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 المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  

  تقريـر
  

  الوسائط في منطقة اإلسكوامتعدد الاجتماع خبراء بشأن النقل الدولي 
  2007أيلول/سبتمبر  6- 4رة، القاھ

  

  موجـز
  

دولي    ل ال أن النق راء بش اع خب كوا) اجتم يا (اإلس ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص دت اللجن عق
ن  رة م ي الفت اھرة ف ي الق كوا، ف ة اإلس ي منطق ائط ف دد الوس ى  4المتع بتمبر  6إل ر  . 2007أيلول/س ونظ

ي  راء ف ال االاالخب ى جدول أعم ود المدرجة عل اع.لبن ائج   جتم وجزاً للنت ر عرضاً م ذا التقري ويتضمن ھ
اع والمشاركون،  ا االجتم ي تناولھ م الموضوعات الت ذة عن أھ اع ونب ا االجتم والتوصيات التي خلص إليھ

ة.  ة االفتتاحي ي  وعن الجلس دة ف ة المنعق ة الختامي ي الجلس وجز ف ذا العرض الم ون ھ د المجتمع د اعتم  وق
 . 2007أيلول/سبتمبر  6
 

دد الوسائط للبضائع في    دولي المتع ل ال اق النق ة لمشروع اتف ى المسودة الثاني ركزت المناقشات عل
ي و ي المشرق العرب ل ف ل المتكام ام النق ات نظ ذه بشأن بعض مكون م تنفي ا ت ة م تعراض ومناقش جرى اس

اق السكك ا ي، واتف ة المشرق العربي (إتسام)، وھي: اتفاق الطرق الدولية في المشرق العرب ة الدولي لحديدي
  في المشرق العربي، واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، وسالمة المرور على الطرق. 

  
داد الصيغة    كوا إع ن اإلس ب م ان الطل ا ك ل أھمھ دة توصيات، لع اد ع ى اعتم اع إل وخلص االجتم

دھا  ل المزمع عق ة النق دورة التاسعة للجن ى ال  2008في شباط/فبراير النھائية لمشروع االتفاق لعرضه عل
ة  ة الخامس دورة الوزاري ي ال وزاري ف توى ال ى المس ه عل ع علي اده والتوقي م اعتم ن ث ه وم ة علي للموافق

  .2008والعشرين لإلسكوا المزمع عقدھا في نيسان/أبريل 
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  مقدمة
  

يا   -1 ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي م المتحدة، نظمت اللجن  )اإلسكوا(ضمن نطاق خطة عمل األم
ك ة اإلس ي منطق ائط ف دد الوس دولي المتع ل ال أن النق اً بش ارع  وا. اجتماع ف، ش دق تريوم ي فن اع ف د االجتم عق

ال  . 2007أيلول/سبتمبر  6-4الخليفة المأمون بمصر الجديدة، القاھرة، في الفترة  داد جدول أعم م إع وكان قد ت
رة  ي الفت روت ف ي بي دت ف ي انعق ة والت ا الثامن ي دورتھ ل ف ة النق يات لجن ى توص اًء عل اع بن   االجتم

 .2007آذار/مارس  27-29
  
دد الوسائط للبضائع ن الموضوع الرئيسي الذي ناقشه االكا  -2 دولي المتع ل ال جتماع ھو مشروع اتفاق النق

ل  في المشرق العربي.  ة النق ة للجن دورة الثامن اق إلى ال وكانت اإلسكوا قد قدمت المسودة األولى لمشروع االتف
روت في  دت في بي دول األعضاء والتي أوصت بإرسال ا 2007آذار/مارس  29-27التي انعق ى ال لمسودة إل

د أقصاه  و  30إلبداء مالحظاتھا في موع دول األعضاء، أعدت  . 2007حزيران/يوني ى مالحظات ال اًء عل وبن
ة في  . 2007آب/أغسطس  1اإلسكوا المسودة الثانية لمشروع االتفاق في  ذه المسودة الثاني د تمت مناقشة ھ وق

  كافة المالحظات المكتوبة والشفھية على مواد االتفاق. عتباروتم األخذ في اال االجتماع بالتفصيل،
  
ة االفتتا  -3 اركون، والجلس اع والمش ا االجتم ي تناولھ م الموضوعات الت ر أھ ذا التقري رز ھ م ويب ة وأھ حي

  جتماع.التوصيات الصادرة عن اال
  

  توصيات االجتماع  -أوالً 
  
 وجه االجتماع إلى الجھات المعنية التوصيات التالية:  -4
  

  ورعايتھا الكريمة لھذا االجتماع؛ شكر المجتمعون جمھورية مصر العربية على استضافتھا  (أ)  
  

  اتفاق النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي:  (ب)  
  

دولي  المجتمعونأشاد   )1(     ل ال اق النق داد مشروع اتف راء اإلسكوا في إع بجھود فريق النقل وخب
ذا المتعدد الوسائط  ة) وفي إدارة ھ ى والثاني للبضائع في المشرق العربي (المسودتين األول

اق  واد االتف ة م تعراض كاف ك اس ي ذل ا ف ال، بم ابي وفع كل إيج اع بش تھا االجتم ومناقش
ذ في اال ة بالتفصيل واألخ ادات العربي دول األعضاء والمنظمات واالتح ار مالحظات ال عتب

ذا الصدد. والخبراء واالستشاريين والرد على كاف د  ة االستفسارات التي طرحت في ھ وأك
ل باإلسكوا بشأن  المجتمعون ة النق ة للجن على ضرورة استكمال تنفيذ توصيات الدورة الثامن

اق  ة لمشروع االتف ھذا االتفاق، ال سيما الطلب من فريق النقل باإلسكوا إعداد الصيغة النھائي
ى م عرضھا عل ن ث دول األعضاء وم ى ال الھا إل ع  وإرس ل المزم ة النق عة للجن دورة التاس ال

باط/فبراير  ي ش دھا ف وزاري،  2008عق توى ال ى المس ا عل داً العتمادھ ا تمھي ة عليھ للموافق
كوا ا رين لإلس ة والعش ة الخامس دورة الوزاري ي ال ا ف ع عليھ ي والتوقي دھا ف ع عق لمزم

  ؛2008نيسان/إبريل 
  

ة  )2(     ى الطلب من اإلسكوا مخاطب ة في  أكد المجتمعون عل دول العربي ة ال ة لجامع ة العام األمان
ة  ادات العربي دول األعضاء والمنظمات واالتح أقرب فرصة ممكنة، مع إرسال نسخة إلى ال
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ذلك حسب  ذات العالقة بھذه المخاطبة.  ام ب ى القي كذلك حث المجتمعون الدول األعضاء عل
ا ة للرغبتھ ة العام ة األمان و إحاط ة ھ ذه المخاطب ن ھ دف م دول األعضاء .  والھ ة وال جامع

علماً بالجھود المبذولة والتقدم المحرز في دراسة وإعداد ومناقشة مشروع  والجھات المعنية
ية ( ك التوص ي ذل ا ف كوا، بم ار اإلس ي إط اله ف ه أع ار إلي اق المش اله 1االتف   ) أع

اً من حيث ا ا قريب ة لمشروع االوما يتوقع أن ينتج عنھ اد الصيغة النھائي اق، واعتم د تف لتأكي
اً ال على أھمية توحيد الجھود لتالفي أي ازدواجية قد تحدث في العمل  سيما وأنه يجري حالي

دول  ة ال ة لجامع ة العام تشكيل لجنة عمل فنية إلعداد مشروع اتفاق مماثل ضمن إطار األمان
ك المت العربية.  دول وتل ع كذلك، الطلب من األمانة العامة االستفادة من الجھود المنجزة لل وق

س وزر ى صعيد مجل رار عل اذ ق ل اتخ كوا، بأم ار اإلس اً ضمن إط تكمالھا قريب ل ااس ء النق
م يدعو إلى استكمالھا حتى يعتمد االالعرب يدعم ھذه الجھود و تفاق في إطار اإلسكوا ومن ث

رار ى صعيد ق م عل ا ت ت ايمكن العمل على توسيع نطاقه ليشمل كافة الدول العربية، أسوة بم
ى  ابقة المجلس عل ابقة والتي تضمنت الترحيب بإنجازات اإلسكوا الس دة سنوات س مدى ع

رق  ات الط ي، واتفاق رق العرب ي المش ل ف ل المتكام ام النق ي لنظ ار المنھج ة باإلط المتعلق
ل والتجارة،  والسكك الحديدية، والنقل البحري، وموضوع تشكيل اللجان الوطنية لتسھيل النق

  العربية غير األعضاء في اإلسكوا؛تشمل باقي الدول والدعوة إلى توسيع العمل بھا ل
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي:  (ج)  
  

 الطلب من الدول األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاق بعد، اإلسراع في عملية االنضمام؛  )1(    
  

اإلسراع  الطلب من الدول األعضاء التي وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه حتى تاريخه،  )2(    
 ؛ المعتمدةفي التصديق عليه ومن ثم البدء بتنفيذ خطة العمل 

 
ً وفق همتابعة تنفيذلطلب من الدول األطراف في االتفاق ا  )3(      .خطة العمل المعتمدةل ا

  
  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي:  (د)  

  
 بعد، اإلسراع في عملية االنضمام؛الطلب من الدول األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاق   )1(    

  
الطلب من الدول األعضاء التي وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه حتى تاريخه، اإلسراع   )2(    

 ؛ المعتمدةفي التصديق عليه ومن ثم البدء بتنفيذ خطة العمل 
 

ً وفق همتابعة تنفيذالطلب من الدول األطراف في االتفاق   )3(      .خطة العمل المعتمدةل ا
  

  )(  :اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة  
  

ات الطلب من الدول األ  )1(     ذ متطلب ة من أجل تنفي اذ اإلجراءات المطلوب ى اتخ عضاء العمل عل
 تسھيل النقل والتجارة؛ 

  
اء   )2(     دليل إنش اد ب ى اآلن االسترش ة حت اً وطني م تنشئ لجان ي ل دول األعضاء الت ن ال ب م الطل

ام اللجان الوطنية  لتسھيل النقل والتجارة في دول منطقة اإلسكوا، الذي أعدته اإلسكوا في ع
 ، واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا إلنشاء ھذه اللجان؛2003
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ق وضع   )3(     ا عن طري الطلب من الدول األعضاء التي أنشأت لجاناً وطنية المسارعة في تفعيلھ
ة لكل من ه اإلسكوا في واعتماد خطط عمل تنفيذي ذي تقدم ي ال دعم الفن تفادة من ال ا واالس ھ
 إعداد خطط العمل وتفعيل اللجان؛

  
ا يخص إنشاء أو   )4(     الطلب من اإلسكوا االستمرار بتقديم الدعم الفني للدول األعضاء في كل م

 تفعيل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة. 
  

  سالمة المرور على الطرق:  (و)  
  

ة بشأن تحسين دعوة ال     م المتحدة للتنمي اون في مشروع األم ى التع دول األعضاء في اإلسكوا إل
 السالمة المرورية.

  
 ً   االجتماعأھم الموضوعات التي تناولھا   -ثانيا

  
ة   -5 ي المملك ائع ف ائط للبض دد الوس دولي المتع ل ال انون النق روع ق ن مش ذة ع ديم نب اع تق تضمن االجتم

ذا الصدد. ة الھاشمية وأھميياألردن اق إقليمي في ھ ودة  ة وجود اتف ديم ومناقشة المس ى تق اع عل وركز االجتم
واد  تعراض م م اس ث ت ي، حي ي المشرق العرب ائط للبضائع ف دد الوس دولي المتع ل ال اق النق ة لمشروع اتف الثاني

ع والخمسين بالتفصيل.  ادات الع االتفاق األرب دول األعضاء والمنظمات واالتح و ال دى ممثل راء وأب ة والخب ربي
ذا  مالحظاتھم واقتراحاتھم على كافة المواد بحضور ومشاركة فريق النقل واستشاريي اإلسكوا المختصين في ھ

 الموضوع، وتم الرد على كافة االستفسارات حول مواد وفقرات االتفاق.
  
ل المتكامل في ال  -6 ات نظام النق ذه بشأن بعض مكون ي كما تم استعراض ومناقشة ما تم تنفي مشرق العرب

ي،  ة في المشرق العرب ة الدولي اق السكك الحديدي ي، واتف (إتسام) وھي: اتفاق الطرق الدولية في المشرق العرب
  واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، وسالمة المرور على الطرق.

   
 ً   المشاركون  -ثالثا

  
ھت الدعوة إلى   -7 وع النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع كل المعنيين بقطاع النقل بشكل عام وموضُوجِّ

ي  راء متخصصين ف ى خب افة إل انونيين إض ارين الق ين أو المستش ؤولين أو الفني ن المس واء م اص، س كل خ بش
ات  كوا والمنظم ي دول اإلس ارة ف ل والتج ھيل النق ة وتس المة المروري ة والس كك الحديدي رق والس االت الط مج

  ويتضمن المرفق قائمة المشاركين. القطاع.  واالتحادات العربية المعنية بھذا
  

 ً   االفتتاح  -رابعا
  
ة رحب   -8 في بداية جلسة االفتتاح، ألقى ممثل اإلسكوا السيد نبيل صفوت، رئيس فريق النقل، كلمة افتتاحي

ى  د منصور، عل ل المصري، المھندس محم فيھا بجميع المشاركين في االجتماع ووجه الشكر لمعالي وزير النق
يس مجلس إدارة رعاي ته الكريمة لالجتماع وإنابته سعادة المھندس حسن سليم، وكيل أول وزارة النقل ونائب رئ

ه. لوزارة، لحضور الجلسة االھيئة تخطيط مشروعات النقل التابعة ل ة عن وزير نياب الي ال ة مع  فتتاحية وإلقاء كلم
ى المستوى ال م عل ا ت اطق واستعرض السيد صفوت الخلفية التاريخية لم ة من وطني في كاف المي واإلقليمي وال ع

ذ  ائط للبضائع من دد الوس دولي المتع ل ال ي حول النق ي أو إقليمي أو وطن اق دول داد مشروع اتف الم بشأن إع الع
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ة الھاشمية  الستينات حتى اآلن.  ة األردني ى المملك وأوضح السيد صفوت جھود اإلسكوا في تقديم الدعم الفني إل
ي مر إلعداد مشروع قانون  ة الھاشمية، والمراحل الت ة األردني النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في المملك

ديمھا  ى وتق ذ إعداد المسودة األول بھا مشروع اتفاق النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في منطقة اإلسكوا من
ذا  اد ھ ى انعق اع. إلى الدورة الثامنة للجنة النقل، ثم المسودة الثانية، وحت م التطورات في  االجتم ا عرض أھ كم

كك  اق الس ة، واتف رق الدولي اق الط ك اتف ي ذل ا ف ي، بم رق العرب ي المش ل ف ل المتكام ام النق ات نظ ذ مكون تنفي
ارة، وسالمة  ل والتج ة لتسھيل النق ل البحري، واللجان الوطني اھم في مجال النق ذكرة التف ة، وم ة الدولي الحديدي

  المرور على الطرق. 
  
ة أ  -9 لقى السيد حسن سليم، وكيل أول وزارة النقل بجمھورية مصر العربية ونائب رئيس مجلس إدارة ھيئ

ا  د منصور، والتي رحب بھ ل المصري المھندس محم ر النق ة وزي وزارة، كلم ة لل ل التابع تخطيط مشاريع النق
ة أى وركز السيد سليم عل باإلسكوا وبالمشاركين في االجتماع في بلدھم الثاني، مصر.  ھمية ھذا االجتماع وأھمي

ل.  ا اإلسكوا في مجال النق وم بھ ل والمشاريع التي يجري العمل  األنشطة التي تق ا استعرض أوضاع النق كم
ري.  ري أو النھ ري أو البح ل الب ال النق ي مج واًء ف ة س ر العربي ة مص ي جمھوري اً ف ا حالي م  عليھ ا أعل كم

ل المجتمعين بالدراسات التي تقوم بھا اإلسكو ل، خاصة بشأن النق ا بخصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بالنق
ة  المتعدد الوسائط.  إدارة العولم ل ب ق النق وفي النھاية رحب مجدداً بالحضور وأثنى على الجھود المستمرة لفري

  والتكامل اإلقليمي باإلسكوا من أجل تحقيق نظام النقل المتكامل في المشرق العربي.
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  (*)المرفق
  

  مة بأسماء المشاركينقائ
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد نعيم خضر حمدان
  رئيس الوفد ومدير وحدة الشؤون القانونية

  وزارة النقل
  األردن 1118عمان،  35214ص.ب.: 

  333مقسم:  962-6-5518111ھاتف: 
  962-79-5372227: خليوي
  962-6-5527233فاكس: 

  nhamdan@mot.gov.joلبريد اإللكتروني: ا
  

  السيد حيدر محمد خليفات
  رئيس قسم ترخيص الشركات

  وزارة النقل
  962-06-551811 ھاتف:
  962-79-5732038 :خليوي

 t.gov.johkhalifat@mo البريد اإللكتروني:
 

  السيدة إيفون سليمان عوض سھاونة 
  رئيس قسم الدراسات

  وزارة األشغال العامة واإلسكان
  962-79-5201610: خليوي

 evon.s@mpwh.gov.joالبريد اإللكتروني: 
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد عبد هللا سالم الكثيري
  رئيس الوفد ومھندس

  الھيئة الوطنية للمواصالت
  و ظبيأب

  971-2-4495109 :أبو ظبي ھاتف
  971-50-6412225: خليوي
  971-2-4492844فاكس: 

 abdullao@emirates.net.aeالبريد اإللكتروني: 
  
  
  
  
  

  السيد حسين أحمد الحارثي
  رئيس قسم ھندسة المرور وسالمة الطرق

  المرور والدورياتإدارة  ،وزارة الداخلية
  ا.ع.م، أبو ظبي 51100ص.ب.: 
  أبو ظبي

  971-2-4196666 ھاتف:
  971-50-6216212: خليوي
  971-2-4488115فاكس: 

 alharthei@adpolice.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد أحمد عبد هللا الختال
  جماركتحادية للالھيئة اال

  قسم الخدمات الجمركية، إدارة الشؤون الجمركية
  أبو ظبي

  ، دبي111333ص.ب.: 
  971-4-2956336-43117770 ھاتف:
  971-4-2956446فاكس: 

 alkhattal@customs.aeالبريد االلكتروني: 
  

  السيد عبد الرحمن السيد الھاشمي
  ضابط إتصال
  جمارك دبي

  ةمكتب شؤون جامعة الدول العربية والمقاطع
  دبي 36ص.ب.: 

  971-4-3023608 ھاتف:
  971-50-6441669: خليوي
  971-4-3453136فاكس: 

 @AbdulRahman_AlHashimi البريد االلكتروني:
        dxbcustoms.gov.ae 
 

  السيد يعقوب عبد هللا
  مدير إدارة الشؤون اإلدارية

  دائرة الموانئ البحرية والجمارك
  الشارقة

  الشارقة. أ.ع.م 510ص.ب.: 
  971-6-5280545 تف:ھا

  971-6-5283339فاكس: 
  y.abd2006@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 
  
  

  مملكة البحرين
  

_________________  

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني. (*) 
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  السيد عارف حسن المنصوري 
  رئيس الوفد ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية

  روالنقل ومديتصاالت والترددات شؤون البريد واال
  البري باإلنابةالنقل إدارة مراقبة مواصفات    

  مملكة البحرين 10325ص.ب.: 
  973-17523404-17536446ھاتف: 
  973-17534041فاكس:

  arefm@mot.gov.bh البريد اإللكتروني:
  

  عبد هللا فخرو ھدىالسيدة 
  مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق

  سكان وزارة األشغال واإل
  المنامة 5ص.ب.: 

  973-17545875ف: ھات
  973-39670678: خليوي
  973-17530989  فاكس:

 hfakhroo@mwh.gov.bh البريد اإللكتروني:
  

  حمودمالسيد بدر ھود ال
  رئيس العمليات

  المؤسسة العامة للموانئ البحرية
  973-1-7359539ھاتف: 
  973-39635536: خليوي

 baderhood@gop.gov.bhالبريد اإللكتروني: 
  

  حمود يوسف عبد هللالسيد محمد م
  رئيس قسم ھندسة المرور 

  اإلدارة العامة بالمرور
  وزارة الداخلية

  973-39466635: خليوي
  973-17684018فاكس: 

 mmahmood912@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  الجمھورية العربية السورية
 

  السيد راجح سريع
  يس الوفد ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البريرئ

  وزارة النقل
  33999ص.ب.: 

  963-11-3330485ھاتف: 
  963-944-037268: خليوي
  963-11-3335557فاكس: 

  rajeh@mot.gov.syالبريد اإللكتروني:
  

  السيد عبد الحميد ھالل بن محمود
  خطيط واإلحصاءمعاون مدير الت

  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

  حلب، المحافظة
  963-21-2248118ھاتف: 
  963-21-2225679فاكس: 

 cfs_syria@net.syالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة رشا بديع محمد
  مديرة التعاون الدولي

  وزارة النقل
  963-944-402361: خيلوي
  963-11-3341079فاكس: 

  enrasha@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  mot.gov.syالموقع على اإلنترنت: 

  
  جمھورية العراق

  
  السيد صباح نوري عبد الرحمن الصراف

  رئيس الوفد ومعاون مدير عام لجنة تنظيم شؤون النقل
  وزارة النقل

  330/47/87نس بغداد، حي تو
  964-79-01391769ھاتف: 

    5366294-77-964  
  77-05366294فاكس: 

 captsabah@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  

  الكابتن البحري مزھر خنجر محسن
  مدير الوكاالت البحرية

  البصرة ،المركز العام
  964-40-413121ھاتف: 
  0780-1435412: خليوي

 watertrans2004@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة إسراء عبد الكريم محمد
  معاون مدير قسم العالقات الخارجية

  وزارة النقل
  79-01103876: خليوي

 israatranslation2000@gawab.comالبريد اإللكتروني: 
  

  محمد علي ھاشمالسيد 
  مدير سكك بغداد

  مدير قسم النقل والتشغيل
  الشركة العامة لسكك الحديد

  7786033ھاتف: 
  964-7901574360: خليوي

  mohamad_11_2007@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 (تابع) جمھورية العراق

  
  السيد كريم علي غضبان

  دير قسم اإلحصاء والتخطيطم
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  مديرية المرور العامة
  بغداد، قرب ملعب الشعب

   964-7901828140: خليوي
  tiraq2007@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 iptraffic.org الموقع على اإلنترنت:
  

  سلطنة ُعمان
  

  سالم بن سعيد العامري السيد
  لوفد ونائب مدير عام الطرق للصيانةرئيس ا

  وزارة النقل والمواصالت
  مطرح 114ص.ب.:  27

  968-24707421ھاتف: 
  968-99429762: خليوي
  968-24781444فاكس: 

 amri34@hotmail.com-sالبريد اإللكتروني: 
 

  السيد محمد بن عارف أبو زكي
  محكم وخبير معتمد (م.ت.خ) ،خبير تصاميم طرق
  كمين الدوليينعضو معھد المح

  المديرية العامة للطرق
  تصاالتوزارة النقل واال

  سلطنة ُعمان 113مسقط  684ص.ب.: 
  968-24701856ھاتف: 
  968-99448820: خليوي
  968-24781800فاكس: 

 mabuzaki@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  فلسطين
  

  السيد فرسان صالح سمودي
  مدير عام الطرق والمشاريع

  والمواصالت وزارة النقل
  رام هللا
  05-99671233: خليوي
  970-02-2951318فاكس:

 samodi@hotmail.com-fالبريد اإللكتروني: 
  

  دولة قطر
  

  السيد حمد سالم آل خليفة
  رئيس الوفد ورئيس قسم النقل البري

  الھيئة العامة للجمارك والموانئ
  974-4410260ھاتف: 
  5093222: خليوي
  974-0441036فاكس: 
 hsalkhalifa@hotmail.comاإللكتروني:  البريد

  السيد محمد عبد الرحيم معرفية
  رئيس قسم التخطيط والعالقة المرورية

  وزارة الداخلية
  إدارة المرور

  الدوحة 8898 :ص.ب.
  974-4890577ھاتف: 
  974-5828282فاكس: 

  
  كرالسيد عبد هللا محمد البا

  مدير إدارة تنفيذ التخطيط
  الھيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

  الدوحة 10706ص.ب.: 
  974-4955677ھاتف: 
  974-5551497: خليوي
  974-4955035فاكس: 

 albaker@up.org.qaالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد علي إبراھيم الحمادي
  إدارة الشؤون البحرية

  ئ الھيئة العامة للجمارك والموان
  974-5001188: يويخل

  4414864فاكس: 
 ali7hammadi@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد عبد الحفيظ القيسي

  رئيس الوفد والمدير العام للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

  3 شارع جورج بيكو، بناية ستاركو ط
  961-1-6/5/371644ھاتف: 
  961-3-312385: يخليو

  961-1-371647فاكس: 
  ministry@transportation.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

  
  اآلنسة إلھام الخباز

  رئيس دائرة الوصاية والنقل البري
  وزارة األشغال العامة والنقل

  3 بناية ستاركو ط شارع جورج بيكو،
  961-1-372762اتف: ھ

  961-03-930858: خليوي
  961-1-371647فاكس: 

 ministry@transportation.gov.lbالبريد اإللكتروني: 
  
  
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد حسن أحمد محمد سليم
  مجلسرئيس الوفد، وكيل أول وزارة النقل ونائب رئيس 

  إدارة الھيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل   
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 وزارة النقل
  شارع قصر العيني، القاھرة 105

  202- 27921592- 27957407ھاتف: 
  20-10-3932728: خليوي
  202-27946631-27946008فاكس: 

  
  السيد طارق العطار

  رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطرق والكباري 
  والنقل البري   

 العامة للطرق والكباري والنقل البري  الھيئة
  طريق النصر، مدينة نصر

  202-24044556ھاتف: 
  20-12-1993633: خليوي
  202-22618322فاكس: 

  garb@idsc.gov.egالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة فاطمة محمد حسن
  رئيس اإلدارة المركزية للشؤون الفنية 

  لھيئة العامة لتخطيط مشروعات النقلا
  وزارة النقل

  شارع قصر العيني، القاھرة 105
  22-7921890ھاتف: 
  12-6264503: خليوي
  22-7946008فاكس: 

  
  السيد حمادة فريد منصور

  رئيس اإلدارة المركزية للشؤون التجارية
  الھيئة القومية لسكك حديد مصر
  سكك حديد مصر، محطة القاھرة

  25764023-25763722ھاتف:
  12-9201984: خليوي
  202-25740000فاكس: 

 hamadaf04@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  

  حمد منير سليمان حسينأالسيد 
  مستشار الھيئة العامة للموانئ البحرية والجافة

  قطاع النقل البحري
  وزارة النقل

  27925412ھاتف: 
  10-7989294: خليوي
  27920892فاكس: 

  
  السيد أنسي فھيم جرجس
  وكيل وزارة النقل األسبق
  مستشار في وزارة النقل

  مدينة نصر، ش النصر، جوار نادي السكة الحديد
  مبنى المعھد القومي للنقل

  22604884ھاتف: 

  20-12-5946065: خليوي
  22610510فاكس: 

  
  السيد محمد متولي

  لطرقمدير عام ھندسة وسالمة ا
  20-12-4048911: خليوي
  22630491فاكس: 

 sayed25365@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد كمال محمد البنداري
  عميد باحثين قطاع النقل البحري

  20-03-4842936ھاتف: 
  4842096فاكس: 

  
  السيد إيھاب العزب

  رئيس لجنة النقل البري
  شعبة خدمات النقل الدولي

  الغرفة التجارية باإلسكندرية
  الشالالت اإلسكندرية

  20-03-4971920ھاتف: 
  20-10-5008833: خليوي
  20-03-4971920فاكس: 

  
  السيد محمد عبد الصبور السيد الغندور

  باحث اقتصادي الھيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
  ش القصر العيني، القاھرة 105

  قلوزارة الن
  202-27953644ھاتف: 
  20-10-6008438: خليوي
  202-27946631فاكس: 

 msabour@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة منى حسن قطب محمد
  لكتروني بالھيئة العامة لتخطيط إباحث حاسب 

  مشروعات النقل   
  وزارة النقل

  شارع قصر العيني، القاھرة 105
  27953644ھاتف: 
  20-12-5525517: خليوي
  27946631فاكس: 

 mlhassan_kotb@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  TPA_Eygpt@msn.com   

  
  (تابع) جمھورية مصر العربية

  السيد أحمد محمد أبو اليزيد
  واإلعالم مدير العالقات العامة 

  مكتب السيد وكيل أول وزارة النقل
  شارع قصر العيني، القاھرة 105

  202-227944460ھاتف: 
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  10-5811622: خليوي
  202-227946008فاكس: 

  المملكة العربية السعودية

  سماعيل جادوإالسيد يوسف بن 
  مدير عام إدارة الدراسات رئيس الوفد و
  وزارة النقل

  11642الرياض  87403ص.ب.: 
  966-1-4055988اتف: ھ

  966-50-3484202: خليوي
  966-1-4055988فاكس: 

 yousef.jado@mot.gov.sa البريد اإللكتروني:

  السيد خميس بن صالح الغامدي
  مدير دراسات النقل العام

  وزارة النقل
  11575الرياض  61996ص.ب.: 

  4014882ھاتف: 
  966-50-5775426: يخليو

  4021584فاكس: 
  khamis@mot.gov.saالبريد اإللكتروني:

  الجمھورية اليمنية

  السيد علي محمد متعافي
  رئيس الوفد ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل 

  البري والجوي   
  وزارة النقل

  967-1-248277ھاتف: 
  967-7-11011115: خليوي
  967-260902فاكس: 

 mutaafi_a@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  السيد عبد الكريم محمد صالح

  مدير عام سياسات النقل البري والجوي
  وزارة النقل

  260900 ھاتف:
  73-3849931: خليوي
   260902 فاكس:

  
  السيد حسين محمد حيدر

  الدراسات والتصاميم مدير عام 
  وزارة األشغال العامة والطرق

  صنعاء
  967-711101871: خليوي
  967-1-1545385فاكس: 

  
  السيد صالح سعد الجابري

  مدير عام
  شركة الريان للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة

  صنعاء
  967-1-330161ھاتف: 
  77-71211707: خليوي
  967-1-329832فاكس: 

  
   محمدالسيد محمد ضيف هللا

  مدرس في جامعة صنعاء
  967-77-72026201ھاتف: 
  20-12-1141046: خليوي

 md7474@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
   Md_7474@yahoo.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  العربيةاإلقليمية المنظمات   -باء

  
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  السيد مختار مصطفى حسن
  ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

  قتصاديالقطاع اال
  ش عبد العزيز آل سعود، القاھرة 63

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  20-12-3117444: خليوي

  

  اإلتحاد العربي للسكك الحديدية

  عطار محمد ظافر السيد
  مدير الشؤون الفنية

  حلب، الجمھورية العربية السورية
  حلب 6599ص.ب.: 

  963-21-2665611ھاتف: 
  963-21-2686000فاكس: 

  net.org-uacf@scsالبريد اإللكتروني: 
  االتحاد العربي للناقلين البحريين

  
  السيد أنور غزاوي

  للناقلين البحريين ورئيس د العربي االتحاأمين عام 
  السفن اللبنانية جمعية أصحاب   

  بيروت، الجمھورية اللبنانية
  بيروت، لبنان 11-2395ص.ب.: 

  961-1-658986ھاتف وفاكس: 
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  961-3-448429: خليوي
  anwarg@terra.net.lbالبريد االلكتروني: 

 
  موانئ البحرية العربيةاتحاد ال

  اللواء بحري عصام الدين بدوي 
  أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية

  قطاع النقل البحري
  اإلسكندرية، جمھورية مصر العربية

  002034839222 ھاتف:
  12-2170487: خليوي

  20-03-4818971تلفاكس: 
  

  ةكلي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
  النقل الدولي واللوجستيات   

  السيد محمد محمد علي إبراھيم
  عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات

  القاھرة، مساكن شيراتون، ش المشير أحمد إسماعيل
  202-10-1744788: خليوي
  202-22687403فاكس: 

 @hotmail.commohamed55oالبريد اإللكتروني: 
   mohamed_kr2002@yahoo.co.uk 

  معھد النقل الدولي واللوجستيات

  السيدة إيمان محمد رمضان
  عميد معھد النقل الدولي واللوجستيات

  أبو قير 1029ص.ب.: 
  اإلسكندرية، جمھورية مصر العربية

  20-03-5482419ھاتف: 
  20-10-1744793 :يويخل

  20-03-5482517فاكس: 
  iman.ramadan@aast.eduالبريد اإللكتروني: 

  
  مستشارون وخبراء  -جيم

  
  السيد أحمد فرحات

  أستاذ
  يقوممعھد التخطيط ال

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  20-10-6425006: خليوي

  ahamad_farahat@gmail.comلكتروني: البريد اإل
  

  السيد حاتم عبد اللطيف
  إستشاري اإلسكوا

  أستاذ
  كلية الھندسة، جامعة عين شمس

  ، مدينة نصر، القاھرة2قطعة  38المنطقة التاسعة، بلوك 
  20-12-7909283: خليوي
  202-26719620فاكس: 
  hatema9@yahoo.comإللكتروني: البريد ا

  
  السيد محمد رشاد المتيني

  أستاذ ھندسة الطرق والمرور بجامعة القاھرة
  ستشارات الھندسيةالمجموعة المصرية لال

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  202-5867968-5829599ھاتف: 
  202-5822908فاكس: 
 houseofexpertise.com-egec@egecلكتروني: البريد اإل

houseofexpertise.com-r.elmitiny@egec  

  
  

  السيد أحمد سعد رجب
  اإلسكوا يإستشار

  سكندريةاإلل نائب رئيس جمعية رجال أعما
  جمھورية المجر باإلسكندرية يقنصل فخر

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب شركة وورمز
  سكندرية لخدمة البضائعإ   

  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب شركة
  مارياخ/بينجھام مصر   

  203-4841450-4865572ھاتف: 
  20-12-2135776: خليوي
  202-4876361فاكس: 
 wormslax@wormslax.comاإللكتروني: البريد 

  السيد محمد صادق سراج
  أستاذ تخطيط النقل والمرور المساعد
  كلية الھندسة، جامعة قناة السويس

  06-63405760ھاتف: 
  20-12-1701088: خليوي

 sadelk1234@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
   eng.com-ms@interbuild 

  السيد فتحي التوني
  أستاذ اقتصاديات النقل المساعد

  القاھرة، القاھرة الجديدة
  المجاورة الثانية، التجمع األول 209) عمارة 6شقة (

  202-22468408ھاتف: 
 20-10-3816677: خليوي

 f_altony@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  السيد عمر مشھور الجازي

  اإلسكوا يإستشار
  محامي قانون دولي

  عمان، المملكة األردنية الھاشمية
 األردن 11192عمان،  921409ص.ب.: 

  962-6-5654477ھاتف: 
  962-79-5523903: خليوي
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  962-6-5653100فاكس: 
  oaljazy@aljazylaw.comالبريد اإللكتروني: 

  
  
  

  
  
  
  
  

 
  الجھات اإلعالمية  -دال

  
  جريدة األھرام المصرية

  السيد أحمد عصمت مھدي صادق
  نائب رئيس تحرير جريدة األھرام المصرية

  قتصاديالقسم اال
  25786050ھاتف: 
  12-3559104: خليوي
  25786050فاكس: 

  esmatahram3@hotmail.comبريد اإللكتروني: ال
  

  إتحاد اإلذاعة والتلفزيون

  السيد خالد عالء الدين
  مذيع

  كورنيش النيل، القاھرة
  25776053ھاتف: 
  02-010-5143035: خليوي
  25782266فاكس: 

  khaledalaaalden@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  الجھة المنظمة  -ھاء
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  السيد نبيل علي صفوت
  رئيس فريق النقل

  إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
  961-01-978342ھاتف: 
  961-01-981510فاكس: 

 safwatn@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.escwa.org.lbالموقع على اإلنترنت: 

 
  السيد بسام عناني

  مسؤول أول للشؤون االقتصادية 
  فريق النقل

  إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
  961-01-978358ھاتف: 
  961-01-981510فاكس: 

 anani@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.escwa.org.lbالموقع على اإلنترنت: 

  
  السيد نيلز راسموسين

  مسؤول أول للشؤون االقتصادية 
  فريق النقل

  إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
  961-01-978356ھاتف: 
  961-01-981510فاكس: 

  rasmussenn@un.org.lbالبريد اإللكتروني: 

  منى فتاحالسيدة 
  مساعد باحث
  فريق النقل

  إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
  961-01-978346ھاتف: 
  961-01-981510فاكس: 

 fattahm@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.escwa.org.lbالموقع على اإلنترنت: 

  
  السيدة سھام السبع
  مساعدة فريق النقل

  إدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
  961-01-978346ھاتف: 
  961-01-981510فاكس: 

 elsabeh@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  www.escwa.org.lbالموقع على اإلنترنت: 

  
  
  
  
  
  
  

 www.escwa.org.lbالموقع على اإلنترنت: 


