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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
تتلخص مشكلة البحث في تزاید االحتیاج لوجود حلول وأفكار جدیدة كمشروعات صغیرة تطبق مبادئ االستدامة 

یجین وعدم توافر الوظائف الكافیة، وتراكم حاویات الشحن القدیمة على جوانب وخصوصا مع تزاید اعداد الخر
تتراكم الحاویات وتصدأ دون االستفادة منھا لماذا ال نقوم باستغاللھا وحل : الطرق والمیناء، مما ینشأ تساؤل

ة في الدول المختلفة یھدف البحث إلى رصد الجوانب االیجابیة من استغالل الحاویات القدیم مشكالتنا من خاللھا؟
علمي من خالل اإلمكانیات التصمیمیة لدي المصمم الصناعي والمھندس وتطویعھا وكیفیة االستفادة منھا بشكل 

  .عن طریق افكار جدیدة في تیسیر الحیاة، مع التأكید على تحقیق مبادئ التصمیم المستدامالمعماري 
ل األخرى من خالل استخدام حاویات الشحن القدیمة تكمن أھمیة البحث االستفادة من تجارب وخبرات الدو

ووضع مجموعة من االعتبارات االسترشادیة والتي تكون مالئمة لبیئتنا وتلبي احتیاجات . وإعادة تصمیمھا
  . ومتطلبات الخریجین والشباب، لیكونوا فاعلین في المجتمع في المستقبل القریب

استخدام وتصمیم الحاویات القدیمة مع الحفاظ  إعادةد المختلفة في ومن خالل استعراض األفكار والحلول في البال
والحلول كمشروعات صغیرة للشباب  األفكارعلى البیئة من مفھوم التصمیم المستدام، نستطیع ان نحدد بعض 

مكتبات متنقلة، قاعات عرض مختلفة، مسارح متنقلة، ورش صناعیة، أماكن استراحة على : الخریجین مثل
اماكن للترفیھ، مطاعم وكافیھات متنقلة أو ثابتة، محالت تجاریة لبیع منتجات متنوعة، محطات  الشواطئ،

توصلت النتائج إلى وجود تقصیر في نقل الخبرات واالستفادة من تجارب الدول المختلفة، و . الخ.. انتظار،
استحداث  ول للمشاكل، وأیضاالحل إیجاد على القدرة في الصناعي ومتابعة كل ما ھو جدید، تأكید دور المصمم

 على التركیز ویكون البیئیة للمنتجات، المالئمة تحقیق یستطیع فانھ ثم أفكار جدیدة وإبداعات وترویجھا، فمن
النظیفة، مع التوصیة  على ضرورة االستفادة من  الطاقة واستخدام االستخدام، التدویر، التصمیم المستدام، إعادة

قق االستدامة في التصمیم، واالستفادة من خبراتھم بما یخدم بیئتنا، وزیادة الوعي بأھمیة التجارب العالمیة والتي تح
، وبذلك یتضح الدور الذي یقع على عاتق المصمم المشاریع الصغیرة وتوضیح دورھا في التنمیة االقتصادیة

مشاكل مساعد لحل كنھا یمكن االستفادة م ،والمھندس والدولة المصریة في تقدیم حلول وأفكار جدیدة ومبتكرة
  .الخریجین الشباب في بدایة مھنتھم، وأیضا تساعد وتنشط االقتصاد للدولة حتى ولو بنسبة صغیرة

 المشروعات الصغیرة  
Small Scale 
Enterprises  

 حاویات الشحن
Shipping Containers 

 التصمیم المستدام
 Sustainable Design  
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 :Introductionمقدمة 
الیوم ومع األزمات المتالحقة على المشھد العالمي االقتصادي 
والبیئي والتي نتأثر بھا بشده، مع تزاید معدالت البطالة التي تعتبر 

ما بذلتھ الدولة  كارثة تستوجب الوقوف ولفت االنتباه، ومع كل
كجھود منفردة بھدف خلق فرص عمل للشباب الخریجین، ولكنھا ال 
زالت غیر كافیة حتي اآلن، جعلنا نبحث ونحاول ان نستفید من 
تجارب الدول األخرى، فإن قراءة تجارب تلك الدول تمكن من 
التعرف على النظم والطرق التي تتبعھا لحل مشاكلھا بأفكار مبتكرة 

یمثل مجال التصمیم الصناعي في تلك البالد قمة ومتجددة، و
المجاالت الحیویة وخاصة اقتصادیا لما لھ من أھمیة بالغة في 
تحقیق التنمیة الشاملة وبناء عالم أفضل، فھو حجر الزاویة في ھذا 
البناء وبدونھ یصبح كل جھد عبثا، وكباحثة وفي نفس الوقت 

وتصورات جدیدة كمصمم صناعي لھ دور فعال في تقدیم أفكار 
ومبتكرة فذلك یتیح الفرصة لالستفادة من تلك التجارب كمشروعات 

  .صغیرة بما یتناسب مع طبیعة بالدنا
ار  د واالبتك فتعتبر المشروعات الصغیرة مصدر من مصادر التجدی
والمخاطرة أكثر من المؤسسات الكبیرة، فھي قادرة على ردم الھوة 

ي ال وق، وھ ات الس ة وحاج ین المعرف ة ب ي عملی ة ف ة المعیاری نقط
میم  دة، والتص ة جدی ات إبداعی ع بمنتج د المجتم تطویر المنتج لتزوی

وازن الصناعي لھ دور مھم في ذلك فھو  اد الت ى إیج ا إل دف دائم یھ
ا، یش فیھ ي یع ة الت رد والبیئ ین الف وم  ب ق مفھ ع تطبی افة م باإلض

اھم ن أن تس دورھا یمك ي ب ي  االستدامة في التصمیم والحلول والت ف
ات  تخدام المنتج نیع واس الل تص ن خ ة م وارد الطبیعی تدامة الم اس
ات  ة والخام اءة الطبیعی ف اإلض دویر وتوظی ادة الت ة إلع القابل
الطبیعیة بما یتناسب والبیئة المستخدمة وغیرھا من اإلجراءات التي 

ول  تحد من استنزاف الموارد الغیر متجددة، ومن تلك األفكار والحل
ً ھي إعادة استخدا را ً كبی ب دورا ي تلع م حاویات الشحن القدیمة والت

را  ي كثی د آلخر، والت ن بل ً في التجارة العالمیة لنقل المنتجات م جدا
ا  تفادة منھ دم االس ع ع وانئ م ي الم تخدم ف ر مس راكم وغی ا مت منھ

ن  ھذه الحاویات رخیصة وسھلة النقل والتجمیعبالرغم من أن  ویمك
و اضافة بعض التعدیالت علیھا او إعادة استخدامھا سواء كما ھي أ

میمھا ادة تص د إع ن جدی مم . م ة المص دي أھمی ح م ا یتض ن ھن وم
رة،  دة ومبتك ار جدی ذا والمھندس المصري في ان یقدم حلول وأفك ل

تخدام  ي اس ة ف ارب الدولی ن التج یقوم البحث على كیفیة االستفادة م
وم ال تخدام مفھ میمھا باس میم حاویات الشحن القدیمة وإعادة تص تص

المستدام كحلول وأفكار جدیدة لمشروعات صغیرة یمكن تطبیقھا بما 
  .یتناسب مع البیئة المصریة من اجل تنمیة االقتصاد

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
تتلخص مشكلة البحث في تزاید االحتیاج لوجود حلول وأفكار 

مع جدیدة كمشروعات صغیرة تطبق مبادئ االستدامة وخصوصا 
تزاید اعداد الخریجین وعدم توافر الوظائف الكافیة، وتراكم 
حاویات الشحن القدیمة على جوانب الطرق والمیناء، مما ینشأ 

تتراكم الحاویات وتصدأ دون االستفادة منھا لماذا ال نقوم : تساؤل
  باستغاللھا وحل مشكالتنا من خاللھا؟

 :Objectivesھدف البحث 
وانب االیجابیة من استغالل الحاویات یھدف البحث إلى رصد الج

القدیمة في الدول المختلفة وتطویعھا وكیفیة االستفادة منھا بشكل 
علمي من خالل اإلمكانیات التصمیمیة لدي المصمم الصناعي 

عن طریق افكار جدیدة في تیسیر الحیاة، مع والمھندس المعماري 
  .التأكید على تحقیق مبادئ التصمیم المستدام
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  : Significance of studyالبحث أھمیة 
تكمن أھمیة البحث االستفادة من تجارب وخبرات الدول األخرى 

  من خالل استخدام حاویات الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا 
ووضع مجموعة من االعتبارات االسترشادیة والتي تكون مالئمة 
لبیئتنا وتلبي احتیاجات ومتطلبات الخریجین والشباب، لیكونوا 

  . لین في المجتمع في المستقبل القریبفاع
 المنھج على البحث یعتمد: Methodologyالبحث  منھجیة
  التحلیلي  الوصفي

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 :Sustainable Designالتصمیم المستدام -1

دة إن فكرة االستدامة البیئیة تقوم على ترك األرض في حالة جی
لألجیال القادمة أفضل مما كانت، فإذا احتفظ اإلنسان بنشاطھ 
وأداه دون استنزاف المواد الطبیعیة أو إھدار البیئة الطبیعیة 

 ،ً ولقد توسع مفھوم إعادة التدویر یكون ھذ النشاط مستدام طبیعیا
ً على إعادة تدویر خامة معینة وإنتاج جدید من  فلم یعد مقتصرا

تدویر الورق وإنتاج نوع جدید منھ، بل نفس الخامة كإعادة 
تطور ھذا المفھوم وشمل إعادة تدویر أجزاء المنتج لتستخدم في 
تصنیع منتج آخر مختلف تماما مثل استخدام عجالت الدراجة 
في تصنیع كنبة، وھناك الكثیر من األمثلة واألفكار التي یمكن 

 .من خاللھا تحقیق مفھوم التصمیم المستدام

وھي التنمیة  المستدامةمفھوم التنمیة  ىعرف علفي األول نت
التي تالئم متطلبات الحاضر دون إنقاص قدرة األجیال 
ً لھذا  المستقبلیة لتتوافق مع تلبیة متطلباتھم، وتشمل التنمیة طبقا

  ): 10(التعریف مضمونین أساسیین 
  أنھا لیست قاصرة على عدد من العلوم والمناطق بل

 .رة اآلن وفى المستقبلللداللة على العالم بأس
  للتنمیة المستدامة ولكن الغرض ً لیس ھناك مفھوم محددا

 .ھو استمرار تلك التنمیة
 :وھي تشتمل على فكرتین اساسیتین تتحقق من خاللھما

تھیئة الوضع من أجل ) Needs(الحاجة : الفكرة األول
  .المحافظة على مستوى حیاة ترضي جمیع الناس

حیث تسعي البیئة ) Limits(القصوى الحدود: الفكرة الثانیة
ً لمستوى  لتلبیة احتیاجات الحاضر والمستقبل طبقا
التكنولوجیا، النظم االجتماعیة، وتتدرج ھذه االحتیاجات من 
احتیاجات أساسیة كالمأكل والمشرب والملبس إلى احتیاجات 

ً لتقسیم ماسلو  ) 1(شكل  )Maslow’s Model(فرعیة طبقا
المھنة،  –الوضع االجتماعي  –النوع  –المتوقفة على السن

حیث ینبغي أن یحصل كل فرد في جمیع أنحاء العالم على 
فرصتھ في المحاولة لالرتقاء بمستوى معیشتھ فوق ھذا الحد 

  ).األدنى(الثابت 

  
ً لألولویات  Maslow’s Model.  نموذج ماسلو) 1(شكل    )9( 1984-االحتیاجات اإلنسانیة طبقا

  
ة المستدامة على ثالثة محاور رئیسیة تعتبر تحتوي التنمی

الدعائم الرئیسیة لھا، باختالل أحدھم تتأثر األھداف الرئیسیة 
  )2(شكل : للتنمیة أو االستدامة، ھذه المحاور ھي

  -  Economy االقتصاد   -  Environment البیئــة -  
   Society المجتـمع  

  
  )10(األبعاد المحوریة لالستدامة ) 2(شكل 

ینطوي التصمیم المستدام : " وفقا لمجلس التصمیم البریطاني
على االستخدام االستراتیجي للتصمیم لتلبیة االحتیاجات البشریة 

) إعادة(الحالیة والمستقبلیة دون المساومة على البیئة، ویتضمن 
تصمیم المنتجات والعملیات والخدمات أو األنظمة لتحقیق 

طالب المجتمع والبیئة واالقتصاد بین م المقایضاتالتوازن بین 
   ".وإصالح الضرر الواقع بالفعل في نھایة المطاف

وحسبما یعبر المعھد األمریكي لفنون الجرافیك، وھو الجمعیة 
التصمیم ھو وسیلة قویة : "المھنیة األمریكیة للتصمیم، فإن

والمصنوعات الیدویة والتجارب  الرسائلوحیث أن . للتغییر
ر عبر أیدي وعقول وقلوب الناس، فإن لدینا التي نبتكرھا تم

فرصة لحیاكة االستدامة في النسیج األوسع للثقافة وتحویل 
تطلعات االستھالك وأسلوب الحیاة إلى أساس أكثر استدامة 

  )18". (للعیش
إلى حــل مثــالي یراعــي  الوصــولویــتم ھــذا مــن خــالل 

ــي مــن أمانــة إنســان شــروط التنمیــة المســتدامة الــتي ھ
الیــوم إلى إنســان الغــد والمستقبل، وھذه الحلول یجب أن 

  ):1(تراعي أھم شروط التنمیة المستدامة 
لحفاظ على البیئة من كل الملوثات القائمة والمستقبلیة ا -1

وبكل أنواعھا، والتخلص من مظاھر التلوث بجمیـع 
ـذا كلـھ یـتم وھ). السـمعي والبصري والھوائي(أشـكالھ 

مـن خـالل اتخـاذ إجـراءات تتنـاول األسـباب نفسـھا 
االقتصـادیة والبیئیـة واإلداریـة والقانونیـة والتشریعیة 
والثقافیة وحتى متخذي القرار، وكذلك تناول مستوى 
وعي المصممین والمھندسین الذین یعتبرون أقدر النـاس 

  .على اإلحساس بالمشكلة والعمل على حلھا
لحفـاظ علـى المـوارد الطبیعیـة واسـتدامتھا مـن خـالل ا -2

جـودة اإلدارة علـى اسـتخدام المـوارد الطبیعیـة 
  .واسـتغاللھا بأقـل فاقـد ممكـن وبأكثر عائد مستفاد

الحفـاظ علـى الخصـائص البیئیـة الـتي تعطـي البیئیـة  -3
صـورة الحقیقـة الـتي تتشـوه نتیجـة استخدام مغـایر 
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عتھـا وھـذه الخصـائص ھي التي تؤثر في استقرار لطبی
  .واستمراریة البیئة

  :Small enterprisesالمشروعات الصغیرة -2
تمثل المشروعات الصغیرة أھمیة متزایدة في االقتصاد القومي 
سواًء في البالد المتقدمة أو النامیة، خاصة في ظل تحریر 

ل واالحتیاج بین صادرات الدو المنافسةالتجارة وزیادة حدة 
المتزاید لتولید فرص العمل، مما نتج عنھ ظھور مصطلح 
المشروعات الصغیرة، ودفع العدید من المشروعات الدولیة 
 ً لمحاولة الوصول إلى تعریف محدد لھا، األمر الذي بات صعبا
ً الختالف الظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة  نظرا

 ). 2(بین الدول بعضھا البعض 
الصغیرة أكثر أھمیة القتصادنا لتحقیق  المشروعاتفإن  لذا 

ولھا العدید من اآلثار االقتصادیة، ویمكن تناول . التنمیة الشاملة
  ): 7(أھمیتھا لالقتصاد الوطني في النقاط التالیة 

والتغییر في ھیاكل األعمال ، زیادة متوسط دخل الفرد -1
ً بنمو وز یادة في والمجتمع وھذا التغییر یكون مصحوبا

المخرجات، وھذه تسمح بتشكل الثروة لألفراد عن طریق 
زیادة عدد المشاركین في مكاسب التنمیة، مما یحقق العدالة 

  .في توزیع مكاسب التنمیة
إن تأمین رأسمال جدید : الزیادة في جانبي العرض والطلب -2

یوسع جانب النمو في العرض، كما أن االنتفاع من 
جدیدة في المشروع تؤدي إلى نمو المخرجات والطاقات ال

في جانب الطلب، حیث تعمل على زیادة كالً من جانبي 
  .العرض والطلب

التجدید واالبتكار والقدرة على ردم الھوة بین المعرفة -3
وحاجات السوق یعتمد التطویر على اإلبداع، لیس فقط 
ً االھتمام  بتطویر منتج أو خدمة جدیدة لألسواق، ولكن أیضا

  . مار المتزامن في تأمین مشاریع جدیدةباالستث
توجیھ األنشطة للمناطق التنمویة المستھدفة تستطیع الدول  -4

: أن تشجع االتجاه نحو الریادة في أعمال معینة مثل
األعمال التكنولوجیة، أو تشجع التوجھ نحو مناطق معینة 
وذلك عن طریق بعض الحوافز التشجیعیة ألصحاب 

لریادیة إلقامة مشاریعھم في تلك المشروعات الصغیرة وا
  .التخصصات أو تلك المناطق

المشكالت التي تواجھ المشروعات الصغیرة في  أبرزمن بین 
ً (مصر، مشكلة التمویل ومشكلة تسویق المنتجات  داخلیا

 ً اإلداري (وشح الكادر اإلداري وانخفاض مستواه ) وخارجیا
لحاجة الماسة وتدني مستوى المھارات لدى العاملین وا) والفني

إلى المزید من الخدمات والتسھیالت في المجاالت المختلفة 
)3 .(  
إلى الصعوبات السابقة، أھم التحدیات التي تواجھ  وباإلضافة 

  :المشروعات الصغیرة والمتوسطة

 المبادرة على العمل عن العاطلین الشباب ورغبة قدرة ضعف .1
 لین عنالعاط الشباب معظم إذ یفتقر: المشروعات وإنشاء

 مشروعات لنجاح الضروریة المھارات من العدید إلى العمل
 والحس االستثماري األعمال في الفطنة أھمھا من األعمال
 والحیاتیة األساسیة والمھارات الفردیة المبادرة وروح

  .األسواق نحو الموجھة
 الالزم، الدعم األعمال بیئة توفر ال :مناسبة غیر أعمال بیئة  .2

 بسبب التقاریر إلى ضیاع الوقت من وأشارت العدید
 التأسیس وتكالیف الحكومیة اإلجراءات وطول البیروقراطیة

 على الحصول عن الناجمة والتكالیف المرتفعة، واألعباء
 المعقد، الضرائب ونظام الجمارك، وتخلیص الرخص

 المالئم غیر والنفاذ المتطور، غیر والقطاع المصرفي
  .للشركات الداعمة ةالتحتی البنیة وضعف للتمویل،

  :Shipping containerحاویات الشحن  - 3 
كما أنھ ھو صندوق معدني كبیر بأبعاد قیاسیة  حاویة الشحن

یتم من  من الصلب عالي الجودة، مصنوعة
م خالل وتخزین المنتجات والمواد الخا شحن خاللھ
من موقع إلى موقع سواء عن طریق البحر  البضائع نقل عملیة

د عدة أحجام أو الجو أو القطارات أو الشاحنات، وتتواج
   .قدما 45قدما إلى  20لحاویات الشحن من 

وتستخدم حاویات الشحن في كل مكان ألغراض الشحن، ومع 
ذلك كثیر من الناس ال یعرفون الطرق المتنوعة جدا 

من خالل تطویعھا ألغراض أخرى إلیواء الستخدامھا، 
الخاصة بك، كمساھمة في تقلیل النفایات  الصغیرةاألعمال 

)30(.    

  
 تراكم حاویات الشحن بالمیناء) 3(شكل 

 :أنواع الحاویات حسب االستخدام 3-1
 وتسمى الحاویات الجافة    حاویات نقل عام  Dry 

container 
   حاویات مبردة لنقل المواد الغذائیة التي تحتاج تبرید 

Freg container  
 حاویات السقف المفتوح Open container    

  مالحاویات حسب الحج 3-2

الحجم أو السعة بالمتر  الحجم أو السعة بالقدم المكعب االرتفاع العرض الطول
 المكعب

 متر مكعب 28 قدم مكعب 1170 م 2.386= قدم   8.6 م 2.35=قدم 8 م 5.899=قدم  20

 متر مكعب 58 قدم مكعب 2088 م 2.386= قدم  8.6 م 2.35=قدم 8 م 12.02= قدم   40

  م 12.02= قدم   40
  متر مكعب  67 قدم مكعب 2412 م 2.756= قدم   9.91 م 2.35=قدم HQ 8 االرتفاع  عالي

م  13.52= قدم   45
 متر مكعب 77.7 قدم مكعب 2797.73 م 2.756= قدم  9.91 م 2.35=قدم HQ 8 عالي االرتفاع 

  
  :الفائدة من اعادة استخدام الحاویات القدیمة 3-3



282 Ideas for small scale enterprises inspired by international experience in utilizing shipping containers 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

اعادة استخدام تصمیم أھمیة والفائدة األساسیة من  تكمن
الحاویات في أنھا تعمل علي تحسین حیاة االنسان وترفیھھ من 
خالل استخدام أحدث التكنولوجیات والتقنیات والعمل المستمر 
من أجل تصمیم وابتكار منتجات جدیدة تسعد االنسان وتجعلھ 
یمارس حیاتھ بكل أمل، لذا استغلت الحاویات بشكل مدھش 

من ذلك بأنھا غیر مكلفة، ویمكن التعدیل  وملفت للنظر واألجمل
علیھا مع القلیل من اإلبداع، حیث یمكنك فعل ما ترید، فاإلنسان 
ھو المتحكم في بیئتھ ویستطیع فعل ما یرید فیھا فقط لو فكر 

فأن إعادة استخدام وسائل تجدید  قلیالً في الموارد التي تھدر،
رفع مستوى  المواد القدیمة أو المھجورة لغرض جدید یتضمن

تطویعھا ألغراض أخرى وجلب وظیفة جدیدة، وھذا ھو الھدف 
  )13: (فوائد من استخدام حاویات الشحن لما لھا من

 - .            تقدیم منتجات مبتكرة واقعیة ورائعة وھادفة -
  ).السالمة(االمان في االستخدام 

 -    سھولة االستخدام والكفاءة                                 -
  سھلة النقل والتركیب

  .إمكانیة إضافة او ادخال تعدیالت علیھا -
دور المصمم الصناعي في تقدیم حلول وأفكار كمشروعات -4

  :صغیرة
ھو نشاط ابتكاري  Industrial designالتصمیم الصناعي 

الھدف منھ تحدید الكفاءة الشكلیة لألشیاء المنتجة بواسطة 
قط المالمح الخارجیة ولكن الصناعة، وتلك الكفاءة لیست ف

اساسا تلك العالقات البنائیة والوظیفیة والتي تحول نظام معین 
الى وحدة متكاملة سواء من وجھة نظر المنفذ أو المستعملین، 
ویمتد التصمیم الصناعي لیغطي جوانب البیئة االنسانیة والتي 

) I C S I D(تؤخذ في االعتبار من جھة االنتاج الصناعي 
)15(  

ا فالمصمم ھو مخطط ذو احساس جمالي یقدم للمجتمع مالمح لذ
القیام بالمعالجات التصمیمة   مھامھ ومن) David Warren(بدیلھ 

المالئمة لحل مجموعة المشكالت التي قد تظھر في المنتج 
حیث یقوم بالعمل على جوانب المنتج ) أي ما كان نوعھ(الصناعي 

لسعر المنافس، وتوفیر المزایا المختلفة لتحقیق الكفاءة االنتاجیة، ا
التي تكسب المنتج الخصائص التنافسیة، باإلضافة الي جذب العمیل 

أو الجمالیة، أو   من خالل ارضاء متطلباتھ سواء االستخدامیة،
االجتماعیة، أو النفسیة أیضا، فھو یقوم على تطویر  االقتصادیة، أو

كھ مھارات المنتجات ذو قیمة مضافة كبیرة، وذلك من خالل امتال
  أداء وظیفتھ على أكمل وجھ، ومن تلك المھارات  ىتساعده عل

  البحث وتجمیع المعلومات           -  اإلحساس والذوق -
 المعرفة -  التخطیط والتحلیـل  -
  التطویر واالبتكار                    -    إیجاد الحلول -
  اصل بشكل فعال          االتصال والتو -
  المھارة                       -    التعاون -
  الذكاء وسرعة البدیھة  -    الخبرة    -

بل یتعداه " تصمیم المنتج " وال ینتھي دور المصمم عند مرحلة 
إلى مرحلة االستھالك والتسویق، ورغم إنھا لیست من المھام 

للمصمم إال أن دوره فیھا كبیر، فھو  األساسیة التخصصیة
بیع، دعایة، (یستطیع أن یكون المحرك لكل ھذه األنشطة 

وبذلك یحقق رغبات المستھلك مما یدعوه إلى . الخ....تصویر، 
تقدیم العون للمتخصصین إلتمام ما بدأه ھو، فعملیة االستھالك 

وعلى ذلك یمكن تزوید المنتج ، حیویة ومتممھ لعملیة التصمیم
بأشكال جدیدة وجذابة إلثارة وجذب حواس المستھلك وتركیز 
نظره على وجھ الخصوص وشد انتباھھ، وذلك باستغالل 
االتجاھات الحدیثة في الشكل والموضة وخالفھ، مع مراعاة 

  .القیم السیكولوجیة للمستھلك
لذا فأن المصمم الصناعي والمھندس بمختلف تخصصاتھ في 

جدا في تقدیم أفكار وحلول مبتكرة الدول األخرى لھم دور مھم 
تسھم في تقدمھا وحل مشاكلھا، ومن ھذه الحلول االستفادة من 
حاویات الشحن القدیمة وشكلھا البنائي وتراكمھا وعدم 
استغاللھا، حیث بدأ المھندس المعماري االستفادة منھا وإعادة 
تصمیمھا لتستخدم كوحدة للسكن لمحدودي الدخل ثم تطورت 

كثر من ذلك حیث استخدمت كفنادق، ومن ھنا توجھ لتستخدم أل
تفكیر المصممین أیضا الستخدامھا وإعادة تصمیمھ 
كمشروعات صغیرة تساھم في خلق فرص عمل للخریجین، 
ولیس ھذا فقط ولكن أنشأت مكاتب وشركات متخصصة في 

  .ذلك االمر تقوم بتسویق تلك المشروعات
المصري ان یقدم  ومن ھنا یقع على عاتق المصمم والمھندس

حلول وأفكار جدیدة ومبتكرة من خالل االستفادة من خبرات 
وتجارب الدول المختلفة في استخدام تلك الحاویات المتراكمة 
بالموانئ وجوانب الطرق في مصر، وإعادة تصمیمھا مع 
استغالل الطاقات الجدیدة للحفاظ على البیئة من مفھوم التصمیم 

روعات صغیرة تحل مشاكل المستدام، واستخدامھا كمش
الخریجین الشباب تساعدھم في بدایة حیاتھم المھنیة وأیضا 

  .  تساعد وتنشط االقتصاد للدولة حتى ولو بنسبة صغیرة
  :الوضع الحالي بمصر -5

مع ان فكرة استخدام حاویات الشحن القدیمة لیست جدیدة، اال الي 
دیمة والتي االن قلیلون من یحاولون استغالل تلك الحاویات الق

، مع وجود تقصیر )4(تتراكم بالمیناء وعلي جوانب الطرق شكل 
من جانب الجھات الحكومیة في توفیر حلول وأفكار للشباب 
الخریجین تساعدھم علي البدء بمشروعات صغیرة، فال یوجد 
غیر بعض الشركات الخاصة التي تعرض فكرة استغالل 

مكسب ولیس مساعدة الحاویات القدیمة، ولكن غرضھا األساسي ال
الشباب في بدایة مشوارھم، حیث الدعم المادي قلیل، وبعض 
االفراد اللي بالفعل استخدموا تلك الشاحنات سواء كورش تصلیح 
او محل لتغییر اإلطارات او محل بقالة صغیر ولكن لیس بالشكل 
العلمي السلیم وتظبیطھا لتكون مناسبة لالستخدام االدمي، شكل 

)5.(  

  
  حاویات شحن قدیمة علي جوانب الطرق بالمنصورة ودمیاط) 4(شكل 

  



Gehan Foad  283 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
حاویات شحن قدیمة صغیرة الحجم لمحل بقالة وتصلیح إطارات) 5(شكل 

  :الوضع الحالي في الدول المختلفة -6
وعي العام اھتمت الدول المختلفة بشكل عام في السعي الى رفع ال

بقضایا البیئة والتنمیة المستدامة، وظھرت العدید من المصطلحات 
التي أصبحت تحتل الصدارة في السیاسات البیئیة واالقتصادیة 

استفاد الموارد الطبیعیة، كفاءة استھالك الطاقة، اقتصادیات (مثل 
 )6) (التصمیم المستدام والخامات الصدیقة للبیئة والمعاد تدویرھا

بالدھا باستخدام التنمیة  تنمیةتلك الدول في انھا تعمل على  وتتمیز
بالعمق، حیث یوجد منظومة متكاملة تعمل على التنمیة االقلیمیة 
بما فیھا نظم االدارة والدعایة والتسویق والترویج لما لدیھم من 
امكانیات مھما كانت بسیطة بھدف انجاح عملیات التنمیة بشكل 

قامة المشاریع الصغیرة والمتوسطة والتي عام، لذا فھم یھتموا بإ
من سماتھا توفیر فرص وظیفیة للشباب مما یساھم في دفع عجلة 
الحیاة االجتماعیة إلى األمام، إذ أن كل فرد من أفراد المجتمع 
اإلنساني عندما یعمل یشعر أنھ عضو فعال في المجتمع، وأنھ 

اظ على البیئة، مساھم في التنمیة االجتماعیة، وبالتالي یھمھ الحف
  . باعتبارھا الضمان للحیاة السعیدة

 الدول بعض في الصغیرة للصناعات العملیة التجارب وتظھر
 المشاریع، من النوع ھذا مثل تقتضي وجود الحاجة إن المتقدمة

تحقیق  في الصناعات لھذه الحیوي الدور من انطالقا وذلك
 تجارب كدوتؤ الدول، لھذه واالجتماعیة االقتصادیة األھداف

 من الدول وغیرھا والھند والصین الیابان مثل الدول، من العدید
 الصغیرة الصناعیة المنشآت وتشجیع دعم أن األسیویة،

 المستویین على نوعیة ملحوظة طفرة حقق قد والمتوسطة
  .الدول لھذه واالجتماعي االقتصادي

رغم أن الفكرة ذاتھا غیر جدیدة، إذ عملت دول كثیرة مثل 
انیا والسوید وأمریكا وجنوب أفریقیا على استعمال حاویات بریط

الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا لتتحول إلى محالت ومطاعم 
   الخ...وكافیھات ومعارض ومكتبات ومنازل 

وفیما یلي نستعرض ما قد تم تصمیمھ وابتكاره من أفكار وحلول 
بعض المصممین والمھندسین والشركات غریبة ورائعة من قبل 

باستخدام حاویات الشحن القدیمة وإعادة تدویرھا وتصمیمھا 
كمشروعات صغیرة مع استخدام واالستفادة من الطاقات الجدیدة 
والمتجددة، وامكانیة استخدامھا بسھولة مع إضافة بعض اللمسات 

  ):البطالة(الفنیة، من أجل تیسیر حیاة الشباب 
 ):باتالمشرو(مطاعم الوجبات السریعة والكافیھات  6-1

حاویات الشحن القدیمة  منتقدیم فكرة المطاعم المتنقلة أو الثابتة 
مع استخدام الطاقة الشمسیة واعطائھا البھجة واالخراج في 
الدیكور باأللوان، مع تخصیص أماكن لالستمتاع واالكل 
واالسترخاء تحت الشمس، وامكانیة وضعھ ونقلھ في أماكن 

 . لةمختلفة، وفیما یلي عرض لبعض االمث
بإعادة  Daniel Noiseuxقد قامت  : مونتریـال بكندا -

استخدام حاویات الشحن القدیمة واعادة تصمیمھا كمطاعم 
من الطاقة الشمسیة التي یمكن أن  مدعومللوجبات السریعة 

٪ من احتیاجات الطاقة للمطعم، وھي فكرة ممتاز، 40تولد 
 )6(شكل ) . 20(نفذت بشكل جمیل وممتع، 

 
 مطاعم للوجبات السریعة من حاویات الشحن مدعومة بالطاقة الشمسیة) 6(شكل 

كمطعم وبار  الشحنتم إعادة استخدام حاویات : نیویورك -
في الھواء الطلق واعطائھا نفس روح المكان بتلوینھا 

باللون االسود مع استخدام طاوالت وكراسي إلضافات 
 ).7(، شكل )29( المكانالمساحة في  واستغالل

  

  
  استخدام حاویات الشحن كمطعم ) 7(شكل 

بإعادة  John Darskyقام جون : سان فرانسسكو -
قدما كمطعم لعمل البیتزا  20حاویة شحن استخدام 

تحمل ) سیارة مخصصة(اإلیطالي مع استخدام قاطرة 
طازجة، حیث قد حاویة الشحن والتنقل لبیع البیتزا ال

أعاد تصمیم الحاویة لتكون منزل بیتزا شفاف ومتنقل، 
والجانب األكثر جاذبیة في التصمیم الكامل من خالل 
االستخدام الرائع للجدار الزجاجي الشفاف واألبواب 
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وتسلیط الضوء على العمل داخل المطبخ، كدلیل على 
 )8(شكل ). 26( النظافة اثناء عمل البیتزا

 

  
 

 مطعم مأكوالت بیتزا متنقلة) 8(شكل 
السریعة باستخدام  للوجباتقد تم تصمیم مطاعم : إنجلترا -

حاویات الشحن القدیمة واعادة تدویرھا مع اضافة 
االلوان الزاھیة ووضعھا في الھواء الطلق كمشروعات 

 )9(شكل ). 11(صغیرة للشباب 

  
  )9(شكل 

  مطاعم الوجبات السریعة مركز ساوث بانك في لندن
قامت شركات ومصممین ومھندسین معماریین  :استرالیا -

بإعادة استخدام حاویات الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا 
كمطاعم وكافیة ومحالت تجاریة في مواقف السیارات 

) 21(واألماكن الصحراویة التي ال تتوافر فیھا الخدمات 
 )11، 10(شكل . )23(

 
أطلقت شركة ھندسیة مشروع تحویل حوالي : جنوب افریقیا

یطلق علیھا . حاویة الشحن إلى محطات تنقیة المیاه 2،000
، وقد تم استخدام وحدة حاویة شحن لتزوید   Ekocenterاسم

والنامیة بمرافق إلنتاج المیاه  المجتمعات المحلیة المعزولة
الصالحة للشرب، فضال عن إمكانیة الوصول إلى تكنولوجیا 

 .)12(اإلنترنت الالسلكیة وشحن تعمل بالطاقة الشمسیة شكل 
في   Eko centerویجري حالیا اختبار النموذج أولي

ھایدلبرغ جنوب أفریقیا، وھو یتألف من حاویة شحن طویلة 
ة وتأتي مجھزة بجھاز تنقیة الذي مغطاة األلواح الشمسی

یستخدم ضغط بخار التقطیر إلنتاج میاه الشرب النظیفة، كل 
من المیاه ) جالون 225(لترا  850آلة تنتج ما یقرب من 

الصالحة للشرب یومیا باستھالك الكھرباء أقل مما یستھلكھا 
 ).12(شكل ) 25( REF)كیلوواط ساعة  1(مجفف الشعر 

   Ekocenterیطلق علیھا اسم . تحویل حاویة الشحن إلى محطات تنقیة المیاه) 12(شكل 

استخدام حاویات الشحن كسوبر ماركت ) 11(شكل 
 وكافیة على الطرق السریعة والصحراویة

  دام حاویات الشحن كمطاعم استخ) 10(شكل 
 في مواقف السیارات وكافیة ومحالت تجاریة
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  :المحالت التجاریة 6-2
تم تصمیم وإنتاج المتاجر المتنقلة من حاویات الشحن القدیمة 
التي توفر إمكانیة العمل في شروط المواسم األربعة والجاھزة 
لالستخدام بنماذج مختلفة، سھلة النقل والتحریك مع إمكانیة 

  . تغییر المنتجات المراد عرضھا او بیعھا
  :للمحالت التجاریة في األماكن العامة یلي عرض وفیما

تم تطبیق الفكرة لتطویر نماذج المراكز التجاریة : االمارات -
العملیة في شارع الوصل بدبي، حیث امتزج استخدام 
الحاویات بطریقھ عصریھ فنیھ جعلت من المنطقة ملتقى 

  ) 13(شكل ) 4. (شتوي وربیعي لزوار ومواطني البلد

 

رغم قلة المصادر واالمكانیات قام مجموعة : اندونیسیا   -
من الشباب االندونیسي في مدینة باتو جاوا بتبني انشاء 
مكتبھ رائعة ومتكاملة من خالل إعادة تدویر حاویات 
الشحن القدیمة، ثمانیة حاویات كانت كفیلھ بإنشاء مكتبھ 

للحاویة  دوالر 820الفتة لألنظار مبھره للجمیع بتكلفة 
 ). 5(الواحدة 

  
وقد استخدمت حاویات الشحن القدیمة واعادة : نیویورك -

استخدامھا وتصمیمھا كمتجر لمنتجات بوما في شارع 
میناء ساوث في مانھاتن، وذلك لعرض منتجاتھا من 
مالبس ریاضیة واحذیة وأدوات ریاضیة، حیث قد استخدم 

اسات مختلفة كمحل، واستخدم أكثر من حاویة واحدة بمق
 )EK-LOT) .22صممھا  حاویة كمعرض أكبر للعرض،

 

  
  أعادة تصمیم حاویات الشحن القدیمة كمتجر لمنتجات بوما في شارع میناء ساوث في مانھاتن نیویورك) 15(شكل 

 

قدم وإعادة تصمیمھا  20یة شحن حاو استخدام :بوسطن -
 .مع استغالل االبواب لعرض وبیع منتجات أدیداس

باستخدام  Tatiana Andreaقامت تاتیانا أندریا : إنجلترا -
كمحل  واستخدامھاقدم وتجدیدھا  20حاویة شحن قدیمة 

  )17شكل ) (17(مجوھرات من الفضة والقطع الفنیة 

 
  حاویة شحن كمحل بیع مجوھرات وقطع فنیة من الفضة) 17(شكل 

 اس استخدام حاویة شحن لعرض وبیع منتجات أدید )16(شكل 

 حاویات شحن 8مكتبة مكونة من  )14(شكل 

  مراكز تجاریة من حاویات الشحن )13(شكل 
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استخدام حاویة الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا : إنجلترا -
 )16(بشكل مبتكر لتسویق وبیع الدراجات البخاریة 

  

 
  حاویة شحن لعرض وتسویق الدرجات البخاریة) 18(شكل 

ومھندسین معماریین قامت شركات ومصممین : استرالیا -
بإعادة استخدام حاویات الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا مع 
إضافة بعض اللمسات الفنیة وعرضھا للبیع كمشروعات 
صغیرة یسھل استخدامھا ونقلھا ووضعھا بأماكن مختلفة، 
وفیما یلي اشكال مختلفة من حاویات الشحن متعددة 

 )19(شكل ). 32(االستخدام والتوظیف 

 
تحویل حاویة الشحن صغیرة محل بقالة تستخدم في  :سیاتل -

 )20(شكل ) 29(األماكن البعیدة سھلة التنقل 

 ZZZمبادرة من بلدیة باریس استخدام الحاویات : فرنسا -
على ضفاف نھر السین لخلق مكان عام لالسترخاء 
والریاضة، حیث یستطیع الناس استئجارھا لمدة ساعة 

نصف لالسترخاء، وتناول الوجبات مع العائلة امام النھر و
 ) 21(شكل ). 14(

  :قاعات العرض 6-3
قامت كل من الفنانتان اإلماراتیة شما العامري : االمارات -

الصندوق «والمصریة منى فارس، في مشروعھما 
، الى تحویل حاویات الشحن، إلى معارض فنیة »الرحال

ً عن مھمتھا المألوفة، متنقلة ذات استخدامات جدیدة تم اما
وفي شكل جدید مغایر للمعارض الفنیة التي تكون بین 
أربعة جدران، ال تتقید بمكاٍن واحد، وال تلتزم بتقدیم نوع 
ً وخیارات أكبر  محدٍد من الفنون، األمر الذي یتیح فرصا

 )22(شكل  .)5(للعرض
 40في حرم جامعة بتلر تم استخدام حاویة زرقاء: اندیانا -

، مع مظلة االكریلیك متعددة األلوان للظل، تابعة قدما
للزراعات كفصول تعلیمیة وأیضا كمعرض  البیئيللمركز 

 )23(شكل ). 31(فني یستخدمھ الفنانین المحلیین 

 
  استخدام حاویات الشحن كسوبر ماركت) 20(شكل 

  
 دام حاویات الشحن كمكان انتظاراستخ) 21(شكل 

كفصل دراسي   استخدام حاویة الشحن )23(شكل 
 صندوق الترحال )22(شكل  وكمعرض فني

استخدام حاویات الشحن كمحل ) 19(شكل 
 لتأجیر الدراجات 
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تنظیم معرض متنقل في حاویتین شحن قدیمة تم : بولندا -
عرض مع  اتإعادة تصمیمھم خصیصا لتكون بمثابة قاع

یمكن من خاللھم رؤیة المنتجات . استخدام الطاقة الشمسیة
فضل تصمیم في حاویات، كدلیل على البولندیة من منطلق أ

التعاون الناجح بین مجتمع األعمال ومجموعة من الشباب 
المصممین الموھوبین كمشروعات صغیرة تساعدھم في 

 )  24(شكل ). 19(بدایة مھنتھم 

 
 قاعات عرض من حاویة شحن قدیمة تعمل بالطاقة الشمسیة ) 24(شكل 

 :ش الھندسیةالور 6-4
ورش ھندسیة استخدام حاویة الشحن القدیمة وإعادة تصمیمھا ك

متنقلة وذلك لما تتمتع بھ من القوة والمتانة والجسم الصلب 
یعطینا الفرصة إلعادة استخدامھا لورشة صغیرة لألعمال 
الھندسیة المختلفة ورشة میكانیكا، نجارة، سباكة، تصلیحات 

مع إمكانیة نقلھا من مكان  إطارات، اعمال حرفیة مختلفة،
لمكان، مع االخذ في االعتبار عوامل التھویة واألمان والدخول 

والخروج ووصالت الكھرباء نوع الدھانات، طبعا یتوقف علي 
  .حسب توفر االمداد المالي

بعد العثور على مساحة مستودع بأسعار معقولة : كالیفورنیا -
 اطعة أورانج،ومریحة في القسم الصناعي من سانتا آنا، مق

بدل من بناء مباني تجھیز  MVPقررت شركة الطباعة 
قدما  20حاویات الشحن القدیمة  10المستودع استخدام 

داخل المستودع كمكاتب للموظفین ومطبخ ومطعم بأسعار 
 )25(شكل ). 27(معقولة تعمل على توفیر فواتیر الطاقة 

 
  اویات الشحن القدیمة كمكاتب ومطعم ومطبخ بداخل المصنعاستخدام ح) 25(شكل 

قدم وإعادة  40و 20استخدام حاویة الشحن القدیمة : إنجلترا -
ورش صغیرة لألعمال الھندسیة المختلفة قابلة تصمیمھا ك

للنقل، وذلك لما تتمتع بھ من القوة والمتانة والجسم الصلب 
 )26(شكل ).  24(
 

  

 
  

  استخدام حاویات الشحن كورش مختلفة) 27(شكل 

  استخدام حاویات الشحن كورش ھندسیة) 26(شكل 
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قیام بعض المصممین والمھندسین بإعادة تصمیم : استرالیا -
واستخدام حاویات الشحن القدیمة كورش متنوعة االستخدام 

)12) (28( 
ومما سبق یتضح كیفیة استغاللھا الحاویات بشكل مدھش وملفت 

ألجمل من ذلك بأنھا غیر مكلفة ویمكن التعدیل علیھا مع للنظر وا
القلیل من اإلبداع حیث یمكنك فعل ما ترید، فاإلنسان ھو المتحكم 
ً في الموارد  في بیئتھ ویستطیع فعل ما یرید فیھا فقط لو فكر قلیال
التي تھدر، ومن ذلك ومن خالل استعراض تلك األفكار والحلول 

فكار كمشروعات ع ان نقترح بعض االفي البالد المختلفة نستطی
 :صغیرة للشباب الخریجین فیما یلي

 ورش انتاج منتجات وعدد وأدوات بسیطة .  
 ورش صناعیة خدمیة متعددة األغراض. 
  الفنونمعارض لبیع أدوات. 
 قاعات عرض مختلفة. 
 مكتبات متنقلة. 
 مسارح متنقلة. 
 أماكن استراحة على الشواطئ. 
 اماكن للترفیھ. 
 تظارمحطات ان. 
 مكاتب خدمیة علي الطرق. 
  عمل مطاعم متنقلة أو ثابتة مع اعطائھا البھجة

  .واالخراج
 كافیھات لبیع المشروبات الساخنة والباردة. 
 محالت تجاریة لبیع منتجات متنوعة، مثل: 

  .         الفاكھة والخضروات -  سوبر ماركت -
  المالبس الجاھزة   -  العصائر الطازجة   -
  .                اإلكسسوارات -  . الشنطاألحذیة و -
  الورود   -  أدوات التزین   -
  جزارة  -  بیع المنتجات الزراعیة -
  الموبیالت  -  الدواجن  -
  .     الخ... االجھزة المنزلیة الخفیفة  -

 
االعتبارات التي یجب االخذ بھا عند استخدام الحاویات من خالل -7

  :مفھوم التصمیم المستدام
نجاح أي أفكار أو حلول جدیدة یجب مراعاة كل  لضمان

االعتبارات البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة 
والتي تتعارض مع بعضھا في بعض األحیان أثناء عملیة 
التصمیم وذلك بشكل متوازي ومتزامن، وتحتوي على تفاصیل 

ساء إركثیرة ولكنھا تتمیز بقابلیتھا لالستخدام، مع التأكد على 
مبادئ االستدامة في عملیة إعادة تصمیم الحاویات الشحن 
القدیمة، وتوجیھ نظر المصممین والمھندسین إلیھا للوصول الى 

وبشكل عام یمكن ایجاز االعتبارات  تصمیمات مستدامة،
   :الواجب مراعاتھا كما یلي

  :اعتبارات بیئیة واجتماعیة 7-1
یئة والمجتمع مع من المھم األخذ في االعتبار متطلبات الب

تحقیق التوازن بینھا وبین العوامل األخرى مثل الوظیفة 
واألداء والسالمة والصحة والتكالیف وقابلیتھ للتسویق 

ومن ھذه . والجودة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة
االعتبارات التي یجب مراعاتھا عند عملیة تطویر وإعادة 

  :تصمیم واستخدام حاویات الشحن، ما یلي
دراسة البیئة المحیطة ومواصفاتھا وعیوبھا حتى   -

 .یتناسب مع ما یصمم من أجلھم
تحدید ودراسة االماكن المراد وضع الحاویة بھ، لكي  -

یساعد المصممین في اخراج التصمیم المناسب للحاویة 

والحفاظ على البیئة وتوافقھا مع التصمیم والوصول 
  .ةإلى التكامل بین الحاویة والخدمات المتاح

تحدید استخدام الحاویة في بیئة طبیعیة أو صناعیة،  -
 .لتحدید مواصفات ومتطلبات كل بیئة

دراسة السلوك البشریة والثقافیة للمناطق التي سوف یتم  -
  .عرض المشروع فیھا وردود أفعالھم

األخذ في االعتبار تغیر أذواق المستخدمین باستمرار  -
عالم وخاصة ومع توفر سبل االتصال المختلفة بال

 .الخارجي
اختیار خامات آمنة وغیر ضارة للمستخدم والبیئة  -

 .المحیطة بھ
اعتماد التصمیم على الطاقات الجدیدة والمتجددة  -

 .كمصادر طبیعیة مساعدة في تشغیل تلك المشروعات
عند إعادة التصمیم البد من المحافظة على الطاقة  -

وفاعلیتھا وإدماج التكنولوجیا المتوافقة من منطلق 
 .لمحافظة على اإلنسان والبیئةا

  : اعتبارات تكنولوجیة 7-2
عند إعادة تصمیم واستخدام حاویات الشحن لتكون 
كمشروعات صغیرة للشباب یجب استخدام التقنیة المناسبة 

یلم المصمم بكل التكنولوجیات واالمنة والغیر مكلفة، وأن 
الحدیثة واستخدام األفضل واالسھل مع التأكید على ضرورة 

  .استخدام الطاقات الجدیدة والمتجددة
  : االعتبارات االقتصادیة 7-3

 ستخداماال إعادة تعتبر مسألة التكلفة االقتصادیة لعملیة
ً ھاما یجب أخذه في االعتبار ألن العدید من  والتصمیم عنصرا

ً الرتفاع تكلفتھا . التقنیات واإلمكانیات المتاحة یتم تجنبھا نظرا
وھي تعتمد بشكل رئیسي على شكل وتركیبة الحاویة والمواد 

یجب تحدید حجم الحاویة المستخدمة لذا . الداخلة في صناعتھا
ض منھا وتناسب المساحة المراد وضعھا والتي تفي بالغر

فیھا، حتى ال یتحمل المشروع مصاریف وتكالیف ال داعي 
  .منھا

  :یجب أن تكون: اعتبارات فنیة 7-4
حاویة الشحن المستخدمة تتمیز بالصالدة والمتانة بشكل كاف  -

 .لتكون صالحة لالستعمال المتكرر
متھالكة عند اختیار الحاویة المراد استخدامھا ان ال تكون  -

 .وتسبب اضرار للبیئة
أن یحقق إعادة استخدام حاویة الشحن المعاد تصمیمھا  -

 .الغرض المطلوب منھا مع إمكانیة التغییر
تعد حاویة الشحن لنقلھا وحملھا وتركیبھا بسھولة، وعلى  -

 .الخصوص عند نقلھا من وسیلة نقل إلى أخرى
أن یكون االلوان والدیكورات والبیانات التوضیحیة  -

اإلرشادیة واضحة وبسیطة قدر اإلمكان وتتناسب مع الواقع و
  .المحیط بھ

یجب أن یكون المكان ذا سطح مستوى من أجل استخدام  -
 .حاویات الشحن بأمان

أن یكون المصمم ملما بكل المعلومات من احتیاجات  -
ًا تتشابك ومتطلبات المستخدم التي  او تتعارض او احیان

 .تتناقض باستمرار
بارات األرجونومیكیة للوحدة المصممة والمعاد تحقیق االعت -

 .استخدامھا
قابلیة تحول وتغیر شكل الحاویة بیسر وسھولة ألداء وظیفة  -

 .ومھمة أخرى
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أن تكون الحاویة ذا شكل یؤثر على إحساس وعاطفة  -
 ).كنوع من الدعایة والتسویق(المستھلك ویلفت نظره 

 .االھتمام بعناصر اإلصالح والصیانة -
+ التوزیع + السعر المناسب (عوامل التسویقیة مراعاة ال -

 )الخ........الضمانات + الخدمات
التعاون ما بین جمیع التخصصات المشاركة في العملیة  -

التصمیمیة من مصممین ومھندسین وفنیین واداریین مع 
تضمین التصمیمات المستدامة في المراحل األولیة التخاذ 

ركة المستخدمین القرارات التصمیمیة واالھتمام بمشا
 .والمجتمعات المحلیة والمناطق المجاورة في اتخاذ القرار

  :اعتبارات خاصة بالدولة 7-5
تبسیط اإلجراءات والتسھیالت القانونیة إلتمام ھذه  -

 .المشروعات
 .اعفاء ضریبي على ھذه المشروعات -
 .السماح لھا بالتنقل من مكان لمكان دون أي معوقات -
 المشروعات تقبل على المحفزةالمشجعة و البیئة توفیر -

 اإلجراءات وتجانس تبسیط خالل والمتوسطة، من الصغیرة
 .المشروعات تلك إلقامة الالزمة

ضرورة توفیر غطاء تنظیمي قانوني حاضن لھذه  -
المشروعات، للتعامل السریع مع المشاكل التي تواجھھا 
وتوفیر الحمایة الالزمة من خالل اجراءات نظامیة وقانونیة 

 .ةخاص
 التي الطریقة عن البحث سؤال ومما سبق طرحة اجیب على

من استغالل واستخدام حاویات الشحن كمشروعات  تمكننا
  .صغیرة تحل مشاكل بعض الشباب الخریجین

  :Results النتائج-8
  :في البحث تم التوصل للنتائج االتیة تقدم ما على وبناءا

ارب  -1 دول یوجد ضعف في نقل الخبرات واالستفادة من تج ال
 .المختلفة، ومتابعة كل ما ھو جدید

ضرورة االستفادة من التجارب العالمیة والتي تحقق  -2
االستدامة في التصمیم، واالستفادة من خبراتھم بما یخدم 

 .بیئتنا
ادةان  -3 ر  إع میم یعتب تخدام والتص ا االس روریا ومھم ال ض ح

میم  وم التص ل مفھ ي ظ ر ف ھولة ویس ھ بس ن تطبیق ویمك
  .المستدام

غیرة  -4 ضعف دور الدولة في توضیح أھمیة المشروعات الص
 .ودورھا المؤثر

ي  -5 ر ف كل كبی اھم بش ة تس ناعیة والتجاری اریع الص ان المش
  .تقلیل البطالة أكثر من غیرھا من المشروعات

مم أن -6 ناعي المص ھ الص درة لدی ى الق اد عل ول  إیج الحل
ا اكل، وأیض داعات  للمش دة وإب ار جدی تحداث أفك اس

ن ا، فم م وترویجھ ھ ث تطیع فان ق یس ة تحقی ة  المالئم البیئی
ون للمنتجات، ز ویك ى التركی ادة عل تدام، إع میم المس  التص

  .النظیفة الطاقة واستخدام االستخدام، التدویر،

 : Recommendationsالتوصیات-9
والجھات المختلفة ألھمیة ودور التصمیم توجیھ نظر الدولة  -1

 .الصناعي والمصمم
االھتمام توجیھ األبحاث العلمیة والمشروعات التطبیقیة إلى  -2

 ).البطالة(وحل مشكلة الشباب الخریجین 
 .تشجیع استحداث أفكار جدیدة وإبداعات وترویجھا -3
تسھیل االتصال وتدعیم األفكار والمعلومات فیما بیننا وبین  -4

  .لخارجيالعالم ا

تقدیم  في الصناعي دور التصمیم والمصمم على التأكید -5
 .حلول وأفكار مبتكرة

زیادة الوعي بأھمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة  -6
 .وتوضیح دورھا في التنمیة االقتصادیة

تشجیع البنوك على تمویل المشروعات الصغیرة بأسعار  -7
 .فائدة منخفضة

یح أھم -8 ي توض ن التأكید علي دور الدولة ف الن ع ة اإلع ی
 .أھمیة المشروعات الصغیرة

 .اعفاء ضریبي على ھذه المشروعات -9

 : Conclusion الخالصة
اھتم البحث بكیفیة استخدام حاویات الشحن المتراكمة وغیر مستغلة 
بمصر وإعادة تصمیمھا خصیصا لتستخدم كمشروعات صغیرة 

مع سواء في بیع وعرض المنتجات المتنوعة وتقدیم خدمات مختلفة 
استخدام الطاقات الجدیدة للحفاظ على البیئة من منطلق مفھوم 
التصمیم المستدام، والدور الذي یقع على عاتق المصمم والمھندس 
والدولة في تقدیم حلول وأفكار جدیدة ومبتكرة یمكن االستفادة منھا 
كحل لمشاكل الخریجین الشباب وتساعدھم في بدایة مھنتھم، وأیضا 

قتصاد للدولة حتى ولو بنسبة صغیرة، وذلك عن تساعد وتنشط اال
طریق التعرف واالطالع المستمر على تجارب الدول المختلفة 
وكیفیة استغاللھم لتلك الحاویات وإعادة استخدامھا بما یتناسب مع 

نستطیع ان نحدد البیئة المصریة من اجل تنمیة االقتصاد، ومنھا 
اب الخریجین مع بعض الحلول واألفكار كمشروعات صغیرة للشب

مراعاة مجموعة من االعتبارات البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
والتكنولوجیة والفنیة والسیاسیة من خالل مفھوم التصمیم المستدام، 
لتكون تلك المشروعات مالئمة لبیئتنا وتلبي احتیاجات ومتطلبات 
الخریجین والشباب، لیكونوا فاعلین في المجتمع في المستقبل 
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