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لس ـ  ا

اعي ـ ادي واالجتم ـ   االقتص

 

  

 
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
 
 
  

ر ـ   تقري
  

  شرق العربيورشة عمل حول بناء الشراكة من أجل سالمة المرور على الطرق في الم
 2008أكتوبر /تشرين األول 22-21الدوحة، 

  

  زـموج
  

، والشراكة العالمية للسالمة على )اإلسكوا(نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
قطر، ورشة عمل حول بناء شراكة من أجل دولة الطرق وشركة شل، بالتعاون مع وزارة الداخلية في 

وكان الھدف من ھذه الورشة مناقشة التقدم الذي  . ي المشرق العربيسالمة المرور على الطرق ف
أحرزته البلدان األعضاء في وضع استراتيجيات وإنشاء ھيئات وطنية تُعنى بالسالمة على الطرق، 

الطرق في المشرق العربي، يكون  من أجل السالمة على واستعراض االقتراح المقدم حول بناء شراكة
وقد  . دعم المبادرات في مجال السالمة على الطرقوتعاون بين بلدان المنطقة الھدف منھا زيادة ال

الجھود المبذولة في دعم تبادل المعرفة و لتسھيللتكون بمثابة مركز امتياز، ووسيلة الشراكة أطلقت ھذه 
  .سبيل تحقيق السالمة على الطرق في المنطقة بأسرھا
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  ةـمقدم
  
لشراكة العالمية للسالمة على الطرق ، وا)اإلسكوا(نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -1

وشركة شل، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات وإدارة العالقات العامة التابعتين لوزارة الداخلية في قطر، 
وعقدت ھذه الورشة  . ورشة عمل حول بناء شراكة من أجل سالمة المرور على الطرق في المشرق العربي

مشاركاً  150أكثر من  في فندق الشيراتون، الدوحة، وحضرھا 2008ر أكتوب/تشرين األول 22و 21 مييو 
وشركات خاصة ومنظمات ، بينھم ممثلون عن الحكومات، اإلسكوامن البلدان األربعة عشر األعضاء في 

  .غير حكومية
  
وكان الھدف من ھذه الورشة مناقشة التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في وضع استراتيجيات   -2

اء ھيئات وطنية للسالمة على الطرق، واستعراض اقتراح بناء شراكة من أجل السالمة على الطرق في وإنش
المشرق العربي يكون الھدف منھا تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة ودعم المبادرات في مجال السالمة على 

وقد تناولت  . لموضوعوورشة العمل ھذه ھي الثالثة، في سلسلة ورشات عمل تنظّم حول ھذا ا . الطرق
تشرين  29- 28مسقط، (الورشة األولى مسألة تطبيق الممارسات الحسنة في السالمة المرورية على الطرق 

 األول العالمي المتحدة ألسبوع األمم للتحضير الوطنية القدرات ، وتناولت الثانية بناء)2005نوفمبر /الثاني
  ).2006ديسمبر /ولاأل كانون 21-20القاھرة، (الطرق  على للسالمة

  
  التوصيات  -أوالً

  
  :اتفق المشاركون في ختام ورشة العمل على ما يلي  -3
  

بناء شراكة إقليمية من أجل السالمة على الطرق خاصة ببلدان منطقة الشرق األوسط وشمال   )أ(  
  أفريقيا تضم ممثلين عن حكومات البلدان، وشخصيات من مجتمع األعمال ومنظمات غير حكومية؛ 

  
تشكيل فرقة عمل تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة، وتُعنى بمراجعة التفاصيل المقترحة   )ب(  

والشراكة العالمية للسالمة على الطرق وشركة  اإلسكوالمشروع الشراكة، وذلك خالل ستة أشھر، وستدعم 
  نشاء أمانة خاصة لھذا الغرض؛إشل عمل ھذه الفرقة وتسھله ب

  
 ديد تسمية نھائية للشراكة ومتابعة االتصاالت مع المعنيين من خالل أمانةفرقة العمل تح تكليف  )ج(  
  السر؛

  
  لألولوية ودعوة األعضاء للمشاركة في المشاريع المختارة؛  ترتيب المشاريع المحتملة وفقاً  )د(  

  
  .جل السالمة على الطرق في بلدانھمأدعوة األعضاء إلى إطالق شراكات من   )•(  

  
  البحث والمناقشةمواضيع   -ثانياً
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تخللت اليوم األول أربع جلسات خصصت لمناقشة المسائل  . عقدت ورشة العمل على مدى يومين  -4
والمشرق العربي وإلقامة شراكة من أجل السالمة على  اإلسكواالمرتبطة بالسالمة على الطرق في منطقة 

أربع مجموعات عمل لمناقشة مختلف  وفي اليوم الثاني توزع المشاركون على . الطرق في المشرق العربي
  . المواضيع المتصلة بالشراكة

  
  الخطط واالستراتيجيات: التقدم المحرز في إدارة السالمة على الطرق  -ألف

  
حول  رئيسة قسم ھندسة المرور في وزارة األشغال في البحرين، تقريراً، قدمت السيدة شوقية حميدان  -5

وتضمنت ھذه الدراسة  . استراتيجية السالمة على الطرق في البحرينالدراسة التي أجريت تمھيداً لوضع 
وقدمت السيدة  . لواقع السالمة على الطرق، شمل نقاط القوة والضعف، وتناول مسائل ھامة أخرى تقييماً

حميدان كذلك ملخصاً عن استراتيجية مقترحة لتحقيق السالمة على الطرق تھدف إلى تخفيض عدد الوفيات 
  .في غضون عشر سنوات ةفي المائ 30ن حوادث السير بنسبة الناجمة ع

  
وقدم السيد عماد حجرات، مدير المعھد المروري األردني، لمحة عن تدابير السالمة على الطرق في   -6

، وتطرق )لخإعدد ھذه الحوادث، وعدد الوفيات الناجمة عنھا، (ثم عرض بيانات عن حوادث السير   .األردن
وأشار السيد  . ادية لھذه الحوادث، والعوامل المسببة لھا والحلول المقترحة للحد منھاإلى الكلفة االقتص

حجرات إلى أن ھذه التدابير قد لقيت تأييداً من العائلة المالكة في األردن، وحظيت باھتمام كبير على مختلف 
لسير وعدد الوفيات ت ھذه التدابير إلى تخفيض عدد حوادث ا، أد2008وفي العام .  ات الرسميةالمستوي

  . واإلصابات الناجمة عنھا
  
وقدم السيد عبد العزيز الغنام، مدير وحدة الدراسات االستراتيجية في الھيئة العليا لتطوير مدينة   -7

 . الرياض، المملكة العربية السعودية، عرضاً عن استراتيجية السالمة على الطرق المطبقة في مدينة الرياض
، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير من 2005ھذه االستراتيجية في عام فمنذ أن بدأ تطبيق 

، كما انخفض عدد اإلصابات الخطرة من 2007 حالة في أواخر عام 357إلى  2005حالة في عام  480
م وأشار السيد الغنام إلى أن الھدف الحالي ھو خفض ھذه األرقا . في الفترة نفسھا إصابة 1 170إلى  1 555

  .في األعوام الخمسة المقبلة ةفي المائ 50بنسبة 
 
وقدم السيد طاھر محمودي، المدير العام لإلدارة العامة للمرور في الجماھيرية العربية الليبية، عرضاً   -8

تيجية، التي ھي ثمرة لشراكة بين قسم اوھذه االستر . عن استراتيجية السالمة على الطرق في الجماھيرية
شركة شل، تتناول الكلفة االقتصادية واالجتماعية لحوادث السير، ومواضيع أخرى مثل البنى شرطة السير و

التحتية، وتصميم الطرق، والتوعية العامة، وستدخل قريباً حيز التنفيذ بعد أن عرضت على الجھات المعنية 
  .وعممت على الرأي العام عبر الصحافة المحلية

  
سق العام للحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق في اإلدارة وعرض السيد محمد المالكي، المن  -9

قطر، للتدابير التي اتخذتھا إدارة المرور والدوريات في وزارة الداخلية في قطر بھدف في العامة لألمن العام 
خفض نسبة حوادث السير وللتدابير المزمع تنفيذھا في المستقبل، وتشمل وضع استراتيجية وخطة وطنيتين 

جل السالمة على الطرق، وتجھيز جميع الطرق والجسور بآالت تصوير خاصة لمراقبة حركة السير، أمن 
  .وتدريب موظفي إدارة المرور والدوريات
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وتلت العروض مناقشة ركزت على تقييم التقدم المحرز في إدارة السالمة على الطرق، وعلى   - 10
وعلى التحديات التي تعوق تطبيق استراتيجيات السالمة ضرورة توفر بيانات وافية وموثوقة في ھذا المجال، 

  .على الطرق
  

  احتياجات المنطقة في مجال السالمة على الطرق  -باء
  

 واإلصابات، في المكتب اإلقليمي الحوادث من أكد السيد سيد جعفر حسين، المستشار اإلقليمي للوقاية  - 11
الناجمة عن حوادث السير ھي مشكلة كبيرة على أن اإلصابات  ،لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

صعيد الصحة العامة والتنمية، تتداخل فيھا العناصر االقتصادية واالجتماعية مع مبدأ اإلنصاف، إذ إن الفقراء 
وأضاف أن الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث السير ستكثر ما لم تتخذ   .ھم أشد الفئات تضرراً منھا

فالسالمة على الطرق ھي مسؤولية يتحملھا الجميع ومشكلة تتطلب معالجة  . للحد منھا اإلجراءات الالزمة
وأشار السيد حسين إلى أن الوفيات ليست  . جسيمة منھجية تضمن أال يؤدي مجرد خطأ بسيط إلى أضرارٍ

  راً سوى الجزء الظاھر من ھذه األضرار ألن العدد األكبر من ضحايا حوادث السير يتعرض إلصابات كثي
تدابير الوقاية المبنية ما دامت اإلصابات ممكنة، الوقاية من ھذه و . تؤدي إلى إعاقات مؤقتة أو مزمنة ما

ت مختلفة، ومن شأن الشراكة أن تعزز مستوى االلتزام السياسي، وتستقطب قطاعا . على الوقائع متوفرة
ل اإلعالم أن تقول كلمتھا في تحقيق على أساس الوقائع، وتتيح للمجتمعات ووسائوتسھل اتخاذ التدابير 
  . السالمة على الطرق

  
عمان، عرضاً حول سلطنة وقدم السيد وحيد الخاروصي، رئيس قسم العظام وإعادة التأھيل في   - 12

والجدير بالذكر  . االحتياجات الطبية لضحايا حوادث السير، وبرامج الوقاية والتوعية في المجتمعات المحلية
الناجمة عنھا ھي مسائل مرتبطة  واإلصاباتة تعتبر أن السالمة على الطرق وحوادث السير المتحد األممأن 

وشدد الخاروصي على ضرورة توفر إرادة سياسية جادة،  . بقطاع الصحة العامة وليس بقطاع النقل فحسب
ناجمة عن حوادث وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، وجمع البيانات، واعتماد نھج شامل لمعالجة اإلصابات ال

سيما الشباب، في موضوع السالمة على الطرق  كما سلط الضوء على ضرورة انخراط المجتمع، ال . السير
إذ إنھم األكثر عرضة لحوادث السير، وعلى أھمية بقاء المجتمعات على اطالع دائم باألذى الذي تتسبب به 

  .الجھات المعنية لتخفيف ھذه األضرارحوادث السير وباألضرار الناجمة عنھا وبكيفية التعاون مع 
  

وألقى السيد عامر ملحم، منسق إدارة الكوارث في جمعية الھالل األحمر القطري، كلمة شدد فيھا   - 13
حمر في أي شراكة إقليمية من أجل كن أن تضطلع به جمعيات الصليب األحمر والھالل األعلى الدور الذي يم

االستفادة من  وأشار إلى أنه يمكن للحكومات أيضاً . ذا الغرضالسالمة على الطرق أو في أي حملة لھ
التحاد وأضاف أن ا . دراسات الحالة والنھج القائمة على المجتمع المحلي للتوعية بأھمية السالمة على الطرق

من أجل الحد من الخطر أدرجت  الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر قد أطلق رابطة عالمية
  .حوادث السير على رأس قائمة المشاكل التي تستوجب معالجةمسألة 

  
سفير األمم المتحدة في الشرق و 3وأشار السيد باسل شعبان، سائق محترف في سباقات الفورموال   - 14

في الكلمة التي ألقاھا إلى وجود أوجه تشابه بين األزمة العالمية للسالمة  األوسط للتوعية بالسالمة المرورية،
وھذه فالسباق يتطلب التزاماً بأعلى مواصفات السالمة والقيادة المسؤولة،  . رق وسباق السياراتعلى الط

وتتركز جھود شعبان على  . مواصفات يمكن استثمارھا لتعزيز السالمة على الطرق في الشرق األوسط
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ارسات القيادة تثقيف وتحفيز شباب الشرق األوسط على تنمية حس المسؤولية إزاء حياتھم وااللتزام بمم
  . اآلمنة

  
نيللي غصيني، رئيسة الجمعية العالمية للشباب من أجل السالمة على الطرق، إلى أن  السيدةوأشارت   - 15

في المائة من المجموع السنوي للوفيات  30شاباً بسبب حوادث السير، أي  1049العالم يشھد يومياً وفاة 
ينخرط الشباب أكثر في ھذه القضية بعد أن اكتسبوا  وشددت على ضرورة أن . الناجمة عن حوادث السير

ويجب أن ينظر إلى   .الحق، ولو بالمآسي، في قول كلمتھم بشأن القضايا المتعلقة بالسالمة على الطرق
فھذه ھي الطريقة المناسبة لخلق حركة  . الشباب على أنھم شركاء فاعلين وأصحاب دور رائد في ھذا المجال

وأطلعت اآلنسة غصيني .  ة على الطرق ونشر ثقافة األمان في فئة تھوى الخطردائمة من أجل السالم
جنيف، سويسرا، (الحاضرين على خبرتھا كرئيسة للجمعية العالمية للشباب من أجل السالمة على الطرق 

بلد، وصدر عنھا  100مندوب من الشباب من أكثر من 400التي حضرھا ) 2007أبريل/نيسان 24- 23
كما دعت المشاركين في ورشة العمل، من أفراد ومنظمات، إلى   .بشأن السالمة على الطرق إعالن الشباب

مواصلة دعمھم للجمعية، وجذب شباب ھذه المنطقة وتمكينھم ليتحلوا بحس المسؤولية عن سالمتھم، 
  . والحرص على أن تأتي األعمال التي ينفذونھا حاليا بنتائج إيجابية

  
  المة على الطرقشراكات من أجل الس  -جيم

  
شدد السيد راوول ريستوشي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة شل لالستكشاف واإلنتاج في الشرق   - 16

األوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، على أن قطاع النقل البري عنصر أساسي من أنشطة شركة شل، التي 
غم من ھذه الجھود ال يزال النقل وعلى الر . تعتمد برامج داخلية شاملة للحد من التعرض لحوادث السير

إال أن شل تؤكد التزامھا بتحسين آدائھا وتعترف بأن  . البري السبب األول للوفيات الناجمة عن حوادث السير
التركيز على البرامج الداخلية فقط ال يكفي لحل المشكلة الحالية، بل يمكن توسيع نطاق التعاون ليشمل سائر 

وتقدم شركة  . ور فعال في تحقيق المزيد من التحسن على صعيد المجتمع ككلقطاعات األعمال ويكون له د
المة على الطرق في المشرق شل عبر مكتبھا اإلقليمي في دبي الدعم القتراح إنشاء شراكة من أجل الس

شي وأعلن السيد رستو  .، إذ تعتقد أن النھج القائم على مبدأ الشراكة سيعود بمنافع جمة على المنطقةالعربي
  . أن شل قد أبدت استعدادھا لتقديم الدعم المالي ألمانة سر الشراكة في مختلف مراحل تأسيسھا وتطويرھا

  
وقدم السيد بيتر السنار، مستشار أقدم في الشراكة العالمية للسالمة على الطرق، أمثلة من مختلف   - 17

ب حوادث السير، مع ھو الذي يسبالمجتوأشار إلى أن   .أنحاء العالم عن شراكات للسالمة على الطرق
كما شدد على ضرورة تعاون الحكومات   .والمجتمع ھو المسؤول عن اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب وقوعھا

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في التوعية وتنفيذ المشاريع، وذلك نظراً إلى ما تتسم به الجھود 
لسنار أن تستوحي الشراكة من أجل السالمة على الطرق في المشرق واقترح ا . عالية وجدوىفالمشتركة من 

العربي ھيكلھا التنظيمي من الشراكة العالمية للسالمة على الطرق، وأن تعتمد في نشاطاتھا على خبرة ھذه 
كما شدد  . ة منظمة الصحة العالميةحة وعلى التوصيات الواردة في أدلالشراكة في مجال تنفيذ المشاريع الناج

على ضرورة أن تتالءم المشاريع اإلقليمية مع الخطط الوطنية للسالمة على الطرق لتكون مكملة للبرنامج 
الذي وضعته كل دولة، وأن تأخذ في االعتبار الھدف األساسي للشراكة أال وھو الحد من أخطار الطرق في 

  .كيةالمنطقة إذ إنھا تفوق بكثير ما تشھده أوروبا والواليات المتحدة األمري
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، الضوء على مشكلة أساسية يعاني منھا قطاع اإلسكوا من اقتصادي وسلّط السيد بسام عناني، خبير  - 18
وشدد على إمكانية  . النقل البري دون سواه من قطاعات النقل وھي النقص في القوانين التنظيمية وإنفاذھا

من الممارسات الجيدة التي سبق أن تحسين السالمة على الطرق بتجنب اإلزدواجية في العمل واالستفادة 
وأضاف أنه من الضروري أن يضطلع كل الفرقاء المعنيين   .أثبتت فعاليتھا في الوقاية من حوادث السير

ولألمم المتحدة  . بدورھم في مجال السالمة على الطرق، ال سيما المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
ق دور أساسي يمكن أن تؤديه بصفتھا منظمة تقف على مسافة واحدة في أي شراكة إقليمية للسالمة على الطر

والنجاح في بناء ھذه الشراكة سيكون أساساً صلباً للنجاح في تعزيز السالمة على الطرق في  . من الجميع
 19المنطقة وإنجازاً مھماً يعرض خالل االجتماع الوزاري المقبل لألمم المتحدة الذي سيعقد في موسكو يومي 

  .2009نوفمبر/تشرين الثاني 20و
  

وتلت العروض التي قدمھا المشاركون مناقشة حول ضرورة وجود شراكة للسالمة على الطرق،   - 19
  .تضم المجتمعات المحلية وضحايا حوادث السير

  
وخصص اليوم الثاني من ورشة العمل لبحث مشروع إقامة الشراكة من أجل السالمة على الطرق   - 20

 . ي، وقد توزع المشاركون على أربع مجموعات، تناولت نواحي مختلفة لھذه الشراكةفي المشرق العرب
بالذكر أن المبادئ التوجيھية لمجموعات العمل قد أرسلت إلى جميع المشاركين قبل الورشة ووزعت  والجدير

  .وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليھا كل مجموعة . عليھم في اليوم األول منھا
  

  الشراكة من أجل السالمة على الطرق في المشرق العربي  -دال
  

ناقشت المجموعة األولى حاجة المنطقة إلى استراتيجيات وخطط في مجال السالمة على الطرق،   - 21
وشددت المجموعة على ضرورة أن تشكل  . ودور الشراكة اإلقليمية في دعم إعداد ھذه الخطط وتنفيذھا

والجدير بالذكر أن بعض   .الطرق اإلطار األول لمشاريع الشراكة الوطنيةالخطة الوطنية للسالمة على 
البلدان قد وضعت خططاً للسالمة على الطرق، وأخرى ھي في طور تنفيذ ھذه الخطط، فيما ال تزال بلدان 

وضع خطط وأوصت المجموعة باعتماد نھج مشترك ل . أخرى في مرحلة العمل على وضع ھذه الخطط
  .طرقالسالمة على ال

  
وتناول المشاركون في المناقشة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشراكة من أجل السالمة على   - 22

ومن المسائل التي   .الطرق في المشرق العربي في المساعدة على وضع خطط وطنية للسالمة على الطرق
البيانات وتقييم التدابير في تطرقوا إليھا، طبيعة الصلة بين الخطط الوطنية ومشاريع الشراكة، وكيفية جمع 

في المملكة العربية السعودية واألردن  إطار الشراكة، وإمكانية تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة حالياً
في بلدان أخرى، وجدول وضع خطط للسالمة على الطرق في مختلف  رين والجماھيرية العربية الليبيةوالبح

واألنشطة التي تتضمنھا كإقامة مرافق تدريب، وتوفير تعليم  ،طبيعة ھذه الخطط،، واإلسكوابلدان منطقة 
أكاديمي خاص بالسالمة على الطرق، وتوفير اإلعداد المھني للموظفين الحاليين، والوسائل التي ستدعم من 

  .راكة األنشطة المقترحةخاللھا الش
  

المشرق العربي وناقشت المجموعة الثانية أھداف الشراكة من أجل السالمة على الطرق في   - 23
واتفق المشاركون على أن السالمة على الطرق ھي مسؤولية  . وأعضاءھا وھيكليتھا وطرق تمويلھا

ياتھا على ووتطرق المشاركون كذلك إلى أھداف الشراكة وأول  .مشتركة، تعني مختلف القطاعات والجھات
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ة بين القطاع الخاص والحكومات المديين القريب والبعيد، وإلى عضويتھا المحتملة والتوازن في العضوي
الوطنية واإلدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وإلى إدارة الشراكة وتنظيم عملھا، وإلى دور 

اإلدارة، (األعضاء أو الشركاء ومسؤولياتھم، وإلى كيفية تأمين التمويل الضروري لتسيير أعمال الشراكة 
والمشاريع على المستويين المحلي واإلقليمي، وإلى كيفية ضمان  وتنفيذ األنشطة) والشؤون اللوجيستسة، إلخ

  . استمرارية الشراكة في األجل الطويل
  

ي تومن المشاريع ال . وناقشت المجموعتان الثالثة والرابعة مشاريع الشراكة وأنشطتھا المحتملة  - 24
شبابية في المدارس تعنى  اقترحھا المشاركون تنظيم عرض دولي حول السالمة على الطرق، وتأسيس أندية

بالسالمة على الطرق، وتنظيم حملة لتشجيع استعمال حزام األمان، ودعم بناء القدرات لدى السائقين 
وا ستھدفة على مستوى كل مشروع، وأعدكما حدد المشاركون الشركاء المحتملين والبلدان الم . المحترفين

المشاريع المقترحة في وقت الحق، أما المشاريع وستستعرض كل  . نماذج استمارات للمشاريع المقترحة
  .الھامة فستقدم إلى فرقة العمل لتنظر فيھا

  
الشراكة من أجل السالمة على "فبما أن تسمية  . وأجريت مناقشات حول التسمية المقترحة للشراكة  - 25

اركون أن تشمل ، اقترح المشاإلسكواتقتصر على البلدان الواقعة في منطقة " الطرق في المشرق العربي
وطلب كذلك من المشاركين اقتراح المشاريع التي يمكن  . فريقياأالشراكة أيضاً منطقة الشرق األوسط وشمال 

اإلجراءات الواردة في الكتيبات الخاصة بالسالمة على الطرق واألدلة /للشراكة أن تنفذھا وفقاً للتوصيات
لمي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر، واالتحاد االتحاد العا اإلرشادية العملية التي أعدھا كل من

  .  العالمي للسيارات، والشراكة العالمية للسالمة على الطرق، والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية
  

وطلب من المشاركين أن يعددوا الحاجات الخاصة بالمنطقة، وأن يحدد كل منھم مدى ارتباط ھذه   - 26
كما تناول المشاركون الدور الذي يجب أن تؤديه .  يسية لحوادث السير في بالدهالحاجات باألسباب الرئ

الشراكة المقترحة في دعم المبادرات القائمة أو تصميم مبادرات جديدة أو الجمع بين الدورين، وعن 
، سكوااإلالمبادرات الناجحة أو الممارسات الجيدة المتوفرة والتي يمكن تطبيقھا في بلدان أخرى من منطقة 

وسئلوا أخيراً  . األنشطة التي يفترض أن تنفذھا الشراكة على المستويين المحلي واإلقليمي/وعن المشاريع
كيف يمكن للشراكة أن تجمع المعلومات المتعلقة بالسالمة على الطرق والممارسات الجيدة، وتنشرھا في 

  . المنطقة بأسرھا
  

  افتتاح ورشة العمل  -ثالثاً
  

محمد سعد الخارجي، مدير إدارة المرور والدوريات التابعة لوزارة الداخلية في قطر، رحب السيد   - 27
كما أمل أن تسھم القرارات   .بالمشاركين في الدوحة وشدد على أھمية موضوع السالمة على الطرق

والتوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل في إحداث تغييرات إيجابية في مستوى السالمة على الطرق في 
  .لمنطقة بأسرھاا
  

وأشار إلى  . ضافتھا لورشة العملت، حكومة دولة قطر على اساإلسكوا من وشكر السيد بسام العناني  - 28
 لإلسكواو  .أن حوادث السير تسبب خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة، وتوقع ضحايا معظمھم من الشباب

ة كتلك الرامية إلى إقامة شراكة من أجل دور رئيسي في تعزيز السالمة على الطرق ودعم مبادرات مختلف
  .السالمة على الطرق، وذلك وفقاً لما نصت عليه قرارات االمم المتحدة
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ألقى السيد أندرو بيرس، المدير التنفيذي للشراكة العالمية للسالمة على الطرق، كلمة أكد فيھا أن   - 29
 1.2والعالم حيث توقع حوادث السير سنوياً  واقع السالمة على الطرق قد بلغ مرحلة حرجة في بلدان المنطقة

وال يمكن وصف ھذه االزمة العالمية بالكارثة الطبيعية، بل ھي كارثة  . مليون قتيل وعدداً أكبر من الجرحى
  إذا  2030فھذه الحوادث يمكن أن تنخفض بحلول عام   .من صنع البشر، ويمكن بالتالي السيطرة عليھا

وأضاف بيرس أن الشراكة العالمية للسالمة على الطرق ھي فريق .  كة الالزمةما اتخذت اإلجراءات المشتر
عالمي من الخبراء كرسوا أنفسھم للعمل في مقدمة الساعين إلى تحقيق السالمة على الطرق، بالشراكة مع 

مة على ساسية للشراكة العالمية للسالوأشار إلى أن القوة األ . الحكومات ومجتمع األعمال والمجتمع المدني
الطرق تكمن في اإلصرار والقدرة على بناء شراكات فعالة بين أشخاص يودون المساھمة في تعزيز السالمة 

  .على الطرق في بلدان وبيئات مختلفة
  

للتنقيب واإلنتاج في الشرق " شل"وأعلن السيد راوول ريستوشي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة   - 30
أن ورشة العمل فتحت المجال أمام المشاركين لعدم الوقوف عند حدود  األوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين،

تعداد المآسي الناجمة عن حوادث السير، بل التقدم بخطى وثيقة نحو تحديد ما يلزم للعمل على مواجھة ھذا 
ستوشي أن من الممكن تخفيض يورأى ر.  التحدي عبر انفاذ القوانين، وتوفير التعليم، والھندسة السليمة

  .دالت حوادث السير، خاصة وأن بلداناً عديدة قد شھدت تطورات مشجعةمع
  

  اختتام ورشة العمل  -رابعاً
  

أطلق المنظمون الشراكة اإلقليمية للسالمة على الطرق وأعلنوا عن توصيات في ختام ورشة العمل   - 31
على استضافتھا لھذا كما أعربوا عن تقديرھم لجميع المشاركين وشكروا حكومة دولة قطر   .ھذه الورشة

  .الحدث
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  (*)المرفق
  

 قائمة المشاركين
 

  المتحدثين حسب الترتيب األبجدي  - ألف
  

  السيد عبد العزيز الغنام
  مدير الدراسات اإلستراتيجية

  الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
  ھيئة تطوير مدينة الرياض

  الرياض، المملكة العربية السعودية
  966-1-4161374: ھاتف

  966-50-0007728: ليويخ
  966-1-4883331: فاكس

 Alghannam@arriyadh.net: البريد اإللكتروني
  

  السيد عمر ملحم
  منسق إدارة الكوارث

  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر وجمعيات
  الھالل األحمر

  الھالل األحمر القطري
  قطرالدوحة، دولة 

  974-5591353: ھاتف
  974-4376934: فاكس

  amer.melhem@qrcs.org.qa: البريد اإللكتروني
   www.qrcs.org:اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد أندرو بيرس
  المدير التنفيذي

  (GRSP)السالمة على الطرق الشراكة العالمية من أجل 
  17، مقاطعة 1216جنيف، 

  جنيف، سويسرا
  +41-227304208: ھاتف

 Andrew.pearce@ifrc.org: البريد اإللكتروني
  

  السيد باسل شعبان
 سفير األمم المتحدة العالمي للشباب للسالمة المرورية

  على الطرق
  حدةالمملكة المتجي أل،  27أكسفورد  أ جنوبي 40

  +44-79-81181971: ھاتف
  +44-20-75048179: فاكس

 contact@basilshaaban.com: البريد اإللكتروني
 www.basilshaaban.com: اإلنترنتالموقع على 

  
  
  

  
  السيد بسام العناني

  مسؤول أول شؤون اقتصادية
  فريق النقل

  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
  بيت األمم المتحدة، رياض الصلح

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  961-1-978358: ھاتف
  961-1-981510: فاكس

  anani@un.org: البريد اإللكتروني
 www.escwa.org.lb: اإلنترنتموقع على ال
  

  السيد عماد حجرات
  مدير معھد المرور
  مديرية األمن العامِ

  وزارة الداخلية
  المملكة األردنية الھاشمية

  962-6-5633412: ھاتف
  962-77-7400010: خليوي
  962-6-5652884: فاكس

 hajarat_emad@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد محمد بن سعيد الخرجي
 مدير قسم الدوريات والمرور

  وزارة الداخلية
  دولة قطر

  974-4890666: ھاتف
  

  العميد محمد عبداهللا المالكي
  خبير بإدارة المرور والدوريات والمنسق العام للحملة

  حوادث الطرق الوطنية للوقاية من
  وزارة الداخلية في دولة قطر

  974 486 3030: ھاتف
 974 487 2494: فاكس

  mamaliki@qatar.net.qa: بريد إلكترونيال
  

  السيدة نيللي الغصيني
  رئيس جمعية الشباب العالمي للسالمة المرورية 

  على الطرق في لبنان   
  لشباب العالمية للسالمة على الطرقجمعية ا

  الجمھورية اللبنانية
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  961-3-955168: ھاتف
 nelliegh@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  السيد بيتر ألسنار

  خبير أقدم
  (GRSP) الشراكة العالمية من أجل السالمة على الطرق

  ھولندا
  +31-134690666: ھاتف
  +31-653930394: خليوي
  +31-134690202: فاكس

  pelsenaar@cs.com: البريد اإللكتروني
  

  وشيتريسالسيد راؤول 
  مدير عام شركة شل للشرق األوسط وجنوب آسيا والقوقاز

  شركة شل العالمية
  

  السيدة شوقية حميدان
  رئيسة قسم ھندسة إدارة المرور

  ارة العملوز
  مملكة البحرين 5.: ب.ص

  973-17545878: ھاتف
  973-39877745: خليوي
  973-17530989: فاكس

 Shawqia@works.gov.bh: البريد اإللكتروني
 

  الدكتور سيد جعفر حسين
  والجرحى فمنع العن/ستشار اإلقليمي لتعزيز الصحةالم
  والعجزة   

  منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
   (WHO EMRO) 

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  202-22765288: ھاتف
  20-10-1859573: خليوي
  202-22765000: فاكس

 hussains@emro.who.int: البريد اإللكتروني

   www.emro.who.int/vip:نتاإلنترالموقع على 
  السيد طاھر المحمودي

  مدير عام
  مديرية إدارة المرور

   الليبيةالعربية الجماھيرية 
  218-214806529: ھاتف
  218-912119373: خليوي
  218-214807300: فاكس

  traffic@lttnet.net: البريد اإللكتروني
    tahermahmoudi@yahoo.com 

  
  الدكتور وحيد الخاروصي

  رئيس قسم العظام وإعادة التأھيل
  ، مسقط3007: عنوان بريدي

  مسقط، سلطنة عمان
  968-99318765: خليوي
  968-24603829: فاكس

  wahidk@omantel.net.om: البريد اإللكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ممثلين عن الدول األعضاء في اإلسكوا  - باء

 
  

  مملكة البحرين
  

  السيد محمد النعيمي
  نائب المدير العام

  مديرية إدارة المرور
  إدارة المرور
  وزارة الداخلية

  973-17682824: ھاتف
  973-17687517: فاكس

  السيد عبد اهللا السرساوي
  مھندس 

  وزارة النقل
  المنامة 11170.: ب.ص

  973-17523425: ھاتف

 .القسم المعني
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  973-39977334: خليوي
  973-17533544:فاكس

  sarsawi@mot.gov.bh: البريد اإللكتروني
  

  )تابع( مملكة البحرين
  

  السيد موسى الدوسري
  قسم تعليم المرور رئيس

  وزارة الداخلية
  973-17683803: ھاتف
 973-17680132: فاكس

  
  السيد محمد يوسف
  وزارة الخارجية

  973-17686377: ھاتف
  973 -17687517: فاكس

  
  السيد ھاشم المدني

  مدير قسم الھندسة المدنية والھندسة المعمارية
  جامعة البحرين

  32038.: ب.ص
  973-17876637-17876180: ھاتف
  973-39445255: خليوي
  973-17684844-17780137: فاكس

 madanihshm@eng.uob.bh: البريد اإللكتروني
    madanihshm@eng.uob.bh 

  
  جمھورية مصر العربية

  
  ل الدين يحي السيداالسيد كم

  ر مديرية النقل في دائرة المرور في الجيزةمدي
  وزارة الداخلية

  20-37640122-12737711: ھاتف
  20-127377711: خليوي
  20-37498512: فاكس

  
  جمھورية العراق

  
  اللواء عصام حسن البلداوي

  مدير القسمِ التقنيِ، شرطة مرور
  المديرية العامة للمرور
  منطقة اليرموك، بغداد

  964-17742811: ھاتف
  964-7901828062: خليوي

 issam_alb@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد عرار الخطيب
  نائب رئيسِ قسم المرور

  وزارة الداخلية
  962-6-777353238: ھاتف

  
  السيدة أمل العالونة

  مھندسة مرور
  لدياتوزارة شؤون الب

  962-6-4641393: ھاتف
  962-79-6721552: خليوي
  962-6-4644214: فاكس

  Amal.Alawneh@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد زياد العقيلي
  مدير إدارة ھندسة السالمة المرورية

  وزارة شؤون البلديات
  962-6-4641393: ھاتف
  962-77-7694444: ويخلي

  962-6-4640404: فاكس
  ziad_elokaili@yahoo.com: البريد اإللكتروني

  
  السيد عصام شاه زاده

  رئيس قسم التوعية المرورية
  بلدية عمان الكبرى

  962-79-5987777: خليويھاتف 
  esam2010@yahoo.com: البريد اإللكتروني

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد عدنان شبيب

  مھندس نقل وتخطيط
  وزارة الشؤون البلدية والريفية

  11533الرياض،  50760.: ب.ص
  966-50-4276083: خليويھاتف 

  yahoo.comatshabeeb@: البريد اإللكتروني
  www.momra.gov.sa: اإلنترنتالموقع على 

  
  دولة الكويت

  
  السيد منصور الشمري
  رئيس قسمِ التصاريح
  الھيئة العامة للمرور

  71661: السالمية، الرمز 3.: ب.ص
  965-4832188: ھاتف
  965-9410100: خليوي

  wsuwsu@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد فيصل أحمد عيسى
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  مھندس
  المديرية العامة للمرور

  وزارة الداخلية
  965-66976383: خليوي

  eng_faisal@maktoob.com: البريد اإللكتروني
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  دويھي العقيد جوزيف
  المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

  وزارة الداخلية
  961-1-425250: ھاتف
  961-3-213581: خليوي
  961-1-394574: فاكس

  
  سلطنة عمان

  
  السيد خميس البطاشي

  وزارة الداخلية
  مسقط 600: ب س 383.: ب.ص

  968-99447879: ھاتف
  968-24510258: فاكس

  albattashi2004@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد عبد اهللا الجيالني
  مدير معھد السالمة المرورية

  الشرطة الملكية العمانية
  968-24510809: ھاتف
  968-99367408: خليوي

  www.rop.gov.om: اإلنترنتالموقع على 
  
  سيد سيف األغبريال

  خبير تربوي
  وزارة التربية

  968-24773016: ھاتف
  968-99381735: خليوي

  sys2020@hotmail.com: البريد اإللكتروني
 www.moe.gov.om: اإلنترنتالموقع على 

  
  دولة قطر

  
  عيد النعيميالسيد سيف س

  رئيس قسم التسجيل
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-4890666: ھاتف

  
  السيد إبراھيم بن عبد الرحمان الناصر

  الحملة الوطنية للوقاية من الحوادث المرورية
  وزارة الداخلية

  974-4890571: ھاتف
  974-5522220: خليوي
  974-4890571: فاكس

  مفتاحالسيد عبد اهللا خليفة ال
  مدير قسم العالقات العامة

  وزارة الداخلية
  974-4364459: ھاتف
  974 -4329724: فاكس

 akalmuftah@moi.gov.qa: البريد اإللكتروني
  

  السيد طالب راشد الدوعاني
  وزارة الداخلية القطرية

  
  السيد رياض أحمد محمد

  وقاية من الحوادث المروريةالحملة الوطنية لل
  وزارة الداخلية

  
  السيد رياض أحمد محمد

  الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق
  وزارة الداخلية

  974-890682: ھاتف
  974-5077790: خليوي
  974-4887173: فاكس

 r5077790r@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد فھد العبد اهللا
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5199921: ھاتف

  
  السيد جاسم محمد الباكر
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5551134: ھاتف
  974-4890539: فاكس

  
  السيد محمد يوسف المالكي
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-4890682: ھاتف
  974-5867749 :خليوي
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  974-4887173: فاكس
  

  السيد عبد اهللا علي الحربي
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5552815: ھاتف

  
  

  )تابع( دولة قطر
  

  السيد فيصل محمد الناصر
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5886251: ھاتف

  
  السيد إبراھيم ماجد العجالن

  قسم المرور والدوريات
  وزارة الداخلية

  974-4890579: ھاتف
  974-5151181: خليوي

  
  السيد محمد عبد الرحمن المصلح

  قسم المرور والدوريات
  وزارة الداخلية

  974-4890682: ھاتف
  974-6733004: خليوي

  
  السيد إبراھيم محمد الثابت
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5310918: خليوي

 2m2m2200@hotmail.com :البريد اإللكتروني
  

  السيد فاضل محمد السعدي
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-4890682: ھاتف
  974-5757559: خليوي
 4887173:  فاكس

  
  السيد محمد بشير حسن

  خبير
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5611437: ھاتف

 
  السيد تاجمال حسين ميرزا

  خبير فني
  قسم الشرطة الرئيسي

  وزارة الداخلية
  974-4608524: ھاتف
  974-5413708: خليوي

  
  

  السيدة روضة عبد الرحمن المطاوع
  قسم الشرطة والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-4890595: ھاتف
  974-5592992: خليوي

  
  السيدة سلوى جابر خليفة الفياض

  لدورياتقسم المرور وا
  وزارة الداخلية

  974-5546466-504044: ھاتف
  skubaisis@atel.com.qa: البريد اإللكتروني

  
  السيدة إلھام سالم الدوسري

  موظفة في قسم دراسات المرور
  قسم المرور والدوريات

  وزارة الداخلية
  974-5855067: ھاتف

  f2004lla@hotmail.com: نيالبريد اإللكترو
  

  السيد عبد اهللا محمد المريخي
  رئيس قسم المتابعة

  قسم التعاون العام، األمانة التنفيذية
  مجلس الوزراء

  ، الدوحة636.: ب.ص
  974-4329686: ھاتف
 974-5020208: خليوي
  974-4375850: فاكس

 muraikhi@cm.gov.qa: البريد اإللكتروني
  

  السيد نبيل خالد الروحي
  مھندس مرور أقدم

  ھيئة تخطيط وتنمية المدن
  الدوحة 3843.: ب.ص

  974-4955653: ھاتف
  974-5809061: خليوي

 nalrawi@up.org.qa: البريد اإللكتروني
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  السيد محمد عبده

  إختصاص سالمة مرورية
  ھيئة تخطيط وتنمية المدن

  الدوحة 3843.: ب.ص
  974-4955629: ھاتف
  974-5034570: خليوي

 mabdah@up.org.qa: البريد اإللكتروني
  
  

  )تابع( دولة قطر
  

  السيد عبد العزيز علي السادة
 رئيس قسم تفتيش المرور

  ھيئة األشغال العامة
  974-4282765: ھاتف
  974-5840663: خليوي

  
  السيد عماد حسن يوسف
  مھندس سالمة مرورية
  ھيئة األشغال العامة

  974-4282765: ھاتف
  974-6562120: خليوي

 .gov.qaeyousuf@ashghal: البريد اإللكتروني
  

  السيد جيھام إبراھيم الكواري
  مشرف تربية إجتماعية
  وزارة التعليم العالي

  الدوحة 1091.: ب.ص
  974-4881884-4362226: ھاتف
  974-5527317: خليوي

  
  السيد مسفر فيصل الشوشاني
  نائب مدير، تربية إجتماعية

  وزارة التعليم العالي
  974-4941441: ھاتف
  974-5504800: خليوي
  974-4941332 :فاكس

 gulfgallery@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد أحمد أحمد ميتا
  إختصاص تخطيط إجتماعي
  األمانة العامة لتخطيط التنمية

  974-4958862: ھاتف
  974-5901702: خليوي

 amenne@planning.gov.qa: البريد اإللكتروني

 www.planning.gov.qa: اإلنترنتالموقع على 
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  العميد فاروق الموصللي
  مدير قسم السالمة المرورية

  وزارة الداخلية
  963-115446606: ھاتف
  963-944217408: خليوي
  963-115412841: فاكس

 traffic.department@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد عبد اهللا سالم الكثيري
  مدير شؤون النقل البري

  الھيئة الوطنية للمواصالت
  971-24182106: ھاتف
  971-50-4612225: خليوي
  971-24492844: فاكس

 alkatheeri.a@nta.gov.ae: البريد اإللكتروني
  

  السيد سعد السعدي
  خبير سالمة مرورية

  قسم المرور
  ھيئة النقل والمرور في دبي

  دبي 35705.: ب.ص
  971-42065670: ھاتف
  971-503402636: خليوي
  420653730971: فاكس

 saad.alasady@rta.ae: البريد اإللكتروني
  saadalasady@hotmail.com 

  
  السيد حسين الحارثي

  رئيس قسم ھندسة المرور
  أبو ظبي

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد أحمد اليماحي
  ندسمھ

  وزارة النقل
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد جابر جاسم إبراھيم

  رئيس قسم إعادة تأھيل الطرق
  وزارة األشغال العامة

  دبي
  971-42125638: ھاتف
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  971-50-6544252: خليوي
  www.mopw.gov.ae: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد أحمد الشامسي

  ير المرورمد
  وزارة الداخلية

 أبو ظبي
  

  السيد صالح المريش
  وزارة الداخلية

  أبو ظبي
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  السيدة نانسي كارتر فوستر
  مستشار صحي أقدم
  القسم الصحي للوالية

  1-2026472435: ھاتف
 e.govfosternc@stat: البريد اإللكتروني

  
  الجمھورية اليمينة

  
  السيد عبد اهللا السفياني

  نائب وزير النقل

  وزارة  الداخلية
  967-1-260902-260901: ھاتف
  967-77-11011115: خليوي
  967-1-260902: فاكس

  moi@yemen.net.ye: البريد اإللكتروني
  لسيد علي المثار اإلريانيا

  قسم المنظمات اإلقليمية والدولية رئيس
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  967-1-250101: ھاتف
  967-73-3889291: خليوي

  alieryani78@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المنظمات الدولية والغير الحكومية  - جيم

  
  لسالمة المروريةحكمت ل/الجود

  
  السيدة راما إسحاق

  المدير العام
  المملكة األردنية الھاشمية

  962-65661831: ھاتف
  962-77-7352347: خليوي
  962-65661841: فاكس

 rishaq@orange.jo: البريد اإللكتروني
  

  آروسو
  

  السيد رياض دابو
  مدير تنفيذي
  يةآروسو الدول

  تونس 1000أف بورقيبة  45
  21671354740: ھاتف
  21671354578: فاكس
 21698240224: خليوي

  dabbo.riadh@voila.fr :البريد اإللكتروني
    aroso@aroso.org 

  www.aroso.orgاإلنترنتالموقع على 
  
  
  
  

 (ASIRT) المؤسسة الدولية للسفر اآلمن على الطرق
  

  السيد روشل سوبيل
 رئيس

  الواليات المتحدة األمريكية
  1-3019835252: ھاتف
  1-3019285224: خليوي
  1-3019833663: فاكس

 sirt.orgasirt@a: البريد اإللكتروني
  www.asirt.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  مؤسسة اإلمارات



  -17 -

  
  ميثاء الحبسي ةالسيد

  مديرة العالقات والتوعية العامة
  اإلمارات العربية المتحدة

  971-26988707: ھاتف
  971-50-2420202: خليوي
  971-26422840: فاكس

 malhabsi@emiratesfoundation.ae: البريد اإللكتروني
 www.emiratesfoundation.ae: اإلنترنتالموقع على 

  
  
  
  
  

  )تابع( مؤسسة اإلمارات
  

  نسرين صفير ةالسيد
  رئيسة العالقات والتوعية العامة

  أبو ظبي 111556.: ب.ص
  اإلمارات العربية المتحدة

  971-26988612: ھاتف
  971-50-6169633: خليوي
  971-2-6422840: فاكس

 nsfeir@emiratesfoundation.ae: البريد اإللكتروني
 www.emiratesfoundation.ae :اإلنترنتالموقع على 

  
  اإلتحاد الدولي للسيارات واالجتماعيات

  
  السيدة ريتا كوبريس

  مدير الحمالت والمناسبات لإلتحاد الدولي للسيارات
  واالجتماعيات   

  33-143125824: ھاتف
  33-688022545: خليوي
  44-8704580349: فاكس

 r.cuypers@fiafoundation.org: البريد اإللكتروني
  www.fiafoundation.org:اإلنترنتالموقع على 

  
 (GRSP) الشراكة الدولية للسالمة على الطرق

  
  السيدة سمر أبي رعد

  مستشار
  961-3-319866: خليوي
  961-1-563158: فاكس

 sabouraad@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

  اإلتحاد الدولي للنقل البري
  

  البعثة الدائمة لمنطقة الشرق األوسط
  

  السيد حيدر أوزكان
  المدير العام

  تحاد الدولي للنقل البرياال
  البعثة الدائمة لمنطقة الشرق األوسط

  90-2122849747: ھاتف
  90-5336488360: خليوي
  90-2122849759: فاكس

 haydar.ozkan@iru.org: البريد اإللكتروني
    istanbul@iru.org 

 www.iru.org :اإلنترنتالموقع على 
  

  السيدة لبنى الالمي
  مديرة مشروع

  (IRU) تحاد الدولي للنقل على الطرق اال
  البعثة الدائمة لمنطقة الشرق األوسط

  2122849747: ھاتف
  90-5357841415: خليوي
 90-2122748757: فاكس

 Lobna.AlLamii@iru.org: البريد اإللكتروني
  

 (KSTF)  الكويتية للسالمة المروريةالجمعية 
  

  السيد بدر المطر
  مدير تنفيذي

  965-4833492: ھاتف
  965-9857770-9250002: خليوي
  965-4810195: فاكس

  
  السيد يوسف العميري

  عضو تنفيذي في اللجنة
  965-4833492: ھاتف
  965-548453350-99667338: خليوي
 965-4810196: فاكس

  
  السيدة خلود النجار

  في اللجنة ورئيس اللجنة اإلعالمية عضو
  965-4816156: ھاتف
  965-197670111: خليوي

 kalnajjar@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

 (LASSA) الجمعية اللبنانية لمدرسة التوعية المرورية

  السيد فيكتور عبود
  سة التوعية المرورية عضو في الجمعية اللبنانية لمدر
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   (LASSA) 
  الجمھورية اللبنانية

  961-9-215775: ھاتف
  961-9-215775: فاكس

 lassa@lassanet.org: البريد اإللكتروني
  www.lassanet.org:اإلنترنتالموقع على 

  
 لقطريةالمؤسسة ا

  السيد فھد جمال الجابر
  مدير فريق

  5825.: ب.ص
  974-45411622: ھاتف
  974-5846663: خليوي
  974-4541190: فاكس

  faljaber@qf.org.qa: البريد اإللكتروني
  www.qf.org.qa: اإلنترنتالموقع على 

  المركز الدولي القطري للسالمة المرورية
  

  السيد كيث الين
  مدير السالمة المرورية

  5631932: ھاتف
  keithlane@hotmail.com: البريد اإللكتروني

  
  
  
  
  
  

  
  جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر  - دال

  
  السيد عبد الحميد المدني

  العمليات مدير
  جمعية الھالل األحمر الليبي
  الجماھيرية العربية الليبية

  21-8913726466 -8619099480: ھاتف
  218-913726466: خليوي
  218-619099420: فاكس

 A_M_Elmadani@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد محمد اسماعيل
  الميمسؤول إع

  جمعية الھالل األحمر األردني
  المملكة األردنية الھاشمية

  962-6-477314: ھاتف
  962-79-5207760: خليوي
  962-6-4750815: فاكس

  mohd_tarifi@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 www.jordanredcrescent.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد محمد سلوان

  منسق إداري للحوادث والكوارث
  جميعة الھالل األحمر اليمني

  الجمھورية اليمنية
  967-1-485416: ھاتف
  967-733630081 -771878723: خليوي

  wlan@ifrc.orgmohameds: البريد اإللكتروني
  

  السيدة نھال حفني
  ةمتطوع

  جمعية الھالل األحمر المصري
  جمھورية مصر العربية

  20-226703979: ھاتف
  20-10-2414163: خليوي
  20-226703967: فاكس

 Nehal.Hefny@egyptianrc.org: البريد اإللكتروني
  
  

   النعمةالسيد عبد اهللا
  اللجنة الطبية

  جمعية الھالل األحمر القطري
  دولة قطر

  974-4692149: ھاتف
  974-5536559: خليوي
  974-4691039: فاكس

  a70q@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  www.qrcs.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد فايز شكرجي

  مدرب إسعافات أولية
  جمعية الھالل األحمر اإلماراتي

  اإلمارات العربية المتحدة
  971-2-6996578: ھاتف
  971-554488453: خليوي
  971-2-6411748: فاكس

  faiz_shkrji@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

  مال اليافيالسيد حسن ك
  رئيس التدريب والتطوير
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  جمعية الھالل األحمر القطري
  دولة قطر

  974-4551083: ھاتف
  974-5530343: خليوي
  974-4678354: فاكس

  halyafi@qrcs.org.qa: البريد اإللكتروني
  www.qrcs.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد ليث صالح

  رئيس إدارة الكوارث
  جمعية الھالل األحمر العراقي

  جمھورية العراق
  964-7703045043: خليوي

 laith7691@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  
  

 الجمعية الملكية للتوعية الصحية
  

  السيدة نور دجاني
  العالقات الخارجيةمديرة 

  المملكة األردنية الھاشمية
  962-6-5541899: ھاتف
  962-77-7825345: خليوي
 962-6-5541898: فاكس

  ndajani@rhas.org.jo: البريد اإللكتروني
  rg.jowww.rhas.o: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد حنا بنات
  مدير المشاريع

  المملكة األردنية الھاشمية
  962-6-5541899: ھاتف
  962-77-6709796: خليوي

  hbanat@rhas.org.jo: البريد اإللكتروني
 owww.rhas.org.j: اإلنترنتالموقع على 

  
  (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  السيدة سھام السبع

  مساعدة فريق
  فريق النقل

  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
  بيت األمم المتحدة، رياض الصلح

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  961-1-978346: ھاتف
  961-1-981510: فاكس

  elsabeh@un.org: البريد اإللكتروني
  www.escwa.org.lb: اإلنترنتالموقع على 

  
  البنك الدولي

  
  السيد سعيد الدحدح

  إختصاصي سالمة مرورية
  كيةيمرالواليات المتحدة األ

  1-2024584634: ھاتف
  1-5714264020: خليوي
  1-2025223223: فاكس

  sdahdah@worldbank.org: لبريد اإللكترونيا
  (WHO) منظمة الصحة العالمية

  
  السيد ھاشم المصدح

  ممثل المملكة األردنية الھاشمية ورئيس البعثة
  المملكة األردنية الھاشمية

  61408، 61401: مقسم 962-6-5684651: ھاتف
  962-6-5667533: فاكس

 elmousaadh@jor.emro.who.int: البريد اإللكتروني
    who@jor.emro.who.int 

  www.emro.who.int/Jordan: اإلنترنتالموقع على 
  

 (YASA)  جمعية اليازا االجتماعية لتوعية للشباب
  

  السيدة منى خوري عقل
  رئيسة

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  961-5-452587: ھاتف
  961-3-800075: خليوي
  961-5-952587: فاكس

  mona@yasa.org: البريد اإللكتروني
  www.yasa.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد محمد قاسم
  صحفي خبير

  ممثل جمعية اليازا الدولية للسالمة المرورية العامة 
  في سوريا   

  دمشق، الجمھورية العربية السورية
  963-966-999773: خليوي
  963-11-4521396: فاكس

  mh.kasm@yahoo.com: البريد اإللكتروني
  www.yasasyria.org : اإلنترنتالموقع على 
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  المؤسسات التربوية  -ھاء
  

  جامعة قطر
  

  السيد عبد العزيز محمد صادق
  رئيس قسم النشاطات التربوية

  الدوحة 3825.: ب.ص
  دولة قطر

  974-5501315: ھاتف
  974-4888891: فاكس

 aazez@hotmail.com: البريد اإللكتروني
  

 البلقاء التطبيقيةجامعة 
  

  السيدة لينا شبيب
  مساعدة بروفسيور

  المملكة األردنية الھاشمية
  962-6-489245: ھاتف
 962-77-215539: خليوي

 linash@nets.com.jo: البريد اإللكتروني
    shbeeb3@yahoo.com 

  
  
  
  

  )أ و م(جامعة تكساس 
  

  السيدة ساندرا تآكر
  موظفة مكتبة النقل

  دولة قطر
  974-4230041: ھاتف
  974-4230011: فاكس

  tucker@tamu.edu-s: البريد اإللكتروني
  

  السيد ھاورد ھانلي
  دولة قطر

  974-4230178: ھاتف
  974-5635673: خليوي
  974-4230011: فاكس

  Howard.Hanley@qatar.tamu.edu: البريد اإللكتروني
  

  السيدة كارول طومسون
  مديرة مكتبة تاموق

  974-4230041: عناية
  974-4230011: فاكس

  carole@tamu.edu : البريد اإللكتروني
  

  القطاع الخاص  - واو
  

  شركة شل العالمية
  

  السيد بول تايلور
  شؤون مؤسسية

  ھولندا
  31-703772603: ھاتف
  31-652511244: خليوي

  p.taylor@shell.com: البريد اإللكتروني
  www.shell.com: اإلنترنتالموقع على 

  

  السيد أحمد مختار
  المدير اإلقليمي للعالقات، الشرق األوسط والقوقاز وشمال

  آسيا   
  اإلمارات العربية المتحدة، دبي
  971-44054712: ھاتف
  971-43293311 :فاكس
  971-50-6512689: خليوي

  ahmed.mokhtar@shell.com: البريد اإللكتروني
   www.shell.com:اإلنترنتالموقع على 

  السيد أندي براون
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 المدير الوطني
  شل قطر

  3747.: ب.ص
  ة قطرالدوحة، دول

  
  السيد رافي باغدجيان

  نائب مدير العالقات العامة
  شركة شل للخدمات في قطر

  الدوحة 3747.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4957440: ھاتف
  974-5895077: خليوي
  974-4957779: فاكس

  rafi.baghdjian@shell.com: البريد اإللكتروني
  www.shell.com: اإلنترنتعلى الموقع 

  
  
  

  )تابع( شركة شل العالمية
  

  السيد سيمون بوريك
  مدير العالقات

  W.L.Lشركة شل للخدمات في قطر 
  برج المرقاب، الطابق األول

  الدوحة 3747.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4957740: ھاتف
  974-6788447: خليوي
  974-4957779: فاكس

  simon.buerk@shell.com: البريد اإللكتروني
 www.shell.com/qatar: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد وليم شاند

  لوجستيات، ومستشار صحي وتأمين
  المتحدة GTLشركة شل 

  الدوحة 3747.: ب.ص
  974-5882847: ھاتف

   william.shand@shell.com:البريد اإللكتروني
  

  السيدة نرين علوي
  المدير الوطني للعالقات
  شركة شل في مصر

  جمھورية مصر العربية
  20-222904111: ھاتف
  20-12-2385887: خليوي

  20-2229011121: فاكس
  Nerine.elwy@shell.com: ترونيالبريد اإللك

  www.shell.com: اإلنترنتالموقع على 
  

  السيد ياسر حسان
  مستشار عمليات سالمة مرورية

  شركة شل في مصر
  مصر الجديدة، القاھرة

  الھريرة 2681.: ب.ص
  لعربيةجمھورية مصر ا

  20-222920717: ھاتف
  20-10-1718371: خليوي
  20-222901121: فاكس

  Yasser.Hassan@shell.com: البريد اإللكتروني
  www.shell.com: اإلنترنتالموقع على 

  
  
  
  

  السيد يوسف حامد
  نمية المستدامةمستشار الت

  شركة شل في ليبيا
 الجماھيرية العربية الليبية

  218-214843001: ھاتف
  218-214843018: فاكس

 Youssef.Hammad@shell.com: البريد اإللكتروني
   .comwww.shell:اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد دايف ستيوارت
  مدير دعم األعمال

  شركة شل المتحدة في الكويت
  دولة الكويت

  965-22438640: ھاتف
  965-96744656: خليوي
  965-22438660: فاكس

 dave.stuart@shell.com: البريد اإللكتروني
  www.shell.com:اإلنترنتالموقع على 

  
  السيدة مھيتات شمس الدين

  مستشارة عالقات
  شركة شل في أبو ظبي

  أبو ظبي 46807.: ب.ص
  اإلمارات العربية المتحدة

  971-2-6148721: ھاتف
  971-50-6141190: خليوي
  971-2-6333640: فاكس
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 mahitab.shamseldin@shell.com:البريد اإللكتروني
  www.shell.com:اإلنترنتالموقع على 

  السيد معتصم الصريري
  ستثمارات االجتماعيةاال مدير

  شل للتنمية
  مسقط، سلطنة عمان

  968-24565925: ھاتف
  968-99365528: خليوي
  968-24565905: فاكس
 sariri@shell.com-mutasim.al-al: يد اإللكترونيالبر

  www.shell.com/oman:اإلنترنتالموقع على 

  السيدة ناتالي راش
  رئيس فريق التوظيف

  شركة شل قطر للخدمات
  الدوحة 3747.: ب.ص
  لة قطردو

  974-4957429: ھاتف
  974-495778: فاكس

  nathalie.rush@shell.com: البريد اإللكتروني
  www.shell.com:اإلنترنتالموقع على 

  أوكسي ،شركة النقط القطرية المحدودة
  

  ياجلالسيد علي جاسم الس
  مستشار بيئي أقدم

  الدوحة 22611.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4459476: ھاتف
  974-5501739-717- 553: خليوي
  974-4459555: فاكس

 saigel@oxy.com-ali_al: البريد اإللكتروني
  

  سمارت فيجين انترناشيونال
  

  السيد غسان ضبان
  مدير إداري

  ارات العربية المتحدةاإلم
  972-4-2979990أو  61-92255452: ھاتف
  61416628138أو  971-50-6442710: خليوي

 smartvme@eim.ae: البريد اإللكتروني
    gd@roadsafetyperth2007.com 

  www.roadsafetyperth2007.com :إلنترنتاالموقع على 
  

  (.TRL Ltd) مختبر لجان الطرق البريطاني
  

  السيد جايمس كاسل

  مستشار سالمة مرورية أقدم
  389، مبنى 319، مجمع 1912شارع 

  المنامة، مملكة البحرين
  973-36758864: ھاتف

 jcastle@trl.co.uk: نيالبريد اإللكترو
 www.trl.co.uk: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد سيمون البت

  مدير إقليمي
  (TRL)مختبر لجان الطرق البريطاني 

  اإلمارات العربية المتحدة
  مطار دبي، المنطقة الحرة 54845.: ب.ص

  971-46091066: ھاتف
  971-50-9719423: خليوي
  971-46091067: فاكس

 slabbett@trl.ae: البريد اإللكتروني
  www.trl.co.uk: اإلنترنتالموقع على 

  
  
  
  

  شركة أرامكو السعودية
  

  السيد أحمد الشغاير
  دارةمدير إ
  ستراتيجيةالمة المرورية االالس

  المملكة العربية السعودية
  966-38721894: ھاتف
  966-50-3820718: خليوي
  966-38737335: فاكس

 ahmed.sughaiyer@aramco.com: البريد اإللكتروني
  

 الشركة القطرية المتحدة لعمليات للغاز
  
  سيدة راشال شياردال

  مسؤولة العالقات
  دولة قطر

  974-4736086: ھاتف
  974-5884509: خليوي
  974-4766628: فاكس

 rsheard@qatargas.com.qa: البريد اإللكتروني
 s.comwww.qatarga: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد عبد اهللا الحجي
  مدير العالقات العامة

  دولة قطر
  974-4736086: ھاتف
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  974-4766628: فاكس
 ahijji@qatargas.com: البريد اإللكتروني

  www.qatargas.com: اإلنترنتالموقع على 
  
  سيد فردريك جريسال

  رئيس السالمة المرورية
  دولة قطر
  974-5879161: خليوي
  974-4736598: فاكس

 fguirguis@qatargas.com.qa: البريد اإللكتروني
  www.qatargas.com:اإلنترنتالموقع على 

  
  لسيد أتول سرنيفازا

  إختصاصي برامج أقدم
  سالمة مرورية، قسم النوعية البيئية

  ، الدوحة22666.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4736845: ھاتف
  974-5883749: خليوي
  974-4736598: فاكس

  asriva@qatargas.com.qa:البريد اإللكتروني
 www.steerclub.org: نترنتاإلالموقع على 

        www.qatargas.com 
  )تابع( الشركة القطرية المتحدة لعمليات للغاز

  
  السيد سوداريزانس سابرامانيان

  مساعد تقني أقدم
  نادي ستيير
 دولة قطر

  974-4737885: ھاتف
  974-5941787: ليويخ

  974-4737746: فاكس
 ssubrama@gatargas.com.qa: البريد اإللكتروني

 www.qatargas.com: اإلنترنتالموقع على 
  

  السيدة نيثا ساتييش
  مساعدة إدارية

  الدوحة 22666.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4736043: ھاتف
  974-5590284: خليوي
  974-4736598: فاكس

 nsatheesh@qatargas.com.qa: البريد اإللكتروني
 www.qatargas.com.qa: اإلنترنتالموقع على 

  
  يةالسعود، شيفرون

  
  السيد عبد الرحمن المطيري

  مسؤول أول للنقل
  الكويت
  965-23951171: ھاتف
  965-65120912: خليوي
  965-23951673: فاكس

 mutaias@chevron.com: البريد اإللكتروني
  

 (FZE) شركة سايف درايف
  

  السيد بوب كونفيرتي
  المدير الوطني

  دولة قطر
  974-5593125: خليوي

 bob.coventry@safedriveint.com: البريد اإللكتروني
 www.safedriveint.com: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد دايفيد واين

  مدير أعمال التنمية
  ت العربية المتحدةدولة اإلمارا

  971-42045650: ھاتف
 971-50-5502852: خليوي

 wayn.fee@safedriveint.com: البريد اإللكتروني
 www.safedriveint.com: اإلنترنتالموقع على 

  طوير البترولالشركة العمانية لت

  
  السيد كريستوفر إيفانز

 مستشار أقدم للسالمة المرورية على الطرق
  سلطنة عمان

  968-24676616: ھاتف
  968-96180825: خليوي
  968-24673145: فاكس

 Christopher.Evans@pdo.co.om: البريد اإللكتروني
 www.pdo.co.om: نترنتاإلالموقع على 

  
  السيد حامد العسري

  للسالمة المرورية على الطرقمستشار تعاون 
  سلطنة عمان

  968-24676446: ھاتف
  968-99310080: خليوي
  968-24673145: فاكس

 .AS.Esry@pdo.co.omHamed: البريد اإللكتروني
 www.pdo.co.om/pdoweb: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد نعمان علي

 HSEمدير 
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  ، مسقط100ب س  81.: ب.ص
  سلطنة عمان

  968-99338776: ھاتف
  968-99899680: خليوي
  968-24673715: فاكس

 www.pdo.co.om/pdoweb: اإلنترنتالموقع على 
 

  السيد حامد سليمان
  مستشار سالمة مرورية

  ، مسقط100ب س  81.: ب.ص
  سلطنة عمان

  968-99222501: ھاتف
 www.pdo.co.om/pdoweb: اإلنترنتالموقع على 

  
  القيادةالشركة اإلماراتية لتعليم 

  
  السيد مصطفى محسن
  مدير الجودة والنوعية

  اإلمارات العربية المتحدة
  971-25027182: ھاتف
  971-50-6911200: خليوي
  971-25510227: فاكس

 mustafa@edcad.ae: البريد اإللكتروني
  

  )تابع( الشركة اإلماراتية لتعليم القيادة
  

  ورج زاخمالسيد ج
  رئيس وحدة المتابعة والتنسيق

  اإلمارات العربية المتحدة
  971-25027249: ھاتف
  971-50-1295868: خليوي
  971-2-5513598: فاكس

  george@edcad.ae:البريد اإللكتروني
 
 للتوزيع) أف أم سي ج(
  

  السيد ھاردي روليدا
  رية في الخليجمدير السالمة المرو

  اإلمارات العربية المتحدة
  971-48815552: ھاتف
  971-50-2402309: خليوي
  971-48813523: فاكس

 Hardy.roleda@unilever.com: البريد اإللكتروني
 nilever.comwww.u: اإلنترنتالموقع على 

 
 جويةالشركة المنتجات 

  

  السيد بول ولدودش
  مدير شركة المنتجات الجوية

  المملكة المتحدة
  44-7767311065: خليوي

  WALDOCHP@airproducts.com: البريد اإللكتروني
 www.airproducts.com: اإلنترنتالموقع على 

  
  السيد نيجيل جيبسون

 إدارة ھندسية
  دولة قطرالدوحة،  55294.: ب.ص

  974-4572601: ھاتف
 www.airproducts.com: اإلنترنتالموقع على 

  
GHD Global 

  
  السيد عمر عطا اهللا

  قلمدير السالمة المرورية والن
  مدينة بالزا، مبنى السعد، الدوحة

  الدوحة 14352.: ب.ص
  دولة قطر

  974-4289529: ھاتف
  974-5120690: خليوي
  974-4446127: فاكس

 omar.atallah@ghd.com.au:البريد اإللكتروني
 www.ghd.com.au: اإلنترنتالموقع على 

  
 (DHL) شركة البريد السريع

 
  السيد توماس بال

  مدير السالمة الصحية والبرامج
  مسقط 114رمز بريدي  350.: ب.ص

 سلطنة عمان
  968-24561356: ھاتف
  968-99843407: خليوي
  968-24565452: فاكس

 Thomas.ball@btblogistics.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد واين تيايت
 HSEمدير 

  بھوان للبريد السريع
  مسقط 114رمز بريدي  350.: ب.ص

 سلطنة عمان
  968-24564939: ھاتف
  968-99899680: خليوي
  968-24565452: فاكس

 tait@btblogistics.comwayne.: البريد اإللكتروني
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 سيارات الفولفوشركة 

  
  السيدة روال بيروتي

  مديرة التسويق اإلقليمية
  شركة الفولفو عبر البحار، مكتب الشرق األوسط

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  971-43318900: ھاتف
  971-50-6569490: خليوي
  971-43316400: فاكس

 rbeiruty@volvocars.com: البريد اإللكتروني
  

TSTN المتحدة 
  

  السيد محمود الكاتب
 مدير إدارة

  المملكة المتحدة
  44-11-89863331: ھاتف
  966-578445098: خليوي
  44-79008112: فاكس

 tstnltd@aol.com: البريد اإللكتروني
  
  
  
  
 

  دوماسكو شركة
  

  السيد إسالم أحمد
  مدير تنفيذي للمبيعات

  دولة قطر
  974-44246859: ھاتف
  974-6857463: خليوي
  974-44581579: فاكس

 Islam.Ahmed@domasco.com.qa: البريد اإللكتروني
 www.domasco.com.qa: اإلنترنتالموقع على 

 
  السيد أدريان سانجى

  مدير المبيعات والتسويق
  دولة قطر

  974-4246855: ھاتف
  974-45847842: خليوي
  974-44581579: فاكس

 adrian.sanage@domasco.com.qa: البريد اإللكتروني
 www.domasco.com.qa: نترنتاإلالموقع على 

  
  السيد بانكاج برادو

 مساعد مدير المبيعات المنتوجات البحرية
  شركة الدوحة الخدماتية للتسويق

  الدوحة 1427.: ب.ص
 دولة قطر

  974-4246800: ھاتف
  974-5913396: خليوي
  974-4477710: فاكس

 pankaj.bradu@domasco.com.qa: البريد اإللكتروني
 www.domasco.com.qa: اإلنترنتالموقع على 

  
 القطرية للبترول

 
  السيد حسام عبد الرحمن

 HSEمنسق 
  الدوحة) س ك ب( 46.: ب.ص

  974-5470320: خليوي
  974-4138400 :فاكس

 abdelrahman@qp.com.qa-h: البريد اإللكتروني
 www.qp.com.qa: اإلنترنتالموقع على 

  
  مركز حامد للتعاون الطبي

  
  السيد محمد شاكر الخنيسي

  مدير العمليات
  الطبيةمركز خدمات الطوارئ 

  دولة قطر
  974-5548002: خليوي

 mkhanissi@hmc.org.qa: البريد اإللكتروني
  

  السيد ملكوم بيري
  مساعد مدير تنفيذي، قسم الطوارئ

 دولة قطر
  974-5847675: ھاتف

 ry@hmc.org.qamper: البريد اإللكتروني
  

  السيد عبد الناصر الدجاني
  منسق خدمات الطوارئ الصحية في المنطقة الجنوبية

  دولة قطر
  974-5548003: خليوي

 aaldajani@hmc.org.qa: البريد اإللكتروني
  السيد جواد المطاوع

  مھندس مدني
  974-5894810: خليوي
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 mottuajawad@yahoo.com: لكترونيالبريد اإل
  

  السيد جولي أورورك
  مھندس مرور

  الدوحة، دولة قطر 3747. ب.ص
  974-5420820: ھاتف

  julieo_rourke@hotmail.com  : البريد اإللكتروني
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  نوادي السيارات والسياحة  - زاي
  

  النادي اليمني للسياحة والسيارات
 

  السيد عبد السالم الحمادي
  المدير العام
ـ    متر 60طريق ال

  صنعاء 19406.: ب.ص
  الجمھورية اليمنية

  967-1-440305-441351: ھاتف
  967-967/733720007-777703058 :خليوي

  712009366-967  
  967-1-441157: فاكس

 ycta@universalyemen.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد أحمد الشيباني
  مساعد مدير

  الجمھورية اليمنية
  967-1-440305: ھاتف
  967-712009366: خليوي
  967-1-44157: فاكس

  ycta@universalyemen.com: البريد اإللكتروني
  

  السيد سامي األنسي
 رئيس التخطيط والتنمية

  الجمھورية اليمنية
  967-1-440305: ھاتف
  967-712009366: خليوي
  967-1-44157: فاكس

 ycta@universalyemen.com: البريد اإللكتروني
  

   ارات والسياحة في الجمھورية اللبنانيةالنادي الدولي للسي
   (ATCL)  
  

  السيد جاك صالحة
  نائب رئيس 

  الجمھورية اللبنانية
  961-9-640567: ھاتف
  961-3-290774: خليوي
  961-9-640579: فاكس

  atcl@inco.com.lb: البريد اإللكتروني
 www.atcl.org: اإلنترنتالموقع على 

  
  
  
  

  نادي السيارات والسياحة في الجمھورية العربية السورية
  

  السيد بولس ميغاربان
  رئيس
  963-212247272: ھاتف
  963-944443355: خليوي
  963-212234040: فاكس

 touring@net.sy: البريد اإللكتروني
  

  النادي الملكي للسيارات في المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد حسن عالء الدين
  مدير إداري

  المملكة األردنية الھاشمية
  470: مقسم 962-6-5850626: ھاتف
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  962-79-5529707: خليوي
  962-6-5818131: فاكس

 gm@racj.com: البريد اإللكتروني
  

  والسياحة في دولة اإلمارات العربيةلسيارات نادي ا
  المتحدة   
  

  السيد وليد ساريس
  مدير 
  أبو ظبي 27487.: ب.ص

  اإلمارات العربية المتحدة
  971-26212175-42284019: ھاتف
  971-50-6673885: خليوي

 walid@atcua.ae: البريد اإللكتروني
  

  ي للسيارات في الجمھورية العربية السوريةالنادي الدول
  

  السيد وليد شعبان
  رئيس

  (ACS)النادي الدولي للسيارات 
  الجمھورية العربية السورية

  963-112317745: ھاتف
  963-944220048: خليوي
  963-112317744: فاكس

  net.org-syraut@scs: البريد اإللكتروني
  www.syrianautomobileclub.org :اإلنترنتالموقع على 

 


