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موجـز
ّ
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والھيئة الوطنية للمواص الت ف ي إم ارة
أبو ظبي ورشة العم ل المعني ة بتحدي د األھ داف الوطني ة واإلقليمي ة للح د م ن خس ائر ح وادث الم رور عل ى
الطرق في منطقة اإلسكوا .وعُقدت ورشة العمل في سياق المشروع العالمي للسالمة على الط رق ،وال ذي
ين ّفذه حساب األمم المتحدة للتنمية .وھدفت الورشة إلى مساعدة البلدان المنخفض ة والمتوس طة ال دخل عل ى
وضع أھداف وطنية وإقليمية للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق ،وإلى تزويدھا بأمثلة عل ى ع دد
م ن الممارس ات الجي دة ف ي مج ال الس المة عل ى الط رق ،وذل ك لمس اعدتھا فيم ا يل ي:
)أ( تحقيق أھداف السالمة على الطرق بحلول عام 2015؛ )ب( مراجعة اإلحصاءات المت وفرة والمتص لة
بالسالمة على الطرق؛ )ج( تحديد أھداف طموح ة ولك ن قابل ة للتحقي ق م ن أج ل خف ض حص يلة اإلص ابات
والوفيات الناتجة عن حوادث المرور على الطرق بحلول ع ام 2012؛ )د( اتخ اذ الت دابير الالزم ة لتحقي ق
ھذه األھداف؛ ) (مناقشة إدارة السالمة على الطرق في بلدان اإلسكوا .وقد انتھت الورش ة إل ى مجموع ة
من التوصيات.
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-3مقدمة
ّ
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والھيئة الوطنية للمواصالت في أبو ظبي
-1
ورشة العمل المعنية بتحديد األھداف الوطنية واإلقليمية للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق في منطقة
اإلسكوا .وعُقدت ورشة العمل يومي  16و 17حزيران/يونيو  2009في فندق شنغريال في أبو ظبي.
وحضر الورشة أكثر من  75مشاركا ً من  13بلداً أعضاء في اإلسكوا ،بينھم مندوبون حكوميون وممثلون عن
شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وھدفت ورشة العمل إلى مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على وضع أھداف وطنية
-2
وإقليمية للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق ،وإلى تزويدھا بأمثلة على عدد من الممارسات الجيدة في
مجال السالمة على الطرق ،ومساعدتھا على تحقيق مجموعة من األھداف بحلول عام  .2015و ُنظمت ورشة
العمل كذلك لتحقيق األھداف التالية) :أ( مراجعة اإلحصاءات المتوفرة والمتصلة بالسالمة على الطرق؛ )ب(
تحديد أھداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق من أجل خفض حصيلة اإلصابات والوفيات الناتجة عن حوادث
المرور على الطرق بحلول عام 2012؛ )ج( اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق ھذه األھداف؛
)د( مناقشة مبادرات إدارة السالمة على الطرق في البلدان النامية وفي بلدان اإلسكوا خصوصا ً .وھذه الورشة
ھي الرابعة التي تنعقد في إطار سلسلة ورشات العمل الھادفة إلى معالجة قضايا سالمة الطرق .وتناولت
ورشات العمل الثالث السابقة تطبيق الممارسات الحسنة في السالمة المرورية على الطرق )مسقط29-28 ،
تشرين الثاني/نوفمبر  ،(2005وبناء القدرات الوطنية للتحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة
على الطرق )القاھرة 21-20 ،كانون األول/ديسمبر  ،(2006وبناء الشراكة من أجل سالمة المرور على
الطرق في المشرق العربي )الدوحة 22-21 ،تشرين األول/أكتوبر .(2008

أوالً -التوصيات
اتفق المشاركون على ضرورة التوصل إلى عدد محدد لضحايا حوادث المرور على الطرق ،على
-3
الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وعلى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان السالمة على الطرق ،مقترحين
التوصيات التالية:
)أ( إطالع السلطات الحكومية المسؤولة عن السالمة على الطرق في منطقة اإلسكوا على الدروس
المكتسبة والممارسات الحسنة المعتمدة في بلدان نامية أخرى لتحقيق أھداف السالمة على الطرق بكلفة
منخفضة وضمن أطر زمنية قصيرة؛
)ب( التأكد من أن بلدان اإلسكوا تحافظ على قواعد بيانات موثوقة عن حوادث الطرق .ولذلك ،ينبغي
أن تعتمد البلدان منھجيات لجمع البيانات وأن تعمل على تحسين المنھجيات القائمة .وعليھا كذلك إنشاء قواعد
بيانات وطنية محوسبة حول حوادث الطرق ،أو تعزيز قواعد البيانات المعتمدة .وشجّع المشاركون البلدان
األعضاء على المشاركة في قاعدة البيانات الدولية المعنية بحركة المرور والحوادث على الطرق ،وعلى
استخدام مسرد اللجنة االقتصادية ألوروبا وقاعدة بياناتھا حول حوادث المرور على الطرق؛
)ج( تحديد ھدف إقليمي )في منطقة اإلسكوا( ،وھو خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق
بنسبة  30في المائة بحلول عام  .2015وش ّجع المشاركون البلدان األعضاء على إنشاء وتفعيل المجالس
الوطنية المعنية بالسالمة على الطرق ،واالضطالع باألنشطة الضرورية ،بما في ذلك إنفاذ قوانين السرعة،

-4واستخدام الخوذات وأحزمة األمان ،ومعالجة مواقع الحوادث ،ورفع مستوى تدريب السائقين وتنظيم إجراءات
منحھم رخص القيادة ،وتوفير الخدمات الطارئة واإلسعافات األولية الضرورية؛
)د( تشجيع البلدان األعضاء التي لم تضع أھدافا ً للسالمة على الطرق على تحديد أھداف ترتكز على
األدلة من أجل الحد من خسائر الحوادث في عام  2015وما بعده؛
) (دعوة البلدان األعضاء إلى تزويد اإلسكوا بتقارير وطنية حول برامجھا المعنية بإدارة السالمة
على الطرق ،وخططھا الھادفة إلى تحديد أھداف لخفض أعداد الوفيات بسبب حوادث المرور ،واألنشطة
والتدابير والتشريعات التي نفذتھا أو اعتمدتھا منذ عام  - 2005وھي السنة التي أطلقت فيھا اإلسكوا أنشطة
السالمة المرورية في المنطقة .وينبغي أن تصل المساھمات إلى اإلسكوا قبل  30آب/أغسطس  2009للتمكن
من إعداد تقرير حول التقدم واإلنجازات المحرزة في مجال السالمة على الطرق في منطقة اإلسكوا ،وعرضه
على المؤتمر الوزاري العالمي الرفيع المستوى األول من أجل سالمة المرور على الطرق والمقرر عقده في
موسكو في  20-19تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛
)و( تشجيع البلدان األعضاء على االنضمام إلى الصكوك القانونية التي وضعتھا األمم المتحدة بشأن
السالمة على الطرق ،والتأكد من تنفيذھا فور انضمام تلك البلدان إليھا؛
)ز( دعوة األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى االستمرار في بناء قدرات البلدان األعضاء وتقديم الدعم الفني
لھا بشأن قضايا السالمة على الطرق وجميع المسائل األخرى ذات الصلة؛
)ح( دعوة األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى النظر في المشاركة في ھياكل العمل في اللجان اإلقليمية
األخرى وغيرھا من المحافل اإلقليمية واألقاليمية والدولية ،وذلك لتمثيل مصالح البلدان األعضاء؛
)ط( مناشدة البلدان األعضاء إرسال وفود رفيعة المستوى إلى المؤتمر الوزاري العالمي الرفيع
المستوى األول من أجل سالمة المرور على الطرق والمزمع عقده في موسكو في  20-19تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2009نظراً إلى أنه االجتماع الوزاري العالمي األول الذي سيعقد في أثناء أسبوع األمم
المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة
ُعقدت جلستان في اليوم األول من ورشة العمل لمناقشة التقدم المحرز في وضع األھداف
-4
واالستراتيجيات في منطقة اإلسكوا ،واستعراض آخر البيانات المتصلة بحوادث المرور على الطرق .وعُقدت
جلستان في اليوم الثاني الستعراض التقدم المحرز في مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية ،والبحث في دور
المنظمات غير الحكومية في قضايا السالمة على الطرق .واخ ُتتمت ورشة العمل بعقد طاولة مستديرة للنقاش،
واعتماد التقرير النھائي.
ألف -التقدم المحرز في إدارة سالمة الطرق :الخطط واالستراتيجيات
تح ّدث السيد بسام عناني ،المسؤول بالوكالة عن قسم النقل والتجارة في إدارة التنمية االقتصادية
-5
والعولمة في اإلسكوا ،وشكر الھيئة الوطنية للمواصالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة على استضافة
ورشة العمل .وتناول الوضع العام للسالمة على الطرق في بلدان اإلسكوا ،والعقبات الرئيسية التي تحول اليوم
دون السالمة على الطرق .واستعرض السيد عناني آخر المؤتمرات واالجتماعات وورشات العمل اإلقليمية

-5والعالمية التي عقدتھا اإلسكوا ،ودورھا في مساعدة بلدان المنطقة .وقدم كذلك لمحة عامة عن التعليقات التي
وردت في االستبيان حول حالة السالمة على الطرق في منطقة اإلسكوا ،وشدد على ضرورة تحديد أھداف
السالمة على الطرق ،وأعطى أمثلة على األنشطة المحتمل تنفيذھا.
وق ّدم السيد عبد الناصر العواملة من مديرية األمن العام ،وزارة الداخلية ،في األردن ،عرضا ً عن
-6
أنشطة المجلس األعلى للسالمة على الطرق ،والدور الھام الذي اضطلع به المجلس في تنفيذ مجموعة من
السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة .وتح ّدث عن اعتماد استراتيجية جديدة في إطار الخطة الوطنية للسالمة
على الطرق ،مشيراً إلى ان عدد الحوادث انخفض بنسبة  8.6في المائة بين عامي  2007و .2008ويسعى
المجلس حاليا ً إلى تعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق ھذه األھداف.
وق ّدم السيد عبدﷲ سالم الكثيري ،المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الھيئة الوطنية للمواصالت،
-7
عرضا عن الھيئة ،وكذلك عن مركز بحوث الطرق والمواصالت وسالمة المرور في جامعة اإلمارات العربية
المتحدة .وتضمّن العرض بيانات إحصائية ھامة ،ومعلومات عن المنھجية التي تعتمدھا الھيئة الوطنية
للمواصالت في جمع البيانات المتصلة بحركة المرور على الطرق ،فضالً عن وصف لالستراتيجيات
والدراسات التي يعدھا المعنيون بالسالمة على الطرق في اإلمارات العربية المتحدة .وأوصى في ختام كلمته
باتخاذ عدد من اإلجراءات األساسية لبلوغ أھداف السالمة على الطرق.
وأشار السيد حسن المھندس ،مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق في وزارة األشغال في البحرين ،إلى
-8
أن المملكة بادرت إلى العمل لتكون في طليعة البلدان العربية التي وضعت استراتيجية لسالمة المرور على
الطرق .وقد أُطلق المشروع الذي استمر لسنة واحدة في عام  ،2006ون ّفذته اللجنة العليا للسالمة على الطرق
ّ
وتمثل أحد األھداف األساسية للمشروع في خفض عدد اإلصابات الخطيرة والوفيات بنسبة 30
في البحرين.
في المائة في الفترة بين  2006و .2016وكجزء من المشروع ،أنشئت وحدة جديدة لمتابعة المسائل
االستراتيجية وإدارة تنفيذ خطة خماسية بشأن السالمة على الطرق.
وأشار السيد راجح سارية ،نائب وزير النقل لشؤون النقل البري في وزارة النقل في الجمھورية العربية
-9
السورية ،إلى أن وكاالت عدة تتولّى مسؤولية السالمة على الطرق في البلد .وأفاد بأن الھدف المرجو بلوغه
في عام  2009ھو خفض عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق بنسبة  10في المائة مقارنة بعام  .2008وال
يمكن تحقيق ھذا الھدف سوى من خالل تحسين حالة الطرق وإنفاذ القانون ورفع مستوى الوعي وتحسين
الخدمات الصحية ،من جملة تدابير أخرى .وأشار السيد سارية إلى أن مجموع عدد الحوادث انخفض بنسبة
 9.33في المائة في عام .2008
 -10وق ّدم السيد مالك منير أحمد محمد ،من وزارة النقل والطرق والجسور في السودان ،لمحة عامة عن
األسباب الرئيسية لحوادث السيارات في بلده .وأفاد بأن الطرق في السودان ھي طرق سريعة بمعظمھا ،وأن
أحد األسباب الرئيسية لحوادث السيارات ھو رداءة حالة المركبات التي يقودھا السائقون وتستخدمھا الشركات.
وأشار السيد محمد إلى أن رداءة البنى التحتية وسوء اإلنارة وحتى غيابھا عن الطرق في عدد من المناطق
الحضرية كلّھا عوامل تساھم في ھذه الحالة .وترتبط ھذه األوضاع ارتباطا ً مباشراً بغياب الموارد المالية
والصعوبات االقتصادية التي يواجھھا البلد .وباإلضافة إلى ذلك ،تساھم القيادة المتھورة والخطيرة وعدم انتباه
عدد من المشاة إلى إشارات الطريق في وقوع ھذه المشكلة إلى حد بعيد.

-6 -11وقدم السيد أحمد بن سلطان النبھاني ،المدير العام المساعد في اإلدارة العامة للمرور لدى شرطة عُمان
السلطانية ،لمحة عامة عن التقدم المحرز في مبادرات السالمة على الطرق في بلده .وأشار إلى أنه تم تحديث
النظام القانوني لبلوغ أعلى درجة من مراقبة حركة السير على الطرق .وساعد اعتماد ضوابط ثابتة ومتنقلة
للسرعة في الكشف عن أكثر من مليوني مخالفة خالل حركة المرور على الطرق في عام  .2008وعرض
السيد النبھاني أنشطة معھد السالمة المرورية في سلطنة عمان ،والمتخصص في مجالي التدريب والتأھيل.
وأضاف أن  3 132طالبا ً تخرج من المعھد بحلول نھاية عام  ،2008وأنه تم تنفيذ  245برنامجا ً.
 -12وقدم السيد مازن أبو السعود ،مستشار السالمة المرورية على الطرق في وزارة النقل والمواصالت في
فلسطين ،عرضا ً عن أنشطة المجلس األعلى للمرور وأھدافه .ويھدف المجلس بصورة رئيسية إلى وضع خطة
استراتيجية للسالمة على الطرق ،والحد من الخسائر على الطرق .ويمكن تحقيق ھذه األھداف من خالل تنفيذ
قوانين المرور القائمة وإصدار قوانين جديدة .وتسعى وزارة النقل والمواصالت كذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات
الكترونية لحوادث الطرق واإلصابات الناتجة عنھا .وأشار السيد أبو السعود إلى أن المجلس سيعمد إلى نشر
نقاط تفتيش لمراقبة المخالفات المرورية ،وإلى فرض غرامات على مرتكبيھا ،وأيضا ً إلى نشر معلومات عن
حركة المرور عبر وسائل اإلعالم .وس ُتطلق حملة توعية في المدارس لتثقيف األطفال في مسائل السالمة على
الطرق.
 -13ووصف السيد جوزيف الدويھي ،من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي في وزارة الداخلية في لبنان،
حوادث السير في لبنان بأنھا كارثة وطنية .وأبلغت قوى األمن الداخلي في عام  2008عن وقوع 4 770
حادث سير أسفر عن  478وفاة و 6 882إصابة .وقد تراوح سِ ن الضحايا بين  18و 40سنة .وارتفع عدد
اإلصابات والوفيات في الفترة بين  2000و ،2008وتخطت كلفة حوادث الطرق نسبة  1.8في المائة من
الدخل القومي ،أي نحو  770مليون دوالر أمريكي سنويا ً .وأكد السيد دويھي أن السلطات الوطنية في لبنان
تسعى اآلن جاھدة إلى تطوير وتنفيذ مبادرات لفرض السالمة على الطرق ،وذلك من خالل إطالق حمالت
لرفع مستوى الوعي بالسالمة المرورية في مختلف المؤسسات التعليمية ،وتحسين حالة الطرق ،وتعزيز دور
الشرطة.
 -14وقال السيد طارق مصطفى قستي ،مدير إدارة ھندسة المرور والسالمة ،في وزارة النقل ،في المملكة
العربية السعودية ،إن المملكة تبذل جھوداً مستمرة لتحسين سالمة المرور على الطرق ،وإنھا ستعتمد نظاما ً آليا ً
جديداً للمرور لھذه الغاية .وسيركز ھذا النظام على تدابير السالمة والعقوبات .وأشار إلى أن اإلدارة العامة
للمرور ھي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية السالمة المرورية الصادرة عن المنظمة العربية للسالمة المرورية.
وعرض السيد قستي االستراتيجية الوطنية للنقل ،والتي تتضمن توجيھات وإجراءات حول وسائل النقل
والسالمة .وأوضح أن الحوادث المرورية انخفضت في الرياض منذ وضع ھذه االستراتيجية وتنفيذھا من
 420إلى  315حادثا ً في السنوات الخمس التي تلت اعتماد االستراتيجية .وستعمد سلطات المرور قريبا ً إلى
تنفيذ نظام جديد لمراقبة حركة المرور ورصد المخالفات بصورة مؤتمتة.
 -15وتلى ذلك نقاش حول تقييم التقدم المحرز في إدارة السالمة على الطرق ،والحاجة إلى مزيد من
البيانات الموثوقة ،والتحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجيات السالمة على الطرق.
باء -استعراض الحد من الخسائر :حقائق وأھداف
 -16تحدثت السيدة جانيل غرادي ،المديرة العامة لشركة  Educating Globalفي نيوزيلندا ،عن تجربة بلدھا
في تحديد أھداف للحد من خسائر حوادث المرور .وتط ّرقت إلى الخطوات األساسية التي توجّب اتخاذھا من
أجل االنتقال من صياغة عدد من األھداف إلى تنفيذ رؤية .ويشھد عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في

-7نيوزيلندا تراجعا ً منذ عدة سنوات .وأما الھدف المرجو تحقيقه في عام  2010فھو خفض عدد الخسائر
الناجمة عن حوادث الطرق إلى ما ال يزيد عن  300وفاة سنويا ً .وينبغي اعتبار التثقيف جزءاً ال يتجزأ من
جميع المبادرات .ودعمت السيدة غرادي ھذه الفكرة بإعطاء مثال عمّا يُعرف بمبادرة التثقيف في المدرسة،
والتي تشارك الشرطة والمدرسون في تنفيذھا.
 -17وناقش الدكتور جنيد الرزاق ،األستاذ المساعد ورئيس قسم طب الطوارئ في جامعة آغا خان في
باكستان ،النھج المتكامل للمعالجة من الصدمات .وأشار إلى الفرق بين إنشاء مراكز للمعالجة من الصدمات،
وإنشاء نظم متكاملة لھذا الغرض .وفي سياق مناقشة األدلة المتوفرة حول النظم الفعالة للمعالجة من الصدمات
ومكوناتھا ،رأى الدكتور الرزاق أن السعي إلى خفض معدل الوفيات بنسبة  8في المائة على مدى 15-10
سنة يشكل ھدفا ً أكثر واقعية .وأشار إلى أن نظام المعالجة من الصدمات لن يكتسب الكفاءة الالزمة ما لم
يرتكز على البحوث الضرورية ،وما لم يتضمن عنصر التوعية واإلشراك في أنشطة الوقاية من اإلصابات.
 -18وعرضت السيدة لينا شبيب ،المستشارة لدى اإلسكوا ،مقارنة لمؤشرات سالمة المرور على الطرق في
مجموعة من البلدان ،واستعرضت إدارة سالمة المرور على الطرق في األردن والبحرين ومصر ،كما سلطت
الضوء على خصائص أھداف السالمة على الطرق .واستعرضت السيدة شبيب أيضا ً حالة السالمة على
الطرق في منطقة اإلسكوا خالل السنوات األخيرة .واختتمت كلمتھا بعرض أفضل القوانين والمبادرات
المعتمدة في مختلف بلدان اإلسكوا.
 -19وتلى ھذه الكلمات نقاش حول موضوع الحد من الخسائر ،شدد فيه المشاركون على أھمية البيانات،
بوصفھا العمود الفقري لتحديد األھداف وتقييمھا.
جيم -التقدم المحرز في تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية في المنطقة
ُ -20خصّص اليوم الثاني من ورشة العمل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة
للتنمية واستعراض الدعم الدولي المق ّدم للبلدان لمساعدتھا على الحد من خسائر حوادث السير على الطرق.
وتلخص أدناه النتائج الرئيسية لھاتين الجلستين.
 -21قدمت السيدة فيرجينيا تاناسي ،الموظفة في الشؤون االقتصادية في اللجنة االقتصادية ألوروبا ،عرضا ً
عن مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية ،ونتائجه المرجوة .ورداً على مداخالت المشاركين الذين شددوا على
ضرورة التنسيق بين المبادرات المتع ّددة للسالمة على الطرق ،قدمت السيدة تاناسي عرضا ً شامالً عن الصكوك
القانونية المبرمة في األمم المتحدة ،وتحدثت عن مجموعة من أفضل الممارسات في مجال المرور على
الطرق ،وعن إشارات المرور ،وغيرھا من عناصر السالمة على الطرق .وش ّددت على أنّ جميع البلدان
األعضاء في األمم المتحدة ،بصرف النظر عن موقعھا الجغرافي ،مدعوة إلى االنضمام إلى جميع ھذه الصكوك
القانونية ،وكذلك إلى المشاركة في المنتدى المعني بسالمة المرور على الطرق والذي تنظمه اللجنة االقتصادية
ألوروبا.
 -22وق ّدمت السيدة تاناتابورن رساميت ،الموظفة المساعدة في الشؤون االقتصادية في اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ،عرضا ً موجزاً عن حالة السالمة على الطرق في منطقة اللجنة .وأشارت
إلى األھداف الثمانية التي حددتھا اللجنة في اإلعالن الوزاري بشأن تحسين السالمة على الطرق في آسيا
والمحيط الھادئ .وتناولت السيدة رساميت كذلك األھداف والمؤشرات المحددة لرصد التقدم المحرز باتجاه

-8تحقيق ھدف الحؤول دون وقوع  600 000وفاة وعدد مماثل من اإلصابات الخطيرة على الطرق في منطقة
آسيا والمحيط الھادئ في الفترة بين  2007و .2015وتضمّن العرض آخر المعلومات حول إجراءات
السالمة على الطرق ،واألھداف والغايات الوطنية التي حددتھا ثالث دول أعضاء في اللجنة ،ھي اندونيسيا
والجمھورية الكورية واليابان .واختتمت عرضھا بالتطرق إلى عدد من القضايا والتحديات التي تواجھھا الدول
األعضاء في اللجنة.
 -23وأوضح السيد فويتيتش إكسلر ،من المجلس األوروبي للسالمة المرورية ،أن االتحاد األوروبي حدد
ھدفا ً طموحا ً في عام  ،2002وھو خفض عدد ضحايا حوادث المرور بمعدل النصف في الفترة بين 2001
و .2010وقد تم إنقاذ عدد كبير من األرواح ،ال سيما في أوروبا الغربية ،من خالل تحسين إدارة السالمة
على الطرق ،وإصدار تشريعات جديدة في بلدان االتحاد األوروبي بشأن حركة المرور على الطرق .وبالرغم
من ذلك ،فمن غير المرجح أن يتمكن االتحاد األوروبي من تحقيق ھذا الھدف بحلول عام  ،2010إذ لم تقترب
سوى خمسة من البلدان التي انضمت إليه حديثا ً من بلوغ ھذا الھدف .غير أنّ تجربة ھذه البلدان الخمسة تشير
إلى اإلجراءات الواجب اتخاذھا في المستقبل .وينبغي أن تھدف البلدان المنضمة حديثا ً إلى بلوغ عدد محدد من
اإلصابات على الطرق ،وأن تعتمد البلدان األخرى مزيدا من المساءلة والكفاءة المھنية.
 -24وناقشت السيدة ريتا كويبرز ،من االتحاد الدولي للسيارات ،الحملة العالمية للسالمة على الطرق ،والتي
تھدف إلى جمع  300مليون دوالر أمريكي وإطالق خطة عمل لفترة عشر سنوات من أجل تعزيز قدرات
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تحقيق السالمة على الطرق .ويمكن توفير طرق أكثر أمانا ً من خالل
استخدام  10في المائة من األموال المخصصة لبناء طرق جديدة أو تحديث الطرق القائمة ،وذلك لتصميم طرق
سليمة أو ھندستھا أو تقييمھا .ويكمن الھدف من إعالن الفترة  2020-2010كعقد األمم المتحدة للسالمة
على الطرق إلى خفض تقديرات نمو معدل الوفيات واإلصابات على الطرق بنسبة  50في المائة بحلول عام
.2020
 -25وتلى ھذه العروض نقاش حول ضرورة اعتماد أفضل الممارسات في مجال السالمة على الطرق،
لمساعدة البلدان على تحديد وصياغة األھداف الخاصة بھا.
دال -المنظمات غير الحكومية :الدعم الدولي
 -26أشارت السيدة ناتالي بيريرا ،مديرة مشروع السالمة على الطرق في االتحاد الدولي للطرق ،إلى أنه
يمكن اليوم معالجة التحديات التي تواجھھا السالمة على الطرق من خالل وضع سياسات واستراتيجيات
واضحة تتضمن عناصر الھندسة وإنفاذ القانون والتوعية والتقييم .ويجب في الوقت نفسه تحديد وقياس
األھداف والغايات ،مع أخذ مساھمة أصحاب المصلحة في االعتبار ،ودمج ھذه السياسات/االستراتيجيات ضمن
البرامج الوطنية.
 -27وتحدثت السيدة نيلي الغصيني ،المنسقة اإلقليمية لشراكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل سالمة
المرور على الطرق عن الشراكة العالمية للسالمة على الطرق وعن شراكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
أجل سالمة المرور على الطرق .وأشارت إلى أن ھاتين الشراكتين ساھمتا إلى حد بعيد في خفض الوفيات
الناتجة عن حوادث السير ،وفي تعزيز التعاون اإلقليمي حول السالمة على الطرق .وشددت على أھمية جمع

-9البيانات لتحديد األھداف ،وتحدثت عن مؤشرات حوادث المرور واإلصابات الناتجة عنھا ،واقترحت منھجية
لتحسين جمع البيانات وتحليلھا.
 -28ودار بعد انتھاء المداخالت نقاش حول ضرورة اعتماد استراتيجيات السالمة على الطرق في المنطقة.
وركزت المناقشات على الحاجة إلى استخدام األدوات اإللكترونية لرصد حوادث الطرق والربط بين قواعد
البيانات القائمة.
 -29و ُن ّظمت مناقشات طاولة مستديرة حول القضايا المستجدة ،وحول التوصيات واالستنتاجات الرئيسية
التي انتھت إليھا ورشة العمل .وبحث الحضور كذلك في سلسلة من األنشطة المقترحة ،وأجروا مناقشات
حولھا.

ثالثا ً -افتتاح ورشة العمل
 -30تناول السيد ناصر سيف المنصوري ،المدير العام للھيئة الوطنية للمواصالت ،الكلمة نيابة عن الشيخ
حمدان بن مبارك آل نھيان ،وزير األشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الھيئة الوطنية للمواصالت ،فرحب
بالمشاركين ،وذ ّكر بالجھود التي تبذلھا دولة اإلمارات العربية المتحدة في رفع مستويات السالمة المرورية
على الطرق .وأشار إلى أن الھيئة الوطنية للمواصالت تھدف إلى ضمان أعلى مستويات السالمة المرورية،
وتوفير المعايير الصحية المثلى ،وإصدار قوانين ترعى حقوق مستخدمي الطرق وواجباتھم .وسيجري تحقيق
ھذه األھداف بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين لخفض معدالت الحوادث والوفيات واستيفاء المعايير ذات
الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -31وألقى السيد نبيل صفوت ،رئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا ،كلمة نيابة عن السيد
بدر الدفع ،األمين التنفيذي لإلسكوا .واستعرض السيد صفوت في كلمته الجھود التي تبذلھا اإلسكوا في المنطقة
للحد من الخسائر الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ،مشيراً إلى أنّ البلدان النامية ھي األكثر عرضة
لحوادث السير .وقد أصدرت اللجنة عدداً من التقارير ،وأطلقت برامج للتوعية ،وأشرفت على مجموعة من
األنشطة وورشات العمل والمؤتمرات ذات الصلة .لكنه أشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق البلدان
األعضاء ،وأنه يتعين عليھا اتخاذ المبادرات الالزمة والسعي إلى الحد من اآلثار المدمرة لحوادث المرور على
الطرق ،وإعداد استراتيجيات وطنية للحد من وقوع الحوادث .ويستدعي ذلك تضافر جھود مجموعة من
المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.

رابعا ً -اختتام ورشة العمل
 -32في ختام ورشة العمل ،توجّ ه المشاركون بالشكر إلى اإلسكوا لتنظيمھا ورشة العمل .وأعربوا عن
امتنانھم لسمو الشيخ حمدان بن مبارك على رعايته ھذه الورشة ،وللھيئة الوطنية للمواصالت على كرم
ضيافتھا ومشاركتھا في تنظيم الورشة .وفي الختام ،دعي المشاركون إلى القيام بزيارة فنية لشركة اإلمارات
لتعليم قيادة السيارات.
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قائمة المشاركين
ألف -المتحدثون
السيد ناصر سيف المنصوري
المدير العام
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
بريد إلكترونيgm_office@nta.ae :
السيد نبيل علي صفوت
مدير
إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
بيت األمم المتحدة ،ساحة رياض الصلح
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-978438 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيsafwatn@un.org :
السيد بسام العناني
القائم باألعمال
قسم النقل والتجارة
بيت األمم المتحدة ،ساحة رياض الصلح
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-978429 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيanani@un.org :
السيدة ھالة صقر
مسؤول تقني
العنف ،والمجروحين والمعاقين
منظمة الصحة العالمية
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
ص.ب ،7608 :.مدينة نصر ،القاھرة 11371
ھاتف202-2765000 :
ھاتف مباشر202-2765391 :
محمول202-3421237 :
بريد إلكترونيsakrha@emro.who.int :
السيد جانيل جاردي
مدير إدارة تثقيف نيوزيلندا
تشجيع/تمكين المثقفين
تمكين المعلمين
_______________
ھاتف64-4-4730533 :
إلكتروني:
janelle@educating.co.nz
صدر كما ورد من القسم المعني.
بريد )*(
السيد جنيد رزاق

أستاذ مساعد أستاذ ورئيس قسم طب الطوارئ
قسم الطب
كلية العلوم الصحية ،كلية الطب
جامعة األغا خان
ص.ب 3500 :.طريق الستاديوم
كاراتشي 74800 ،باكستان
ھاتف922-1-4861087-4861080 :
فاكس922-1-4934294-4932095 :
محمول923-3-33197519 :
بريد إلكترونيjunaid.razzak@aku.edu :
الموقع على اإلنترنتwww.aku.edu :
السيدة لينا شبيب
أستاذ مساعد
استشاري إسكوا سالمة مرورية
جامعة البلقان التطبيقية
ص.ب 927073 :.عمان 11190 ،األردن
عمان ،المملكة األردنية الھاشمية
ھاتف962-4790333 :
بريد إلكترونيlinash@nets.com.jo :
السيدة فرجينيا تينيسي
مسؤول أول شؤون اقتصادية
نقل بري ،سالمة مرورية
إدارة النقل
اللجنة االقتصادية ألوروبا
ھاتف41 (0)-229173259 :
بريد إلكترونيvirginia.tanase@unece.org :
السيدة ثانتابورن راسميت
مسؤول مشارك شؤون اقتصادية
قسم البنى التحتية للنقل
إدارة النقل
اللجنة االقتصادية آلسيا والباسفيك
ھاتف66 (0)-2281393 :
فاكس66 (0)-22803050 :
بريد إلكترونيrasamit@un.org :

السيد فوجتيك إكسلر
محلل سياسات

-11مجلس السالمة المرورية
محلة سليتس 20
ب 1040-برسلس ،بلجيكا
ھاتف32(0)-22304106 :
فاكس32 (0)-22304215 :
بريد إلكترونيvojtech.eksler@etsc.eu :
الموقع على اإلنترنتwww.etsc.eu :
السيدة ريتا سايبرس
مديرة الحمالت والمناسبات
مؤسسة أف-أي-أ
مباشر33(0)-43125824 :
فاكس44 (0) -8704580349 :
بريد إلكترونيr.cuypers@fiafoundation.org :
الموقع على اإلنترنتwww.fiafoundation.org:

السيدة نتالي بيريرا
مدير مشروع السالمة المرورية
التنمية االجتماعية
اإلتحاد الدولي للطرق )(IRF
برنامج مركز جنيف
غرفة دي بالندونت 2
لورنية ) 1214جنيف(
سويسرا
ھاتف41-22-3060260 :
فاكس41-22-3060270 :
بريد إلكترونيnpereira@irfnet.org :
الموقع على اإلنترنتwww.irfnet.org :
السيدة نيللي غصيني
المنسق اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا لشراكة
السالمة المرورية
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-5-955168 :
بريد إلكترونيnellie.ghusayni@gmail.com :
باء -ممثلو الدول األعضاء

مملكة البحرين
السيد حسن علي المھندس
مديرية التخطيط والتنسيق
وزارة األعمال
مملكة البحرين
ھاتف973-1-7545555-31 :
بريد إلكترونيHasanAAM@works.gov.bh :
hassanalmuhandes@hotmail.com

السيد علي محمد النعيمي
قسم السالمة المرورية
مملكة البحرين
محمول973-39459559 :
السيد محمد راشد الحسيني
قسم السالمة المرورية
مملكة البحرين
ھاتف973-36232111 :
فاكس973-36232111 :
بريد إلكترونيmh398@hotmail.com:

جمھورية مصر العربية

السيد محمد صالح الدين السيد
وزارة الداخلية
جمھورية مصر العربية
ھاتف202-4027436 :
ھاتف202-4013186 :
فاكس202-2946008 :
بريد إلكترونيm_ebada2008@yahoo.com :
المملكة األردنية الھاشمية
السيد ضرار الملكاوي
اختصاصي سالمة مرورية
وزارة النقل
األردن
ھاتف962-6-5926498 :
محمول962-7-77785679 :
فاكس962-6-5527333 :
بريد إلكترونيderar47@hotmail.com :
dmelkawi@mot.gov.jo

السيد عبد الناصر العواملة
مديرية األمن العام
المملكة األردنية الھاشمية
محمول962-77-9929505 :
المملكة األردنية الھاشمية )تابع(

-12السيدة وفاء الطراونة
وزارة النقل
ص.ب 1220 :.األردن
وزارة األشغال العامة
قسم السالمة المرورية
عمان ،المملكة األردنية الھاشمية
ھاتف962-5-862432 :
محمول962-79-9056189 :
فاكس962-5-862431 :
دولة الكويت
السيد ھشام ياسين
ليوتنانت كولونيل
وزارة الداخلية
المديرية العامة للنقل
الكويت
ھاتف965-97873246 :
بريد إلكترونيalkhaware@hotmail.com :

إدارة المعلومات والتوعية المرورية
دولة قطر
ص.ب 21923 :.الدوحة ،قطر
ھاتف944-5525151 :
محمول974-4883337 :
السيد جمال صالح الكواري
إدارة المرور
شرطة قطر
ھاتف974-5525108 :
محمول974-5525108 :
السيد أحمد رياض
إدارة المرور
شرطة قطر
ھاتف974-4890666 :
محمول974-5077790 :
فاكس4887172 :
بريد إلكترونيr5077790r@hotmail.com :
الموقع على اإلنترنتwww.ncarp.net :

الجمھورية اللبنانية
فلسطين
السيد جوزيف الدويھي
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
وزارة الداخلية
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-425250 :
محمول961-3-213581 :
فاكس961-1-513786 :
بريد إلكترونيrecho_lfel@hotmail.com :
trafficlebanon@yahoo.com

مازن أحمد حسن أبو السعود
مستشار شؤون قانونية
وزارة النقل
ص.ب 399 :.رام ﷲ
فلسطين ،رام ﷲ
ھاتف970-2-2951198 :
محمول970-598-919729 :
بريد إلكترونيmazen.saud@yahoo.com :

سلطنة عُمان

المملكة العربية السعودية

السيد أحمد بن سلطان النبھاني
نائب المدير
مديرية المرور العام
سلطنة عُمان
ھاتف968-99321684 :
محمول968-24522269 :
فاكس968-24510599 :
بريد إلكترونيtraffic@omantel.net.om :

السيد يوسف بن إسماعيل جادو
رئيس الوفد ،مدير عام الدراسات بوكالة التخطيط والمتابعة
وزارة النقل
ص.ب ،87403 :.الرياض 11642
ھاتف966-1-4055988 :
محمول966-50-3484202 :
فاكس966-1-4055988 :
بريد إلكترونيyousef.jado@mot.gov.sa :

alnabhani31@hotmail.com

دولة قطر
السيد مبارك راشد النعيمي

المملكة العربية السعودية )تابع(
السيد طارف مصطفى كوستي
مدير إدارة ھندسة الطرق والمرور

-13وزارة النقل
الرياض ،المملكة العربية السعودية
محمول966-55-5780271 :
فاكس966-1-4054431 :
بريد إلكترونيtmgosty@mot.gov.sa :
السيد علي عمر الجالد
وزارة الداخلية
الرياض ،المملكة العربية السعودية
ص.ب 29829 :.الرياض 11467
محمول966-1-4052772 :
فاكس966-55-5448281 :
بريد إلكترونيaloi2662@gmail.com :
جمھورية السودان
السيد مالك منير أحمد محمد
وكيل وزارة النقل والطرق والجسور
وزارة النقل والطرق والجسور
الخرطوم
ھاتف249-83-766745 :
محمول240-912-300434 :
فاكس83-773266 :
بريد إلكترونيmalikmunir@mot.gov.sd :
السيد حامد محمود وكيل
مدير عام
الھيئة القومية للطرق والجسور
ھاتف294-232752 :
فاكس294-183235594/95 :
محمول249-912301517 :
بريد إلكترونيnetrepnha@hotmail.com :
wakeelai@live.com

السيد طاھر محمد رباح
مدير مديرية المرور
السودان
ھاتف249-9-12391565 :
محمول249-1-83774065 :
فاكس249-1-8780677 :
الموقع على اإلنترنتwww.suddantraffic.gov.sd :
الجمھورية العربية السورية
السيد راجح سريع
معاون وزير النقل لشؤون النقل البري
وزارة النقل

ھاتف933-3330485 :
محمول963-944-037268 :
فاكس963-11-3335557 :
بريد إلكترونيrajah@mot.gov.sy :
اإلمارات العربية المتحدة
السيد سالم علي الزعابي
وكيل الوزارة المساعد للشؤون البرية والبحرية
المكلف بمھام المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري
الھيئة الوطنية للمواصالت
ص.ب -900 :.أبو ظبي -إ.ع.م
أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4491999-4182202-4182222 :
محمول971-50-5545555 :
فاكس971-2-4492266-4492833 :
salemalzaabi@nta.ae
بريد إلكتروني:
marine@nta.ae
salem.alzaabi@yahoo.com

السيد عبد ﷲ سالم الكثيري
المدير التنفيذي لقطاع النقل البري
الھيئة الوطنية للمواصالت
أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب 900 :.أبو ظبي
ھاتف أبو ظبي971-2-4182125 :
ھاتف دبي42953330 :
محمول971-50-4612225 :
فاكس971-2-4492844 :
بريد إلكترونيalkatheeri.a@nta.gov.ae :
السيد محمود الحوسني
مدير إدارة العالقات العامة
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
بريد إلكترونيmahmoodah@nta.gov.ae :

اإلمارات العربية المتحدة )تابع(
السيد علي سعيد المطروشي
إدارة المرور
ص.ب 1991 :.عجمان ،اإلمارات
فاكس971-01-434577 :
محمول971-50-5052000 :

-14بريد إلكترونيapte@eim.ae :

السيد ناصر ماجد القسمي
مدير
إدارة الخدمات المساندة
الھيئة الوطينة للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
السيد إبتسام عمر الكعيتي
مدير اإلتصال الحكومي
ص.ب 900 :.أبو ظبي ،اإلمارات
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
السيد أيمن النبھان
مستشار إستراتيجيات وإدارة أداء
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
السيد نضال البطاينة
مدير إدارة تنمية األعمال والمشاريع
الھئية الوطنية للمواصالت
ص.ب 900 :.أبو ظبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-4182159 :
محمول971-50-4789898 :
فاكس971-2-4492844 :
بريد إلكترونيnedalbatayneh@gmail.com:
السيد بسام منصور
خبير ،برامج قطارات وسكك حديدية
الھيئة الوطنية للمواصالت
ص.ب 900 :.أبو ظبي ،اإلمارات
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4182222 :
محمول971-50-2447996 :
بريد إلكترونيmansour.b@nta.ae :
السيد حسن عثمان سليم
نقل بري
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4182106 :
السيدة عليا سعيد الزعابي
نقل بري
الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4182222 :
السيد ياسر السراح
نقل بري

الھيئة الوطنية للمواصالت
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4182222 :
فاكس971-2-4492833 :
قسم النقل
السيد محمد عبد الفضيل علي
اختصاصي سالمة مرورية
قسم النقل
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-8729695 :
بريد إلكترونيmohamed.aly@dot.abudhabi.ae :
السيد عبد اإللة زين الدين زين الدين
اختصاصي سالمة مرورية
قسم النقل
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-8362526 :
بريد إلكترونيabdul.zineddin@dot.abudhabi.ae :
السيد محمود عارف
اختصاصي سالمة مرورية
قسم النقل
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-2330396 :
بريد إلكترونيarif.mehmood@dot.abudhabi.ae :
السيد محمد نور خيري
مراقب مرور أقدم
قسم النقل
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-6958397 :
محمول971-50-7135611 :
فاكس971-2-6359601 :
بريد إلكترونيmohamed.khairy@dot.abudhabi.ae :

اإلمارات العربية المتحدة )تابع(
السيد معتز حسن النعمان
مھندس سالمة مرورية
قسم النقل
ص.ب 20 :.أبو ظبي
ھاتف971-2-6958482 :
محمول971-50-3669039 :
فاكس971-2-6959666 :

-15بريد إلكترونيmoutaz.noaman@dot.abudhabi.ae :

السيد خلفان محمد البرواني
رئيس قسم السالمة المرورية
ص.ب 20 :.أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-6958544 :
محمول971-50-6753838 :
فاكس971-2-6959666 :
بريد إلكترونيkhalfan.albarawani@dot.abudhabi.ae :
الموقع على اإلنترنتwww.dot.abudhabi.ae:
وزارة الداخلية
السيد حسن صالح الشيبا
وزارة الداخلية
أبو ظبي
ھاتف971-2-4022763 :
محمول971-50-9099010 :
فاكس971-2-4022763 :
السيد علي سعيد الشحي
وزارة الداخلية
أبو ظبي
محمول971-50-4870400 :
فاكس971-2-4446293 :
بريد إلكترونيalshehira@hotmail.com :
السيد أمجد محمد أمين
قسم التدريب
إدارة الشرطة
أبو ظبي
ھاتف20101468934 :
محمول971-50-6209018 :
بريد إلكترونيamgd10@yahoo.com :
السيد خليفة األحمدي
وزارة الداخلية
ھاتف971-09-2222666 :
محمول971-50-4581113 :
بريد إلكترونيfug-77@hotmail.com :
السيد سلطان الجوايد
مدير قسم الحوادث
إدارة التراخيص والمرور
اإلدارة العامة للشرطة
الشارقة
محمول971-50-4886668 :
بريد إلكترونيjuwaid-@hotmail.com :
السيد محمد حسين الحوسني
مدير إدارة القوانين والتراخيص

إدارة المرور في أبو ظبي
ص.ب 94400 :.أبو ظبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-4173888 :
محمول971-50-6113262 :
بريد إلكترونيMohamed.alhosani@transad.ae :
الموقع على اإلنترنتwww.transad.ae :
السيد خالد مبارك الكنشان
مدير عام
إدارة المرور
اإلدارة العامة لشرطة دبي
السيد حسن راشد بورايكي
نائب مدير
إدارة المرور والتراخيص
اإلدارة العامة للشرطة
ص.ب 9509 :.رأس الخيمة
رأس الخيمة
محمول971-050-7403210 :
فاكس971-07-665888 :
بريد إلكترونيh.beraiki@hotmail.com :
السيد سعيد أحمد األميري
مھندس سالمة مرورية
مديرية المرور ،دبي
ھاتف971-02-4196837 :
محمول971-50-6620257 :
فاكس971-02-4196891 :
السيد علي راشد اليماحي
قسم السالمة المرورية
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-09-2222666 :
محمول971-50-7997788 :
فاكس971-09-2226532 :
اإلمارات العربية المتحدة )تابع(
السيد عبد اإلله الثاني الفاالسي
اإلدارة العامة لشرطة
دبي
ص.ب 10071 :.دبي
ھاتف971-4-2172281 :
محمول971-50-6544646 :
بريد إلكترونيAbdulla.t.ghalib@gmail.com :
السيد عبد ﷲ رشيد الحمدي
خبير سالمة مرورية

-16اإلدارة العامة للشرطة
أبو ظبي
محمول971-50-6995577 :
السيدة سميرة عبد ﷲ علي
إدارة سالمة مرورية وترخيص
اإلدارة العامة للشرطة
الشارقة
السيدة بشارة عبد الكريم علي
إدارة سالمة مرورية وترخيص
اإلدارة العامة للشرطة
الشارقة

السيد سليمان محمد الكعبي
اإلدارة العامة للشرطة
أبو ظبي
محمول971-50-5955593 :
بريد إلكترونيsalkaaabi@gmail.com :
السيد طارق يوسف الشمري
مھندس طرق
اإلدارة العامة للشرطة
أبو ظبي
ھاتف971-50-4171116 :
وزراء

السيد جمعة أحمد النعيمي
اإلدارة العامة للشرطة
أبو ظبي
ص.ب 3404 :.رأس الخيمة
ھاتف971-7-2363136 :
محمول971-50-4828282 :
فاكس971-7-2363808 :
بريد إلكترونيcharm-stone@hotmail.com :

السيد مطر أحمد العلي
مدير التجارة وتحليل المعلومات
وزارة التجارة الخارجية
ھاتف971-2-4956000 :
فاكس971-2-4956075 :
بريد إلكترونيmuttar.ahmed@moft.gov.ae :

السيد أحمد حمزة العلي
مدير عام
إدارة الحوادث
اإلدارة العامة للشرطة
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-06-7670707 :
محمول971-50-6332828 :

السيد سعد السعدي
مدير إدارة المرور
ر.ت.أ )(RTA
ص.ب 118899 :.دبي
ھاتف971-4-2065670 :
محمول971-50-3402636 :
فاكس971-4-2065468 :
بريد إلكترونيsaad.alasady@rta.ae :
الموقع على اإلنترنتwww.rta.ae :

السيد سيف المرزوقي
اإلدارة العامة للشرطة
اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-7305554 :
فاكس971-4-195597 :
السيد جابر سعدان المنصوري
إدارة السالمة المرورية
أبو ظبي
محمول971-50-4488925 :
السيد فھد صالح الموصيبي
مدير عام
الدعم الفني لقسم الحوادث
اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-4466883 :
فاكس971-20-4196670 :

الجمھورية اليمنية
السيد فضل قاسم صالح العبادي
المدير العام للسالمة المرورية
وزارة النقل
صنعاء
ھاتف967-1-260903 :
فاكس967-1-260901 :
بريد إلكترونيmoi@yemen.net.ye:
السيد علي مطھر اإلرياني
مدير إدارة التعاون اإلقليمي والمنظمات الدولية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الجمھورية اليمنية
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ھاتف967-1-250101 :
محمول967-7-33889291 :
فاكس967-1-250662 :

جيم -المنظمات الدولية وغير الدولية
اإلتحاد الدولي للنقل البري )(IRU

السيدة سھام السبع
مساعدة فريق
قسم النقل والتجارة
إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
بيت األمم المتحدة ،رياض الصلح
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-978465 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيelsabeh@un.org :

السيدة لبنى الالمي
مسؤول مشاريع
االتحاد الدولي للنقل البري
أستنبول ،تركيا
ھاتف90-212-2156009 :
فاكس90-212-2156010 :
بريد إلكترونيlobna.allamii@iru.org :
األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
)اإلسكوا(
السيدة منى فتاح
مساعد باحث
قسم النقل والتجارة
إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
بيت األمم المتحدة ،رياض الصلح
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-978437 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيfattahm@un.org :

اآلنسة رسيل شرارة
مساعد باحث
قسم النقل والتجارة
إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
بيت األمم المتحدة ،رياض الصلح
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف961-1-978428 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيchararar@un.org :

دال -المؤسسات التعليمية
السيد دايفيد موراي
مدير إدارة
تعليم نيوزيلندا
تأھيل المعلمين
ھاتف64-21-2236446 :
فاكس64-44-711547 :
بريد إلكترونيdavid@educating.co.nz :
السيد أياد مسعد
أستاذ مساعد
جامعة تكساس أ و م
الدوحة ،دولة قطر
ص.ب 23874 :.الدوحة
ھاتف974-4-230268 :
فاكس974-4-230011 :

بريد إلكترونيeyad.masad@qatar.tamu.edu :

السيد ياسر حواس
مدير عام الطرق والمواصالت
مركز أبحاث السالمة المرورية
جامعة اإلمارات
ھاتف971-3-7623843 :
فاكس971-3-7623907 :
بريد إلكترونيy.hawas@uaeu.ac.ae :
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السيد محمد الصديق الحاج أحمد
أستاذ مساعد للنظم
جامعة اإلمارات
ھاتف971-3-7137463 :
محمول971-50-6430135 :
فاكس971-3-7672022 :
بريد إلكترونيmsadig@uaeu.ac.ae :
السيد عصام شاه زادا
رئيس قسم
بلدية عمان الكبرى
عمان ،المملكة األردنية الھاشمية
ھاتف962-6-5661831 :
محمول962-79-5987777 :
فاكس962-6-566184 :
بريد إلكترونيesam2010@yahoo.com :
اإلمارات للنقل
السيد جاسم علي المرزوقي
المدير التنفيذي
مدرسة المواصالت والنقل
ھاتف971-4-2854111 :
محمول971-50-4827766 :
فاكس971-4-2844257 :
بريد إلكتروني:
jasim_almarzouqi@emiratestransport.com

مؤسسة اإلمارات
السيدة نسرين صفير
مدير برامج التوعية العامة
ص.ب 111445 :.أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4042881 :
محمول971-50-6169633 :
فاكس971-2-4042801 :
بريد إلكترونيnsfeir@emiratesfoundation.ae :
الموقع على اإلنترنتwww.emiratesfoundation.ae :
السيدة غريس كرم
منسق توعية عامة
مؤسسة اإلمارات
ص.ب 111445 :.أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4042882 :
محمول971-50-1232484 :
فاكس971-2-4042801 :

بريد إلكترونيgkaram@emiratesfoundation.ae:

السيدة ميثاء الحبسي
مديرة العالقات
برنامج التوعية العام
ص.ب 111445 :.أبو ظبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-4042900 :
فاكس971-2-4042801 :
إتحاد اإلمارات للسيارات الرياضية
السيدة روشانرا سايت
مدير العالقات العامة والتسويق
ص.ب 25508 :.دبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-2827111 :
فاكس971-2-2827555 :
بريد إلكترونيroshanara@emsf.ae :
مختبر أبحاث النقل
السيد جيمي كاسل
مختبر أبحاث النقل
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-4-6091066 :
محمول971-50-9717360 :
فاكس971-4-6091067 :
بريد إلكترونيjcastle@trl.ae :
شركة شل العالمية
السيدة ليلى المرعشي
شركة شل العالمية المتحدة
ص.ب ،11677 :.طابق 11و  ،12دبي
مجمع الزعابيل
دبي ،اإلمارات المتحدة العربية
ھاتف971-4-4054495 :
بريد إلكترونيLeila.Al-Marashi@shell.com :
الموقع على اإلنترنتhttp://www.shell.com :
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات
السيد جورج الزاخم
رئيس االتصاالت المؤسسية
ص.ب 2943 :.أبو ظبي
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ھاتف971-2-5027249 :
محمول971-50-1295868 :
بريد إلكترونيgeorge@edcad.ae :

السيد أحمد سعيد الحسيني
مدير إدارة مركز التاكسي
أبو ظبي
محمول971-50-6634030 :
بريد إلكترونيahla88@hotmail.com :

السيد طارق زياد المعايطة
مدير العمليات
قسم التعليم المھني
شركة اإلمارت لتعليم قيادة السيارات
أبو ظبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-5511911 :
فاكس971-2-5510227 :
بريد إلكترونيtarik@edcad.ae :

إعالم

السيد محمد جزاوي
قسم التعليم المھني
شركة اإلمارت لتعليم قيادة السيارات
أبو ظبي ،اإلمارات
فاكس971-2-5510227 :

السيد بيار حداد
مؤلف
إستعراض األمن
ھاتف971-4-3642987 :
محمول971-50-6512418 :
فاكس971-4-2822747 :
بريد إلكترونيPierre.h@thesecurityreview.com :
الموقع على اإلنترنتwww.thesecurityreview.com :

السيد مصطفى محسن
رئيس عمليات التحسين
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات
أبو ظبي ،اإلمارات
ھاتف971-2-5027182 :
فاكس971-2-5510227 :
بريد إلكترونيmustafa@edcad.ae :

السيد أحمد سعيد
صحفي
دار الخليج
أبو ظبي
ھاتف971-2-6426111 :
محمول971-50-7807710 :
بريد إلكترونيahmadfathy@hotmail.com :
واو -المؤسسات الصحية

السيد فيصل عبد العزيز جاسم
وزارة الصحة
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-50-6312076 :
بريد إلكترونيdrfaisal.jasim@gmail.com :

السيد عبد النور مدني
طب عام
اإلمارات العربية المتحدة
محمول971-50-7346455 :
بريد إلكترونيalnouralmadani@hotmail.com :

السيد جنس طومسون

المدير الثاني
ھيئة الصحة ،أبو ظبي
ھاتف971-2-4193467 :
فاكس971-2-4444285 :
بريد إلكترونيjthomsen@haad.ae :
السيدة ليلى العلوي
مسؤولة صحية
ھيئة الصحة ،أبو ظبي
ھاتف971-3-7678883 :
فاكس971-3-7679552 :
بريد إلكترونيlalalawi@haad.ae :
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مسؤولة صحية
ھيئة الصحة العامة
أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-2-4193426 :
فاكس971-2-444285 :
بريد إلكترونيhnix@haad.ae :
السيد راجح رفيق الفاحل

مسؤول إقليمي أقدم
الترقيات الصحية
ص.ب 344 :.أبو ظبي
ھيئة الصحة العامة
ھاتف971-4193279 :
محمول971-50-6158631 :
فاكس971-2-4496966 :
بريد إلكترونيrfahel@haad.ae :

