
 

 
 

 مسودة جدول أعمال االجتماع

 بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية اجتماع تشاوريلتنظيم 

 حول محاور الربط الحيوي بين البلدان العربية
 2018نيسان/أبريل  23بيت األمم المتحدة، اإلسكوا، بيروت 

 المحاور والمتحدثون الجلسة التوقيت

 قهوة ترحيب(استقبال وتسجيل المشاركين ) 8.30-9.00

 الجلسة األولى: 9.00-9.30
 االفتتاح 

 الجلسة:مدير 
محمد المختار محمد الحسن 

 )اسكوا(

 األمين التنفيذي لإلسكوا((معالي الدكتور محمد علي الحكيم  -
سعادة الدكتور كمال حسن علي )األمين العام المساعد لجامعة الدول  -

 العربية للشؤون االقتصادية(
 دري )البنك اإلسالمي للتنمية(السّيد سيد حسين قا -

 الجلسة الثانية 11.00 -9.30
الواقع الحالي لشبكات الربط 
 الحيوي في المنطقة العربية

 
 الجلسة:مدير 

محمد المختار محمد الحسن 

 ()اسكوا

تجربة جامعة الدول العربية في تحقيق ربط شبكات النقل  -
كتور كمال حسن واللوجستيات بين البلدان العربية )سعادة السفير الد
 علي، األمين العام المساعد، جامعة الدول العربية(

تامر فريد  المهنسمصر كمركز طاقة إقليمي: الواقع والفرص )  -
حجازي، مدير عام البحوث ودراسات الطاقة، وزارة الكهرباء 

 والطاقة المتجددة، مصر(.
النفط والغاز )معالي المهندس سفيان عالو، وزير النفط والثروة  -

 لمعدنية األسبق، سورية(ا

 استراحة قهوة 11.00-11.15

 الجلسة الثالثة: 12.15 -11.15
 تجارب ونجاحات

 
 :مدير الجلسة

 د. محمود عبد الالت
 )االتحاد العربي للنقل البري(

تجربة مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الربط الحيوي )د. محمد  -
 التعاون الخليجي(الرشيدي، مدير إدارة الكهرباء والمياه، مجلس 

تجربة اتحاد المغرب العربي في تحقيق الربط الحيوي )د. لطفي  -
 سبوعي، مدير البنية األساسية، اتحاد المغرب العربي(

الربط السككي بين شبكات البلدان اآلسيوية )كونستانتينوس  -
 أليكسيبولوس، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(

 استراحة غداء 12.15-13.30

 الجلسة الرابعة: 13.30-15.00
 آفاق المستقبل 

 
 :مدير الجلسة
   د. خالد حنفي

 )اتحاد الغرف العربية( 
 

المستلزمات التنظيمية والتقنية لربط شبكات النقل واللوجستيات بين  -
البلدان العربية )معالي الدكتورة لينا شبيب، وزير النقل األسبق في 

 المملكة األردنية الهاشمية(
ة البنك اإلسالمي للتنمية لقضايا الربط اإلقليمي )سيد قادري، مقارب -

 البنك اإلسالمي للتنمية(
مشروع اإلسكوا لصياغة رؤية مشتركة لربط محاور النقل  -

 واللوجستيات في المنطقة العربية )د. يعرب بدر، اإلسكوا(



 استراحة قهوة 15.00-15.15

 الجلسة الخامسة: 15.15-16.15
بإدارة اإلسكوا مناقشة مفتوحة 

 والبنك اإلسالمي للتنمية
 

 :مدير الجلسة
 د. يعرب بدر )إسكوا(

أ. نزار دياب )البنك اإلسالمي 
 للتنمية(

مداخالت ممثلي المؤسسات المشاركة في االجتماع، مثل البنك الدولي، 
سط، بنك االتحاد الدولي للنقل الطرقي، مركز دراسات النقل لغربي المتو

 بي، إلخ.االستثمار األورو
سوتري أفريقيا: المبادرات الحالية )السيد  في الربط ممرات -

لجنة األمم المتحدة  التحتية،رئيس قسم التصنيع والبنية  ،غاتيرا
 االقتصادية ألفريقيا(

النقل  لنظام ركيزة تعدد الوسائط عبر المغرب الكبير:الممر الم -
دراسات النقل مركز  العام،المدير  أوليفر،المغاربي. )السيد أوسكار 

 لغربي البحر األبيض المتوسط(.
السيدة ) العربيةالحيوي في المنطقة  للربطمقاربة البنك الدولي  -

 (.البنك الدولي مراد،ميرا 

 

 الجلسة السادسة: 16.45 -16.15
 الخالصة واختتام االجتماع

 (البنك اإلسالمي للتنميةسّيد حسين القادري ) -
 (ااإلسكومحمد مختار محمد الحسن ) -

 
 


