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مقترح مشروع توصيات مقترح مشروع توصيات 
 6 مؤتمر مارلوج

 لمموانئ Master Planأىمية العمل عمى تحقيق التكامل بين الموانئ من خالل وضع خريطة شاممة  .1
والمحطات المتخصصة بيا تأخذ في اإلعتبار التطورات الحديثة في مجال صناعة النقل البحري 

 .والتحديات التي تفرضيا عمى الموانئ
في إطار مجتمع الميناء  (مقدمى الخدمات)وضع آلية فعالة لتحقيق التكامل بين كافة الجيات العاممة بالموانئ  .2

Port Community لدعم تنمية مؤشرات األداء الموجيستى لمموانئ بما يؤدي إلى النيوض بسمسمة اإلمداد 
 . الشاممة التى تعمل في ظميا تمك الموانئ

 .العمل عمى دعم ربط الموانئ بمنظومة إلكترونية واحدة والتغمب عمى كافة مشاكل الربط اإللكتروني .3
إنشاء غرفة عمميات لمراقبة األحداث ومتابعة كافة المؤثرات عمى صناعة الموانئ يشارك في ىذه الخدمة  .4

قتراح حمول ألى مشكالت من شأنيا أن تؤثر سمبيًا  ممثمون من جميع األطراف بالصناعة لوضع تصورات وا 
عمى سير الصناعة وحركة التجارة بالموانئ البحرية، وقد يكون لألكاديمية دورًا مؤثرًا في ىذا الشأن حال تبني 

 .تنفيذ ىذه التوصية
تنمية ودعم أنشطة القيمة المضافة وتنمية األنشطة الموجيستية بالموانئ البحرية وذلك بإنشاء تجمعات  .5

 . وذلك بظيير الموانئPort Logistics Clustersعنقودية متكاممة 
 Smart Portتبني رؤية واضحة في إطار استراتيجية طويمة المدى بتحول الموانئ ألن تكون موانئ ذكية  .6

 عمى كافة المجاالت Sustainable Developmentمع وضع الضوابط الكفيمة بتحقيق تنمية مستدامة 
 .البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية

وضع المعايير المالئمة والمتعمقة بالعمالة في أنشطة النقل البحري والمراكز الموجيستية مع التركيز عمى  .7
يجاد اآللية التي تدعم ىذا اإلتجاه  برامج إعداد وتأىيل القيادات اإلدارية الالزمة طبقًا لممفاىيم الحديثة وا 

 .ماليًا وتكنولوجياً 
وضع مخطط استراتيجي لتنمية األسطول التجاري الوطني وتنمية الصناعات الميكانيكية والكيربائية  .8

واإللكترونية المغذية لصناعة بناء السفن والدخول في بروتوكوالت تعاون ومشروعات مشتركة مع ترسانات 
.عالمية كبرى والجيات اليندسية المرتبطة بيا لتحقيق نقل التكنولوجيا والخبرات بما يخدم ىذه الصناعة  

 مثل الطاقة الشمسية كمصدر طاقة مستدامو والتحول Clear Energyاالعتماد عمى مصادر الطاقة النظيفة  .9
إلى الموانئ الخضراء مع إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى اإلقتصادية الالزمة لمتنفيذ، مع إجراء 
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الدراسات الفنية ودراسات الجدوى اإلقتصادية الالزمة لالعتماد عمى الطاقة الشمسية كمصدر مستدام في 
 .المناطق الصناعية المخطط إنشاؤىا في منطقة محور قناة السويس

  .تشجيع انشاء شراكات اقميميو متوسطية مع دول جنوب اوربا واالتجاه نحو االبتكار واالبداع لتطوير المواني .10

 وإلى اللقاء في المؤتمر القادم

 7 مارلوج
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