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 المجـلس 

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 تقريـر 

 التكنولوجيا واالبتكار لتطوير النقل البري في المنطقة العربية حول  فريق الخبراء اجتماع 

 2020 ديسمبر /كانون األول 1افتراضي،  حدث 

 ز ـموج

اجتماع افتراضي لفريق   2020كانون األول/ديسمبر  1األمم المتحدة في بيروت في  بيت قد في ع  
االجتماع إلى مناقشة  هدف المنطقة العربية.  وتطوير النقل البري في لالتكنولوجيا واالبتكار حول  الخبراء

دمج التكنولوجيا في قطاع النقل في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه هذا القطاع،  الوضع الحالي ل
تطوير النقل البري في المنطقة  ل استناداً إلى النتائج األولية لتقرير اإلسكوا عن "التكنولوجيا واالبتكار 

 . "العربية 

مسحين  عن نتائج    ناقش المشاركون خالل جلستين دور التكنولوجيا واالبتكار في النقل البري، فضالً قد  و
إلى  االجتماع ص خل  بشأن التكنولوجيا واالبتكار في النقل البري في المنطقة العربية. وأجرتهما اإلسكوا 

ل النقل في المنطقة العربية.  مجموعة من التوصيات حول كيفية النهوض بدور التكنولوجيا واالبتكار في مجا
 التي دارت فيه.  والنقاشات الرئيسية  ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المواضيع التي تناولها االجتماع 
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 مقدمة 

ً آسيا )اإلسكوا( اجتماع ي نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب -1 ً افتراضي  ا حول  الخبراء  لفريق ا
 . 2020ديسمبر األول/كانون  1قد في التكنولوجيا واالبتكار لتطوير النقل البري في المنطقة العربية، ع  

تطوير  لكان الهدف الرئيسي لالجتماع مناقشة النتائج األولية لتقرير اإلسكوا عن "التكنولوجيا واالبتكار  -2
بشأن التكنولوجيا  مسحين النقل البري في المنطقة العربية"، الذي يستند إلى تحليل لردود الدول األعضاء على 

 واالبتكار في النقل البري. 

 . النقاشات للعروض و الرئيسية لالجتماع ويقدم موجزاً واتج قرير الن الت هذا عرض ي -3

 االجتماع إلى النتائج والتوصيات التالية التي اقترحها المشاركون. لتوصالنتائج   -أوالا 

 بجهود اإلسكوا الرامية إلى معالجة دور التكنولوجيا واالبتكار في قطاع النقل البري؛  التنويه  )أ( 

صياغة  بإشراك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في تقديم قصص نجاح وخبرة ذات صلة   )ب( 
 وتنفيذ االستراتيجيات واألطر التنظيمية في هذا المجال. 

منطقة والدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تيسير نقل  بأهمية الربط بين بلدان ال التنويه  )ج(  
 البضائع واألشخاص عبر البلدان؛

التكنولوجيا  فيما يتعلق بإدماج  بالحاجة إلى تحسين القدرات البشرية في قطاع النقل، ال سيما    التنويه  )د( 
 واالبتكار؛ 

بضرورة القيام، من خالل اللجنة الوزارية في اإلسكوا، برفع توصية إلى وزراء قطاع   التنويه  ( ه) 
 النقل لزيادة التعاون وحفز تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والوكاالت المعنية بتطوير قطاع النقل  

 في البلدان العربية؛ 

المعلومات واالتصاالت في قطاع النقل، فضالً عن  بالحاجة إلى وضع إطار لتكنولوجيا  التنويه  )و(  
 حماية االبتكار وضمان حماية البيانات الشخصية ووضع معايير تنافسية؛ 

 وتبادل المعارف بشأن تطوير التكنولوجيا في قطاع نقل مستدام؛ اش التوصية بإنشاء فريق لنق )ز( 

 على االستبيانات. ت جب  البلدان لم  إخالء مسؤولية لإلشارة إلى أن بعض بيان التقرير   تضمين  )ح(  

 البحثمواضيع   -ثانياا 

دور  ب حثت استغرق االجتماع ساعتين ونصف الساعة على مدى جلستين. وشملت الموضوعات التي  -4
التكنولوجيا واالبتكار في النقل البري، مع التركيز على التقنيات الرقمية والناشئة وتقييم التكنولوجيا الرقمية  

 وتطبيقاتها في النقل البري في البلدان العربية. 
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 الجلسة االفتتاحية   -ألف

ومجتمع المعلومات    مجموعة اإلحصاءإدلبي، رئيسة قسم االبتكار في  بال  السيدة نأدارت الجلسة االفتتاحية   -5
يوراي  سيد وألقى ال رحبت بالمشاركين وقدمت موجزاً عن أهداف االجتماع ونطاقه. ف  إلسكوا. في اوالتكنولوجيا 

على دور التكنولوجيا  كلمته في  ريتشانوشدد السيد  .باسم اإلسكوافتتاحية االكلمة ال، المجموعة، مدير ريتشان
اإلطار المقترح  من  كالا وأوضح أن  ا كقوة دافعة في االقتصاد. م الرقمية واالبتكار في النقل البري وأهميته

 ل  ناو  تت  التكنولوجيا الرقمية في مجال النقل إلى المنطقة العربية سوالتوصيات المتعلقة بجلب أفضل ممارسات 
وأبلغ المشاركين أيضاً أن اإلسكوا تشارك    أجرتهما اإلسكوا. مسحين  ، استناداً إلى نتائج  2030عام    خطة في سياق  
ً بشأن "الربط المستدام للنقل وتنفيذ أهداف التنمية المس ه نفسفي السياق  تدامة المتصلة  في مشروع أوسع نطاقا
 التجسير".  /دان الترانزيت غير الساحلية وبلبلدان  البالنقل في 

شارحة  عرضت السيدة إدلبي مشروع "التكنولوجيا واالبتكار لتطوير قطاع النقل في المنطقة العربية"،  -6
واالبتكار    . وأشارت إلى أن دراسة "التكنولوجيافعاليات المنطقي ونواتجه وما يتصل به من    هوأساس  هونطاق  ههدف

 لتطوير النقل البري في المنطقة العربية" هي أحد مخرجات المشروع. 

في اإلسكوا، عرضاً عن العالقة التاريخية  ات رب بدر، المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيعقدم السيد ي -7
ً ن  لتي حولت قطاع  م. وركز على االختراعات الرئيسية االثني عشر اظ  هج الن  بين التكنولوجيا والنقل، مستخدما

م المعلومات الجغرافية، ونظام  ظ  على التطبيقات الحالية للتكنولوجيا في قطاع النقل )ن  كما النقل عبر التاريخ، 
، UBERمثل    نقّال، وتطبيقات الهاتف الم النقل الذكيةظ  ن  ، وتطبيقات  م إدارة المعلومات ظ  ، ون  تحديد المواقع العالمي

 العشر المتوقعة للتغيير   ةالدافعالقوى باإلضافة إلى ذلك وعرض والخدمات اإللكترونية الحكومية، الخ...(. 
وسالسل  والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي  في المستقبل، بما في ذلك إنترنت األشياء

 ثالثية األبعاد.  والطاقة الشمسية والطباعة  (Blockchainsالكتل )البلوكشين 

 قطاع النقل في المنطقة العربية،   وضعالنهائي للمشروع، وهو البحث في  الهدف النقاشات تناولت  -8
 التكنولوجيا   ونشر إدماج بشأن ية ا اإلسكوا واقتراح توصيات سياسات همأجرتحين اللذين إلى نتائج المس استناداً 

 في مجال النقل. 

 الجلسة األولى: النتائج الرئيسية لتقرير اإلسكوا عن التكنولوجيا واالبتكار    -باء
 من أجل تطوير النقل البري في المنطقة العربية 

بشأن التكنولوجيا واالبتكار في مجال النقل البري في البلدان  إدلبي الجلسة األولى  نبال أدارت السيدة  -9
تناولت  ، فاإلسكواومستشارة  التكنولوجيا  كبيرة الخبراء في، العربية. وقدمت العرض األول السيدة سالم يموت 

األهمية االقتصادية لقطاع النقل وصالته بأهداف التنمية المستدامة، وسلطت الضوء على اآلثار البيئية  
فرص العمل والتنمية  توليد  وانبعاثات غازات الدفيئة  خفض  واالجتماعية واالقتصادية لالستثمار فيه، بما في ذلك  

إنترنت األشياء وتقنية األنابيب مثل من ، التكنولوجية السيدة يموت العديد من التطورات  سردت ثم  القتصادية. ا
التكنولوجية التي تؤثر على القطاع،   التوجهات الوزن الخفيف، فضال عن ذات مواد الو Hyperloopالتخلخلية 

  المركبات   التحكم فيوقدمت أمثلة على استخدام الذكاء االصطناعي في    الذكاء االصطناعي. و  البيانات الضخمةك
تسخير التكنولوجيات  عن من دراسات الحالة  اً عدد وعرضت حركة المرور والسالمة على الطرق،  والتحكم في 

استخدام  شرحت متطلبات ، ثم ("سهيل" و"محبوب "، ذاتية القيادة التنقّل الوحدات في قطاع النقل في دبي ) 
  ت ، وصنفاالتصاليةبيقات التكنولوجية في قطاع النقل، بما في ذلك البنية التحتية والبرمجيات ومستوى التط
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 األساسية،   تطبيقات التكنولوجيا في النقل البري إلى ثالث فئات: إدارة الشحن، وإدارة حركة المرور والهياكل
 وإدارة الركاب. 

ركز على  فاإلسكوا،  تشار مس في شؤون النقل واء كبير الخبرالسيد رامي سمعان، التالي عرض القدم  -10
وضع  لمحة عامة عن هو التوصل إلى المسح  وأوضح أن هدف .اإلسكوا  أجرته للمسح الذي النتائج الرئيسية 

  المختلفة. المسح  لخص محتوى أقسامثم قطاع النقل في المنطقة العربية وتحديد تأثير دمج التكنولوجيا فيه، 
المناطق  النقل في  :  الخمس   الستبيانافئات  ب   والمتعلقة  السيد سمعان بإيجاز ردود الفعل الواردة من البلدان  وعرض  
واختتم    النقل البري وعبور الحدود. وتشغيل  وإدارة    ، العاموالنقل    ؛في المدنوالشوارع    ؛والسكك الحديدية  ؛ الريفية

التحليل: محدودية القدرة المالية وغياب الحوافز للشراكة بين   توصل لها كلمته بتناول القضايا الرئيسية التي 
القطاعين العام والخاص، وضعف هياكل الحوكمة، واالفتقار إلى السياسات واألطر االستباقية، وقلة تركيز  

 تصادات المنخفضة الدخل على استخدام التكنولوجيا في مجال النقل.  االق

وناقش   في المنطقة العربية. مدى انطباقها وهذه الخدمة  على التنقل كخدمة وتوفر  النقاشات ركزت  -11
كما ناقشوا قدرات الخبراء   . ةمختلفال ونطاق ودقة المعلومات التي قدمتها البلدان المسح المشاركون أيضا نتائج 

في مجال التكنولوجيا في الدول األعضاء، وكذلك إمكانية إشراك مجلس التعاون الخليجي وإنشاء فريق لمناقشة  
 نتائج التقرير.  

 الجلسة الثانية: حلقة نقاش بشأن توصيات تقرير اإلسكوا   -جيم

النتائج الرئيسية لدراسة    علىسمعان  وركز عرض قدمه السيد رامي    بدر.  يعرب أدار حلقة النقاش السيد   -12
اإلسكوا بشأن "التكنولوجيا واالبتكار في تطوير النقل البري في المنطقة العربية" على السياسات الرامية إلى  

وناقش التوصيات الرئيسية للتخفيف من حدة التحديات التي يواجهها    تعميم الحلول التكنولوجية في تخطيط النقل.
والحوافز المالية، والبيانات المفتوحة، واالبتكار  وازنة  ذلك األطر التنظيمية المرنة، وقيود الم  قطاع النقل، بما في 
واستهالك الوقود، والخصوصية واألمن،   االحتباس الحراري لريادة األعمال، الحاضنة م ظ  والن  المتسم بالحيوية 

 والتواصل في كل مكان، والتوحيد القياسي، وقابلية التشغيل البيني. 

على تبادل المعلومات والمعارف بشأن تجربة بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق    النقاشات ركزت   -13
بالقضايا قيد النظر لتمكين البلدان األخرى من االستفادة من قصص النجاح، ما قد يؤدي إلى مزيد من التكامل في  

المسح  يانات للجمهور واالستفادة من نتائج وناقش المشاركون أيضا مدى توفر المعلومات والب المنطقة العربية. 
ج  ونوقشت حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للن ه   كخطوة أولى نحو تبادل أفضل الممارسات.اإلسكوا  ي أجرتهذ ال

التنافسية واالبتكارية، مع مراعاة خصوصيات البلدان المختلفة، باإلضافة إلى مسائل تقنية أخرى مثل خصوصية  
 قواعد البيانات واألمن السيبراني في تطبيقات النقل. 

 تنظيم األعمال  -ثالثاا 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده   -ألف

فريق  جتماع ا إلسكوافي ا معلومات والتكنولوجيا اإلحصاء ومجتمع المجموعة قسم االبتكار في م نظ   -14
 األمم المتحدة في بيروت.   بيت ويبيكس في  تقنية  عبر    2020كانون األول/ديسمبر    1وع قد في  ،  الخبراء االفتراضي
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 المشاركون   -باء

ً  14حضر االجتماع  -15 دول أعضاء في اإلسكوا )اإلمارات العربية المتحدة   9نساء، من  5، منهم مشاركا
وترد قائمة   مصر والمغرب(.لبنان ومان وقطر ووع  ودولة فلسطين والبحرين والجمهورية العربية السورية 

 لتقرير. بهذا ا  مرفق الفي  المشاركين 

 الوثائق   -جيم

يمكن االطالع على الوثائق والعروض المتعلقة باالجتماع على:   -16
https://www.unescwa.org/events/meeting-technology-innovation-transport-arab  . 

  

https://www.unescwa.org/events/meeting-technology-innovation-transport-arab
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركين

 المنظمات والخبراء  -ألف

 

 مملكة البحرين
 

 السيدة نورا علي محمد 
 كبير المهندسين

 تخطيط ودراسات النقل البري
 وزارة النقل واالتصاالت

 noora.ali@mtt.gov.bhوني: إلكتربريد 
 

 السيدة منيرة سام البو العينين
 رئيس مراقبة وإنفاذ النقل العام 

 وزارة النقل واالتصاالت
 muneera@mtt.gov.bhني: إلكتروبريد 
 

 السيد أحمد جمال الدوسري 
 مفتش نقل 

 وزارة النقل واالتصاالت
 Ah.Aldoseri@mtt.gov.bhني: إلكتروبريد 

 
 الجمهورية المصرية 

 
 السيد السيد محمد متولي
 LTRAالرئيس التنفيذي لشركة 
 هيئة تنظيم انقل البري 
 وزارة البحث العلمي 

 sayed25365@yahoo.comني: إلكتروبريد 
 

 المملكة المغربية
 

 السيد نورالدين لصفر 
 رئيس قسم التحول الرقمي للمجتمع

 وكالة التنمية الرقمية 
 nlasfar@add.gov.maني: إلكتروبريد 
 
 

 عمارةالسيد كريم بن 
 مديرية النقل البري واللوجستيات التابعة 
 لوزارة نقل المعدات واللوجستيات والمياه

 karimbenamara@gmail.comني: إلكتروبريد 
 
 

 مان سلطنة ع  
 

 السيد أحمد البلوشي
 القسم الدولي 

 المعلوماتوزارة النقل واالتصاالت وتقنية 
 ahmed.albulushi@mtc.gov.omني: إلكتروبريد 
 

 دولة فلسطين
 

 السيد شاهر هاني عياش 
 مدير عام تقنية المعلومات

 وزارة النقل 
 saiash@mot.gov.psني: إلكتروبريد 
 

 ر دولة قط
 

 السيد رامز العصار 
 مستشار شؤون النقل البري
 وزارة النقل واالتصاالت

 ralassar@motc.gov.qaني: إلكتروبريد 
 

 السيد حمد المري 
 رئيس قسم تراخيص النقل البري 

 وزارة النقل واالتصاالت
 haalmarri@motc.gov.qaني: إلكتروبريد 

 
 السورية  العربية الجمهورية

 
 السيدة رايا عرفات 

 مدير تكنولوجيا المعلومات
 وزارة النقل 

 raya.arafat@gmail.comني: إلكتروبريد 
 

 المتحدة العربية االمارات
 

 السيدة ابتسام القطيعي
 رئيس قسم الطرق

 وزارة الطاقة والبنية التحتية
 e.alkaaiti@fta.gov.aeني: إلكتروبريد 

 
  

_________________ 

 القسم المعني. صدر هذا المرفق كما ورد من  )*(  

mailto:noora.ali@mtt.gov.bh
mailto:muneera@mtt.gov.bh
mailto:Ah.Aldoseri@mtt.gov.bh
mailto:sayed25365@yahoo.com
mailto:nlasfar@add.gov.ma
mailto:karimbenamara@gmail.com
mailto:ahmed.albulushi@mtc.gov.om
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mailto:ralassar@motc.gov.qa
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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(في  نمستشاروال  -باء
 

 السيدة سالم يموت
 خبيرة متقدمة في التكنولوجيا

 salamyamout@gmail.comني: إلكتروبريد 
 

 السيد رامي سمعان 
 خبير متقدم في النقل 

 rsemaan@tmsconsult.comني: إلكتروبريد 
 

 )اإلسكوا( لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية 
 

 السيد يوراي رايكن 
 مدير

 مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا
 riecan@un.orgني: إلكتروبريد 

 
 السيدة نبال ادلبي 

 مديرة قسم االبتكار
 المعلومات والتكنولوجيامجموعة اإلحصاء، مجتمع 

 idlebi@un.orgني: إلكتروبريد 
 

 السيد يعرب بدر
 مستشار إقليمي للنقل واللوجيستيات
 تجمع االزدهار االقتصادي المشترك

 badr3@n.orgني: إلكتروبريد 
 

 السيدة ليز دانير
 معاون مسؤول إدارة البرامج 

 مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا
 denner@un.orgني: إلكتروبريد 

 
 السيدة هانيا ديماسي
 مساعد باحث أول

 ومجموعة تنسيق أهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام 
 dimassi@un.org ني:إلكتروبريد 

 السيدة مايا حمود
 مساعد باحث

 مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا
 hammoudm@un.orgني: إلكتروبريد 

 
 السيد فؤاد غرة 
 مساعد باحث

 المشتركتجمع االزدهار االقتصادي 
 ghorraf@un.orgني: إلكتروبريد 
 

 السيدة زهيرة بصبوص
 مساعد باحث

 تجمع االزدهار االقتصادي المشترك
 zahira.abounoas@gmail.comني: إلكتروبريد 
 

 السيدة خديجة منصور
 مساعد إداري 

 مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
 mansour10@un.orgني: إلكتروبريد 
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