
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

ةالجلسة المتخصصة   العا�ش
 

ي المنطقة الع���ة 
ي قطاع النقل �ف

 تحد�ات وفرص التحوالت التكنولوج�ة �ف

وت 15: 15إ�  14: 15 ، الساعة2022آذار/مارس  17 الخم�س  بتوق�ت ب�ي
 

 والهدف من الجلسة معلومات أساس�ة 

و�غالق الحدود ومنع    اإلمداد   سالسل   إ� تعط�ل   ة العالم�   19- وف�د ك جائحة    ت أد 
األشخاص و�لغاء الرحالت الج��ة وخطط السفر، مما أدى إ�  و البضائع    نقل 

ي خسا 
ومع ذلك،    قطاع النقل.    خلخلة �  � و   السفر والس�احة من  يرادات  اإل   ئر �ف

نت هذە الصدمة  فقد   ف خدمات النقل   كامنة فرصة  ظهور  مع    اق�ت   ع�ب   لتحسني
القدرة ع�  مثل    الرقم�ة الجد�دة لمعالجة قضا�ا النقل استخدام التكنولوج�ات  

ي  ،  الصدامات المرور�ة   وانخفاض ،    إجراء المعامالت والتخل�ص دون احتكاك ��ش
ي    مستدام ال نقل  ل ا أنظمة  تط��ر  مع  وذلك  تلوث الهواء،  و الضجيج  وتقل�ل   اليت
ف تضمن    .سالمة المستخدمني

قطاع نقل مستدام    لتط��ر إمكان�ة    19- لجائحة كوف�د االستجابة  عمل�ة  وخلقت  
ي األخ�ي للتغ�ي  مؤتمر األمم المتحدة  نتائج  ستج�ب ل و� 

  2021لعام    المنا�ف
 )COP26 (  . 

ي إعادة  دور التكنولوج�ات    هذە الجلسة ستتناول  
التنقل  ه�كلة  الجد�دة والناشئة �ف

ي   ي المستقبل، مع تحد�د اإلجراءات اليت
ي  �ف

الع���ة اتخاذها  البلدان  ع�  ينب�ف
ي تط��ر  التكنولوج�ات  هذە  فعال�ة  لالستفادة من  

 مستدام. ال نقل  ال قطاع  �ف

 األسئلة المطروحة  

و ما �ي   .1 ي    19-دجائحة كوف�الناتجة عن  الفرص  التحد�ات 
النقل  �ف قطاع 

؟  ي  العريب
اتها  نقل وما �ي  لمستقبل قطاع الالواعدة  الناشئة  التكنولوج�ات  ما �ي   .2 ف م�ي

ي 
 ؟ COP26 ونتائج مؤتمر  2030خطة عام   تنف�ذ �ف

تواجه   .3 ي  اليت التحد�ات  �ي  هذە    البلدانما  من  االستفادة  ي 
�ف الع���ة 

 ؟ التكنولوج�ات
ي ت ما   .4 ي  �ي المواضيع اليت

مستقبل  الع���ة لضمان    البلدانتطلب االهتمام �ف
 ؟ لقطاع النقلمستدام  

 مة  �نظاألطر الت و  س�اسات  لاما �ي   .5
�
ي تمك   التكنولوج�ات من  االستفادة ن  اليت

   ؟الناشئة

 م�ّ� النقاش   

  المستشار اإلقل��ي ،  �عرب بدر  الدكتور  •
 اإلسكوا ،  واللوجست�ات   لنقل ل 

ي حلقات النقاش    
 المشاركون �ف

ي  • رئ�سة قسم  ،  الدكتورة نبال إدليب
 اإلسكوا ،  االبتكار 

، رئ�س، االتحاد  �لحقالمهندس خالد ال  •
ي، األردن  ي للنقل ال�ب  العريب

نائب    ، الالت الدكتور محمود العبد  •
الركاب  االتحاد الدو�ي لنقل    رئ�س، 

  ، ي
 ترك�ا الطر�ت

ي شك�ب  الس�د  •
مدير  ،  مصط�ف هاىف

ي األعمال 
ف �ف ات�ج�ة والتم�ي ، مجموعة  اإلس�ت
، الممل�ة    الع���ة السعود�ة المجدو�ي

مستشار منطقة  ،  را�ي قاروط  الس�د  •
ق األوسط وشمال اف��ق�ا، االتحاد   ال�ش

، س���ا  ي
 الدو�ي للنقل الطر�ت

عم�د كل�ة النقل  ،  خالد السق�ي الدكتور   •
، األ�اد�م�ة الع���ة  الدو�ي واللوجست�ات 

 للعلوم والتكنولوج�ا والنقل البحري، م� 

، رئ�س،  الغفارالدكتور اسماع�ل عبد  •
األ�اد�م�ة الع���ة للعلوم والتكنولوج�ا  

 والنقل البحري، م� 

ي ستنظم هذە الجلسة �شكل   
ا�ف َبث ع�ب  و   اف�ت

ُ
ست

زووم االجتماع(  . منصة  قاعة  من   – )رابط 
) ي  )  MZاالجتماعات 

المتحدة  �ف األمم  ي  ب�ت 
�ف

وت    لبنان.  – ب�ي

https://zoom.us/webinar/register/WN_V5cQ6cOiSlWp8upzEULuHg

