خبر صحفي:

الجناح السويسري يُركز على الرقمنة والتنقل كخدمة خالل أسبوع
السفر واالتصال في "اكسبو  2020دبي"
دبي xx ،يناير  :2022يُنظم الجناح السويسري في اكسبو  2020دبي" سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل
تماشيا ً مع "أسبوع السفر واالتصال" ،الذي يقام ضمن فعاليات المعرض ،مع تركيز على الرقمنة في قطاع التنقل ومفهوم
التنقل كخدمة " ."MaaSولغاية  15يناير  ،2022يجمع الجناح السويسري خبراء من سويسرا ،اإلمارات والمنطقة
لمعالجة التغيرات النموذجية التي يشهدها قطاع النقل وأثرها على التخطيط الحضري.
قال السيد دانتي الريني ،مدير المشروعات لدى شبكة "سويسنيكس" في الجناح السويسري" :لقد غيّرت التكنولوجيا بشكل
كامل نظرتنا إلى قطاعي التنقل والمواصالت ،حيث أتاح انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات ،أنماطا ً جديدة للوصول إلى
وسائل النقل بسهولة وسالسة ،أو إلنجاز عمليات توصيل المنتجات .ومن هنا ،يتمثل هدفنا في تسليط الضوء على مشهد
التنقل المتطور وأهميته للمجتمعات والمستقبل".
ويتولى إدارة أسبوع السفر واالتصال السويسري بشكل رئيسي الفريق وراء برنامج "إيجالس"  ،IGLUSالبرنامج
البحثي الحافل باألعمال الذي تم تأسيسه من قبل كلية لوزان االتحادية للعلوم التطبيقية ،وجامعة اإلمارات ،وشركة إصدار
تذاكر الهاتف الذكي "فيرتك"  ،FAIRTIQوالتي تمثل القطاع الخاص.
وبدوره ،قال األستاذ الدكتور طيب زناتي ،عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة اإلمارات ،الذي يترأس الفعالية الخاصة
بمفهوم التنقل كخدمة " :MaaSمن المتوقع أن يُغير مفهوم التنقل كخدمة قواعد اللعبة على مستوى الصناعة ،ممهداً
الطريق لثورة في قطاع المواصالت .هل وصلنا إلى هذه المرحلة بعد؟ سيقوم الخبراء والمتخصصون رفيعو المستوى
المجربة ،أفضل الممارسات والمنهجيات التحولية لتسليط
المشاركون في ورشة العمل بتحليل االتجاهات الراهنة ،األفكار
ّ
األضواء مرة أخرى على مستقبل النقل".
وتوفر "فيرتك" تطبيقا ً فعاالً من حيث التكلفة لحلول إصدار التذاكر للمسافرين وهيئات النقل العام والمواصالت ،بينما
يجمع برنامج "إيجالس" وجامعة اإلمارات ممارسين وأكاديميين من التخصصات ذات الصلة بقضايا الحوكمة الحضرية.
من جهتها ،قالت الدكتورة "فيدا دانكر" ،التي تُشرف على تنظيم الفعالية وفريق جامعة اإلمارات في موقع إكسبو" :نحن
سعيدون جدا ً بالتواصل بين جامعة اإلمارات كلية لوزان االتحادية للعلوم التطبيقية

والجناح السويسري الذي ُحقق من خالل اهتمامهم المشترك بمفهوم التنقل كخدمة ،آملين أن يؤدي ذلك إلى تعزيز عالقات
تعاون طويلة األمد في مجال األبحاث".
وخالل اليوم األول من األسبوع ،عقد برنامج "إيجالس" التابع لكلية لوزان االتحادية للعلوم التطبيقية ( )EPFLجلسة نقاشية
حول "الكفاءة في التنقل الحضري والخدمات اللوجستية" ،وذلك بمشاركة "مانجوناث آر إس" ،مدير "فيرتك الهند" بالتعاون
مع "سويسنيكس الهند" .وفي اليوم التالي ،جرى عقد مؤتمر إماراتي سويسري مشترك بعنوان "النظر في التنقل كخدمة عبر
السحابة" ،بحضور البروفسور "ماتياس فينجر" ،مدير برنامج "إيجالس" بالتعاون مع جامعة اإلمارات وشركة "شندلر".
 -انتهى -

نبذة تعريفية عن جناح سويسرا:
تعتبر سويسرا أول دولة أكدت مشاركتها في معرض إكسبو  2020دبي.
ويقدم إكسبو فرصة مميزة لسويسرا لتسليط الضوء على قدراتها وجاذبيتها االقتصادية ،فضالً عن توفيره فرصة للتعريف بها كدولة رائدة في مجال البحوث العلمية
واالبتكار.
وتم تصميم الجناح السويسري "انعكاسات" ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا باعتبارها دولةً مليئة بالروائع الريفية ومركزاً لالبتكار في الوقت ذاته ،حيث سيتيح
الجناح لزواره فرصة خوض تجربة مليئة بالمفاجآت الممزوجة بسلسلة من العناصر التفاعلية والصور للتعرف أكثر على سويسرا.
وتتولى مسؤولية إدارة وإنتاج الجناح "بريزانس سويتزرالند" ،الوكالة الدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية؛ والمسؤولة عن إدارة صورة
سويسرا خارجيا ً وتمثيلها في الفعاليات الدولية ،بما في ذلك معارض إكسبو العالمية.
ترتبط سويسرا ودولة اإلمارات العربية المتحدة بعالقات طيبة طويلة األمد ،وتعد دولة اإلمارات أهم شريك تجاري لسويسرا على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وكانت إمارة دبي على وجه الخصوص قد استقطبت المقرات اإلقليمية للعديد من الشركات السويسرية.
كما اختارت ما يقارب  200شركة سويسرية دولة اإلمارات لتشكل منطلقا ً ألنشطتها التجارية إلى منطقة الشرق األوسط وآسيا ،في حين تضم الجالية السويسرية في
دولة اإلمارات حوالي  3,000مواطن سويسري.
يعتمد الجناح السويسري نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث سيسلط الضوء على منتجات وخدمات شركائه ،بما في ذلك شيندلر ،رولكس إس إيه،
هيئة السياحة السويسرية ،كالريانت ،نوفارتيس ،روش ،نستله الشرق األوس ط وشمال أفريقيا ،مجموعة كي جيه أس المحدودة لأللماس ،ومجموعة من الموردين.

لالطالع على آخر األخبار والمستجدات الخاصة بالجناح السويسري ،يمكنكم متابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

فيسبوك
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تويتر Manuel Salchli @CGSwissPavilion
الموقع االلكتروني www.swisspavilion.org

لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
رنا رضوان
مدير اتصال إقليمي
0502544138
البريد الكترونيrana.radwan@eda.admin.ch media@swisspavilion.org :
نبذة تعريفية عن «سويسنيكس»:
«سويسنيكس» ،هي شبكة عالمية تربط سويسرا بالعالم في مجاالت التعليم ،البحث واالبتكار.
وتعرض سويس نيكس في الجناح السويسري محتوى يتوافق مع أسابيع موضوعات إكسبو  2020والمرتبطة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وستقوم الجامعات ،والشركات الناشئة والمبتكرة السويسرية باستعراض أبحاثها وابتكاراتها لعامة الجمهور عبر معارض مؤقتة وعروض توضيحية.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل ،ومسابقات العروض التقديمية وفعاليات التواصل في الموقع المخصص للفعاليات وعلى
شرفة السطح العلوي .
وتهدف "سويس نيكس" أيضا ً إلى خلق روابط االتصال بين شركاء الجناح السويسريين ونظرائهم من دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وغيرها
من أجنحة الدول األخرى .ومن خالل دعوة الباحثين المحليين والدوليين والطلبة للمشاركة في فعاليات وورش عمل ،سيكون الجناح السويسري
بمثابة نقطة انطالق لتسهيل إمكانية خلق روابط الشراكة.

