
  

 

 

 الندوة الدولية السادسة
  (AULT)واالتحاد العربي للنقل البري IRUو (LAS) لجامعة الدول العربية 

 حول 
 "العالم العربيالتجارة في  وتسهيلتحسين سالمة الطرق "

  
 (AULT)واالتحاد العربي للنقل البري IRUمنظمة من قبل 

  (IsDB) بالشراكة مع البنك االسالمي للتنمية
 (ATCUAE)وبدعم من نادي السيارات والسياحة في اإلمارات العربية المتحدة 

 

 (LAS)تحت رعاية جامعة الدول العربية 
 

 حياة ريجنسيفندق 
 1122أكتوبر  21، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 البرنامج

 1122أكتوبر  21األربعاء، 

 قهوة الترحيب -التسجيل  21:11 - 13:91

 خطاب افتتاحي -الجلسة االفتتاحية  21:91 - 21:11
نادي السيارات والسياحة في اإلمارات العربية  الرئيس - بن ُسلّيمد محم كتوردمعالي ال 

 (ATCUAE) المتحدة
  (AULT) االتحاد العربي للنقل البري األمين العام -الدكتور محمود عبدالالت  
 IRU  نائب الرئيس -السيد رادو دينيسكو  
كبير  -السيد المصطفى أيتمور  

 اختصاصي التعاون
  (IsDB)البنك اإلسالمي للتنمية

 
المدير  -معالي الدكتور عبداهلل سالم الكثيري  

 العام
 الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

 بن ابرهيم محمد. البروفيسور دمعالي  
عام للشؤون المين التويجري، نائب األ

 االقتصادية

  (LAS)جامعة الدول العربية

وضع العمل في  -عقد العمل من أجل السالمة الطرقية لألمم المتحدة  - الجلسة األولى 22:91 - 21:91
 منتصف العقد

 

 ُمنّسق الحوار 
التويجري،  محمد. د معالي البروفيسور 

 عام للشؤون االقتصاديةالمين نائب األ
 (LAS)جامعة الدول العربية 

 المتحدثون  



  

 

 

المستشار اإلقليمي حول  -يعرب بدر . د 
 النقل والخدمات اللوجستية

 EDID -اإلسكوا  -األمم المتحدة 

 كن هادي رئيس - فادي جبرانالسيد  
مستشار السالمة  -السيد جورج زاخم  

 الطرقية
ياحة في اإلمارات العربية نادي السيارات والس

 ATCUAEالمتحدة 
 لبنان -المجلس األعلى لسالمة الطرق  األمين العام -رمزي سالمه . د 
مدير شهادة ماجستير  -وسيم رافائيل . د 

 السالمة الطرقية
  مؤسسة رينو - جامعة القديس يوسف

 استراحة قهوة 22:11 - 22:91
 

 العالم العربيالشحن في /أثر التدريب المهني على السائقين التجاريين - الجلسة الثانية 21:11 - 22:11
 ُمنّسق الحوار 
 IRUأكاديمية  السيد باتريك فيليب، رئيس 
 المتحدثون 
 -معهد الشرق األوسط للخدمات اللوجستية  مدير أكاديمي -بيلغيلي  تورهان. د 

 شركة المجدوعي القابضة
 مواصالت، كروه مدير -ت ماكوندو روبير السيد  
 جوعان للنقل العام مدير عام -السيد كارلوس سليم الهاشم  
 مراسم توزيع الشهادات 

 إدارة السالمة في عمليات النقل التجارية 29:11 - 21:11
 االتحاد الشرقي للنقل اللآلمن والمستدامكرانفيلد و برنامج تدريب ل IRU Academy إطالق

(EASST) 
 -مؤسس مشارك  -السيد ديميتري سامبوك 

 المدير العام
 EASSTأكاديمية 

 استراحة الغداء 21:11 - 29:11
 

الشراكة العامة الخاصة لمعالجة سالمة الطرق في عمليات النقل الطرقي  - الجلسة الثالثة 21:11 - 21:11
 (eXaminer)التجارية 

 ُمنّسق الحوار 
 (AULT)االتحاد العربي للنقل البري  األمين العام - محمود عبدالالت. د 
 المتحدثون 
 جامعة األردن محاضر -بسام عناني . د 
 هيئة تنظيم النقل البري المدير العام - مروان الحمودالسيد  
معهد لوجستيات الشرق األوسط للتدريب  مدير معهد - السيد عامر بدارنه 

(MELI) 
 تواصلللقهوة و استراحة  21:91 - 21:11



  

 

 

 

 تحسيناالتفاقيات الرئيسية لألمم المتحدة حول النقل الطرقي ودورها في  - الجلسة الرابعة 23:91 - 21:91
 العالم العربيالتجارة والنقل وتحسين سالمة الطرق في 

 ُمنسق الحوار 
 IRU المستشار األول -السيد راني وهبه  
 المتحدثون 
كبير  -السيد المصطفى أيتمور  

 اختصاصي التعاون
 (IsDB)البنك اإلسالمي للتنمية 

مستشار  - محمود عالم سيادة السفير 
 الوزير للتعاون الدولي

 وزارة النقل المصرية

 -عبداهلل سالم الكثيري  كتوردمعالي ال 
 العامالمدير 

  الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  السيدة منى فّتاح 
 (UN-ESCWA)لغرب آسيا 

 :رسالة عبر الفيديو 
 مدير -السيدة إيفا مولنار 

قسم النقل الطرقي  - اللجنة االقتصادية ألوروبا
 المستدام

 (AULT) االتحاد العربي للنقل البريو  IRU)الختامية  الجلسة 23:11 - 23:91
 صورة جماعية

 


