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 سكندرٌةاال –فندق هٌلتون جرٌن بالزا 

 

أهمٌة العمل على توجٌه المزٌد من االستثمار فى استخدام قواعد  -1

وتقنٌات مستحدثة فً  البٌانات الضخمة وكافة ما ٌتعلق بها من أنشطة

هذا المجال لمواكبة تلك التطورات وتحقٌق مزاٌا االستفادة من 

أستخداماتها حٌث أصبح اتجاها رئٌسٌا فى أنشطة التجارة والنقل وما 

 ٌرتبط بها من خدمات لوجستٌة مكمله.

 

االهتمام باالدارة البٌئٌة بالموانئ وما تتضمنه من معالجة جمٌع  -2

االهتمام الكافً لتنظٌم التصرٌفات الصناعٌة  جوانب التلوث وإعطاء

التى من شأنها إحداث تهدٌد كبٌر سواء للبٌئة البحرٌة أو لصحة 

 اإلنسان.

 

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى مجاالت استخدامات الطاقه  -3

وخاصة النظٌفه، وإمداد المشروعات فى صناعة النقل البحرى بشقٌها 

 شروعات اللوجستٌة المرتبطه بها.)سفن وموانئ(، وكذا الم

 

ٌستلزم األمر االستعانة باالنظمة  ادة فاعلٌة نظام النافذة الواحدةلزٌ -4

والنقل  التقنٌة المتقدمة نظرا لما تقدمة من آثار إٌجابٌة لقطاعى التجارة

وقت والموارد البشرٌة وهو ما ٌعنى أهمٌة متمثلة فى وفورات ال



النظمة التقنٌة الداعمة للتسهٌالت البحث المستمر عن أفضل وأحدث ا

جمٌع الدول العربٌة التى لم من ٌحث المشاركون كما  ،المستهدفة

تستكمل تطبٌق هذا النظام أن تعمل جاهدة على سرعة االنتهاء من 

 .هاوتطبٌق هااستكمال

 

المنصات الرقمٌة لالتصال بجمٌع الجهات تبنى تطبٌق استخدام  -5

 : بما ٌدعم تطبٌقات الموانئ الذكٌه من خالل الفاعلة فً المنافذ

 تطبٌقات نظام المجتمع المٌنائى 

  تبادل الخبرات حول أنظمة التتبع للعمٌل النهائً فً سلسلة

 التورٌد بأكملها  للركاب والبضائع

 استخدام تطبٌقات األجهزة المحمولة لتحسٌن إدارة المنافذ 

  والمستقبلٌة واستخدامها تحدٌد تقنٌات إنترنت األشٌاء الحالٌة

 فً المنافذ

  استخدام برمجٌات التنبؤ استنادا ألحداث حقٌقٌة ومترابطة بٌن

 الموانئ.

 

ه تربط أهمٌة توافر شبكات نقل )برى وسككى ونهرى( متطورة وفاعل -6

الصناعٌة والتجارٌة بالمنطقة الخلٌفة الموانئ البحرٌة بالمراكز 

ن الخاص واالستثمارى بهدف وإجراء مزٌد من الشراكات مع القطاعٌ

رفع كفاءة عملٌات النقل من وإلى الموانئ بأسعار تنافسٌة، مع 

االهتمام باالستفادة بالمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة المنظمة لهذه 

 األنشطة.

 

 تعزٌز العالقة التفاعلٌة والتعاونٌة بٌن األوساط األكادٌمٌة والصناعة -7

عة والمتالحقه المؤثرة على السرٌ فى ظل التطورات التكنولوجٌة



الصناعه بشكل عام وعلى صناعة النقل البحرى واللوجستٌات بشكل 

خاص وهو ما ٌتطلب دعم وتنمٌة آلٌات ربط التعلٌم والتدرٌب 

 الكفاءة والفعالٌة. البحرى بهذه الصناعة بشكل ٌضمن االرتقاء ب

 

 أهمٌة اعداد كود لحوكمة الموانئ من خالل تبنى محاور برنامج -8

استدامة الموانئ حٌث تلعب نظم الحوكمة دورا حٌوٌا فً خلق البٌئة 

المالئمة لتحقٌق التنمٌة المستدامة بالموانئ البحرٌة من خالل ارساء 

مفاهٌم الشفافٌة وادارة المخاطر وتوفٌر الحماٌة الصحاب المصالح 

ومن ثم دعم الشمول االقتصادي وجذب االستثمار بما ٌسهم فً تحقٌق 

 .2232صر رؤٌة م

 

االهتمام بتنمٌة ودعم انشاء المناطق االقتصادٌة الخاصة من خالل  -9

نقل الخبرات العالمٌة فً هذا المجال وتحقٌق التعاون والتكامل بٌن 

 .وعالمٌا   واقلٌمٌا   تلك المناطق محلٌا  

 

استراتٌجٌات الدول العربٌة على أساس التكامل  التوصٌة بتعدٌل -12

والشراكه فٌما بٌنها إلمكان زٌادة قدراتها التنافسٌه تحقٌقا للهدف رقم 

( من أهداف التنمٌة المستدامة الصادرة عن األمم المتحدة، 17)

لالستفادة من وفورات الحجم والسٌطرة على السوق المالحى و

استخدام التكنولوجٌا المتقدمة فى  وتكالٌف التشغٌل المرتفعة مع تبنى

  .مختلف المجاالت لقدرتها على خفض التكالٌف خاصة تكالٌف الوقود


