب الشكر الوارد من مجموعة الشرق األوس  

الوكجيجل الجمجالحجى   –للوجيستيات واألستشارات 

 X-PRESS NILEلسفينة الحاويات 
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 ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات 

 بعد تعطل ماكينات ا الرئيسية 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 إعداد0 نورا دحروج

 1313موانئ تنفذ حجزمجة مجبجادرات خجالل عجام 

 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

 1312يناير   1

 1313خالل عام ”  موانئ“نفذت ال يئة العامة للموانئ 

حزمًة من المبادرات واإلجراءات النوعية التي ت دع 

إلى زيادة الفعالية وا رتقاء بقطاع الموانئ، من خالل 

رفع تنافسية ِخْدمات موانئ المملكة، َوْفق أعلى 

المعايير العالمية. وفي مقدمة هذ  اإلنجازات توقيُع 

وبدُء تشغيل أكبر عقود اإلسناد في تاريخ الموانئ 

السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات 

الشمالية والجنوبية بميناء جدة اإلسالمي مع كبرى 

شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميًا وعالميًا، 

مليار لاير(، َوْفقاً لصيغة  1بقيمة استثمارات تبلغ )

عاماً، مما  03البناء والتشغيل والنقل وبعقود تمتد 

سيس م في رفع الطاقة ا ستيعابية بأكثر من           

 20%( لمحطات الحاويات، لتصل إلى أكثر من 13)

مليون حاوية حالياً،  1.1مليون حاوية سنوياً، مقابل 

( وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، 4333وتوفير نحو )

باإلضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي 

  .وزيادة تدفق ا ستثمارات

كما تم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد 

في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات 

بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارات 

( مليارات لاير، َوْفقاً لصيغة البناء والتشغيل 1تتجاوز )

( عاماً، مما سيس م في رفع 03والنقل وبعقود تمتد )

الطاقة ا ستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل   

( 1.2%(، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من )213)

 .ماليين حاوية سنويا

https://www.aleqt.com  

تغير أنماط النقل البحري في الشرق األوس  مع 

 انت اء األزمة القطرية

 1312يناير   1

من المقرر أن تتغير أنماط الشحن البحري في الشرق 

األوس  مرة أخرى مع ورود أنباء عن انت اء األزمة 

سنوات بين قطر وجيران ا  0الدبلوماسية التي دامت 

العرب)اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

ففي قمة مجلس التعاون  .السعودية ومصر(

الخليجي التي عقدت في المملكة العربية السعودية، 

تم وضع حداً للنزاع كما ش د إعادة تنظيم خطوط 

 .1321النقل القطرية البحرية بشكل كبير منذ عام 

*** جدير بالذكر, قد ش د الشحن البحري في 

الشرق األوس  تغييرات مفاجئة أخرى في األش ر 

األخيرة، أبرزها ذوبان الجليد في العالقات التجارية 

بين إسرائيل واإلمارات والبحرين، كما ش دت اتصال 

في موانئ اإلمارات  ZIM شركة النقل اإلسرائيلية

 .ألول مرة

 مصر وتونس تبحثان أطر التعاون التجاري

 1312يناير   23

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي في قصر 

الحكومة في القصبة، سفير جم ورية مصر العربية 

وتمحور اللقاء حول سبل  .في تونس إي اب ف مي

تعزيز آليات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين من 

خالل عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية 

والتي ستكون تتويجا ألعمال اللجان القطاعية 

واتفق الطرفان على ضرورة اإلسراع المختصة، 

بتدشين خ  بحري بين مصر وتونس ليكون قاطرة 

لتعزيز العالقات التجارية وا ستثمارية، وتدفق 

 .البضائع لألسواق اإلفريقية

https://assafinaonline.com  
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بحث تدعيم التعاون في مجا ت النقل المختلفة 

 بين مصر وألمانيا

 1312يناير   21

بحث وزير النقل الفريق 0 كامل الوزير مع سيريل نون 

سفير ألمانيا في القاهرة، تدعيم التعاون بين الجانبين 

وأكد الوزير في بيان  .في مجا ت النقل المختلفة

ةادر عمق العالقات المصرية األلمانية، والتعاون 

المثمر بين الجانبين في شتى المجا ت ومن ا مجال 

النقل، حيث كان أحدث أوجه هذا التعاون هو توقيع 

مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وسيمنز العالمية لتنفيذ 

منظومة متكاملة للقطار الك ربائي السريع في مصر، 

مع البدء الفوري لتنفيذ الخ  الذي سيرب  مدينة العين 

  .السخنة بمدينة العلمين الجديدة

وقد أعرب السفير األلماني بالقاهرة عن اهتمام 

الشركات األلمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري 

، خاةة وأنه تم توقيع مذكرة في قطاع النقل البحري

تفاهم بين تحالف )يوروجيت األلماني وكونشتيب 

إيطاليا( إلدارة وتشغيل وةيانة محطة الحاويات الثانية 

وأوضح السفير األلماني عن رغبة في ميناء دمياط(. 

ا لمانيتين للتعاون مع  (DHL( -شانكر (DB( شركتي

الجانب المصري في مجال نقل البضائع وانشاء 

 .المناطق اللوجستية

وأكد الوزير اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة 

النقل لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك 

الحديدية حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذ  

وكذلك تنفيذ خطة إلنشاء عدة موانئ جافة المنظومة 

ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ 

على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى 

هذ  الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية،  فتاً إلى 

أنه تمت مراعاة توافر هذ  الموانئ والمناطق بكل من 

الوج ين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً 

وتابع أنه يتم تطوير كل الموانئ   .ألسس علمية

المصرية على البحر المتوس  للرب  مع دول شمال 

وغرب أفريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر 

 .األحمر للرب  مع دول شرق أفريقيا

https://www.mubasher.info  

الخطوط المالحية العالمية تتوقع استمرار ارتفجاع 

أسعار النوالين البحرية حجتجى مجنجتجصجف الجعجام 

   الجاري

 1312يناير   11

تتوقع الخطوط المالحية العالمية لتداول الحاويات 

استمرار ارتفاع أسعار النوالين البحرية حتى منتصف 

العام الجاري، وهو ما أرجعته إلى موجة التعافي في 

 سوق النقل البحري.

وفي هذا الصدد أعلنت مجموعة الشحن العالمية 

Maersk    والذي يعد الخ  المالحي األول لتداول

الحاويات عالميا، أن أسعار الشحن المرتفعة 

ستستمر لعدة أسابيع على األقل وقد تستمر 

لمنتصف العام الجاري، وذلك رغم عمليات اإلغالق 

الجديدة لفيروس كورونا في أوروبا، مشيرة الى أنه 

 سيتم استمرار األسعار في ا رتفاع .

وتوقعت الشركة ان يستمر الطلب على النقل 

البحري مع ا عتماد على الطلب من المنصات 

اإللكترونية العالمية، مع إمكانية تراجع معد ت 

  .1312الشحن المرتفعة خالل النصف األول من عام 

 CMA – CGM وفي نفس السياق أعلنت مجموعة

والذي يعد الخ  الثالث عالميا في نقل الحاويات عن 

ارتفاعات جديدة في رسوم ا مع بداية العام الجديد، 

مشيرة الى أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع عملية الطلب 

  .على النقل البحري

وفي نفس السياق كانت قد أةدرت شعبة 

المستوردين بالغرع التجارية بيانا أكدت فيه أن 

أسعار النوالين الخاةة بالنقل البحري للواردات، 

%، حيث قفز سعر نقل 211ارتفعت بما يتجاوز 

 2233دو ر إلى  133الحاوية القادمة من الصين من 

دو ر في بداية أزمة كورونا خالل مارس الماضي، 

آ ع دو ر مطلع العام  23و 3إلى ما يتراوح بين 

الجاري،  فتة الى أن زيادة أسعار الشحن دوليا تأتى 

بسبب تداعيات أزمة كورونا وقلة أعداد الحاويات التي 

 .يجرى نقل ا من وإلى الدول

https://almalnews.com  
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 CMA السيسي يسجتجقجبجل مسجئجولجي شجركجة

الفرنسية لتشغيل مجحجطجة مجتجعجددة األغجراض 

 باإلسكندرية

 1312يناير   11

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس 

 CMA“ التنفيذي لشركة الخطوط المالحية الفرنسية

CGM”  وعدد من مسؤولي الشركة وذلك بحضور

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

والفريق كامل الوزير، وزير النقل لمناقشة تفاةيل 

تشغيل الشركة الفرنسية للمحطة متعددة األغراض 

وقد تناول ا جتماع التعاون مع  .بميناء اإلسكندرية

الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة 

األغراض بميناء اإلسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية 

  .في هذا المجال

ووجه الرئيس بأن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل 

قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء اإلسكندرية، ليعزز من 

نشاط الميناء على المستويين اإلقليمي والعالمي 

بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وب دع 

الوةول إلى معد ت قياسية في الشحن والتفريغ بما 

يساعد على ا رتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ 

 .المصرية

تقع المحطة على أرةفة وساحة خلفية على مساحة 

 1233ألف متر مربع، وأرةفة بحرية تصل إلى  213

للحاويات،  1أرةفة للسفن، و 0متر، موزعة بواقع 

  .ورةيفين للبضائع العامة

في  «CMA – CGM» وتعد تلك التجربة ا ولى لشركة

تشغيل محطات الحاويات في السوق المصرية، حيث 

 Maerskتعد ثالث أكبر خ  مالحى عالمى بعد خ  

األوربية ومن المقرر أن تصل الطاقة  MSC ،و«

مليون  2.1ا ستيعابية للمحطة الجديدة الى قرابة 

 .حاوية

 

https://almalnews.com  

موانئ دبي العالمية تتقجدم عجلجى مجنجافسجتج جا 

 التركية في الفوز بميناء حيفا

 1312يناير   13

تصريح أمني من  حصلت موانئ دبي العالمية على

الجانب اإلسرائيلي للمضي قدما للمشاركة 

 .حيفا أكبر الموانئ اإلسرائيلية خصخصة ميناء في

قالت هيئة الشركات الحكومية اإلسرائيلية،  من ج ت ا

التي تدير الخصخصة، إن إسرائيل تجري فحوةات 

تنظيمية ضرورية كجزء من تأكيد مشاركة المستثمرين 

في خصخصة ميناء حيفا وإن ا تتوقع اكتمال البيع في 

  .غضون بضعة أش ر

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة التركية دخلت 

المناقصة مع رجل األعمال اإلسرائيلي إيلي تيلس، 

وشركتين أخريين. لكن ا لم تحصل على الترخيص 

فيما حصلت "موانئ دبي العالمية"  .األمني

وشريكت ا في إسرائيل على ما تقتضيه المناقصة من 

 .معززات لدعم استحقاق الفوز

https://arabic.rt.com  

 

تصريح للبيت األبيض "ةفقة ترامب التجارية مجع 

 الصين "  قيد المراجعة 

 1312يناير   13

 

أعلن البيت األبيض إن الموقف األمريكي تجا  بكين 

ككل: "كل شيء وضعته اإلدارة السابقة قيد 

. بموجب اتفاق الصفقة التجارية التي "المراجعة

وقع ا ترامب قبل عام واحًدا، وافقت بكين على 

تصعيد مشتريات ا من السلع الزراعية األمريكية 

وغيرها من المنتجات مقابل تخفيف الرسوم الجمركية 

األمريكية. كانت هذ  المرحلة األولى من ا تفاق، مع 

التوعد بمزيد من الضغوطات كمرحلة ثانية، لكن ا لم 

 تتم إثر تفشى فيروس كورونا.

https://www.argaam.com  
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مصر بالمرتبة األولى إفريجقجيجا والجثجانجيجة عجربجيجا 

 بمؤشر اتصال الخطوط المالحية المنتظمة

 1312فبراير   21

أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، القائم 

بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

أوضح أن المؤشرات المؤثرة على مشاركة مصر في 

سالسل القيمة العالمية، تضمنت مؤشر مدة انتظار 

 وتشغل مصر فيه المرتبة الثامنة ، السفن في الموانئ

وس  ج ود وفرص ساعة  04.1عربياً بمتوس  

لتحسين ترتيب مصر في هذا المجال عبر تحسين 

القدرة التنافسية للموانئ من خالل إحداث التحول 

الرقمي لتس يل اإلجراءات اإلدارية والتخليص 

 الجمركي، ورفع كفاءة العاملين بالموانئ . 

مؤشر األداء اللوجستي،  وكان المؤشر اآلخر هو

وت دع مصر وتشغل مصر فيه المرتبة الثالثة إفريقياً، 

الى زيادة قدرة المناولة للموانئ من  1303وفقاً لرؤية 

مليون طن بحلول عام  013مليون طن لتصبح  213

، عبر بناء محطات الموانئ من قبل هيئة موانئ 1303

البحر األحمر، وتطوير ميناء بورسعيد، وتطوير البنية 

  .التحتية لعدد من الموانئ

وكذلك مؤشر اتصال الخطوط المالحية المنتظمة، 

وشغلت مصر المرتبة األولى إفريقياً والثانية عربياً 

، مقارنة بج 1321نقطة في عام  11.1، بقيمة بلغت فيه

، ويعكس ارتفاع قيمة 1323نقطة في عام  11.03

المؤشر س ولة الوةول لنظام الشحن البحري 

العالمي وبالتالي المشاركة بفاعلية في التجارة 

الدولية، وجاء تحسن ترتيب مصر نتيجة تحسين 

خدمات النقل العابر واسع النطاق، وج ود تشغيل 

الخطوط المالحية الدولية، واعتبار الموانئ المصرية 

محطات رئيسية ومركزية لخطوط الشحن البحري 

العالمية الكبرى، وا ستفادة من الموقع الجغرافي 

وا ستثمارات الخاةة من كبار مشغلي الموانئ 

العالمية وخاةة ميناء بورسعيد الذي يعتبر من أهم 

 موانئ القارة األفريقية.

https://www.youm7.com 

 

 

 Zeebruggeوميناء  Antwerpاتفاقية لدمج ميناء 

 ببلجيكا

 1312فبراير   21

 

دولة -توةل كالً من مدينة أنتويرب ومدينة بروج 

إلى اتفاقية رسمية من شأن ا دمج موانئ  -بلجيكا

المدينتين، والتي من المتوقع أن تستغرق عاًما 

 لالنت اء من ا. 

أولويات  0وكجزء من الخطة المشتركة، حدد الميناءان 

 إستراتيجية وهي:

النمو المستدام والمرونة & الريادة في مجال الطاقة  

 & التحول الرقمي. 

بمجرد ا نت اء من اإلجراءات التنظيمية والقانونية، 

-Antwerp"ستعمل الموانئ تحت اسم ميناء 

Bruges".  ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الميناء

مليون طن سنويًا، حيث سيتم التعامل  113المندمج 

مليون طن 0 سنويًا من تداول  221مع ما يصل بنحو 

الحاويات، باإلضافة إلى كونه مركًزا لنقل البضائع، 

وشحن المركبات، والغاز الطبيعي، والبضائع 

الكيماوية، ومركز للرحالت البحرية في أوروبا. كما يتم 

ا تفاق على نقل البضائع بالسكك الحديدية بين 

 الموقعين .

*** تعد عملية الدمج هذ  تحدى كبير لميناء روتردام 

 .أكبر مركز لتداول الحاويات في أوروبا –

السعودية تستقبل أول وأكبر سفينة حاويات في 

 العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال

 1312فبراير  12

استقبلت السعودية ممثلة بميناء جدة اإلسالمي أول 

وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل 

 CMA(على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة  

CGM JACQUES SAADE)   وذلك في زيارت ا األولى ,

للمملكة ولميناء جدة الذي يتميز بقدرته العالية على 

 .استقبال أكبر سفن العالم

ألف حاوية  10وتبلغ الطاقة ا ستيعابية للسفينة 

متر التي تم اكتمال  12متر وعرض ا  433ويبلغ طول ا 

وتتبع الخ   1313بناؤها ودخول ا الخدمة بسبتمبر 

رابع أكبر خ    (CMA CGM(المالحي الفرنسي 

 .مالحي عالمي

https://www.aleqt.com  
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اإلسكندرية للحاويات تنجح في إنجقجاذ سجفجيجنجة 

 من الخطر MSC الخ  المالحي

 1312فبراير  10

قامت شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

,  MSC التابعة لخ  MED DENIZLI باستقبال السفينة

والتى تعرضت أثناء اإلبحار لظروع جوية سيئة مما 

حاوية  12أدى إلى فقد عدد من الحاويات وحيود عدد 

عن مكان التستيف اآلمن، وقد تم استقبال السفينة 

وتراكي ا بالرغم من الحالة الخطرة التى كانت علي ا 

السفينة على ارةفة شركة اإلسكندرية لتداول 

فبراير  23الحاويات والبضائع بمحطة الدخيلة يوم 

  .الماضى

وبدأت الشركة التشغيل الفعلى بعد انت اء عمليات 

فبراير وتم ا نت اء من جميع عمليات  13المعاينة يوم 

فبراير، وإنجاز العمل  13تعديل وتفريغ الحاويات يوم 

على السفينة بحرفية كبيرة وزمن قياسى بدون أى 

 .خسائر

و من الجدير بالذكر أن الشركة قامت بمثل هذة 

والتى  ITAL FLORIDA األعمال سابقاً مثل السفينة

تعرضت إلعصار أثناء اإلبحار مما أدى الى تلف شديد 

بعدد كبير من الحاويات وكذلك تلف بأغطية عنابر 

السفينة وتم التعامل مع ا بحرفية وسرعة وتم إنجاز 

 .األعمال علي ا

https://alborsaanews.com  

المملكة السعودية تقجفجز لجلجمجرتجبجة الجخجامسجة 

كأسرع دول العالم فجي سجرعجة تجداول سجفجن 

 الحاويات

 1312مارس  2

في إنجاز جديد لمنظومة النقل تبوأت المملكة العربية 

السعودية المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في 

تداول سفن الحاويات وذلك وفق مؤشر "األنكتاد" 

الصادر من مؤتمر األمم المتحدة  1313السنوي لعام 

للتجارة والتنمية فقد بلغ متوس  بقاء سفن الحاويات 

شامالً الدخول والخروج والشحن والتفريغ في الموانئ 

ساعة والجدير بالذكر أن هذ  المرة  21.3السعودية 

 23تعد األولى التي تدخل المملكة ضمن قائمة أفضل 

موانئ عالمياً، ُيذكر أن "موانئ" تسعى وفق أهداف ا 

ومبادرات ا الطموحة تحت مظلة ا ستراتيجية الوطنية 

للنقل والخدمات اللوجستية إلى جعل الموانئ 

السعودية مركز جذب للتجارة البحرية وأن تحتل مكانة 

رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية وكذلك 

اإلس ام في تحفيز ةناعة الخدمات اللوجستية بما 

يدعم التجارة والتنمية للمملكة ويرتقي بمستوى 

 تنافسية ا قتصاد السعودي بين دول العالم.

 https://www.al-madina.com 

 تقرير إريكسون الجديد حول الموانئ المتصلة

 1312مارس  0

أةدرت شركة إريكسون لحلول ا تصا ت تقريراً 

, (Connected Ports(جديداً حول الموانئ المتصلة 

والذي يحدد حا ت ا ستخدام الذكية التي يمكن ا 

تحسين عمليات تشغيل الموانئ وتحقيق توفير جديد 

في التكلفة وتعزيز سالمة العمال وتحسين 

 .ا ستدامة باستخدام التكنولوجيا الخلوية الخاةة

ووفًقا للبنك الدولي فإن عمليات الشحن تشكل أهم 

عناةر بناء اقتصاد عالمي مزدهر, فقد ساهمت 

% من الناتج المحلي اإلجمالي 13التجارة بأكثر من 

 .1321العالمي في عام 

كما كشفت بيانات غرفة الشحن الدولية بأن عمليات 

الشحن تلعب دوًرا م ًما في هذا األمر, حيث تتم من 

% من أعمال التجارة العالمية، 13خالل ا قرابة 

وخالةة القول أن الموانئ هي التي تحافظ على 

  .تدفق البضائع حول العالم

ويوضح هذا التقرير الشامل بعنوان الموانئ المتصلة: 

دليل بناء موانئ أكثر ذكاًء باستخدام التقنيات الخلوية 

وكيفية إيجاد حلول لمشكالت تعطل المعّدات   الخاةة

وازدحام محطات الشحن والتفريغ وضمان سالمة 

العمال، وتخفيف اآلثار البيئية من خالل شبكات 

الخلوي الخاةة المج زة بتقنيات الجيل الخامس 

وحلول ا تصال اآلمنة والسريعة التي تحتاج ا البنية 

التحتية لشبكات الموانئ الذكية لمعالجة كم هائل 

من البيانات التي تصدر عن الرافعات والمركبات 

 .والمعدات والعاملين

هاباج لويدز تقجوم بجرقجمجنجة أسجطجول السجفجن 

العمالقة باستجخجدام نجظجام )إدارة األسجطجول( 

SERTICA 

 1312مارس  2

عقًدا  Logimaticمع شركة  Hapag-Lloydوقعت 

سفينة من سفن  13على أكبر  SERTICAلتنفيذ نظام 

 -ألسطول ا في هامبورج ودبي-الحاويات في العالم 

  كجزء من تحول ا الرقمي.

أن ا نتقال  Hapag-Lloydوةرح مدير المشروع في 

إلى برنامج إدارة أسطول موحد من المتوقع أن يعمل 

على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف لتحقيق درجة 

 أعلى من الشفافية وعمليات الشراء السريعة.

 Hapag-Lloydأن شركة  Logimaticوةرحت شركة 

قررت ا ستثمار في منصة برمجية حديثة وجاهزة 

 ليس ل استخدامه من قبل الطاقم على متن السفن. 
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اإلمارات األكفجأ عجالجمجيجاً فجي تجداول  :«"أونكتاد

 الحاويات

 1312مارس  3

دول  0ُةنفت اإلمارات وسلطنة ُعمان وبولندا كج "أكفأ 

على مستوى العالم من حيث قدرة وسرعة موانئ ا 

على تداول الحاويات , وذلك وفقاً للنتائج الواردة في 

" الصادر 1313"مؤشر سرعة تداول الحاويات لعام 

حديثاً من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 "أونكتاد".

بلوغ هذ  المكانة لعدة  0وقد استحقت هذ  الدول الج 

 أسباب, أهم ا:

* المكانة المرموقة التي تتمتع ب ا موانئ 

الدول الثالث كوج ات نشطة رئيسية تقصدها 

وكذلك  .كبرى شركات الشحن البحري الخاةة

الج ات الخاةة المسؤولة عن تشغيل الحاويات 

 على مستوى العالم. 

* ارتفاع مستوى كفاءة الخدمات اللوجستية 

 التي تقدم ا الدول الثالث، 

توافر كميات هائلة من مخزون البضائع العابرة 

التي تمر بصفة مستمرة في موانئ الدول 

 .الثالث

وأضاع أن موانئ اإلمارات وسلطنة ُعمان وبولندا 

ساهمت بقدرات ا في الحد من أزمة ا ضطرابات التي 

طالت سالسل التوريد واإلمداد العالمية خالل العام 

في كافة  «21كوفيد »الماضي بسبب تفشي جائحة 

 .أنحاء العالم

https://www.albayan.ae 

التونسي: تأسيس خج   -مجلس األعمال األردني

 بحري بين البلدين لتس يل نفاذ البضائع

 1312مارس  22

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مجلس األعمال 
التونسي المشترك والمنعقد عن بعد  -األردني

األسبوع الماضي بين جمعية رجال األعمال األردنيين 
وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، لبحث 

 العالقات ا قتصادية األردنية التونسية في مختلف 

المجا ت وإيجاد ُسبل لتطوير العالقات الثنائية بين 

البلدين وإيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون ا قتصادي 

وإقامة المشاريع ا ستثمارية المشتركة، إلى جانب 

بحث محاور وفرص ا ستثمار المشترك في البلدين 

وآلية تطوير الصناعات التكاملية المشتركة، والتكامل 

السياحي بين البلدين، بحضور نخبة من رجال األعمال 

  .من كال الجانبين

وناقش المشاركون عدد من المواضيع التي ت م 

قطاع األعمال من كال الجانبين إلى جانب تقديم عدد 

من المقترحات ال ادفة لتعزيز العالقات ا ستثمارية 

والتجارية وا قتصادية المشتركة من أهم ا التأكيد 

على أهمية التوجه نحو تأسيس خ  بحري بين 

األردن وتونس يس ل عملية نفاذ البضائع والتعاون مع 

الج ات المسؤولة لتوفير البنية التحتية والفوقية 

الالزمة باإلضافة إلى التأكيد على وجود العديد من 

الفرص ا ستثمارية خاةة في مجال األسمدة 

والفوسفات وكذلك في مجا ت ةناعة وتصدير زيت 

 .الزيتون، ومجا ت ةناعة األدوية والقطاع السياحي

https://assafinaonline.com0 

فجي  WLPامتداد الجواز اللوجستي الجعجالجمجي 

أمريكا الجنوبية بعد توقيجع مجذكجرة تجفجاهجم مجع 

 أوروجواي

 1312مارس  21

وقعت وزارة الخارجية في أوروجواي مذكرة تفاهم 

لالنضمام إلى منصة الجواز اللوجستي العالمي        

(WLP البرنامج الذي تقود  موانئ دبي العالمية ،)

والذي تم إنشاؤ  لزيادة فرص التجارة بين األسواق 

 الناشئة.

وتعد أوروجواي من أوائل الدول في أمريكا الجنوبية 

دول  23التي تنضم للمبادرة, وهذا يعني أن أكثر من 

بما في ذلك ال ند  WLPأةبحت اآلن جزًءا من مبادرة 

  وجنوب إفريقيا وإندونيسيا.

إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تشكيل تحالفات 

تجارية كبيرة من أجل اندماج أوروجواي في ا قتصاد 

الدولي وا ستفادة من المكانة التي تكتسب ا على 

المستوى الدولي. كما أنه إيجابي ويس ل عبور 

البضائع ويفضل خفًضا محتمالً في تكاليف الشحن 

ويمكن أن يخدم قطاع التصدير وا قتصاد بأكمله. 

باإلضافة إلى ذلك ستوفر مذكرة التفاهم هذ  تبادً  

مستمًرا للمعرفة والخبرات التجارية األمر الذي 

 سيكون مفيًدا للغاية لوكالء القطاعين العام والخاص.

 

https://www.albayan.ae 
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خطة ةينية ضخمة لتطوير نقل السلع يعجزز ربج  

 التجارة العالمية

 1312مارس  11

التي أعلنت -منح برنامج "الدائرة اللوجستية العالمية" 

 -عن ا الصين في إطار خطة ضخمة لتطوير نقل السلع

زخما للتجارة العالمية, حيث سيمكن البرنامج الذي 

يعبر القارات من نقل البضائع إلى مسافات أطول في 

وقت وجيز وبتكلفة أقل, فضال عن إدماج الدول النامية 

وقال خبراء إن خطة الصين  .بشبكات التجارة العالمية

الرامية إلى توسيع وتحديث شبكة النقل الخاةة ب ا 

من شأن ا تعزيز الرب ، وتخصيص الموارد العالمية 

عاما  22والتجارة في جميع أنحاء العالم على مدار الج 

  القادمة..

كان هدع الصين األساسي من هذا البرنامج بناء ممر 

نقل إقليمي يخدم العديد من أعضاء رابطة دول جنوب 

شرق آسيا )اآلسيان(, ومن المتوقع أن تقوم دول مثل 

ميانمار وفيتنام بإنشاء مراكز للصناعات التحويلية في 

وقد وضعت الصين خطة نقل  .المستقبل القريب

شاملة ترب  العالم ببعضه البعض. كما أن الخطة 

 .”تأثير إيجابي على التجارة العالمية“سيكون ل ا أيضا 

https://www.eblueeconomy.com 

المنظمة البحرية الدولية تشيد بتعامل مصجر مجع 

 جنوح سفينة فى قناة السويس

 1312مارس  11

قالت المنظمة البحرية الدولية إن ا تتابع عن كثب 
حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية، )إيفر جرين(، 

 .في قناة السويس
وقال األمين العام للمنظمة التابعة لألمم المتحدة، 
كيتاك ليم: "أشد على أيدى السلطات المصرية، 
وكذلك عّمال اإلنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع 
األطراع األخرى، الذين يعملون بال كلل إلعادة تعويم 
السفينة بأمان واستئناع العبور بأسرع وقت ممكن، 
عبر أكثر طرق عبور التجارة البحرية ازدحاما فى 

 .العالم.. أقدر ج ود كل فرد يشارك فى هذا األمر
 

وتابع قائال، في بيان وزعه المركز اإلعالمي لالمم 
المتحدة بالقاهرة،: "إنني على دراية بتبعات اإلغالق 
المؤقت للقناة، وأدعو أةحاب المصلحة عبر سلسلة 
اإلمداد إلى التحلي بالصبر؛ بينما يعمل الجميع من 
أجل ضمان أن تبقى السفينة وطاقم ا وحمولت ا 

 .والبيئة متمتعين بالحماية
وقال األمين العام للمنظمة، في ختام بيانه،: أتطلع 
إلى تلقى المعلومات من التحقيقات الجارية فى 
الواقعة لكى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من 
التصرع بناء على أى توةيات مناسبة مستمدة من 

 .النتائج
https://www.youm7.com 
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A Quarterly E-Publication by DPA 

 اعداد 0 نورا دحروج 

2020 IMO"   هواء أنظف وكوكب أكثر ةحة" 

 1312يناير   13

أدت القيود الجديدة  للحد من انبعاث أكاسيد الكبريت 

في زيت الوقود إلى خفض إجمالي ا نبعاثات الناتجة 

٪، مما أدى إلى عصر 13عن الشحن البحرى بنسبة 

جديد من ال واء النظيف في الموانئ والمناطق 

الساحلية. وبعد مرور عام، تشير الد ئل إلى أن 

ا نتقال كان سلًسا للغاية، وهو دليل على استعداد 

جميع األطراع المعنية لقبول القواعد الجديدة ودخول ا 

 (. 1313حيز التنفيذ ) يناير 

تحولت غالبية السفن التجارية في جميع أنحاء العالم 

( إلى استخدام HFOمن استخدام زيت الوقود الثقيل )

( وزيت الغاز VLSFOزيت الوقود منخفض الكبريت )

(.. كما لجأت بعض السفن للحد من MGOالبحري )

ملوثات ال واء عن طريق تركيب أنظمة تنظيف غاز 

العادم ، والمعروفة أيًضا باسم "أج زة التنظيف". وهذا 

كوسيلة بديلة لتلبية  MARPOLمقبول بموجب اتفاقية 

متطلبات الحد من الكبريت بشكل عام، وفًقا إلرشادات 

 . ISOالمنظمة البحرية الدولية ومعايير 

رئيس قسم تلوث ال واء  - Roel Hoendersةرح 

وكفاءة الطاقة في المنظمة البحرية الدولية: "خالل 

من أةل  -حالة فق   22، تم اإلبالغ عن  1313عام 

لم تستخدم وقود  -سفينة عابرة للمحيطات  13,333

المرةودة بنظام  IMO 2020متوافق مع  ئحة 

( التابع GISISمعلومات الشحن العالمي المتكامل )

 للمنظمة البحرية الدولية". 

، 21-جدير بالذكر, أنه حتى خالل جائحة كوفيد 

بما في -استمرت السفن في نقل البضائع والسلع 

لجميع أنحاء العالم,  -ذلك األطعمة واألدوية األساسية 

في أي اضطرابات  IMO 2020ولم يتسبب تنفيذ  ئحة 

 للتجارة الدولية.

*** تم تخفيض الحد األقصى لمحتوى الكبريت في 

 -٪ سابًقا( 0.2٪ )مقارنة بج 3.2زيت وقود السفن إلى 

" المنصوص IMO 2020بموجب ما يسمى  ئحة "

 . MARPOLعلي ا في اتفاقية 

التصدي للتحديات المالية للنقل البحري 

 المستدام

 1312يناير  11

 

في ا جتماع األخير للمائدة المستديرة األولى             

" FIN-SMART Roundtable1  13")الذى انعقد فى 

يناير( تم مناقشة التحديات المالية لمستقبل شحن 

أكثر استدامة, برعاية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 

 والبنك الدولي والمنظمة البحرية الدولية. 

 

وقد تم إلقاء الضوء على أهمية دعم تسريع التدفقات 

من أجل إزالة  -  سيما في الدول النامية-المالية 

 الكربون من القطاع البحري. 

 

ويتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع أولويات الدولة وأهداع 

ا ستراتيجية األولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن 

 الحد من انبعاث غازات ا حتباس الحرارى من السفن. 

 

كما ركز اإلجتماع على مخاطر ا ستثمار والتمويل 

بشأن هذا الموضوع, باإلضافة إلى العوائق األخرى 

التي تشكل تحديات أمام ا ستثمارات الالزمة لتحقيق 

 ذلك. 

 

*** ستركز المائدة المستديرة الثانية                          

" FIN-SMART Roundtable2   "–   المقرر عقدها فى

على إجراء تحليل مالى أكثر تفصيالً  -1312يونيو : يوليو 

لدعم ا حتياجات اإلقليمية، وتمويل الموانئ والشحن، 

و  سيما  -مع التركيز على احتياجات الدول النامية

 الدول الجزرية الصغيرة النامية.
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 كرواتيا تنضم إلى اتفاقية إعادة تدوير السفن

 1312فبراير  21

أةبحت كرواتيا عضو فًعال بمعاهدة المنظمة البحرية 

الدولية إلعادة تدوير السفن بشكل آمن وسليم بيئيًا 

 )اتفاقية هونغ كونغ(.

تشمل ا تفاقية بنود تصميم السفن وبنائ ا وتشغيل ا 

وةيانت ا، وا ستعداد إلعادة تدوير السفن من أجل 

تس يل إعادة التدوير اآلمنة والسليمة بيئياً ، دون 

 المساس بسالمة السفن وكفاءت ا التشغيلية.

التي سترسل -بموجب المعاهدة، يتعين على السفن 

إجراء جرد شامل ودقيق للمواد  -إلعادة التدوير

الخطرة. كما ُيطلب من ساحات إعادة تدوير السفن 

وضع خطة واضحة إلعادة تدوير السفن، باإلضافة إلى 

تحديد الطريقة التي سيتم ب ا إعادة تدوير كل سفينة، 

 اعتماًدا على تفاةيل ا ومخزون ا.

٪ تقريبا من 11,23تمثل الدول األعضاء حوالي 

  .الحمولة اإلجمالية للشحن التجاري في العالم

 -هم: بلجيكا  21***دول أعضاء اتفاقية هونغ كونغ الج 

ألمانيا  -فرنسا  -إستونيا  -الدنمارك  -كرواتيا  -الكونغو 

بنما  -النرويج  -هولندا  -مالطا  -اليابان  -ال ند  -غانا  -

 تركيا. –ةربيا  -

*** كما قامت كرواتيا أيًضا بالتوقيع على اتفاقية كيب 

بشأن سالمة سفن  -فبراير 21فى - 1321لعام   تاون

الصيد. وبذلك, يبلغ عدد الدول الموقعة على اإلتفاقية 

دولة, ولكي تدخل هذ  اإلتفاق حيز التنفيذ، يجب  22

 دولة. 11توقيع ما   يقل عن 

  1312الموضوع البحري العالمي لعام 

 "البحارة: مستقبل النقل البحري"

 1312فبراير  21

على البحارة  Covid-19تشكل اآلثار السلبية لوباء 

مناقشت ا في الدورة  تمإحدى قضايا السالمة التي 

السابعة للجنة الفرعية المعنية بالعنصر البشري 

والتدريب والمراقبة التابعة للمنظمة البحرية الدولية     

(HTW 7 )- 1312فبراير  21إلى  22والتي ُعقدت من.. 

وكان من أهم القضايا التى تم مناقشت ا فى هذ   

الدورة: رقمنة ش ادات البحارة ووثائق م, باإلضافة إلى 

قضايا جودة التدريب والتدابير المحتملة لتيسير الخدمة 

 المالحية اإللزامية. 

وقد قامت اللجنة الفرعية بمناقشة التحديات التي 

تواج  ا األطراع المعنية لتنفيذ ا تفاقية الدولية 

لمعايير التدريب وإةدار الش ادات والمراقبة للعاملين 

"STCW" "كما ناقشت ما يسمى بج"القائمة البيضاء ,

با تفاقية, مع وضع آليات لضمان تقديم المعلومات ذات 

الصلة في الوقت المناسب، مما يدعم التنفيذ الكامل 

لإلتفاقية, مع ضمان انعكاس ةورة الوضع الحالي 

 بشكل كامل.

النتائج الناجمة عن التدابير  كما تم تسلي  الضوء على

المتخذة  حتواء الفيروس، وباإلضافة إلى الج ود 

المستمرة التي يبذل ا فريق العمل المعني بأزمة 

(، ستواةل اللجنة الفرعية البحث عن SCATالبحارة )

 أكثر الطرق فعالية لدعم البحارة. 

*** على الرغم من أن العنصر البشري كان دائما ذا 

أهمية قصوى بالنسبة للمنظمة البحرية الدولية وهذ  

اللجنة الفرعية على وجه الخصوص، فإن البحارة 

يواج ون حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب المشاكل 

 العالمية الناجمة عن تغير الطاقم .
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مركز التلوث اإلقليمي التابع للمنظمة البحرية 

الدولية يقدم يد العون في وقوع حادث انسكاب 

 النف  في إسرائيل

 1312فبراير  12

المركز اإلقليمي لالستجابة لحا ت الطوارئ  قام

الناجمة عن التلوث البحري فى البحر األبيض المتوس  

(REMPEC           الذي تدير  المنظمة البحرية الدولية )

بمساعدة السلطات المختصة في إسرائيل بالخبرة 

الفنية فيما يتعلق بتجميع كميات كبيرة من كرات 

القطران على الساحل اإلسرائيلي، حيث تم بالفعل 

 متر مكعب من كرات القطران. 2333جمع 

تحديد مصدر التلوث من خالل  REMPECيدعم مركز 

الحصول على معلومات من ةور األقمار الصناعية من 

(. كما دعا المركز الدول EMSAخدمة الدعم البحري )

المجاورة لإلبالغ عن أي تلوث في األسابيع الثالثة 

 .تاريخهالماضية. ولكن لم يتم اإلبالغ عن أي تلوث حتى 

ما   -**يذكر انه تم وجود بقعة زيتية كبيرة من القطران 

بالبحر  -طن من القطران األسود اللزج 2333يقرب من 

 األبيض المتوس  قبالة السواحل الفيلسطينية المحتلة

, ولم 1312فبراير  21كيلومتًرا فى  23على بعد حوالي 

 23يتم معرفة سبب التلوث بعد, حيث تم العثور على 

سفن كانت على مقربة من الموقع األةلي المحتمل 

 ، و  يزال التحقيق مستمرا. لالنسكاب

استكشاع مف وم الموانئ المحورية في المحي  

ال ادئ لتغيير الطاقم اإلقليمي وإعادت م                

 إلى الوطن

 1312مارس  32

 

تم إلقاء الضوء على مف وم جديد للموانئ "المحورية" 

 COVID-19 ستقبال البحارة وإجراء اختبارات فيروس  

مع امكانية تلقي م التطعيمات ضد الفيروس, واحتمالية 

الحجر الصحي ل م في منطقة المحي  ال ادئ, جاء 

ذلك خالل اجتماع المائدة المستديرة األخير )الذى ُعقد 

فبراير( وضم العديد من ممثلى دول المنطقة  12فى 

 . IMOوالعديد من الج ات المعنية برعاية 

بحاًرا  133,333فعلى الصعيد العالمي، يوجد حاليًا نحو 

عالقون بالبحر، فى أمس الحاجة للعودة إلى ديارهم 

خاًةة بعد انت اء عقودهم، باإلضافة إلى عدد مماثل من 

البحارة يحاولون ا نضمام إلى السفن. خاةة في 

البرازيل والدنمارك وألمانيا وإسبانيا ، مع وجود خط  

 13إلعادت م إلى أوطان م، في مجموعات مكونة من 

 بحاًرا عبر ألمانيا وفيجي. 

هذا وقد حدد ا جتماع إمكانية إنشاء موانئ محورية 

في كالً من أستراليا )بريسبان( وفيجي ونيوزيلندا، كما 

 أثنى الحاضرون على استعداد هذ  الدول للمساعدة.

 

وفي الوقت نفسه, تم ا عتراع بوجود العديد من  

القيود مثل الحاجة إلى حجز مرافق الحجر الصحي 

مسبًقا ونقص الموارد الطبية ، بما في ذلك معدات 

 , باإلضافة إلى تكاليف اإلعادة إلى الوطن.PCRاختبار 

 

كما تم تسلي  الضوء على الحاجة إلى أولوية تطعيم 

البحارة.. كما اقترح المشاركون في ا جتماع أيضا فكرة 

 وضع بروتوكول موحد للموانئ "المحورية". 

*** نظمت المنظمة البحرية الدولية اجتماع المائدة 

المستديرة وحضر  ممثلون من أستراليا ، وتونغا ، 

وساموا ، وفيجي ، وكيريباس ، ونيوزيلندا ؛ وممثلو من 

، والمنظمة البحرية  ILO( منظمة العمل الدولية )

( ، WHO( ، ومنظمة الصحة العالمية )IMOالدولية)

( ، ومنسقي األمم WFPوبرنامج الغذاء العالمي )

المتحدة المقيمين فى كالً من )فيجي وساموا( ، 

( ، وا تحاد الدولي لعمال ICSوغرفة الشحن الدولية )

 (.PIFS( ، أمانة منتدى جزر المحي  ال ادئ )ITFالنقل )

 

وحتى بداية  1313*** خالل األش ر األخيرة من عام 

بحاًرا  433,333هذا العام، تم تقدير وجود مايقرب من 

بحاجة إلى العودة إلى الوطن ، مع وجود عدد مماثل 

بحاجة إلى ا لتحاق بالسفن. وبفضل الج ود 

المتضافرة من قبل الحكومات ومالكي السفن وغيرهم، 

بحاًرا, باإلضافة  133,333انخفض هذا الرقم اآلن بنحو 

دولة الدعوة لتعيين البحارة  13إلى تلبية مايقرب من 

 كعمال رئيسيين . 
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الدولية لتنظيم عملية إلقاء  تضافر الج ود

 النفايات في البحر

  1312مارس  31

تعتمد قوانين منع التلوث الناجم عن إلقاء النفايات في 

البحر على األطر العالمية وا تفاقيات والبروتوكو ت 

اإلقليمية واللوائح الوطنية. لكي تؤتى هذ  اإلجراءات 

ثمارها، يجب ان يتم تطبيق ا بفعالية وحزم .. كان هذا 

موضوع ا جتماع األخير الذي نظمه مكتب بروتوكول 

لندن وشئون المحيطات التابع للمنظمة البحرية 

مارسUNEP/MAP(1  .)( وبرنامج OLCP & OAالدولية )

بحضور األطراع المتعاقدة في اتفاقية برشلونة 

والمنظمات اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدة 

( وممثلون من PERSGAو  HELCOM)بما في ذلك 

( والمنظمة البحرية CEDAاتحاد التجريف المركزي )

 الدولية.

ضم ا جتماع خبراء وطنيين معنيين بأنشطة اإلغراق، 

والسماح للسلطات المعنية بتنفيذ هذ  الصكوك من 

 أجل:

* توفير معلومات عن التطورات األخيرة لألطراع 

المتعاقدة علي اتفاقية برشلونة بشأن قضايا إلقاء 

النفايات في البحر على الصعيدين العالمي 

 واإلقليمي.

* تقديم التوجيه لألطراع المتعاقدة علي اتفاقية 

برشلونة بشأن برامج مراقبة ا متثال لالتفاقية 

 بموجب بروتوكول اإلغراق.

* تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنفيذ 

الوطني لبروتوكول اإلغراق وتعميم أفضل 

 الممارسات اإلقليمية والعالمية.

كما تم إلقاء الضوء على أفضل الممارسات فيما يتعلق 

بصكين رئيسيين ينظمان إلقاء النفايات في البحر: 

وبروتوكول اتفاقية خطة عمل البحر األبيض المتوس  

 2112الذى تم تعديله في عام  -برشلونة لإلغراق 

ولكنه لم يدخل حيز  -ليتوافق مع بروتوكول لندن

 التنفيذ بعد.

*** بلغ عدد الدول المتعاقدة على اتفاقية برشلونة 

دولة )كرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان  22

وإيطاليا وليبيا ومالطة وموناكو والجبل األسود 

والمغرب وسلوفينيا وإسبانيا والجم ورية العربية 

السورية وتونس(, كما بلغ عدد دول الموقعة على 

دول )مصر وفرنسا ، إيطاليا ،  1بروتوكول لندن 

 والمغرب ، وسلوفينيا ، وإسبانيا( .

 : GreenVoyage2050  تحث الدول على تسريع

 إجراءات إزالة الكربون من الشحن البحري

  1312مارس  32

 – IMO) -Norway GreenVoyage2050(يدعم مشروع 

 -التابع للمنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع النرويج 

تنفيذ تدابير ا ستخدام األمثل للطاقة األعضاء لدول 

 -والوةول لبدائل جديدة  لشحن منخفض الكربون 

بما يتماشى  -دولة من جميع أنحاء العالم  22بمشاركة 

مع ا ستراتيجية األولية للمنظمة البحرية الدولية 

 IMO(بشأن الحد من انبعاث غازات ا حتباس الحراري 

Initial GHG Strategy) . 

كما سيعمل المشروع على بناء القدرات للدول النامية، 

( SIDSبما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية )

(، لمساعدت ا للوفاء LDCsوالدول األقل نمواً )

بالتزامات ا نحو تحقيق أهداع تغير المناخ وا ستخدام 

األمثل للطاقة بالشحن الدولي. كما يدعم المشروع 

أيًضا التعاون بين قطاعي السفن والموانئ في الدول 

 الخاةة.

 كما سيدعم المشروع الدول من أجل :

* تنفيذ مشروع الملحق السادس  تفاقية ماربول 

 بالقانون الوطني.

* إجراء تقييمات لالنبعاثات البحرية, وتطوير أطر 

( للتصدي NAPsالسياسات وخط  العمل الوطنية )

  نبعاث غازات ا حتباس الحراري  من السفن .

* تقييم ا نبعاثات ووضع استراتيجيات محددة لخفض 

 ا نبعاثات بالموانئ.

* تحديد الفرص وتنفيذ المشاريع الرائدة، من خالل 

إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة 

 الموارد المالية.

* الحصول على التمويل وا ستثمار للحلول منخفضة 

 الكربون.

* إقامة شراكات مع الصناعة لوضع حلول جديدة 

 ومبتكرة لدعم الشحن منخفض الكربون.
 

*** أةبحت كالً من: الصين ، جورجيا ، ال ند ، جنوب 

إفريقيا )دول رائدة( & أذربيجان ، بليز، جزر كوك، 

اإلكوادور، كينيا، جزر سليمان، سريالنكا )دول جديدة( 

 .GreenVoyage2050دوً  شريكة في مشروع 

*** جدير بالذكر, أنه تم عقد مؤتمر ومعرض افتراضي 

مارس, لمناقشة  21( في Confexلكفاءة الطاقة )

واستكشاع حلول عملية للتخفيف من آثار تغير المناخ 

في مجال النقل البحرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

نظم هذا الحدث مركز التعاون التكنولوجي البحري 

(، وهو جزء من مشروع شبكة MTCC-Africaألفريقيا )

MTCC ( العالميةGMN الذي تنفذ  المنظمة البحرية ,)

 الدولية ويموله ا تحاد األوروبي.
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شراكات ابتكارية من أجل مستقبل بحري 

 مستدام

 1312مارس  32

البرنامج بعد عام واحد من إنشائ ا، أةبح لدى 

(" التابعة DPP)  اإلنمائي "إدارة الشراكات والمشاريع

للمنظمة البحرية الدولية طموحات جديدة وجريئة 

لتوسيع محفظت ا من المشاريع العالمية واإلقليمية, 

ومن المتوقع أن تزيد هذ  المبادرات الجديدة من دعم 

الدول النامية لمواج ة تحديات المحيطات والتحديات 

البيئية المعاةرة، بما في ذلك تغير المناخ والقمامة 

البحرية والتنوع البيولوجي. كما ستتعاون اإلدارة أيًضا 

مع أقسام أخرى تابعة للمنظمة  -خالل هذا العام-

البحرية الدولية لتحديد وتعبئة الموارد الالزمة لمشاريع 

الرقمنة البحرية وإزالة الكربون لدعم النقل البحري 

 " .SMARTالمستدام "

 :DPPش ًرا األولى من إنشاء   21ماتم إنجاز  خالل الج 

على إنشاء تحالف عالمي جديد  DPP* أشرع 

( لمعالجة الحشف البحري، والذي GIAللصناعة )

سيساعد في حماية التنوع البيولوجي البحري 

 الطاقةفي الشحن البحرى. استخدام ودعم كفاءة 

 GloLitter* كما تم تعيين دول رائدة لمشروع 

لمكافحة القمامة البالستيكية البحرية ومشروع 

GreenVoyage2050  لالنتقال بالنقل البحرى نحو

 مستقبل منخفض الكربون.

* كما تم إطالق مائدة مستديرة مشتركة            

"FIN-SMART بشأن تمويل النقل البحري "

 المستدام بدعم من المؤسسات المالية الدولية. 

لتس يل تبادل  NextGEN* بدأ العمل بمف وم 

 المعلومات بشأن مبادرات إزالة الكربون.

 المقبلة: 21ومن بين الخط  المستقبلية لألش ر الج 

* سيش د مؤتمر مستقبل النقل البحرى              

IMO-Singapore Future of Shipping  التابع

للمنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع سنغافورة )

اإللكتروني  NextGENأبريل( إطالق موقع  10

 وورش العمل لتيسير التعاون وتبادل المعلومات.

لبناء  GHG-SMART* كما سيتم تكليف مشروع 

القدرات فيما بين الدول الجزرية الصغيرة النامية 

لتنفيذ ا ستراتيجية األولية للمنظمة البحرية 

 الدولية بشأن غازات ا حتباس الحرارى.

*  سيتم إطالق مشروع عالمي جديد لمساعدة الدول 

النامية على تنفيذ التبادل اإللكتروني للمعلومات 

 في الموانئ لتخليص السفن.

*  سيتم إطالق تحالف ةناعي عالمي جديد لمعالجة 

 النفايات البالستيكية البحرية. 

 SENSREC* ستبدأ المرحلة الثالثة من مشروع 

الجاري والمتعلق بإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة 

 متوافقة بيئياً في بنجالديش.

*** أنشأ األمين العام للمنظمة البحرية الدولية, السيد 

Kitack Lim  مشروعDPP  لتنمية 1313في مارس ,

فرص الشراكة مع مجموعة واسعة من الشركاء 

الخارجيين، بما في ذلك الدول األعضاء في المنظمة 

البحرية الدولية ووكا ت األمم المتحدة والمؤسسات 

والقطاع الخاص. من أجل دعم IGO و NGOالمالية و

استراتيجيت ا طويلة األجل لبناء القدرات من خالل تعبئة 

الموارد والشراكات وتيسير تحقيق أهداع التنمية 

( لجميع الدول SDGsالمستدامة لألمم المتحدة )

األعضاء ، مع التركيز بشكل خاص على الدول األقل 

(. يركز SIDS( والدول الجزرية الصغيرة )LDCsنمواً )

DPP  بقوة على دعم ا بتكار في القطاع البحري، من

خالل المنتديات العالمية، مثل منتدى ا بتكار البحري 

منخفض ا نبعاثات الحرارية، المقرر عقد  في  -ةفر

. جدير بالذكر, أنه على الرغم من تحديات 1312سبتمبر 

مليون دو ر  20الوباء العالمي، تم جمع ما يقرب من 

، وبذلك يصل إجمالي تمويل المشاريع 1313خالل 

 مليون دو ر. 42الطويلة األجل إلى نحو 

"المساواة بين  1312اليوم العالمي للمرأة 
 "COVID-19الجنسين وتمكين المرأة في عالم 

 1312مارس  33

( بدور المرأة في IMOتحتفل المنظمة البحرية الدولية )

مارس  3المجال البحري في اليوم العالمي للمرأة 

, تحت عنوان "المرأة في الصدارة: تحقيق 1312

". وكجزء من COVID-19مستقبل ُمتكافئ في عالم 

م مة المنظمة البحرية الدولية لتحقيق هدع التنمية 

المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة       

(SDG 5 في إطار خطة التنمية المستدامة لألمم )

، اتخذت المنظمة خطوات ملموسة 1303المتحدة 

لجعل النقل البحري أكثر شمو ً )العمل للجميع(، بما 

 في ذلك برنامج المرأة في المجال البحري .

جدير بالذكر, أن المنظمة البحرية الدولية قادت برنامج 

"تمكين المرأة في المجتمع البحري" المتعلق 

. ودعت إلنشاء 1321بالموضوع البحري العالمي لعام 

عدد من الرابطات اإلقليمية للمرأة في القطاع البحري 

عبر أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا 

 الالتينية والدول العربية وجزر المحي  ال ادئ.
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مشروع التخليص الرقمي للسفن                 

”IMO-Singapore ” 

 1312مارس  21

على أهمية الرقمنة فى  COVID-19أكدت جائحة 

جميع التعامالت الحياتية, حيث يتسم التبادل 

اإللكتروني للبيانات بأنه أسرع وأكثر موثوقية وفعالية 

. لذا جدد األمين العام للمنظمة COVID-19وأمانًا خالل 

" الدعوة لجميع Kitack Limالبحرية الدولية,السيد "

لتبادل البيانات  FALالدول لتنفيذ متطلبات اتفاقية 

اإللكترونية، من خالل دعم مشروع تجريبي إلنشاء 

نظام رقمي فعال لتبادل المعلومات اإللكترونيًا في 

 "..IMO-Singaporeالموانئ من أجل تخليص السفن "

سيضع مشروع "النافذة الواحدة لتيسير التجارة          

(SWiFT نظاًما يسمح بتقديم جميع المعلومات ")

من -المطلوبة من مختلف الوكا ت الحكومية إلكترونيًا 

عند اتصال سفينة ما بأحد  -خالل منصة واحدة 

الموانئ, والذى ُيعرع بنظام النافذة البحرية الواحدة    

(MSW وستقوم المنظمة البحرية الدولية بتنفيذ هذا .)

 المشروع بالتعاون مع سنغافورة. 

تتطلب اللوائح الواردة في اتفاقية التيسير التابعة 

تبادً  إلكترونيًا للبيانات،  FALللمنظمة البحرية الدولية  

لضمان تخليص اجراءات السفن بكفاءة. كما تعمل 

النافذة الواحدة على تجنب ا زدواجية, حيث يجب 

تقديم كل عنصر من عناةر البيانات مرة واحدة فق  

إلكترونيًا من خالل نقطة دخول واحدة. وسيدعم العمل 

من خالل النافذة الواحدة البحرية تحقيق ال دع 

التاسع من أهداع التنمية المستدامة لألمم المتحدة، 

والذي يسعى إلى بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز النقل 

 الشامل والمستدام، وتعزيز ا بتكار.

في إطار المشروع التجريبي ، سيتم إطالع الدول 

المتطوعة على المتطلبات القانونية والسياسية 

. كما سيتم تزويد MSWوالمؤسسية الالزمة لنظام  

ومعدات و خدمات تكنولوجيا  MSWالميناء ببرامج 

المعلومات الالزمة حسب احتياجات الدولة, باإلضافة 

 إلى توفير التدريب الالزم.

التابع للمنظمة البحرية  SWiFT*** يعتمد مشروع 

الدولية في سنغافورة على مشروع ناجح سابق قدم 

نظام النافذة الواحدة البحرية في أنتيجوا وبربودا.      

تم تنفيذ هذا المشروع ، بدعم عيني ومالي قدمته 

النرويج، استناًدا إلى خبرت ا في التيسير اإللكتروني 

 ..1321-1323في الفترة  –للتجارة البحرية 

 

 العمل من أجل محي  مستدام

 “اجتماع اللجنة الفرعية لمنع التلوث” 

 1312مارس  11 

اجتمعت اللجنة الفرعية لمنع التلوث والتصدى له         

(PPR( التابعة للمنظمة البحرية الدولية )IMO      في )

مارس( عبر اإلنترنت, حيث ناقشت اللجنة  11-11)

 جدول أعمال ا وسلطت الضوء على:

*  كيفية تقليل تأثير الشحن على بيئة القطب 

الشمالي, وخاةة تنفيذ المبادئ التوجي ية بشأن 

اجراءات الحد من مخاطر استخدام ونقل زيت الوقود 

 الثقيل في ميا  القطب الشمالي.

*    مناقشة عدًدا من التقارير المتعلقة بالحد من أثر 

انبعاثات الكربون األسود من الشحن البحرى 

 الدولي على القطب الشمالي.

*   مناقشة تقرير أنظمة الملحق الرابع  تفاقية ماربول 

, بشأن 1321والمبادئ التوجي ية ذات الصلة لعام 

تنفيذ معايير الصرع الصحي واختبارات األداء 

 (MEPC.227 (64 .)لمحطات المعالجة )القرار

*   أكدت اللجنة على استمرار عمل ا لوضع معيار 

 للتحقق من أج زة رةد ا متثال "لميا  الصابورة".

*  مناقشة خطة عمل المنظمة البحرية الدولية 

للتصدي للقمامة البالستيكية البحرية. على وجه 

التحديد، بحث كيفية معالجة خسائر أو تصريف 

 معدات الصيد .

*** ت دع اتفاقية إدارة ميا  الصابورة التابعة للمنظمة 

والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام -البحرية الدولية 

إلى منع انتشار الكائنات الحية الغازية في ميا   - 1321

الصابورة, بما تؤديه من خلل فى البيئة البيولوجية. من 

خالل مطالبة السفن بإدارة ميا  الصابورة الخاةة ب ا. 

كما يمكن لألنواع الغازية أيًضا أن تتنقل على السطح 

 الخارجي للسفن" الحشف الحيوي ". 

 

IM
O

  N
e

w
s

 
  
  
  
  
ة
وي
سن

ع 
رب

ن
و
الث
لث
وا
ن 
م
ثا
ال
د 
د
ع
ال

 
  
  
 

ة 
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
1
3
1
2

 
 

 IMOالمصدر :   المنظمة البحرية الدولية 



25 

 

 

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

 اعداد 0 أسماء شعبان 

ليس هناك بلد في العالم   يعاني بشكل مباشر من اآلثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ. و  تجزال انجبجعجاثجات    

. وعجالوة عجلجى 2113% من مستويات ا في عام  23غازات ا حتباس الحراري في ارتفاع ف ي اليوم أعلى بنسبة 

ذلك، يسبب ا حترار العالمي تغييرات طويلة األمد في نظامنا المناخي مما ي دد بعواقب   رجعة في ا إذا لم نجتجخجذ 

 .اليوم ما يلزم من إجراءات التخفيف والتكيف

ويبلغ متوس  الخسائر السنوية الناجمة عن الز زل وأمواج تسونامي واألعاةير المجداريجة والجفجيجضجانجات مجئجات    

مليارات دو ر سنويا في مجال إدارة مجخجاطجر الجكجوارث  1المليارات من الدو رات، وهو ما يتطلب استثمارات قدرها 

 1322في عجام  األمم المتحدة وضعت االتي  1303ويسعى ال دع الثالث عشر من أهاع التنمية المستدامة وحد . 

لتلبية احتياجات البلدان النامية من أجل تجوسجيجع نجطجاق تجدابجيجر  1313بليون دو ر سنويا في عام  233إلى تعبئة 

 .التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه

وتش د المنطقة العربية ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من المتوس  العالمي، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات 

درجات مئوية بحلول ن اية القرن. وقد أةبحت موجات الجفاع أكثر تواترا وشدة، مما يج جدد  4الحرارة في ا لتصل إلى 

، كما يتوقع أن يؤدي تغيجر الجمجنجاخ إلجى خجفجض الجمجيجا  1333% بحلول عام  13بانخفاض اإلنتاج الزراعي بنسبة 

سجواء بسجبجب —. ويشكل النزوح القسري الناجم عن المجنجاخ1303% بحلول عام  13المتجددة في المنطقة بنسبة 

٪ من سكان المنطقة العربية في منجاطجق 1ت ديدا خاةا، إذ يعيش حوالي   —الجفاع وا رتفاع منسوب سطح البحر

 ساحلية ستكون أدنى من مستوى سطح البحر بحوالي خمسة أمتار. 

وفي هذا الصدد يجب أن تتواكب ج ود المناطق األكثر عرضة للخطر مثل البلدان التي   تمتلك مجنجافجذ سجاحجلجيجة  

والدول الجزرية، على التكيف مع تغير المناخ مع الج ود الرامية إلى إدماج تدابير الحد مجن مجخجاطجر الجكجوارث فجي 

 ا ستراتيجيات الوطنية. 

 مقدمة

25 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ُيقدر أن البشر قد تسببوا في   1321* اعتباًرا من عام 

درجة مئوية تقريبًا عن  2.3ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 

 مستويات ما قبل الصناعة.

 3سجم ) 13* ارتفع مستوى سطح البحجر بجحجوالجي 

-03، ومن المتوقع أن يجرتجفجع  2333بوةات( منذ عام 

 .1233أقدام( بحلول عام  4إلى  2سم ) 211

درجة مئوية ،  2.2* للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 

يجب أن ينخفض ةافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربجون 

و  1323٪ بين عامجي 42على مستوى العالم بنسبة 

 1323، ويصل إلى الصفر في حوالي عام  1303

* تغطي تع دات المناخ بموجب اتفاقية بجاريجس ثجلجث 

تخفيضات ا نبعاثات الالزمة إلبقجاء الجعجالجم أقجل مجن 

 درجتين مئويتين.

تريليجون  11* يؤدي العمل المناخي الجريء إلى توفير 

دو ر أمريكي على األقل من الفوائد ا قتصادية بحلول 

 1303عام 

مليون وظيفة  23* سيوفر قطاع الطاقة وحد  حوالي 

، مع التركيز بشجكجل خجاص  1303إضافية بحلول عام 

 على الطاقة المستدامة.

المناخ بدور  يؤثر بشكل سلبي على قطاع الجنجقجل،    

فظاهرة ا حتباس الحراري تؤثر على شجبجكجة الجنجقجل 

الممتدة في جميع أنحاء العالجم.  ووفجقجا لجتجقجديجرات 

يتسبب نقل البضائع فجي  المنتدى ا قتصادي العالمي

% مجن انجبجعجاثجات الجغجازات  1جميع أنحاء العالم في 

كما أن قسم ةغير فجقج  المسببة لالحتباس الحراري. 

من ا نبعاثات ينشأ على سبيل المجثجال بسجبجب بجنجاء 

المستودعات وحاويات البضائع أو بسجبجب إضجاءتج جا، 

وهكذا يس م قطاع النجقجل فجي ظجاهجرة ا حجتجبجاس 

مما يجعل تبعات التجغجيجر الجمجنجاخجي تجلجقجى  الحراري

بظالل ا على قطاع النقل العالمي أيضا، لذا   بجد مجن 

  نقل البضائع بأساليب أكثر رفقا بصحة البيئة

يعد قطاع الموانئ أمًرا بالغ األهمية للنقل والتجججارة    

العالمية. وقد يؤثر تغير المناخ بشجكجل عجمجيجق عجلجى 

عمليات الموانئ على مستويات مخجتجلجفجة حجيجث إن 

ارتفاع مستويات البحار يتسبب في إغجراق الجمجوانجئ 

وتآكل التربة في السواحل، وهذا يمكن أن يؤدي فجي 

مرحلة  حقة على سبيل المثال إلجى تجلجف الجبجنجيجة 

التحتية في المنطقة الساحلية بأكمل جا. ويجمجكجن أن 

تتسبب الظواهر المناخية المتطرفة في زيادة اإلغالق 

التشغيلي والخسائر ا قتصادية نتيجة تعطيل حجركجة 

التداول وهذا يؤدي في المحصلة إلجى اخجتجالل بجيجن 

العرض والطلب على المنتجات في العالم بأسر  كجمجا 

يمكن  رتفاع درجات الحرارة أن يرفع معدل استج جالك 

الطاقة، فستكون هناك مثال حاجة متزايدة  ستجخجدام 

أج زة تكييف ال واء وإلى مستودعات تخزين إضجافجيجة. 

في هولندا مثال، حيث تقع ربع مساحجة الجبجالد تجحجت 

مستوى سطح البحر، تم بناء السجدود عجلجى امجتجداد 

كيلومترات ب دع حماية الساحل. لكن السواحجل فجي 

 جنوب شرق آسيا   تتمتع بحماية مماثلة حتى اآلن.

ومن خالل تحليل المخاطر العالمية التاريخية يتضح أن 

العوامل الرئيسية المساهمة في تضجخجم الجمجخجاطجر 

تتمثل في : ا حجتجبجاس الجحجراري وزيجادة مجنجسجوب 

مستوى البحر، فضالً عن تأثجيجرات اإلجج جاد الجحجراري 

  رتفاع درجات الحرارة. 

إن الموانئ الموجودة في جزر المحي  ال ادئ والبجحجر 

الكاريبي والمحي  ال ندي معرضة لخطر كبير بجحجلجول 

، بينما من المتوقع أن تجتجعجرض الجمجوانجئ 1233عام 

وشبه الجججزيجرة الموجودة في البحر األبيض المتوس  

العربية )الخليج العربي والبحر األحمر( لمخاطر عالجيجة 

 للغاية. 

تم توقيع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشجأن تجغجيجر 

لجتجعجزيجز  1322المناخ على اتفاق باريجس فجي عجام 

التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. أدت الجج جود الجتجي 

تقودها األمم المتحدة والمخاوع المتزايدة في قجطجاع 

الموانئ، والتي انعكست في مبادرات مجثجل مجبجادرة 

المناخ العالمي للموانئ ومبادرة المناخ العالمية، إلجى 

تعزيز القدرة على الجتجكجيجف مجع الجمجنجاخ مجن خجالل 

استراتيجيات التكيف، على الرغم من ان ا   تزال فجي 

 مرحلة التخطي  بمعظم الموانئ البحرية.

،يتوقع أن ينتج مستوى ججديجًدا مجن  1233بحلول عام 

المخاطر الشديدة للغاية ، والذي تم تجحجديجد  بشجكجل 

أساسي بين الموانئ الواقعة عجلجى طجول سجواحجل 

شبه الجزيرة العربية وجنوب الصين والفلبين واليجابجان 

وخليج البنغال. كما تم تحديجد الجمجوانجئ فجي الجبجحجر 

على أن ا تش د زيادة فجي الجتجأثجيجر األبيض المتوس  

 إلى مستوى عاٍل للغاية بسبب زيادة ظروع التجاوز.
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 حقائق وأرقام

 تأثير سلبي متبادل بين قطاع النقل والمناخ

مخاطر تغير المناخ على عمليات الموانئ 
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* ارتفاع درجات حرارة األرض مما يؤدى الى ارتفاع 
منسوب الميا  فمن المتوقع ارتفاع مستويات البحار 

سم فى ن اية القرن 13و  1323سم  فى  03:    13من 
 الحالى .

* تشير الدراسات الى أن أعلى ثالث مخاطر اقتصادية 
ستكون : التقلبات الجويه الشديدة والفشل فى 

 مواج ة التغير المناخى والكوارث الطبيعية.

 

تشمل التغيرات المناخية ارتفاع منسوب ميا  البحر 

وارتفاع الحرارة والرطوبة وزيادة ا مطار والعواةف 

والفيضانات والجفاع وغيرها  مما يؤثر بدور  على 

الموانئ وبنى النقل التحتية كما يؤدى الى تلف 

المعدات وكذلك زيادة معد ت است الك الطاقة لتبريد 

البضائع وارتفاع معدل المخاطر الصحية للركاب 

والعاملين وتدمير البنى التحتية للموانئ وفقد البضائع 

% من 13-2حيث يتسبب فى خسارة ما يقارب من 

الناتج المحلى ا جمالى وذلك نتيجة تغيرات نظام 

األمواج وكذلك تأثيرات ا على ا نشاءات البحرية 

وتكاليف الصيانة والتكريك ومخاطر خاةة بالطرق 

الساحلية والسكة الحديد وت جير المواطنين ونقل 

أماكن العمل كما قد يؤثر على سالسل التمويل 

ويشكل احتمالية انشاء طرق بحرية فى المنطقة 

القطبية نتيجة ذوبان الجليد مما يشير إلى أهمية وضع 

خط  مرنة لتكيف البنى التحتية بالموانئ لتكون قادرة 

في مواج ة آثار التغير المناخي وذلك على الصمود 

 عن طريق:

* تقليل نسبة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج 

 عن أنشطة المالحة.

 * تفعيل الرقمنة فى أنشطة النقل البحرى .

 

يرى البعض أن هناك فوائد محتملة يمكن أن تتحقق 

عبر التغير المناخي. فارتفاع مستوى سطح البحر قد 

إذ سيترتب على هذا يحمل في طياته جانبا إيجابيا، 

على سبيل المثال كبر حجم السفن، وستكبر بالطبع 

أيضا سعت ا وحمولت ا. لذا فإن السفن ستحتاج 

مستقبال إلى ميا  أكثر عمقا في الموانئ ومصبات 

. وقد اتضح على سبيل المثال، أن الموانئ التي األن ار

تصل الي ا واردات الق وة والواقعة كميناء لندن على 

ن ر التايمز، لم تكن كبيرة بما يكفي عندما تكبر السفن 

وبالتالي   .حجما. لذا تم نقل الميناء نحو مصب الن ر

 فإن مسار الشحن يمر عبر المحي  ال ندي، بمحاذاة 

الجانب الجنوبي من جبال اإلنديز، مروراً بخليج عدن ثم 

إلى البحر األحمر وتمر السفن عبر قناة السويس، ومن 

وحتى تصل إلى ثم تنتقل عبر البحر األبيض المتوس  

الساحل الغربي ألوروبا إلى مدينة لندن. يمكن ل ذ  

الرحلة أن تستغرق فترة تتراوح بين ثالثة إلى أربعة 

 أسابيع على متن السفن. 

في السنوات األخيرة، خفضت العديد من سفن النقل 

%، واةبحت  13و  22سرعت ا بنسبة تتراوح بين 

الرحلة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا تستغرق وقتا 

أيام في المتوس ، وهذ   1-4أطول بمعدل يتراوح بين 

هي الوسيلة التي تعرع باسم "التدفق البطيء" 

إحدى الوسائل التي يتم اللجوء إلي ا لتوفير الوقود. 

وخفض است الك الوقود يترتب عليه من ناحية خفض 

التكاليف، "لكن يترتب عليه أثر إيجابي آخر يتمثل في 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، األمر الذي عزز 

 .من المزايا البيئية للنقل البحري مقارنة بالنقل الجوي

تشير التقارير الصادرة عن البنك الدولى إلى أن كل 

بوةة  ٩٣ارتفاع إضافي لمنسوب ميا  البحر قدر  

سيؤدى إلى الكثير من األضرار العالمية وخاةة فى 

منطقة الشرق ا وس   إ  أن الضرر األعظم سيكون 

 من نصيب بعض الدول مثل فيتنام ومصر

مليون  ٦٥ويؤكد التقرير أن ذلك سيؤدى إلى تحويل 

دولة نامية إلى  جئين  ٤٨شخص على األقل في 

% من البنية الساحلية فى أفريقيا ٩٣بجانب تضرر نحو 

وهو ما سيؤثر مباشرة على ةناعة السياحة، 

باإلضافة إلى تأثر الناتج المحلى اإلجمالي للقارة 

،% وسيرتفع عدد األشخاص  ٩٤‚٢اإلفريقية بنسبة 

الذين يعانون من نقص ميا  الشرب من خمسة 

  . مليارات نسمة إلى ثمانية مليارات شخص

تمتد الشواطئ  : المناطق الساحلية ودلتا النيل

كم على البحرين المتو س  و  ٩٦٣٣المصرية ألكثر من 

األحمر و طبقاً للدراسة التى أجرت ا منظمة التعاون 

اإلقتصادى و التنمية على اثنين من المدن الكبرى 

على السواحل الشمالية لمصر وهما اإلسكندرية و 

بورسعيد لتقييم اآلثار المستقبلة التى قد تترتب على 

ارتفاع مستوى سطح البحر نجد أن هذ  الدراسة قد 

 افترضت  سيناريوهات وهى:

 استمرار الوضع الراهن 

  متر بحلول ٦ارتفاع مستو ى سطح البحر بمقدار ,

% من سكان 23سيؤدي ذلك الى ت جير  ٢٣٦٣عام 

 اإلسكندرية .

  أما بالنسبة لبورسعيد فت ددها ظاهرة ارتفاع

مستوى سطح البحر بشكل خاص نظراً ألن لدي ا 

 أعلى معد ت هبوط فى األراضي 

   متر سوع  ١إن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار

مليون  جئ بيئي  ٦‚٩يؤدى إلى وجود حوالي 

 بمصر
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 أسباب التغير المناخي  

 أثار تغير المناخ على الموانئ

 فائدة للتغير المناخي 

 أثر التغير المناخى على منطقة الشرق ا وس  وافريقيا

 القطاعات ا كثر تأثرا بالتغيرات المناخية فى مصر 
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يرى الخبراء أن  هطول األمطار بكميات قليلة على 

سبيل المثال و انخفاض مستوى الميا  في البحار 

والمحيطات بشكل كبير جدا يؤثر على حركة الشحن 

البحري سلبا وتراجع ا بقوة. كما أن أكثر طرق النقل 

رفقا بصحة البيئة هي األكثر حساسية حيال تبعات 

لذا اتبعت العديد من موانئ العالم  .التغير المناخي

طرق ابتكارية لتحقيق النقل األخضر المستدام بما 

يتوافق مع تغير المناخي دعما لتحقيق أهداع التنمية 

تطوير شاحنة تتميز  فنلندافي    المستدامة ومثال ذلك:

%  22باست الك أكثر كفاءة للوقود بما يصل الى 

مقارنة بالشاحنات التقليدية. وفي اليابان. وأقدمت 

شركات كيلوغس وكيمبرلي كالرك على ا تحاد في 

شركة واحدة، ب دع ا ستفادة من أفضل وسائل 

النقل المملوكة ل ا. وهناك أيضا العديد من الشركات 

للمنتجات، البصمة البيئية" تخصصت في مجال تحديد "

وإن كان ذلك يشمل سلسلة اإلنتاج كاملة في كل 

مراحل ا منذ البداية وحتى وةول ا إلى شبكات النقل، 

إ  أن بإمكان تلك الشركات تقديم ا ستشارات حول 

 .كيفية تحسين األداء البيئي

 0ميناء فالينسيا قام باعتماد خطة تقوم على 

 محاور: 

 * تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة .

* تفعيل استخدام الوقود المتجدد )الطاقة الشمسية 

عمل دراسات -ا لواح الضوئية-فى اضاء  الميناء 

 لتطبيق طاقة الرياح(  

تنفيذ -* تحسين كفاءة الطاقة باستخدام )اضاءة الليد 

تطوير محطة  -OPSدراسات جدوى  ستخدام محطات 

 ج زة التكييف بالمبانى وهى أكثر  APVمضخات 

تطبيق سياسة فرض   –كفاءة فى استخدام الطاقة 

ضرائب البصمة الكربونية وهو ما تنص عليه الصفقة 

 ا وروبية الخضراء(

ميناء روتردام يقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة 

  ستخدام الطاقة على الشاطئ.

* يعمل الميناء على انشاء مشروع للطاقة على 

الشاطئ للسفن البحرية في روتردام حيث يأمل 

الميناء أن يتم امداد حصة كبيرة من السفن البحرية 

بالطاقة بمجرد أن ترسو على أحد أرةفة الميناء 

. سيسمح ل م ذلك بإيقاع تشغيل  1303بحلول عام 

 مولدات الديزل الخاةة ب م أثناء الرسو.

* تسمح الطاقة المستندة إلى الشاطئ برب  السفن 

بمصدر نظيف إلى تحسين ظروع السكان المحليين 

والمناطق الطبيعية المحيطة.  من خالل منع تلوث 

ال واء وكذلك الضوضاء وبذلك "سيصبح الميناء مرة 

 أخرى أكثر اخضراًرا".

* تجمع رؤية ميناء روتردام بين الطموح والواقعية. 

وهم بصدد انشاء ثمانية إلى عشرة مشاريع طاقة 

على الشاطئ تناسب مجموعة متنوعة من أنواع 

السفن البحرية. وستقوم هذ  المشاريع بالشراكة مع 

الشركات في منطقة الميناء ومع شركات الشحن 

 التي تستخدم الميناء.

* يذكر ان ميناء روتردام هو موطن ألكبر سفينة وقود 

للغاز الطبيعي المسال في العالم ، غاز أجيليتي.  

متر مكعب  23133وستقوم السفينة التي تبلغ سعت ا 

 CMAبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى سفن حاويات 

CGM  الكبيرة جًدا التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال

 وغيرها.

ميناء سنغافورة في مقدمة المرشحين عندما 

يتعلق األمر بتطوير أنواع الوقود في المستقبل 

ألن ا تصف نفس ا بأن ا مختبر حي  ختبار 

 التقنيات الجديدة.

اختارت سنغافورة أول  1313* في بداية سبتمبر 

 .FueLNG Bellinaسفينة وقود للغاز الطبيعي المسال 

 & Keppel Offshoreوهي مشروع مشترك بين 

Marine  وShell Eastern Petroleum  وهى أول ،

شركة تقدم خدمات تموين منتظمة للغاز الطبيعي 

المسال من سفينة إلى سفينة داخل ميناء الدولة. من 

المقرر أن يتم تشغيل سفينة التزويد بالوقود بحلول 

 .1313ن اية عام 

* تريد سلطة الموانئ ا ستفادة من خبرت ا في 

تطوير البنية التحتية لتزويد الغاز الطبيعي المسال 

على مدى السنوات السبع الماضية واستخدام 

النموذج لبناء البنية التحتية للوقود البديل ولتحقيق 

وشركاؤها ةندوق  MPAهذ  الغاية ، أطلقت 

Maritime GreenFuture  مليون دو ر  43بقيمة

سنغافوري لتشجيع البحث وا ختبار واعتماد تقنيات 

 منخفضة الكربون.

ومع د سنغافورة البحري "دراسة  MPA* كما بدأت 

توافق الوقود الحيوي لمراكب ميناء سنغافورة. بقيادة 

مركز التميز للطاقة البحرية والتنمية المستدامة التابع 

لجامعة نانيانغ التكنولوجية ، تركز الدراسة على 

مصادر الطاقة البديلة لقطاع الحرع اليدوية في 

الموانئ في سنغافورة. ستفحص الدراسة الجدوى 

البيئية والتقنية والتشغيلية وا قتصادية للتزويد  

 . الوقود الحيوي
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امثلة لمواني عالمية تعمل على التكيف مع اثار 

 1303التغير المناخي دعما للتنمية المستدامة 
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اليابان تطلق مشروعا لتزويد  السفجن لجلجسجفجن 

 بالغاز الطبيعي المسال 

 Kaguyaاليابانية  LNG* نفذت سفينة تزويد الوقود 

 13من سفينة إلى سفينة في  LNGأول إمدادات وقود 

إيذانا ببدء أعمال تزويد السفن بالوقود  1313أكتوبر

 0233الطبيعي المسال. السفينة التي تبلغ مساحت ا 

 Central LNG Marine Fuelمتر مكعب مملوكة لشركة 

Japan  وهي شركة مشتركة بين ،K line  وJERA  و

Toyota Tsusho Corporation  وNippon Yusen 

Kabushiki Kaisha (NYK).  شيدته شركة كاواساكي

 للصناعات الثقيلة.

* تم تج يز السفينة بمحرك ديزل ثنائي الوقود ونظام 

 TGE Marineالذي ةممه  (FGSSإمداد غاز الوقود )

Gas Engineering GmbH  التابع لمجموعةMitsui 

E&S Group.  يتكونFGSS  من خزان وقودLNG 

 ومضخة عالية الضغ .

* يعد التحول إلى الغاز الطبيعي المسال كوقود جزًءا 

، التي  1323، الرؤية البيئية  K Lineمن استراتيجية 

ت دع إلى تحقيق أهداع المنظمة البحرية الدولية 

 .1323و  1303لخفض ا نبعاثات 

* تم بناء "السفينة اإليكولوجية الخارقة" التي تقلل 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الثلثين مقارنة 

 بسفن الشحن التقليدية المعروفة اليوم.

 ميناء ةحار يثبت التزامه تجا  الشحن المستدام

وذلك من خالل نظام يكافئ السفن وشركات الشحن 

العالمية التي تُبدي حرة ا على تقليل ا نبعاثات 

الجوية وفًقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية، إذ يقدم 

%على رسوم الموانئ لشركات  2الميناء خصما 

الشحن التي قامت باستثمارات إضافية في سفن ا 

وطاقم ا لتحسين األداء البيئي والسالمة والجودة، 

على  1313سفينة خالل عام  101حيث قام بمكافأة 

سفينة في عام  243خصم رسوم الموانئ، مقارنة بج 

%، ويعد ميناء ةحار الوحيد  43م وبزيادة قدرها 1321

ميناء في العالم  13في الشرق األوس  ومن بين 

تقدم مثل هذ  الحوافز كجزء من مبادرة المناخ 

  العالمي للموانئ

 ج ود ميناء دمياط لمواج ة التغير المناخي 

كأول ميناء بالشرق األوس   OPS* يطبق الميناء نظام 

وأفريقيا يقوم بتزويد السفن المتراكيه على األرةفة 

 بالك رباء .

* تحسين كفاءة الطاقة باستخدام اضاءات الليد مما 

 يوفر الطاقة ويحافظ على البيئة .

* البدء في تطبيق منظومة الطاقة الشمسية كأحد 

وسائل الوقود المتجدد وذلك فى بعض ا ماكن  

 والمباني اإلدارية

* استخدام الوقود المتجدد لتقليل انبعاثات الكربون 

طاقة الرياح الطاقة   –توربينات الغاز   –)الغاز الطبيعي 

الشمسة وا لواح الضوئية وا عتماد علي ا بشكل 

 جدي في المحطات(.

* تمكين ا ستخدام اإللكتروني ا مثل لنظم التردد 

 على الميناء.

* ضرورة وضع خط  للتكيف مع ارتفاع منسوب الميا  

باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفيرها لتتكيف مع 

 ا رتفاعات المتوقعة.

* توفير الدعم للخط  طويلة األمد وتنفيذ برامج للرةد 

وتدريب العاملين بالميناء على التكيف مع التغير 

المناخي وذلك ألن وضع الخط  يقلل المخاطر بنسبة 

11.% 

* تطوير البنى التحتية بشكل أكثر مرونة لجعل ا 

تستطيع التكيف مع أى تداعيات ذات ةلة بالتغير 

 المناخي. 

* اقتراح بحوافز للخطوط المالحية التي تحافظ على 

البيئة البحرية بالميناء والتي تفعل استخدام الغاز 

 الطبيعى كوقود بديل.

* عمل خطة قصيرة ا جل لتحويل جميع القاطرات 

 واللنشات التابعة ل يئة الميناء للعمل بالغاز الطبيعى 

* نظرا لموقع الميناء يمكن عمل مستودع غاز طبيعي 

كمحطة لتمويل السفن او بناء سفينة تختص بتمويل 

 السفن بالغاز

* وضع خطة استراتيجية متوسطه وطويلة ا جل من 

خالل المتابعة العالمية لبرامج منظمة التجارة والتنمية 

UNCITAD . 

وفى الن اية:  على متخذى القرار وضع خطة يتم من 

خالل ا ادراج مصر ضمن البالد التي تستفيد من 

ةناديق تمويل التكيف المناخي  سيما البنك الدولي 

والمصرع األوربي لالستثمار وذلك لما لموقع مصر 

ا ستراتيجي ال ام حيث يتم عبور معظم التجارة 

العالمية وكذلك كميات النف  ال ائلة من الخليج الى 

 اوروبا وامريكا عبر أراضي ا.

 

www.startimes.com 

https://mawdoo.com 

www.albankaldawli.org 
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مقترحات لتحسين ممارسات ميناء دمياط لمواجه التغير 

  1303المناخي وتحقيق أهداع التنمية المستدامة 



31 

 

 

 

   

يعتبر مجال العمل الحر من أهم مجا ت العمجل في وقتنا الحالي، حيث قام هذا المجال بتوفير الكثير من الجوظجائجف إلجى  

جميع األشخاص حول العالم، ومن أبرز سمات تلك الوظائف أن ا إلكترونية تماًما و  تحتاج لوجود مقر عمل أو العمل بجعجدد 

ساعات معين، بل أن األمر كله يقتصر على أن يقوم هؤ ء األشخاص باستغالل موهبت م أو م ارات م للعمل ب ا فجي هجذا 

المجال بالشكل الذي يناسب م، ولكن نظًرا لدخول الماليين إلى هذا المجال من العمل، فأةبح أةحاب ا عمجال يجقجومجون 

باختيار المستقل المتميز فق  لتأدية أعمال م وهذا ما جعل بعض المستقلين المبتدئين   يحصلون على أي أعجمجال كجمجا 

أنه من المؤكد أن التميز في العمل الحر كمستقل، له عائد كبير للغاية، حيث بعد أن تصبح مستقل متميز، ستحصل عجلجى 

الكثير من األعمال طوال الوقت وهذا ما يجعلك تحقق الكثير من الربح بشكل كبير للغاية وفي فترات قصيرة، باإلضافة أنك 

ستزداد ش رتك في سوق العمل الحر، وعندما يرغب أي ةاحب أعمال بالحصول على خدمة في مجالجك، سجيجبجدأ فجوًرا 

 بالتعامل معك، نظًرا ألنك متميز في هذا المجال برأي كل أةحاب األعمال الذين حصلوا على خدماتك .

 
A Quarterly E-Publication by DPA  

 اعداد 0 أسماء شعبان 

 مقدمة
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يعني العمل الذي يدار بواسطة أشجخجاص يجعجمجلجون 

لحسابات م الشخصية، فيكجون ةجاحجب الجعجمجل هجو 

المسؤول األول عن العمل.و هو يعتمد في هذا العمجل 

على م اراته وإمكانياته، ويكون هو ةاحب رأس المال 

 والعقل المدبر في هذا العمل.

وفي اآلونة األخيرة أةبح مف وم العمل الجحجر يجطجلجق 

الججعججمججل عججلججى اإلنججتججرنججت أو مججا يججعججرع عججلججى 

بالعمل على منجصجات  حيث يقوم الفرد freelancing ب

ومواقع العمل الحر المختلفة مجن  التواةل ا جتماعي

بيته ويمكنه التنقل من عمل آلخر ومن منصة ألخجرى، 

ويمكنه كذلك العمل في أكثر من منصة أو موقجع فجي 

 نفس الوقت .

ويحتاج الفرد في هذا النوع من العمجل فجقج  لججج جاز 

كمبيوتر أو  ب توب وشجبجكجة إنجتجرنجت والجعجديجد مجن 

الخبرات و الم ارات التقنية والمرونة بحجسجب نجوعجيجة 

 العمل الذي يقوم به.

وقد يعتقد البعض أن العمل الجحجر أكجثجر راحجة وأقجل 

ضغطا عن العمل التقليدي، أو أنه بسي  وس ل ويجتجم 

إنجاز  في وقت قصير، أو أنه يدر الكجثجيجر مجن الجمجال 

بدون عناء أو تعب.ولكن في الحجقجيجقجة هجذا مجفج جوم 

خاطئ جدا، ألن العمل الحر يحجتجاج لجمججج جود وةجبجر 

وم ارات مختلفة، ويحتاج مجنجك أن تجطجور مج جاراتجك 

باستمرار ألن ما ستحصل عليه مجقجابجل هجذا الجعجمجل 

 سيعتمد على المج ود المبذول فيه.

أهم مجا ت الجعجمجل الجحجر الجبجرمجججة والجتجسجويجق 

 التصميم الجرافيكي وغيرها. اإللكتروني و الترجمة و 

 

يعتمد المستقلين المحترفين على أكثر من طريقة كي 

يصبحوا متميزين في مجال م لذلك ُكن حريجص عجلجى 

اتباع ا والعمل علي ا جيًدا كي تحقق جميجع أهجدافجك 

 وتشمل :

 التركيز في مجالك فق -2

كي تتمكن من تحقيق النجاح والتميز المجطجلجوب فجي 

عالم العجمل الُحر، فعليك أن تصب تركيزك بالكامل في 

مجالك وبالخدمات التي تقدم ا فجقج ، حجيجث يجحجاول 

بعض المستقلين أن يكتسبوا أكثر من م ارة مختجلجفجة 

في العديد من المجا ت كي يتمكنوا من تقديم الكثجيجر 

من الخدمات المتنوعة، وفي الواقجع إذا لجم يجتجمجكجن 

المستقل من توفير الوقت الكافي والججج جود الجالزمجة 

للحصول على هذ  الم ارات بشكل احتجرافجي، فجمجن 

الممكن أن يقدم جميع الخدمات بجودة سيئة تجمجاًمجا، 

وهذا ما يجعله يتجه نحو الفشل و  يحقق أي نجاح أو 

تميز لذلك عليك أن   ترتكب هجذا الجخجطجأ وأن تضجع 

تركيزك بالكامل في كل األمور التي تجخجص خجدمجتجك 

ومجالك ومن الممكن أن تطورها بجمجرور الجوقجت عجن 

طريق متابعة كل ما هو جديد بشأن ا، وهجذا الجتجركجيجز 

سيجعلك تقدم ا بأفضل جودة ممكجنجة وتجتجمجيجز بج جا   

 بمرور الوقت .

 ا هتمام بجودة الخدمة في العمل الحر -1

كي تصبح ُمستقل متميز ومحترع أيًضجا، فجعجلجيجك أن 

ت تم بجودة العمل المطلوب منجك، و  تجتجسجرع فجي 

تسليمه، حيث كل ما عليك هو أن تمجنجح كجل مج جمجة 

الوقت الكافي ل ا، و  تحصل على الكثير من الجمج جام 

بنفس الوقت، كي   يؤثجر عجدد الجمج جام هجذا عجلجى 

الجودة، وتأكد أنك كلما اهتممت بجودة العمجل، كجلجمجا 

حصلت على الكثجيجر مجن األعجمجال، وأشجاد أةجحجاب 

األعمال بك وبخدماتك وبالجودة المقدمة مجن خجاللجك 

وأةبحت مستقل متميز، بحسب رأي أةحاب األعمجال 

الذين تعاملوا معك والمراجعات التي وضعجوهجا عجلجى 

خدماتك بعد أن حصلوا علي ا، لذلجك حجاول أن تج جتجم 

بجودة الخدمة بقدر المستطاع، باإلضافة أن توفجر كجل 

التفاةيل والخصجائجص الجتجي لجديجك فجي الجمج جمجة 

المطلوبة، بنفس الشكل الذي يجتجوافجق مجع مجعجرض 

 .أعمالك داخل المنصة الذي تعمل من خالل ا

 معرفة أدق التفاةيل عن الخدمة المطلوبة. -0

عندما يتواةل أحد أةحاب األعمال مجعجك لجلجحجصجول  

على خدماتك، حاول أن تتساءل عن كل األمجور الجتجي 

يرغب بتواجدها داخل هذ  الجخجدمجة، ومجا هجي أبجرز 

األهداع الذي يسعى لتحقيق ا عن طجريجق الجحجصجول 

على تلك الخدمة، وهذا األمر سيجعل ةاحب األعجمجال 

يشعر بمدى احترافية وتميز المستجقجل الجذي يجعجمجل 

معه، وسيس ل عليك أيًضا، أن تقدم الجخجدمجة وتجؤدي 

الم مة بالشكل المطلوب والذي ُيحاكي فكجر ةجاحجب 

األعمال تماًما، دون وجود أي خطأ أو مشكلة في تجلجك 

الخدمة، فعلى سبيل المثال هناك بعض المستجقجلجيجن 

يقعون في هذا الخطأ، فعندما يتواةجل أحجد أةجحجاب 

األعمال مع م بجغجرض الجحجصجول عجلجى خجدمجاتج جم، 

يتسرعون بالجبجدء فجي الجعجمجل دون مجعجرفجة كجافجة 

الخصائص المطلوبة، وقد تتسبب هذ  الخطوة بضجيجاع 

مج ود المستقل بالكامل نظًرا ألنه قام بتقديم الخدمة 

بعكس ما كان يريد ةاحب العمل، لذلك حاول أن تعرع 

 كل شيء قبل البدء 
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  مراجعة الخدمة قبل تسليم ا -4

من عوامل تميز المستقلين والتي تجعل م يجحجقجقجون 

الكثير من النجاحات طوال الوقت، ويضمنون أن الخدمة 

التي قدموها كانت على أكمل وجه وبنجفجس الشجكجل 

المطلوب، هو أن م يقومون بمراجعة الخدمة جيًدا قبجل 

تسليم ا إلى ةاحب األعمال، وهذ  الخطوة تجعجلج جم 

يضمنون عدم ارتكاب أي خطأ أثجنجاء تجأديجة الجمج جمجة 

والججخججدمججة، وفججي حججالججة إن وجججدوا مشججكججلججة مججا، 

فسيتمكنون من العمل على تصليحج جا بجأسجرع وقجت 

قبل أن تصل إلى ةاحب العمل، وهجذا مجا يجججعجلج جم 

يقدمون جميع خدمات م بشكل احترافي وبأعلى جودة 

وهي خالية من أي خطأ تماًما، وهذا ما يجعل ةجاحجب 

العمل عند استالم الخدمة يشجعجر بجمجدى احجتجرافجيجة 

المستقل وبمدى تميز  عن أي مستقجل أخجر تجعجامجل 

معه في السابق، ويبدأ بوضع مراججعجة قجويجة عجلجى 

خدمات هذا المستقل، ومن الممجكجن أيًضجا أن يجقجوم 

بترشيح التعامل معه ألي شخص يرغب في الحجصجول 

 .على تلك الخدمة

 احترام موعد التسليم -2

كي تضمن أن تصبح مستقل متميز في مجال الجعجمجل 

الحر، بل وتصبح من المستقلين المحترفين حاول بقدر 

المستطاع أن تحترع وقت تسليم الخدمات الجمجتجفجق 

عليه مع ةاحب األعمال من البداية، فج جذ  الجخجطجوة 

هامة للغاية، فإما أن تجعلك مستقل متميز ومجحجتجرع 

في عملك، وإما أن تتسبب لك بخسارة العميجل الجذي 

تتعامل معه بشكل أبدي، حيث فجي بجعجض األحجيجان 

يقوم بعض المستقلين بعدم تسلجيجم الجخجدمجات فجي 

الموعد المحدد، والذي تم ا تفاق عليه مجن الجبجدايجة، 

وهذا ما يجعل أةحاب األعمال يبحثون عن مستقجلجيجن 

أخرين، لذلك حاول أن تحترم المواعيد المتفق علجيج جا، 

وفي حالة شعرت أنك من الجمجمجكجن أن تجتجأخجر عجن 

الموعد المحدد فابدأ سريًعا بجالجتجواةجل مجع ةجاحجب 

العمل وأخبر  أن الم مة ستحتاج لوقت أكثر مجن ذلجك 

  كي يتم تسليم ا بنفس المواةفات المطلوبة.

ُيعد مجال العجمل الحر أحجد أفضجل مجججا ت الجعجمجل 

المتاحة في الوقت الحالي وأحد أكثر مجا ت العجججمجل 

التي جذبت الكثير من األشخاص داخل وطننا العجربجي 

واتاحت ل م الفرةة أن يجحجقجقجون الجربجح مجن خجالل 

الم ارات والخدمات المتوفرة لدي م، ولكن النجاح فجي 

هذا المجال لن يحدث بشكل عشوائي، بل هناك بعض 

العوامل التي يجب أن تتوافر في المستقل كي يضمن 

بيع جميع خدماته ويتمكن من تجحجقجيجق الجربجح، كجمجا 

تجعل م مستقلين محترفين قادرين على تنفيذ الكثجيجر 

من األعمال بنفس الوقت دون حدوث أي ضجغج  فجي 

العمل ويتمكنوا أيضاً من بيع خدمات جم طجوال الجوقجت 

وبشكل دائم لذلك دائماً ما يبحث المستقلجيجن الجججدد 

في العمل الحر عن تجلجك الجمج جارات الجتجي يسجُ جل 

اكتساب ا دون أن ي در المستقل وقته وتجبجدو أهجمجيجة 

اكتساب م ارات العمجل فجي دورهجا فجي مسجاعجدة 

األشخاص على تطوير خدماته وتُمكنه مجن أن يصجبجح 

مستقل محتجرع وتجلجك الجمج جارات أيضجاً سجتجججعجل 

المستقل يتميز عن جميع المستقليجن اآلخجريجن فجي 

نفس مجال العجمل الخاص به، وهذا ما يجعله الجخجيجار 

األول لجميع أةحاب األعجمجال الجذيجن يجرغجبجون فجي 

 الحصول على هذ  الخدمة .

وبحسب بعض اإلحصائيات التي تم إجرائ ا مؤخجراً أن 

% من المستقلين في مجال العمل الحر يكجرسجون 11

وقت م بالكامل ل ذا العمل ويعتبر الجعجمجل الجرئجيجسجي 

ل م، وهذا بسبب حجم األرباح التي يمكن تحقيق ا من 

 خالل هذا المجال 

وهناك الكثير من الم ارات التي يجب على المستجقجل 

أن يكتسب ا كي يصبح مسجتجقجل مجحجتجرع ويضجمجن 

تحقيق جميع أهدافة وجميع النجاحات المطلوبة أيضجاً 

 ومن أبرزها:

   م ارة التواةل

تعد واحدة من أهم م ارات العمل التي يجب على 

المستقل أن يكتسب ا كي يضمن تحقيق النجاح 

بشكل دائم وتحقيق الربح والحفاظ على العمالء أيضاً 

حيث إن تلك الم ارة كانت السبب في نجاح الكثير من 

المستقلين، فكل ما عليك في البداية حينما يقوم أحد 

أةحاب األعمال بالتواةل معك للحصول على خدماتك 

أن تبدأ بالتواةل معه وتعرض عليه كل األمور التي 

ستقوم ب ا داخل الخدمة وأيضاً موعد التسليم وسعر 

الخدمة، وحاول بقدر اإلمكان أن   تخفي أي شيء 

يخص العمل، وابدأ أيضاً بمعرفة جميع المتطلبات التي 

 يرغب ةاحب العمل بتوافرها داخل الخدمة.
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 م ارة توزيع الُج د

من أهم مج ارات العجمل التي إذا تمكن المستقل مجن 

اكتساب ا سيحقق الكثير من األرباح وسيقوم بجتجنجفجيجذ 

جميع الخدمات المطلوبة منه بجكجل سج جولجة دون أن 

يشعر بأي ضغ  حيث دائجمجاً مجا يجقجع الجكجثجيجر مجن 

المستقلين في هذا الخطأ، هو أنه عند الحصول علجى 

بعض األعمال يقومون بصب ج ودهم بالكجامجل تجججا  

خدمة واحدة، وعند البدء في العمل على تنفيذ خجدمجة 

أخرى يشعرون بالضغ  ويبدئون بتأجيل العمجل، وهجذا 

ما يضع م في ضغ  دائم ويجعل خجدمجاتج جم تجفجتجقجد 

الجودة المطلوبة، لذلك حاول بقدر اإلمكجان أن تجقجوم 

بتوزيع ج ودك بشكل ةحيح، وهذا ما يجعلك   تفتجقجد 

الشغف وتكون قادر على تنفيذ جميع األعمال بجنجفجس 

 القوة دون الشعور بأي ضغ  .

 م ارة تنظيم الوقت

من الم ارات التي  ُبد على المستقل أن يجكجتجسجبج جا 

كي يضمن تحقيق النجاح في مجال العمل الخاص بجه 

وأيضاً تحقيق الربح بشكل دائم ومستجمجر حجيجث مجن 

الممكن أن يحصل المستقل على الكثير من األعجمجال 

بنفس الوقت وجميع األعجمجال تجحجتجاج إلجى أن يجتجم 

تسليم ا بوقت محدد، وهنا إذا تمكن المجسجتجقجل مجن 

تنظيم األعمال المطلوبة منه وتنظيم وقتجه بجالجكجامجل 

سيضمن تحقيق الربح بشكل كبير وسيجحجافجظ عجلجى 

جميع العمالء أيضاً، أما إذا لن يتمكن مجن ذلجك فجمجن 

المؤكد أنه لن يتمكن من تقديم الخدمات في الجمجوعجد 

الُمحدد وهذا ما يجعله   يحقق أي ربح ويخسر جمجيجع 

أةحاب األعمال الذين تواةلوا معه لذلك حجاول بجقجدر 

 اإلمكان أن تنظم أعمالك ووقتك بالكامل.

  م ارة تسويق الخدمات

من أهم م ارات العمل التي يجب على المستجقجل أن 

يكتسب ا كي يضمن بيع جميع خدماته والحصول علجى 

الكثير من فرص العمل وتجحجقجيجق الجربجح حجيجث مجن 

الممكن أن يكون المسجتجقجل يجقجدم خجدمجات بجججودة 

احترافية للغاية ولديه الكثير من الم ارات والمجؤهجالت 

التي تجعله األفضل، ولكن على الرغم من ذلك يفتجقجد 

القدرة في تسويق خدماته بشكل ةحيح مما يجعله   

يحقق أي ربح، لذلك حاول بقدر اإلمكان أن تعتمد على 

طرق احترافية في جذب أةحاب األعمال نحو الحصول 

على خدماتك وأيضاً حاول أن تعتمد على احدث الطرق 

  التسويقية التي يعتمد علي ا المسوقين المحترفين

  م ارة التفاوض

من الم ارات التي يحتاج المستقل إلى اكتساب ا كجي 

يضمن بيع خدماته بالشكل المناسب والجذي يجتجوافجق 

مع الج ود التي بذل ا طوال فترة تنفيذ الخدمجة حجيجث 

من المؤكد أن أي ةاحب عمل يريد الحصول عجلجى أي 

خدمة بأقل سعر ممكنة وبأعلى جودة ممكنجة ولجذلجك 

 ُبد على المستقل أن يكون لديه مج جارات الجتجفجاوض 

التي تجعله قادر على بيع الخدمات بشكل يتوافق مجع 

ج ود  وأيضاً بشكل يرضجي ةجاحجب الجعجمجل، وكجي 

أقجوى  فجيجججب الجتجوججه إلجىتكتسب تلك المج جارات 

 استراتيجيات التفاوض التي ستجعلك الرابح دائماً .

 

 

 استراتيجية التراجع بشكل غير مباشر

من أهم ا ستراتيجيات التجي يجمجكجنجك الجعجمجل بج جا 

للحصول على ما تريد ولكن بطريجقجة غجيجر مجبجاشجرة، 

فعندما تقوم بإجراء عملجيجة تجفجاوض مجع طجرع أخجر 

للحصول على منتجات على سبيل المثجل، فسجتجقجوم 

بعرض سعر موحد، ومن الممكن أن يجرفجض الجطجرع 

األخر هذا السعر ويحدد سعر معين   يجريجد الجتجراججع 

عنه، ومن هنا من الممكن أن تتمسجك بجعجرضجك أنجت 

األخرى إلى أقصى درجة ممكجنجة، وإذا كجان الجطجرع 

األخر  زال يرفض هذا السعر الذي تقدمه، فمجن هجنجا 

يمكنك تحقيق أهدافك بحجل غجيجر مجبجاشجر، أي أنجك 

ستقوم بالموافقة على السجعجر الجذي يجعجرضجه هجذا 

الطرع، ولكنه سيتحمل تكاليف أخرى مثل تحمل نفقة 

شحن المنتجات على أقل تقدير، ومن هجنجا سجتجقجوم 

بدفع تكلفة المنتجات فق ، وستوفر تكجلجفجة الشجحجن 

والخدمات األخرى، أي انك ستعوض رأس المال الجذي 

 .ستنفقه بشكل غير مباشر
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أقوى استراتيجيات التفاوض التي ستجعلك 

 الرابح دائماً 
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 الموافقة على العرض األقل ولكن على مراحل

من أنجح استراتيجيات التفاوض التي يمكنجك الجعجمجل 

ب ا لتحقيق جميع أهدافك بكل س ولة، فمن الجمجؤكجد 

أن أي طرع ستجلس معه للجتجفجاوض عجن إبجرام أي 

ةفقة، سيأتي وهو يبحث عن مصلحته فق ، وسيريجد 

هو األخر الحصول على كل ما يريد، لذلك كل ما علجيجك 

هو أن ترفع السعر الخاص بجك قجبجل بجدء الجتجفجاوض، 

فعلى سبيل المثال إذا كان سعر المنتجات الذي يرغب 

الطرع األخر بشرائ ا تبلغ قيمت جا مجائجة دو ر فجمجن 

الممكن قبل بدء عملية التفاوض أن ترفع السعجر إلجى 

مائة وخمسون، وهذا ما يجعل الطرع األخجر يجمجاطجل 

 في الحديث ويضغ  عليك كي تقلل السعر

ومن هنا يمكنك أن ترفض فجي الجبجدايجة أي تجقجلجيجل 

وبمرور الوقت يمكن التخفيض إلجى السجعجر األةجلجي 

للمنتجات، ومن هنا سيشعر الطرع األخر أنه انجتجصجر 

وبنفس الوقت ستبيع المنتجات بسعرها الجحجقجيجقجي 

وأنت الذي ستكون منتصر، ولكن قبجل الجعجمجل بج جذ  

ا ستراتيجية،  ُبد أن تدرس األشيجاء الجتجي تجبجيجعج جا 

 بالكامل، كي   تبالغ في السعر الذي ستتفاوض عليه
 

 خذ العرض بالكامل أو أتركه بالكامل

من أنجح ا ستراتيجيات التي ستوفر عليك الكثير مجن 

الوقت، فمن المؤكد أنك أثناء التفاوض مجع أي طجرع 

أخر، سيكون لديه رغبه في ا نتصار وسيضجع أسجعجار 

وبنود قد   تكون مناسبة لك بتجاتجاً وأثجنجاء اسجتجخجدام 

ا ستراتيجية السابقة، تجد   زال ثابت على مجوقجفجة 

و  يريد التراجع عن عرضه الذي   يليق، ول ذا يمكنجك 

أن توفر الكثير من الوقت مع هذا الطرع وتخبر  أما أن 

يأخذ العرض بالكامل أو يتركه بالكامل، ومجن هجنجا إذا 

كان هذا الطرع جاد بالفعل سيبدأ بمراجعة حساباتجه، 

إذا كان يريد المنتج بالفعل، ومن هنا سيتراججع قجلجيجالً 

وسيبدأ بوضع حلول مقبولة إلى حجداً مجا، وعجادة مجا 

  تنجح هذ  ا ستراتيجية مع رواد األعمال

  الضغ  بشكل احترافي

من أقوى ا ستراتيجيات التي يمكنك تطبيق ا مجع أي 

طرع للحصول على كل ما تريد، فإذا قجمجت بجدراسجة 

وضعك بالكامل ووضع الطرع األخر بالكامل، ستتمكجن 

من إيجاد ثغرات تساعدك على نجاح عملية التجفجاوض، 

ومثل هذ  الثغرات ستمثل ضجغج  كجبجيجر عجلجى هجذا 

 الطرع مما يجعله يقبل بما .

 استراتيجية استغالل التفاةيل

من أهم ا ستراتيجيات التي يمكن استخجدامج جا فجي 

البداية أو العمل علي ا كاستراتيجية بديلة فجي حجالجة 

فشل أي استراتيجية تقوم ب ا، فمعرفة كل التفاةجيجل 

من المؤكد أن ا ستجعل موقفك أقوى أثناء الجتجفجاوض، 

فعلى سبيل المثال أثناء مرحلة التفاوض مع طرع أخر 

حاول أن تعرع كافة التفاةيل وكافة األسباب، والجتجي 

أثناء معرفت ا قد تكون وسيلة ضغ  على الطرع األخجر 

لتحقيق جميع أهدافك، ومن أهم التفاةيل التي يمكن 

لماذا تضع هذا -:السؤال عن ا أثناء اجراء التفاوض هي

لماذا أخترت هذا الوقت بالتحجديجد  -البند في التعاقد؟  

 ؟.إلبرام الصفقة

وهناك الكثير من التفاةيل التي يمجكجن أن تجعجرفج جا، 

وتأكد أنك ستعرع أسباب ستجعل موقفك هو األقجوى 

 .في عملية التفاوض

وفي الختام تلك الم ارات بالكامل ستساعدك على 

تحقيق النجاح وستجعلك قادر على أن تصبح مستقل 

محترع، لذلك حاول أن تكتسب ا، وحاول أيضاً أن تبحث 

عن الم ارات التي تساعك على تطوير خدماتك، كي 

 تضمن تحقيق النجاح والحفاظ عليه أيضاً .
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 المصادر :

https://promediaz.com 

https://blog.kafiil.com 

https://blog.mostaql.com 
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التقنيات والمعدات التي تجعل الوةول  من المنطقي تطوير مع تقلص العالم إلى حجم أةغر بكثير مما يمكن تخيله، كان 

التقنيات  إلى كل جزء من هذا العالم ممكناً، وذلك من خالل تأمين آليات الوةول حتى إلى أبعد نقطة فيه،  و كمثال عن

 .سفن كسح الجليد في رأس القائمة تأتي التي تصنف ضمن هذ  الفئة

 ما هي السفن  كاسحة الجليد ؟

سفن كسح الجليد هي فئة خاةة من السفن التي تحطم الجليد بسماكات كبيرة وتجعل المسارات األكثر قساوة متاحة 

 لإلبحار، وهي مصممة للتحرك والتنقل في الميا  المغطاة بالجليد حتى في أةعب الظروع. 

تستخدم كاسحات الجليد في المناطق شديدة البرودة عندما تتشكل طبقات سميكة من الجليد على سطح الماء، األمر 

الغطاء الجليدي ما يسمح للسفن األخرى  بكسر الذي يجعل من المستحيل إبحار السفن والقوارب ، فتقوم الكاسحات

 باإلبحار وإكمال رحلت ا في المنطقة.

 مقدمة
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لجيجس بجججديجد، فجقجد بجدأ  مف وم سفن كسح الجليجد

استخدام هذا النوع من السفن فجي الجقجرن الجحجادي 

تجطجورت سجفجن كسجح  ومع تطور التكنولوججيجا عشر،

الجليد بشكل متزامن ابتداًء من البناء بالخشجب لجيجتجم 

تشغيل ا بواسطة محرك بخاري في الجقجرن الجتجاسجع 

سفيجنجة كسجح ججلجيجد بجمجحجرك بجخجاري  عشر ، أول

والتي تم بناؤها فجي  The City Ice Boat No. 1 كانت

، ومجن ثجم تجم 2301سنة  فيالديلفيا ودخلت بالخدمة

تطوير هذ  السفن لتعمل بمحرك ديزل ، أما في أيامنا 

تطورت التكنولوجيا لتسمح بتشجغجيجل كجاسجحجات  فقد

 الجليد بواسطة الطاقة النووية.

أول كاسحة جليد استخدمت الطاقة النووية لتحجطجيجم 

الجليد المتكون في ميا  مسارها هي سفينة تجابجعجة 

وضجعجت هجذ   ،Soviet ship Leninلالتحاد السوفيتي 

. ويوجد حالياً الجعجديجد 2131السفينة بالخدمة في عام 

من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النجوويجة فجي 

عجمجلجيجة  الميا  األوروبية ، إن تصنيع كاسحات الججلجيجد

مكلفة جداً، ولكن ا ستخدام والكفاءة الجججيجدة الجتجي 

الحفجاظ عجلجى  توفرها هائلة. تساعد هذ  السفن في

استمرارية التجارة واألعمال البحرية فجي الجمجنجاطجق 

التي يكون في ا التداول التجاري مستجحجيجالً مجن دون 

 ميا  ةالحة لإلبحار.

 

تصجمجيجمج جا الجذي تظ ر آلية عمل كاسحة الجليد في 

ف ي تجمجتجلجك غجالجبجاً  ةمم ليناسب أغراض ا الخاةة،

 ضخمة مع ميزة الوزن الكبير، الحجم والقدرة. بنية

 0حتى سماكة  بإمكان ا أن تنزلق بسالسة في الجليد

وتحطمه لتشكل طريقاً يسمح بجتجقجدم السجفجن  أمتار

مجن اآللجيجات  األخرى، هذا يجعل ا قطعة اسجتجثجنجائجيجة

 المتجمد وروسيا. القطب المستخدمة في

فجأبجدان  يختلف تصميم بدن ا عن أبدان السفن العادية،

السفن العادية تسمح ل ا بجا نسجيجاب خجالل األمجواج 

وتقلل ا حتكاك بين السفينة والجمجاء، بجيجنجمجا الجججزء 

ا نسيابي من سفن كسح الجليد يسمح ل ا با نجز ق 

 بس ولة عبر طبقات الجليد السميكة.

تقوم كاسحة الجليد بتوجيه مقدمتج جا فجوق الجججلجيجد 

لتحطمه نتيجة خضوعه لتأثير وزن السفينجة. تصجمجيجم 

ال يكل ا نسيابي يساعدها على إبعاد الجججلجيجد إلجى 

جانبي السفينة أو تحت ا ويمنجعجه مجن الجدخجول إلجى 

داخل أجزاء السفينة وإحداث ضرر ألن تراكجم الجججلجيجد 

أمام ا يعيق ا ويبطئ من حركت ا أكجثجر مجمجا يجفجعجلجه 

 تحطيم الجليد ذاته.

إن المكونات الخارجية لنظام الدفع )الجرفجاص، عجمجود 

لجلجخجطجر ،  الرفاص...( أكثر أجزاء السجفجيجنجة تجعجرضجاً 

وبالتالي فإن قدرة السفينة على دفع نفجسج جا عجلجى 

الجليد وتحطيمه ومن ثم إزالة األنقاض مجن مسجارهجا 

 المائي هو أمر ضروري لسالمت ا.

أكثر ما يميز سفن كاسحة الجليد هو تمتع جا بج جيجكجل 

مزدوج، ما يضمن سالمة الجبجدن حجتجى فجي أقسجى 

ويعزز ال يجكجل الجخجارججي بجمجواد إضجافجيجة  الظروع،

ودهانات بوليمير تمنحه قوة إضجافجيجة وتجقجلجل الضجرر 

وبالتالي تتقدم السفينة إلجى  الحاةل نتيجة ا حتكاك،

األمام وتشق الجليد وتدفعه جانباً ما يجؤمجن الجطجريجق 

 للسفن األخرى للتقدم.

سفن ال يكل المزدوج مزودة بجرفجاص يجمجكجنج جا مجن 

الدوران في جميع ا تجاهات، وبالتالي قد تولد الحركة 

 طاقة كافية لتحطيم الجليد. إلى الخلف
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 كاسحات الجليد: تاريخ

 آلية عمل كاسحات الجليد
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يجب أن يكون البدن قوياً جداً وذا متانة وةالبة معيجنجة  

 لجججججيجججججواججججججه ضجججججغججججج  الجججججججججججلجججججيجججججد.

خجاص، فجمجن غجيجر  يجب أن يكون للسفينة تصمجيجم -

الممكن استخدام سفينة بتصميم تقليدي لتقوم بعمجل 

ظرع، حيث يشكل الفو ذ  سفينة كسح جليد تحت أي

الصلب العنصر األساسي المسجتجخجدم لجبجنجاء الجبجدن 

 واألججججزاء األخجججرى مجججن كجججاسجججحجججة الجججججججلجججيجججد.

يجججججب أن تججمججتججلججك الججكججاسججحججة الججقججوة لججتججحججمججل                 -

ضججغجج  الجججججلججيججد بججيججنججمججا تججمججضججي فججي الججمججاء                  

بالجليد باستمجرار، وكجذلجك الجقجدرة  وتتعرض لالرتطام

 عججلججى الججدفججع عججبججر الججمججيججا  الججمججتجججججمججدة.

يجب أن تبنى الرفاةات وخزانات الصابورة للسفيجنجة  -

بنفس األسلوب بحيث   تتأثر بالجليد، ويجكجون رفجاص 

يجتجحجمجل  كاسحة الجليد مغجطجى دائجمجاً بجغجالع واقٍ 

 الظروع المحيطة شديدة القساوة. 

 

تستخدم كاسحات الجليد في المناطق شديدة البرودة 

عنجدمجا تجتجشجكجل طجبجقجات سجمجيجكجة مجن الجججلجيجد                

على سطح الماء، األمر الذي يجعل من الجمجسجتجحجيجل 

الغطاء  بكسر إبحار السفن والقوارب. فتقوم الكاسحات

الججلجيجدي مجا يسجمجح لجلجسجفجن األخجرى بجاإلبجحجار         

وإكجججمجججال رحجججلجججتججج جججا فجججي الجججمجججنجججطجججقجججة،                                                                    

وذلك في مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، توججد 

كاسحات الجليد القطبية، التي تُستجخجدم فجي إنجقجاذ 

السفن التي تحاةجرهجا الجثجلجوج، وكجذلجك فجي إدارة 

األبحاث العلمية وحماية سفجن اإلمجداد عجبجر الجمجيجا  

المغطّاة بالثلوج. وفي المناطق المجاورة لجلجمجنجطجقجة 

الجقجطجب  القطبية الشمالية، تُستخدم كاسحات ججلجيجد

في فصل الشتاء في فتح مسارات السجفجن  الشمالي

بالقيام بتكسير طبقات الثلج الرقجيجقجة نسجبجيًجا الجتجي   

تكسو سجطجح الجبجحجار والجبجحجيجرات واألنج جار خجارج    

المناطق القطبية. والبالد التي تَْسجتجخجدم كجاسجحجات 

    وا تحادالسوفييتجي ،واليابان وألمانيا ،كندا الجليد هي

 والو يات المتحدة(.   سابقا

 

سفن كاسحات الجليد التي تعمل بالجطجاقجة الجنجوويجة 

هي مثال عن أحدث التقنجيجات الجتجي دخجلجت مجججال 

ةناعة كاسحات الجليد، ما يجعل ا أكثر مالئمة للم مة 

كاسحات  القاسية التي تؤدي ا هذ  السفن. وتست لك

الجليد التي تعمل في مناطق مثل الميا  الجمجتجججمجدة 

 0الروسية التي تكون في ا سماكة الجججلجيجد حجوالجي 

وهي طجاقجة  يومياً، طن من الوقود 233أمتار، أكثر من 

هائلة حتى في حال األعمال ذات العائد المرتفع مجثجل 

استخراج النف . بينما تست لك السفن الجتجي تجعجمجل 

أقل من رطل يورانجيجوم تجحجت نجفجس  بالطاقة النووية

الظروع، هذا ما يجعل ا أفضل من خيار الوقود ويلغجي 

الجحججاجججة لججتججعجبججئججة الججوقججود، لججذلججك تججكججون السججفججن 

 مطلوبة في المناطق المغطاة بالجليد. النووية

والكاسحات العاملة بالطاقة النووية يمكجنج جا الجعجمجل 

ألش ر عديدة دون الحاجة للتوقف.. كما ان ا   تجحجتجاج 

للتزود بالوقود النووي ا  مرة واحدة كل عدة سنجوات.. 

ناهيك عن الطاقة الحصانية الكبيجرة الجتجي تجنجتججج جا 

حصجان كجمجا فجي  32333محركات ا والتي تصل الى 

 ..Project-11113الكاسحة النووية الروسية ا حدث 

وكان السوفييت ةنعوا اول كاسحة عاملجة بجالجطجاقجة 

الجتجي   ..Leninوهجي الجكجاسجحجة  2121النووية عام 

 .. من الخدمة  حقا ً 2131خرجت ً عام 

 

د
دي
ج
ي 
ر
ح
ح ب

طل
ص
م

 
  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
  
  
  
  
ة 
ر
ش
ع
  
ة
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
  
  
  
  
ن 
و
الث
لث
 ا
و
ن 
م
ثا
ال
د 
د
ع
ال

1
3
1
2

  
  

 

 مناطق تستخدم في ا السفن كاسحة الجليد

 كاسحات الجليد النووية المتطلبات الواجب توفرها في كاسحة جليد

 المصدر : 

http://www.aldouman.com/ 

https://www.encyclopedia- 

https://www.marineinsight.com/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


38 

 

 

 

 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا
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من حيث حركة المرور التجارية ، ومجعجظجمج جا مجن يعد ميناء فالنسيا ا سبانى احد اهم موانى البحر األبيض المتوس  

البضججائع المحجواة ،  وذلك نظًرا لمنطقة نفوذ  الديناميكية وما لدية من شبكات واسعة تربجطجه بجالجمجوانجئ الجعجالجمجيجة 

مجن السجاحجل الشجرقجي  1كجم 33الرئيسية. و يعود تاريخه للقججرن الخججامس عشجججر  الميالدي, يمتد على مسجججاحة 

و يعتبججججججر خجامجس     1كم 2.1كم بمسجججاحة تخزين تقدر ب 21 سبانيا علي البحر المتوس   ويبلغ طول رةيف الميناء 

ملجيجون طجن  32ميناء مزدحم في أوروبا  واألكثر ازدحاما في البحر المتوس   حيث بلغت حركة نقل البضائع فيه حوالي 

 سفينة كل عام. 1233موظف يقدمون الخدمات ألكثر من  22333سنوياً ، و يحتوي الميناء على أكثر من 

 مقدمة
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يعتبر ميناء فالنسيا منفذ ا تصجال األول واألخجيجر 

لخطوط الشحن المنتظمة الجعجامجلجة فجي غجرب 

 ، ويوفر المزايا التالية : البحر األبيض المتوس  

    أقرب ميناء تجاري لمحور السويس و جبل طارق- 

 الطريق الرئيسي لخطوط الشحن بين المحيطات.

   له قدرة عالية على تركيز وتوزيع حركة المرور فجي

 غرب البحر األبيض المتوس .

بججاإلضججافججة إلججى ذلججك ، فججإن مججوقججعججه الجججججغججرافججي 

ا ستراتيجي في شبه الجزيرة األيبيرية يجعله منجفجًذا 

طبيعيًا لحركة البضائع بين المحيطات من خالل  تقليجل 

وقت النقل البري واتصا ت جيدة لتوزيع البضجائجع مجن 

 وإلى جميع مناطق شبه الجزيرة األيبيرية.

 

 

 

هو الخيار األمثل ألي خطوط شجحجن بسجبجب وججود  

بمنطقة ذات تأثير مباشرة و  األكثر ديجنجامجيجكجيجة فجي 

وموقع ا بالقرب من دول جنوب أوروبا وشمجال  -أوروبا 

 023إفريقيا ، وتبلغ مساحة التأثير المباشر لجلجمجيجنجاء 

٪ من الناتج المجحجلجي 22وهي منطقة تنتج  -كيلومتًرا 

اإلجمالي إلسبانيا وتشمل نصف إججمجالجي السجكجان 

 العاملين  في إسبانيا.

ويتميز بوةالت طرق وسكك حديدية ممتازة إلى وس  

إسبانيا ، مما يجعله الميناء الطبيعي المثالي لمدريد ، 

ومنصة أساسية لشبه الجزيرة األيبيريجة بجأكجمجلج جا ،        

و يعمل كمحور لمنطقة غرب البحر األبيض المتجوسج  

بأكمل ا ، يتداول الميناء البضائع بكفاءة عبر دائرة نصف 

كيلومتر ، في كل من دول جنوب ا تحجاد  1333قطرها 

األوروبي وفي شمال إفريجقجيجا )الجمجغجرب والجججزائجر 

 113وتونس وليبيا( ، مما يمثل سوًقجا ضجخجًمجا يضجم 

 مليون مست لك.

خ  منتظم ، من بيجنج جا أكجبجر شجركجات  233أكثر من 

الشحن في العالم مع اتصا ت إقليمية متعددة تمجنجح 

شبكة  واسعة لنقل البضجائجع، و هجو الجخجيجار  الميناء

األفضل واألكثر فعالية للتجارة البحجريجة فجي ججنجوب 

ميجنجاء  2333أوروبا ، لما لدية من اتصا ت مع أكثر من 

 في جميع أنحاء العالم.

تمتلك هيئة ميناء فالنسيا البنية التحجتجيجة لجلجمجوانجئ 

والوسائ  المتعددة التي تجعله من أنش  الجمجوانجئ 

في نقل البضائع بكفاءة عالية  وبجرسجوم وتجعجريجفجات 

 تنافسية.

 V-30يتصل ميناء فالنسيا بشبكة الطرق الوطنية عبر 

 )ا لتفافية حول مدينة فالنسيا(.

، والجذي  A-7مباشرة بالطريق السريع  V-30يرتب   -

يرتب  بدور  مباشرة بجروابج  الجطجرق األخجرى فجي 

 المناطق الخلفية للميناء.

 -الى الشجمجال )فجالجنجسجيجا    V-21الطريق الرئيسي  -

 ساجونتو(

 سيال(. -الى الجنوب )فالنسيا   V-31الطريق الرئيسي  -

الممر بين الشمال والجنوب والذي يشمل الطريقين  -

 A-7قجرطجاججنجة( و  -)فجالجنجسجيجا   A-38السريعين 

 الجزيرة الخضراء(. -)برشلونة 

 A-3يتركز ممر الشرق والغرب على الطريق السريع 

فالنسيا( الذي يجتجصجل بجالجطجريجق  -المجاني )مدريد 

المؤدي إلى لشبونة ، عجلجى امجتجداد    A-43السريع 

بالقرب من إيطاليا ، و تضمن خطوط السكك الحديديجة 

من فالنسيا الوةول إلى أي منطقة تصنيع في شبجه 

 الجزيرة األيبيرية وأوروبا.

ة
ق
ط
من

 
ة
م
ها
ة 
ري
ح
ب

 
  
ة 
وي
سن

ع 
رب

 
  
  
  
ة
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
  
  
ن
و
الث
لث
 ا
و
ن 
م
ثا
ال
د 
د
ع
ال

1
3
1
2

  
  

 

شبكة كاملة من ا تصا ت مع المنافذ  متميز موقع

 منطقة نفوذ واسعة

يرتب  مباشرة بشبكات الجطجرق والسجكجك 

 عن طريق البر الحديدية الوطنية والدولية 
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يعد ميناء فالنسيا  الالعب الرئيسي في تحديث ونجمجو 

ا قتصاد في منطقة فالنسيا وإسبانيجا بشجكجل عجام. 

يمكن رؤية الدليل على ذلك في مستويات الجتجوظجيجف 

واإلنتاج المرتبطة بأنشطة ميناء فالنسيجا وسجاغجونجتجو 

 وغانديا المترتبطه به.

العمالة التي تولدهجا مجوانجئ فجالجنجسجيجا والجمجوانجي 

٪  1.32وظيفة ، تمثل  01333المرتبطة ب ا تصل إلى 

 من إجمالي الوظائف في منطقة فالنسيا .

مليار يورو سنويًجا  1.021يبلغ إجمالي القيمة المضافة 

، وهو ما يعد إضافة قوية لإلقتصاد اإلسباني من حيجث 

 تعزيز الدخل القومي وتقليل نسبة البطالة.

 

الرائجد فجي الجحجركجة هو ميناء البحر األبيض المتوس  

التجارية ، وخاةة البضائع المعبأة في حجاويجات. إنج جا 

القناة الرئيسية لتدفقات ا ستيراد والتصدير من شجبجه 

 الجزيرة األيبيرية.

باإلضافة إلى كون ا الميناء الطبيعجي لجمجدريجد ، فجإن 

منطقة نفوذها تغطي مساحات كبجيجرة مجن األراضجي 

  مانشا ،  -اإلسبانية ، بما في ذلك أراجون ، كاستيال 

كاستيال وليون ، مورسيا ،  ويمتلك مرافق متجخجصجصجة 

عالية األداء لجميع أنواع البجضجائجع )الجمجواد السجائجلجة 

والصب والبضائع العامة التقليدية و الحاويات والركجاب( 

ولدي ا إدارة موج ة بشكل دائجم نجحجو ا بجتجكجار فجي 

 مختلف المجا ت.

، و في مجال تقنيات المعلومجات ، تجراهجن  الجمجيجنجاء

لسنوات على أن تكون في الطليعة في تنفيذ أنجظجمجة 

المعلومات األكثر كفاءة ، كون ا رائدة في نظام الموانئ 

اإلسبانية في إدخال البيانات اإللكترونية أنظمة التبادل 

(EDI)  أو في تنفيذ نظام معلومات المجتمع(SIC) 

 الى الشرق من ميناء فالنسيا  MSCتوسيع محطة  -

كان الغرض من هذا المشروع هو توسيع منطقة 

، وزيادة مساحة ا متياز   MSCالتخزين لمحطة 

متر مربع. تكمل هذ  المنطقة الجديدة  10.023بمقدار 

رةيف جديد ومنطقة العمليات التي تم تشييدها 

بالفعل ، مما يحد من العمل إلى جانبه الجنوبي 

ويسمح بالوةول إلى رةيف الخدمات البحرية على 

 الجانب الشمالي. 

تمديد خطوط السكك الحديدية عجلجى رةجيجف  -

 ليفانتي في ميناء فالنسيا 

-1321ت دع خطة البنية التحتية والنقل واإلسكان 

،  إلى تعزيز ا تصا ت متعددة الوسائ . ضمن  1314

  نطاق النقل بالسكك الحديدية ، 

من خالل إعادة ترتيب حركة المرور على الطرع 

الجنوبي من خطوط السكك الحديدية وتنظيم ومراقبة 

التقاطعات الخاةة بين أرةفة السكك الحديدية 

والطرق ، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في شروط 

السالمة وكذلك  في الوةول إلى محطة الحاويات 

 بطرق ميسرة . 
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 األثر ا قتصادي القوي

 رائدا في الحركة التجارية في البحرالمتوس  

 جانب من عمليات التطوير في البنية التحتية 
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المباني في حوض الخدمات البحرية الجديد في -

 ميناء فالنسيا

تم إنشاء المباني الخاةة بحوض الخدمات البحرية ، 

الواقع في وس  ميناء فالنسيا ، إليواء المكاتب وبرج 

المراقبة والمخازن وورش العمل للشركات التي تقدم 

خدمات إرشاد السفن والرسو وقوارب القطر وخدمات 

العمليات تحت الماء  تم ا نت اء من العمل في فبراير 

 مليون يورو. 0.1وبلغت تكلفته الن ائية  1321

بناء المنارة الجديدة في ا متداد الشمالي   -  

 لميناء فالنسيا 

تم تخطي  وبناء منارة جديدة في المنطقة الخارجية 

 01للميناء ،  ستعادة اإلشارة المفقودة. يبلغ ارتفاعه 

 12متًرا ويمكن رؤيته من جميع ا تجاهات في نطاق 

 مياًل بحريًا.

هذ  المنارة هي األولى في العالم التي بنيت بالكامل 

من مواد مركبة مثل ألياع الكربون واأللياع الزجاججيجة 

في مصفوفة بوليمر. المرفق بأكمله مكتفجي ذاتجيًجا ، 

ألجواح  23حيث يستخجدم الجطجاقجة الجمجتجججددة مجن 

ك روضوئية وتوربينات الرياح ذات الجمجحجور الجرأسجي 

 وات  13بقوة  LEDولدي ا مصباح 

حصلت المنارة على جائزة ا بتكار فجي حجفجل ججوائجز 

في باريس ، فجي فجئجة الج جيجاكجل  JEC 2016ا بتكار 

المصنوعة من "المركبات". كما أنه قد رشح  للجججائجزة 

المرموقة من الرابطة الدولية لم جنجدسجي اإلنشجاءات 

 . (IASBE)والجسور 

أرةفة الرحالت البحرية على ا متداد الشمالي 

 في ميناء فالنسيا

بعد ا نت اء من ا متداد الشمالي لميناء فالنسيا ، بدأ 

العمل في المرحلة األولى من رةيف الرحالت 

البحرية في منطقته المحمية للتعامل مع الزيادة في 

هذا النوع من حركة المرور خالل السنوات األخيرة. مع 

اكتمال العمل ، تم تشغيل خطين من خطوط الرسو 

 األربعة المخط  ل ا .

إعادة تصميم الطريق المجؤدي إلجى مجحجطجات   -

 رةيف ليفانتي

تضمن هذا العقد تركيب دوار يقع جزئيًا على السطح 

القديم لطريق الوةول الرئيسي إلى رةيف ليفانتي 

، والذي يتحكم في الوةول إلى المحطات المختلفة ، 

بما في ذلك محطة الرحالت البحرية الجديدة والمتنز  

 الجديد لالمتداد الشمالي. 
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 بناء حاجز األمواج لالمتداد الشمالي لميناء فالنسيا

ب دع تعزيز ميناء الحاويات المحيطي ، من ناحية ، 

ومعالجة الزيادة في حركة الرحالت البحرية ، من ناحية 

أخرى ، تم تنفيذ العمل لحماية ا متداد الشمالي 

هكتار قابلة  123لميناء فالنسيا ،، سيتيح حاجز األمواج 

للبناء المستقبلي لمحطة الرحالت البحرية ومحطة 

 2.2حاويات واحدة أو أكثر ، لتصل في الن اية إلى 

 0.4مليون متر مربع من المساحة السطحية بسعة 

 مليون حاوية مكافئة 0 سنة .

عن بناء محطة  (PAV)أعلنت هيئة ميناء فالنسيا 

حاويات جديدة في التوسعة الشمالية بحلول عام 

، والتي من المتوقع أن تزيد من سعة الحاويات  1303

 ومضاعفة النشاط ا قتصادي للميناء .

الجديدة  التي ستكون    TILمحطة  تم ا عالن عن

"أكثر ]محطة[ متقدمة بيئيًا في العالم." وفًقا إلدارة 

الميناء، ستقلل المحطة الشمالية انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون من خالل توفير الك رباء للسفن ، ويتم 

٪ من اآل ت  13التخطي   ستخدام ما يصل إلى 

٪ من مصادر  233الك ربائية ، وسيكون مصدر الطاقة 

 .CO2٪ من انبعاثات  13متجددة ، أو تقليل 

باإلضافة إلى ذلك ، تم تسلي  الضوء على أهمية 

التوسع الشمالي "لكامل النشاط ا قتصادي لمنطقة 

فالنسيا وإسبانيا" ، ومن المخط  انه سيضاعف عدد 

ألف وظيفة ويزيد  33الوظائف التي يوفرها الميناء إلى 

بأكثر من ثالثة أضعاع القيمة المضافة اإلجمالية. 

 مليون دو ر أمريكي(. 1.1ماليين يورو      ) 1بحوالي 

مليون حاوية  2.4بأكمله تم نقل  1313في العام  

 مكافئة .

، سجل نظام موانئ  1313و في الربع األخير من عام 

فالنسيا ، الذي يتألف من موانئ فالنسيا وساغونتو 

وجانديا ، سجله التاريخي الجديد لحركة البضائع  بعد 

، بزيادة مليون طن من البضائع   11.2أن تعاملت مع 

٪ على نفس الفترة من العام السابق 22.2قدرها + 

مليون طن مقارنة بذروة ربع  2.1وبزيادة قدرها 

 .1321سنوية سابقة سجلت في الربع الثاني من  

بأكمله ، تعامل نظام  1313ويذكر أنه في عام  

مليون طن من  33.1إجمالي الموانئ اإلسبانية مع 

٪ عن العام السابق. 3.1-، بانخفاض قدر  البضائع 

ووةلت حركة الحاويات  إلى سجل ا التاريخي الجديد 

من حيث وزن البضائع المتداولة )كان اإلجمالي في 

٪(( ، وكذا  تم تداول 4.3مليون طن )+  10.0الواقع 

٪ 3.1-مع انخفاض طفيف بنسبة  TEuمليون  2.4

، وبلغت البضائع التقليدية  1321مقارنًة بسجل عام 

 1.1٪( ، والسائلة السائلة 21.1-مليون طن ) 21.1

 2.1٪( ، والمواد الصلبة السائبة 24.0-مليون طن )

٪(. وانخفض تداول السيارات 22.2-مليون طن )

ألف مركبة. وفي قطاع  200٪ إلى 11.1-بنسبة 

 ألف . 11الركاب ، بلغت حركة ركاب الرحالت البحرية 
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 المصدر :

https://www.valenciaport.com/ 

https://tijaratuna.com/ 

https://anamusafer.com/ 

 جانب من حركة التداول في ميناء فالنسبا

فالنسيا تبني محطة حاويات جديدة في 
 السنوات العشر القادمة
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تعد عمليات القطر واإلرشاد البحري من األعمال التي    تتعلق مباشرًة بمالحة بحرية رئيسة، وإنما تتصل بمالحة 

أحد الفروع  مساعدة أو مكملة لمعاونة السفينة على أداء غرض ا األساسي في المالحة،  كما يعتبر اإلرشاد البحري

الم مة من علوم قيادة السفن، ويتناول مسائل اختيار خطوط السير البحرية، وسالمة قيادة السفن مالحياً، و سيما في 

قنوات الميا  الضيقة والمزدحمة، ودرء األخطار البحرية وطرائق تعليم ا والد لة علي ا، ومنظومات تج يز الممرات 

المالحية ووسائط ا، وتنسيق خدمات السالمة في البحار،و كان ربابنة السفن القادمة إلى الموانئ قديماً يستأجرون 

ذوي الخبرة المحلية من البحارة والصيادين، لمساعدت م في إدخال سفن م إلى الموانئ بأمان، ومع الزمن ظ رت 

الحاجة إلى تحديد خطوط سير مالحية مناسبة تجنباً ل در الوقت والنفقات، وتعد الخرائ  البحرية وكتب اإلرشاد أولى 

وسائل المساعدة في قيادة السفن وتوجي  ا، وهي تلخص خبرات اإلبحار في العالم المعروع آنذاك ، ومع تطور وسائل 

إلى تنظيم عمليات اإلرشاد ضماناً لسالمة وأمان السفن،   النقل البحري وطرائق المالحة وقيادة السفن ازدادت الحاجة

وتحولت فنون اإلرشاد إلى علمٍ  له نظرياته وطرائقه، وةار المتخصصون مخولين وحدهم العمل في المرافئ والقنوات 

 والمصبات والمضائق .

 مقدمة
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تنوعت وسائ  وأج زة القطر مع تنوع الغاية منه، 

فالقطر ضمن الموانئ والمراسي يحتاج إلى وسائ  

ةغيرة وقوية ومج زة بروافع ومالفيف هدروليكية 

وملفاع  anchor gear وك ربائية، ومرفاع الزنجير

ودعامات  main brace (winches) رئيسي

، وهي دعامات تثبت بقوة على هيكل byatt تثبيت

السفينة لترب  ب ا وسيلة الجر سواًء أكانت حبالً خاةاً 

أم كبالً من  cable-laid rope كالحبل المجدول الليف

أسالك معدنية ]ر:الكبل، القلس[ أم مختلطاً من ما أم 

وبمساعدة وسائ  وةل  anchor chain زنجير المرساة

الحبال والزناجير بعض ا مع بعض مثل قفل التوةيل 

ذي الشفة أو قفل التوةيل العادي أو القفل المخطاع 

أو البرام. ويتم سحب السفينة من مقدم ا أو أحد 

جانبي ا أو مؤخرت ا إلبعادها عن الرةيف، أو دفع ا من 

أي ج ة لرةف ا محاذية للرةيف. ولتخفيف الصدمة 

وا حتكاك نتيجة العطالة تج ز السفن واألرةفة 

بمعدات ومخمدات من ألياع أو مطاط قد تشتمل على 

 نوابض داخلية أيضاً.

وهناك بعض السفن المج زة تج يزاً خاةاً في 

تصميم ا ومعدة لإلنقاذ والقطر ومساعدة السفن 

المنكوبة التي تحتاج إلى قطر أو سحب من على 

الصخور )وتسمى سفينة شاحطة(، وهناك قواطر 

خاةة المواعين المتعددة التي تنقل الحمو ت من 

السفن الراسية بعيداً إلى األرةفة وبالعكس، وكذلك 

 لقطر بعض السفن أو المواعين من ميناء إلى آخر.

 

تعددت طرائق القطر حسب الحاجة والضرورة، 

وأس ل ا قطر سفينة واحدة من مقدمت ا في مكان 

مفتوح متسع، ويطبق عادة عند مساعدة السفينة 

على المراةفة، أو قطرها في ممر مائي، أو إدخال 

سفينة إلى الحوض، أو نقل ا من مكان إلى آخر. وقد 

يلزم قطر أكثر من عائمة مقطورة بعض ا بالتسلسل 

الطولي لنقل الحمو ت أو ما شابه ذلك. أما إذا كانت 

مقدمة السفينة المقطورة معطوبة، أو ألسباب أخرى 

فيتم قطرها من الخلف، وفي هذ  الحالة يكون األمر 

أكثر تعقيداً وأقل تحكماً، فال يمكن مساعدة القاطر 

بدفة السفينة المعطوبة. وفي بعض األحيان قد يضطر 

إلى قطر السفينة من الجنب، حيث ترب  إلى جانب 

 القاطر ويسير ب ا وكأن ما سفينة واحدة. 

وقد تستدعي الضرورة قطر أكثر من ماعون، و يسمح 

المكان بتشكيل قطار مجواعجيجن طجويجل، فجيجتجم دفجع 

مواعين عدة مقرونة بعض ا إلى ججانجب بجعجض، وقجد 

يكون من المناسب أحياناً شد وثاق سفيجنجة مجن كجل 

جانب من جانبي القاطر، ويسير ب ما قدماً إلى المكان 

المقصود، أو يضم ما معاً أمام القاطر ويدفع ما أمامجه 

  (.0، 1، 2)األشكال 

 أشكال لطرائق القطر :
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 وسائ  القطر والغاية منه 

 طرائق القطر 
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القطر في البحر عملية معقدة وحساسة جداً، وأقل ا 

تعقيداً القطر ضمن الموانئ والمراسي والممرات 

المائية، ويليه من حيث التعقيد والصعوبة القطر في 

البحر المفتوح ال ادئ وةو ً إلى أعالي البحار 

والطقس السيئ. فالسفن   تملك كوابح في الماء 

لتوقف ا عند الضرورة، وخاةة السفن المقطورة، حيث 

تتابع سيرها من دون إمكانية التحكم الكامل ب ا بفعل 

كما أن ا تتأثر  «الشرود»العطالة، بما يسمى بحرياً 

باحتكاك بدن ا بالماء، وبالتيارات المائية الطبيعية أو 

التي تسبب ا السفينة القاطرة أو غيرها، فتنحرع يميناً 

ويساراً، كما تتأثر بالرياح وشدت ا؛ ألن المنشآت 

العلوية في السفينة المقطورة تفعل فعل الشراع. 

ويصعب كذلك رب  الكبول والزناجير والحبال ووسائل 

وةل ا وربط ا بالسفن. وفي هذ  الحا ت ترسل 

السفينة المعطلة قارباً يحمل حّدافاً )حبالً رفيعاً يمكن 

قذفه باليد أو الصاروخ أو ببندقية ليصل طرفه إلى 

السفينة القاطرة(، ويكون طرفه اآلخر موةو ً بحبل 

القطر أو كبل القطر أو الزنجير ليتم سحبه إلى 

 السفينة القاطرة.

يتم توةيل الحبال والكبول بعض ا إلى بعض بحسب 

الطول المناسب، مع مراعاة إمكانية الفك السريع عند 

الضرورة وعند الخطر. ينفذ القطر بسرعات بطيئة مع 

 مراقبة التثبيت ومتانة الحبال وشدها جيداً.

زودت معظم السفن الحديثة بكبول )قلوس( معدنية 

للقطر مناسبة لحجم السفينة ووزن ا، وحبال ليف 

سم تستخدم مع الكبول في 22ثخينة يتجاوز قطرها 

حا ت القطر العادية والطقس ال ادئ. أما في حال 

الطقس السيئ فيمكن الحصول على تج يز أفضل 

بتوةيل الكبل )القلس( المعدني أو حبل القطر إلى 

زنجير السفينة المقطورة وبالطول الكافي، وقد يوضع 

بين ما أحياناً مخطاع مرساة ليصبح عمل المرساة أو 

الزنجير عمل نابض مخمد  متصاص الشد الزائد 

 المفاجئ في البحر.

 

نصت قواعد منع المصادمة في البحر بالتفصيل على 

جميع الحا ت المحتملة التي تصادف ا السفينة 

والطائرات المائية واألنوار التي تحمل ا للمالحة، 

ولألعمال البحرية المختلفة، ولألعطال واإلعاقة، 

وكذلك اإلشارات المختلفة التي تدل على وضعية 

السفينة في هذ  الحا ت، واألةوات التي يجب أن 

تصدرها في أحوال الرؤية السيئة، ومن ا ما يخص 

القطر والسفن القاطرة ومن ا ما يخص العائمة 

المقطورة. ومثال ذلك ما ورد في القواعد الدولية لمنع 

كل سفينة مسيرة آلياً تقطر أو «المصادقة في البحر 

تدفع سفينًة أخرى أو طائرًة مائية، علي ا أن تحمل 

نورين  -األخضر واألحمر  -عالوة على نوري ا الجانبيين 

أبيضين موضوعين على خ  رأسي أحدهما فوق 

اآلخر، ويبعدان عن بعض ما مسافة   تقل عن ستة 

سم(، وإذا تجاوز طول المسافة من مؤخرة 233أقدام )

السفينة القاطرة إلى مؤخرة آخر سفينة مقطورة 

م( فيجب أن تحمل ثالثة أنوار بيضاء في 23قدم )133

 .»وضع رأسي الواحد فوق اآلخر

وأما إذا كان الوقت ن اراً فتحمل السفينة عالمة »

سوداء على شكل مخروطين مشتركي القاعدة، ول ما 

ةفات محددة، أما السفن المقطورة فيتوجب علي ا 

حمل األنوار المالحية عدا البيضاء، ويسمح ل ا بنور 

ةغير أبيض بدل نور المؤخرة، وكل سفينة مدفوعة ج 

من الخلف ج تضيء النور األخضر واألحمر المالحيين، 

وإذا كانت مجموعة سفن مدفوعة فتضيء النورين 

السابقين كأن ا سفينة واحدة، وفي الن ار إذا تجاوز 

م( يجب على السفينة 23قدم ) 133طول القطر 

المقطورة أن تحمل في أفضل مكان ظاهر عالمة على 

شكل معين أسود ثابت يرى من كل الج ات و  يقل 

 .«سم(13قطر  عن قدمين )

وفي حا ت الرؤية السيئة ليالً أو ن اراً، من ضباب أو »

غمام أو ثلج متساق  أو عاةفة مطرية أو أي حا ت 

أخرى مماثلة، فيجب على السفينة القاطرة أن تطلق 

ثالث ةفرات متتابعة، أو ها طويلة والثانية والثالثة 

قصيرتان، وتكررها على فترات منتظمة   تتجاوز كل 

من ا دقيقة واحدة. أما السفينة  أو السفن المقطورة، 

إذا كان في ا طاقم، فتطلق أربع ةفرات متتابعة،   

أو ها طويلة والباقيات قصيرات، وتكررها                 

 ..»كل دقيقة وبعد إشارة السفينة القاطرة

اإلرشاد البحري عمل إبداعي يتطور مع متطلبات 

 ومن أهم طرائقه: العصر والتقانات الحديثة،

بوجود المرشد واتصاله المباشر اإلرشاد المباشر:   -2

 في برج القيادة  مع الربان والطاقم

بإعطاء اإلرشادات والتوجي ات اإلرشاد من ُبعد:   -1

البصرية    بالوسائ  الالسلكية والمتابعة بالوسائ 

 والرادارية.
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 قواعد منع المصادمة في البحر  عملية القطر وتج يزات ا 

طرق اإلرشاد ووسائطه ومنظوماته في 
 الممرات البحرية والموانئ 
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ت تم سلطات اإلرشاد بوساطة المراجع المالحية:  - 0

اإلرشاد البحري اهتماماً خاةاً بإةدار المراجع 

المالحية والخرائ  ومواةفات السواحل والموانئ 

والخلجان والمراسي والمضائق والقنوات والخطوط 

المالحية وغيرها. وهي كتب خاةة تسمى )دليل 

المرشد( للبحر أو المنطقة المعنية، مع ُكتيِّبات ملحقة 

تشمل موضوعات مختلفة كالمنارات والفنارات   ب ا

والعوامات والعالّمات المالحية، والوسائ  الراديوية، 

وجداول توقيت بث النشرات الجوية، وجداول 

 المسافات البحرية، والتحذيرات المختلفة. 

كتب اإلرشاد،   ويجب أن تحمل كل سفينة إضافة إلى

مراجع مالحية أخرى كالخرائ ، واألطالس، ومراجع 

توةيف التج يزات المالحية. ويجب على المعنيين قبل 

الخروج إلى البحر دراسة المنطقة الُمراد اإلبحار في ا 

بدقة، و سيما إذا كان من المتوقع المرور في 

أرخبيالت أو مناطق ضيقة، والمخاطر والتج يزات 

المالحية، والرياح والتيارات في المنطقة، والمعالم 

 ونقاط العالّم الساحلية.

 بحسب المكان وطريقة التثبيت  )أ( 

ف ي إما أن تكون ساحلية وُمقامة على الشري  

الساحلي كالمنارات والفنارات، واألنوار المالحية، 

والعالّمات الساحلية وخطوط المحاذاة أو العبور، وإما 

طافية يتم تثبيت ا بخطاطيف أو أثقال على القاع 

 كالفنارات العائمة، والعوامات، والشواخص.

 بحسب الغاية وال دع  )ب(

وتُقسم إلى وسائ  تحديد الموقع، ووسائ  تعليم 

الممرات المالحية وخطوط السير، ووسائ  اإلبحار في 

الضباب، ووسائ  تعليم األخطار المالحية وتحديد 

 المناطق الخطرة على المالحة والمناطق الممنوعة.

 بحسب مدى العمل.  )ج(

وهي إما بعيدة المدى كالمنارات والفنارات العادية 

والالسلكية، والوسائ  الفنية الخاةة، وإما قصيرة 

المدى كالعاّلمات المالحية، والعوّامات، والشمندورات، 

 والشواخص البحرية.

 بحسب تج يزها الفني.  )د(

وتُقسم إلى وسائ  مرئية ُمنارة أو غير ُمنارة، ووسائ  

خاةة ومن ا الوسائ  الصجوتجيجة، والج جيجدروةجوتجيجة، 

 والراديوية.

 

 

تُعد منظومة عوامات ا تجاهات الجغرافية 

المعتمدة من الرابطة الدولية  cardinal buoys األربعة

أبس  من سابقت ا،  IALA System   لسلطة الفنارات

و  تُلزم استخدام عوامات وشواخص خاةة، بل 

تشترط أن تكون عمودين في أعالهما مخاري  سوداء 

كما بالشكل بحسب ا تجاهات الجغرافية األربعة أما 

اإلنارة فتكون وميضاً أبيض اللون لكل العوامات بتواتر 

ومضة بالدقيقة، أو سريع  213اختياري سريع جداً 

 ومضة بالدقيقة.    13
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ُتصنف وسائ  اإلرشاد المالحية وفقاً 
 لخصائص ا المختلفة كما يلي: 

   عوامات ا تجاهات األربعة
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كما اعتمد عدد مرات تكرار الوميض بما يتطابق مع 

األرقام المسجلة على محي  ميناء ساعة اليد بالنسبة 

إلى اتجاهات المنطقة المراد تحديدها كما يلي: 

العوامة الشمالية )وميض مستمر(، العوامة الشرقية 

) ثالث دفعات من الوميض(، العوامة الجنوبية ) ست 

 دفعات(، والعوامة الغربية )تسع دفعات(. 

وهناك عدد كبير من دول العالم لم يعتمد 

، وما يزال يعتمد الطريقة IALA System منظومة

وهي  القديمة في تحديد ا تجاهات الجغرافية األربعة

   كما يلي:

  :العوامة الَشمالية والجنوبية 

وهي عوامة أو شمندورة، بجانب ا شاخصة تحمل مثلثاً 

ومضة حمراء بالدقيقة، تشير  21أحمر مقلوباً، تُصدر 

إلى ضرورة ترك ا باتجا  الشمال الجغرافي. أما 

العوامة الجنوبية فل ا المواةفات نفس ا ولكن مثلث ا 

أسود غير مقلوب، وومضات ا باللون األةفر، وتشير 

 إلى ضرورة ترك ا باتجا  الجنوب. 

  :العوامة  الشرقية والغربية 

وهي عوامة أو شمندورة، بجانب جا شجاخصجة تجحجمجل 

ومضجة حجمجراء  14مثلثين أحمرين متقابلين، وتُصجدر 

بالدقيقة، تشير إلى ضرورة ترك ا باتجا  الشجرق. أمجا 

العوامة الغربية فل ا المواةفات نفس ا، ولكن مثلثي جا 

أسودان ومتطابقان بقاعدتي مجا، وومضجاتج جا بجالجلجون 

        األةفر، وتشير إلى ضرورة ترك ا باتجا  الشرق.

 عوامات تعليم األخطار المنعزلة 

توضع عادة فوق منطقة األخطار الصغيرة المساحة 

مباشرة، ويمكن المرور من أي منطقة حول ا، وتكون 

سوداء اللون وحول ا حلقات باللون األحمر، وفي 

األعلى كرتان سوداوان، وتصدر ليالً دفعتين متتاليتين 

 .من الوميض األبيض

   عوامات تعليم المحاور أو الميا  الحرة 

وهي مخصصة لتعليم محور الممر المالحي، أو للد لة 

على نقطة ا قتراب منه ، وهي عوامة كروية أو 

عمودية، تعلوها كرة حمراء، وتُدهن طولياً باللونين 

األبيض واألحمر، وتضيء ليالً بنور أبيض متكرر ثنائي 

 اإليقاع، يخبو لحظة ثم يومض طويالً .

 عوامات ا ستخدامات الخاةة 

وتخصص لتعليم مناطق أو أغراض خاةة موجودة 

على الخرائ  كتعليم منطقة رمي ردميات، أو منطقة 

أكبال أو أنابيب تحت الماء، أو منطقة مناورات عسكرية 

أو منطقة استجمام أو غيرها. ويكون شكل العوامة 

، X اختيارياً غير أن لون ا أةفر، وفي أعالها عالمة

وتُصدر ليالً وميضاً أةفر مستمراً يميزها من غيرها من 

العوامات، ويمكن أن تُكتب على العوامة أرقام أو أحرع 

  تشير إلى ماهية المنطقة.

ولتعليم األخطار المالحية التي لم تُذكر في المراجع 

المالحية، أو يتفق علي ا دولياً بعد، وتستعمل وسائل 

تحذير مزدوجة مع العوامة الرئيسية لزيادة الوثوقية، 

 ويثابر على ذلك حتى ةدور تعميم دولي بشأن ا.
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 اعدا د 0 أماني عاشور 

 

" الجواز اللوجستي العالمي" هي مجبجادرة أطجلجقجتج جا 

دبي لرب  المراكز التجارية حول العالم وتعزيز الجتجججارة 

بين الدول، وتست دع  عدة مزايا ، من ا خفض الجكجلجفجة 

واختصار الوقت، فضال عن تسريع عمليات الجتجخجلجيجص 

الجمركي، وقيام الدول األعضاء بتبادل الجخجبجرات بجمجا 

  يس م في تس يل التدفقات التجارية حول العالم. 

وتم إطالق "الجواز اللوجستي العالمي" كبرنامج دعجم 

فني حيث تتوافر مزايا للتجار ووكالء الشحن كجلجمجا زاد 

 حجم التبادل التجاري مع مراكز التجارة األعضاء. 

وت دع دبي من المبادرة إلى التغلب عجلجى الجحجواججز 

التجارية غير الجمركية، مجثجل عجدم كجفجاءة الجخجدمجات 

اللوجستية والتي تُحّد حاليًا مجن نجمجو الجتجججارة بجيجن 

األسواق النامية، وتحقجيجق قجيجمجة مضجافجة لجلجتجججار 

والمستثمرين وشركات الشحن بتخجفجيجض الجتجكجلجفجة، 

وتأكيداً على دور دبي المحوري كحلقة وةل لجلجتجججارة 

العالمية ومحرك دفع في اتججا  تجيجسجيجر الجمجقجومجات 

   الالزمة لتس يل التدفقات التجارية حول العالم. 

ويعد الجواز اللوجستي منصة تكنولوجية تجمع طجيجران 

اإلمارات والجمارك العالمية وموانئ دبي باإلضافة إلجى 

غيرها من المجموعجات، بج جدع إعجادة رسجم  مسجار 

التجارة العالمية، وتوظيف التكجنجولجوججيجة فجي الجربج  

اللوجستي، واستخدام البنية التحتية لدبجي مجن أججل 

مساعدة التجار، وتحويل دبي إلى بجوابجة لجوجسجتجيجة 

عالمية، عن طريق التكنولوجية الحديثة واألتمتة و إدارة 

 البيانات الضخمة".

 

أول دولة في ججنجوب شجرق آسجيجا  إندونيسياأةبحت 

( WLPتنضم إلى جواز السفر اللوجستي الجعجالجمجي )

كجزء من الج ود إلطالق تحديث إلمكانجيجات سجلجسجلجة  

 التوريد لدي ا وتحسين العالقات مع اإلمارات العربية 

 -ماهية الجواز اللوجستي العالمي: 
المتحدة ،كما ش دت جلسة مناقشة المبادرة  الجتجي 

تم عقدها حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وقجيجادات 

-الجنجوبجيجة»من الدول الرئيسة عبر الممرات التجارية 

التي تركز علي ا المبادرة حالجيجاً، وتشجمجل:  «الجنوبية

كولومبيا والبرازيل من أميركا الالتينية، إثيوبيا ونيجيريجا 

ورواندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي من القارة األفريقية، 

. كما علق المسؤولون وال ند وتايالند وفيتنام من آسيا

والمديرون التنفيذيون خالل مشاركت م في نجقجاشجات 

الجلسة بأن ثمة حاجة إلى بناء نموذج جديد للجتجججارة 

على أساس نظرة أكجثجر شجمجولجيجة لج جذا الجقجطجاع 

وا ستفادة بصورة أكبر من مخرججات الجتجكجنجولجوججيجا 

وأدوات السياسة العامة الجديدة، مشيديجن بجمجبجادرة 

الجواز اللوجستي العالمي، حيث أبدى معظم الحضور 

موافقت م على ا نضمام إلى المبادرة بصجورة فجوريجة 

ا نضمام إلى الجمجبجادرة ، فجيجمجا  السنغالكما تعتزم 

 الي ا رسمياً .  كازاخستانانضمت 

توفر المبادرة مجججمجوعجة مجن الجفجرص لجلجشجركجات 

والحكومات من أجل تعزيز الخطوط التجاريجة وتجطجويجر 

خطوط جديدة مع إطالق أول برنامج  لوجستي يجوفجر 

مزايا فريدة لوكالء الشحن والتجار . ولجطجالجمجا كجانجت 

الصادرات والتجارة في دول آسيا وأفريجقجيجا وأمجيجركجا 

الالتينية تعتمد بشكل كبير علجى الجدول الجمجتجقجدمجة 

وبقيت محدودة فيما بجيجنج جا ولجذلجك يجمجثجل الجججواز 

اللوجستي العالمي مبادرة لتلك المناطق لجتجسج جيجل 

عملية تنويع التجارة في المنتججات الجحجالجيجة وزيجادة 

الحصص السوقية في المنجتجججات الجرئجيجسجيجة بجيجن 

 ا قتصادات النامية األخرى

https://www.emaratalyoum.com /  https://www.alittihad.ae 

 أبرز الدول المشاركة

 الفوائد المنتظرة من الجواز اللوجستي
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يشير مف وم التنّمر اإللكتروني إلى السلوك العجدوانجي 

وغير المرغوب فيه والذي يقوم على استخدام شجبجكجة 

اإلنترنت إللحاق األذى باآلخرين واإلساءة ل م؛ من خالل 

نشر أو مشاركة محتوى سلبي وضاّر عن شخجص مجا، 

ويتضمن مشاركة وتبادل المعلومات والصور الشخصية 

لشخص مما يعرضّه للسوء واإلهجانجة واإلحجراج، كجمجا 

تتضمن م اجمة األشخاص وت ديدهم وغير ذلك، وذلجك 

من خالل استخدام األج زة الجرقجمجيّجة مجثجل الج جاتجف 

المحمول، والحاسوب، والرسائل النصية، والتطبيجقجات، 

وعلى وسائل التواةل ا جتماعي والمنجتجديجات وغجيجر 

ذلك الكثير، ومن أكثر المواقجع الجتجي يجتجعجرض فجيج جا 

األشخاص للتنمر اإللكترونجي هجو مجوقجع فجيجسجبجوك، 

وتويتر، وإنستجرام، وسناب شات، والبريد اإللكتجرونجي؛ 

 ياهو أو ال وتميل.

 

مع اتساع دائرة التنّمر اإللكتروني أةبح يشكل ت جديجداً 

حقيقياً على األشخاص الذين يتعرضون له، فطالمجا أن 

الضحايا لدي م القدرة على الجوةجول إلجى الج جاتجف أو 

شبكة اإلنترنت ف م مجعجرضجون لجإلجسجاءة واألذى مجن 

المتنمرين، وبالتالي ف م يشعرون بجالجخجوع والجقجلجق 

دائماً، وربما يؤدي ب م األمر إلى التفكير با نتحار وربمجا 

ا نتحار فعلياً، فالعيش في الخوع والجخجججل هجو أمجر 

  خطير جداً يخلّفه التنمر اإللكتروني.

 

مع اتساع استخدام الشبكة المعلوماتية )اإلنتجرنجت( 

في مختلف المعامالت ودخول جميع فئات المجتجمجع 

إلى قائمة المستخدمين، بدأ في الجظج جور الجتجنجمجر 

اإللكتروني وتطور مع الوقت وتجعجددت ةجور ، مجن 

 :أشكال وةور التنمر اإللكتروني

رسائل الت ديد التجي تصجل مجن مصجدر مججج جول          -

إلى البريد أو الحساب الشخصي في تجطجبجيجق مجا  

 وتكرار الفعل.

التعليقات غير الالئقة اجتماعياً وأخالقياً على ةورة  -

خاةة، أو مقال أو فيديو مجنجشجور عجلجى اإلنجتجرنجت 

 . وتداوله بين أوساط المجتمع

التصوير من غير علم الطرع اآلخر ونشر ةور   -

على وسائل التواةل المختلفة ب دع إلحاق       

 .اإليذاء به

نشر ةور حقيقية أو معدلة يبدو في ا الطرع اآلخر   -

 في وضع   يرغب لآلخرين في مشاهدته. 

نشر شائعة أو معلومات عن الطرع اآلخر ب دع   -

 اإلساءة أو تشويه السمعة.

حقوق الملكية الفكرية وتخريب المعلومات وسوء   -

 .استخدام ا

التجسس من خالل تطبيقات ةممت ب دع اختراق  -

 .الخصوةية
الدخول الغير مصرح وغير القانوني للشبكات ب دع 

 .اإلساءة لآلخرين

التحايل وتسريب معلومات   يرغب الطرع اآلخر  -

 مطلقاً في اطالع أحد علي ا.

 

 التنّمر اإللكتروني  مف وم

 آثار التنّمر اإللكتروني على األفراد 

 بعض أشكال التنمر اإللكتروني
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أن شبكة اإلنترنت استخدمت فجي بجدايجتج جا بشجكجل 

رئيسي في تبادل المعلومات والبيانات، أما اآلن فجقجد 

اتسع وتنوع استخدام اإلنجتجرنجت حجتجى  أةجبجح مجن 

الصعب حصرها، وهذا القول مع مطلع التجسجعجيجنجيجات 

الميالدية حيُث ظ ور مجا يسجمجى شجبجكجة الجنجسجيجج 

وذلك بسبب التطور ال ائل  World wide webالعالمية 

في تقنية المعلجومجات وا تصجا ت والجذي أدى إلجى 

 انتشار وتعدد وتنوع استخدام الشبكة.

عاما  03م ش د العالم ما يقارب 1321م إلى 2113منذ 

من التقدم التقني وثورة ا تصا ت وتجطجور الجحجاسجب 

والذكاء ا ةطناعي ال ائل، ول ذا العديد مجن الجفجوائجد 

والبحوث العلمية التي غيرت مجريات حجيجاة الجبجشجر، 

ولكن كما أن في الحياة الواقعية خيٌر وشر كجذلجك هجو 

عاماً تقريبا كجانجت  03في الحياة ا فتراضية خيٌر وشر، 

مليئة بالمنجزات ال ائلة، والُجنح الخارقجة الجتجي فجي 

 كثير من ا لم يتم التوةل إلى الجاني.

كما أن هناك أنواع الوسائل المستخدمة في الجتجنجمجر 

اإللكتروني التي تجعجد أداة الجججريجمجة فجي الجعجالجم 

 ا فتراضي ويمكن أن نذكر من ا:

    * المراسلة الفوري باستخدام البرامج أو التطبيقات          

  .المختلفة

  * البريد اإللكتروني.

 * التراسل النصي.

 .* مواقع شبكات التواةل ا جتماعية

 * غرع المحادثات )الدردشة(.

 .* المدونات المختلفة

 موضوع معين(. )تستخدم للتعليق على الحوار * لوحات

 * ألعاب اإلنترنت.

 

 

أشكال متعددة للتنمر اإللكتروني ينجتجج عجنج جا أضجرار 

مختلفة الدرجات، وأغلب الدراسات التي أجريت كانجت 

على طالب المدارس وفئة المراهقين بالتحديد، حجيجُث 

تكون التغيرات النفسية والجسمية لدي م فجي أوجج جا 

وتعرض م لصدمات عاطفية كبيرة، واستعدادهم للقيام 

بأية ردة فعل اتجا  الطرع المتنمر، من هجذ  األضجرار 

 يمكن أن نذكر:

 * فقدان المعلومات والبيانات ال امة.

 .* اختراق األنظمة والقوانين

 

* يؤدي إلى تفكير الضحية في المشكلة مما يسجبجب 

 له تأخر دراسي أو فقدان عمله أو عالقته ا جتماعية.

 * التش ير باآلخرين والسخرية من م.

 * العزلة عن المجتمع المحي ..

 * فقدان كلمات الدخول الخاةة والحسابات الم مة.

* قد يقوم المتنمر بالدخول الغير مشروع على الصجور 

 الخاةة باآلخرين ونشرها دون علم م.

 * اختراق ال واتف الذكية.

في الغالب يتسبب المتنمر باإليذاء النفسي للطرع *  

 .اآلخر
 

 

   تججلججَم نججفججسججك فجج ججي لججيججسججت غججلججطججتججك -2

بغض النظر عما يقوله أو يفعله الجمجتجنجمجر، يجججب أ  

تخجل من نفسك أو ما تشعر به، فالتنجمجر يجأتجي مجن 

 الشخص الذي يعاني من مشكلة، وليس مجنجك أنجت.

 

 حجاول أن تجرى الجتجنجمجر مجن مجنجظجور مجخجتجلجف -1

فالمتنمر هو شخص غير سعيد، ومجحجبج ، ويجريجد أن 

يتحكم في مشاعرك بحيث تشعر بالسوء الذي يشجعجر 

 بجججه. لجججذلجججك   تجججمجججنجججحجججه هجججذا الجججرضجججا.

 

   تججغججرق نججفججسججك فججي حججادث الججتججنججمججر -0

  تجعل حادث التنمر أسوأ من خالل التعليق علجيجه أو 

قراءة رسائل التنمر عبر اإلنترنت مراراً وتكراراً. بد ً من 

ذلك، احذع أي رسائل وركز على التجارب اإليجججابجيجة 

في حياتك. هناك العديد من األشياء الرائعة عنجك، لجذا 

 كججن فججخججوراً بججمججا أنججت عججلججيججه ودع أذاهججم.

 

 تججججعججججلججججم كججججيججججفججججيججججة إدارة الججججتججججوتججججر -4

إن العثور على طرق ةحية لتخفيف التوتر الناتجج عجن 

التنمر يمكن أن يجعلك أكثر مجرونجة حجتجى   تشجعجر 

بالتجربة السلبية، فالتمارين الرياضية والتأمل والتحدث 

اإليجابي عن النفس واسترخجاء الجعجضجالت وتجمجاريجن 

 التنفس كل ا طرق جيدة للتغلب على ضغوط الجتجنجمجر.

 

 قضاء بعض الوقت في فعل األشياء التي تستمجتجع          -2

ب ا كلما زاد الوقت الذي تقضيه في األنشطجة الجتجي  

مثل ممارسة الرياضجة والج جوايجات   –تجلب لك المتعة 

المفيدة، والجلوس مع األةدقاء الذين   يشاركون في 

سجيجقجلجل مجن أثجر  -التنمر عليك، على سبيل المثال 

 التنمر الشخصي أو اإللكتروني في حياتك.
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 وسائل التنمر اإللكتروني

 األضرار الناتجة عن التنمر اإللكتروني

 أساليب عالج التنمر اإللكتروني

 المصادر :

 https://www.new-educ.com 

https://www.sehatok.com/ 
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