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 إػذاد 0 وفـبء شطب 

 
A Quarterly E-Publication by DPA 

زيارة هامة للفريك مهندس كامل الوزير وزير 
 النمل لميناء دمياط لمتابعة المشروعات الجارية .

 1212وىفمبز 12 

في اطار متابعه مشروعات النمل البحري التي يتم تنننفنين هنا 

في كافه الموانا البحريه لام  الفريك مهندس كامل النوزينر 

وزير النمل بزيارة ميناء  دمياط لمتابعة معدالت تنفنين  عندد 

من المشروعات الحالية و والخطط الزمنننينة لنلنمنشنروعنات 

المستمبلية بالميناء حيث كان في اسنتنمنبنالنه النلنواء بنحنر   

 وليد عوض ربيس مجلس إدارة هيبة ميناء دمياط .

بدأت الزيارة بعرض تمديمي عن آخر المستجدات النخنا نة  

بالمشروعات الجاري تنفي ها بالميناء لدمه ربنينس النهنينبنة 

ثم لام وزير النمل  برفع  العلم عنلنأ أحندث ثناث لناطنرات 

بحرية جديدة انضمت منإخنراأل طسنطنول وحندات النخندمنات 

البحرية بميناء دمياط وهأ الماطرات ) هداية ، سنلنينمنان ، 

 الح ( والتي تم بنابها بالشركة الم نرينة ال ناب وبننناء 

طن وتنبنلن   06السفن ،وحيث ت ل لدرة شد كل منها  إلأ 

م و بنعنرض  53عمدة  ويبل  طول كل منها  21سرعتها  

م و مزودة  بمننونومنة منكنافنحنة  3.56م و غاطس  22.3

حريك و أجهزة ماحية متطورة  ولد تم التعالد علأ الثناث 

لاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استمبال سفن نمل الناناز 

المسال من محطة االسالة بالميناء وك ا النزينادة النمنتنولنعنة 

في سفن الحاويات من اطجنينال النجنديندة منع بندء تشنانينل 

 ( . 2محطة الحاويات ) تحيا م ر 

ثم لنام النوزينر بنجنولنة منينداننينة تنفنمند خنالنهنا عندد منن 

المشروعات الجاري تنفي ها بالميناء بدأها بمتابعة منعندالت 

والنتني   2تنفي  مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا م ر 

 مليون حاوية  4ي ل طالتها الم و   إلأ  اكثر من 

منتنر  21م و وبعمك  2796مكافبة وأطوال أر فتها إلأ 

و لنن  1ألن  م 726باالضافة إلأ ساحة خلفية  بمساحة 

ضمن إنشاء محور دمياط اللنوجنينسنتنأ النمنتنكنامنل والن   

يتضمن منوومة متكاملة للنمل متعدد النوسنابنط لنلنحناوينات 

يطبك بها أحدث النوم في مجال تنكنننولنوجنينا النمنعنلنومنات 

و لن لخدمة حركة ال ادرات النمن نرينة ومنواكنبنة تنزايند 

حركة الحاويات المتداولة بالموانا وهنو النمنشنروع الن   

سيحول ميناء دمياط إلأ مركز عالمي لحاويات التنراننزينت 

 في البحر المتوسط .  

كما تفمد مشروع تطنوينر ورفنع كنفناءة ) حناجنز اطمنوا  

م  وإنشاء  حناجنز  2303الشرلأ ( بإضافة امتداد بطول 

م بهد  خنفنض ننفنمنات  5066أموا  غربأ جديد  بطول 

ال يانة السنوية وتمليل منعندالت االطنمناء  وكن لنن تنفنمند 

( النجنديندة  1مولع إنشاء مشروع محطة ) تنحنينا م نر 

متعددة اطغراض خل  الحناجنز النانربنأ بنؤطنوال ار نفنة 

 1م و وهير خلفأ بمساحة ملنينون م 29م وعمك  5516

أل  والتي ستساهم في زيادة طالة التداول بنمنمندار   14تمريبا

أل لنمنواجنهنة النزينادة النمنتنولنعنة لنتنداول  مليون طن سننوينا

البضابع بالميناء .وفي ختام جولته تفمد وزير النمل منولنع 

منتنر وسناحنة خنلنفنينة  066مشروع إنشاء ر ي  بطول 

أل  منتنر منربنع واطنلنع عنلنأ منخنطنط االسنتنانال  196

 المستمبلي للمشروع.

ووجه الوزير بالعنمنل عنلنأ مندار السناعنة وتنننفنين  كنافنة 

أل لنمنيناسنات النجنودة النعنالنينة وااللنتنزام  المشروعنات وفنمنا

 بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة المشروعات مشيراأل إلأ 

ان الحكومة الم رية ممثلة في وزارة النننمنل تنننفن  خنطنة 

شاملة   لتحميك الهد  االكبر وهو تحنوينل م نر لنمنركنز 

عالمي للتجاره واللوجستيات و لن من خال تطوير لنطناع 

النمل البحري  وتطوير كنل النمنواننا النبنحنرينة منن خنال 

االستفادة من المولع الجارافي للموانا الم رية، وتعونينم 

الميزة التنافسية للموانا الم رية لخدمة التجارة الدولينة، 

وزيادة ح تها من تجارة الترانزيت واالستفنادة النمن نو  

 من التسهيات المتاحة بالموانا.

وأكد اللواء بحر  وليد عوض ربيس مجلنس إدارة هنينبنة 

ميناء دمياط أن تنفين  هن ه النمنشنروعنات بنمنيننناء دمنيناط 

النمن نرينة  الهد  منه، تعويم الميزة التنننافسنينة لنلنمنوانني

لنخنندمننة الننتنجننارة النندولننيننة، وزيننادة ح ننتننهنا مننن تننجننارة 

الننتننرانننزيننت، واالسننتننفننادة الننمنن ننو  مننن الننتننسننهننيننات            

 المتاحة بالمواني.
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مليار جنيه التكلفة  2.4 :ربيس سبيشيال جروب 
 السادات و المتولعة لمينابي دمياط الجا 

 1212وىفمبز   12  

كش  المهندس دمحم أسعند، ربنينس منجنلنس إدارة شنركنة 

سبيشيال جروب للتجارة واالستثمار، النتنأ تنتنولنأ لنينادة 

تحالفأ تنفي  مينابي دمياط والسادات الجا ، أن النتنكنلنفنة 

منلنينار جنننينه،  2.4المتولعة للمشروعين لند ت نل إلنأ 

مننلننيننار  2.1مننلننيننون لنن ول، و 166مننوزعننة بننوالننع 

 .«السادات»لـ

ستنسنلنم دراسنة منيننناء  «سبيشيال جروب»وأضا  ، أن 

، الفنتناأل 1611بدالأل من مارس  1612دمياط نهاية نوفمبر 

إلننأ أن الننتننحننالنن  الننمنننننفنن  لننلننمننشننروع يضننم شننركننات: 

سبيشال، المابضة للنمل البحر  والبر ، ودمياط لتنداول »

 .«الحاويات، ونيو ماستر فضا عن  أوشن إكسبريس

وتولع أن يتم تسليم دراسات ميناء السنادات عنلنأ أل نأ 

تمدير نهاية العام الحالأ كونه مشروع أكبر من نويره فنأ 

سبيشنينال، ومنجنمنوعنة مندكنور، »دمياط، ويضم التحال  

وأوشنن إكسنبننرينس، ودار منان، والنمننابضننة لننلن ننوامننع، 

  «وشركة كا دورا اطوكرانية

، تشمل تننفنين  عندد كنبنينر «سبيشيال»ولفت إلأ أن مهام 

مننن االجننراءات، أولننهننا إعننداد كننافننة النندراسننات الننازمننة 

للمشروعين، وعمل التنويم بين كيانات كل تحالن ، فضنا 

عن تؤسيس الشركة التأ ستتولنأ إدارة النمنشنروع فنينمنا 

بعد، وتنرتنينب نسنب النمنسناهنمنينن والنتنكنلنفنة االجنمنالنينة 

للمشروع والتنسيك الخارجأ بين النبنننون إ ا كنان هنننان 

 تمويات خارجية.

فنداننا،  23وأوضح أسعد أن مساحة ميناء دمياط ستكون 

آال  حناوينة، الفنتنا إلنأ أن تنكنلنفنة النمنشنروع  3بطالة 

منخفضة عن السادات نوراأل لحجم المنسناحنة، ولنربنه منن 

ميناء دمياط البحر  اطمر ال   ال يتطلب إلامة خنط سنكنة 

 أكتوبر الجا . 0حديد علأ غرار ميناء 

ولفت إلأ أنه ممرر تنفي  المشروع خال عام منن تسنلنينم 

الدراسة ، مشيرا إلأ أنه مستنهند  أن ينتنم إننهناإه لنبنل 

إ ا تنم إننهناء كنل االجنراءات، السنينمنا منع  1611نهاية 

 توجيهات الفريك كامل الوزير.

اال ان ميناء دمياط يسجل  27رغم ازمة كوفيد 
نشاطا ملحووا فأ حركة السفن للحاويات 

 1612والبضابع عامه فأ اكتوبر 

نشاطا كنبنينرا فني  1612شهد اطسبوع االول من اكتوبر 

حركة السفن )حاويات وبضابع عامة(، واستنمنبنل وغنادر 

عشننرات السننفننن الننمننحننمننلننة بننالسننلننع الننمننخننتننلننفننة، حننيننث 

سفينة خال تلن النفنتنرة وأوضنح  210مع  الميناء تعامل

رأس  0111المركزاالعامأ للميناء أن الميناء استمنبنل 

 93965طنننا و 1799ماشية حية بإجمالني وزن بنلن  

طننن فننول  0023طنن  رة، و 59500أطنننان لنمننح، و

كننمننا اسننتننمننبننل الننمننيننننناء .طننن نننواتنن  16225 ننويننا، و

طنن  4072طن خردة، و 44113طن حديد، و 51215

طنن نناتن   44666طن أباكاش، و 7066خشب زان، و

وأشنار إلنأ أن .طنن خنبنث أفنران 3666حرق أفنران و

الميناء لنام بنتن ندينر عشنرات ا ال  منن اططنننان منن 

 1246طنن فنوسنفنات، و 95666السلع المتنوعة مثل 

كما لنام النمنيننناء أيضنا .طن رمل 23143طن أسمنت، و

طن كسب فول  23636طن موالس، و 11366بت دير 

طنننن  50030أطنننننننان ننننتنننرات، و 2365 نننوينننا، و

وأضا  المركز أن حنركنة ال نادر منن النحناوينات .يوريا

حاوية مكافبة، بينننمنا بنلن  عندد النحناوينات  3071بلات 

حنناويننة مننكننافننبننة، فنني حننيننن بننلنن  عنندد  1419الننواردة 

و كنر أن  .حناوينة منكنافنبنة 22616الحاويات الترانزيت 

حركة ال ادر من الحاويات تضمنت العديد من المننتنجنات 

 الزراعية المختلفة 

يشار إلأ أن ميناء دمياط استمبل خال اطسبوع النمناضني 

النتنأ تنرفنع عنلنم  (ARISTIDIS I( ناللة الااز المسال

منتنرا، و لنن  40مترا وبعرض  177مالطا ويبل  طولها 

ال  طن من الاناز النمنسنال. كنمنا  96لتحميل شحنة تبل  

 HOEGH» استمبل الميناء أيضا ناللة الناناز النمنسنال

ESPERANZA»   التنأ تنرفنع عنلنم النننروين  وينبنلن

مترا، لتحميل شحنة تبنلن   40مترا وبعرض  174طولها 

ال  طن من الااز المسال. وتابع اللواء بحنر  ولنيند  92

عوض ربيس الميناء عملية دخول وتنراكني السنفنينننتنينن 

  .علأ الر ي  الخاص بالمحطة
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https://almalnews.com/%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b7-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9-2/
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هيبة ميناء دمياط تبدأ فعاليات البنرامن  و النمنننح  

  التدريبية  لتؤهيل الشباب للعمل بموانيء المتوسط

 1212وىفمبز 22 

بالتعاون مع معهد تدريب الموانأء بدأت فعاليات برننامن   

التدريب لعدد من المتدربين من التنعنلنينم النفننني فني إطنار 

مشروع تؤهينل الشنبناب لنلنعنمنل فني منواننأء النمنتنوسنط   

Yep Med                     و لنننن بنننالنننتنننعننناون منننع عننندد  منننن

 :   الشنننننركنننننات بنننننالنننننمنننننجنننننتنننننمنننننع النننننمنننننينننننننننننابننننني
 

 تداول الحاويات و البضابع.لشركة دمياط -

 شركة الحلول المتكاملة للموانا. -

 شركة كايروثري إيه. -

 شركة سيسكو ترانس -

 شركة مارين لوجيستن.

 شركة سنابل . -

 شركة سي سيرفيس . -

 توكيل كادم. -

التدريبية بالشركات  للمتدربين من النطناب ي كر ان المنح 

و الخريجين لمدة  ت ل الأ  ثناثنة اشنهنر حنتنأ ينكنوننوا 

 مإهلين للعمل فأ موانأ المتوسط .

ربيس هيبة منيننناء دمنيناط ينعنمند لنمنابنه الندور  

 بممثلأ الشركات والتوكيات العاملة بالميناء

 1212ديسمبز 2 

فأ إطار حرص هيبة ميناء دمياط علنأ النتنوا نل الندابنم 

والمستمر مع الشركات والتوكيات النعنامنلنة بنالنمنيننناء ، 

ُعمد إجتماع موسع مع ممثلأ تلن الشركات والنتنوكنينات 

ترأسه اللواء بحر  أ.ب وليد عوض ربيس مجلنس إدارة 

هيبة ميناء دمياط وحضره العميد  مهندس احمند عنثنمنان 

نابب ربيس مجلس االدارة ورإسناء االدارات النمنركنزينة 

ومديرو االدارات المخت ة و ممثلين عنن غنرفنة مناحنة 

دمياط و الرلابة علأ ال ادرات والواردات  و النجنمنارن 

و شركة دمياط لتداول الحناوينات والنبنضنابنع والنتنفنتنينش 

 . البحري و وامع دمياط

حيث بدأ االجتماع بكلمة للواء  وليد عوض وجه خنالنهنا 

الشكر للحضور لما لمسه من تمديرهم للمنسنبنولنينه تنجناه 

الميناء   و العمل بروب الفريك وأوضح أنه وجه بسرعنه 

ه ا ولد تنم منننالشنة . االستجابه ط  مطالب بعد دراستها

جدول اطعمال وعرض ما اتخ  في معنونم النمنوضنوعنات 

المطروحه ، كما لام منمنثنلنو الشنركنات بنطنرب عندد منن 

الموضوعات و اطفنكنار النتنأ تسناعند عنلنأ حسنن سنينر 

أعمالهم بالميناء ووعدهم ربيس الهيبة بدراستهنا وإبنداء 

فنأ ننهناينة النلنمناء ثنمنن منمنثنلني الشنركنات . الرأي فيهنا

والتوكيات إهتمام هيبة الميناء بالنتنوا نل الندابنم منعنهنم 

بإعتبارهم شركاء فأ النجاب الن   و نل إلنينه النمنيننناء 

ولدموا الشكر علأ حرص الهيبة علأ عمد االجنتنمناعنات 

 . الدوريه  لطرب كل ما يهم المجتمع الماحأ بالميناء
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 طفرة بميناء دمياط خال نوفمبر الماضي  
% وتداول 51سفينة بنسبة نمو  136تم تستمبل 
ممارنة بنفس الشهر  %50مليون طن بنمو  5.3

 من  العام الماضي
 1212ديسمبز 2 

حممت هيبة ميناء دمياط زيادة غير مسبولة في أعداد 

 136السفن خال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلات 

سفينة خال نفس الشهر من العام  212سفينة ممارنة بـ

 .%51الماضي، بزيادة لدرها 

وأوهرت بيانات هيبة ميناء دمياط عن زيادة غير مسبولة 

في سفن البضابع العامة خال نوفمبر الماضي، والتي 

خال نوفمبر  57سفينة، ممارنة بنحو  76و لت الأ 

سفينة  07%، كما استمبلت 252بنسبة نمو  1616

سفينة خال نفس الشهر من  35لل ب الجا  ممابل 

%، وكما بلات سفن 56العام الماضي بنسبة تطور 

سفن خال نوفمبر  26سفينة ممابل  24ال ب السابل 

%، فيما بلات سفن 46من العام الماضي بنمو لدره 

سفينة خال نوفمبر  05سفينة ممابل  07الحاويات 

 .%26بنسبة نمو  1616

كما حممت الميناء معدالت لتداول البضابع بنسبة نمو 

مليون طن  5.53%، حيث تداولت الميناء 50بلات 

مليون طن خال نوفمبر من العام  1.49ممارنة بنحو 

 .%50الماضي بنسبة نمو لدرها 

وتوزعت تلن البضابع بين البضابع العامة التمليدية بوالع 

أل  طن خال  256.3أل  طن، ممارنة بنحو  150.4

%، 261نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلات 

أما ال ب الجا  فحممت الميناء خال نوفمبر الماضي 

مليون طن خال  2.20مليون طن ممارنة بنحو  2.37

%، أما 59نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 

ال ب السابل فكانت هنان زيادة غير مسبولة خال 

أل  طن ممارنة بنحو  404نوفمبر الماضي حيث بلات 

أل  طن خال نوفمبر من العام الماضي بنسبة نمو  232

 . %169بلات 

مليون طن خال  2.65أما البضابع المحواه فبلات 
مليون طن خال  2.61نوفمبر الماضي، ممارنة بنحو 

 .%2نوفمبر من العام الماضي بنسبة تطور بلات 

كما تداول ميناء دمياط خال نوفمبر من العام الجاري 

أل  حاوية  54.5أل  حاوية، موزعة بين  16لرابة 

أل  حاوية  3.1أل  حاوية  ادر، و 57.9وارد ، و

أل  حاوية  90.1حركة إضافية، و لن ممارنة بنحو 

خال نفس الفترة من العام الماضي، و لن بنسبة تطوير 

 . %4بلات 

كان لد اشار اللواء وليد عوض في ت ريح له أن هنان 

زيادة في معدالت تداول الميناء، ومن ثم هنان 

مشروعات جديدة جاري تنفي ها لزيادة الطالة 

 .االستيعابية للميناء

مشروعات جديدة باستثمارات  0و كر أنه جاري تنفي  

مليارات جنيه، و لن خال السنوات الثاث  21ت ل إلأ 

″ 2تحيا م ر ―الممبلة، أهمها محطة الحاويات الثانية 

مليار جنيه، وتم التعالد مع تحال   4.3بتكلفة مبدبية 

وأركريدون (   –شركات مماوالت هم ) المماولون العرب 

بهد  تنفي  مشروعات البنية اطساسية بالمحطة، والتي 

مترا،  21م، وبعمك  2796تتضمن إنشاء أر فة بطول

 .1أل  م 726باالضافة إلأ ساحة خلفية بمساحة 

وبحسب عوض، تستهد  الهيبة تداول مليون حاوية 

 4.3خال العام اطول من تشايل المحطة لت ل إلأ 

  مليون حاوية التي تمثل الطالة االستعابية الم وي.
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ميناء دمياط يستمبل خدمة جديدة للنخنط النمناحني  
 1611ميرسن يناير 

 1212ديسمبز 12 

يبدأ الخط الماحأ ميرسن تدشين خدمة جديدة لنمل 

الحا ات الزراعية لروسيا وأوروبا من ميناء دمياط ، 

ربيس شركة   –وكش  اللواء بحري عاء دمحم إبراهيم 

دمياط لتداول الحاويات والبضابع، عن االتفاق مع الخط 

الماحأ ميرسين للتعامل مع ميناء دمياط بتمديم خدمة 

نمل الحاويات الثاجة من دمياط إلأ روسيا عبر ميناء 

نوفوروسيان ، و لن في موسم ت دير المحا يل 

 البستانية من م ر إلأ موانا أوروبا .

وتجدر االشارة إلأ أن محطة دمياط لتداول الحاويات 

أل المرحلة الرابعة واطخيرة من  والبضابع تشهد حاليا

المشروع العماق الخاص بتدعيم أر فة الحاويات لزيادة 

مترا، مما يجعلها لادرة علأ استمبال  29الااطس إلأ 

أكبر سفن الحاويات حول العالم، كما أنه سيتم توريد عدد 

أوناش عمالة بؤحدث الموا فات وب لن ت بح محطة  5

دمياط لتداول الحاويات لادرة علأ االستمرار في المنافسة 

 ضمن أكبر الموانا في منطمة شرق المتوسط.

ميناء دمياط يستمبل أول سنفنينننة غناز بنوتناجناز 
 طنطا( –تدشينا لخط )دمياط 

 1212ديسمبز 14 

أعلن المركز االعامأ لهيبة ميناء دمياط أن الميناء 

استمبل طول مره ناللة غاز البوتاجاز السفينة             

(NAVIGATOR YAUZA التأ ترفع علم ليبريا )

م  19م وعرضها  206لادمة من الجزابر ويبل  طولها 

م.. والممرر لها أن تموم بتفري  شحنه  7.3وبااطس 

أل  طن من غاز البوتاجاز بر ي   21تبل  حوالأ 

الشركة المتحدة لمشتمات الااز تمهيدألا لضخها بالشبكة 

طنطا   –المومية للبوتاجاز ويبل  طول خط الااز دمياط 

 3666كم ويستوعب  223)محافوة الاربية( حوالأ 

 طن تمريبألا من غاز البوتاجاز.

أن  1611جدير بال كر أنه من المستهد  بنهاية عام 

أل  طن  46أل  طن بوالع  066يستمبل الميناء حوالأ 

لكل سفينة بعد نجاب عملية تفري  تلن الشحنة واختبار 

 خط الشحن وتجربة طرمبات الضخ.

ويعد تشايل ه ا المشروع بمثابة شهادة نجاب لما يتمتع 

به ميناء دمياط من إمكانيات وبنية تحتية لوية للمساهمة 

فأ تؤمين عملية ضخ غاز البوتاجاز إلأ محافوات الدلتا 

 والوجه البحر .
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تطرب مشروعين لتخزين  هيبة ميناء دمياط
 أل  متر 20بضابع ال ب الجا  علأ مساحة 

 
 1212ديسمبز 12 

طرحت هيبة ميناء دمياط إنشاء وإدارة وتشاينل و نيناننة 

وإعنادة تسنلنينم مشنروع تـنداول بضنابنع ال نـنب النجننا  

 ديمة البيبة ) مخـنازن أفنمنينـنة أو  نـنوامنع رأسنينة أو 

م انع ل ناعات الميمة المضافة ( علأ مسناحنة تنمنتنرب 

 .أل  متر مربع 20من 

وتنمسم اطرض التي طنرحنتنهنا هنينبنة منيننناء دمنيناط إلنأ 

مساحتين، اطولنأ منننهنا بنهند  إنشناء وإدارة وتشنانينل 

 26536و يانة وإعادة تسليم مخزن بمساحة ت ل إلنأ 

مترا مربعا بمنطمة المرية الفرنسية لبضابع ال ب النجنا  

 .لمدة عشر سنوات

فيما طرحت الهيبة أيضا محطة أخر  علأ مسناحنة ت نل 

أل  متر مربع بمنطمة تمسم المخازن، والوالنعنة  3.3إلأ 

خل  مكاتب المطاع اطول بنمنيننناء دمنيناط لنتنداول ال نب 

سنوات ، و لن بتؤمينن  5الجا   ديمة البيبة، و لن لمدة 

أل  جنينه، وتنزداد تنلنن النمنينمنة لنننسنبنة  266ي ل إلأ 

% من المينمنة النراسني بنهنا النمنزاد عنن مندة النعنمند 26

 .بالكامل كتؤمين نهابي للمشروع

عاوة علأ  لن تم خال ينوننينه النمناضني طنرب مشنروع 

أل  متر مربع، و لن  11تخزين أخر علأ مساحة حوالأ 

 .لمدة استاال ت ل إلأ لرابة عشر سنوات

يؤتي  لن علأ خلفية اعتماد هيبة ميناء دمياط علنأ طنرب 

اسنتنناننال لننطننع اطراضني الننتننأ لننديننهننا لننتننكننون مننحننطننات 

متخ  ة لتداول البضابع سواء في نشاط ال نب النجنا  

 .النوي  أو المخازن لميام ال ناعات  ات الميمة المضافة

وسبك أن لامت هيبة ميناء دمياط مطلع يوننينو النمناضني 

بطرب استنانال منحنطنتنينن لنلنتن ندينر بنمنننطنمنة النمنرينة 

الفرنسية، و لن بين شركات الماحة والشحنن والنتنفنرين  

 العاملة بالميناء والسوق الماحية.

وي كر أن هيبة الميناء  تموم بطنرب النمنحنطنات النتنأ تنم 

االنتهاء من مدة انتفاعها لعدد من الشركات التنأ اننتنهنت 

مدة انتفاعها باطراضأ من ناحية، عاوة عنلنأ اسنتنانال 

اطراضأ التأ لم يكن يتم اسنتنانالنهنا منن نناحنينة أخنر  

خا ة مساحات الورش المختلفة. كما طرحت الهيبنة فنأ 

آال   3مارس الماضأ علأ شركات النمناحنة اسنتنانال 

سنوات، والتأ يتم  26متر مربع بنوام حك االنتفاع لمدة 

استخدامها فأ تداول بضابع ال ب الجا   ديمة البينبنة، 

 .سنوات 26لمدة 

وعلأ جانب اخر حممت هيبة مينناء دمنيناط منعندل تنداول 

 1612مليون طن، خنال النربنع النثنالنث منن عنام  7.0

مليون طن خنال النفنتنرة ننفنسنهنا منن  1.2ممارنة بنحو 

 .%29، بزيادة لدرها 1616

وحسب بيانات حركة هيبنة النمنيننناء، فنمند تنوزعنت تنلنن 

أل  طن بضابع عامة، ممارنة بننحنو  391الحموالت بين 

منلنينون  4.9% و1ألفألا خال الفترة نفسها، بزيادة  309

منلنينون طنن،  5.7طن من ال ب الجا  ممارننة بنننحنو 

 . .%27  بنمو
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 إػذاد0 دػبء حسه

تجارب طابرات بدون طيار في ميناء أنتويرب 
 لتعزيز اطمن البلجيكي

  1612أكتوبر 3

   دخل ميناء أنتويرب في شراكة مع شركة الفضاء الجنوي

 Sabca  الجراء تجارب ميدانية لطابرة بندون طنينار ثنابنتنة

الجناحين مزودة بكاميرات لتمييم إمكانات التكننولنوجنينا فني 

 .توفير الت وير اطمني في الولت الفعلي في المولع

ه ه الطابرات بدون طيار لادرة علأ البماء في الجو طكنثنر 

من ثماني ساعات ويمكنها التماط ال ور باستخدام كنامنينرا 

ا. بناسنتنخندام هن ه النمنينزات ،  116لوية من ارتفاع  منتنرأل

تننكننون الننطننابننرات بنندون طننيننار لننادرة عننلننأ أداء الننمننهننام 

الربيسية حول الميناء مثل فحص البنية التحتية والنمنرالنبنة 

وإدارة الننحننوادث وإدارة الننر ننينن  وكشنن  االنسننكننابننات 

 .النفطية أو النفايات العابمة

غطت ال ور التي سجلتها الطابرة بدون طيار أربع حناالت 

طوارئ والعية. وشمنل  لنن حنرينك فني حناوينة ، وإننمنا  

شخص من فوق طاحونة هوابية ، وإننمنا  شنخنص غنارق 

 .في البحر.

ه ه هي النمنرة اطولنأ النتني ينتنم فنينهنا إجنراء تنجنارب "

باستخدام ه ه الطابرة بندون طنينار ثنابنتنة النجننناحنينن فني 

الميناء ، ووفمألا لبيان  نادر عنن منيننناء أننتنوينرب ، فنإن 

ا في ميننناء  ا مهمأل استخدام الطابرات بدون طيار سيلعب دورأل

 .المستمبل كوسيلة للحفاو علأ السامة

https://www.porttechnology.org 

CMA CGM  تطلك خدمة جديدة لربط اليونان
 وم ر وتركيا

  1612أكتوبر  3

عن إطاق  CMA CGM أعلنت شركة النمل الفرنسية

خدمتها اطسبوعية ، والتي ستربط شمال اليونان بم ر 

اليونان  - GETEX اسم الخدمة الجديدة هو.وجنوب تركيا

من  1612أكتوبر  3وبدأت في  -م ر تركيا إكسبريس 

 .ميناء سالونين ، ثاني أكبر ميناء للحاويات في اليونان

 -ستكون الدورة الكاملة للخدمة الجديد هو سالونين 

سالونين  -مرسين  -االسكندرية الدخيلة  -دمياط 

سينشر خط الحاويات   وستكرر الخدمة كل عشرة أيام.

 136ال ي يتخ  من مرسيليا ممراأل له سفينة واحدة بسعة 

TEU تهد  ه ه الخدمة إلأ تعزيز االت ال  من شمال .

ووسط اليونان وأوروبا الشرلية إلأ م ر وجنوب تركيا 

واالت ال المباشر والسريع بين جنوب تركيا واليونان و 

 دول أوروبا الشرلية.

وأشارت شركة الشحن الفرنسية إلأ أن ولت عبور 

المحيط من سالونين إلأ دمياط سيكون يومين ، إلأ 

مرسين خمسة أيام ، بينما ستكون هنان حاجة لثاثة أيام 

 من مرسين إلأ سالونين.

https://container-news.com/ 
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اتفالية لتطوير أول محطة لتوليد وتخزين اطمونيا 
 في ميناء روتردام

  1612أكتوبر  1

تتوا ل الجهود لبناء البنية التحتية الازمة لدعم وهور 

اطمونيا كم در طالة بديل لل ناعات البحرية وغيرها. 

كخطوة أخيرة في بناء سلسلة التوريد ، ستعمل شركة     

(Horisont Energi)  التي تخطط النتا  اطمونيا ،

الزرلاء في شمال النروي  ، مع شركة تخزين ال ب 

علأ تطوير محطة ومنشؤة  (Koole Terminals)السابل 

ا النما     تخزين في ميناء روتردام. ستاطي االتفالية أيضأل

الفنية والتجارية لتخزين منتجات اطمونيا وحلول الخدمات 

والتمنيات لمزيد من التوزيع لتلبية الطلب المتولع في 

ا طن   شمال غرب أوروبا  (Horisont Energi)"نورأل

وشركابها يعملون من أجل تطوير أول مشروع أمونيا 

نوي  علأ مستو  أوروبا ، فمن الضروري إلامة 

عالات مع شركاء التخزين والتداول والنمل الربيسيين في 

المنطمة ، لضمان و ول اطمونيا النويفة إلأ جميع 

 العماء المحتملين.

ا عن اتفالية  (Horisont Energi)أعلنت شركة  مإخرأل

، أكبر منتجين  (Vår Energi)و  (Equinorتعاون مع )

للنفط والااز البحري في منطمة بحر بارنتس ، بشؤن 

، وهو أول  (Barents Blue)التطوير المشترن لمشروع 

مرفك إنتا  واسع النطاق في أوروبا ل مونيا الزرلاء. 

علأ استخدام الااز  (Barents Blueيعتمد مشروع )

الطبيعي والمياه النويفة والطالة المتجددة النتا  اطمونيا 

النويفة ، وهو أحد الاازات ال ناعية الربيسية 

المستخدمة عالميألا في لطاع اطسمدة والكيماويات وهو 

نالل فعال للااية للهيدروجين ، مما يجعله أكثر ولود واعد 

الزالة الكربون من المطاع البحري. أثناء عملية االنتا  

في م نع بارنتس بلو ل مونيا ، سيتم التماط أكثر من 

في المابة من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل  77

دابم في خزان بوالريس البحري أسفل لاع البحر لبالة 

 ساحل فينمارن.

https://www.maritime-executive.com/ 

الموانا اطمريكية تستعد بمشروعات لتحديث 
 البنية التحتية بموانيها

  1612أكتوبر  22

تتمتع الموانا في جميع أنحاء الواليات المتحدة بحاجتها 

الدابمة لبنية تحتية لوية وحديثة ، ويموم مسإلي 

الموانا في العديد من الواليات بإعداد عدة مشروعات 

 لتحديث البنية التحتية لديها. 

إن موانا أمريكا في حاجة ماسة إلأ التحديث والتوسع 

 واال احات لتول مواكبة للتطور العالمي . 

وبسبب المساهمات االلت ادية التي تمدمها الموانا 

لالت اد اطمريكي ، ال يمكن للمسإولين تجاهل أو تؤجيل 

 .ه ه المشروعات اطساسية

إ ا ألر الكونجرس مشروع لانون البنية التحتية ، 

فستتوفر المليارات من التمويل الفيدرالي لمشروعات 

ولكن حتأ ه ا المبل  لن ياطي علأ اطرجح  -الموانا 

تكالي  االحتياجات اطكثر أهمية . خ  ت معوم 

الواليات مبال  كبيرة من التمويل ، ويجري النور في 

إلامة شراكات بين المطاعين العام والخاص لبعض 

 مبادرات الموانا.

العديد من  1615-1611تحدد خطة ميناء تكساس  

ولكي  يخضع كل ، المشاريع عالية الميمة  ات اطولوية

ميناء ربيسي في تكساس طعمال التطوير والتحديث  

مليار دوالر  5.0ستكون هنان حاجة لتوفر حوالي 

 للوالية لتاطية أعمال التطوير. 

 233.3تسعأ هيبة ميناء كوربوس كريستي إلأ إنفاق 

مليون دوالر علأ ثاثة مشاريع ر ي   ب سابل في 

 30عمر اطر فة محطة أفيري بوينت. يبل  متوسط 

ا ، وتعاني من تدهور شديد في المكونات الربيسية  عامأل

 .وال يمكنها استيعاب سفن سويز ماكس الكبيرة 

مليون  02.0يخطط ميناء بومونت النشاء ر ي  بميمة 

ا علأ تحميل وتفري  السفن الضخمة.  دوالر سيكون لادرأل

سيحتوي المشروع علأ ممر للمشاة وطرق و ول 

 .وخطوط أنابيب

مليون دوالر  06.9يحتا  ميناء جالفستون إلأ إنفاق 

ال اب البنية التحتية المتضررة والمتدهورة. سيشمل 

نطاق ه ا المشروع علي أعمال التكرين و ك لن تحسين 

شبكات  ر  مياة االمطار، وتركيب ر ي  مرن ، 

 .واستبدال الحاجز التال 
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 CDC تعاون بين موانا دبي العالمية ومجموعة
 النشاء من ة استثمار في إفريميا

1612اكتوبر  25  

، مإسسة  CDC انضمت موانا دبي العالمية إلأ مجموعة

التمويل و التنمية التي تتخ  من المملكة المتحدة ممراأل لها 

، النشاء من ة جديدة لاستثمار في الموانا والخدمات 

 .اللوجستية في جميع أنحاء إفريميا

تساهم موانا دبي العالمية مبدبيألا بح  ها في ثاثة 

موانا لابمة في داكار )السناال( ، السخنة )م ر( 

وبربرة  )ال ومال( ، وتتولع استثمار مليار دوالر أخر  

يتولع أن    عاوة علأ  لن    .خال السنوات المليلة الممبلة

مليون دوالر علأ مد   466تستثمر المن ة ما ي ل إلأ 

 .السنوات المليلة الممبلة

ستستثمر المن ة في الموانا ، ومحطات الحاويات ، 

والمناطك االلت ادية ، وغيرها من الخدمات اللوجستية 

في جميع أنحاء إفريميا لزيادة التجارة ، وخلك فرص عمل 

 جديدة وتوسيع الو ول إلأ السلع اطساسية.

ستساعد ه ه المن ة رواد اطعمال والشركات علأ 

تسريع النمو من خال الو ول إلأ طرق تجارية موثولة 

، وستساعد المستهلكين اطفارلة علأ االستفادة من 

الموثولية المحسنة وتمليل تكلفة السلع الحيوية والمواد 

 .الا ابية اطساسية

كما أعلن فرع موانا دبي العالمية في شتوتاارت بجنوب 

مليون دوالر(  46مليون يورو ) 53المانيا أنه سيستثمر 

علأ مد  السنوات الثاث إلأ الخمس الممبلة لتعزيز 

 .لدرة عملياته ضمن الشبكة الداخلية اطوسع للشركة

https://www.maritime-executive.com/ 

 ميناء فالنسيا يبدا في تركيب محطة للهيدروجين

  1612أكتوبر  21

سي بح ميناء فالنسيا أول ميناء في أوروبا يدم  تمنيات 

الهيدروجين بعد أن يبدأ العمل في تركيب محطة إمداد 

 .1611الهيدروجين في يناير 

يتوافك تركيب المحطة مع التزام الميناء بمبادرته 

، انبعاثات  فرية" ، والتي  1656"فالنسيا بورت 

تعزز إزالة الكربون من نوام الموانا االسبانية حيث 

 .1656يهد  الميناء الأ أن ي بح  افيألا لل فربحلول 

متحركة وتوفر  (HRS( ستكون محطة الهيدروجين

الولود الازم للمعدات وا الت في جميع أنحاء الميناء. 

يجري  في المركز الوطني   HRSي كر أن  تطوير 

للهيدروجين وسيتكون من ثاثة مكونات ربيسية. 

وتشمل خزان الهيدروجين منخفض الضاط  ، وضاغط 

هيدروجين  و مرحلتين  ووحدة تخزين وإمداد           

 عالية الضاط.

https://www.porttechnology.org/ 

ميرسن: الميثانول "الطريك ال حيح" للشحن 
1636الخالي من الكربون بحلول عام   

 1612اكتوبر 27

ان    AP Moller - Maerskلال أحد كبار مشالي

االنتمال إلأ السفن التي تعمل بالميثانول هو الطريك 

اطمثل ليكون النمل البحري "محايدألا للكربون حمألا" 

 .1636بحلول عام 

، نابب الربيس اطول ،  Robbert van Trooijen لال

 ربيس أمريكا الاتينية ومنطمة البحر الكاريبي في

Maersk  إن خط الشحن لد تعهد بؤن يكون محايدألا ،

بما يتماشأ مع أهدا   1636للكربون بحلول عام 

   .اتفالية باريس

تعمل علأ تكثي  االستثمار    Maersk ي كر أن شركة 

 بشكل متزايد في إنتا  الميثانول والبحوث حيث انضمت

Maersk Growth  ال راع االستثماري للشركة في

وممرها كاليفورنيا ،  WasteFuel ، إلأ 1612سبتمبر 

وهي شركة ناشبة تركز علأ تحويل النفايات إلأ ولود 

مستدام ، وميثانول بيولوجي أخضر ، وغاز طبيعي 

 .متجدد
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ميناء  الة العنمنانني ينطنلنك خندمنة جنديندة منع  
 شركة ميرسن

1212اكخىبز  13  

تعاون ميناء  الة ، أكبر ميناء في سلطنة عمان ، مع 

ميرسن الطاق محطة جديدة للنمل متعدد  -إيه بي مولر 

تم ت ميم العرض  .الوسابط بمنطمة المزيونة الحرة

الجديد لتسهيل الخدمات الداخلية ويشمل تؤمين التخليص 

الجمركي وخدمات النمل بالشاحنات إلأ مراكز المنطمة 

الحرة ب الة والمزيونة. سيإدي ه ا بدوره إلأ تمليل 

 .الفترة الزمنية والسماب بالو ول إلأ أسواق متعددة

وفي بيان  در عن ميناء  الة ، فإن العرض الجديد في 

وضع جيد يتيح لمجموعة من العماء خدمة موحدة رلمية 

ومبسطة ، حيث يمال إن الميناء هو أكثر موانا إعادة 

 .الشحن كفاءة في العالم

من خال ه ه المبادرة ، سيعمل الميناء كنبنوابنة لنلنينمنن ، 

مما يضمن حركة البضابع السلسة حيث يتم تنمندينم خندمنة 

الناف ة الواحدة للعميل حتأ مولع التسليم الننهنابني. بشنكنل 

عام ، سيإدي  لن إلأ زيادة الكفاءة للعميل والمضاء علنأ 

الننتننكننالننينن  غننيننر الننمننتننولننعننة مننثننل غننرامننات الننتننؤخننيننر          

 .والتخزين بالميناء

https://www.porttechnology.org/ 

 

 هننامننبننور  لننطننار الننحنناويننات  طول مننرة ي ننل

"Shanghai-Express  

   1221اكخىبز  12

و ل أول لطار حاويات محمل بالكامل إلأ ميناء 

 .هامبور  بعد ماادرته شناهاي

 إلأ محطة "Shanghai-Express" و لت خدمة

DUSS   في هامبور  ، مما أد  إلأ تحسين خطوط

 .السكن الحديدية بين هامبور  وال ين

 46غادر المطار في أول رحلة له محمل بخمسين حاوية 

ا محملة بالمابس واطح ية واطواني الزجاجية ولطع  لدمأل

غيار السيارات والمعدات الكهروضوبية وأواني الطبخ 

 .واطثاث والم ابيح وغيرها من السلع االستهاكية

سياادر لطار واحد أسبوعيألا في البداية إلأ هامبور  ، 

ولكن علأ المد  الطويل ، سيتم زيادة التردد إلأ ما بين 

رحلتين وثاثة في اطسبوع. و بالفعل تم حجز رحات 

الماادرة حتأ نهاية ه ا العام بالكامل. يتم تداول حوالي 

مليون حاوية مكافبة سنويألا من التجارة ال ينية في  1.4

ميناء هامبور . و في العام الماضي ، تم تسويك أكثر 

وجهة في  16خدمة أسبوعية بين هامبور  و  156من 

 .ال ين

 269666، تم نمل حوالي  1616ي كر ان في عام 

 .حاوية مكافبة بين ال ين وهامبور  بالسكن الحديدية
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مواننا بنرشنلنوننة وبنوسنان ينعنززان تنحنالنفنهنمنا  

  اللوجستي

1212اكخىبز  32  

تضافرت جهود كل من  موانا برشلونة وبوسان من 

خال افتتاب من ة اللوجستيات الكورية الوالعة في منطمة 

 .في ميناء برشلونة (ZAL( اطنشطة اللوجستية

ولع الطرفان اتفالية النشاء شركة ستدير وترو  له ه 

المن ة بين الشركات الكورية. ستكون الشركة مسبولة 

عن إدارة وتعزيز من ة الخدمات اللوجستية للشركات 

 ٪ في32يمتلن ميناء بوسان ح ة  .الكورية في برشلونة

B1B Logistics Busan & Barcelona Hub S.L.  ،

 .٪ المتبمية47بنسبة  Port of Barcelona بينما يحتفو

ستعمل المرافك ، التي تشال مستودعألا لوجستيألا بمساحة  

ا مربعألا داخل منطمة  1716 ، علأ تسهيل دور  ZALمترأل

ميناء برشلونة كنمطة دخول للبضابع الكورية إلأ جنوب 

أوروبا وستكون بمثابة مركز توزيع ل سواق االسبانية 

 والفرنسية والبرتاالية وااليطالية.

٪ من ال ادرات 36تمثل آسيا السوق المرجعي طكثر من 

والواردات التي تمر عبر ميناء برشلونة، حيث شهد ميناء 

برشلونة زيادة كبيرة في حركة الشحن والحاويات ممارنة 

 .بالعام السابك

حيث اعلن علأ موالع التوا ل االجتماعي ، أن حركة 

الشحن بميناء برشلونة لد نمت بين يناير وأغسطس 

٪ ممارنة بالفترة نفسها من عام 29.3بنسبة  1612

 مليون طن.  44.4، متجاوزة  1616

مليون  1.4عاوة علأ  لن ، بلات حركة الحاويات 

٪ ممارنة بمستويات 52.2حاوية مكافبة ، بزيادة لدرها 

 ما لبل الجابحة

https://www.porttechnology.org/ 

منلنينار دوالر ال ناب  9.3إندونيسينا تسنتنثنمنر 

الموانا والخدمات اللنوجسنتنينة منع منواننا دبني 

 العالمية

1212وىفمبز  2  

جاءت إندونيسيا في مرتبة متؤخرة عن الدول المجاورة 

في معدل نمل الحاويات ، وتواجه حاليألا مشكات تتعلك 

بتكالي  لوجستية عالية تؤمل في حلها من خال اتفالية 

 جديدة بين هيبتها االستثمارية  وموانا دبي العالمية.

 ولعت موانا دبي العالمية وهيبة االستثمار االندونيسية

)INA)     اتفالية تحال  استراتيجي الستكشا

االستثمارات في البنية التحتية اللوجستية في إندونيسيا. 

تشمل االتفالية واسعة النطاق استثمارات في المناطك 

النابية ، والمحطات الداخلية ، ومناطك الشحن ، وأنومة 

 شبكة التا ية ، والنمل البري ، والمناطك ال ناعية. 

إندونيسيا هي أكبر جزيرة في العالم وتضم أكثر من 

جزيرة. الهد  من االتفالية مع موانا دبي  29666

العالمية هو جلب التكنولوجيا  ات المستو  العالمي 

وأفضل الممارسات لتطوير محطات وأ ول الموانا 

الجديدة ، مما يتيح كفاءة أكبر في الشحن ويعزز 

 .االت ال بين الجزر وك لن االت ال الدولي

لال الربيس التنفي ي للمعهد ، ريدها ويراكوسوماه: 

ا  "يعد لطاع النمل البحري والموانا في إندونيسيا أمرأل

أساسيألا لدعم التجارة واالستهان عبر جزرها ، 

وسيمكننا ه ا التعاون مع موانا دبي العالمية من حل 

مشكات التكالي  اللوجستية المرتفعة وعدم         

 ."كفاءة الموانا

ولال ربيس مجلس االدارة والربيس التنفي ي لمجموعة 

موانا دبي العالمية السيد سلطان أحمد بن سليم: "تدرن 

موانا دبي العالمية االمكانات الهابلة الندونيسيا كواحدة 

من أسرع االلت ادات نمواأل في العالم ، فضاأل عن 

المشاريع التي تنف ها الحكومة لتحسين مرافك الموانا. 

، نحن ملتزمون بدعم  INA من خال شراكتنا مع

المبادرات الوطنية التي تخلك الميمة وتجلب الخبرة 

 " .لتحديث البنية التحتية البحرية االندونيسية
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 ميناء فالنسيا يولع تحالفا مع ميناء هامبور  

1212وىفمبز  3  

 

ولع ميناء فالنسيا تحالفألا مع ميناء هامبور  ال ي سيشهند 

تعاونهما في تطوير المشاريع البحرية ، مع التركنينز عنلنأ 

 تعزيز الهيدروجين

يركز التحال  بشكل خاص علأ مشاريع الطالة النننونينفنة .

بدعم من االتحاد اطوروبي. اتنفنك النطنرفنان عنلنأ تنركنينز 

جهودهما علأ منبنادرات تنولنيند النهنيندروجنينن ومنحنطنات 

التخزينن واالمنداد والنننمنل واسنتنخندام النهنيندروجنينن فني 

 .المحطات وا الت

باالضافة إلأ  لن ، تنص االتفالية علأ أن المشاريع النتني 

سيتم تنطنوينرهنا سنتنشنمنل منجنتنمنع النمنواننا والنخندمنات 

اللوجستية لكا النمنولنعنينن فني إطنار تنعنزينز النتنننافسنينة 

   .واالبتكار لجميع الوكاء والشركات العاملة في الموانا

  H2Ports في ممابلة مع ، مدير مشروع 

وعضو فريك االبتكنار وتنطنوينر منجنمنوعنة النمنواننا فني 

Fundación Valenciaport  لننال : الننهننينندروجننيننن ،

ا في جعل عمليات الموانا أكنثنر خضنرة  ا كبيرأل سيلعب دورأل

 في  المستمبل المريب.

ي كر ان لميناء فالنسيا تارينخ طنوينل فني إزالنة النكنربنون 

واستخدام أنواع الولود البديلة ، ويهد  النمنيننناء إلنأ أن 

، لن لنن ننحناول  1656ي بح محايدألا للكربون بحلول عام 

 تحديد أفضل طريك للو ول إلأ ه ا الهد . 

الهيدروجين هو تمنية مثنينرة لناهنتنمنام لنلناناينة لنبنعنض "

 التطبيمات في الميناء. "

 

https://www.porttechnology.org/  

 

انشاء لسم ولود منخفض النكنربنون فني منحنطنة 
 النفط في روتردام

 1212وىفمبز  22

تم االعان عن خطط النشاء لسم جديد للولود منخفض 

 الكربون بمحطة النفط بموانا روتردام الحالية. 

 Start-up   Global Energy Storage تموم شركة

)GES)  بشراء جزء من أ ول Stargate Terminal 

في  فمة تمت الموافمة عليها  Gunvor Group من

بتطوير  GES من لبل هيبة ميناء روتردام. ستموم

 .كشرين طويل اطجل Gunvor المحطة الجديدة مع

يهد  ه ا المشروع " :GES لال الربيس التنفي ي لشركة

إلأ أن ت بح المحطة أحد أكبر التطورات منخفضة 

الكربون في مركز  ناعي عالمي المستو  ، مع إمكانية 

الحد بشكل كبير من الب مة الكربونية ل عمال التجارية 

 .المستمبلية في ميناء روتردام"

 16إن المولع ال ي تبل  مساحته  GESولالت شركة 

ا يشتمل علأ واجهة بحرية كبيرة مع إمكانية  هكتارأل

الو ول إلأ المياه العميمة باالضافة إلأ تطوير ر ي  

بحري جديد متعدد اطغراض ، تخطط الشركة لتطوير 

البنية التحتية الازمة للولود الحيوي المتجدد وك لن 

 تخزينه . 

من  1616، التي تم إطالها في مايو  GES تركز شركة

، علأ  Global Petro Storage لبل فريك االدارة من

أنواع الولود النويفة وولود المستمبل. وتتمثل 

استراتيجيتها في التركيز علأ المحاور العالمية الربيسية 

واطعمال الدولية المترابطة والعالات طويلة اطمد مع 

 .موردي الطالة من الدرجة اطولأ

نحن نتطلع إلأ ―،  GESوأضا  ، الربيس التنفي ي لـ 

تطويرالبنية التحتية اللوجستية للسلع منخفضة الكربون. 
 ". 1611يمكنن التولع بؤن تر  توسعألا سريعألا عبر 

https://www.maritime-executive.com/ 
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 مجموعة موانا أبووبي تحمك إيرادات لوية 
1212وىفمبز  23  

اعلنت مجموعة موانا أبووبي عن نتابجها المالية 

سبتمبر ، حيث سجلت  56ل شهر التسعة المنتهية في 

ا في االيرادات بنسبة  مليون  906٪ لت ل إلأ 11نموأل

مليون دوالر أمريكي في  013دوالر أمريكي ممارنة بـ 

الفترة نفسها من العام الماضي ، مدفوعة بنمو الحجم 

  .وتنويع اطعمال. والشراكات الجديدة

مليون  1.49وفي الولت نفسه ، نما إنتا  الحاويات إلأ 

،  1612حاوية مكافبة في اطشهر التسعة اطولأ من عام 

مليون حاوية مكافبة في نفس  1.41بزيادة طفيفة من 

، علأ الرغم من ليود العرض  1616الفترة من عام 

 .المستمرة التي تواجهها سوق الشحن والحاويات العالمية

 59باالضافة إلأ  لن ، ارتفعت أحجام البضابع العامة إلأ 

، من  1612مليون طن متري حتأ تاريخه في سبتمبر 

 1616مليون طن متري في نفس الفترة من عام  11

مليون متر  1.9بينما استؤجرت المناطك ال ناعية حوالي 

مربع من اطراضي في ه ه الفترة ، مما يعكس  التعافي 

، علأ الرغم من استمرار  Covid-21 من تؤثير جابحة

 .بعض مشكات سلسلة التوريد

https://container-news.com/ 

اليونان تمضي لدما لت بح رابدة في مجال إزالة 
 الكربون

 1212وىفمبز 13

 كر ربيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن 

ا في التحول اطخضر اللت ادها ،  اليونان تمضي لدمأل

 .وتخطط لت بح رابدة في إزالة الكربون عن الشحن

وبالتحديد التركيز علأ المطاعات التي يمكن أن تكون 

   .رابدة في جدول أعمال المناخ العالمي

% من الشحن التجاري العالمي  13تسيطر اليونان علأ 

 ’ل ا يجب أن تكون في طليعة مبادرات إزالة الكربون 

ا من الارفة الدولية للشحن  كما دعمت اليونان التراحأل

مليارات دوالر ،  3النشاء  ندوق بحث وتطوير بميمة 

وهو  ندوق البحوث البحرية التابع للمنومة البحرية 

يهد  ال ندوق إلأ تسريع الزيادة في   (.IMOالدولية )

مستويات االستعداد التكنولوجي لضمان إمكانية استخدام 

الولود الخالي من الكربون في السفن الكبيرة العابرة 

للمحيطات ، مما يجعل الشحن الخالي من االنبعاثات 

 . 1636الكربونية حميمة والعية بحلول عام 

https://assafinaonline.com 

أل جديداأل فني ننمنل  أل لياسيا سجل ميناء هامبور  رلما
أشنهنر االولني  7الحاويات بالسكن الحديدية فني 

 1612من عام 

 1212وىفمبز  11

ا لياسيألا جديدألا في نمل  سجل ميناء هامبور  رلمأل

الحاويات بالسكن الحديدية في اطشهر التسعة اطولأ من 

مليون حاوية مكافبة بنسبة  1.2حوالي  1612عام 

 1616٪ ممارنة بالفترة نفسها من عام 1.5زيادة 

ويعتبر ميناء هامبور  اكبر ميناء للسكن الحديدية في 

 .أوروبا

مليون  0.3بشكل عام ، تداول الميناء ما مجموعه 

٪ ممارنة  1.4حاوية مكافبة في ه ه الفترة ، بزيادة 

 .1616باطشهر التسعة اطولأ من عام 

٪ لت ل 1.7خال ه ه الفترة ، ارتفعت ال ادرات بنسبة 
مليون حاوية مكافبة. كما ارتفعت الواردات  5.1إلأ 

 .مليون حاوية مكافبة 5.5٪ إلأ 2.7بنسبة 

https://www.porttechnology.org/ 
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هيبة لناة بنما تخطط لفرض رسوم علي غازات 
 االحتباس الحراري

 1212ديسمبز 2

ست بح لناة بنما  واحدة من أولأ الكيانات الحكومية في 

ا علأ مالكي السفن ممابل  العالم التي تفرض رسومأل

 .انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة عن سفنهم

 Ricaurte Vásquez Moralesأعلن مدير لناة بنما 

في كارتاخينا ، كولومبيا ، في  AAPA Latinoفي مإتمر 

ا جديدألا "لت ني   56 نوفمبر ، أن الهيبة ستنف  نوامأل

السفن الخضراء" ، وال ي سيتضمن "رسوم انبعاثات 

 غازات االحتباس الحراري" الجديدة.

لطالما لدمت المناة حوافز للشحن اطخضر في شكل نوام 

نماط ، مما يسمح للسفن اطنو  بالتمدم في ترتيب عماء 

المناة بسرعة أكبر. ومع  لن ، يبدو أن الرسوم المعلنة 

حديثألا ت هب إلأ أبعد من  لن: فرسوم غازات الدفيبة 

ستخلك غرامة مالية  ايرة لمشالي السفن  ات 

االنبعاثات اطعلأ. "هنان ضرورة ملحة التخا  إجراءات 

ا سريعألا  مناخية ، ويجب علأ ال ناعة أن تتخ  نهجأل

للتخفي  من ا ثار الضارة لتاير المناخ. "ستدعم الرسوم 

االستثمارات لضمان معايير اطداء البيبي والمساعدة في 

بموجب المخطط   جعل عمليات المناة محايدة للكربون."

الجديد ، ست ن  المناة جميع السفن التي يزيد طولها عن 

ا باستخدام ت ني  كفاءة الطالة. 213 لم يتم االعان   لدمأل

عن مبال  الرسوم بعد ، وتمول الهيبة إنها تجري 

محادثات مع مالكي السفن حول كيفية عمل النوام الجديد. 

وتب ل المناة جهدا خا ا لخفض الكربون. من خال 

لاطرات تعمل بالطالة الهجينة لتوفير  26التخطيط لشراء 

% من االنبعاثات في عمليات المطر ؛ اطمر ال ي من  16

 %. 55شؤنه أن ينت  عنه انخفاض بنسبة 

www.maritime-executive.com 

سناافورة تعزز مكانتها كموة بحرينة فني الشنرق 
اطل ننأ  مننع االعننان عننن بنندء تشنناننيننل أول 

  Tuas ر يفين في ميناء

 1212ديسمبز3

لال مسإولون إن أعمال الردم للمرحلة اطولأ للمنشؤة 

لد اكتملت ، مما يمهد    مليار دوالر 16البالاة تكلفتها 

 الطريك لتشايل أول ر يفين بنهاية العام الجاري.

تم إعداد ه ا التطوير لتعزيز مكانة سناافورة كمركز 

% من الحاويات في الباد  76العادة الشحن. أكثر من 

عبارة عن شحنات عابرة ترانزيت ، وتساعد أر فتها 

 دولة.  216ميناء في أكثر من  066في ربط أكثر من 

ا مركزا  ناعيا و موطنألا طكثر من  تعد سناافورة أيضأل

مإسسة بحرية. ستحتوي المرحلة اطولأ من  3666

 16ر يفألا عميما بحجم تداول  12ميناء تواس علأ 

 مليون حاوية مكافبة سنويألا.

طول مرة في عام  Tuas تم التفكير في إنشاء ميناء

، وهو خامس ميناء للحاويات في سناافورة، تم  1621

ا يحتوي  ت ميم المرفك ليكون منف ألا آليألا و كيألا ومستدامأل

علأ رافعات ساحة آلية كهربابية ومركبات موجهة بدون 

سابك والتي ستنمل الحاويات بين الساحات ور ي  

 الميناء

كما ستعمل علأ تسخير التمنيات الرلمية مثل أنومة 

إدارة حركة مرور السفن من الجيل التاني ، والتي 

ال  -ستفتح آفالألا جديدة للسامة البحرية واطمن والكفاءة 

 سيما في تمليل ولت انتوارالسفن.
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A Quarterly E-Publication by DPA 

 اػذاد 0 وىرا دحزوج 

النبنحنارة: فني   —  1612اليوم البحر  العنالنمنأ 
  ميم مستمبل النمل البحري

 1212أكخىبز  2

يبرز موضوع احتفالية ه ا العام الحاجة الملحة اللماء 

الضوء مجددألا علأ أهمية دور البحارة الحاسم في التجارة 

العالمية والتعري  بهم. فمد سلطت أزمة تاييرالطوالم 

الضوء علأ مساهمة البحارة  1616البحرية في عام 

االستثنابية بو فهم عمال أساسيين في الخطوط اطمامية 

نورا للحاجة إلأ إي ال البضابع الحيوية إبان الجابحة 

وفي اطولات العادية. ولمد رأ  المجتمع الدولي كي  أن 

لدرة خدمات الشحن البحري والبحارة علأ ضمان عمل 

ساسل التوريد العالمية كانت ركيزة للت دي له ا الوباء 

والتالب عليه في نهاية المطا . وال يمكن أن يحدث ه ا 

  .بدون احترا  وتفاني البحارة في كل أرجاء العالم

كما تم التركيز علأ الجوانب الشخ ية للبحارة بو فهم 

الملب النابض للنمل البحري خال الحدث، باالضافة إلأ 

التعمك في موضوعات  ات  لة علأ أهمية دور البحارة 

في السامة واطمن البحريين وحماية البيبة ومستمبل 

الماحة البحرية، و لن بسبب زيادة الرلمنة واطتمتة. كما 

بؤهدا  اطمم المتحدة للتنمية ارتبط ه ا الموضوع 

المتعلك بالتعليم  4الهد   ، وال سيماالمستدامة

والهد   المتعلك بالعمل الابك؛ 1والهد   والتدريب؛

المتعلك باالبتكار وال ناعة المرتبط بتعزيز لطاع  7

المتعلك بالمساواة بين الجنسين  3والهد  بحري مرن؛ 

المرتبط بالجهود المب ولة لتعزيز الماحة البحرية كمهنة 

 .للجميع، بما في  لن النساء علأ وجه الخ وص

***جدير بال كر، تم االتفاق علأ إضاءة ممر المنومة 

البحرية الدولية باللون اطزرق في اليوم البحري العالمي 

في كل يوم   –بما في  لن الن ب الت كاري للبحارة -

بحري عالمي ، كمبادرة رمزية لتوحيد جهود المجتمع 

البحري وزيادة الوعي بالمساهمة الحيوية للشحن            

 ..في العالم

لجنة التعاون الفني النتنابنعنة لنلنمنننونمنة النبنحنرينة 

ترسخ حضورها االلليمي بافنتنتناب منكنتنب   الدولية 

 جديد بمنطمة المحيط الهادئ

 1212أكخىبز 4

لجنة التعاون الفني التابعة للمنومة البحرية وافمت 
علأ  (TC 71(في دورتها الحادية والسبعين الدولية 

 عدة امور ن كر منها االتأ :

* طرب فكرة إنشاء مكتب إلليمي للمنومة البحرية الدولية 
(RPO لمنطمة جزر المحيط الهادئ. وبعد الموافمة )

النهابية، ست بح منطمة المحيط الهادئ هي المنطمة 
ا لمنومة   .  IMO RPOالسادسة التي تضم ممرأل

 ي كر ان الممرات االلليمية الحالية للمنومة هي: 

كوت ديفوار لارب ووسط أفريميا  -أبيدجان 
غانا لارب ووسط أفريميا )الناطمة -أكرا  -)الفرنكوفونية( 
كينيا لشرق وجنوب أفريميا  -نيروبي  -باللاة االنجليزية( 

 -بورت أو  سبين  -الفلبين عن شرق آسيا  -مانيا  -
 توباغو لمنطمة البحر الكاريبي.  -ترينيداد 

* اعداد استراتيجية طويلة اطجل بشؤن التعاون التمني 
" ، حتأ 1656-1612بعنوان "عمد بناء المدرات 

 يتسنأ لجمعية المنومة البحرية الدولية اعتمدها.
( للفترة ITCP* برنام  التعاون التمني المتكامل )

، بما في  لن برنام  عالمي جديد بشؤن  1611-1615
خفض االنبعاثات من السفن والموانا لدعم الدول النامية 
والدول الجزرية ال ايرة والدول اطلل نمواأل في تنفي  
استراتيجية المنومة البحرية الدولية اطولية لاازات 

 االحتباس الحرار .
 ITCP 2022-2023لتسليم  TC* تخ يص  ندوق 

 ، وفمألا للمرارات النهابية للمجلس والجمعية العمومية.
كما تم استعراض التمدم الكبير الملموس في تطوير 

لجمع البيانات من أجل التعاون  SMARTمإشرات 
أل لخطة التنمية المستدامة لعام   .1656التمني، دعما

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
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التندرينب عنلنأ زينادة النمندرات لنلنتنحنمنينمنات فنأ 
 الحوادث البحرية

  1212أكخىبز  21

تم عمد دورة تدريبية إلليمية افتراضية بشؤن كيفية 

معالجة للة االبا  عن ولوع  حوادث بحرية والتحميك 

أكتوبر(، بهد  زيادة المدرة علأ تولي  17-22فيها )

مثل تلن المضايا وزيادة حاالت االبا  عن الكوارث 

البحرية، بما يتماشأ مع لانون التحميك االلزامي لتلن 

الحوادث، حيث تم منالشة كل شيء خاص بالمضايا 

ا من كيفية إعداد التحميك & المعايير  البحرية، بدءأل

االلزامية  & تحديد المخاطر &   نوريات التعلم & كيفية 

من خال برنام   - ياغة وتنويم التمارير، وغير  لن 

 ألسام بما في  لن دراسة حالة : 7ممسم إلأ 

 * ما هي "الخسابر البحرية"؟

 ( ISM* فهم مدونة إدارة المخاطر والسامة الدولية )

 * التحميك في الخسابر البحرية وتحليلها

 كيفية التدريب -* الجانب النور  

 * الح ول علأ شهادة

 * العن ر البشري

 * مسإوليات الدولة

 * آليات االبا 

*** نُومت الدورة تحت رعاية المنومة البحرية الدولية )

IMO( بالتعاون مع الجامعة البحرية العالمية )WMU )

(، MAIIFوالمنتد  الدولي لمحممي الحوادث البحرية )

دول أعضاء بالمنومة البحرية الدولية  7بمشاركة 

كوريا  -بمنطمة آسيا والمحيط الهادئ ] بنااديش 

 –باكستان  -جزر المالدي   -ايران  -الهند   –الشعبية 

 تيمور الشرلية [. -سري النكا  -سناافورة 

الدعم النمنالني لنمنبنادرات ومنإسنسنات النمنننونمنة 
 البحرية الدولية

 1212أكخىبز  12

ا ماليألا من حكومة  تلمت المنومة البحرية الدولية دعمأل

ماليزيا لدعم لضايا البحارة والحد من انبعاث غازات 

االحتباس الحرار  والمإسسات التعليمية التابعة 

 للمنومة. 

وسيتم تخ يص تلن اطموال لمجموعة من اطنشطة ؛ 

 مثل:

-COVID * تمديم الدعم للبحارة علأ خط المواجهة لـ

 جنيه إسترليني. 13666بما يمرب من  19

* ال ندوق االبتماني للتعاون التمني لاازات االحتباس 

( التابع للمنومة البحرية الدولية بما GHGالحراري )

 جنيه إسترليني. 13666يمرب من 

بما يمرب من     (WMU(* الجامعة البحرية العالمية

 دوالر أمريكي . 229466

" Wee Ka Siong *** لدم وزير النمل الماليز  "

الشيكات إلأ اطمين العام للمنومة البحرية الدولية  السيد 

" Kitack Lim خال ال كر  الخمسين لحفل استمبال "

 27المنومة البحرية الدولية للمفوضية العليا الماليزية )

 أكتوبر(.

المنومة البحرية الدولية تنرحنب بنالندولنة النعنضنو   
 293الـ 

 1212أكخىبز  14

إلأ  -بجنوب إفريميا  –انضمت جمهورية بوتسوانا 

(، حيث أودعت بوتسوانا IMOالمنومة البحرية الدولية )

 ن لبولها التفالية المنومة البحرية الدولية لد  اطمم 

 .1612أكتوبر  11المتحدة في 

            293*** تضم المنومة البحرية الدولية ا ن 
 دولة عضو.
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تننؤثننيننر الننحننشنن  الننحننيننوي عننلننأ انننبننعنناث غننازات 
تننمننريننر مننإتننمننر الننمننننناخ  -االحننتننبنناس الننحننراري 

"COP 26" 
 1212أكخىبز  12

( لسامة GIAاستعرض التحال  العالمي لل ناعة )

اطحياء البحرية طول مرة نتابجه اطولية الخا ة بتمريره 

الجديد عن "تؤثير الحش  الحيوي للسفن علأ انبعاث 

غازات االحتباس الحراري" في مإتمر المناخ       

"COP 26 بميادة ،"BIMCO  بالتعاون مع غرفة

( والرابطة الدولية لمنتجأ النفط ICSالشحن الدولية )

(. فمد أوضحت العديد من الدراسات IOGPوالااز )

السابمة مد  تؤثير الحش  الحيوي علأ أداء السفن، 

ولكن لد تم التمليل عمدألا من شؤن تلن النتاب  تاريخيألا. 

، ال   جمع نتاب  تلن اطبحاث GIAوهنا جاء دور تمرير 

مع التركيز علأ  -وعرضها بطريمة بسيطة ومباشرة 

ا  بعض اطرلام الوالعية ال ادمة. كما تضمن التمرير أيضأل

ا يركز علأ مد  تؤثير الممارسات المتاحة  بحثألا مُطورأل

حاليألا الدارة الحش  الحيوي، مثل أهمية اختيار طاء 

 -تلميع المروحة  -تنوي  الهيكل  -ماءم للسفينة 

 استخدام أنومة مكافحة الحش  بالموجات فوق ال وتية.

كما أوضح التمرير أهمية االدارة الجيدة للحش  الحيوي 

علأ المد  الم ير إلأ المتوسط، حيث يمكن من خاله 

االمتثال لمتطلبات الحد من الكربون الخا ة بالمنومة 

 البحرية الدولية. 

كشفت النتاب  اطولية للدراسة حول تؤثير الحش  الحيوي 

للسفن علأ انبعاث غازات االحتباس الحراري أن طبمة 

٪ من 36مم تاطي ما ي ل إلأ  6.3من الوحل بسمن 

سطح الهيكل يمكن أن تإدي إلأ زيادة انبعاث غازات 

٪ ، حسب 13إلأ  16االحتباس الحراري في نطاق 

 خ ابص السفينة وسرعتها والورو  السابدة اطخر .

الدليمة أو المابية ***الحش  الحيوي هو تراكم الكابنات 

اطسطح النباتات أو الطحالب أو الحيوانات ال ايرة علأ 

 المبللة أو المامورة مثل السفن والهياكل البحرية اطخر . 

النعنمنل  - COP 26المنومة البحرية الدولية في 
علأ خفض اننبنعناث غنازات االحنتنبناس النحنراري 

 الناتجة عن الشحن البحر 
 1212وىفمبز  22

لدمت المنومة البحرية الدولية تمريراأل عن آخر ما حممته 
من تمدم وإنجازات بشؤن معالجة انبعاث غازات االحتباس 
الحراري الناتجة عن الشحن الدولي في مإتمر اطمم 

المملكة  -(، بجاسكو COP 26المتحدة لتاير المناخ )
 نوفمبر(. 21-52المتحدة )

فمد سلطت المنومة البحرية الدولية الضوء علأ 
التطورات اطخيرة لتدابير خفض كثافة الكربون في الشحن 

. وسيإدي ه ا 1656٪ بحلول عام 46الدولي بنسبة 
ا من عام  -االنجاز الهام   1615ال ي سيتم تنفي ه اعتبارأل

إلأ مزيد من التحسينات في كفاءة الطالة          -
 ل سطول العالمي.. 

ووفمألا لخطة العمل التي تمت الموافمة عليها في يونيو 
من لبل الدول اطعضاء، بدأت المنومة البحرية  1612

الدولية في النور في ممترحات ملموسة لتدابير الحد من 
والطويل غازات االحتباس الحراري  علأ المد  المتوسط 

وكيفية المضي  -بما في  لن التدابير المابمة علأ السوق -
 لدما في العمل لتمييم اطثر.

ا علأ  كما سلطت المنومة البحرية الدولية الضوء أيضأل
مجموعة من المشاريع والشراكات والمبادرات المتبناه، 
لتمكين انتمال عادل وسلس نحو الشحن الكربوني 
ال فري، مع التركيز علأ العمل المستمر والجاد لضمان 

عدم تخل  أحد عن الركب في رحلة الشحن           
 الزالة الكربون.

( أول IMO*** اعتمدت المنومة البحرية الدولية )
متطلبات عالمية إلزامية لكفاءة الطالة لمطاع بؤكمله في 

. ومن   لن الحين، كثفت الدول اطعضاء في 1622عام 
المنومة البحرية الدولية جهودها باستمرار لمعالجة 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري  من المطاع البحري 
من خال تطوير إطار تنويمي متسك ينطبك علأ السفن 

، اعتمدت 1621العاملة في المجال الدولي. وفي عام 
المنومة البحرية الدولية استراتيجيتها اطولية بشؤن الحد 
من انبعاث غازات االحتباس الحراري من السفن لتعزيز 
مساهمة المنومة البحرية الدولية في الجهود العالمية. 

الممرر مراجعتها بحلول عام  -تحدد االستراتيجية اطولية 
رإية وطموحات للمطاع البحري بما يتماشأ مع  - 1615

 أهدا  اتفالية باريس.
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 دعم التخليص الرلمي لموانا المحيط الهادئ
 1212وىفمبز  23

بنالنتنعناون منع منجنمنوعنة -ب لت المنومة البحرية الدولية 

مساعأ دولية لمساعدة دول منطمة المحينط  -البنن الدولي

الهادئ علأ ت ميم مشاريع تجرينبنينة لنتنشنجنينع اعنتنمناد 

( لرلمننة عنمنلنينات MSWنوام الناف ة البحرية الموحدة )

 46التخليص الجمركني بنمنواننبنهنا، بنحنضنور أكنثنر منن 

 نوفمبر(. 5-1مشاركألا عبر االنترنت )

( تنمندينم MSWيتيح مفهوم الناف ة البنحنرينة النمنوحندة )

جميع المعلومات المطلوبة من لبل الهيبنات النعنامنة فنينمنا 

يننتننعننلننك بننو ننول وبننمنناء ومنناننادرة السننفننن واطشننخنناص 

إلكترونيألا عبر بوابة واحدة، استجابألة لنمنطنالنب -والبضابع 

أبنرينل  1الحكومات بتبادل المعلومات االلنكنتنروننينة مننن  

. فمد أو ت اتفالية التنينسنينر النتنابنعنة لنلنمنننونمنة 1627

البحرية الدولية بمفهوم الناف ة الواحدة النبنحنرينة ، وهني 

معاهدة تهد  لنتنمنلنينل اطعنبناء االدارينة وجنعنل الشنحنن 

 والتجارة البحرية أكثر كفاءة.

من إفريميا إلأ المحيط النهنادئ "شنبنكنة عنالنمنينة 
 للشحن موفر الطالة "

 1212وىفمبز  22

 26تم إطاق فيلم "شبكة عالمية للشحن موفر الطنالنة" )

 COPنوفمبر( خال مإتمر اطمم المتحدة لتاير المناخ )

في حدث جانبي بعنوان كيفينة إزالنة النكنربنون منن -( 26

والن ي لنام بنتنسنلنينط  -لطاع الشحن البحري في إفنرينمنينا

الضوء علأ الجهود النمنبن ولنة فني النمنننطنمنة اطفنرينمنينة 

للتخفنين  منن آثنار تنانينر النمننناخ فني  ننناعنة الشنحنن 

باستخدام التكنولوجيا الحديثنة فني إطنار مشنروع شنبنكنة 

MTCC ( العالميةGMN )- ال ي تنف ه المنومة البحرية

الدولية ويموله االتحاد اطوروبني. كنمنا عنرض النمنضناينا 

المتعلمة بإزالة الكربون في الموانا والنمنجنتنمنع النبنحنر  

من خال مجموعة من المشنارينع النتنجنرينبنينة ومنبنادرات 

 بناء المدرات الزالة الكربون من الشحن البحر ...

 اكتمال عمليات التدليك اطولأ عن بُعد
 1212وىفمبز  23

تم االنتهاء بنجاب من أول عمليتي تدليك عن بعد في إطنار 

( التابع للمنننونمنة IMSASنوام مراجعة الدول اطعضاء )

( بعد الجهود النمنبن ولنة لنلنحند منن IMOالبحرية الدولية )

علأ جدول النتندلنينك.  COVID-27التؤثير السلبي لوباء 

في أعماب لرار اتخ ه مجلس المنومة البحرية الدولية فني 

كنإجنراء منإلنت خنال  - 1612في ينولنينو  213دورته 

دون تنجناهنل إمنكناننينة عنمنلنينات  - COVID-27جابحة 

 التدليك في المولع إ ا كان  لن ممكنألا.

*** إن االستمنرارينة فني تنننفنين  ننونم إدارة النمنعنلنومنات 

( شيُا جوهر  لتعزيز التننفنين  IMSASالبحرية الدولية )

المتسك والفعال ل كون المنومة البحرية الدولية السنارينة 

ولمساعدة الدول اطعضاء علأ تحسين لدراتها كدول عنلنم 

 ودول ساحلية ودول ميناء.

 

فنرص واعندة لنلندول  -إزالة الكربون من الشحن 
 النامية

 1212وىفمبز  24

نومت المنومة البحرية الدولية بالتعاون مع اطمم المتنحندة 

ا بنعنننوان " إزالنة  للتجارة والتنمية "اطوننكنتناد" منإتنمنرأل

فرص واعدة للدول النامية"، و لنن   –الكربون من الشحن 

بسبب موالعها الجارافية وإمكانية و نولنهنا إلنأ م نادر 

خنال منإتنمنر  -نوفنمنبنر(  26الطالة الوفيرة والمتجددة )

 COP) اطمم المتحدة السادس والعشرين لتانينر النمننناخ 

 المملكة المتحدة. -غاسكو ( 26

فمد سلط أعضاء اللجنة من شيلي وإندونيسيا وكينيا وبنمنا 

وجنوب إفريميا الضوء علأ جهود بادهنم لندعنم االننتنمنال 

السننلننس السننتننخنندام أنننواع الننولننود النننننوننينن  والننمننسننتنندام            

للشحن، بما في  لن إمكناننينة تنوريند اطمنوننينا النخنضنراء 

 والهيدروجين اطخضر.
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 تمرير جديد يستعرض م ادر الممامة البحرية
 1212وىفمبز  21

تشكل م ادر الممامة البحرية وتؤثينراتنهنا منحنور تنمنرينر 

جديد  ادر عن فريك الخبراء المعني بالجوانب النعنلنمنينة 

وهني هنينبنة  -( GESAMPلحماية البنينبنة النبنحنرينة )

 استشارية ل مم المتحدة. 

شدد التمرير علنأ النحناجنة النمنلنحنة لنلنحند منن النمنمنامنة 

البحرية. كمنا اسنتنعنرض عنددألا منن النمنبنادرات النجنارينة 

والحلول الممترحة لمنكنافنحنة هن ه النمنشنكنلنة. كنمنا سنلنط 

الضوء علأ الفجوات النمنعنرفنينة والنمنجناالت النمنمنتنرحنة 

للبحث اطكاديمي والعلمي في المنسنتنمنبنل ، بنمنا فني  لنن 

عنلنأ ال ننناعنات النبنحنرينة وسنبنل  COVID-27تؤثير 

 العيش التي أدت لتفالم تلن المشكلة.

وعلأ الرغم من للة النمنيناس النكنمني لنمن نادر النمنمنامنة 
فنبنات  3البحرية في الدراسات العلمية، ينور التنمنرينر لـن 
 كم ادر ربيسية للممامة البحرية ؛ أال وهأ: 

تعتبر معدات ال يد المهجورة أو المفنمنودة أو ( ال يد: 2

( مننن عننمننلننيننات ال ننينند الننحننرفنني ALDFGالننمننهننمننلننة )

ا للممامة البحرية، حينث  ا كبيرأل والتجاري والترفيهي م درأل

تشمل جميع أنواع الشبان  والجرافنات ومنعندات السنمنوط 

والننحننبننال والننفننخنناخ والننخننطننافننات والننخننيننوط والننعننوامننات 

والمااسل والمراسي والعديد من المعدات اطخر  بمنا فني 

 لن المواد المعدنية. يمكن أن تُفمد ه ه المعندات بناننتنونام 

أو بشكل عرضي أو كارثي لعدد من اطسباب؛ أهمها سنوء 

علنأ النخنسنابنر  ALDFGاطحوال الجوية. ويشمل تؤثير 

االلت ادية؛ مثل الحد من المدرة علأ النتنكنين  منع بنينبنة 

بحرية معينة & تورط الحياة البرية والبنحنرينة بنالنمنمنامنة 

البحرية وابتاعها & إلحاق الضرر بالبيبات النبنحنرينة & 

التؤثير علأ البيبات البشنرينة منثنل الشنواطنا والنمننناطنك 

السنناحننلننيننة & كنن لننن خسننابننر اطرواب الننبننشننريننة بسننبننب             

 تشابن الحطام. 

يمكن أن تكون تنربنينة اطحنيناء  ( تربية اطحياء المابية:1

ا لنلنمنمنامنة  المابية بالمحيطات والمناطك الساحلينة م ندرأل

البحرية علأ شكل معدات تربية اطحياء النمنابنينة والنمنواد 

الباستيكية، بما في  لنن النحنبنال والنعنوامنات واطكنيناس 

وشننبننكننات مننكننافننحننة الننحننيننوانننات الننمننفننتننرسننة واطلننفنناص 

والخزانات وما إلأ  لن. ولد تتل  هن ه النمنعندات أو ينتنم 

التخلص منها مما يإدي إلأ الممامة البحرية النتني غنالنبألنا 

مننا تننتننركننز فنني الننمننننناطننك السنناحننلننيننة حننيننث يننمننارس           

 االستزراع المابي. 

يمكن أن تنننشنؤ النمنمنامنة  ( الشحن والرحات الترفيهية:5

البحرية من السفن التجنارينة وسنفنن النرحنات والنينخنوت 

والمراكب الترفيهية فأ شكل نفاينات  نلنبنة & النننفناينات 

المتولدة أثناء عمليات السفن العادية & الممامة الشخ ينة 

ل فراد علأ متن تلن السفن & مياه ال نر  ال نحني & 

حطام السفن والحاويات المفمودة والبضابع. باالضافة إلنأ 

التؤثير علأ الحياة البحرية والمنناطنك السناحنلنينة وإلنحناق 

الضرر المحتنمنل بنالسنفنن اطخنر ، فنإن هن ا النننوع منن 

ا بتربية اطحياء المابينة  الممامة يمكن أن يلحك الضرر أيضأل

 الساحلية والبحرية. 

** ولد سلط التمرير الضوء علأ أن الدراسات التف نينلنينة 

المتاحة التي تحدد كميات وأنواع الممامة البحرية الننناتنجنة 

من الشحن لليلة جدا، وأن هنان حاجة إلأ مزيد من العمنل 

لمعالجة الفجوات المعرفية من حيث رسم الخرابط ونم جة 

م ادر الممامة الناتجة من السفن وتوزيعها ، والجسيمات 

الباستيكية الدليمة في طناء أسنطنح السنفنن، فضنا عنن 

ا ثار االجتماعية وااللت ادية للممامة الباستيكية البحرية 

 المتولدة من  ه ا المطاع.

: تشنمنل ( إغراق النفايات والمواد الباستيكية في البنحنر4

والتي تعد اطكثر أهنمنينة منن  -ه ه الفبة المواد المجروفة 

وربما أكبر م در للباستين أو النفايات التني  -حيث الحجم

يتم إغرالها في البحر. وعنلنأ النرغنم منن النجنهنود النتني 

تب لها اتفالية لندن وأطرا  بروتوكول لنندن والنمنعناهندات 

التي تنوم منع التلنوث الننناتن  عنن إغنراق النننفناينات فني 

البحر، إال أن هنان حاجة إلأ فهم أفضل لوجود الباسنتنينن 

في تلن النفايات ، سواء من حنينث تنو نين  النبنانسنتنينن 

 الموجود وك لن التوزيع الجارافي.

يمكن أن تحدث المنمنامنة  ( استخدامات أخر  للمحيطات:3

البحرية نتيجة التنميب عن النفط والااز في عنرض النبنحنر 

" بنالشنواطنا stinger& ن ب شبان المرش وشبان " 

والتي يمنكنن  -لمنع إلحاق اط   بالبشر & مرالبة الطمس 

ا  مثل معدات بالون الطمس بنمنا فني  لنن  -أن تخلك حطامأل

البطاريات الحمضية والمكنوننات النبنانسنتنينكنينة والنمنطناط 

التي لند ينتنم  -الاتكس & الشعاب المرجانية اال طناعية 

إنشاإها من مواد النفايات مثل االطارات المديمة، وما إلنأ 

ولد تتؤثر بورو  المد والجزر والطمس & منعندات  - لن 

 وأنشطة البحث العلمي & اطلعاب النارية.

 ويخلص التمرير ** 

إلأ أن اطنشطة البحرية تساهم في زيادة العنبء النعنالنمني 

للممامة البحرية، مما يستدعي الملك. ومع  لنن، ال ينمنكنن 

تمدير المساهمة االجمالية للم ادر البحرية، وهنان حناجنة 

إلأ ب ل جهود متضافرة لتحديث التمديرات النعنالنمنينة لسند 

ه ه الفجوات المعرفية، جنبألا إلأ جنب للعمل عنلنأ تنمنلنينل 

 مدخات الممامة البحرية من جميع الم ادر.
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أل  المنومة البحرية الدولية تنعنيّنن مسنتنشناراأل خنا نا
 ل من البحري

  1212وىفمبز  11

ربننيننس اطمننن -"Peter Adamsتننم تننعننيننيننن السننينند "

لنمننن نب "النمنسنتنشنار  -البحري بمسم السامة البحرينة 

الخاص ل مين العام لشبون اطمن النبنحنري"، حنينث ينمنع 

النتني تنننطنوي -اطمن البحري في  ميم عمنل النمنننونمنة 

مهمتها علأ إدارة وتخفي  أي تهديدات من المحنتنمنل أن 

تعرض اطمن البحري للخطر منن خنال تنطنوينر النلنوابنح 

علأ النحو المنن نوص عنلنينه فني  -واالرشادات المناسبة

االتفالية الدولية للمنومة البحرية الدولية لسامة السنفنن؛ 

واتنفنالنينة النتنينسنينر  SOLAS) 2794(مثنل اتنفنالنينة 

 .SUAومعاهدات 

** ي كر انه لد انتشرت فنأ ا وننة اطخنينرة النعنديند منن 

هجمات اطمن السيبراني والمر نة والسطو المسلح عنلنأ 

السفن واطعمال غير المانونية والهجرة النانينر مشنروعنة 

وتهريب المخدرات وغيرها من اطنشنطنة النبنحنرينة غنينر 

المشروعة، كلها تهديدات لنلنمنطناع النبنحنري تنحنتنا  إلنأ 

وال سيما في غرب المحيط الهندي وخنلنين  عندن -معالجة 

 وخلي  غينيا.  

** سيدعم تعيين المنسنتنشنار النخناص تنمندينم النمنسناعندة 

والمشورة علأ أعلأ المستويات في النمنننونمنة النبنحنرينة 

الدولية بشؤن مسابل اطمن البحنري وتسنهنينل النمنشناركنة 

الخارجية لدعم جنهنود النمنننونمنة النبنحنرينة الندولنينة فني          

 ه ا ال دد .

الدعم المالي لعمل التعاون الفني للمنومة البحرينة 
 الدولية

 1212ديسمبز  21

ينورو لنبنرننامن   160666لدمت لبرص مساهمة لدرهنا 

التعاون الفني المتكامل التابع للمنومنة النبنحنرينة الندولنينة    

 (ITCP)-  المعنأ بدعم الدول النامينة لنتنحنسنينن لندرتنهنا

علأ االمتثال للمواعد والمعايير الدولية وتنننمنينة النمنوارد 

 البشرية وبناء المدرات المإسسية.

التؤهب للتعامل مع التلوث في وسط وشرق النبنحنر 
 اطبيض المتوسط

  1212وىفمبز  11

ورش عمل لمنسناعندة  5تم االنتهاء من سلسلة مكونة من 

للنتنعنامنل دول منطمة وسط وشرق البحر اطبيض المتوسط 

مع حوادث النتنلنوث وكنينفنينة النتنؤهنب واالسنتنجنابنة لنهنا، 

نوفنمنبنر(، بناالضنافنة  15سبتمبر : 9دولة ) 22بمشاركة 

إلأ سلسلة من الجلسات العملية الخا ة لنكنل دولنة حنول 

لتميينم االسنتنعنداد لنانسنكنابنات  ARPELاستخدام ] أداة 

( SATالنفطية & أداة التميينم الن اتني لنرنن ار النبنحنري )

لنانسنتنجنابننة لنلنحنيناة النبنرينة الننمنلنوثنة بنالننننفنط[. واتنفننك 

المشاركون علأ االستنتاجنات والنتنو نينات وحنث جنمنينع 

اططرا  المتعالدة علأ استنخندام هن ه اطدوات لنتنحنسنينن 

 التؤهب واالستجابة في جميع أنحاء المنطمة .

*** تم تنويم ورش العمل في ألبانيا والبوسننة والنهنرسنن 

وكرواتيا ولبرص واليوننان وإسنرابنينل ولنينبنينا ومنونناكنو 

والجبل اطسود وسلوفينيا وتركيا. كما حضنر النمنشناركنون 

 ورشة العمل اطخيرة عبر االنترنت. من م ر ولبنان

*** تم تنويم سلسلة اطنشطة بنرعناينة النمنركنز االلنلنينمني 

لاستجابة لحاالت الطوارئ للتلوث البحري للبحر اطبنينض 

( بالتعاون منع بنرننامن  النتنعناون REMPEC)المتوسط 

( ، ITCPالفني المتكامل التابع للمنومة البحرية الدولية )

و  ARPELو  ITOPFو  Sea Alarmبدعنم منن 

Polaris Applied Sciences . 
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اعتماد بعض التعديات لتوسيع مجلس النمنننونمنة 
البحرية الدولية  وانتخاب بنعنض الندول كنؤعضناء 

 1615-1611لمجلس المنومة 
  1212ديسمبز  21

اعتمدت جمعية المنومة البحرية الندولنينة تنعندينات عنلنأ 

 اتفالية المنومة البحرية الدولية لـ :

 * ضم أعضاء جدد لمجلسها.

 * تمديد فترة أعضابه .

لاات إضافية كنسنخ أ نلنينة التنفنالنينة    5* االعترا  بـ 

 المنومة البحرية الدولية.

كما انتخبت جمعية المنومة البحرية الدولية الدول التنالنينة 

 :1615-1611أعضاء في مجلسها لفترة السنتين 

دول  ات اهتمام بتمديم خدمات الشحن  26الفبة )أ(: أكبر 

اليوننان  -ال ين الدولي )مرتبة حسب الترتيب اطبجدي(: 

 -جمهنورينة كنورينا  -بنما  -النروي   -اليابان  -إيطاليا  -

 الواليات المتحدة. -المملكة المتحدة -االتحاد الروسي 

دول  ات اهتمنام بنالنتنجنارة الندولنينة  26الفبة )ب(: أكبر 

 -ألنمناننينا  -فنرنسنا  -كندا  -البرازيل  -أستراليا البحرية: 

 االمارات العربية . -السويد  -إسبانيا  -هولندا  -الهند 

لها م الح خا ة فني  -دولة غير منتخبة  16الفبة ) (: 

والتي سيضنمنن اننتنخنابنهنا فني  -النمل البحري أو الماحة

المجلس تمثيل جميع المناطك الجنانرافنينة النربنينسنينة فني 

 -لبرص  -تشيلي  -بلجيكا  -جزر البهاما   -  : م رالعالم

 -مالطا  -ماليزيا  -كينيا  -جامايكا  -إندونيسيا  -الدنمارن 

 -السنعنودينة  -لنطنر  -النفنلنبنينن  -النمنانرب  -المكسين 

 فانواتو. -تركيا  -تاياند  -سناافورة 

 ورش عمل من أجل شحن لطبي أكثر أمانألا 4
 1212ديسمبز  21

 4( سنلنسنلنة منن IMOأنهت المنومة البحرية الندولنينة )

ورش عمل تعليمية إلكترونية / إلليمية افتراضية لنتندرينب 

البحارة علأ متن السفن العاملة بالمياه المطبية )سنبنتنمنبنر 

(. الهد  منها مسناعندة منعناهند 1612ديسمبر  - 1627

التندرينب النبنحنري لنتنعنزينز منهنارات وكنفناءة النمندربنينن 

البحريين لمثل لتلن الدورات المتعلمة بالعملينات النمنطنبنينة. 

تم تنويم ه ه الورش في إطار م كرة التفاهم بين المنونمنة 

البحرية الدولية وشركة النمل الكندية بشؤن التعاون الفنني. 

كما سلطت الضوء علأ أهمينة تنننفنين  النمندوننة النمنطنبنينة 

ومتطلبات التدرينب لنلنسنفنن النعنامنلنة بنالنمنيناه النمنطنبنينة، 

 واستهدفت مساعدة المدربين علأ:

 * تطوير برام  تدريبية لابمة علأ الكفاءة.

 * تحديث البرام  الموجودة.

* اسننتننخنندام دورات مننطننورة بشننؤن الننتنندريننب اطسنناسنني  

 والمتطور للسفن العاملة بالمياه المطبية.

ُعمدت أحدث دورة تعليمنينة إلنكنتنروننينة / افنتنراضنينة فني 

في أوابل ديسمبر من هن ا النعنام وركنزت االتحاد الروسي 

علأ عمليات شرق النمنطنب الشنمنالني. وسنبنك  لنن دورة 

تعليمية إلكترونية / افتنراضنينة منع النتنركنينز عنلنأ شنرق 

(. 1612)ننوفنمنبنر كورينا أنتاركتيكا عمدت في جمهورية 

( 1627)ننوفنمنبنر تشيلي  كما ُعمدت الدورات السابمة في

 كنننداللنور في العمليات بمنطمة غرب أننتناركنتنينكنا، وفني 

( تم التركيز علأ العملينات فني منننطنمنة  1627) سبتمبر 

 المطب الشمالي الاربي.

*** ي كر أن المنومة البحرينة الندولنينة اسنتنخندمنت ننونام 

والنن ي يسننمننح -( عننبننر االنننتننرنننت LMSإدارة الننتننعننلننم )

للمشاركين بالنو نول إلنأ منواد الندورة النتندرينبنينة منثنل 

المحتو  والموارد واطدلة والنواجنبنات. وهنو ننونام لنابنم 

، يهد  لجعنل Moodleعلأ إدارة التعلم مفتوب الم در 

عملية التعلم أكثر سهنولنة دون النحناجنة إلنأ النحنضنور ا 

 لفعلأ للمشاركين.
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لتطبيك الحلول النتنمنننينة  IMO-Noradمشروع 
والسنامنة   للحد من غنازات االحنتنبناس النحنرار 

 البيولوجية
 1212ديسمبز  21

ولعت المنومة البحرية الدولية شنراكنة دولنينة لنمنشنروع 

TEST Biofouling  بالتعاون مع الوكالة الننروينجنينة

،بشؤن تطبيك الحلول النتنمنننينة Noradللتعاون االنمابي  

لول  اطنواع الاازية وتملينل اننبنعناث غنازات االحنتنبناس 

ديسنمنبنر( بناسنتنثنمنار  1الحرار  النات  عن السفن )فني 

مايين دوالر.  ومنن النمنتنولنع اسنتنمنرار  4لدره حوالي 

 (.1613-1611سنوات ) 4المشروع لمدة 

عنلنأ تنطنبنينك  TEST Biofoulingسيركز مشنروع 

، منن GloFoulingالحلول التمنية للدول الشريكة فنأ 

خال عرض أحدث التطورات للحلول التكنولنوجنينة الدارة 

الحش  الحيوي، منثنل النمنركنبنات النتني تنعنمنل عنن بنعند 

للتنوي  في الماء والكاميرات تحت الماء لنمنرالنبنة حنالنة 

الطاء المضاد للما ورات. بناالضنافنة إلنأ تنوفنينر دورات 

 لبناء المدرات في الدول النامية.

أحننند  TEST Biofouling*** يُنننعنننتنننبنننر مشنننروع 

التابع لمرفك البينبنة   GloFoulingالمشاريع التابعة ل 

( / بنرننامن  اطمنم النمنتنحندة االننمنابني / GEFالعالمية )

المنومة البحرية الدولية ، وال ي يهد  إلأ دعم الشراكنة 

 . IMO's Biofoulingالرابدة لتنفي  إرشادات 

:  GloFouling***الدول الشريكة الربيسية لمشروع 

 -اطردن  -إنندوننينسنينا  -فنينجني  -االكنوادور  -البرازيل

-النفنلنبنينن  -بنينرو  -المكسين  -موريشيوس  -مدغشمر 

 توناا. -سريانكا 

 -تشنينلني  -الدول الشريكة الاينر ربنينسنينة: اطرجنننتنينن 

 -جنامناينكنا  -إينران  -جنينبنوتني  -جزر المنمنر  -ال ين 

          —السنننودان -ال نننومنننال  -ننننينننجنننينننرينننا  -مننالنننينننزينننا 

 توفالو. –سورينام 

المنومة البحرية الدولية تُ دق علأ اليوم الندولني 
 للمرأة بالمجال البحري

 1212ديسمبز  21

ا دوليألا بإعنان   دلت جمعية المنومة البحرية الدولية لرارأل

مايو من كل عام  هو اليوم الدولي للمرأة بالمجال  21يوم 

. تم اختيار هن ا النينوم منن أجنل تنعنزينز تنوونين  البحري

النساء واستبمابهنن وتنوونينفنهنن النمنسنتندام فني النمنطناع 

البحري ، ورفع مكانة المرأة في المجال البحري ، وتعزينز 

منن أهندا   3التزام المنومة البحرينة الندولنينة بنالنهند  

التنمية المستدامة ل مم المتحدة )المساواة بين الجننسنينن( 

ودعم العمل لمعالجة االخنتنال النحنالني فني النتنوازن بنينن 

 الجنسين في المجال البحري.

 تنفي  التبادل االلكتروني للبيانات 
  1212ديسمبز  11

تم نشر أحدث نسخة من نمو   بيانات منننونمنة النجنمنارن 

(. ينتنضنمنن هن ا 5.22.6)اال ندار  (WCO(العالمية  

الن ي ينوفنر -( MIGاال دار دليل تنفي  الرسابل الجديند )

حنول  IMOإرشادات عملية لتنفي  جنزء منن منجنمنوعنة 

 التيسير واطعمال االلكترونية.

 -مننعننلننومننات فنننننيننة إضننافننيننة  IMO FAL MIGتننوفننر 

لتننفنين  إجنراءات االبنا   -باالضافة إلأ التعاري  الداللية 

عن السفن المبينة في اتفالية تسهيل حركة النمل النبنحنري 

والتأ تم تطويرها بالتعاون منع منننونمنة  -(FALالدولية )

 الجمارن العالمية.

أداة لمطوري برام  أننونمنة دعنم  IMO FAL MIGتُعد 

االرسال واالستام واالستجابة منن خنال تنبنادل النبنيناننات 

االلكنتنروننينة النمنطنلنوبنة لنو نول السنفنينننة واطشنخناص 

 والبضابع إلأ الميناء وإلامتهم وماادرتهم.

علأ مجموعة بيانات للمننونمنة  IMO FAL MIGتشمل 

البحرية الدولية ونمو   البيانات المرجعية للمنومنة الن ي 

وافمت عليه المنومات الربيسية المشاركة لتطوير منعناينينر 

 FALالتبادل االلكتروني للمعلومات النمنتنعنلنمنة بناتنفنالنينة 

]منننننوننمننة الننجننمننارن الننعننالننمننيننة  ولننجنننننة اطمننم الننمننتننحنندة 

( والننمننننوننمننة النندولننيننة UNECEااللنتنن ننادينة طوروبننا )

 ([.  ISOللتوحيد المياسي )
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 اػذاد 0 أسمبء شؼببن 

 

 

تعاني  ناعة الشحن البحري من أزمة عميمة ومركبة من  شهور طويلة تسببت في زيادة معدالت التضخم حول العالم 

%من تجارة البضابع العالمية تتحرن عبر المياه الدولية 76وزيادة في أسعار السلع وإربان االلت اد العالمي حيث إن 

% المتبمية فتُنمل عبر الطابرات 26ويتم نملها عبر المحيطات من الدول الم درة إلأ المستوردة والعكس  حيح أما الـ 

أل لـ"االتحاد الدولي للشحن" فإن الخطوط الماحية مسإولة وحدها عن نمل بضابع بميمة          أو الطرق البرية.  ووفما

أل. 4   تريليونات دوالر سنويا

 ممدمة
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بوالها علأ أنشطة التجارة  «27كوفيد » ألمت جابحة

العالمية وسلسلة الشحن والتوريد عبر الموانا البحرية 

وبعد  .1616والمطارات الجوية من  مطلع العام الماضي 

شهراأل علأ شبه االغاق العالمي نتيجة  21مضي 

وما رافمها من ليود في حركة  «الجابحة»لتداعيات 

دفع  لن التنمل والشحن والتجارة وتباطإ سلسلة التوريد 

إلأ انخفاض مستويات الطلب علأ المنتجات والبضابع 

وخا ة ال ينية منها علأ اعتبار أنها المزود التجاري 

أل  . أي أنها الشريان التجاري والسلعي اطول عالميا

الربيسي لمطاع الشحن واالمدادات التجارية والسلعية 

لجميع البلدان اطمر ال ي عزز من خيارات بديلة 

كاالعتماد علأ الشحن الجوي إلأ جانب تبني خيارات 

 رلمية في سلسلة التوريد والت دير .

 

أل مع الح ول علأ  1612من  مطلع العام الجاري  وتزامنا

، بدأت تتاشأ الميود التجارية بشكل «كورونا»لماحات 

تدريجي وفتحت مختل  اطنشطة االلت ادية علأ 

المستويات المحلية والعالمية فارتفع حجم الطلب علأ 

ونتيجة له ا البضابع والمنتجات العالمية عبر الموانا 

الضاط الكبير علأ البضابع وندرة وجود الحاويات التي 

تتواز  مع حجم الطلب دفع لن إلأ ارتفاع أسعار الشحن 

البحري باالضافة إلأ ندرة وجود الحاويات النمطية 

أل في مختل  الموانا العالمية 16وخا ة لياس  . لدما

أسعار الشحن البحري خال عام جابحة فقد ارتفعت 

% وهي نسبة غير مسبولة 966كورونا بنسبة ت ل إلأ 

حتأ خال اطزمات الكبر  التي واجهها المطاع علأ 

وحتأ أزمة  1669غرار أزمة ارتفاع أسعار الشحن عام 

 2795ارتفاع أسعار التؤمين علأ النالات خال حرب 

 .بين م ر وإسرابيل ونمص إمدادات النفط

كان للشحن البحري ‖  فريتوس―شركة وبحسب بيانات 

االرتفاع اطكبر في خطوط الشحن مع آسيا حيث ارتفعت 

لدما من شرق آسيا  46تكلفة شحن حاوية بحجم 

وال ين إلأ الساحل الشرلي الواليات المتحدة بنسبة 

دوالراأل. وبلات الزيادة للشحن  20661% لتبل  719

 25000% بتكلفة 313للساحل اطمريكي الاربي نسبة 

دوالرا. وبلات نسبة الزيادة في أسعار الشحن من أمريكا 

دوالر بينما كان  0624% بميمة 149إلأ أوروبا 

االرتفاع في أسعار الشحن من أوروبا إلأ أمريكا ألل من 

 .دوالر للحاوية 012% بميمة 06بالي الخطوط بنسبة 

أنه في البريطانية ‖  إيكونوميست― حيفة أوضحت   

العام الماضي كانت تكلفة نمل حاوية بضابع من ميناء 

دوالر واليوم  1366شناهاي إلأ نيويورن حوالي 

ألفألا، كما أن ألل زيادة في متوسط كلفة نمل  23و لت 

ومعها  حاوية يمثل أربعة أضعا  السعر العام الماضي

ا  عبألا بعدما ع فت   دخلت التجارة العالمية اختبارأل

بمطاع النمل البحر  اطزمات ما بين  بين تول  لحركة 

   .ماحة وتؤخر شحنات وغلك موانا جراء جابحة كورونا

ه ه التايرات التي شهدها المطاع لم تكن نتاب  جابحة 

كورونا وحدها وراء تفالم اطزمة ولكن ثمة عوامل 

 أخر  تمثلت فأ : 

 االغاق المتكرر للم انع والموانا -2 

واجه لطاع النمل البحري حالة ركود حاد مع بداية 
انتشار فيروس كورونا بداية شهر مارس وحتأ يونيو 

% بسبب 36وتراجعت عمليات الشحن بؤكثر من  1616
إغاق الكثير من الم انع وفرض حالة االغاق العام في 

لكن بحلول سبتمبر من العام  .بعض البلدان أهمها ال ين
نفسه استعادة حركة الشحن البحري وتفولت علأ 
مستوياتها السابمة بسبب ارتفاع الطلب العالمي علأ 
المعدات الطبية ووسابل الولاية وارتفاع إنفاق 
المستهلكين علأ السلع المعمرة و لن نتيجة حاالت 

االغاق التي اضطرت الكثيرين للبماء في المنازل      
 .لفترات طويلة
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 بداية اطزمة

 المشاكل التي يواجهها لطاع النمل البحري العالمأ



31 

 النمص في عدد السفن -1

في تراجع  1669تسببت أزمة ارتفاع أسعار الشحن عام 

إنتا  سفن الشحن وك لن إغاق بعض م انع إنتا  

الحاويات وعلأ الرغم من استعادة المطاع حجم الطلب 

السابك علأ السفن والحاويات إال أن المدرات االنتاجية 

أل أمام  لترسانات بناء السفن وم انع الحاويات تم  عابما

تحميك االستجابة المطلوبة لمتطلبات نمو لطاع             

 .الشحن البحري

تشير بيانات البريطانية ―  إيكونوميست‖وفك  حيفة 

اطلمانية للشحن البحري إلأ ارتفع ‖  برايمر―شركة 

% خال العام 7الطلب علأ سفن نمل الحاويات بنسبة 

‖ فزلس فاليو―( بينما ترفع بيانات شركة 1612الجاري )

وهي أعلأ من حجم النمو  %21المنافسة لها النسبة إلأ 

في التجارة العالمية وتتجه الشركات للتعالد علأ شراء 

سفن الشحن البحري لكن تجهيز ه ه الطلبيات يمكن أن 

 سنوات . 5-1يستارق 

 أزمة الحاويات. -5

 ناعة الحاويات أيضا شهدت هبوطا حادا خال العام 

الماضي بدت واضحة بعد تعافي حركة النمل وزيادة الطلب 

خال العام الجاري كما تؤثرت حركة النمل باالضطراب في 

استعادة الحاويات الفارغة بسبب محاولة الشركات ماحمة 

مواعيد التسليم وعدم انتوار تفري  الحاويات في موانا 

التسليم للعودة بها كما كان يحدث في السابك أد   لن إلأ 

تراكم الحاويات الفارغة بموانا أوروبا وأمريكا في ممابل 

نمص كبير في الحاويات في موانا شرق آسيا وال ين. 

ا الستعادة الحاويات الفارغة، وهو  وتسيير رحات خ ي أل

ما انعكس في ارتفاع التكالي  وساهم في االرتفاع 

 .المياسي طسعار الشحن البحري

 تكدس السفن وتعّطل خطوط الماحة. -4

تكررت حاالت تكدس السفن بالموانا في عدد من المدن 
الكبر  مثل: أزمة التكدس التأ سببتها سفينة          

)ايفر جرين( في إغاق الشريان الماحي الهام لناة 
السويس في شهر مارس من العام الجاري وتؤخير المبات 
السفن التي كانت في طريمها بين أوروبا وآسيا مسببة 
 .خسابر كبيرة للتجارة العالمية لدرت بمليارات الدوالرات

لويد" اطلماني -المتحدث باسم تحال  "هابا  و كر
للشحن البحري عن حادثة لناة السويس أنها كانت حادثة 

فريدة جدا من نوعها، طول مرة يحدث شيء مثل ه ا            
 . عاما مضت 16خال 

كانت المرة اطولأ التي نفكر في طريك رأس الرجاء ‖

ال الح توفيرا للولت وتوجهت ستة من سفننا بالفعل 

له ا المسار، لكن وجدنا  لن يعني تكلفة أكبر وولوداأل 

أكثر وأسبوعا أطول ممارنة بمناة السويس، ل ا لررنا في 

النهاية أن تنتور بالي سفننا وعددها تسعة، حتأ     

 تحل اطزمة".

كما في فبراير الماضي كان طابور االنتوار لميناءي   

سفينة  46يزيد علأ ‖  لوس أنجلس‖و‖  لون  بيتش―

دابما. وبلات  روة اطزمة في شهر مايو الماضي، حين 

بلات أحجام الحاويات العالمة في الميناءين يزيد علأ 

مليون حاوية. كشفت تلن اطزمات عن مد  أهمية  2.7

النمل البحري للتجارة العالمية. ومع كل أزمة تشهد 

ساسل توريد البضابع اختنالات ونم ا في المعروض 

 .يدفع ثمنه دابما المستهلكون

 االنبعاثات الكربونية -3

ورغم ارتفاع أرباب شركات الشحن بنسب فلكية، تول 

تسعأ لتعويض نفمات خطة خفض االنبعاثات الكربونية 

عبر زيادة أسعار الشحن. وبالتالي تحميل المستهلكين 

فشركة   ليمة ارتفاع التكالي  عبر زيادة أسعار السلع.

الفرنسية والتي تعد رابع ―  سي إم إيه سي جي إم‖

سفينة  11شركة شحن بحري بالعالم تعالدت لشراء 

 .حاويات جديدة يعمل أكثر من ن فها بالااز الطبيعي

 تراجع االستثمارات في المطاع. -0

رغم ارتفاع اطرباب بنسب هابلة يشهد لطاع النمل 

البحري واهرة غريبة تتمثل في تراجع االستثمارات 

بنسب كبيرة ال تتوابم من ربحية المطاع ويرجح الكثير 

من المحللين السبب إلأ الحرب التجارية التي بدأها 

علأ ال ين. ―  دونالد ترامب‖الربيس اطمريكي السابك 

والتي ألمت بشكون كبيرة علأ مستمبل النمل البحري لبل 

الطفرة الحالية وهو ما دفع الكثير من الشركات لتمليص 

خططها االستثمارية الممبلة تحسبا للتراجع المتولع في 

 .اطمريكي-التجارة العالمية بسبب ال راع ال يني
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فيبدو أنه خار  نطاق المساهمة أو المنافسة علأ 

المستو  العالمي أو حتأ االلليمي ويعاني المطاع من 

مشاكل هيكلية تتمثل في نمص العاملين  وي المهارات 

الازمة والمتخ  ة بعمليات النمل البحري. كما يفتمد 

المطاع للسفن  ات الحموالت الكبيرة والتي تساعد علأ 

تحميك منافسة عادلة مع النالات العمالة لشركات 

الشحن العالمية كما أن أغلب سفن الشحن البحري 

للشركات العربية لديمة وكثيرة اطعطال وال تمتلن 

التكنولوجيا الازمة للتعامل مع موانا الشحن العمالة في 

شرق آسيا وأوروبا وأمريكا. كما تفتمر الموانا العربية 

للتمنيات الحديثة لعمليات التحميل والتفري  والتخزين 

والتي تساعد علأ تحميك كفاءة تشايلية كبيرة          

 .وتخفيض التكلفة

بسبب زيادة  1611تح ير أممي من ارتفاع اطسعار في 
 تكالي  الشحن

ح ّرت اطمم المتحدة من أن ازدياد تكالي  الشحن سيإدي 

إلأ ارتفاع اطسعار بالنسبة للمستهلكين العام الممبل ما لم 

يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء حيث أفاد 

"مإتمر اطمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(" بؤن 

% وأسعار  22أسعار االستيراد العالمية لد ترتفع بنسبة 

% بين الفترة الحالية        203المواد االستهاكية بـ

 .1615والعام 

و كر "أونكتاد" في تمرير بشؤن "مراجعة النمل البحري 

" أن "أسعار المواد االستهاكية العالمية سترتفع 1612

بشكل كبير العام الممبل إلأ أن تتول  االضطرابات في 

ساسل شحن االمدادات وتتم معالجة ليود الموانا وأوجه 

تسجيل أسعار وال   كان نتيجته ."الم ور في المحطات

لياسية علأ  عيد شحن الحاويات علأ جميع طرق تجارة 

 ."الحاويات عمليا

االرتفاع الحالي في ولالت اطمينة العامة لـ"أونكتاد" 

أسعار الشحن سيكون له تؤثير عميك علأ التجارة 

ويموض االنتعاش االجتماعي وااللت ادي، خ و ا في 

البلدان النامية إلأ أن تعود عمليات الشحن البحري إلأ 

طبيعتها كما أن العودة إلأ الوضع الطبيعي ستستلزم 

االستثمار في حلول جديدة بما في  لن البنية التحتية 

والتكنولوجيا الخا ة بالشحن والرلمنة وإجراءات 

 ."تسهيل التجارة

 شركات الشحن المستفيد اطكبر -2

مع أزمة كورونا واالرتفاع المفاجا في حجم الطلب  

علأ الشحن ارتفعت أرباب شركات النمل البحري بنسب 

― ميرسن‖غير مسبولة ويتولع الخبراء أن تحمك 

وهي أكبر شركة للنمل البحري في العالم الدنماركية 

أرباحا ه ا العام أكثر مما حممته خال السنوات السبع 

فمدأعلنت عن أرباب للربع اطول من السابمة مجتمعة 

مليار دوالر بزيادة بلات  1.9بلات  1612العام الجاري 

. بينما سجلت ضع  نفس الفترة من العام الماضي 25

للشحن الفرنسية ―  سي إم إيه سي جي إم‖منافستها 

ملياري دوالر خال الفترة نفسها والحاويات أرباحا بميمة 

ضع  أرباحها للفترة نفسها من  46وهو ما يزيد علأ 

 . 1616عام 

اطرباب ليست  وهو أنإال أن بعض الخبراء لهم رأ  آخر 

سفينة  3440فيدور حول العالم حوالأ مإشر نجاب 

مليون حاوية ومالكو ه ه  13حاويات تحمل تمريبا 

السفن بالتؤكيد سعداء بؤرباب الفترة الحالية التي جنتها 

شركاتهم وخطوطهم الماحية نتيجة ارتفاع أسعار 

لكن تحميك الشركة للربحية ال الشحن البحري العالمية 

ومن   يعني أنها تسير في مسار سليم وآمن ومستدام

المفترض أن يتم احتواء الطلب الكبير ال ي يحدث بداية 

مع بداية تخفي  البنون المركزية لبرام   1612من 

الدعم والتيسير والتدخل باطسواق واطموال والشيكات 

كل ه ه اطموال حين تُسحب من اطسواق وتعود  المجانية

مستويات التووي  لسابك معدالتها الطبيعية بالتزامن مع 

تحسن اطنشطة وأعمال الشركات والمطاع الخاص ولتها 

علينا أن ننتور الو ول إلأ نمطة التوازن ومن المرجح 

أو حتأ الربع                   1612بلوغها بحلول نهاية 

 .1611اطول    من 
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 وفيما يخص لطاع النمل البحري العربي من اطزمة :

 انعكاسات أزمة النمل البحري علأ التجارة العالمية
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 ارتفاع أسعار السلع. -1

أسعار  ارتدت زيادة أسعار الشحن العالمية علأ ارتفاع

% فمن  بداية العام 46المستوردة بنسبة ت ل إلأ  السلع

عالميألا لتلمي  شحن البضابع تفالمت أزمة ارتفاع أسعار

والمنتجات المادمة إلأ م ر  أسعار السلع بوالها علأ

% بجانب زيادة في أسعار 56وترفعها بنسبة ت ل إلأ 

% مما يعني أن الزيادة 26الخامات العالمية بلات 

% مما أد  إلأ زيادة أسعار 46االجمالية و لت إلأ 

 المنت  النهابي .

 ارتفاع معدالت تؤخر السفن في الموانا العالمية : -5

–وكالة المعلومات البحرية وتوهر البيانات الواردة من "

"ApS   وممرها الدنمارن أنه في اطشهر الخمسة اطولأ

من ه ا العام تؤخرت مبات السفن عن الجدول الزمني 

المحدد لها بممدار مضاع  ممارنة بثماني السنوات 

وعام  1621السابمة طزمة الجابحة بين عام 

وبالتالي مع معدالت التؤخير ه ه يتولد شعوربؤن    1616

  اطزمة مستمرة لبعض الولت ولن تنتهي لريبا 

وفأ نفس اطشهر الخمسة اطولي من العام الجاري تمت 

إضافة سفن حاويات جديدة ل ناعة الشحن البحري 

مليار دوالر وبؤعداد أكبر من التي  20.5العالمية بميمة 

وه ه  .1627  أضيفت في العام السابك ل زمة بؤكمله أي

تعد دالالت  طن أزمة الشحن الدولي من المرجح أن 

تنتهي بمجرد تحميك التوازن بين المدرات االستيعابية 

للسفن والموانا من ناحية والمطلوب استيراده وتحميله 

وتفرياه من ناحية أخر .ويبدو أن الو ول لنهاية اطزمة 

أل، لد نراها  وتهدبة ارتفاعات أسعار الشحن الحا لة حاليا

أل بشكل متدر  مع نهاية العام الجاري أو بدايات العام  والعا

 الممبل علأ أل أ تمدير.

الربيس التنفي ي لشركة دي اتش ال جلوبال  رب 

عادة ما يتم   :فورواردين  الشرق اطوسط وإفريميا

الشحن عبر المحيطات بالتنسيك المنوم بين عدد من 

أل في  أل نم ا الجهات لكن الشحن عبر المحيطات يعاني حاليا

المعدات مع و ول أسعاره إلأ أعلأ مستوياتها علأ 

 االطاق بسبب العوامل ا تية: 

في الكثير من  «27-كوفيد»تسببت جابحة   أوالأل:

في الموانا الربيسية في ال ين التايرات واالضطرابات 

والواليات المتحدة فعلأ سبيل المثال هنان تؤخيرات في 

موانا الواليات المتحدة مثل لون  بيتش ولوس أنجلوس 

 «27-كوفيد»حيث تسبب حاالت الحجر ال حي وجابحة 

إلأ تؤخر تخليص البضابع أو تفرياها عاوة علأ 

) Yantian اجراءات الحجر ال حي اطخيرة في

 ال ين( مما أدت إلأ تراكم الحاويات في محطة

Yantian  الدولية وحجز المعدات، وعدم توفرها في

الولت المناسب مثل الحاويات اطساسية والتي هنالن 

حاجة إليها في أجزاء أخر  من العالم للمحافوة علأ 

 .مرونة ساسل التوريد

في ولت ال تزال الطلب الكبير علأ الشحن البحري   ثانيا :

فيه مجموعة من البواخر والحاويات عالمة في موانا 

دول تول  فيها االنتا  بسبب كورونا ولم يتم استبنافه 

مع زيادة إلبال المتسولين علأ  )االنتا ( إلأ ا ن

الشراء عبر االنترنت في لطاعات مثل السلع البيضاء 

)اطدوات المنزلية( واطثاث واطدوات من  بدء تفشي  

يعد ارتفاع الطلب علأ السلع ونمص كما  ."27-"كوفيد

سببألا آخر للتوزيع مما أد  بدوره إلأ   الحاويات الفارغة

ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير مع تسبب الوباء في 

 1616تول  االنتا  في الن   اطول من عام 

مدير العمليات االلليمي لمنطمة الشرق اطوسط   كما أكد

ما لاله أمادو ديالو مضيفة:   «أجيليتي»وإفريميا في 

بآثارها السلبية علأ لطاع النمل  «27-كوفيد»ألمت أزمة 

وأخرجت مبات ا ال  من حاويات الشحن حول العالم 

من العمل فباتت غير متوفرة للشركات الم نّعة التي 

تريد شحن بضابعها من ال ين ودول الت دير ا سيوية 

اطخر  وما زلنا حتأ ا ن نشهد اختاالأل في التوازن بين 

العرض والطلب ل ا تسعأ شركات الشحن جاهدة إلأ 

تسريع عودة الحاويات إلأ آسيا من اطسواق اطخر  

وتضع سرعة نمل ه ه الحاويات علأ رأس لابمة 

أولوياتها وفي سبيل  لن، ألات شركات الشحن أيام 

الراحة التي اعتادت تخ ي ها لتفري  حمولة              

 .الحاويات وإعادتها
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أسننبنناب ارتننفنناع أسننعننار الشننحننن الننبننحننري إلننأ 

 مستويات لياسية .. 

https://www.masrawy.com/news/Tag/61109/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/300383/%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/61109/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9#bodykeywords
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أد  إلأ ارتفاع أسعار التزاحم علأ الحاويات     ثالثا :

أل عبر الممرات البحرية العابرة  الشحن البحري خ و ا

للمحيط الهادي. وبدأ ه ا االرتفاع بعدما ضيمت خطوط 

الشحن نطاق خدماتها عبر إلااء أو إيما  الرحات 

 المنتومة ثم أعادت إطاق الكثير من الرحات المتولفة

لكن سفنها تاادر الموانا ال ينية بحمولة لليلة نتيجة 

لعدم توفر عدد كاٍ  من الحاويات لتلبية طلب شركات 

الشحن وفي بعض الحاالت لم تتمكن شركات النمل البحري 

من حجز حاويات لبضابعها بسبب النمص في عدد 

الحاويات في آسيا وما كان من شركات الشحن لتعويض 

النمص في المعدات ومواجهة الفوضأ والتحديات اطخر  

 .إال فرض رسوم إضافية

وعلأ الرغم من ارتفاع أسعار الشحن إلأ الشرق اطوسط 

فإنها ال تضاهي أسعار الشحن عبر المحيط الهادي أو من 

آسيا إلأ أوروبا ما يدفع شركات الشحن إلأ إعطاء 

اطولوية للنمل إلأ أوروبا والواليات المتحدة بسبب 

اطرباب الضخمة إضافة إلأ  لن تسبب كل  لن في عرللة 

عمليات االنتا  وجداول التسليم المعتمدة اطمر ال ي أثر 

 .بشدة في كامل سلسلة االمداد في أنحاء المنطمة

 أسعار الولود تزيد الضاط علأ الشحن البحر     رابعا :

أل في ارتفاع كلفة النمل فشركات الشحن  حيث تسبب أيضا

البحري ال تتفك في ما بينها بشكل مم ود علأ رفع 

اطسعار وإنما تجد نفسها مرغمة علأ الميام ب لن، نوراأل 

فمد   الرتفاع أسعار الطالة، وكلفة التؤمين علأ البواخر

شهدت الفترة المليلة الماضية فاالرتفاع  غير المسبولة 

طسعار الولود عالميألا خا ة الااز الطبيعأ والبترول هو 

ما يمكن أن يكون له تؤثير كبير خال الفترة الممبلة علأ 

أسعار نوالين الشحن البحر  التأ ارتفعت ب ورة 

ا وأكد خبراء وعاملون بنشاط النمل  ملحووة مإخرأل

أن االرتفاع فأ المحرولات ت احبه زيادة فأ البحر  

 .%من تكلفة الشحن16أسعار النوالين إ  تمثل الطالة 

ومن المتولع أن ترتفع أسعار النوالين خال الفترة 

الراهنة مع الزيادات الجديدة فأ البترول والااز الطبيعأ 

، ليتجاوز خام 1667عالميألا التأ تمترب من أسعار عام 

ا  16البرنت  كما من المتولع أن تموم الخطوط دوالرأل

الماحية العالمية بزيادة ليمة نولون الشحن عالميألا علأ 

إ  تمثل  3%  –  4كل المستويات بنسبة تتراوب من 

% من تكلفة النولون 11إلأ  16أسعار الطالة من 

تؤتأ تلن الزيادة بهد  تعويض ما تكبدته  .البحر  عالميألا

تلن الخطوط من خسارة خال العام ال   سبك أزمة 

كورونا وتداعياتها مستالة زيادة الطلب علأ النمل 

ه ا ولد بلات تكلفة الشحن من شناهاي إلأ  .البحر 

 1  بتضاع  دوالراأل  أي  220307أنجليس لوس أنجليس 

أل مرات   العالمي للحاويات.لمإشر دريوري وفما

أن هنان اختافألا بين أسعار النوالين فيما بين الموانا كما 

الم رية إ  تنخفض فأ السخنة مثاأل عن موانا 

وه ا الفارق أد  إلأ .آال  دوالر  4بورسعيد لرابة 

انخفاض حجم معدالت التداول بميناء غرب بورسعيد 

 .ب ورة ملموسة

ومن المتولع استمرار أسعار النوالين حاليألا بنسب ت ل 

بسبب ما تمر به التجارة  1615% حتأ عام 566إلأ 

العالمية من أحداث خا ة الطلب علأ التجارة ا سيوية 

 .من لبل أوروبا والواليات المتحدة

مشكات االت ال الناتجة عن عمليات التحويل أو   خامسا:

أحد أسباب ازدهار أسعار االلااء في اللحوة اطخيرة 

الشحن. كما أن لطاع النمل مثله مثل ال ناعات اطخر  

يميل إلأ أن يكون له آثار مضاعفة عندما تتخ  الشركات 

إجراءات كبر  ل لن عندما يمرر لادة السوق          

)أكبر شركات النمل( زيادة تكاليفهم لتعويض الخسابر يتم 

 تضخيم أسعار السوق االجمالية .

خطوط ربيسية للشحن البحري في ال ين  1أسعار 
   % 366تضاعفت 

أل مستمراأل و ل إلأ  تشهد أسعار الشحن البحري ارتفاعا

% علأ 366مستويات لياسية إ  بل  إلأ حدود اليوم 

روتردام نتيجة ارتفاع الطلب -مستو  خط شاناهاي

العالمي علأ السلع ممابل نمص في البواخر والحاويات 

وارتفاع أسعار الطالة والتؤمين علأ البواخر ما أد  إلأ 

 وضعية تضخمية كبيرة جداأل 

ال ي ير د ”دروري وورلد كونتينر‖وبحسب مإشر 

خطوط ربيسية  1أسعار الشحن البحري علأ مستو  

شاناهاي، وشاناهاي-روتردام، وروتردام-وهي شاناهاي

-لوس أنجلوس، ولوس أنجلوس-جنوة، وشاناهاي-

روتردام، -نيويورن، ونيويورن-شاناهاي، وشاناهاي

أل من  46نبويورن، فإن سعر شحن حاوية -وروتردام لدما

أل  25شاناهاي ال ينية إلأ روتردام الهولندية بل   ألفا

دوالراأل، في حين بل  السعر من روتردام  971و

 21دوالراأل، و 2313الهولندية إلأ شاناهاي ال ينية 

أل و دوالراأل من شاناهاي ال ينية إلأ            075ألفا

 .جنوة االيطالية

 46، فمد ارتفع سعر شحن حاوية 1616وممارنة بعام 

أل من شاناهاي إلأ روتردام بـ %، ومن  311لدما

% ومن شاناهاي إلأ جنوة  44روتردام إلأ شاناهاي بـ

 251%، ومن شاناهاي إلأ لوس أنجلوس بـ 595بـ

%، بحسب 247%، ومن لوس أنجلوس إلأ شاناهاي بـ

 آخر معطيات لدمها "دروري وورلد كونتينر"
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 نتاب  االرتفاع الجنوني في أسعار الشحن البحر : 
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اتجه عدد من الخطوط الماحية مإخرا لتدشين خدمات 

جديدة وثابتة بين م ر ومنطمة حوض شرق البحر 

المتوسط، والبحر اطسود وخا ة الموانا التركية، 

مستالين ارتفاع أسعار النوالين البحرية من ال ين إلأ 

الموانا الم رية، ليتجه المستوردون لنمل خدماتهم إلأ 

السوق التركية وبعض دول البحر اطسود والموانا 

الم رية حيث إنها أ بحت منافسا ربيسيا للسوق 

ال ينية وهو ما أد  إلأ تركيز عدد من الخطوط الماحية 

العالمية لتلبية الطلب علأ التجارة فأ تلن 

المنطمة،النخفاض أسعار النوالين البحرية ممارنة 

 .باالعتماد علأ السوق ال ينية

وفأ ه ا ال دد، أعلن أكثر من خط ماحأ عن تدشين 

خدمات جديدة تشمل منطمة حوض البحر المتوسط والتأ 

وأكد مسبولو الخط .يمع فيها عدد من الموانا الم رية

عن  «Medkon Line» الماحأ العالمأ ميدكون

، والتأ ستعمل MIA  تدشين خدمة جديدة تسمأ خدمة

بين ميناء إسكندرون ومرسين بتركيا بشكل منتوم 

حيث سيكون جدول االبحار للخدمة  واالسكندرية ودمياط،

               –االسكندرية   –إسكندرون   –)مرسين الجديدة 

 .بيروت( –دمياط 

وفأ أكتوبر الماضأ أعلن الخط الماحأ 

عن إطاق خدمة أسبوعية  CMA CGM  الفرنسي

ضمن الخدمات البحرية الم يرة، والتأ بموجبها ستربط 

وأكدت الشركة أن .شمال اليونان بم ر وجنوب تركيا

اليونان م ر  – GETEX» الخدمة الجديدة تحمل اسم

وبدأت من اطسبوع اطول من أكتوبر   «تركيا إكسبريس

الماضأ من ميناء سالونين، ثانأ أكبر ميناء للحاويات فأ 

اليونان ومن الممرر أن يكون الدوران الكامل للخدمة 

 –دمياط   –هأ سالونين الجديدة لتضم عدة موانا 

مرسين، وسيكون تردد             –الدخيلة   –االسكندرية 

 .الخدمة عشرة أيام

وفيما يخص ارتفاع أسعار النوالين بين ال ين ودول 

البحر المتوسط، سيكون فأ  الح منطمة البحر اطسود 

والتأ تتمتع بالعديد من المنتجات خا ة المنافسة 

للمنتجات ال ينية، خا ة المنتجات التركية، والتأ تعد 

أعلأ تكنولوجيا وبؤسعار متماربة، عاوة علأ إنخفاض 

أال  دوالر للحاوية،  5اسعار النوالين والتأ ال تتجاوز 

أل  دوالر لنفس الحاوية المادمة             23ممارنة بـ

   .من ال ين

إن المسؤلة التي يجب علأ العالم التفكير فيها بشكل  -
جدي هي جعل االمدادات ال ناعية متفرلة علأ مستو  
الخريطة العالمية في منطمة الشرق اطوسط والخلي  
العربي وشمال أفريميا والبحر المتوسط ومناطك أخر  
و لن منعا  لوجود احتكار علأ مستو  الت نيع من لِبل 
ال ين أو ما يسمأ اليوم بالعالم ال يني وال ي يشمل 
تايوان، وهون  كون ، والفلبين، وإندونيسيا، وماليزيا، 

 وسناافورة، وكوريا، ونيوزلندا إلأ حد ما.

يمكن لل ناعة أن تلجؤ إلأ عدة تدابير لفرض رلابة  -
علأ ارتفاع أسعار الشحن حيث يمكن أن يإدي تايير 
اليوم أو الولت للشحن والنمل خال اطيام "اطكثر 
ا" مثل أيام االثنين أو الجمعة ، بدالأل من أيام  هدوءأل
ا علأ أنها اطكثر  الخميس التي يتم تخ ي ها عمومأل

ا إلأ تمليل تكالي  الشحن بنسبة  ٪ 16-23ازدحامأل
 سنويألا.

يمكن للشركات التخطيط مسبمألا لشحن عمليات تسليم  -
متعددة في ولت واحد بدالأل من عمليات التسليم الفردية 
ويمكن أن يساعد ه ا الشركات علأ االستفادة من 
الخ ومات والحوافز اطخر  من شركات الشحن علأ 

 الشحنات الساببة. 

يمكن أن يإدي االفراط في التعببة والتالي  إلأ زيادة  -
تكالي  الشحن االجمالية إلأ جانب االضرار بالنوام 
البيبي العام. ل لن يجب علأ الشركات أن تنور في 
تجنبه. باالضافة إلأ  لن يجب أن تسعأ الشركات 
ال ايرة للح ول علأ خدمات شركات النمل المتكامل 
للشحنات حيث يمكن أن تساعدهم االستعانة بم ادر 

 خارجية في التركيز علأ عملياتهم اطساسية.

إن استخدام المن ات الرلمية لاستفادة من البيانات  -
التاريخية حول تكالي  الشحن للتنبإ بالمعدالت باالضافة 
ا عند  إلأ االتجاهات التي تإثر علأ اطسعار مفيد أيضأل

يمكن أن تإدي الرلمنة إلأ فالتخطيط مسبمألا للشحن 
تحول استراتيجي في  ناعة الشحن                     

 والخدمات اللوجستية، .

بناء المرونة لساسل التوريد فإنه سيساعد ال ناعة  -
علأ االعتماد علأ الرإ  المابمة علأ البيانات وبالتالي 
مساعدة الاعبين علأ اتخا  لرارات مستنيرة. ل لن 
تحتا  ال ناعة إلأ التكي  من الناحية التكنولوجية 

الحداث تحول منهجي في الطريمة التي تعمل بها          
 وتتاجر بها.
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جنون أسعار الشحن يفتح شهية الخطوط الماحنينة 

 لتدشين خدمات جديدة 

تدابير فرض رلابنة عنلنأ ارتنفناع أسنعنار الشنحنن 

 العالمي: 

 المصبدر :

https://masr.masr360.net  

www.argaam.com 

 https://www.alroeya.com 

https://almalnews.com- 

https://www.albayan.ae 

www.france24.com 

 www.marinewstv.com 



35 

 

 

 

 

 

 اػذاد 0 ميبدة مىخصز

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

% من التجارة العالمية إحد  ال ناعات المولدة لانبعاثات الملنوثنة منن زينت  76تعد ال ناعة البحرية التجارية التي تنمل 

الولود الثميل ، ل لن تشهد الساحة الدولية مإخرا منالشات دولية فنية حول طبيعة سفن المستمبل وكيفية تحول المطناع إلنأ 

 طالة أنو  بؤي وسيلة .

% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي ح ة من المتولع أن تزداد ، وعنلنأ مند   5ي كر ان الشحن التجاري ينبعث منه 

% من البضابع يمر ا ن عنبنر النبنحنار منان اه بنزينت  76الماضية ارتفع حجم سفن الشحن العالمية وأ بح  06اطعوام الـ 

طن في اليوم ومن ثم فمد وهرت عدة مبادرات تنتنبننني حنلنول  566الولود الثميل الملوث للااية إ  يمكن لسفينة كبيرة حرق 

  .Green Ship of the Future  (GSF)مستدامة منها مبادرة 

وهي منومة مستملة غير ربنحنينة ينمنودهنا وينمنولنهنا اطعضناء رإينتنهنا وهندفنهنا في الدنمارن    GSF  تؤسست منومة   

االساسأ نحو طريك لنمل بحري خالي من االنبعاثات من خال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحالية الموفرة للطالة ومن خنال 

 استكشا  استخدام التمنيات الرلمية الجديدة من اجل  ناعة بحرية أكثر استدامة. 

النتني تنلنبّني   وأنشطتها ت ميمات السفن الموفرة للطالة بهد  إزالة الكربون والتمنينات ال ندينمنة لنلنبنينبنةوتدعم مشاريعها 

 IMO معايير الولود البحري مثل محتو  الكبريت المنخفض وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حددتها منومة ال 

 ممدمة
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الهد  العام للمنومة هو تمليل إجمالي انبعاثات ثاني 

٪، وإجمالي انبعاثات 56أكسيد الكربون عامة بنسبة 

٪ وإجمالي انبعاثات أكاسيد 76أكاسيد الكبريت بنسبة 

 ٪. 76النيتروجين بنسبة 

التربت مشاريع المنومة من ه ه اطهدا  من خال 

٪ لثاني أكسيد 13تحميك اهدا  فردية ت ل إلأ 

٪ طكاسيد الكبريت جنبا الأ جنب 71الكربون، وت ل إلأ 

٪ 16مع الجسيمات الضارة اطخر  وما ي ل إلأ 

 طكاسيد النيتروجين. 

سفينة من  46حيث لدمت المنومة أفكار مبتكرة )علأ 

بالمعدات وا الت مالكي السفن الدنماركيين( فيما يتعلك 

واطنومة الموجودة علأ متن السفينة وتتلخص ه ه 

 التمنيات المبتكرة فيما يلي :

  Enginesالمحركات  - 2

علأ تحسين كفاءة  GSF تركز العديد من مشاريع

المحرن من أجل تمليل االنبعاثات. وتعد تلن التكنولوجيا 

هي اطكثر دلة ومرونة في توفير الكثير من الطالة. حيث 

يتم استبدال المحركات التي يتم ضبطها يدويا والمحركات 

البحرية منخفضة السرعة بؤخر  إلكترونية، حيث من 

المحتمل أن تملل من استهان الولود بنسبة          

 ٪ .5ت ل  إلأ 

ا بتطوير أنومة التخفيض  GSFكما لامت منومة   أيضأل

تمنية تملل من انبعاثات أكاسيد و هأ   (SCR(التحفيزي 

النيتروجين حيث تحول اكاسيد النيتروجين إلأ نيتروجين 

 وبخار الماء( 

ا بنسبة  SCRي كر ان النما   اطولية لـ  حممت انخفاضأل

٪ في انبعاثات أكاسيد النيتروجين علأ نفس المحرن 16

 SCRبدون 
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االنخفاضات المحممة في االنبعاثات 

(Achieved Reducions)  

 Greenأفكار مبنتنكنرة تنمندمنهنا منننونمنة  26

Ship of the Future             لننتننحننمننيننك تننمنننننيننات

 السفن الخضراء 
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 Fuelالولود  -1

إلأ حلول فورية وطويلة  GSFيسعأ أعضاء منومة 

المد  لتمليل استهان الولود. يمكن أن يساعد التحليل 

المتكرر لمكونات الولود علأ متن السفن الموجودة علأ 

 تمليل انبعاثات أكاسيد الكبريت          بشكل خاص.

في الولت نفسه، يستكش  أعضاء المنومة الااز  

( كولود بديل للمستمبل. علأ LNGالطبيعي المسال )

سبيل المثال، لمد ثبت أن انتمال عبّارة عالية السرعة من 
الديزل إلأ الااز الطبيعي المسال يمكن أن تخفض 

٪ وأكاسيد 13انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
٪ وتزيل انبعاثات أكاسيد الكبريت 53النيتروجين بنسبة 

ا. عند االنتمال من زيت الولود الثميل إلأ الااز  تمامأل
الطبيعي المسال، يمكن أن يكون تمليل انبعاثات أكاسيد 

 ٪.76-13النيتروجين بشكل طبيعي أعلأ بكثير، وربما 

 Waste Heatهدرة الحرارة الم 5- 

طرلألا الستعادة الحرارة المهدرة  GSF طور شركاء منومة

إما كطالة كهربابية أو لتدفبة مناطك االعاشة للطالم 

التزاما بالحلول العملية والممكنة، ركز اطعضاء علأ 

كيفية تثبيت أنومة استخدام الحرارة المهدرة مع االحتفاو 

 بالت ميم اطساسي للسفينة. 

ا جدألا من تكالي  تشايل السفينة.  ا كبيرأل يمثل الولود جزءأل

يمكن أن تإدي إعادة استخدام الحرارة المهدرة من 

المحركات لتدفبة اطماكن علأ السفينة إلأ توفير ما ي ل 

٪ من إجمالي استهان الولود السنوي للسفينة، 16إلأ 

وبالتالي تمليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير 

 تكالي  الولود. 

ا إلأ أن استعادة الحرارة المهدرة  تشير الدراسات أيضأل

أطنان من  1كطالة كهربابية يمكن أن توفر ما ي ل إلأ 

طنألا في اليوم.  41زيت الولود يوميألا لناللة تستخدم عادة 

٪ عن 24كما تم بالفعل تمليل االنبعاثات بنسبة ت ل إلأ 

 طريك استعادة الحرارة المهدرة كطالة كهربابية.

أنننننونننننمنننننة النننننتننننننننننونننننيننننن  الننننن اتنننننأ             - 4

Scrubber Systems  

ا للتنمية يعمل علأ تمليل  GSF طور أعضاء منومة نوامأل

٪ وانبعاثات 16جسيمات الدخان اطسود بنسبة ت ل إلأ 

٪. يتيح النوام 71أكاسيد الكبريت بنسبة ت ل إلأ 

إمكانية تمليل انبعاثات الكبريت إلأ مستو  منخفض كما 

 لو تم استخدام زيت منخفض الكبريت. 

ه ا التطوير بدياأل فعاالأل من حيث التكلفة ال يلبي 

المتطلبات الدولية فحسب، بل يستخدم مواد  ديمة 
 للبيبة مثل مياه البحر لتحميك نتابجه. 

 Exhaustاعادة استخدام غناز النعنادم    - 3

Gas Recirculation 

، تم تركيب أول نوام العادة تدوير GSFمن خال مبادرة 

المزودة ( للمحركات منخفضة السرعة EGRغاز العادم )

 EGRبسفن الحاويات لبي نوام   بمحركات ثنابية الدفع

متطلبات المنومة البحرية  GSFالم مم من لبل شركاء 

الدولية الجديدة بشؤن انبعاثات أكاسيد النيتروجين وللل 

 ٪.27من انبعاثات أكاسيد الكبريت بنسبة ت ل إلأ 
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https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A
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     ةالننو ننول لننلننمننسننتننوي االمننثننل مننن الننكننفنناء - 0

Trim Optimization 

ا إلأ تمليل  يمكن أن يإدي تحسين شكل بدن السفينة أيضأل
االنبعاثات. يملل الت ميم االنسيابي االملس من مماومة 
الماء ويملل ايضا من استهان الولود.  علي سبيل المثال 
أن ناللة المواد الكيميابية يمكنها توفير الولود لي ل الي 

٪ في رحاتها البحرية عن طريك تحسين كفاءة البدن 16
 الخارجي للسفينة. 

 Cooling Systemsنوام التبريد  - 9

تعد أنومة التبريد من أكبر مستهلكي الطالة علأ متن 

السفينة. تشير الدراسات إلأ أنه من الممكن توفير ما 

٪ من الطالة المطلوبة لتشايل المضخات 76ي ل إلأ 

عن طريك تحسين النوام واستخدام مضخات يتم التحكم 

 فيها عن بعد.

مجموعة لرارات تنالش  GSFلمد طور أعضاء منومة  

التحسينات الممكنة علأ كفاءة أنومة التبريد، سواء من 

أجل التعديل التحديثي أو للسفن الجديدة. علأ سبيل 

المثال، ثبت أن تركيب مضخة متايرة السرعة مع 

ا وضبطألا  اتيألا علأ  تكنولوجيا تحكم عن بعد أكثر تمدمأل

حاوية مكافبة توفر ما ي ل  9666سفينة حاويات سعة 

طنألا من ثاني  952طنألا من الولود سنويألا، أو  153إلأ 

 أكسيد الكربون. 

 Operationsالعمليات  - 1

لتمليل االنبعاثات، يحتا  المشالون إلأ اطدوات المناسبة 

لمرالبة الماكينة ومواءمتها لتحميك أل أ لدر من  

 .توفير الطالة

تجمع أنومة تشايل السفن الجديدة البيانات عن طريك 

أجهزة االستشعار وتستخدم النما   الرياضية التي تتيح 

اطداء اطمثل وكفاءة الطالة. إلأ جانب برنام  تخطيط 

والتوجيه الفعال ال ي يموم باستمرار بتحديث معلومات 

 GSFاطر اد الجوية وحسابات المماومة، أثبت شركاء 

أن اطدوات التشايلية الفعالة وحدها يمكنها تحسين 

االلت اد في استهان الولود وتمليل انبعاثات ثاني أكسيد 

 ٪ 4الكربون بنسبة ت ل إلأ 

... عملية دورية يتم فيها ترجمة النما   الرياضية هي: 

المشاكل الوالعية إلأ لاة رياضية، وحلها ضمن نوام 

 رمزي، وإعادة اختبار الحلول داخل نوام الحياة الوالعية.

 Turbochargersالشواحن التوربينية  -7

الشاحن التوربيني، المعرو  بالعامية باسم التربو، هو 

جهاز يعمل بالتوربينات ويزيد من لدرة محرن االحتراق 

الداخلي عن طريك دفع هواء مضاوط إضافي إلأ غرفة 

االحتراق تإثر الشواحن التوربينية بشكل ج ري علأ 

 كفاءة استهان الولود. 

الشواحن التوربينية لتطوير طرق  GSFيستخدم شركاء 

موفرة للتكلفة لتمليل االنبعاثات وتحسين االلت اد في 

استهان الولود. تعمل الشواحن التوربينية عالية الكفاءة 

الُمعدَّلة علأ تحسين كفاءة الطالة من خال تمكين 

احتراق الولود بشكل كامل. ه ا يملل بشكل كبير من 

تكوين أكاسيد النيتروجين. وبالمثل، فإن االستاناء عن 

الشاحن التوربيني يمكن أن يسمح للسفن بتحسين كفاءة 

الولود في المحركات  ات الحمل المنخفض ضمن حدود 

المنومة البحرية الدولية المعتمدة يملل  لن من 

٪ لكل ميل بحري ويملل 13االنبعاثات بنسبة ت ل إلأ 

 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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 الننطنناء الننخننالنني مننن الننمننلننوثننات الننحننيننويننة -26

Biocide-free Paint 

السامة في الطاء مثل الملوثات الحيوية يمكن أن تضر 

النحاس ومركبات ثاثي الم دير، بالحياة المابية. 

باالضافة إلأ  لن، يإدي تلوث الهيكل إلأ زيادة مماومة 

السفن وبالتالي زيادة استهان الولود وانبعاثات ثاني 

 أكسيد الكربون.

أن الطاء الخالي من المبيدات  GSFأوهرت شراكة  

الحيوية مع طاء هيدروجيل يبمي الملوثات بعيدألا عن 

البحر ويملل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يملل 

 الطاء من المماومة ويوفر الولود. 

كما حممت مجموعة كبيرة من السفن بؤشكال بدن مختلفة 
 ٪.1توفير في كمية الولود ت ل إلأ 

كوريا الجنوبية تهد  إلأ توسيع  ناعة  السنفنن 

الخضراء  لترسيخ مكانتها اطولأ في لطاع السفن 

 المتميزة

كشفت كوريا الجنوبية النماب عن منخنطنط جنديند لنتنعنزينز 

المدرة التنافسية ل ناعة بناء السنفنن منن خنال تنوسنينع 

 .وجودها بزيادة السفن ال ديمة للبيبة

ويتماشأ الهد  اطخير مع اللوابح النعنالنمنينة النمنتنانينرة، 

أيضنا  (IMO( حيث أطلمنت النمنننونمنة النبنحنرينة الندولنينة

إرشادات بيبية أكثر  رامة لل ناعة النبنحنرينة فني النعنام 
الماضي، مما دفع السفن إلأ استنخندام النولنود النننونين ، 

 .مثل زيت الولود منخفض الكبريت

ي كر ان لطاع بناء السفن في كوريا الجنوبينة لند بندأ فنأ 
التعافي مإخرا من الركود علأ مسنتنو  ال ننناعنة عنلنأ 

 .مدار السنوات الماضية

وأوهرت بيانات الوزارة أن شركات بناء السفن المنحنلنينة، 
% من طلبات بنناء 05علأ وجه الخ وص، ح لت علأ 

السفن المتميزة، بمنا فني  لنن ننالنات النحناوينات كنبنينرة 

 .% من السفن ال ديمة للبيبة00الحجم، إلأ جانب 

 نجاحات سامسون  في  ناعة السفن الخضراء

تتفوق شركة سامسون  لل ناعات الثميلة عنلنأ غنينرهنا 

في  ناعة السفن الخضراء، بفنضنل تنمنننينتنهنا النخنا نة 

لبناء نوام إمداد الولود لكل منن منحنرن الناناز والندينزل 

دي أ ( ومنحنرن حنمنن الناناز  -منخفض الضاط )إكنس

 .جي أي( عالي الضاط -والديزل إلكترونيألا )أم إي

مزّود بيناننات  ننناعنة -ووفمألا لخدمات أبحاث كاركسون 

، فمد استنحنو ت شنركنة بننناء السنفنن -الشحن البريطاني

طلبألا عالميألا لنننالنات  40طلبألا من أ ل  10الكورية علأ 

النفط الخام الضخمة جدألا النتني تنعنمنل بنالناناز النطنبنينعني 

 .المسال

% من إجمالي طلبات السوق، مننن  39ح لت علأ  حيث

تسليمها أول ناللة نفط خنام ضنخنمنة جندألا تنعنمنل بنالناناز 

 . 1616المسال في العالم، في ابريل/نيسان 

ب لن توا ل شركة سامسون  لل ناعات الثميلة سنلنسنلنة 

انت اراتها في سجّل الطلبات علأ طالة الناناز النطنبنينعني 

سفنن تنعنمنل بنالناناز  7المسال، حيث فازت بطلبات لبناء 

سفن حاويات، فني غضنون  3الطبيعي المسال، من بينها 

وفي ولت سابك كاننت لند ح نلنت شنركنة  .أسبوع واحد

سفن حاويات تعمل بنالناناز  3بناء السفن علأ عمد لبناء 

مليون دوالر(، منع خنينار  969الطبيعي المسال بميمة. )

سنفنن أخنر ، منا لند ينرفنع النمنينمنة االجنمنالنينة           3بناء 

 .مليار دوالر( 2.1)
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 المصذر : 

/https://www.marineinsight.com 
https://attaqa.net 

https://www.aleqt.com 

https://attaqa.net
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يمع ميناء  الة بسلطنة عمان في مولع استراتيجي علأ ممر الشحن السريع بين الشرق والارب، وهو عبارة عنن 

بوابة إلليمية ربيسية للخلي  العربي ومركز نمل علأ بحر العرب، ويُنور إليه علأ أنه أفضل ميناء في المنطمنة لنلنو نول 

إلأ الشرق اطوسط وشبه المارة الهندية وشرق إفريميا، ويحتوي الميناء متعدد اطغراض علأ المرافك الازمنة لنلنتنعنامنل 

مع البضابع والحاويات والشحنات العامة والسفن السياحية والبحرية، وتمتاز منطمة المينناء بنؤجنوابنهنا النحنينوينة وتضنم 

 مجموعة كبيرة من المطاعم والمماهي التي تمّدم أجمل االطاالت علأ بحر العرب.

 ممدمة
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يُعد من  بين أكبر موانا الترانزيت في العالم. بفضل 

أر فته الستة المخ  ة للحاويات ولنواته التي يبل  

متراأل، يمكن للميناء أن يستوعب أكبر سفن  21عممها 

حاويات في العالم. كما أن المدرة التشايلية للميناء تمكنه 

في   (TEU’s)  مايين حاوية 3من مناولة أكثر من 

  العام الواحد.

 

كيلومترات  26092ويحتوي الميناء ال ي تبل  مساحته 

مربعة، علأ المرافك الازمة للتعامل مع البضابع 

والحاويات والشحنات العامة والسفن السياحية ويحتوي  

أل تتراوب أعمالها بين ثاثة أمتار وثمانية  12علأ  ر يفا

متراأل، كما يتكون  4456عشر متراأل ويبل  مجموع أطوالها 

الميناء من محطتين ربيسيتين وهما: محطة البضابع 

 العامة، ومحطة الحاويات.

 

مولعه االستراتيجي ال ي يطل علأ ممرات التجارة  *

أوروبا، -أوروبا، وشبه المارة الهندية-الربيسية بين آسيا

 أوروبا.-والشرق اطوسط

يبعد مسافة آمنة عن مضيك هرمز مما يخفض تكالي   *

 التؤمين والشحن.

 كيلو متر مخ ص للحاويات. 1.4ر ي  رسو بطول  *

 أر فة مخ  ة للبتروكيماويات. *

 كيلو متر . 5ر ي  رسو بطول يزيد عن  *

 سفينة. 1366سنويا يستمبل أكثر من  *

أل ليح ل علأ المرتبة  3تمدم ميناء  الة  * مراكز دوليا

بين أفضل مابة ميناء دولي في مناولة الحاويات  57الـ

‖ لويدز ليست―علأ مستو  العالم و لن في ت ني  

أل   29، وكان لد بدأ بمناولة 1629السنوي لعام 

 4.54ناول  1616وفي عام  2771حاوية في عام 

 مليون حاوية.

لام ميناء  الة بتحميك نتاب  متميزة خال الفترة ما *  

حيث شهدت نمواأل في 1616إلأ عام1660بين عام

عملية الربط البحري بارتفاع ليمة المإشر 

٪في نفس الفترة، 232مع تحسن بنسبة33إلأ11من

كما شهدت عملية الربط البحري االجمالي في ُعمان نمواأل 

مع تحسن         37إلأ14من خال ارتفاع ليمة المإشر من

 ٪ *244بنحو 

ويتعامل ميناء  الة مع أكبر الخطوط الماحية العالمية 

كما  ويتمتع بتجهيزات حديثة ويضم أطمما فنية ماهرة.

 3أن المدرة التشايلية للميناء تمكنه من مناولة أكثر من 

 مايين حاوية في  العام الواحد. 
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 أهم المميزات نورة عامة

 المولع والمساحة
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في خطوة تعكس المكانة العالمية للميناء ، فمد  حمك ميناء 

ميناءأل علأ مستو   532 الة المرتبة السادسة من بين 

العالم في الكفاءة التشايلية عند استمبال سفن الحاويات 

والتعامل معها بناءأل علأ مإشر أداء موانا الحاويات )سي 

م بحسب تمرير أ درته مإسسة 1616بي بي أي( لعام 

النمل العالمية التابعة للبنن الدولي بالتعاون مع شركة 

ماركت /أي اتش أس/ المتخ  ة في الخدمات 

المعلوماتية والبيانات، حيث يميس مإشر )سي بي بي أي( 

الكفاءة التشايلية التي تتمتع بها الموانا عند سفن 

 الحاويات والتعامل معها.

وأوضح مإشر جودة ات ال الدول بشبكات الشحن العالمية 

)بلسكاي( التابع لمإتمر اطمم المتحدة للتجارة والتنمية، 

أن ميناء  الة يوفّر أعلأ درجة ات ال بخطوط الشحن 

بلسكاي في  33الماحية المنتومة في السلطنة، بمعدل 

م/ واستمر في الميام ب لن من  1616الربع الثالث من عام 

نشر إح ابيات "بلسكاي" طول مرة في الربع اطول       

 م.1660من عام 

وأّكد ميناء  الة في بياٍن له أّن مدة بماء السفن في 

الميناء أو السرعة التي يتم التعامل معها تتحدد بعوامل 

مختلفة أبرزها الخدمات السريعة التي تمدمها الجهات 

المعنية المختلفة منها الخدمات البحرية الخا ة بالميناء 

واالدارة العامة للجمارن بشرطة ُعمان السلطانية         

 ووزارة ال حة.

كما يوفر ميناء  الة خدمة حلول التخزين المرن، حيث 

تساعد في إدارة تدفك وانسيابية البضابع بناءأل علأ أنماط 

الطلب الخا ة به ه الشركات من خال السماب لها 

بتخزين بضابعها في الميناء، ال ي تختاره بناءأل علأ لرب 

 الميناء من اطسواق المستهدفة الربيسية .

 1612في اطشهر التسعة اطولأ من العام 

% ارتفاعا في مناولنة النبنضنابنع النعنامنة.. تسنجنينل  29

منلنينون    5.77تحسن مطرد بؤداء محطة الحاويات ، 

 ننافنني ربننح " ننالننة لننخنندمننات الننمننوانننا" بنننننهننايننة           

 1612سبتمبر 

حيث تعاملت محطة الحاويات بميناء  النة فني اطشنهنر 

منلنينون  5.541منع  1612التسعة اطولنأ منن النعنام 

مليون حاوية في الفترة المماثلنة  5.11حاوية  ممارنة بـ 

 % .4من العام السابك بزيادة لدرها 

مليون طنن  21.912وتعاملت محطة البضابع العامة مع 

سبتمنبنر  56من البضابع العامة خال الفترة المنتهية في 

منلنينون طنن خنال ننفنس  26.159الماضي ممارنة بـن 

%. 29الفترة من العام السابك مسجلة ارتنفناعنا بنننسنبنة 

وتمثلت السلع الربيسة التي يتم التعامل بنهنا فني النحنجنر 

الجيري والجنبنس والنمنينثناننول واطسنمنننت، والنتني ينتنم 

ت ديرها من  الة إلنأ اطسنواق النمنجناورة، وتسنتنمنر 

 ه ه السلع في دفع أعمال الشحن العامة.

% فني 4وارتفع إجمالي االيرادات من العملينات بنننسنبنة 

ممارنة بالفترة المماثلنة منن النعنام اطسنبنك، 1612العام 

ويرجع  لن أساسا إلأ النننمنو النمنوي فني حنجنم أعنمنال 

 البضابع العامة.

% خنال 2وانخفضت النفمات التشايلية المباشر بننسنبنة 

، منمنارننة بنننفنس 1612اطشهر التسعة اطولأ من العام 

 م. 1616الفترة من عام 
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 أحد أكبر الموانا العالمية في الكفاءة التشايلية أرلام ومإشرات وفما  خر إح اءات معلنة

 المصذر :

twitter.com/port_salalah  

https://www.elbalad.news  

https://alkhaleejonline.net  

https://www.omandaily.om  
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بحث العلماء عن وسيلٍة تساعدهم في معرفة نتاب  مختل  التجارب العلمية التي يمومون بها لبل تنننفنين هنا عنلنأ أرض 

الوالع تجنبألا للولوع بمشاكَل وموالٍ  هم في غنأأل عنها، فوهر ما يُدعأ بم طلح النم جة والمحاكاة المابمة علأ إيجناد 

نما   افتراضية لمختل  اطنومة وإجراء التجارب والعمليات عنلنينهنا، ومنرالنبنة النننتنابن ؛ فنإن كناننت وفنك النمنتنولنع 

 .  والمرغوب ُطبّمت علأ اطنومة الحميمية وإن لم تكن ك لن أُجريت عليه بعض التعديات.

ومن أجل تعزيز الجانب العملي والتطبيمي للتدريب البحري بما يتناسب مع النمنتنطنلنبنات الندولنينة، طنورت النمنخنتنبنرات 

التدريبية المزود بالمحاكيات الماحية واالت الية لتنفي  الدورات  ات التخ  ية العالية مثل نوام السامة واالسنتناناثنة 

، (ARPA)، الرادار النبنحنري  و النتنولنع ا لني لنلنمنولنع (GOC)، مشال راديو عام (GMDSS)البحري العالمي 

 وغيرها.  (ECDIS)الخرابط االلكترونية 

 ممدمة

 النمذجة والمحاكاة المالحية تكنولوجيا عالية تنمي المهارة العملية 
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ٍ أو منادّيٍ أو   النم جة تُشير إلأ عملنينة تنمنثنينٍل منننطنمنّي

رياضّيٍ لنمو  ٍ ما ُمتضمنألا طريمة بنابنه وعنمنلنه، بنحنينث 

ا حميميًّا و لن لمساعندة االخنتن نا نينينن عنلنأ  يُشبه نوامأل

تولع ا ثار الناتجة عن النتنانينينرات النتني سنتنحندث عنلنأ 

النوام، بمعنأ آخر الننمن جنة هني إنشناء ننمنو  ٍ يُنحناكني 

 النوام مع كافة خ اب ه.

فهي تشايل النمو   بطريمٍة تنرتنبنط بنالنولنت  المحاكاة أما

أو بالمكان للمساعدة علأ تنحنلنينل أداء ننوناٍم منوجنوٍد أو 

ممتربٍ، بمعنأ آخنر تُنعنّر  النمنحناكناة أننهنا دراسنة أداء 

 النوام باستخدام النمو  .

 

تُستخدم انومة المحاكاة الماحية لنلنبنحنث والنتنحنمنينك فني 

تطوير المواننا ، ومننناورة السنفنن ، وتنحنسنينن سنامنة 

السفن والموانا وكفناءتنهنا ، وتندرينب النبنحنارة وتنعنلنينم         

 الطاب الجامعيين.

وتعمل علي سد الفجوة بين الممارسة  الفعلنينة والندراسنة 

النورية وتستخدم كوسيلة مساعدة فعالة للتدريب وتنمنينينم 

الكفاءة لربابنة السفن وضباط السطح. يتعلم الطناب  منن 

خالها كيفية التعامنل منع السنفنن ، وتنخنطنينط النمنرور ، 

واستخدام الرادار ، والمخططات االلنكنتنروننينة ، وأننونمنة 

تحديد النهنوينة اطوتنومناتنينكنينة ، ومسناعندات النتنخنطنينط           

 ا لي للرادار.

  محاكي مناولة البضابع -2

إن ه ا المحاكي مجهز بموا فات الباخرة الحميمية، وهنو 

نوام آلي يحاكي النوالنع ومنجنهنز بنننونام تندرينبني عنالني 

نوام التشايل وحتأ عمليات التشاينل   الجودة، ابتداءاأل من

لتحميل وتنزيل البضابع والنتنعنامنل منع حناالت النطنوارئ 

وتحميل الباخنرة، والنتني ينتنم حسنابنهنا منن خنال ننونام 

  محوسب موجود داخل المحاكي.

 محاكي الماطرات -1

ويوفر ه ا المحاكي إمكانية تدرينب عنلني منجنمنوعنة منن 

الوواب ، من مناورات التعامل مع النمناطنرات اطسناسنينة 

للمتدربين باالضافة لنطنرق السنحنب النمنتنمندمنة لنربنابنننة 

الماطرات، كمنا ينتنينح هن ا النمنحناكني االسنتنخندام اطمنثنل 

وأنواع الدفع المتننوعنة وأفضنل   طجهزة التوجيه الحديثة

  .الطرق لعمليات المطر المختلفة
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 تعري  النم جة والمحاكاة

 أوظمت المحبكبة المالحيت 

بعض أجهزة المحاكاة المستخدمة  في 

 التدريب علي أعمال الماحة
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 محاكي مكافحة التلوث -5

يهد  محاكأ التلوث الأ تدريب طالم العمل علأ النتنعنامنل 

مع احدث النوم فأ مكافحة بمنع النزينت وكنينفنينة ادارتنهنا 

وحساب تكلفتها ويسمح باكثر من تجنربنه لنتنحنديند افضنل 

وسيلة لمكافحة البمنع وايضنا ينمنكنن اسنتنخندامنه كنمنركنز 

عمليات لمكافحة بمع زيتية والتنبؤ بحركة البمعنة وينتنكنون 

 . النوام من جزبين لد يعملوا سويا او كل بمفرده 

 محاكي عابمات النجاة -4

و يوفر ه ا المحاكي فنر نة لنتندرينب النبنحنارة الن ينن تنم 

تعيينهم لتولي مسإولية لنوارب النننجناة ولنوارب االننمنا  

فيتم تدريبهنم عنلنأ بندء وتشنانينل منحنرن لنارب النننجناة 

وملحماته، التعامل بحرفية للبنمناء فني النطنمنس النمناسني، 

باالضافة الستخدام مرساة البحنر وإننمنا  أرواب الننناجنينن     

 من البحر. 

 محاكي الخرابط االلكترونية -3

محاكي الخرابط االلكترونية وهنو منن أحندث النمنحناكنينات 

الم ممة لمحاكاة نوم البيانات الجارافية للماحة البحرينة 

وبديا عن العمل عنلنأ النخنرابنط النورلنينة النعنادينة وعنن 

طريمه يتم إدخال جميع بيانات المولع واالتجناه والسنرعنة 

وجهاز لياس اطعماق والرادار ومنوومنة النتنحنديند ا لني 

  , (AIS)  (NAVTEX)للهوية 

ويمكن عن طريك الخادم النربنينسني عنمنل سنينننارينوهنات 

( منمنشنأ و لنن لنتنمنينينم 21مختلفة لكل ممشأ من عدد )

وتدريب الربابنة والضباط البحريين عنلنأ اسنتنخندام تنلنن 

 المنوومة تحت ورو  جومابية مختلفة.

 محاكي البر  ومنع الت ادم -0

تكون من محطة مدرب وثمانية محطات للمتدربين تنحنوي 

كل محطة علأ ثاث أجهزة كمبيوتر ببرمجياتها النخنا نة 

بالتدريب مع أربع شاشات عرض تمثل حالة بر  السفيننة 

الحميمي، حيث يموم أحد اطجهنزة بنتنمنثنينل حنالنة النرادار 

الحميمي ويوهر اطهدا  الثابتة والمتحركنة منع إمنكناننينة 

التعامل الكامل معه كرادار حميمي مزود بتمنية إنن ار منننع 

الت ادم، ويموم الجهاز النثنانني النمنرتنبنط منعنه منبناشنرة 

بإوهار الخرابط الماحية للمنطمة النبنحنرينة النتني ينجنري 

التدريب فيها منع النعنوابنك النمناحنينة وكنل منا تنحنتنوينه 

الخريطة الفعلية، أّما الجهاز الثالث فيمنوم بنتنمنثنينل حنالنة 

 GPS ،ECHOالتجهيزات اطخر  من جايرو، بو ة، 

SOUNDER حالة المنحنركنات والنمنإشنرات، النربنان ،

ا لي، حيث يتم إعنداد النتنمنرينن النتندرينب عنلنأ منحنطنة 

المدرب ويموم المتدربون بتنفي  النمنهنام النمنوكنلنة إلنينهنم 

مباشرة، ويموم البرنام  التدريبي بتسجنينل كنل منجنرينات 

التمرين وما يموم به المتدربون، و لنن حنتنأ ينتنم تنافني 

 الماحوات وإعادة التمييم في نهاية الجلسة التدريبية. 
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لمواجهة تاير  COP26دولة في مدينة جاسكو بؤسكتلندا في لمة  216اجتماع لادة أكثر من  1612شهد نوفمبر

وال ي تضمن المحافوة علأ ارتفاع حرارة  ‖1623اتفاق باريس ― المناخ، وكان الهد  اطساسي فيه تحميك هد 

 الكوكب طلل من درجتين خال المرن الحالي.

والتي ستعمد في شرم الشيخ في نوفمبر   COP27ولد اختيرت م ر رسميا الستضافة لمة اطمم المتحدة للمناخ 

في جاسجو، التي اختتمت أعمالها أمس.   COP26لوزارة البيبة. وأعلن المرار خال لمة المناخ  بيان وفك ،1611

أن م ر  في سبتمبر وكان االعان بمثابة تؤكيد رسمي لما سبك االشارة إليه، إ  أعلن الربيس عبد الفتاب السيسي

 في أكتوبر.  كمرشح وحيد ، وجر  اختيار م رCOP27ستمدم عرضا الستضافة لمة 

 ممدمة

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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فنني  أعننلننن الننربننيننس عننبنند الننفننتنناب السننيننسنني سننبننك أن
 أن م نر سنتنمندم عنرضنا السنتنضنافنة لنمنة1612 سبتمنبنر

COP27 فنني  كننمننرشننح وحننينند ، وجننر  اخننتننيننار م ننر
 أكتوبرالماضأ .

سننتننعننمنند الننمننمننة بننمنندينننننة شننرم الشننيننخ فنني نننوفننمننبننر  
لوزارة البيبة. ولد أعلن المرار خال لنمنة  بيان وفك ،1611
 في جاسجو  باسكتلندا  COP26 المناخ

أبرز ت نرينحنات النربنينس السنينسني خنال لنمنة 

 بمدينة جاسكو  بؤسكتلندا  26COP  المناخ 

 : بادرت م ر باتخا  خطوات جادة لنتنطنبنينك ننمنو   أوالأل

تنموي مستدام يؤتي تاير المناخ والتكين  منع آثناره فني 

الملب منه ويهند  إلنأ النو نول بنننسنبنة النمنشنروعنات 

٪" بنحنلنول عنام 36الخضراء الممنولنة حنكنومنيألنا إلنأ "

 .1656٪" بحلول 266، و"1613

مثلما تندرن م نر واجنبناتنهنا، فنإننهنا تنعني حنجنم ثانيألا: 

التحديات التي تواجهها كافة الندول النننامنينة. وهنننا، أود 

التؤكيد علأ أن تنننفنين  الندول النننامنينة اللنتنزامناتنهنا فني 

مواجهة تاير المناخ، مرهون بحجم الدعم الن ي تنحن نل 

عليه خا ة من التمويل، ال ي يعد حجر الزاوية والمحدد 

الربيسي لمدرة دولنا علأ رفنع طنمنوحنهنا النمننناخني فني 

إطار التوازن الدليك الن ي منثنلنه اتنفناق بنارينس والن ي 

يتنعنينن النحنفناو عنلنينه، لضنمنان تنعنزينز جنهنود خنفنض 

 االنبعاثات، والتكي  مع ا ثار السلبية لتاير المناخ .

علأ الرغم من عدم مسبوليتهنا عنن أزمنة النمننناخ ثالثألا: 

تواجه المارة اطفريمية التبعات اطكثر سلبية للواهرة ومنا 

يترتب عليها منن آثنار النتن نادينة واجنتنمناعنينة وأمنننينة 

نا لنعنمنل النمننناخ  وسياسية. ومع  لن، تعد المنارة ننمنو جأل

الجاد بمدر ما تسمح به إمكانياتهنا والندعنم النمنتناب لنهنا. 

ومن ثم، تدعو م ر إلأ ضرورة منح النمنارة اطفنرينمنينة 

معاملة خا ة فني إطنار تنننفنين  اتنفناق بنارينس بنالنننونر 

 لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.

أود االعراب عن ترحيبنا -وأكمل الربيس السيسي  لابا:  

بلجنة "جاسكو" وبالتمارير التي ست ندر عنننهنا و نوالأل 

إلأ الدورة المادمة للمإتمر التي نتطلع إلنأ اسنتنضنافنتنهنا 

في م ر باسم النمنارة اطفنرينمنينة حنينث سنننسنعنأ خنال 

رباستنا، إلأ تعزيز عمل النمننناخ الندولني، لنلنو نول إلنأ 

أهدا  اتفاق بنارينس تنحنمنينمألنا لنمن نالنح شنعنوب لنارتنننا 

 وشعوب دول العالم أجمع.

  ولالت وزيرة البيبة، ياسمين فإاد

ان م ر تلتزم تجاه الجميع، بالعمل علأ بناء جسور  ―

التعاون، وإزالة الخافات وإيجاد أرضية مشتركة تساعد 

علأ االتفاق والتمدم في المضايا الحاسمة المطروحة، 

حيث تؤخ  م ر علأ عاتمها ب ل ل ار  الجهد لتحميك 

بشؤن مواجهة ه ا التحدي ال ي   COP19النجاب في 

 يهدد العالم أجمع .

ورحبت وزيرة البيبة الم رية بجميع اططرا  للتالي 

بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتبادل اطفكار  COP19في 

والرإ  والعمل الجاد للو ول لمرارات عادلة متوازنة 

وشاملة لرسراع في اتخا  خطوات حميمية في مسار 

مواجهة آثار تاير المناخ، ومساعدة الدول النامية 

واالفريمية واطكثر تضررا علأ البدء سريعا في إجراءاتها 

 للمواجهة والتكي .

 لال مبعوث المناخ اطمريكي جون كيري 

إن م ر تتحول سريعا إلأ كونها "المتحدث الفعلي ‖

 ―طفريميا" بشؤن المناخ
 

  لال االمام اطكبر الدكتور أحمد الطيب

أن االختيار يعد انعكاسا للدور المحوري ال ي تضطلع به ‖

وأوضح أن ه ا االنجاز مستحك  .م ر إلليميًّا ودوليًّا

لم ر، معلنا استعداد اطزهر لعمد االجتماعات التحضيرية 

له ه الممة المهمة علأ مستو  لادة اطديان؛ لتعزيز 

 ―المسإولية المشتركة لمواجهة التاير المناخ

  لالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط

أن م ر أطلمت خطة وطنية للتكي  مع التايرات ‖

، وإن العديد من مإسسات 1636المناخية بحلول عام 

التمويل الدولية بدأت بالفعل التحول نحو التمويات 

الخضراء، وإطاق إستراتيجيات واضحة نحو تعزيز العمل 

 المناخي، في ول سعي الدولة للتحول اطخضر.

وتضم محفوة التمويل االنمابي الجارية التي تبل  لنينمنتنهنا 

ا مننن الننمننشننروعننات فنني  13 مننلننيننار دوالر عننددألا كننبننيننرأل

والحفاو علأ استدامة موارد الميناه  الطالة المتجددة مجال

 ” وتعزيز التحول نحو الت اد أخضر ومستدام
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اختيار م ر رسميا الستضافة لمة اطمم المتحدة 

  COP27للمناخ 

 ―ف ل جديد من ف ول الريادة لم ر‖

https://enterprise.press/ar/stories/2021/09/21/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://attaqa.net/2021/11/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%ba%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7/
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   ربيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 

بعد المّمة "ال يزال هنان عمل كبير هابل يتوّجب فعله فني 
 ."السنوات الممبلة

وأضا  جونسون لابا: "لكّن اتّفاق اليوم خطنوة كنبنينرة 

إلأ اطمام. وما يهّم هو أّن لندينننا االتّنفناق الندولني اطّول 

علأ االطاق لخفض استخدام النفنحنم، وخنرينطنة طنرينك 

 ."درجة مبويّة 203للحّد من االحترار العالمي عند 

ولال ، طلبنا من الدول أن تموم بالتعببة من أجل كنوكنبنننا 

، ولنند لننبّنت الننننداء". وأرد : "آمننل فنني 10-فني كننوب

في غاسكو كنبنداينة  10-المستمبل بؤن نعتبر )لّمة( كوب

لنهاية التايّر المناخي، وسؤوا ل العمل با كلل لنتنحنمنينك 

  ه ا الهد ".

* تتضمن االتفالية طول مرة لاة تنطنالنب الندول بنتنمنلنينل 

اعننتننمننادهننا عننلننأ الننفننحننم والننتننراجننع عننن دعننم الننولننود 

اطحفوري، وهي خطوات تستهد  م ادر النطنالنة النتني 

يمول العلماء إنها الدافع اطساسي لتاير المناخ من  نننع 

 االنسان. وكانت ال ياغة مثيرة للجدل.

* حممت االتفالية بعض التمدم في مطالب الندول النفنمنينرة 

والمعرضة للخطر، بؤن الدول الانية هي النمنسنإولنة عنن 

تمويل معوم االنبعاثات. واالتفالية، عنلنأ سنبنينل النمنثنال 

"تحث أطرا  )االتنفنالنينة( منن الندول النمنتنمندمنة عنلنأ 

مضاعفة توفيرها الجماعي للتمنوينل النمننناخني.. بنحنلنول 

 ." 1613عام 

* أنهأ أيضا المفاوضون اتفالنينة تضنع لنواعند طسنواق 

الكربون ويحتمل أن تإدي النفاق تنرينلنينوننات الندوالرات 

لحماية الاابات وبناء مرافك للطالة المنتنجنددة ومشنارينع 

 أخر  لمكافحة تاير المناخ.

* وتم أيضا التو ل لعدد من االتفالات الجانبينة النبنارزة. 

ولنادت الننوالينات النمنتننحندة واالتنحناد اطوروبني منبننادرة 

دولنة  266عالمية لخفض غاز الميثان وعدت فيها نحو 

فني النمنبنة منن  56بخفض انبعناثنات النمنينثنان بنننسنبنة 

 .1656بحلول عام  1616مستويات 

 ألون شارما ربيس المإتمر لوسابل االعام:  

كان هدفنا الشامل عندما اننطنلنمنننا فني هن ه النرحنلنة لنبنل 

درجنة  2.3أن ننبنمني درجنة حنرارة اطرض إلنيعامين، 

 ه ا  انت ار هش.و

وتولينا دور الرباسة المعينة لمإتمر اططرا ، لكنني ما 

زلت ألول إن ه ا ال يكفي وله ا السبب، في اعتمادي، 

يجب أن نتو ل إلأ اتفاق تاريخي، سيتم الحكم عليه فيما 

بعد  لن، ليس فمط حميمة أن البلدان لد ولعت، ولكن علأ 

 ".ما إ ا كانت تفي بالتزاماتها وتفي بها

انه خال عام رباستنا، ال ي بدأ في بداية ه ه ولال: 

الممة، سنضمن أننا نعمل عن كثب حمألا لضمان الوفاء 

بااللتزامات التي تم تحديدها من لبل البلدان، وسنعمل في 

 شراكة معهم جميعألا، بشكل جماعي ح لنا علأ ه ا."

   االمين العام ل مم المتحدة أنطونيو غوت يريش

"الكارثة المناخية ال تزال ماثلة" رغم التو ل الأ اتفاق 

واعتبر غوتيريش في بيان أن المإتمر  في المإتمر.

خطوات الأ االمام مرحب بها، ―العالمي للمناخ انتهأ ب 

ومن ثم وجب علأ زعماء    ."ولكن  لن ليس كافيا

 ―التكات  والعمل بإ رار لمواجهة ه  الخطر
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اهم االلتزامات التي انتهي اليها مإتمر 

COP26  بمدينة جاسكو بؤسكتلندا 

 المصبدر

https://ewc-center.com  

https://www.dw.com/ 

https://arabic.euronews.com 

https://enterprise.press/ar/stories 
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It was a challenging year , 
the wise leadership, brilliant ideas and determination 

to succeed  made us 
 turn the difficulties in to  a story of success . 


