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التخطیط االستراتیجي للنقل متعدد 
األنماط في الكويت

التكنولوجیا الحديثة والمستقبلیة في مجاالت
النقل وتخطیطه



لمحة عامة

مقدمة•
النقل المتعدد األنماط•
تطوّر التكنولوجیات•
باتمساھمة التكنولوجیا الحديثة والمستقبلیة في تذلیل العق•
دمج التكنولوجیا في عملیّة التخطیط•
الفرص-التحديات •
ُخالصة•



المقدمة

كالیات  تؤدي زيادة الطلب على المزيد من البنیة التحتیة للنقل إلى إش
قد ظھرت حديثاً تقنیات جديدة تنظیمیة وتمويلیة وبیئیة وإقتصادية، و

.تساعد في مواجھة ھذه التحديات
إن بناء منظومة نقل متكاملة وفعالة لم يعد من الممكن أن يغفل ھذه

لك التي الخدمات المرتبطة بالتقنیات الحديثة المتوفرة والمتاحة وكذلك ت
:ھي قید التطوير في المستقبل وذلك

oلترشید اإلستثمارات المتعلقة بالبنیة التحتیة والتجھیزات
oتحسین مجمل خدمة النقل للمستخدمین
oالحد من األثر السلبي للمنظومة النقل
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رةمحركات التّغییر العشرة للثورة التكنولوجیة المعاص

الذكاء اإلصطناعي
Artificial Intelligence

إنترنت األشیاء
Internet of Things

السلسلة المغلقة
Blockchain

البیانات الّضخمة
Big Data

األتمتة
Automation and Robotics

اإلتّصاالت
Telecommunications

تطبیقات الھواتف المحمولة
Mobile Applications

الّطاقة الّشمسیّة
Solar Energy

الّطباعة ثالثیّة األبعاد
3D Printing

ةالحوسبة السحابیّ 
Cloud Computing



النقل المباشر النقل المتعدد األنماط

النقل المتعدد األنماط



النقل المتعدد األنماط

حركة البضائع
داخل المدن والتجمعات الكبرى
ما بین المدن
النقل العابر

حركة الركاب
داخل المدن والتجمعات الكبرى
ما بین المدن
النقل العابر



 المرافق العامة من–المعابر الحدودية (مكونات منظومة النقل
)محطات تبادلیة ، مناطق لوجیستیة, مطارات ومرافئ

المراقبة والتحقق و التخلیص
توفیر األمن والسالمة
توثیق المعلومات
إصدار التراخیص والتأشیرات
تسھیل العبور والتبادالت
 اإلعفاءات-التعرفة

النقل المتعدد األنماط



تطوّر التكنولوجیات

مر استمرت العالقة المتفاعلة بین النقل والتكنولوجیا واالبتكار على
.العصور

كار كانت البداية ھي المشي والطفو في الزوارق ، ثم ترويض الخیول وإبت
سیارة العجلة وثم بناء العربات ، ثم تعبید الطرق إلى القطارات السريعة وال

.الكھربائیة مروراً بالحافالت والمحرك البخاري
–دن الم(وھناك دوماً تاثیرات متبادلة بین منظومة النقل والحیز المكاني 

...)  األقالیم



تطوّر التكنولوجیات

:التقنیات الحديثة المرتبطة بالنقل
اإلنترنت•
أنظمة ذكیة•
)GPS(نظام تحديد المواقع العالمي •
أجھزة استشعار ذكیة•
قاعدة بیانات كبیرة•
الحوسبة السحابیة•



مساھمة التكنولوجیا الحديثة 
والمستقبلیة في تذلیل العقبات

تساھم التكنولوجیا في تطوير إدارة مرورية فعالة وأكثر أمانًا للجمیع
اءة توفر األنظمة الذكیة فرص لترشید إستثمارات البنیة التحتیة وكف

الخدمات
يمكن ألنظمة النقل الذكیة:

الحد من تصادم المركبات وتحسین شروط السالمة العامة•
تنظیم حركة المرور وتقلیل التأثیرات البیئیة•
نشر المعلومات الموثوقة للمستخدمین•
توفیر إدارة مناسبة للحوادث واألعطال•



طدمج التكنولوجیا في عملیّة التخطی

لموثوقة يرتبط نجاح النقل المتعدد األنماط بفعالیة إدارة المعلومات ا
. المتعلقة بمختلف عناصر سلسلة النقل



بوب المعبأة في حاويات وغیر المعبأة في حاويات والخطرة والوقود والح(البضائع 
( ...

طدمج التكنولوجیا في عملیّة التخطی
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التتبع
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تداخل التأثیرات

الذكاء اإلصطناعي

یقاتقیمة العدید من تطبعامل تمكین و تحسین -
السلسلة المغلقة

یاء إدارة سریعة إلحصاءات بیانات إنترنت األش-
و البیانات الّضخمة

معالجة البیانات في السحاب-

الذكاء 
اإلصطناعي

إنترنت 
األشیاء

السلسلة 
المغلقة

البیانات 
الّضخمة

الحوسبة 
ةالسحابیّ 

:نحو األتمتة الكاملة لقطاع النقل
خدمات المعامالت الذاتیة -
المركبات ذاتیّة القیادة-
سفن الحاویات ذاتیّة القیادة-
محطات الحاویات كاملة األتمتة-
التكامل بین أنماط النقل واللوجستیات الذكیّة -



دمج التكنولوجیا في عملیّة التخطیط

 تتطور التقنیات في قطاع النقل وتتغیر إستخداماتھا بإستمرار
إستخدام تتزايد أيًضا التحديات التي تواجه المدن في ما يتعلق بالنقل و

)...اإلزدحام ، والترابط بین وسائط النقل ، والتلوث (المجال المديني 
 ساحات توفیر في م(تتیح التقنیات توفیر حلول أكثر إستدامة وفعالیة

).تحجیم المحطات التبادلیة–التخزين 
قدة تساھم التقنیات ضمن عملیّة تخطیط النقل بمعالجة المھام المع

)صنع السیاسات واإلدارة بالوقت الحقیقي والتقییم(



الفرص-التحديات 

یط من يجب ن تؤخذ التكنولوجیا في عین االعتبار في بدايات عملیة التخط
أجل ترشید اإلستثمارات

مواكبة مستويات التطورات في التكنولوجیا
التعاون بین القطاعین العام والخاص
خدمینتحديد األطر التنظیمیة التي تحفز االبتكار مع حماية مصالح المست
المنافسة العالمیة والحواجز المحلیة
البنى التحتیة
الكلفة واالستثمار



لبنیة االستثمار في التقنیات التي تلبي أكبر االحتیاجات لتطوير ا
التحتیة للنقل في السنوات والعقود القادمة في الكويت

تخصیص أدوار القطاع العام والمستثمرين الخاصین
 التأكد من أن المدن الكبرى والمناطق االقتصادية مجھزة بشكل

مناسب بالبنیة التحتیة للنقل دون فصل المناطق الريفیة
قل إيجاد توازن مناسب بین االستثمارات في البنیة التحتیة للن

وااللتزام المالي المستمر لصیانة المرافق الحالیة

الفرص-التحديات 



خالصة

ومة التكنولوجیا عامل لترشید اإلستثمارات من جھة ولرفع كفاءة خدمات منظ
.النقل من جھة ثانیة

 تنقل ھو الطلب على الالتحوّل إلى االقتصاد الرقمي وتأثیراته المتوقعة على
.أيضاً عنصر بالغ األھمیة

ماطالتكنولوجیا والنقل مرتبطان بشكل لصیق وخاصة النقل المتعدد األن.
 ھناك مجموعة متنوعة من التقنیات المتاحة التي يمكن أن تؤثر بشكل

طرق إيجابي على النقل المستقبلي ، وتوفر المزيد من الخیارات ، وتجعل ال
.أكثر أمانًا ، وتساعد على تقلیل التلوث واالعتماد على الوقود األحفوري

للنقل تساھم التقنیات المختارة في تعزيز اإلستدامة والحد من األثر السلبي
.على المناطق المدينیة واألقالیم

لمحلیةالتكیف والمرونة ضرورة لجعل التقنیات قابلة للتطبیق في الظروف ا.
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