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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تقريـر
ورشة العمل المشتركة بين اإلسكوا ومنظمة الصحة العالمية والشراكة العالمية
للسالمة على الطرق حول بناء القدرات الوطنية للتحضير ألسبوع
األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق
القاھرة 21-20 ،كانون األول/ديسمبر 2006
موجـز
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ورشة العمل المشتركة لبناء قدرات
جھات التنسيق الوطني للتحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق ،باالشتراك مع
منظمة الصحة العالمية والشراكة العالمية للسالمة على الطرق .ومن أھداف ورشة العمل بناء المعارف
والمھارات الالزمة الستخدام وتكييف مجموعة المعلومات المتاحة في الدليل الذي وضعه فريق تعاون
األمم المتحدة للسالمة على الطرق ألغراض تخطيط األنشطة لالحتفال بأسبوع األمم المتحدة العالمي
األول للسالمة على الطرق ،وتقديم دليل حول إنشاء لجان وطنية متعددة القطاعات للسالمة على الطرق،
وبحث كيفية التنسيق بھدف اعتماد نشاط موحد يجري التركيز عليه في جميع البلدان األعضاء خالل ھذا
األسبوع.
وركزت المناقشات ،تحديدا ،على المحاور التالية) :أ( استعراض أنشطة اإلسكوا في مجال السالمة
على الطرق؛ )ب( استعراض األنشطة التي تنظمھا وكاالت مشاركة أخرى في مجال السالمة على
الطرق؛ )ج( تقديم دليل أسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق؛ )د( تقديم دليل إنشاء
لجان وطنية متعددة القطاعات للسالمة على الطرق؛ ) (تبادل اآلراء بين البلدان األعضاء في اإلسكوا
حول تجاربھا في إنشاء ھذه اللجان واألنشطة المقترحة لألسبوع العالمي األول للسالمة على الطرق.
وتوصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات بشأن التحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي
األول للسالمة على الطرق وإنشاء لجان وطنية متعددة القطاعات للسالمة على الطرق.
المحتويات
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أوالً -التوصيات الصادرة عن ورشة العمل
توصل المشاركون في ورشة العمل ،المنعقدة في القاھرة ،يومي  20و 21كانون األول/ديسمبر ،2006
-1
إلى التوصيات التالية:
)أ(

االحتفال بأسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق:
) (1استخدام األدلّة والملصقات وغيرھا من المواد اإلعالمية الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية؛
) (2اختيار قطاع معين للتركيز عليه ،كاألطفال والسائقين الشباب؛
) (3التوعية بالوقوف دقيقة صمت؛
) (4إمكانية االستعانة بالشراكة العالمية للسالمة على الطرق في إطالق نشاط معين.

)ب( إشراك الشخصيات المرموقة والمشاھير في إحياء األنشطة التي ستنظم تحضيراً لألسبوع
وأثناءه ،والرجوع إلى تقرير االجتماع الثالث لفريق تعاون األمم المتحدة للسالمة على الطرق الذي عقد في
لندن يومي  14و 15تشرين الثاني/نوفمبر  ،2005واستضافته مؤسسة السيارات والمجتمع التابعة التحاد
السيارات الدولي ،وذلك بھدف إقناع صانعي القرار؛
)ج( دعوة مندوب شاب عن كل من بلدان اإلسكوا للمشاركة في الجمعية العالمية للشباب حول
موضوع السالمة على الطرق الذي يُعقد في جنيف ،سويسرا ،في  23نيسان/أبريل 2007؛
)د( تسليط الضوء على األنشطة التي ستنظم خالل األسبوع والترويج لھا لدى الصحافة ووسائط
اإلعالم األخرى" ،فالخبر الجيد غائب" بينما تحتل أخبار حوادث االصطدام وحوادث المرور وغيرھا من
األخبار السيئة العناوين الرئيسية؛
) (تنظيم التعاون :بداية على الصعيد الوطني ثم توسيع نطاقه على الصعيد الدولي؛
)و( االعتماد على اإلسكوا ومنظمة الصحة العالمية باعتبارھما مركزين رئيسيين لتبادل المعلومات؛
)ز( تطبيق مبادئ إدارة السالمة على الطرق واإلبالغ عنھا في بلدان اإلسكوا؛
)ح( تحليل الوضع في كل من بلدان اإلسكوا ومقارنة النتائج بالقائمة المرجعية التي وضعتھا الوكالة
السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي؛
)ط( وضع خطة ُتح ّدد فيھا المھام والمھل الزمنية وطرائق تنفيذھا؛
)ي( استخدام أمثلة من المنطقة:
) (1خطة السالمة على الطرق للھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛

-4) (2المعھد المروري األردني وقاعدة البيانات التابعة له؛
) (3حلبة البحرين الدولية.
)ك( تطبيق أدلة منظمة الصحة العالمية؛
)ل( تنفيذ قرارات األمم المتحدة بشأن السالمة على الطرق؛
)م( إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والدعوة إلى التعاون وتنظيم أنشطة مشتركة؛
)ن( تنظيم المزيد من المؤتمرات وتعزيز التعاون؛
)س( إشراك القطاع الصحي في الوقاية من اإلصابات؛
)ع( تبادل الخطط وقصص النجاح والممارسات الجيدة في مجال السالمة على الطرق؛
)ف( تحليل أدوار اللجان الوطنية المتعددة القطاعات للسالمة على الطرق وأنماط عملھا؛
)ص( تنظيم فرق مناقشات تض ّم مسؤولين من اللجان الوطنية للسالمة على الطرق؛
)ق( تنظيم تصنيف البيانات في المنطقة بإشراف اإلسكوا؛
)ر( تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية إقليمية حول مواضيع معينة.

ثانيا ً -األنشطة المعتمدة
عُقدت حلقة حوار حول أسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق ،خلصت إلى مجموعة
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من التوصيات واالستنتاجات .وتوسعت الحلقة في مناقشة مجموعة من األنشطة المقترحة لألسبوع العالمي.
وعقدت حلقة حوار أخرى حول إدارة السالمة على الطرق ،وعُرضت مجموعة من أفالم الفيديو.

ثالثا ً -تنظيم ورشة العمل
عقدت ورشة العمل المشتركة حول بناء القدرات الوطنية للتحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي األول
-3
للسالمة على الطرق في القاھرة يومي  20و 21كانون األول/ديسمبر  ،2006وقد اشتركت في تنظيمھا اإلسكوا
ومنظمة الصحة العالمية والشراكة العالمية للسالمة على الطرق .وترد قائمة الوثائق التي قُ ّدمت خالل الورشة
في المرفق الثاني من ھذا التقرير.
وشارك في ورشة العمل منسقون من اإلسكوا ومنظمة الصحة العالمية ،ومسؤولون عن صنع
-4
السياسات في مجال السالمة على الطرق في البلدان األعضاء في اإلسكوا .كما شارك في ورشة العمل ممثلون
عن األجھزة الصحية وأجھزة الطوارئ وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالسالمة على الطرق.
وترد قائمة المشاركين في المرفق األول من ھذا التقرير.

-5وافتتح ورشة العمل كل من السيد سيد جعفر حسين ،مستشار إقليمي من منظمة الصحة العالمية ،والسيد
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بسام عناني ،مسؤول أول للشؤون االقتصادية في اإلسكوا؛ والسيد بيتر السنار ،مستشار أقدم من الشراكة
العالمية للسالمة على الطرق.
وأطلع السيد بسام عناني المشاركين على المطبوعة التي أصدرتھا اإلسكوا مؤخراً حول تقييم السالمة
-6
على الطرق في مجموعة من بلدان اإلسكوا؛ وعلى األنشطة التي اضطلعت بھا منطقة اإلسكوا عقب ورشة
العمل حول تطبيق الممارسات الحسنة في السالمة المرورية على الطرق التي عُقدت في مسقط يومي  28و29
تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛ ونتائج االستبيان الذي أرسل إلى بلدان اإلسكوا بشأن التشريعات المعمول بھا في
استخدام حزام األمان والقيود المتعلقة بسالمة األطفال.
وقدم السيد سيد جعفر حسين عرضا ً لوضع السالمة على الطرق في العالم ،تضمن إحصاءات حول
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الوفيات واإلصابات .كما عرض األنشطة المقترح تنفيذھا في األسبوع العالمي ،مع التركيز على الجمعية
العالمية للشباب حول السالمة على الطرق المقرر عقدھا في جنيف في  23نيسان/أبريل  .2007وشجع
المتحدث البلدان األعضاء في المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على تعيين مندوبين
شباب للمشاركة في ھذا الحدث الھام .وإضافة إلى ذلك ،عرض المتحدث الدليل الذي أعده فريق تعاون األمم
المتحدة للسالمة على الطرق لالستعانة به في تخطيط األنشطة لألسبوع العالمي.
وجرى توزيع أدلة معدة باللغتين العربية واإلنكليزية على المشاركين .وطرح المشاركون أسئلة
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تمحورت حول كيفية الحصول على بعض المواد المتصلة بالموضوع ،وال سيما الملصقات وأفالم الفيديو
والمواد اإلعالمية األخرى.
وقدمت اآلنسة نيللي غصيني ،مندوبة الشباب من لبنان ،عرضا ً مفصالً عن األنشطة التي تخللھا
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اجتماع الجمعية العالمية للشباب في جنيف يومي  23و 24تشرين األول/أكتوبر  ،2006كما تناولت الخطوات
واألنشطة التي يجري تنفيذھا تحضيراً إلعالن الشباب بشأن السالمة على الطرق الذي سيصدر عن الجمعية
العالمية للشباب في جنيف في  23نيسان/أبريل .2007
 -10واستعرض السيد سليمان قطب ،من نادي السيارات والرحالت المصري ،األنشطة المخططة في مصر
في األسبوع العالمي.
 -11وقدمت السيدة ريتا كويبرز ،رئيسة قسم السالمة على الطرق في مؤسسة السيارات والمجتمع التابعة
التحاد السيارات الدولي ،عرضا ً عن تقرير حملة "جعل الطرق آمنة" الذي أعدته لجنة السالمة على الطرق في
العالم ،وعددت التوصيات واألھداف الواردة فيه .وش ّددت السيدة كويبرز على أھمية الحملة التي أطلقت في
عدة بلدان والمخططة في بلدان مختارة من أعضاء اإلسكوا.
 -12وقدم المنسقون من بلدان اإلسكوا المشاركة في ورشة العمل عروضا ً عن الوضع الراھن للسالمة على
الطرق في بلدانھم وع ّددوا األنشطة التي سيصار إلى تنفيذھا في األسبوع العالمي .وطلب إلى المنسقين
المشاركين في ورشة العمل تزويد اإلسكوا والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمخطط
األنشطة في بلدانھم بھدف إدراج ھذه األنشطة على الموقع الذي خصصته منظمة الصحة العالمية لألسبوع
العالمي األول للسالمة على الطرق.

-6 -13وعقدت مناقشات موسّعة حول االتفاق على نشاط واحد لألسبوع العالمي تجتمع على تنفيذه البلدان
المشاركة .ويجب أن يرتبط ھذا النشاط بموضوع األسبوع ،وھو السائقون الشباب .وأشير إلى أن االتفاق على
نشاط مشترك سيكون صعبا ً نظراً إلى تنوّ ع مشاكل السالمة على الطرق في البلدان المعنية .وتقرر ترك
الحرية لكل بلد الختيار نشاط رئيسي لألسبوع العالمي يتالءم مع واقعه وتجربته.
 -14ووزع على المشاركين دليل حول خوذات السالمة أع ّده فريق تعاون األمم المتحدة للسالمة على
الطرق ،ليستخدموه في البلدان حيث الدراجات النارية والعجالت ھي من وسائط النقل الرئيسية.
 -15وقدم السيد زياد عقل ،من رابطة الشباب للتوعية االجتماعية ،عرضا ً عن الرابطة تناول فيه األنشطة
التي تقوم بھا في مجال السالمة على الطرق .ومن ھذه األنشطة بناء القدرات والتعاون مع المنظمات غير
الحكومية ،بما فيھا الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ،وكذلك مع المؤسسات األكاديمية وأجھزة
الشرطة .واختتم السيد عقل العرض بمجموعة من التوصيات بشأن تحسين التعاون العالمي في مجال السالمة
على الطرق ،وكذلك جمع البيانات حول الحوادث ،ورخص السوق والتدريب.
 -16وقدم السيد بيتر السنار ،من الشراكة العالمية للسالمة على الطرق ،عرضا ً عن طبيعة األنشطة التي
تنفذھا الشراكة ،وكذلك عن أنشطة عالمية أخرى .وركز العرض على إدارة السالمة على الطرق وتطبيقھا
وفعاليتھا في معالجة مشاكل السالمة على الطرق على الصعيد الوطني .وتضمن مجموعة من األمثلة على
تطبيق إدارة السالمة على الطرق في بلدان عديدة ومنھا بولندا وغانا والھند ونيوزيلندا وھولندا .وفيما يتعلق
بالبلدان األعضاء في اإلسكوا ،أثنى المتحدث على دراسة حالة مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية،
وشرح كيفية مساھمة إدارة السالمة على الطرق في تحقيق تحسن ملموس في وضع السالمة على الطرق في
ھذه المدينة .وركزت النتائج التي خلص إليھا المتحدث بشأن إدارة السالمة على الطرق على ضرورة إنشاء
منظمات وھيئات وطنية تعنى بالسالمة على الطرق؛ وتنفيذ أساليب دقيقة لجمع البيانات وتحليلھا؛ وتشجيع
المشاركة الفاعلة من القطاعين العام والخاص في التمويل .وإضافة إلى ذلك ،تناول المتحدث مختلف األدلة
التي يعدھا فريق عمل األمم المتحدة للسالمة على الطرق ودليل التدريب للوقاية من حوادث السير على الطرق
الذي أعدته منظمة الصحة العالمية.
 -17وقدمت دراسات حاالت عن اللجان الوطنية للسالمة على الطرق وإدارة السالمة على الطرق من
اإلمارات العربية المتحدة والجمھورية العربية السورية ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية .وركزت
الدراسات على الخبرة المكتسبة من المشاكل التي واجھتھا ھذه البلدان في إنشاء اللجان .وأشير إلى دراسة
حالة الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية باعتبارھا مثاالً على مدى مساھمة وضع
استراتيجية شاملة للسالمة على الطرق في تخفيف حوادث المرور.
 -18وعقدت حلقة حوار حول إدارة السالمة على الطرق والتحضيرات لألسبوع العالمي .وخلصت ھذه
الحلقة إلى مجموعة توصيات قدمت إلى المشاركين للموافقة عليھا.
 -19وناقش المشاركون جدوى إنشاء شراكة إقليمية للسالمة على الطرق .إال أن ھذا االقتراح لم يحظ
بموافقة جميع المشاركين ،فتقرر تأجيله ريثما يطرح لمزيد من المناقشة في اجتماع الحق.

-7المرفق األول
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قائمة المشاركين
ألف -ممثلو الدول
المملكة األردنية الھاشمية
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برنامج الحوادث والطرق
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طبيب مقيم أقدم  -قسم الطوارئ
وزارة الصحة
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فاكس0097317644702 :
البريد اإللكترونيdramjadobeid@gmail.com :

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور ھاشم محمد نور المدني
أستاذ ھندسة الطرق والنقل المشارك
رئيس قسم الھندسة المدنية والمعمارية
جامعة البحرين
ھاتف973-17876634 :
فاكس973-17780137 :
البريد اإللكترونيmadanihshm@eng.uob.bh :

السيد حسن الحوسني
المدير التنفيذي
جمعية اإلمارات للسالمة المرورية
أبو ظبي
ھاتف0097126667844 :
فاكس0097126664311 :
خليوي00971508122555 :
البريد اإللكترونيetss@etss.ae :
العنوان اإللكترونيwww.etss.ae :
السيد حسين أحمد الحارثي
ضابط مھندس
رئيس قسم ھندسة المرور والسالمة على الطرق
أبو ظبي
ھاتف0097124196666 :
فاكس0097124488115 :
البريد اإللكترونيalharethei@adpolice.gov.ae :
الجمھورية اإلسالمية اإليرانية
الدكتور الكيرزا موغيسي
مدير إدارة الوقاية من الحوادث وتعميم السالمة
وزارة الصحة والتربية الصحية
طھران ،إيران
ھاتف9821888295 :
البريد اإللكترونيamoghisi@mailcity.com :
________________
)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

الجمھورية العربية السورية
العميد فاروق قاسم الموصللي
مدير إدارة المرور
وزارة الداخلية
دمشق ،الجمھورية العربية السورية
ھاتف963-11-5446606 :
فاكس963-11-5412841 :
خليوي963-94-217408 :
جمھورية العراق
العميد عالء حسين علي
وزارة الداخلية
بغداد ،العراق
خليوي009647703481719 :
البريد اإللكترونيalaa_iq@yahoo.com:

جمھورية العراق )تابع(

-8السيد أحمد عبد الجبار رجب
سكرتير ثان
وزارة الخارجية
بغداد ،العراق
خليوي009647902708808 :
البريد اإللكترونيAHMED_a_jolaki@yahoo.com :
سلطنة عمان
السيد خميس علي البطاشي
رئيس قسم التوعية المرورية
المديرية العامة للمرور
ھاتف9682421037 :
فاكس96824521037 :
خليوي96899447879 :
البريد اإللكترونيAlBattashi2004@hotmail.com :
الدكتور وحيد الخاروصي
رئيس قسم العظام وإعادة التأھيل
عنوان بريدي ،112 :عمان
ھاتف0096824560939 :
فاكس0096824603829 :
خليوي0096899318765 :
البريد اإللكترونيwahidk@omantel.net.om:
الدكتور حامد الكندي
جراح ومستشار طبي
مستشفى خولى
الخوير ،سلطنة عمان
ھاتف0096824485833 :
فاكس0096824485833 :
خليوي0096899200112 :
البريد اإللكترونيhkindi@omantel.net.om :
فلسطين
السيد أمين رمزي مقبول
وكيل وزارة الداخلية
رام ﷲ ،فلسطين
ھاتف0097022401249 :
فاكس0097093281980 :
خليوي00970599205415 :

العميد محمد عبد ﷲ المالكي
خبير بإدارة المرور والدوريات
المنسق العام للحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق
اإلدارة العامة لألمن العام ،إدارة المرور والدوريات
الدوحة ،قطر
ھاتف009744863030 :
فاكس009744872494 :
خليوي009745520330 :
البريد اإللكترونيmamalki@qatar.net.qa :
السيد محمد راضي الھاجري
مديرية المرور العام
ھاتف00974500213 :
فاكس009744818616 :
البريد اإللكترونيMOHD5250@hotmail.com :
الجمھورية اللبنانية
العميد جوزيف الدويھي
رئيس إدارة المرور
المديرية العامة  -األمن الداخلي
وزارة الداخلية
ھاتف9611425250 :
فاكس9611394574 :
خليوي9613213581 :
البريد اإللكترونيncbbeirut@isf.gov.lb :
العنوان اإللكترونيwww.ISF.gov.lb :
العميد فادي سلمان
إدارة التحقيق
المديرية العامة  -األمن الداخلي
وزارة الداخلية
ھاتف9611350035 :
فاكس9611394574 :
خليوي9613247655 :
البريد اإللكترونيodaisam@hotmail.com :
ncbbeirut@isf.gov.lb
العنوان اإللكترونيwww.ISF.gov.lb :

جمھورية مصر العربية
دولة قطر

اللواء محمد شريف جمعة

-9مساعد وزير الداخلية لإلدارة العامة للمرور المصري
مدينة نصر ،القاھرة
ھاتف20-2-4040399 :
خليوي20-123136756 :
فاكس20-2-4040399 :
السيد صالح عبد الوھاب محمد
نائب مدير
اإلدارة العامة للمرور
وزارة الداخلية
ھاتف00204013186 :
الدكتور دينا أحمد ماھر علي
ممثل وزارة الصحة للوقاية من الحوادث
ھاتف7949617 :
فاكس7949617 :
خليوي0105297753 :
البريد اإللكترونيdina1maher@yahoo.com :
السيد موريد ألبرت
ضابط شرطة
رئيس قسم التنمية واألبحاث
اإلدارة العامة للمرور
فاكس0124782708 :
البريد اإللكترونيmourid_Albert@yahoo.com :
السيدة سونيا صالح الدين وفا
مدير عام
الوكالة المركزية للتعبئة العامة واإلحصاء
خليوي0123518569 :

قسم المرور المركزي
وزارة الداخلية
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف8360389 :
فاكس4055557 :
خليوي01241184344 :
البريد اإللكترونيAyman_Eldabaa@yahoo.com :
السيد محمد صبصوبة
رئيس قسم شؤون المعالجة
جامعة قناة السويس
ھاتف2022700370 :
فاكس2022749926 :
خليوي20122122151 :
البريد اإللكترونيMSABSOBA@hotmail.com :
المملكة العربية السعودية
السيد عبد العزيز علي بن غانم
مدير إدارة الدراسات االستراتيجية
الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
وزارة الداخلية
ھاتف 009661488331 :مقسم1755 :
فاكس 0096614829331 :مقسم1780 :
خليوي009665500007728 :
البريد اإللكترونيalghannam@arriyadh.net:
الجمھورية اليمنية
السيدة جميلة الرايبي
مدير عام شؤون المرأة
مديرية مرور صنعاء
ھاتف009671225212 :
فاكس009671561968 :
خليوي0096773240088 :
البريد اإللكترونيraibysa@yahoo.com :

السيد أيمن الضبعة
رئيس قسم البيئة وإدارة التلوث

باء -لجان األمم المتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

منظمة الصحة العالمية

السيد بسام عناني
خبير اقتصادي أول
فريق النقل
إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
بيت األمم المتحدة ،رياض الصلح
بيروت ،لبنان
ھاتف009611978358 :
فاكس009611981510 :
البريد اإللكترونيanani@un.org :
العنوان اإللكترونيwww.escwa.org.lb :

الدكتور سيد جعفر حسين
مستشار إقليمي
تشجيع النمط السليم للحياة/الوقاية من الحوادث واإلصابات
شارع عبد الرزاق السنھوري
القاھرة  ،11971جمھورية مصر العربية
ھاتف002022765288 :
فاكس002026702492 :
البريد اإللكترونيhussains@emro.who.int :
العنوان اإللكترونيwww.emro.who.int :

السيدة منى فتاح
مساعدة باحث
فريق النقل
إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
بيت األمم المتحدة ،رياض الصلح
بيروت ،لبنان
ھاتف009611978350 :
فاكس009611981510 :
البريد اإللكترونيfattahm@un.org :
العنوان اإللكترونيwww.escwa.org.lb :

الدكتور ھالة صقر
مستشار مؤقت في منظمة الصحة العالمية
شارع عبد الرزاق السنھوري
القاھرة  ،11971جمھورية مصر العربية
فاكس002025929049 :
خليوي0020123421237 :
) 009745537029قطر(
البريد اإللكترونيlalasakr2000@yahoo.com :

جيم -منظمات دولية
المنظمة العربية للسالمة على الطرق
السيدة وصال تونسي مبارك
مسؤول البرنامج اإلنمائي ،تونس
ھاتف0021671247180 :
فاكس0021671247179 :
خليوي0021622534261 :
البريد اإللكترونيaroso@aroso.org :
wissal_tounsi@yahoo.fr
العنوان اإللكترونيwww.aroso.org :

السيدة ريتا سايبرس
رئيس قسم السالمة على الطرق
االتحاد العالمي للسيارات
 8قصر الكونكورد
باريس 75008
ھاتف0033143125824 :
فاكس00448704580349 :
البريد اإللكترونيr.cypers@fiafoundation.com :
العنوان اإللكترونيwww.fiafoundation.com :

نادي السيارات والرحالت المصري
االتحاد العالمي للسيارات

07-0400

اللواء رؤوف الدغيدي
عضو مجلس االدارة
رئيس لجنتي الرحالت والسياحة والمرور

-11ھاتف20-2-5743355 :
فاكس20-2-5743348 :
البريد اإللكترونيautoclubegypt@link.net :
السيد سليمان قطب
نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي
 10شارع قصر النيل ،القاھرة
ھاتف002025742418-002025743355 :
فاكس2025743348 :
البريد اإللكترونيautoclubegypt@link.net :
إتحاد اإلمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية
السيدة روشانارا سيت
مدير التسويق والعالقات العامة
ص .ب ،25508 :.دبي ،آ.ع.م.
ھاتف971-2-2827111 :
فاكس971-2-2827555 :
البريد اإللكترونيroshanara@emsf.ae :
العنوان اإللكترونيwww.emsfuae.com :
نادي السيارات السوري
السيد عمر الباشا
سكرتير مكتب نادي السيارات
دمشق ،ص .ب3364 :.
ھاتف00963112323706 :
فاكس00963112312785 :
خليوي0096393278311 :
البريد اإللكترونيomar@syrianautomobileclub.com :
Basha.omar@gmail.com

شركة خدمات السيارات السعودية
جمعية السياحة والسيارات السعودية
السيد عبد ﷲ محسن
مدير شؤون اإلدارة والمعامالت الجمركية
الرياض ،المملكة العربية السعودية
ھاتف117/2910033 :
خليوي0500571819 :

ھاتف41-22-7304249 :
فاكس41-22-7330395 :
البريد اإللكترونيgrsp@ifrc.org :
العنوان اإللكترونيwww.GRSProadsafety.org :
جمعية اليازا العالمية
السيد زياد عقل
رئيس الجمعية
مقر اليازا الرئيسي
الحازمية ،شارع سانت روك ،بناية عقل الطابق الثاني
ص .ب45-083 :.
ھاتف009615452587 :
فاكس009615952587 :
خليوي009613601972 :
البريد اإللكترونيziad@yasagroup.org :
العنوان اإللكترونيwww.yasagroup.org :
السيد محسن الكسم
مدير اليازا العالمية في سوريا ،دمشق
ھاتف00963116119222 :
فاكس00963114521396 :
خليوي0096394288211 :
البريد اإللكترونيmh_kasm1@yahoo.com :
العنوان اإللكترونيwww.yasagroup.org :
الوكالة األلمانية للتعاون الفني )(gtz

البروفسور ھرمن بنغر
رئيس قسم
الرياض ،المملكة العربية السعودية
ھاتف 0096614043000 :مقسم724 :
فاكس0096614790229 :
خليوي00966553880230 :
البريد اإللكترونيHermann.Benger@gtz.de :
DrBenger@aol.com
العنوان اإللكترونيwww.gtz.de :

الوكالة األلمانية للتعاون الفني )) (gtzتابع(
الشراكة العالمية للسالمة على الطرق )(GRSP

السيد بيتر السنار
مستشار أعلى
الشراكة العالمية للسالمة على الطرق
جنيف ،سويسرا

السيد أوليفر إبرز
خبير
الرياض ،المملكة العربية السعودية
ھاتف 0096614043000 :مقسم812 :
فاكس0096614730229 :

-12خليوي00966553880232 :
البريد اإللكترونيOliver.Eberz@gtz.de:
العنوان اإللكترونيwww.gtz.de :

شركة شل
السيد أحمد محمد الكاشف
مھندس موقع
شل للتسويق  -مصر
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف002025198801-07 :
فاكس00202519881217 :
خليوي002012314881 :
البريد اإللكترونيahmed.a.elkashef@smeshell.com :
السيدة آمال الشيخ
مديرة االتصاالت
شل للتسويق – مصر
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف00202519880116 :
فاكس00202519881718 :
خليوي0020102222034 :
البريد اإللكترونيamal.a.el-sheikh@sme.shell.com :
السيدة ندين فانوس
أخصائية اجتماعية
شل للتنقيب واإلنتاج
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف002022904111 :
فاكس002022920306 :
خليوي0020122268941 :
البريد اإللكترونيNadine.famous@shell.com :
السيد شريف الداور
مدير اللوجستيات
شل للتسويق – مصر
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف002028330021 :
فاكس002028331017 :
البريد اإللكترونيSherif.daour@sme.shell.com :
السيد جنز ريبير
مستشار تطوير االستثمار
شل للغاز والطاقة العالمية
ھولندا
ھاتف0031703773534 :
فاكس0031703774390 :
خليوي0031652521743 :

البريد اإللكترونيjens.ribbert@shell.com :

السيد جيمس نجتي
مدير مقر أفريقيا
شل كينيا المحدودة
نيروبي ،كينيا
ھاتف00254203205555 :
00254203205124
فاكس0025472176953 :
خليوي00254721769861 :
البريد اإللكترونيjames.j.ngethi@ksl.shell.com :
العنوان اإللكترونيwww.shell.com/ke-en :
السيد خالد وريدا
مدير اللوجستيات في أفريقيا
شل للتسويق – مصر
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
ھاتف00202519880107 :
فاكس00202519881718 :
خليوي0020101500522 :
البريد اإللكترونيkhaled.wereida@sme.shell.com :
شركة بدر للبترول )(BAPETCO

السيد علي البھلول
مساعد المدير العام
إدارة الجمارك والترانزيت
ھاتف002022925285 :
فاكس002022910065 :
البريد اإللكترونيalyelbahloul@hotmail.com :
شركة شفرون للزيوت
السيد تامر المھندس
مسؤول اللوجستيات
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
خليوي0020101611745 :
البريد اإللكترونيTMohandes@chevron.com :
ممثل الشباب
اآلنسة نيللي غصيني
أخصائية تغذية
بيروت ،لبنان
خليوي009613955168 :
009613164183
البريد اإللكترونيnelliegh@yahoo.com :

-13الصحافة
السيد عبد ﷲ حمودة
رئيس تحرير
فورم ،مجلة األعمال البريطانية المصرية
لندن
ھاتف00447976611940 :
فاكس00442089321202 :
البريد اإللكترونيabdallah.homouda@btinternet.com :
السيدة ريم الباشري
مساعدة رئيس التحرير
فورم ،مجلة األعمال البريطانية المصرية
القاھرة ،جمھورية مصر العربية

ھاتف002023042556 :
فاكس0020122423928 :
البريد اإللكترونيreem_bashery@gawab.com :

-14المرفق الثاني
قائمة الوثائق
العنوان
Draft Agenda and Programme
Information Note
Registration Form
Manual of Road Safety Best Practices, Global Road Safety Partnership

أبعد الموت عن طرقك

