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خدمة

اإلنسان
واألرض
الصفحة 12

تتوفر فرنسا على فضاء بحري تبلغ مساحته  11مليون كم2²وعلى  564ميناء تنتشر في
جميع بحار العالم .وإذ هي بوابات الدخول إلى البالد والخروج منها ،تُعتبر موانئها بمثابة
فاعلة أساسية في السالسل اللوجستية التي ال غنى عن فعاليتها وموثوقيتها في تنمية التجارة
الخارجية وحيوية المناطق .والرتباطها بالبنى التحتية الطرقية ،والنهرية والسككية ،تشكل
ضا أقطابا صناعية وتسهم في التنافسية الوطنية.
الموانئ أي ً
فإذا كانت فرنسا اليوم إحدى أكبر بوابات أوروبا القارية ،فبفضل طموح الموانئ الفرنسية الذي يرتكز على
استراتيجية تتكون من ثالثة محاور.
 التكامل :يوجد في فرنسا ثالثة أنظمة للموانئ  -محور نهر السين ،ومحور الشمال ومحور نهر الرون  -والتي لها بجالء فائدة
أوروبية ودولية .والترابط أساسي بين الموانئ داخل هذه األنظمة.

ا لمو جز

 التنافسية :الموانئ ليست معنية فقط بإدارة البنى التحتية ،ولكنها أنظمة بيئية ومراكز خدمات قادرة على جذب المستثمرين .كما
تستطيع االبتكار ،من تطوير الحلول التي تستخدم الطاقات المتجددة إلى تنويع القطاعات كرد على انخفاض حركة المنتجات البترولية.

توليد الديناميكيات
الصفحة 20

للمزيد

من المعلومات
الصفحة 26

وزارة التحول اإليكولوجي والتضامني  -الوزارة المكلفة بالنقل

 - Ref. DICOM-DAEI/BRO/18073سبتمبر/أيلول  2018-مدير مشروع التحرير - I. Flégeo/MTES-MCT :لجنة التحريرJean-Matthieu Farenc (Cerema), Marina :
- )Lagune, Béatrice Danin, Mathilde Gougeon (DGITM), Bruno Rakedjian, Arnaud Gorin (DAEIالتحرير -)Jean-Matthieu Farenc (Cerema :
سكرتير التحرير - I. Flégeo/MTES-MCT :التصميم واإلخراج البياني واألنفوغرافيا F. Chevallier/MTES-MCT :مصادر الصور( A. Bouissou/Terra :الغالف) ( L. Mignaux/Terra -صWilly - )6 .
( Berréص( Charier - )7 .ص( Haropa - )8 .ص،9.المجال البصري من أعلى) ( Malandain -ص ،9 .المجال البصري من أسفل) ( MGI -ص( SOGET - )10 .ص( A. Bouissou/Terra - )11 .ص)12 .
 ( SIT RSص( L. Mignaux/Terra - )13 .ص( A. Bouissou/Terra - )14 .ص( L. Bilot/Terra - )15 .ص( Bouygues - )16 .ص(L. Mignaux/Terra - )17 .ص( L. /Terra - 18.ص- )19 .( Farencص( D. Valente/Terra - )20 .ص( A. Bouissou/Terra - )22 .ص( Farenc - )23 .ص)25 .
الطباعة - MTES-MCT/SG/SPSSI/ATL :تمت طباعة الكتيب على ورق يحمل طابع العالمة اإليكولوجية األوروبيةwww.eco-label.com ،

 تحسين سيولة العبور عبر الموانئ ،وذلك من خالل تطوير وسائل النقل التجميعية لخدمة المنطقة الخلفية والبحث عن االبتكار
لتعزيز الوصول إلى الميناء المتصل والمتفاعل والمتكيّف مع احتياجات الزبائن.

هذه
الوثيقة
تجسد

وفي مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ،يندرج هذا الطموح أيضًا ضمن دينامية أكثر اتساعًا ،وهي النمو األزرق لالتحاد
األوروبي من أجل نمو ذكي ،ومستدام ومدمج .ويتجلى ذلك أيضا باختيار النمو األخضر والتنمية االقتصادية التي تحافظ على الموارد
وأخيرا ،باختيار االقتصاد الدائري قصد الجمع بين النمو االقتصادي والحفاظ على التراث الطبيعي
الطبيعية الضرورية الستمراريتها.
ً
عبر أنماط جديدة للتصميم ،واإلنتاج واالستهالك.



ديناميكية االبتكار لدى
الموانئ الفرنسية ،في
البنى التحتية وإدارتها،
وفي الترابطات فيما
بينها ،مع بعضها البعض
ومع واجهتها ،وذلك من
أجل تنافسية .متزايدة
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الثقل االقتصادي
للموانئ

188

فرنسا

القوة المرفئية
الخامسة
في أوروبا

11
مليون
2
كم

33 160

• أول ميناء فرنسي للحبوب
• استقبال نحو  2500سفينة
•  13كم من طول األرصفة
الميناء البحري الكبير ل روين

كم

هي المسافة التي تمثل مجموع أرصفة الموانئ
التجارية

الفضاء
البحري
لفرن هو الثاني عالميًا

هكتار ا من مجال الموانئ
ً

300 000
أكثرمن
وظيفة مباشرة

في األحواض المحلية من
توليد مجموع النشاط البحري عدا السياحة الساحلية

 688مليون
يورو

رقم معامالت أكبر  11مينا ًء
بحريا في عام 2015

 126مليون يورو

رقم معامالت الموانئ النهرية لباريس وستراسبورغ
في عام 2015

 ،H A R O P Aتجمع مو ا نئ
لوهافر ،وروين وباريس وهي
المجموعة المرفئية الخامسةعلى
مستوى أوروبا

350
185

31,8

الميناءالمستقل
لستراسبورغ

• أول ميناء حاويات فرنسي
)من حيث الحجم(
• أول ميناء عالمي لنقل الخمور والكحوليات
• المنصة الفرنسية األولى الستيراد وتصدير المركبات الجديدة
• تقديم الخدمات ل  600ميناء عالمي
الميناء البحري الكبير
ل لوهافر

الميناءالمستقل لباريس
• الميناء النهري األول
في فرنسا والثاني في
أوروبا
• الميناء السياحي األول
عا لميًا

• الميناء النهري الثاني
في فرنسا
• محطتا ن
للحاويات
•  30محطة توقف نهرية
أسبوعيا

الميناءالبحري الكبير نانت سان نازير
• أكثر من  10000مشارك في الرحالت
البحرية عام  2017إلى المصب
•  25,5مليون طن من البضائع المتداولة
في عام 2016

الميناءالبحري الكبير الروشيل
• الميناء الفرنسي األول الستيراد
المنتجات الغابوية
• الميناء الفرنسي الثاني بالنسبة
للحبو ب

5
الميناءالبحري الكبير
ل مارسيليا
• الميناء الفرنسي األول والثاني
على مستوى البحر األبيض
المتوسط في حمولة البضائع
• الميناء األول للرحالت البحرية
بفر نسا
• تقديم الخدمات ل  400ميناء
عالمي

مليون طن حركة البضائع
في عام 2015

الميناءالبحري الكبير ل
بوردو
•  7محطات متخصصة
•  7,8مليون طن من البضائع
المتداولة في عام 2016

سان دوني

محطة وصول

راكب في عام 2015

• ثالث ميناء فرنسي من حيث
الحمولة
• سابع ميناء في مجموعة
موانئ شمال أوروبا
• أول قطب بالسكك الحديدية
الفرنسية
ميناء دونكيركالبحري الكبير

مليون

الميناءالبحري الكبير
الرينيون
• استقبال  32باخرة
في عام 2016
•  5,3مليون طن من
البضائع المتداولة
في عام 2017

باس تير
كاين
الميناء
البحري الكبيري
لغويان
• موقعان مرفئيان
استراتيجيان
• عبور  ٪ 95من
المنتجات
المستوردة من أجل
االستهالك المحلي

المصادر :اتحاد الموانئ الفرنسية واألرقام الدليلية للنقل  -إصدار عام (SDES) 2017
المصادر UPF :ومواقع األنترنيت للموانئ البحرية الكبرى

فور دو فرانس
الميناءالبحري الكبير
ل مارتينيك
• استقبال نحو
 1000سفينة
•  2,7كم من األرصفة

الميناءالبحري الكبير
غوادلوب
•  5مواقع متخصصة موزعة
على األرخبيل
• جائزة الميناءاألكثر موثوقية
ومرونة في منطقة الكاريبي
عامي  2014و 2015
ممنوحة من رابطة الشحن
البحري الكاريبي

/// 6

الرصيف الذكي
تم تطوير مشروع ) I-Marecoأجهزة الصيانة وإعادة الهندسة
والتصميم المحسن( باالشتراك بين كل من الميناء الكبير لنانت سان
نازير وشركة بويغ لألشغال العامة بمناطق فرنسا وجامعة نانت وشركة
.Keops automation
وهو يهدف إلى فهم أفضل لتقادم المنشآت الخرسانية المسلحة والتحكم
فيها ،بفضل مجموعة من المستشعرات المدمجة في الهيكل منذ بنائه.
وترمي هذه العملية إلى تحسين تكاليف الصيانة.

اإليجابيات

> توقع واستهداف عمليات الصيانة قصد الحد من التكاليف اإلضافية،
وحتى تثبيت المنشأة.
> ستتمكن هذه األجهزة من تجهيز التوربينات الهوائية العائمة من أجل
قياس تﺂكل المرساة بشكل خاص.

نانت –
سان نازير

تهيئة الواجهات

الجهاز

تم بناء رصيف طوله  350متر في ميناء سان نازير وهو يُستخدم
للترويج=كعارض.

التدبير

تهيئة
الواجهات
أمثلة من مجاالت
ا لتطبيق



بنى تحتية مبتكرة



أدوات
رقمية من أجل
تسييل تدفق البضائع

تقوم المستشعرات المثبتة من طرف جامعة نانت على الرصيف العارض
بقياس مستوى نفاذ الكلوريدات وتوفير خرائط المقاومة الكهربائية النوعية
التي تسمح بتحديد التآكل الخرساني .وبموازاة مع ذلك ،يتم إجراء قياسات
الضغوط بواسطة األلياف البصرية قصد قياس تأثير القبة .وتتالقى كافة
البيانات مع البيانات المناخية.

تُعتبر الموانئ حلقة أساسية لتدفقات البضائع الدولية من وإلى فرنسا .ومن
أجل تحسين قدرتها التنافسية وضمان التنمية االقتصادية للمناطق التي تخدمها،
تبدع الموانئ الفرنسية في تهيئة واجهات عديدة وهي:

> بناة األرصفة ومخططي المجال األرضي للميناء قصد استقبال المقاوالت في أفضل الظروف .وهي تعمل على
الواجهة بين األرض والبحر ؛
< في خدمة المناطق الداخلية التي تدعمها وهي تسهم في تطوير عرض نقل تجميعي وفعّال وأساسي؛
< حلقات أساسية في السلسلة اللوجستية القارية ،في قلب التحديات اللوجستية .تتيح الموانئ الربط بين وسائل النقل
وهي فاعلة في مرور التدفقات؛
< عوامل محركة في رقمنة قطاع النقل البحري .تُسهم الموانئ في عدم استخدام الوثائق الورقية لتدفق البضائع،
الالزم لسيولة وأمن وسرعة التبادالت.

بويغ
تقوم شركة بويغ لألشغال العامة بإنجاز
المشاريع الكبر للبنيات التحتية والهندسة
المدنية ،واألشغال التحتية والمشاريع
الخطية واألشغال النهرية والبحرية .وتنجر
الشركة خصوصا :
 -التوسيع في بحر موناكو ،ببنية تحتية

بحرية بمساحة  6هكتارات ستم ّكن من
إنشاء منطقة إيكولوجية؛
 التوسيع في البحر لميناء كاليه ،من خاللإنشاء حوض مرفئي جديد بمساحة 110
هكتار؛
 -بناء محطة بضائع وحاويات مونتوار دو

مترا
بروتان :توسيع رصيف بطول ً 350
للميناء البحري الكبير نانت سان نازير ؛
 إنشاء سد حاجز من  900مليون لتر منأكياس الحجارة والركام الصخري في إطار
مشروع تطوير الميناءالتجاري لبريست ؛
 -توسيع طول  350متر

///

من رصيف فالندر ،في
ميناء دونكيرك،
الستقبال الجيل األخير من
موانئ-الحاويات.
www.bouygues.com

7

بريست

/// 8

الشباك المرفئي S-Wing

الجسر العائم
لقد قاد الجسر العائم ،الذي تم إنجازه بناء على طلب من وزارة القوات
المسلحة لفائدة مرسى ميناء بريست ،إلى ابتكار حقيقي في مجال الموانئ.

الجهاز

بقيادة شركة ( Charierممثل المجموعة) ،قامت كل من وكالة
 Charier GCوشركة  Semen TPوشركة & Demathieu
 Bardوشركة  Ducrocqوشركة  Ingéropومجموعة Naval
مترا.
 Groupبتصميم وبناء جسر عائم من الخرسانة بطول ً 160
ويحقق هذا الجسر العائم العديد من األهداف بتكلفة أقل:
 توفير خدمات إضافية .فالجسر العائم قابل للتكيف مع االرتفاع الكبير
للمد والجزر وهو قابل لالنعكاس ؛
 توفير وظائف تشغيلية إضافية من خالل جسر مزدوج متاح على
مدار الساعة .فالجسر العلوي ،غير مزدحم ،ويسمح بمناورة المركبات
وولوج الراجلين إلى السفن .والجسر السفلي ،مزدحم ومخصص لألفراد
العاملين ،ويحتضن مختلف االرتفاقات الضرورية للسفن التي تتصل

وتنفصل بسرعة (« )» plug and play؛
 استخدام مواد أقل ،بنسبة  60إلى  ٪ 70أقل مقارنة لبناء رصيف
تقليدي.

التدبير

يرسو الجسر العائم على رصيف يتواجد في طرفه الشمالي ،وصندوق
جاذبية في طرفه الجنوبي بفضل جهاز إرساء يتكون من سالسل شبه
مشدودة مقترنة بمخ ّمدات .ويستجيب هذا النظام لالرتفاع الكبير للمد
والجزر في الموقع ( 8.5م).

اإليجابيات

نظرا لقلة استخدام المواد وبفضل
>>انخفاض التأثير البيئي للمشروع ً
إمكانية إعادة استخدام الرواسب المجروفة أثناء الحفر عند تركيب الجسر
العائم على شكل كتل الردم ،وبالتالي ضمان استقرار الصندوق الجاذبي
الموجود جنوب الرصيف.
>>يتكيف الجسر العائم مع كافة ارتفاعات المد والجزر ومع نوعية التربة.
>>تتيح الوظائف التشغيلية اإلضافية للمستخدمين أدا ًء أفضل.

مجموعة نافال ( DCNSسابقًا)
مجموعةنافال هي مقاولة صناعية

ز با ئنها بفضل خبر تها ا ال ستثنا ئية ،

تقترح المجموعة تشكيلة واسعة من

فرنسية ،ورائد أوروبي في القطاع

وأساليبها الصناعية الفريدة وقدرتها

الحلول في مجال الطاقات البحرية

البحري العسكري وفاعل أساسي في

على تأسيس شراكات استراتيجية

المتجددة .وحرصا منها على رهانات

البنى التحتية البحرية والطاقات

مبتكر ة  .و تقو م ا لمجمو عة بتصميم ،

ا لمسؤ و لية اال جتما عية للمقا و لة ،فقد

البحرية المتجددة .مقاولة ذات

وإنجاز وصيانة الغواصات والسفن

انضمت مجموعة نافال إلى الميثاق

التكنولوجيا العالية واالنتشار العالمي،

السطحية .كما تُوفر خدمات ألحواض

العالمي لألمم المتحدة .وتحقق

تستجيب مجمو عة نا فا ل لحا جيا ت

بناء السفن والقواعد البحرية .وأخيرا،

المجموعة رقم معامالت يقدر ب 3,2

مليار يورو وتضم حوالي 12800
متعاونا ً(بيانات .)2016
www.naval-group.com

الجهاز

يوفر الميناء البحري الكبير لوهافر لمستخدمي الميناء وللجمهور بوابة
إنترنت تضم معلومات مفيدة .هذه البوابة ،التي يُطلق عليها ،S-Wing
توفر ما يلي:
 تحركات السفن عند المغادرة أو عند الوصول أو على الرصيف ؛
 محطات توقف الرحالت البحرية والنهرية ومصدر قدومها ووجهتها ؛
 مجموع إشعارات سلطة ميناء لوهافر.
كما يمكن للمستخدمين الولوج إلى األدوات التشغيلية :مثل المعاينة
الجغرافية للسفن ،والمنحنى التفاعلي للمد والجزر ،والمسح الدوري
لبيانات الرياح واألمواج.

التدبير

بالواجهة بواسطة نظامPCS S)One Port Community
 ،Systemالمستخ َدم في ميناء لوهافر ،الذي هو بدوره في واجهة مع
النظام المعلوماتي إلدارة الجمارك ،تتيح بوابة  ،S-Wingللمستخدمين
استبدال المعامالت الورقية التالية:
 اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بمحطة التوقف ؛
 إشعارات الدخول والخروج؛
 إشعارات نفايات االستغالل وبقايا البضائع ؛
 تصريحات السفن قصد تحديد رسوم الموانئ.

اإليجابيات

>>واجهة افتراضية تتيح رؤية ثالثية األبعاد وفي الوقت الفعلي للمراكب
الموجودة في الميناءالبحري الكبير لوهافر .وتفتح هذه الواجهة الميناء
للجمهور وتتيح له رؤية المساحات المغلقة.
>>باإلضافة إلى لوهافر ،تجهّز بوابة  S-Wingاليوم موانئ نانت سان
نازير وأبيدجان.

لوهافر

تهيئة الواجهات

///
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فرنسا
بأسرها

(الشباك الوحيد للبضائع والشباك الوحيد المرفئي)

ا Cargo Community SystemوPort Community
 System (CCSو  )PCSهما منصتان إلكترونيتان محايدتان
ومفتوحتان تتيح التبادل الذكي واآلمن للمعلومات بين الفاعلين الخواص
والعموميين ،من أجل تحسين الوضع التنافسي لمجتمعات الموانئ
والمطارات .وهي تعمل على تحسين وتنسيق وأتمتة العمليات المرفئية
واللوجستية الفعالة من خالل نقطة دخول وحيدة للبيانات ،وذلك بربط
حلقات السالسل اللوجستية (المصدر :منظمة مجتمعات الموانئ الدولية
.)IPCSA

الجهاز

يتعدى نظاما  CCSو  PCSالفرنسيان المحيط البحري ويمتد مجال
تدخلهما إلى النقل القبلي أو البعدي للتوجيه البحري ،والجوي والنهري
والسككي والطرقي .ويتيح هذان النظامان تتبع البضائع ووسائل النقل
طوال الرحلة« ،من الباب إلى الباب» ،وذلك بفضل قدراتها للتواصل
مع منصات المنطقة الخلفية والربط المتباتدل مع نظامي  CCSو
 PCSللموانئ الدولية .ويُعتبر نظاما  CCSو  PCSبمثابة ركائز
األداء اللوجيستي وتنافسية الميناء.

MGI
منذ  30عا ًما ،تقوم شركة MGI

وقد دخلت  MGIفي شراكة مع

اتخاذ القرار في بيئة الميناء .والشركة

تذكار ميناء المستقبل ُمنح بباريس
في سبتمبر/أيلول  2017في فئة

بتصميم وتثبيت أنظمة Cargo

 ،Thales Servicesشريكها

حاصلة على شهادة األيزو 27001

Community Systems

التكنولوجي ،لتطوير نظام ،Ci5

وتواكبها وكالة ( ANSSIالوكالة

اللوجستيك مع قناة

 )(CCSوأنظمة Port

الجيل الجديد لنظام  PCSالمعتمد

الوطنية ألمن نظم المعلومات) في

في عام  ،2016حققت شركة MGI

Community Systems

على تكنولوجيات ابتكارية ومفتوحة

منهجيات إدارة أمن المعلومات .جوائز

رقم معامالت بلغ أكثر من  6مليون

 )(PCSبمجتمعات الموانئ،

المصدر .كما دخلت  MGIأيضًا

حديثة :الجائزة الذهبية Gold IT

والمطارات والطرق البرية  .تتمثل

في شراكة مع شركة CEA Tech

الممنوحة من الرابطة العالمية للمرافئ

رؤية  MGIفي ربط سالسل اإلمداد

لتطوير محرك الذكاء االصطناعي

والموانئ  IAPHفي مايو/آيار 2017

من خالل نظام ذكي يتيح سيولة

المدمج في خدمتها الجديدة قناة

عن مشروع  Smart Port 2.0الذي

ومرئية البضائع من الباب إلى الباب.

،Channel 5وهي حل للمساعدة على

يدمج نظام  Ci5و Neptune Port؛

.Channel 5

لقد أصبحت برمجية  ،+ APالتي شُرع في العمل بها منذ عام
 2005بواسطة مقاولتي  MGIو  ،Sogetبمثابة المرجعية
الفرنسية فيما يخص إدارة البضائع لكل أنماط النقل :البحري
والجوي والنهري والطرقي .وهي تضمن  ٪95من تتبع الشحن
البحري الف رنسي ،التقليدي وبالحاويات  .وقد تم تثبيته في غالبية
الموانئ الفرنسية ،في فرنسا وفيما وراء البحار .كما تم تسويق
برمجية  +APعلى المستوى الدولي فيجزيرة موريشيوس ،وفي
بنين ،وفي إندونيسيا وفي توغو.

متصلة بالشبابيك الوحيدة البحرية التي تتمثل وظيفتها في تحقيق اتساق
اإلجراءات المالحية الستقبال السفن واستبدال الوثائق المادية (توجيه
االتحاد األوروبي .)65/EU/2010

فرنسا
بأسرها

منصة Le Cargo Community System
ومنصة Port Community System

التدبير

تهيئة الواجهات
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وقد جرى تطوير أجيال جديدة من نظامي  CCSو PCS
أدمجت العديد من التحسينات :نظام  Ci5من طرف شركة MGI
وكان  Marseille Fosهي أول ميناء يُجهز بهذا النظام بداية
عام  2018ونظام S) Oneبواسطة شركة  Sogetالتي ت ُجهز
موانئ  Haropaوكذلك المنصات الوطنية لجمهورية الكونغو
الديمق راطية وجامايكا .وتعمل  MGIو  Sogetعلى تنفيذ بوابة
ولوج مشتركة إلى نظامي  CCSو .PCS

النقطة اإليجابية

>>تتواصل األجيال المختلفة ألنظمة  CCSو  + PCS - APو )S
 Oneو  - Ci5مع األنظمة المعلوماتية التي تستخدمها الجمارك،
وسلطة الميناء ومالكو السفن ومشغلو المحطات ،ووسطاء العبور،
ومشغلو اللوجستيك ،وشركات اإليصال القبلي والبعدي .كما أنها

يورو.
www.mgi-ci5.com

Soget
 S O G E Tهي الرائد العا لمي

ا لعمليا ت ا للو جستية للفا علين

ا لممنوحة من ا لمنظمة ا لعا لمية

ا السترا تيجية على ا لمستوى ا لد ولي

للمرا فئ وا لموا نئ  I A PHلتنفيذ

(ً Bureau Veritas، Microsof t،

)Communit y System (PCS
بأ كثر من  70مرجعية في  4قا رات.

في نظا م مجتمع ا لميناء Po r t

ا لخواض ا لعموميين .وتقد م Soget
حلوالً جاهزة ،تجمع بين ا لتميز

وتشغيل نظا م مجتمع ا لمينا ء.

 )... Thalesوهي خبيرة لدى العد يد

ا لتكنولوجي وطر يقة تنفيذ معترف

 Sogetالتي يوجد مقرها في ميناء

من ا لمنظما ت ا لد ولية .في عا م

في عام  ،2015أطلقت Soget

بها ،قصد إضفاء ا لسيولة على

لوها فر منذ عام  ،1983هي عضو

 ،2016حققت  Sogetرقم معا مال ت

نظا م  S)ONEوهو الجيل الجد يد

مجتمعا ت ا لموا نئ وا لمطا را ت.

مؤسس للجمعية ا لد ولية لنظا م

قد ره  16,8مليون يورو ( 6,9

من نظام  .PCSنظام S)ONE

ففي ما يو/آيا ر  ،2013حصل

مجتمع ا لميناء ا لد ولية ( )IPC SA

مليو ن يورو في ا لتصد ير).

هو نظا م مجتمع ا لميناء ا لذي

ا لمينا ء ا لمستقل لكوتونو على

وكذ لك لمؤسسة  .Sefacilوتتوفر

w w w.soget .fr

يد ير على ا لمستوى ا لوطني كا فة

الجا ئزة الذهبية Gold IT Award

 Sogetعلى ا لعد يد من ا لتحا لفا ت
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خدمة المعلومات النهرية
) e-RISخدمة المعلومات النهرية للراين األعلى( هي بوابة تجمع
وتعرض المعلومات الضرورية لمستخدمي نهر الراين بين بازل
ولوتيربورغ من أجل تحسين استغالل المنشئات الفنية وتحسين الخدمات
المقدﱠمة للمالحين  .وهي نتاج لشراكة بين كل من هيئة الممرات المالحية
في فرنسا ) (VNFو كهرباء فرنسا ).(EDF

الجهاز

يسمح موقع اإلنترنت  e-RISبالولوج إلى عدة أصناف من المعلومات:
 عن الممر المائي :مستويات المياه الفعلية والتقديرية حتى  14يو ًما
والفيضانات ،واألحداث ؛
 عن المالحة :موقع المراكب أو االزدحام أو تنظيم حركة المرور،
ووقت االنتظار باألهوسة ،وتحديد الموقع الجغرافي للعناصر الموجودة
على الممر المائي ،وتحديد الخدمات المتاحة واإلكراهات ؛
 لوجستية :حساب الوقت المقدر لوصول ) (ETAالمراكب إلى
الوجهة والتحديث في الوقت الفعلي.

 مشغلو الهويس :رؤية دائرية للسفن حول الهويس مع عرض االسم،
واألبعاد والحمولة

اإليجابيات

> هذه األداة ،المطورة من أجل هيئة الممرات المالحية في فرنسا VNF
وكهرباء فرنسا  ،EDFيمكن للمستخدمين وموانئ الراين الولوج إليها.
> سيكون لبوابة  e-RISواجهة وهي أداة إلدارة موانئ الراين التسعة،
وهي تطبيق  ..)Barge traﬁc système )BTSستمكن الموانئ
من إرسال المعلومات المتعلقة بالرحالت ومدة التوقف برصيف الميناء،
وساعات الوصول المتوقعة عبر .e-RIS
> يتوفر تطبيق للهاتف الذكي ،وهو تطبيق  ،e-RISبنظام Android
بإصدار ثنائي اللغة فرنسي وألماني .
> يوجد  SIF 2قيد الدراسة ،األول عن نهري ساون والرون والثاني عن
نهر السين بين لوهافر وباريس .هذا األخير سوف يشمل على وجه
الخصوص ظواهر المد والجزر.

نهر الراين العلوي

خدمة اإلنسان واألرض 13 ///

التدبير

يتم تمييز الولوج إلى المعلومات المقدمة من طرف بوابة  e-RISتبعًا
ألربعة أنواع من البروفايالت:
 الولوج الحر :معلومات محايدة عن المراكب ؛
 مديري أسطول :الرؤية على مراكبهم مع عرض االسم ؛
 موانئ :رؤية على المراكب المنتظرة مع عرض االسم ؛

خدمة
اإلنسان و األرض
هيئة الممرات المالحية في فرنسا
اإلجراءات
الرئيسية



نظم معلومات في
خدمة الجميع،
الفاعلين والمواطنين



اختيار طاقة أكثر
نظافة

يقع على عاتق الموانئ الفرنسية مسؤوليات والتزامات كبيرة .إنها:
> الضامنة لسالمة وأمن البشر والبضائع في سائر مجال عملها .تتعاون الم وانئ مع الجمارك ،وخدمات
التفتيش البيطري والصحي النباتي ،ومصالح قمع الغش من أجل وضع كافة التدابير الالزمة مع ضمان أقصى قدر
من سيولة البضائع،
< مس يّ ر للفضاءات لطبيعية التي أوكلت إليها .فالم وانئ تحافظ على ث راء تنوعها البيولوجي من خالل إيجاد
الت وازن بين التنمية االقتصادية ،والسالمة الصناعية والسياسية لحماية البيئة،
< محركات للتنمية المستدامة .تعمل الموانئ على الترويج لديناميكيات إيجابية ) تنمية الطاقات البحرية
المتجددة ،االقتصاد الدائري ،تموين الم راكب بالغاز الطبيعي المسال ،اإلدارة المحلية للكهرباء .(...

أ ُنشئت في عام  ،1991هيئة الممرات

األمالك العامة على طول هذه الطرق.

ا لد عم ا لتقني و ا للو جستي للصنا عيين

مجا ل ا لنقال لنهر ي  ،و ا لبحثو ا لصنا عيين ،

المالحية في فرنسا ( )VNFهي

تؤمن هذه الهيئة تشغيل وصيانة

والحرفيين(الذي يندرج في إطار رابطة

بتنسيق المبادرات التي تهدف إلى

مؤسسة إدارية عمومية تابعة للدولة.

العديد من المنشآت الفنية1595 :

 Eibipاألوروبية ) European

تحديث القطاع وتسريع التقدم البيئي

وهيتقوم بإدارة وتحديث أكبر شبكة

هويسًا 494 ،سدًا 65 ،خزان 74 ،

Inland barging Innovation

في مجال النقل النهري.

نهرية في أوروبا ،تتألف من 6700

قناة مالحية 35 ،نفقًا-قناة  3756 ،كم

 (Platformوتجمع هولندا،

كم من األنهار والقنوات والجداول

من الحواجز.أنشأت هيئة  VNFمركز

وألمانيا ،والنمسا وفرنسا .يقوم مركز

القابلة للمالحة ،و  40000هكتار من

االبتكارات النهرية ) Bateliaمكتب

 ،Bateliaالذي يجمع الفاعلين في

www.vnf.fr
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فرنسا
بأسرها

وهناك ترتيبات أخرى قيد التنفيذ .فأول سفينة ارتفاق ،الجرافةSamuel
 ،de Champlainسوف تتحول على التزويد بالغاز الطبيعي المسال.
وتُستخدم هذه الجرافة بانتظام في لوهافر ،وروان ونانت سانت نازير.

فر نسا
بأ سر ها

تطوير أسطول يستخدم الغاز الطبيعي المسال

وفي كاين ،سوف يستقبل الميناء في عام  2019أول عبّارة تعمل بالغاز
الطبيعي المسال من مجموعة  . Brittany Ferriesفيما سيتم التزود
بالوقود بواسطة شاحنات صهريجية مجهزة بمحركات تعمل بالغاز
الطبيعي المسال من محطة دونكيرك.

اإليجابيات

>>يُعد استخدام سفينة التزويد بالوقود حال فعاال في ظل غياب البنى التحتية
األرضية .وهذا الحل مفضل في ميناء مرسيليا.
>>وقعت مجموعة  EDFاتفاقية مع ميناء دونكيرك لتطوير محطة تموين
بالغاز الطبيعي المسال من المقرر تشغيلها بحلول نهاية عام ،2018
في إطار مشروع شامل إلنشاء خدمة تموين بالغاز الطبيعي المسال عبر
الطرق البرية والبحرية في ميناء دونكيرك.

وفي أحواض بناء السفن في سان نازير ،سيتم تجهيز أربع سفن للرحالت
البحرية قيد البناء للعمل بالغاز الطبيعي المسال.

التدبير

اِئتلف العديد من فاعلي القطاع البحري الفرنسي حول منصة الغاز
الطبيعي المسال كوقود بحري ونهري بهدف الترويج لهذا الوقود على
نطاق واسع.
وتوجد سلسلة تموين قيد الهيكلة :تشييد محطات في الموانئ وعلى طول
األنهار ،وتنظيم سلسلة التموين في المنيع .وتتدخل الدولة في المسائل
التنظيمية المتعلقة بتموين السفن بالوقود ،خاصة فيما يخص السالمة.
فيما ستعتمد حلول التموين بالوقود على محطات الغاز الطبيعي المسال
الثالث في مرسيليا-فوس ،ونانت سانت نازير ودونكيرك .وتهيأ هذه
الموانئ لتصبح أماكن هامة للتموين بالوقود.

قررت المنظمة البحرية الدولية ( )OMIالحد من معدل انبعاث الكبريت
من وقود السفن إلى  ٪ 0.5بحلول عام  .2020وقد نقلت المفوضية
األوروبية هذا التشريع ليشمل المياه األوروبية التي تتوفر على العديد
من مناطق التحكم في االنبعاثات (منطقة مراقبة االنبعاثات) حيث تم
تحديدالحداألقصى لمن تركيز كبريت الوقود في .0,1٪
فالغاز الطبيعي المسال ( )GNLهو أحد الحلول لتلبية هذه األهداف
التشريعية .والميثان ،الذي يشكل  95٪من الغاز الطبيعي المسال هو
الوقود األحفوري األقل تلويثًا .وال ينتج عن احتراقه أي سخام ،أو غبار
أو دخان .فهو يولد كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين
مقارنة بزيت الوقود والفحم وقليل جدًا من ثاني أكسيد الكبريت .
ويشمل أسطول السفن العالمي الذي يستخدم وقود الغاز الطبيعي المسال
 85سفينة في الخدمةو 87سفينة تحت الطلب.

الجهاز

نشرت فرنسا مخطتها التوجيهي الوطني لنشر الغاز الطبيعي المسال
كوقود بحري ،وسوف تكون قادرة على أن تقدم ،بفضل شبكة كاملة

من واجهتها البحرية ،حلوالً إلعادة التزويد بالغاز الطبيعي المسال كفيلة
بتلبية حاجيات مالك السفن في المستقبل.
وأصبح الميناء البحري الكبير لوهافر اليوم قادرا ً على السماح بعمليات
تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال باتباع أسلوب شاحنة-سفينة ،وسوف
يتمكن قريبًا جدًا من السماح بأسلوب قارب-سفينة وسفينة-سفينة .وكان
إطالق خدمة تموين سفن الرحالت البحرية بالغاز الطبيعي المسال قد بدأ
في مايو  .2016وقد تم تقديم طلب شراء أولى أربعة سفن بمحركات
تعمل بالغاز الطبيعي المسال من طرف شركة AIDA Cruises
وشركتها األم ،الشركة اإليطالية . Costa Cruises
ويدرس ميناء مارسيليا الكبير عدة حلول للتموين بالوقود .فعلى األقل،
ستتوقف بانتظام بهذا الميناء سفينتان عمالقتان  ،تعمالن بالكامل بالغاز
الطبيعي المسال.

أوراش األطلسي Les Chantiers de l’Atlantique
أوراش األطلسي ،ومقرها سان نازير هي

األول ،لتصميم ،وتصنيع ،وتركيب وتشغيل

السفينة Harmony of the Seas

لطاقة لرياح البحرية .وفي عام ،2016

مقاولة للتشييد البحرية والخدمات بأساطيل

السفن شديدة التعقيد (سفن الركاب والسفن

(هارموني أوف دو سيز) ،وهي أكبر سفينة

حققت مقاولة أوراش األطلسي رقم معامالت

السفن تُشغل  2500شخصا .إنها إحدى

العسكرية) .كما تتميز هذه الشركة بسياسة

ركاب في العالم في عام  362( 2017متر

بقيمة  1.3مليار يورو.

الشركات العالمية الرائدة في القطاع،

البحث والتطوير التي اعتمدتها باإلضافة

من الطول و 66متر من العرض) .كما

بفضل خبرتها وشبكتها من المطورين

إلى عملياتها الصناعية .ففي

تتميز بنشاطها المهم في األسواق الخارجية.

المشتركين ،بجانب أداة صناعية من الطراز

مايو/آيار عام  ،2016سلمت المقاولة

وهي تقوم بإنتاج وتركيب محطات فرعية

www.stxfrance.fr
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نانت –
سان نازير

مشروع Floatgen
منذ عام  ،2009أصبح الميناء البحري الكبير لنانت سان نازير فاعال
أساسيًا في تطوير قطاع الطاقات البحرية المتجددة في فرنسا .وفي عام
 ،2021سيتوفر منتزه سانت نازير  80محر ًكا هوائيًا ،و 62في منتزه
جزر إيو ونوارموتييه.
وقد استثمر الميناء في ذلك لكي يقدم للقطاع حلوالً لوجستية الستقبال
ومعالجة كافة الوحدات الصناعية الثقيلة أو ذات األبعاد الكبيرة.
ويحتضن إقليم نانت سان نازير مشروع  ،Floatgenوهو عبارة
عن ُم َر ّ ِوج لمحركات الرياح العائمة التي من شأنها توسيع قدرة تطوير
متنزهات الرياح البحرية في المياه العميقة ،التي تتمتع بإمكانية طاقة
رياح أفضل.

الجهاز

بدأ البناء في عام  2016من أجل التثبيت على ساحل نانت سان نازير
في عام .2017

ويستند محرك الرياح هذا بسعة  2ميجاوات ،على قاعدة عائمة ،مبنية
من الخرسانة أو الفوالذ .تتكون هذه القاعدة من عوامة سطحية ،على
شكل حلقة مستطيلة مدمجة نسبيًا ،بغاطس صغير وأداء هيدروديناميكي
جيّد .ويتيح البئر المركزي الموجود داخل العوامة تخميد حركاتها،
وذلك بفضل ظاهرة اهتزاز المياه المحتجزة داخلها وتقليل الحركات
المستحثة على التوربين.
ويتوافق اإلنشاء مع محركات الرياح البحرية الموجودة في السوق .كما
أنه متوافق مع الغاطسات الصغيرة ،بما في ذلك التوربينات الكبيرة.
وقد سمح التوصيل ثم سلسلة االختبارات النهائية لمحركات الرياح
 Floatgenبدخولها حيز اإلنتاج وإمداد الشبكة الكهربية منذ سبتمبر/
أيلول .2018

يجري تنظيم المشروع حول رابطة أوروبية تتكون من سبعة شركاء:
 شركة  ،Ideolهي منسق المشروع ،والمكلفة بناء تصميم وهندسة
األساس ثم بناء وتثبيت محركات الرياح على ساحل كروازيك،
 مدرسة نانت المركزية التي تستقبل العارض  Floatgenفي
موقعها التجريبي في البحر وتوفر نظام اإلرساء  SEM-REVعلى
عمق  33متر؛
 شركة بويغ لألشغال العامة تؤمن إنشاء القاعدة العائمة؛
 تساهم جامعة شتوغارت في عمليات محاكاة رقمية مقترنة وتقييم
حملة القياسات،

>>تم التوقيع على بروتوكول اتفاق إستراتيجي بين شركة إيديول و
 ،Atlantis Resourcesوهي الشركة المطورة لمشاريع الطاقات
البحرية المتجددة ،بهدف تطوير  1.5جيجاوات لمشاريع محركات الرياح
البحرية العائمة في المملكة المتحدة.
>>أبرمت شركة إيديول شراكة مع مطور الطاقة المتجددة األيرلندي
 .Gaelectricوالهدف هو تطوير مشروع بقدرة  30ميجاوات
تتبعه مشاريع تجارية بعدة جيجاوات ،مجهزة بقواعد عائمة ،على
السواحل األيرلندية.

نانت –
سان نازير

التدبير
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 مجموعة  Rsk Groupتحلل التأثير البيئي للنظام العائم ؛

 تؤمن شركة  Zabalaاالتصاالت حول المشروع ؛
 شركة  Fraunhofer-Iwesهي المسؤولة عن اختبار األداء بين
نظام  Floatgenالعائم وغيرها من الحلول العائمة المماثلة.

اإليجابيات

>>تقدم مجموعة بيريو  Piriou Groupموديل  ،WFSVوهو قارب
مترا ،في سوق زوارق الخدمة من أجل
من األلومنيوم بطول ً 21
محركات الرياح البحرية.
>>اختارت الحكومة اليابانية شركة إيديول وقاعدتها العائمة من أجل تصميم
وبناء عارضين عائمين (يتوقع التركيب في عام .)2018

إيديول Idéol
تأسست شركةإيديول في عام  2010بهدف

ومحرك الرياح هذا «»Damping Pool

وقدأُدرجت إيديول ضمن المائة شركة

 .2017وفي عام  ،2016حققت الشركة

تطوير محرك رياح عائم ،يضمن أقصى قدر

الحاصل على براءة اختراع متوافق مع

االبتكارية في أوروبا (كافة القطاعات

رقم معامالت بقيمة  3,5مليون يورو.

من الموثوقية التقنية والجدوى االقتصادية.

محركات الرياح الموجودة في السوق.

مجتمعة) في تصنيف Red Herring

www.ideol-offshore.com

بوردو
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استراتيجية التحول الطاقي ضمن مشروع
( PÉÉPOSميناء الطاقة واالقتصاد اإليجابيين)
تركز الموانئ البحرية العديد من األنشطة اللوجستية والصناعية وتتفاعل
مع المناطق الحضرية .وهي تمثل جهات فاعلة رئيسية لمواكبة التحول
الطاقي.
وقد انخرط ميناء بوردو األطلسي في التحول الطاقي والتكيف مع التغير
المناخي في األنشطة الصناعية بالميناء .مشروع ،PÉÉPOSميناء
الطاقة واالقتصاد اإليجابيين ،هو محور المشروع االستراتيجي الذي
يغطي هذا الموضوع ،ويهدف إلى بروز
ابتكارات متكاملة في أنشطة الميناء للحد من استهالكها للطاقة وتطوير
طاقات بديلة حول النهر.

الجهاز

تدور فلسفة مشروع  PÉÉPOSحول ثالثة مبادئ توجيهية:
االبتكار من خالل بروز وتقاسم االبتكارات التكنولوجية من أجل البحث
عن طاقات جديدة وتنفيذ عمليات صناعية ولوجستية أكثر مراعاة للبيئة؛
 النمو األخضر في نطاق أنشطة الميناء ،ولكن أيضًا على نطاق أوسع
في جميع أنحاء منطقة أكيتين .ويشجع ميناء  Bordeauxاألطلسي
العمليات الصناعية الصديقة للبيئة ؛

 الطاقة بواسطة البحث المتواصل عن تحسين استهالك الطاقة في
أنشطة الموانئ واألنشطة الصناعية ( )ZIPوتطوير الطاقات الخضراء.

التدبير

يتجسد مشروع  PÉÉPOSمن خالل العديد من المشروعات المهيكلة.
 شكل مشروع  PÉÉPOS Startupمرحلة اإلطالق .وقد رافق
الميناء البحري الكبير لبوردو شركات الموانئ في عمليات االفتحاص
الطاقي ودرس تطوير الطاقاالبلة حول النهر .ويتميز هذا المشروع ،
المدعوم من المفوضية األوروبية في  2014بتوافقه مع استراتيجية
االتحاد األوروبي.
/www.peeopo.eu
 :PÉÉPOS Smart Green تم تقديم ملف يحمل اسم من أجل
ميناء منخفض الكربون بحلول عام  2020لدى االتحاد األوروبي في
بداية عام  .2017ويشمل ذلك على وجه الخصوص تحسين عرض
تخزين خشب الوقود (حبيبات ومخلفات الخشب) بفضل المنشآت التي
أعيد تأهيلها والقادرة على إنتاج الكهرباء الفولطائية الضوئية .وسوف
تُستهلك هذه الكهرباء بشكل ذاتي في موقع الميناء بفضل تطوير شبكة
توزيع الكهرباء التي أُطلق عليها الشبكة الذكية ( )smart gridالتي
تسمح بتوقع االستهالك ودعم استخدام الكهرباء المنتجة محليًا.

 تقوم منصة PÉÉPOS Ambès
بإعداد استقبال المصانع المستقبلية في مجال األنشطة البيئية االبتكارية
(الكيمياء الخضراء ،الطاقات المتجددة ،معالجة المخلفات ،الفعالية
الطاقية…) وفق مقاربة المدينة-الميناء.

اإليجابيات

>>  ،Seeneohمنطقة اختبار التوربينات الهيدروليكية ،تم تشغيلها منذ
ديسمبر/كانون األول  .2016تعاقدت  Seeneohمؤخرا مع زبونها
األول شركة هيدروكويست  ،HydroQuestالرائد العالمي في مجال
التوربينات الهيدروليكية.

http://www.seeneoh.com

>>يعمل ميناء بوردو على استبدال جرافة "ماكالين" Maquelineبجرافة
تعمل بحقن المياه المدفوعة بالغاز الطبيعي المسال .
>>تم استبدال أجهزة العرض التقليدية في محطة مرفئية بأجهزة عرض
( Ledلمبات دايود كهروضوئية) فائقة القدرة ،أكثر فاعلية وأقل
استهالك للطاقة.

>>تم تحديد واستغالل التعاون بين مقاولتين :تقوم مقاولة  SIACبمعالجة
النفايات الصناعية الخطرة ،منتجة كميات كبيرة من الحرارة والبخار،
وت ُستخدم هذه الفوائض في الطاقة بواسطة موقع ميشالن لتصنيع
المطاط الصناعي.
>>مقاولة  :Gironde XL 3Dمن شأن النظام الرقمي والنمذجة
الرياضية لمصب النهر زيادة الفعالية في استقبال السفن الكبيرة
والمساهمة في تحسين البصمة البيئية للنقل.

بوردو

/// 19

خدمة اإلنسان واألرض 19 ///

توليد ديناميكيات ُمؤالِفة 21 ///

/// 20

بثالث واجهات بحرية ،تتمتع فرنسا-األوروبية بموقع متميز لتكون
إحدى بوابات أوروبا الرئيسية لحركة البضائع .ومن أجل تعزيز هذا
الوضع ،تم إنشاء هيكل من محور الموانئ البحرية والداخلية الفرنسية.

الجهاز

توليد
ديناميكيات
مؤالفة

أمثلة
من مجاالت التطبيق



استراتيجيات إقليمية
للتنمية



رؤية
شاملة
في خدمةالبيئة

الموانئ الفرنسية :
> تتعاون وتتشارك ،ال سيما من خالل تحالفات الموانئ فيما بينها ،واالستراتيجيات المرفئية المشتركة
ومنطق المحور أو الواجهة .فالمساعي األفقية المفتوحة للغاية ،مثل البعثات البرلمانية األخيرة ،تعزز تماسك السياسات

العامة التي تؤثر على الموانئ وتشجع التنمية االقتصادية للمناطق ؛

< هي محركات العالقات بين المدن والموانئ (التواصل الحدثي ،مواثيق التعاون ،المشاريع المشتركة).

فالمدينة ومنطقتها يقدّمان إلى الميناء موارد بشرية واقتصادية ومنطقة خلفية مميزة .والميناء يقدّم إلى المدينة بضائع تتيح إمداد
المنطقة ،والتوظيف  ،والصورة الخاصة ،واالستثمارات ،والسياح .وقد تُفضي هذه العالقات إلى حدوث نزاعات )نزاعات
االستخدام حول الملكية العقارية بين مختلف األنشطة ،واألضرار ،وجودة الهواء( .وتعمل الموانئ والمدن على حلها في إطار
التفاهم ،في إطار عالقة حقيقية مربحة للطرفين.

قاد هذا اإلجراء إلى هيكلة ثالثة ممرات رئيسية من أجل التراب
الفرنسي األوروبي ،ولكن أيضًا باتجاه شمال وشرق أوروبا )جنوب
ألمانيا ،سويسرا(:
 محور السين مع  : Haropaفي عام  2012تم إنشاء تحالف
الموانئ البحرية الكبرى لوهافر وروان وميناء باريس المستقل ؛
 محور رون-ساون مع موانئ ميدلينك : MedLink Ports
تضم الجمعية ،التي تأسست في عام  9 ،2015منصات ثالثية األنماط
لمحور رون-ساون )بانيي ،شالون سور ساون ،ماكون ،فيلفرانش ،ليون،
فيين -سيد ،فالونس ،أفينيون وأرل( ،الميناء البحري الكبير لمارسيليا-
فوس وميناء سيت البحري ،وهيئة الممرات المالحية في فرنسا واللجنة
الوطنية على نهر الرون ؛
 محور الشمال مع موانئ نورلينك  :NorLink Portsتضم
الجمعية غرف التجارة والصناعة للمنطقة)ميناء ليل ( ،وميناء دونكيرك،
وشركة تشغيل موانئ المضيق )موانئ بولوي يور مير وكاليه( ،اتحاد
العمال المختلط Docks Seine Nord Europe-Escaut
) ميناء فالنسيان(.

التدبير

 Haropaهاروبا هو شباك تجاري وحيد يحدد ،ويبحث ويقترح
على زبائنه أفضل الحلول الممكنة للنقل متعدد الوسائط ..وتكمن نقطة
قوته في مقدرته على تعزيز القدرة التنافسية والرؤية لنظام الميناء في

وادي السين .على المستوى الدولي ،فهاروبا مجهز بشبكة من الممثلين
المتواجدين في الصين ،وكوريا الجنوبية ،والهند ،واليابان ،والبرازيل
والواليات المتحدة.
وتهدف شراكة موانئ ميدلينك  MedLink Portsإلى تعزيز وضع
ميناء مرسيليا-فوس في منطقتها الخلفية ،وذلك بفضل إنشاء عرض
كامل ،وتجميعي وثالثي األنماط من خالل تنسيق وتعاضد أعمال
مختلف األعضاء.
فيما تعمل شركة نورلينك  NorLink Portsعلى تطوير النقل
التجميعي للشحن بين الواجهة البحرية والموانئ الداخلية وتطوير
األنشطة اللوجستية في شمال فرنسا .فهي تطمح إلى الجمع بين الزبناء
ومهنيي اللوجستيك ،والمنصات متعددة الوسائط وكذلك النقابات المهنية
وممثلي المهنة.

اإليجابيات

تمكّن هيكلة الموانئ الفرنسية حسب المحور بتحقيق ما يلي:
> اقتراح عرض متكامل ،بفضل التنظيم الكامل لممرات السلسلة اللوجستية ؛
> الدفاع عن رؤية مشتركة من أجل كافة الفاعلين ،وتنسيق إجراءات
االستثمار في الموانئ ؛
> زيادة المرئية وتعزيز الترويﺞ لنظام الموانئ الفرنسي في الخارج ؛
> تحقيق اقتصادات الحجم ،بفضل التشارك بين اإلدارات التجارية ،وإدارة
التسويق والتواصل ؛
> تحسين الترابط اإلقليمي عن طريق تحسين االستثمارات في الخدمات
البرية ،وذلك من خالل ضمان االحتياطيات العقارية الالزمة لألنشطة
اللوجستية ،وتعزيز رؤية شاملة للتهيئة.

فرنسا
بأسرها

هيكلة عرض مدمج
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فرنسا
بأسرها

التدبير

اإلمداد الكهربي بالرصيف
قد تكون للتلوثات الجوية المنبعثة من السفن (جسيمات متناهية الصغر:
 PM10و  ،PM2,5ثاني أكسيد النيتروجين ،NO2 :ثاني أكسيد الكربون:
 CO2وثاني أكسيد الكبريت ،)SO2 :آثار ضارة على صحة سكان
المناطق الساحلية ومدن الموانئ (أمراض الجهاز التنفسي  .)...وهكذا،
خالل محطات التوقف ،يسمح تطوير أنظمة اإلمداد الكهربائي على
الرصيف للسفن المتوقفة بوقف عمل محركاتها المساعدة واستخدام
الشبكة الكهربية بالميناء .وتقلل هذه التقنية إلى حد كبير من التلوث الجوي
الناتج عن السفن والمراكب قصد مواصلة تزويد المعدات الموجودة
على متنها بالطاقة .

الجهاز

ميناء مارسيليا البحري الكبير هو أول ميناء بحري فرنسي يُجهز ثالث
محطات على الرصيف بالتيار الكهربائي .وتم إنشاء نظام اإلمداد بالتيار
الكهربائي األرضي ،الذي يعمل منذ  9يناير/كانون الثاني ،2017
بواسطة  Schneider Electricو  ،Eiffage énergieوهما
شركتان ذائعتي الصيت عالميًا في مجال المعدات الكهربائية .وتستقبل
هذه األرصفة سفن شركة المالحة الجنوبية.

ولكي تتمكن من االتصال بالشبكة الكهربائية بالميناء ،قامت شركة la
 Méridionaleبتركيب معدات (محوالت ،أطراف توصيل بالمقابس
الموجودة باألرصفة  )...على متن قواربها ملبية المعيار العالمي IEC
 / ISO / IEEإلمدادات الكهربائية بالرصيف .وتستطيع شركة La
 Méridionaleاليوم االتصال بكافة الموانئ العالمية التي بها إمداد
كهربائي بالرصيف.
وفيما يتعلق بالنقل النهري ،أطلقت شركة هاروبا وهيئة الممرات المالحية
في فرنسا تركيب تسعة أقطاب لإلمداد الكهربائي ومياه الشرب على
طول نهر السين في أربعة مواقع .حيث ستحل هذه األقطاب محل
مجموعات مولدات الكهرباء بواسطة ربط كهربائي أرضي ،التي تعمل
منذ بداية عام .2018

في مارسيليا ،يقوم كل مركب من مراكب شركة la Méridionale
بشراء الطاقة الكهربائية التي يحتاجها مباشرة في الميناء .ويوفر الميناء
خدمة اإلمداد بالطاقة الكهربائية في إطار تعديل لرسوم الميناء.
ت َ َجنُّب االنبعاثات السنوية بفضل إيقاف المحركات:
 7,7 أطنان من الجسيمات الدقيقة وأكثر من  6800طنًا من ثاني
أكسيد الكربون ،أي ما يعادل  3000سيارة في اليوم ؛
 49 طنا ً من ثاني أكسيد النيتروجين أي ما يعادل أكثر من 65000
مركبة يوميًا ؛
 4 أطنان من ثاني أكسيد الكبريت.
على نهر السين ،قد تسمح أقطاب هاروبا وهيئة الممرات المالحية في
فرنسا  VNFبتجنب انبعاثات  50طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويا
لكل قطب.

اإليجابيات

المكاسب االقتصادية:

>>بقاء سعر الكهرباء ثابت ًا نسبيًا.
>>يؤدي الجهاز إلى خفض تكاليف التشغيل لشركة ،La Méridionale
ويرجع ذلك أساسا إلى عاملين:
• سعر كهرباء منخفض عن سعر الوقود ؛
• تقليل صيانة المراكب لعدم تشغيل المحركات في وقت التوقف.
وبالتالي تكون عمليات الصيانة المكلفة متباعدة.

فرنسا
بأسرها

توليد ديناميكيات

جامعة
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تحسين نوعية الحياة والعمل:

>>يسمح إيقاف محركات السفن والمراكب المتواجدة على الرصيف بتقليل
الضوضاء.
>>بفضل إيقاف تشغيل المحركات ،يعمل الميكانيكيون في ظروف مثالية
على متن السفينة .ويفيد ذلك أيضًا الركاب.
>>آثار هامة على جودة الهواء وتقليل ظاهرة االحتباس الحراري.

شركة شنايدر إليكتريك Schneider Electric
 Schneider Electricهي شركة

الكهرباء ،ولكنها تستخدم خبرتها من

توحيد المعايير على المستوى الدولي

متخصصة في إدارة الطاقة واألتمتة.

أجل إيصالها ،وتحويلها وتأمينها.

لتجهيزات اإلمداد بالطاقة الكهربائية

ويشتغل معها  144000متعاونا

ففي مجال الموانئ ،تساهم شنايدر

للم راكب بالتعاون مع هيئات االعتماد

حول العالم .ال تنتج شنايدر إلكتريك

إليكتريك في التحسين المتواصل لعملية

البحري.

www.schneider-electric.fr/

ما وراء البحار
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استقبال المشاركين في الرحالت
يُعد قطاع الرحالت البحرية بمثابة رافعة أساسية لتعزيز القطاع السياحي
المحلي .ففرنسا ،التي تُعتبر الوجهة السياحية األولى على مستوى العالم
والمجال البحري الثاني عالميًا ،تتوفر على إمكانات ال جدال فيها في
البحر األبيض المتوسط وخصوصا في منطقة البحر الكاريبي )موانئ

الجهاز

مشروع Euroméditerranée

المارتينيك وغوادلوب( .كما ّ
أن إغراء الرحالت البحرية الفرنسية في
منطقة المحيط الهادئ الفت ،مع بولينيزيا وكاليدونيا الجديدة التي تحتضن
العديد من الموانئ :نوميا ،ليفو ،ماريه وإيل دي بان.

عدد مرات وصول الركاب المتوقفين وعدد ركاب الخط الرئيسي في الوجهات الفرنسية في عام  2۰۱٥لكل حوض رحلة بحرية

إجمالي فرنسا

 4,4م وصول إلى المرسى
وPAX TL 884000

 37400وصول المرسى
وPAX TL 35700

األطلسي

أمريكا
الشمالية
 3093وصول

البحر األبيض المتوسط
 2,16م وصول إلى المرسى

وPAX TL 35700

المحيط الهادئ

1,37م وصول إلى المرسى
وPAX TL 64500

إلى المرسى

منطقة البحر الكاريبي

 48900وصول إلى المرسى
و219000 PAX TL

أمريكا
الجنوبية

المحيط الهندي**

 9359وصول
المرسى

 17189وصول إلى المرسى
وPAX TL 7354

* = Dont pax TLعدد ركاب الخط الرئيسي
** عدا بيانات  Mayotteو TAAF
المصدرAtout France, collecte auprès des clubs croisières et gestionnaires portuaires :

التدبير

تعمل الموانئ الواقعة فيما وراء البحار على تطوير أشكال التعاون
وتحسين التجهيزات والخدمات في وجهة المشاركين في الرحالت
البحرية:
 تحسين البنيات التحتية :تم تجهيز ميناء غوادلوب بمنطقة الكاريبي
منذ عام  2013بمحطة ثانية في موقع بوانت أبيتر .وفي ميناء بابيتي
)بولينيزيا الفرنسية( ،سيتم تسليم محطة رحالت بحرية جديدة في عام
 .2020وتجري في نوميا )كاليدونيا الجديدة(دراسات لبناء محطة
رحالت بحرية جديدة ؛
 شراكات مع المطارات :في بابيتي )بولينيزيا الفرنسية( ،سيتم االنتهاء
من أعمال تطوير المطار بحلول عام  2020؛
التعاون بين المدينة والميناء :يقود ميناء غوادلوب مشروعات للواجهة
في كل من بوانت أبيتر وباس تير .وتقوم مدينة بابيتي بتجديد حضري
للواجهة البحرية والمناطق السياحية ؛
 التعاون بين الموانئ  :في المحيط الهندي ،تراهن موانئ جميعة
) APIOIرابطة موانئ جزر المحيط الهندي( على التكاملية قصد
الكسب في المرئية .ووقع ميناء نوميا عقد تعاون مع شركة Carnival
 Australieوالحكومة األسترالية ؛

 تنشيط قطاع السياحة :يضم نادي تاهيتي كروز فاعلي القطاع ويروج
للجزيرة لدى مالك السفن الدوليين ؛
 استقبال المشاركين في الرحالت :في نوميا ،توجد وكالة تجارية
وموظفين يستقبلون المشاركين في الرحالت البحرية ويوفرون لهم
المعلومات ،كما تتوافر شبكة واي فاي مجانية ،وتجري حاليا مراجعة
عالمات التشوير.

اإليجابيات

> تم تصنيف جزر غوادلوب الثانية في برنامﺞ Seatrade Cruise
 ، Awardsفي فئة أفضل وجهة للعام .2015
> في عام  ،2016حصلت المارتينيك على ثالث جوائز مقدمة من شركة
 ،Travel Alliance Mediaوهي من وسائل اإلعالم المهنية
الرائدة في صناعة السفر في الواليات المتحدة األمريكية :وهذه الجوائز
هي أفضل وجهة رحالت في منطقة الكاريبي ،وأفضل وجهة لتناول الطعام
في المنطقة وأفضل مكتب سياحي في منطقة أمريكا.

في مواجهة التحديات العديدة للقرن الحادي والعشرين ،وبخاصة التحديات
االقتصادية والبيئية ،تقرر عقد اجتماع بين الميناء والمدينة قصد تقليص
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وتوفير الوقود ،وترشيد تدفق السلع
وإعادة تسهيل الوصول إلى األماكن المغلقة.

الجهاز

نشأت مؤسسة  Euroméditerranéeبمبادرة من الدولة والجماعات
الترابية في عام  ،1995وهي عملية تطمح إلى وضع مرسيليا في
مصاف أكبر الحاضرات األوروبية .وقد شرعت المؤسسة العمومية
في إجراء تحول عميق لمركز المدينة الذي يمر خصوصا بتهيئة الواجهة
البحرية .وتُتابع عملية التجديد الحضري هذه هدفها لتحويل المناطق
الصناعية الكبيرة غير المأهولة بالسكان والواقعة في قلب المدينة من
أجل إنشاء أحياء اقتصادية وتجارية وسكنية جديدة فيها.
وقد عهدت إليها السلطات العامة بمهمة إجراء الدراسات ،وحيازة
األراضي ) 480هكتار( ،والشروع في األشغال وإجراء أنشطة للترويج
والتواصل حول المشروع .وق استفادت  Euroméditerranéeمن
دعم مالي من االتحاد األوروبي ) ،Federالصندوق األوروبي للتنمية
االقتصادية واإلقليمية(.

التدبير

يسمح الميثاق بين المدينة والميناء ،الذي تم توقيعه في عام ،2012
بتحديد أهداف ومستقبل مشترك .وقد أدت عملية إعادة التنظيم المنسق
لنشاط الميناء إلى تحقيق اإلنجازات التالية  :في جنوب الميناء ،فضاء
حضري ثقافي مرتبطة بمشروع  ،Euroméditerranéeفي الشمال،
فضاء مخصص للسياحة وفي الوسط ،قطب اقتصادي موجه لفائدة المدينة
ببنية تحتية ولوجستية حضرية.

اإليجابيات

> تم إنشاء واجهات بين المدينة والميناء ،وأُعيد استخدام بعض فضاءات
الميناء للعموم ،وأُنشئت منافذ للرؤية ،وتم طمر الحواجز المادية مثل
مفارق الطريق السريع.
> اإلنجازات :يشارك المهندسون المعماريون مثل زها حديد ،جون نوفيل،
ماسيميليانو فوكساس ورودي ريكشيوتي في تحول الواجهة البحرية
(متحف الحضارات األوروبية والمتوسطية ( ،)Mucemكاتدرائية
مارسيليا ،األرصفة المجددة ،برج  ،CMA-CGMالمركز التجاري
.(Les Terrasses du Port
> التأثير القوي إلعادة الربط بين المدينة والميناء على حركة الرحالت
البحرية السياحية :لقد تضاعف تقريبا  100مرة خالل  20سنة ،لينتقل
من  18500راكبًا في عام  1995إلى  160.000في عام 2000
و  1,6مليونًا في عام  ،2016مما وضع مرسيليا ضمن أفضل 15
مينا ًء عالميًا لهذه الحركة.

مارسيليا

توليد ديناميكيات

جامعة
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للمز يد

من المعلومات

الفاعلون

المؤسسات
و زا رة ا لتحو ل اإليكولو جي وا لتضا مني

Entrepose- Geocean شركة

Guinard Energies شركة

w w w.entrepose.com/geocean

w w w.guinard- energies.bzh/fr

w w w.ecologique -solidaire.gouv.fr

Envisan شركة

EDF Énergies nouvelles شركة

Cerema

w w w.envisan.com

w w w.edf- energies-nouvelles.com

w w w.cerema.fr

Extract Ecoterres شركة

Kraken شركة

SHOM

w w w.extract- ecoterres.fr

w w w.krakensubsea.com

w w w.shom.fr

Ginger Burgeap شركة

Ifremer

w w w.burgeap.fr

Schneider Electric شركة شنا يد ر إ ليكتر يك
w w w.schneider- electric.com/w w/en

w w w.ifremer.fr

Maïa fondations شركة

VNF

maia-sonnier.fr/fr/maia-fondations.html

w w w.vnf.fr

Razel bec شركة

Euroméditerranée

w w w.razel-bec.com

CMA- CGM

Valgo شركة

w w w.cma- cgm.fr

w w w.valgo.com

Louis Drey fus armateur

w w w.euromediterranee.fr

 الحصول على- مراقبة باألقمار الصناعية البحرية
ا لبيا نا ت ا لز لز ا لية
CLS
w w w.cls.fr
CGG
w w w.cgg.com/fr/Home
األنظمة المعلوماتية للموانئ
Bureau Veritas
w w w.bureauveritas.fr
MGI
w w w.gyptis.fr
SOGET
w w w.soget.fr/fr

VINCI Energies شركة
w w w.vinci- energies.com
مالك السفن

. هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هم من أصحاب المصلحة في نظام الموانئ الفرنسي، ذائعة الصيت،باإلضافة إلى المجموعات الدولية كبيرة
. الكبيرة. الموزعة في بضع مجاالت التطبيق، تحدد جز ًء من الفاعلين الخواص، غير الحصرية، القائمة التالية.وهم يسهمون إسها ًما حاس ًما في االبتكار
بناء وإصالح السفن
Bretagne pôle بر وتان القطب البحري
naval
w w w.bretagnepolenaval.org
CN M مجموعة
w w w.cmn- group.com
 (سا ب قً اNaval Group ا لمجموعة ا لبحر ية
)DCNS
https://w w w.naval- group.com/fr

ميناء ال ر ينيو ن ا لبحري ا لكبير
w w w.reunion.por t.fr
ا لموا نئ ا لنهر ية ا لمستقلة
مينا ء با ر يس ا لمستقل
مينا ء سترا سبو ر غ ا لمستقل

مينا ء لوها فر ا لبحري ا لكبير

w w w.strasbourg.por t.fr

w w w.haropapor ts.com/fr/le -havre

ا لجمعيا ت

)Chantiers de l’Atlantique

w w w.armateursdefrance.org

http://chantiers-atlantique.com/fr

Cluster maritime français منظمة
w w w.cluster-maritime.fr

Brittany ferries

Chantier naval ا لو رش ا لبحري لمرسيليا
de Marseille

w w w.brittany-ferries.fr

w w w.cndm.eu

Pôle mer قطب البحر األبيض المتوسط
Méditerranée

ECA Group مجموعة

w w w.polemermediterranee.com

Balineau شركة با لينو
w w w.egis.fr

w w w.ecagroup.com

Pôle EMC2 قطب

OCEA شركة

fr .w w w.pole - emc2

Bouygues شركة بو يغ لأل شغا ل ا لعا مة
Travaux Publics

w w w.ocea-yacht.fr et w w w.ocea.fr

Pôle Novalog قطب نوفا لوغ

Piriou بير يو

w w w.novalog.eu

w w w.bouygues-tp.com

w w w.piriou.com

Aquimer أكيمير

CAN شركة كان

Touax تواكس

w w w.poleaquimer.com/fr

w w w.can.fr/en

w w w.touax.com

index.html

CDES شركة
w w w.cdes.pro
Eif f ag e شركة إ يفاج لألعما ل ا لبحر ية وا لنهر ية
travaux maritimes
et fluviaux
https://w w w.eif fageinfrastructures.
com/travaux-maritimes-fluviaux
EMCC شركة
w w w.emcc - construction.com
ENJ Negri شركة
w w w.negri-france.com

الطاقات البحرية المتجددة

Gican جيكا ن

General Electric Renewable شركة
energy

http://gican.asso.fr

w w w.gerenewableenergy.com

w w w.corican.fr

w w w.ideol- of fshore.com

Isemar إيز يما ر

EOLFI شركة

w w w.isemar.fr

https://w w w.eolfi.com/fr

Union des por ts de اتحا د موانئ فرنسا
France
w w w.por t.fr

ENGIE شركة
w w w.engie.com

w w w.bordeaux-por t.fr

w w w.haropapor ts.com/fr/paris

Armateurs de France مال ك السفن بفرنسا

 إزالة التلوث البحري- األعمال البحرية

ا لمينا ء ا لبحري ا لكبير لبو رد و
مينا ء د ونكيرك ا لبحري ا لكبير
w w w.dunkerque -por t.fr

/ST X France (Fincantieri

w w w.lda.fr

الموانئ البحرية الحضرية الكبرى

Corican كو ر يكا ن

مينا ء مرسيليا ا لبحري ا لكبير
w w w.marseille -por t.fr
ميناء نا نت سا ن نا ز ير ا لبحري ا لكبير
w w w.nantes.por t.fr
ميناء الر وشيل ا لبحري ا لكبير
w w w.larochelle.por t.fr
ميناء ر و ين ا لبحري ا لكبير
w w w.haropapor ts.com/fr/rouen
فيما وراء البحار

الموانئ البحرية الكبيرة

ميناء غوا د لو ب ا لبحري ا لكبير
guadeloupe -por tcaraibes.com
مينا ء غو يا نا ا لبحري ا لكبير
w w w.por tdeguyane.fr
مينا ء ما رتينيك ا لبحري ا لكبير
w w w.mar tinique.por t.fr

تتمتع فرنسا بخبرة كبيرة في العديد من المجاالت.
تعالوا واكتشفوا ،بفضل هذه المجموعة ،ثراء الخبرة الفرنسية من خالل أمثلة ملموسة في جميع أنحاء فرنسا.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

