
                                                     
 

 30/2019، بيان صحفي

 

 

  
 !جدولكم الزمني  علىنوه دو 

 

 عهامع فر  (China State Railway Group, Co.Ltd)  السكك الحديدية لدولة الصين مجموعةمن االتحاد الدولي للسكك الحديدية وقوم كل  ي

 سؤولة عنمتي ستكون ال( China Academy Railway Sciences Corporation Limitedحديدية )سكك اللوم الاألكاديمية الصينية لع

 . (UIC HIGHSPEED 2020) 2020 عامل لية السرعةعامؤتمر االتحاد الدولي للسكك الحديدية ير بتحض ،عفي املوق التنظيم

 

ز م  ـالنقل ال" حزيران /يونيو 30  من بكينفي  م تنظيمهع  ز  م  ـالعالية السرعة سكك الحديدية لموضوع املؤتمر العاملي الحادي عشر ل لك هو، ذ"عزَّ

 . 2020 تموز /يوليو 3 إلى

 

 

األكاديمية الصينية لعلوم و  دولة الصينالسكك الحديدية لشركة االتحاد الدولي للسكك الحديدية و  ينّسق ،(2019 أيلول /سبتمبر 19، باريس)

 بمساعدة  ذلك  تموي، (UIC HIGHSPEED 2020)  2020 لعام عالية السرعة تحاد الدولي للسكك الحديديةلالر الحادي عشؤتمر املالسكك الحديدية 

جميع الشركات األعضاء في االتحاد الدولي للسكك   عّم منوبشكل أعة في الصين، السر  عاليةالسكك الحديدية قطاع  ب املصلحة فيأصحاع جمي من

 . تموز /يوليو 3حزيران إلى /يونيو 30من  في بكين املؤتمر  دعق  سي   .الحديدية

 

  .خرى األ  أنماط النقلي ف وأشكالها املختلفة رعةالسكك الحديدية عالية السالذي سيدمج  "ز عزَّ م  ـالنقل ال" سيكون موضوع املؤتمرو 

 

الخمس   يسيين في قطاع النقل على القاراتيتشرف املدير العام لالتحاد الدولي للسكك الحديدية، السيد فرانسوا دافين، بدعوة جميع الفاعلين الرئ

 هذا الحدث الفريد  إلى إجراء زيارة  لعيش
 
ار وللسماح لتقاسم أفضل األفك مثالّي تمر ملوعٌد هذا املؤ  إّن ": قائالفي هذا الصدد وصّرح . في بكين  مباشرة

 إذا اقترنت بأنماط نقل حديدية عالية السرعة مفيدة إالفي الحقيقة، لن تكون السكك الو .للسكك الحديدية بخلق القيمة ألجل املصلحة العامة

د لسرعة تجّس اعالية  ديديةسكك الحية ِعماد النقل، فإن الالسكك الحديد انتكإذا و. شكالها املختلفةأخرى تكفل االتساق واإلدارة الرشيدة أل 

 . مادالهيكل املركزي لهذا العِ 
 
 " .زايد على النقلم تستجب بعد للطلب املتوأّن السرعة العالية ل ومؤتمر بكين واعد، خاصة

 تو  ي   
 
مه  2020 معاالسكك الحديدية عالية السرعة لمشارك إلى مؤتمر  3000 ع مجيء أكثر منق

ّ
من بينهم و التحاد الدولي للسكك الحديدية، االذي ينظ

 .الجامعات وما إلى ذلكو  العلمي معاهد البحث و  العمالءو  ن و الصناعيو  شركات السكك الحديديةو  السلطاتو  ن و صّناع القرار السياسي

 و 
 
نظ  . تقنيةالزيارات ال نهي و املعرض وامل عملالجلسات  محاور وهي م املؤتمر في ثالثة سي 

 
موست

 
ران حول الذكاء االصطناعي تتمحو ا نقاش قت  كذلك حل نظ

وسائل النقل املتعددة، وستتيحان للمشاركين التفاعل والتناقش  من زواية النقل والربط بين والتطورات املستقبلية للسكك الحديدية عالية السرعة 

 عِ . في املمارسات الجيدة في هذا املجال
 
  30على ذلك، ستتطرق  الوة

 
ط الجلسة العامة  ة مختلفةن إلى مواضيع تقنيبشكل متزام د  ق  عجلسة ت

ّ
وسينش

 ِ
ّ
 . راها تحالف الجامعاتعرضون نتائج أعمال أجلون عن األوساط الجامعية الذين سيالخاصة ممث

 .وعروض في الورشات "هاكاثون "وستغتني الجلسات العامة بمجموعة من األنشطة الجديدة من بينها 

 . ي العالم بأسرها في الصين وفا كبير  ة السكك الحديدية عالية السرعة والتي ال تزال تشهد ازدهار  أنظمفي رات م املعرض املنهي آخر التطوّ وسيقّدِ 

 

 مسافر سنوي   ي  كم من السكك الحديدية عالية السرعة ونقلت عليها أكثر من مليار   29000لت الصين ، شغ  2008فمنذ سنة وبالفعل، 
 
ما يمثل   ا، أّي

 .لحديدية عالية السرعة في العالمبالسكك ا املسافرينبع ر  



 

 تو  وي   .حديدية عالية السرعة في العالمكم من السكك ال 47000ل حوالي غ  ست  ي  واليوم، 
 
 ويعتبر . اعام   30غضون في  ضعفبال هذا العدد رتفعع أن يق

 .على الصعيد الصناعي والتنقي واملالي ايقي  حق اي  أيضا تحدذلك 

 

   highspeed2020.comwww.uic :ا على اإلنترنت عن قريبمتاح  سيكون  موقع املؤتمر

 

 

 جهات االتصال

رجى منكم االتصال بـ  com@uic.org :ملزيد من املعلومات، ي 

رجى منكم االتصال بـ أن بشملزيد من املعلومات   guigon@uic.org :ن مارك جيغو  مضمون املؤتمر،ي 

 
 

 

 

 

http://intranet/LT/FileAttached/5249/www.uichighspeed2020.com
file://///trinidad/communic/Communiqués%20de%20presse/2019/cp24%20AG%20Budapest/com@uic.org
http://intranet/Trados/FRANCAIS/EN-FR/Fichiers_FR%20trads/guigon@uic.org

