
 

 

 

 

 العربية السورية التعاون الفني بين اإلسكوا ووزارة النقل في الجمهورية

  بناء قدرات الوزارة في مجال التخطيط االستراتيجي لتكامل قطاعات النقل المختلفة مع التنمية االقتصادية واالجتماعيةل

2021-0129 

 (  21/3/2022بتاريخ ،معّدلةنسخة ) لورشات العمل البرنامج المقترح 

 

 المحتوى المقترح  العنوان الجلسة التاريخ 
 التوقيت 

 الخميس

10/3/202
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 االفتتاحية 

ترحيب وشرح أهداف 

 ومحتوى التعاون  
 محّمد المختار محّمد الحسن -

  د. يعرب بدر 

 كلمة وزارة النقل -

 كلمة اإلسكوا  -

 تعّرف على المشاركين -

 ومحتواهاف الورشة اهدأشرح  -

10:30-11:00 

 األولى
منهج النظم وتطبيقه على  

 قطاع النقل  
 د. يعرب بدر -

 المفهوم العام للنظم -

 تعدديات قطاع النقل  -

 تطبيق منهج النظم لتحليل قضايا النقل -

تكامل خدمات ومنافع النقل متعدّد  -

 األنماط  

التطور الزمني لقطاع النقل مع طبيعة  -

 ومحليّةأمثلة دوليّة 

التدّخل الحكومي والحاجة مجاالت  -

 للتخطيط 

11:00-12:00   

 12:15-12:00   استراحة 

 الثانية 
 مدخل إلى  

 التخطيط االستراتيجي للنقل  
 د. يعرب بدر -

الطريقة الكالسيكية للتخطيط   -

 االستراتيجي للنقل 

 دوليّة ومحليّةدراسات حالة وأمثلة  -

متعدد األنماط  التخطيط العملياتي للنقل  -

 اته وتطبيق

للتخطيط االستراتيجي  نحو منهج مرن -

 لقطاع النقل

12:15- 13:45 

 14:15-13:45 أسئلة/ أجوبة     

 األربعاء

16/3/202
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 الثالثة  
النقل وأهداف التنمية 

 المستدامة  
 د. يعرب بدر -

النقل ضمن خّطة التنمية المستدامة  -

 لألمم المتحدة 

التشابك بين خصائص أداء النقل  -

وأهداف وغايات التنمية المستدامة 

 والمؤشرات المقترحة

مقارنات دوليّة وإقليميّة لبعض   -

 مؤشرات النقل 

11:00- 12:30 
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المبادئ العاّمة لتضمين التنمية  -

 المستدامة في تخطيط النقل

 12:45-12:30   استراحة  

 الرابعة 

مراجعة مشتركة لدراسة  

النقل متعدد األنماط في  

 الجمهورية العربيّة السوريّة
 د. يعرب بدر -

 م. رامي سمعان  -
 

محتويات دراسة النقل متعدّد األنماط   -

 في الجمهورية العربيّة السورية 

 أهم نتائج دراسة النقل متعدّد األنماط  -

المستجدات ومراجعة قابليّة تنفيذ   -

 المقترحات السابقة

12:45-14:15 

 14:30-14:15 أسئلة/ أجوبة     

 الخميس

24/3/202
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 الخامسة

مراجعة مشتركة ألضرار 

  2011قطاع النقل بعد 

 والواقع الراهن 
 د. يعرب بدر -

 م. رامي سمعان   -

تطور مؤشرات النقل بدءاً من عام  -

 كسنة مرجعية 2010

األضرار التي لحقت بقطاعات النقل  -

 2011المختلفة بعد 

تقدير الكلف المباشرة وغير المباشرة  -

 إلصالح اضرار قطاع النقل 

لتوصيات دراسة مراجعة مشتركة  -

انطالقا   2008لعام النقل متعدد األنماط 

 2011من المستجدات بعد 

10:00 -12:30 

 12:45-12:30  -  استراحة  

 السادسة 

التكنولوجيا الحديثة والناشئة  

ودورها في رسم المالمح 

المستقبلية لقطاع النقل  

 وإدارته
 د. يعرب بدر -

 م. رامي سمعان  -

 ريّان وهبةم.  -

 العالقة بين النقل والتكنولوجيا  -

التكنولوجيات الحديثة والناشئة ودورها  -

 في رسم المالمح المستقبلية للنقل

في  األدوات التكنولوجية المساعدة -

 محاكاة وتخطيط النقل  

األخذ بعين االعتبار للبعد التكنولوجي  -

 في تخطيط وإدارة النقل

12:45-14:15 

    14:15-14:30 

 الخميس

31/3/202
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 السابعة 

خارطة الطريق لتعافي قطاع  

النقل في الجمهورية العربية 

السورية وأفاق التطوير  

المتكامل ألنماط النقل بخدمة 

التنمية االقتصاديّة 

 واالجتماعية 
 د. يعرب بدر -

 

وضع سيناريوهات التعافي وإعادة  -

 البناء لقطاع النقل 

األولويات المرحلية للتعافي وإعادة  -

 لية  البناء والمناعة المستقب

المستلزمات البشرية والفنيّة والمالية  -

 وآفاق تأمينها 

11:00-12:30 

 12:45-12:30   استراحة 

 الثامنة 

مناقشة عاّمة واختتام 

 الورشة 
 محّمد المختار محّمد الحسن -

 د. يعرب بدر -

 مناقشة عاّمة -

 تقييم الورشة من قبل المشاركين  -

 اختتام الورشة   -
12:45-14:15 

  


