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 كلمة معالي الوزير عاصم سالم

 

 

لقدددد أرت يدددت هن هلدددتهذ  لمتددد  وددد    تددد  ير مدددو   
لحالددة الرخددر والتطددور الدد ع  ا ددت تعي دد  م  ومددة 

الماضد   فم د  ال قذ ف  فللطين ف   دايات القرن 
حوال  مئة عام  ان قطاع ال قذ ف  فللطين يحتذ 

لطي ية م ا ًة مرموقًة مثل  مثذ  اق  القطاعات الرل
األخرى  الص اع   ال راعد   التعليمد   الصدح   
وغيرودددددا  لقدددددد  دددددان لددددددي ا فددددد  فللدددددطين  مطدددددارين 

 اء  حرع  مئات ال يلدومترات مدن  د  ة  ويين  مي
فة الد   د  ات الطددر  لد ة حديدد الح دا    ا ضددا

الوالددعة  وو ددا هو ددد وه ددا م تمددذ اليقددين  دد ن العقددوذ 
الم  ومددة فدد   واللددواعد الرللددطي ية التدد    ددت تلدد 

حي دددد  قددددادرا علدددد  أعددددادا   اءوددددا مددددرًا هخددددرى   ددددذ 
 .و صورٍا هفضذ

يعددددد قطدددداع ال قددددذ هحددددد هعمدددددا ا قتصدددداد الددددوط   
الرئيلدددددددية وملددددددداومًا رئيلددددددديًا فددددددد   لددددددد ة الدددددددددخذ 
ا  مددددال   فهددددو يلعددددا دورًا رائدددددًا فدددد  دفدددد  حر ددددة 

ا قتصددددداد وتقدددددديم الخددددددمات للقطاعدددددات ا  تا يدددددة 
 ا ضدددافة الددد  تدددوفير  فدددر  والخدماتيدددة األخدددرى  

ي دددددداد فددددددر  للعمددددددذ  فمددددددن  حقيقيددددددة لرلددددددتثمار واع
 ددددددًا  دددددذ ي ددددداد ملدددددتحيً  أحددددددا  ت ميدددددة الصدددددعا 

ملددددتدامة حقيقيددددة  محاوروددددا الث ثددددة  ا قتصددددادع  
ا  تمداع   وال يئد  دون و ددود قطداع  قدذ متطددور 

 .يل   تل  ا حتيا ات 

لقددددد ه  دددد ت و ارا ال قددددذ والمواصدددد ت العديددددد مددددن 
درالات ا لتراتي ية الهامة الت  لتلاوم و  د ذ ال

قدددددذ والمواصددددد ت رئددددديا فددددد  ال هدددددو   قطددددداع ال 
للوصددددددوذ ل  ددددددام  قددددددذ مت امددددددذ ومتعدددددددد األ مدددددداط 
والولددددددائط يقدددددددم هفضددددددذ الخدددددددمات لت قددددددذ األفددددددراد 
وال ضددددائ  فدددد   افددددة الم ددددايت  ال ريددددة  ال ويددددة  
وال حريدددة ويحقددد  رويدددة الدددو ارا  تدددوفير قطددداع  قدددذ 

تطور  ملتدام  صدي  لل يئة  ووف  هفضذ آمن  م
و ا ليتحق  لوي   األلا والمعايير الدولية  وما  ان

ال هددددد ال  يددددر لمددددن  ددددان لهددددم  ددددر  الخدمددددة فدددد  
الو ارا والت    ن لهم  ميعًا  ذ ا حتدرام والتقددير  
فقدددد تدددم وألوذ مدددرا أعدددداد المخطدددط ال دددامذ للطدددر  

والمعتمدددددد مدددددن ق دددددذ  2045-2017والمواصددددد ت 
عددداد ا طددار ا لددتراتي   لدد  م  م لددا الددو راء  واع

لمعتمدددددد مدددددن ق دددددذ وا 2029-2019ال قدددددذ الددددد    
م لددددا الددددو راء هيضددددًا  وخطددددة الت ميددددة الملددددتدامة 

   ا ضدددددافة الددددد  الخطدددددة القطاعيدددددة 2030لل قدددددذ 
  والخطددددددددددة 2022-2017ا لددددددددددتراتي ية لل قددددددددددذ 
والتد   داءت  2022 -2020ا لتراتي ية للدو ارا 
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-2017ه  دددددا الليالددددات الوط يددددة م لدددد مة مدددد  
2022. 

العديددد مددن لقددد هصدد ي  ليددًا ل ميدد  المع يددين و ددود 
التحدددددديات ال  يدددددرا التددددد  توا ددددد  قطددددداع ال قدددددذ فددددد  
فللدددددددطين   يدددددددادا ا خت اقدددددددات المروريدددددددة  أ ديددددددداد 
معديت التلو   و  ل  ال  يدة التحتيدة المتواضدعة  
والتددددد  تدددددوثر  ميعهدددددا لدددددل ًا علددددد  ال دددددات  المحلددددد  

روا  الخ ي ة العامة  ل ا  يادا ال لرة ا   مال  واع
 . يةعل  القطاع الصح  وا  تا

أن م دددد لة ا خت اقددددات المروريددددة ي تعددددال    يددددادا 
اللعة ا لتيعا ية ل   ات الطر  فقط  واع ما  إدارا 
دخدداذ التق يددات الحديثددة والمتطددورا  مرافدد  المددرور واع
ة التددد  تضدددمن أ لددديا ية الحر ددددة وتدددوفير  يئدددة آم دددد 

وصحية  وو ا ليتم التر ي  عل  تط ي    م ال قذ 
را المعلومدات والت  ولو يددا الد      حدد أ ت ددارات ثدو 

والتدد  لتلدداوم   دد ذ   يددر فدد  تحلددين هداء حر ددة 
الت قذ لألفراد وال ضائ   وتع ي  ملدتويات اللد مة 
وا  تا يددددة  فقددددد هصدددد ي يقدددداا تقدددددم الدددددوذ  تقدددددم 

ما أ ا أعتمددت ود   ولدائذ و  دم ال قدذ فيهدا  ي لدي
الدد  م علدد  تط يقددات ت  ولو يددة وعلدد    ددم ال قددذ 

 .ال   

مددن ه ددذ  تحلددين  يددادا ال ردداءا الت دد يلية ل  ددام و 
ال قدددددذ و يدددددادا لدددددعت   تحلدددددين ملدددددتويات الحر دددددة 
وراحددة الملددافرين  رفدد  ملددتوى اللدد مة المروريددة  
تخري  ألته   الطاقدة والحدد مدن ارثدار ال يئيدة  

ا ية ا قتصادية تول  الدو ارا أوتمامدًا وتحلين ا  ت
الر دددداا فدددد    ال ددددًا الدددد  أعددددادا وي لددددة قطدددداع  قددددذ

فللدددطين وي لددديما  الحددداف ت  لمدددا لددد ل  مدددن آثدددار 
أي ا ية لت ع ا عل  المدواط ين وعلد  الم د لين  

 .و التال  عل  ا قتصاد الوط  

رغددم  ددذ الصددعاا التدد   وا ههددا أي ه  ددا ل لددتمر 
ال يدددر م قطددد  ال  يدددر و هود دددا  فددد  عمل دددا الددددووا 

 دددا   مدددن ع قاتالحثيثدددة  ملدددتريدين فددد  الوقدددت  رلددد 
مد  ه دقاء ا العددرا  وحضدور ا الملرددت والمميد  فدد  
 افددة الم دداري  التا عددة لو ددايت ا تحدداد األورو ددد  
التدددد  تع دددد    ددددوون ال قددددذ  عددددادا دولددددة فللددددطين 
لم ا تها  ولت دون دولدة فللدطين  د ءًا ي يت د ه مدن 

 .ال قذ العر    وال   ة ا قليمية األول    ة 

لت امدد  لقددد  ددات يقي ددًا  دد ن وعدد  المددواط ن وتعاو دد  واع
الدددددد   ا ددددددا أوتمددددددام  افددددددة الموللددددددات وال هددددددات 
ال دددددري ة و ميددددد  العددددداملين فددددد  وددددد ا القطددددداع ودددددو 
ال لدددر الددد ع لددد  تا  مدددن خ لددد   دددذ المعيقدددات  
ل لتقذ  ميعًا العر ة األول  لقطدار التطدور اللدري  

 مدددددن تدددددت طم فيددددد  همدددددوا  ال هضدددددة والعولمدددددة  فددددد 
ا دة التد   لدتح  وصدوًي للرقد  والتقددم  وح د  الم 

 .وتلي    ا  ين األمم

 عدددد م  األفضدددذ دائمدددًا  وق اعات دددا   يدددرا للوصدددوذ 
أليدددددددد    هددددددددد ا وت اتر ددددددددا وتعدددددددداون ال ميدددددددد  هفددددددددراد 
وموللددددات والعمددددذ  ددددروا الرريدددد  الواحددددد  ولددددو  

صددددددددار   قدددددددوم  إتخدددددددا   افدددددددة التددددددددا ير ال  مدددددددة واع
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الت دددددريعات ع التعليمدددددات ال ديدددددددا التددددد  تحتا هددددددا 
قادمددددة   يددددة أحدددددا  الت ييددددر المطلددددوا المرحلددددة ال

 .ال ع  تطل  و طمي ل   ميعاً 

                                                                                                              
 عاصم لالم 

 والمواص ت  ال قذو ير  
 

التي فعاليات النشطة و ألامقتطفات ألبرز 
 2019عام الوزارة خالل القامت بها 

 
 مشاركات الوزارة في المحافل العربية والدولية 

لدددددتمرارًا ل هدددددود الح ومدددددة الرللدددددطي ية  ا  ر دددددا  أ
التددددري   عدددن ا قتصددداد ا لدددرائيل   و يدددر ال قدددذ 

 يددددددر  والمواصددددد ت ي ددددددرع عدددددددا م ددددداورات مدددددد   
 .األرد  

 

 تو يهات مدن فخامدة اللديد الدرئيا محمدود ع داا 
حر ددد  ج و  لدددة الملددد  ع دددد ج الثدددا   وضدددمن 
الوفددد الددو ارع  رئالددة الددد تور محمددد ا ددتي    حدد  
معدددال  و يدددر ال قدددذ والمواصددد ت عاصدددم لدددالم مددد  
  يدددددر  األرد ددددد  م  أ مدددددار الخصددددداو ة العديدددددد مدددددن 

قطددددددداع ال قدددددددذ القضدددددددايا الم دددددددتر ة التددددددد  تخددددددد  
اصدد ت ولدد ذ تلددهيذ أ ددراءات  قددذ ال ضددائ  والمو 

والر ددداا  حيددد  تدددم م اق دددة أ دددراء تعددددي ت علددد  
 رتو ددوذ التعدداون فدد  م دداذ ال قددذ ال ددرع لل ضددائ  
واأل ددخا  المعمددوذ  دد  حاليددًا   مددا  حدد  معددال  
عت ددار   الددو ير آليددات أعتمدداد مي دداء العق ددة ال حددرع واع

لد   ضائ  وتصديروا مدنمي اًء رئيليًا  لتيراد ال  واع
فللدددطين فددد  لددد يذ ا لدددت  اء   ددد ذ  هدددائ  عدددن 
مي ددددداء ألددددددود  ودرالدددددة  افدددددة الخيدددددارات لضدددددمان 
لد  فللدطين فد   دذ  أ ليا ية تدف  ال ضدائ  مدن واع
لدتمرارًا لل هدود التد  ت د لها  المعيقات ا لرائيلية  واع
و ارا ال قددددددددذ والمواصدددددددد ت الرللددددددددطي ية لل هددددددددو  

العديدددد   ت  ددداقل الطرفدددان قطددداع ال قدددذ والمواصددد 
من الخطوات وا  دراءات العمليدة والتد  مدن  د  ها 
تلددهيذ حر ددة المددواط ين ع ددر المعددا ر ال ريددة التدد  
تددر ط ال لدددين وتطددوير الخدددمات المقدمددة فدد  مع ددر 
الملدددد  حلددددين وتطويروددددا    مددددا تددددم ا ترددددا  علدددد  
أعددادا ت ويددذ مع ددر األميددر محمددد  دد  ي ددون مع ددرًا 

ة آليدة ر دط فللدطين رع   ما تم م اق د للت ادذ الت ا
  ددد  ة ال قدددذ اللددد    األرد يدددة  حيددد  قددددم معدددال  
الددو ير  دددرحًا ترصددديليًا ل  يدددر  األرد ددد  عدددن خطدددط 
الو ارا  الخصو  و قداط الدر ط وخدط لدير اللد   
مدددد  ت  يددددد  علدددد  المعيقددددات ال  يددددرا ال دددد  يضددددعها 
ا حددددت ذ ا لددددرائيل  همددددام تط يدددد  مخطددددط ال قددددذ 

د ال ويدددة وتتوي دددًا وعلددد  صدددعيد األرصددداال دددمول   
للتعددداون الددددائم  دددين الطدددرفين فددد  م ددداذ األرصددداد 
ال ويدددة   أترددد  معدددال  الدددو ير مددد    يدددر  األرد ددد  
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علدد  تقددديم  ددذ الخ ددرات والدددعم الر دد  واللو لدددت  
ال  م لتطوير األرصداد ال ويدة الرللدطي ية وتددريا 
 وادرودددددا وت دددددادذ ال يا دددددات والمعلومدددددات   مدددددا تددددددم 

 دد يذ عدددا ل ددان ف يددة لمتا عددة  ترددا  علدد  علدد  تا
 افدددة ا  دددراءات التددد  تدددم م اق دددتها  خرا هدددا الددد  
حي  الت ري  عل  ان ت ون ا  تماعات القادمة فد  
مدي دددة رام ج  وفددد   هايدددة اللقددداء تقددددم و يدددر ال قدددذ 
والمواصدددد ت   ددددالل ال دددد ر لأل ددددقاء فدددد  الممل ددددة 

م و ع ًا عل  دعمه األرد ية الها مية مل ًا وح ومةً 
الددددائم والمتواصدددذ لدولدددة فللدددطين مثم دددًا الع قدددات 
التاريخيددة التددد  تدددر ط ال دددع ين ووقدددوفهم فددد  خ دددد  
واحدددددد همدددددام  دددددذ التحدددددديات التددددد  توا ددددد  القضدددددية 

 .الرللطي ية أقليميًا ودولياً 

 نظيير  يلتقيي سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 المصري

 

 
  يددر  ت عاصددم لددالم التقدد  و يددر ال قددذ والمواصدد 

المصددددددرع المه دددددددا  امددددددذ الددددددو ير هث دددددداء  يارتدددددد  
وفدد  ملددتهذ اللقدداء قدددم  لعر يددة  ل مهوريددة مصددر ا

الددددو ير لددددالم  دددد ر  ل  يددددر  المصددددرع علدددد  حردددداوا 
ا لدددددتق اذ و دددددرم الضددددديافة    مو ددددددًا علددددد  عمددددد  

الع قددددات التاريخيددددة التدددد  تددددر ط ال ددددع ين والدددددعم 
ن ت ددددا  ال ددددعا المتواصددددذ مددددن األ ددددقاء المصددددريي

الرللطي   ف   افة الم دايت   وفد  األث داء أطلد  
علددددددددد  عمدددددددددذ و ارا ال قدددددددددذ المصدددددددددرية وخططهدددددددددا 
ا لتراتي ية ف  م داذ ال قدذ العدام واع  ا اتهدا علد  
صعيد تطوير قطداع ال قدذ المصدرع والتد  هلدهمت 

   المرورية  مات ف  الحد من ا خت اقات واي

وتضدددافر ن او تعددد  ددداقل الطرفددان لددد ذ تع يدد  ال مددا 
تطوير قطاع ال قدذ والمواصد ت  هود الم تر ة لال

و ل  ع ر ايلترادا من الخ رات ف  دولة فللطين 
  وال  احات الت  ي هدوا قطاع ال قذ المصرع 

 فيي يشيار  سيالم عاصيم والمواصيالت النقيل وزير
 العرب النقل وزراء مجلس إجتماع

ة فدد  أطددار  يارتدد  الرلددمية ل مهوريددة مصددر العر يدد 
 إ تمداع م لدا و راء  عاصدمو ير المعال   ار  

( الدددد   ا ددددا  32دورتدددد  العاديددددة    ال قددددذ العددددرا 
أ تمدداع ال معيددة العامددة لأل اديميددة العر يددة للعلددوم 
والت  ولو يددا وال قددذ ال حددرع علدد  الملددتوى الددو ارع 

مددن الوفددد رافقدد  حيدد  (   24فدد  دورتدد  العاديددة   
ر ياا اللوا لدريلعادا اللرير    ذ من الرللطي   

دولة فللطين ف   مهورية مصر العر ية وم ددو ها 
الدددائم لدددى  امعددة الدددوذ العر يددة ولددعادا الق صددذ 
العددام لدولددة فللددطين فدد  ا لدد  درية حلددام الددد اا 

  و ارا ال وعددا من مو ر 
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 دددداقل ا  تمدددداع الدرالددددة المقدمددددة مددددن ق ددددذ و ارا 
اع ال قددذ والمواصدد ت الرللددطي ية حددوذ تضددرر قطدد 

لددددددددطي    ددددددددراء ممارلددددددددات ا حددددددددت ذ ال قددددددددذ الرل
ا لدددرائيل  وآليدددة ت ريددد  قدددرارات م لدددا و راء ال قدددذ 
العدددرا  الخصدددو    مدددا ه دددد م لدددا و راء ال قدددذ 

 31د ع  461العدددددرا علددددد  قدددددرار الم لدددددا رقدددددم 
  دد ن دعددوا الدددوذ العر يددة  2018ع10ع23 تدداري  

والم  مدددددددددات وا تحدددددددددادات الدوليدددددددددة  ات الع قدددددددددة 
الدددعم الدد  م للملدداومة فدد   اللددري  لتقددديم ددالتحر  

أ الة األضرار الت  هصا ت قطاع ال قذ الرللدطي   
 راء ممارلات ا حت ذ ا لرائيل   و ا وقدد ثمدن 
الم تدددددددا الت ريددددددد ع لم لدددددددا و راء ال قدددددددذ العدددددددرا 
ألت ا ة الممل ة العر ية اللعودية و مهورية مصر 

م الطدوع  العر ية والممل ة الم ر يدة فد  تقدديم الددع
يدددًا وماليدددًا ( لدولدددة فللدددطين تما ددديًا مددد  القدددرار   ف 

الصددددادر عددددن القمددددة العر يددددة الت مويددددة ا قتصددددادية 
   41وا  تماعية رقم 

 هييييو العربييييي وعمقنييييا إمتييييدادنا : سييييالم الييييوزير
 لخطيييوات األساسيييي واليييداعم الحقيقيييية الضيييمانة
 اإلقتصيييياد عيييي  باإلنفكييييا  الفلسييييطينية الحكوميييية
 اإلسرائيلي

 

 

معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت فدد  هعمدداذ   ددار 
  تماع الم تا الت ري ع لو راء   ٦٣الدورا العادية  

   وخدددد ذ م ددددار ت ال قددددذ العددددرا فدددد  ا لدددد  درية 
تو ددد  معدددال  الدددو ير  التحيدددة ل افدددة الددددوذ العر يدددة 

مدددددن  العديدددددد طدددددرا وتقددددددم  الم دددددار ة  ا  تمددددداع  
 دعددددملة  ددددان مددددن ه ر وددددا ملدددداالقضددددايا والملرددددات 

فد  هعقداا مدا  خاصةالرللطي   الوط   ا قتصاد 
قررتدددد  الح ومددددة الرللددددطي ية مددددن خطددددوات  إت ددددا  

  مو ددددا  ددد ن ا  ر دددا  عدددن ا قتصددداد ا لدددرائيل  
ودعددم عمق ددا العر دد   لدد  يحتددا  و  دد ذ ملددي الدد  

  العرا   افة ه قائ ا

 وزيير يلتقيي سيالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 لمصريا المدني الطيرا 

 

 
ألتق  و ير ال قذ والمواص ت عاصم لالم  دالرري  

 مهوريدددة  يدددو ا المصدددرع و يدددر الطيدددران المدددد   
وددددد ا اللقدددداء خدددد ذ  يدددددارا ويدددد ت  مصددددر العر يددددة   

معال  الو ير لالم ل مهوريدة مصدر العر يدة  تمدام 
لعدددددام ل افددددة ا لدددددتعدادات الخاصددددة  مولدددددم الحدددد  

يددددة ع دددددر و قددددذ ح ددددا  المحاف ددددات ال  و  2019
 .ال  الديار الح ا ية مطار القاورا الدول 
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ليادا الرري  يو ا  ف  ملتهذ اللقاء رحا 
لرير دولة من  و  ذالمصرع  معال  الو ير لالم 

فللطين لدى  مهورية مصر العر ية وم دو ها  
الدائم ف   امعة الدوذ العر ية  ياا اللوا   مو دًا 

ورية الث ائية ما  ين  مهعل  عم  الع قات 
و ارا  م يرًا ال  هن وفللطين   العر ية مصر 

تول  أوتماما  ال ًا   المصرية  الطيران المد  
ر لهم  ذ ما يل مهم  وتوفي الح ا  الرللطي يين  

  ن ألتراتي ية و ارا    موضحًا من الراحة وايمان 
مد  لور  تع ي  و  تماما عل   حر  الطيران  ت

عل  و     العرا  واصذ والتعاون م  ه قائ االت
 .العموم 

الرري   ليادا الو ير لالم معال  من  ا      ر 
  حراوا ألتق ال   رم الضيافة و يو ا المصرع عل  

وال  اء  لعادت   التعاون الدائم  ع يمعن   معر ًا 
عل    ال قيقين   مما أ ع ا اي ا ًا  ين ال لدين ما 

الرللطي   من خ ذ توفير ولائذ  قذ  المواطن 
ح ا  المحاف ات  ل قذ ومريحة  حديثة ة  وي

ل مهورية مصر     وتقدير    ر مقدمًا    ال  و ية
عل  مواقرهم الثا تة  و ع ًا وح ومة العر ية رئيلًا 

والداعمة للقضية الرللطي ية ف   افة المحافذ 
ومتا ة الع قات عل  ص  ة    و دد الدولية 

 .ين ال قيقين لل ع  ةا لتراتي ي

 

المؤتمرات وورش برة از مشاركة كوادر الو 
 العمل والدورات التدريبية الخارجية

 

النقييل والمواصييالت تشييار  فييي ورشيية عمييل 
 صربيابجمهورية 

 

 ار ت و ارا ال قذ والمواص ت ممثلًة  الليد 
 يول  دراو ة مدير عام ال قذ الطرق  والل   
  ور ة العمذ الت    متها و الة الل   األورو ية

(ERA)  مة وثقافة أدارا الل حوذ "   ام
 ية  ل راد  الل مة" والت  عقدت ف  العاصمة الصر 

والت   ار  فيها   2019  اط  14-12ف  الرترا 
 ماذ أفريقيا  و    ال ر  األولط دولة من 13

 .ودوذ ال لقان

ودفت و   الور ة أل  ت ادذ الخ رات ما  ين  
الدوذ ال ري ة ف   ر ام  ال قذ األورومتولط   

ثقافة الل مة   ذ ال لقان ف  م اذو  ل  دو 
و  ل  ا ط ع عل   ر ام   .وتوحيد األلاليات 

أدارا الل مة المط   من ق ذ و الة الل   
 ايضافة ال    اء القدرات  .(ERA) األورو ية

للو ارات المع ية ف  الدوذ ال ري ة ف  
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األورومتولط  ودوذ ال لقان  ما يتعل   ت ري   
قافة الل مة و ر ام  أدارا األدوات الرئيلية لث

  .ا وت  يذ الل  الل مة المط   ف  أدار 

وخ ذ مداويت الور ة  را دراو ة واق  قطاع 
ال قذ ف  فللطين وما تم أعداد  ف  المخطط  
ال امذ للطر  والمواص ت المعتمد من ق ذ  

  فيما يتعل   قطاع ال قذ الل      م لا الو راء
للطين ي ت   و ها  وه د عل  هن م ار ة دولة ف

ومتولط    ة ف   ر ام  ال قذ األور دولة  ري
ولرلترادا من خ رات الدوذ ف  م اذ ثقافة  
الل مة  أي ه  ا ف  دولة فللطين ما  ل ا  تطل   
أل  الم يد من الدعم والتعاون من الو الة  
وهصدقائ ا ف  الدوذ األورو ية    ا   افة الدرالة  

األول  من المخطط   الر ية المتخصصة للمرحلة
 .رام ج  - ا لاوخاصًة المتعلقة  المقط  الل    

النقيييييل والمواصيييييالت تشيييييار  فيييييي ورشييييية 
 تدريبية بالقاهرة

 

مها   ا ال قذ والمواص ت ممثلة  الليدا ار ت و ار 
ص يي الو يذ الملاعد للخدمات الملا دا وال وون  
القا و ية ف  ور ة تدري ة حوذ موضوع أ را   

الت ل ف  أقليم  ر  المتولط والت    ت ريعات 
ة ف  مدي ة القاورا  دددددعقدتها م  مة الصحة العالمي

 2019ان ( يل 10-8ذ الرترا الواقعة  ين   ددددددخ
. 

مية  اء    ة أقليوتهد  و   الور ة ال  أ  
ل ي ليما ف  ولائذ  لل هات الم ر   لم افحة الت  

التحديات ال قذ العام و ل  ع ر تحديد الث رات و 
يعات م افحة الت ل والت  ا  طر   ف  أ را  ت ر 

 را  الت ريعات وايتقا  عل  الخطوات ال حقة  أ
  الت  تع   ايمتثاذ له   الت ريعات 

 

ييي اتجتميياع النقييل والمواصييالت تشييار  في ييييي
ييريل العمييل الكومسييي   الثالييع عشيير لفيييييي

"COMCEC” للنقل واتتصاتت 
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ممثلة  المه دلة    قذ والمواص ت  ار ت و ارا ال
مدير دائرا الطر  والمواص ت  ع  رو  ه وحمدا

  اي تماع الثال  ع ر لرري  العمذ ال وملي 
"COMCEC”   آ ار  21لل قذ وايتصايت ف

ه قرا تحت ع وان    العاصمة التر ية   2019
"تحلين تقييم م اري  ال قذ ف  الدوذ ا ل مية"  

دولة أضافة   22 ماع ممثلوت  فقد  ار  ف  ا 
من  وع  اصة ورلمية أل  حضور  هات خ

 الع قة ايختصا  و 

  ا ات  تم  ألتعرا  لراي تماع خ ذ  
 تقييم م اري  ال قذ ف   لدان  لتحديات المتعلقة ول
 ملة من الليالات  عضاء  أضافة أل  م اق ة األ

تع ي  وتطوير    ية  ت ري وا الت  من المقرر 
 .ييم م اري  ال قذفعالية تق 

 
عميييال الميييؤتمر والمواصيييالت تشيييار  فيييي   النقيييل

خيييالل ل الثقافييية فيييي )الفسييياد ل األاليييدولي حيييول 
 (اتدارة العامة

 

 ددار ت و ارا ال قدددذ والمواصددد ت   عمددداذ المدددوتمر 
الدول  والم عقد ف  مدي ة  دا وا  مهوريدة ليتوا يدا 

عامدة حوذ  الرلاد ‚ األخد  ‚ والثقافدة فد  ا دارا ال
 )  
مددددير عدددام مديريدددة طو ددداا قددددم ه  رهفدددت ال ددداور و 

ورقدة  حثيدة  ع دوان ممث  عن الدو ارا  هد ا المدوتمر 
عية فد  تع يد  الح دم الر ديد  دور الم ار ة الم تم

   فللطين(  -ف  و ارا ال قذ والمواص ت 
 الورقددة و دداا رالددا وقددد ثمددن رئدديا المددوتمر د  ه

رئدددديا  ددددذ مددددن  وهث دددد  عليهددددا   وه دددداد و  وميتهددددا 
عضدداء موضددوع ال للددة د  فيدداديا مور ددوفي تل وه 

مددن  امعددة  ددا وا و د  دا يدداذ  ي لددر مددن  امعددة 
  درالة هد يات موضدوع   هود ال اح  ف  فلوريدا 

الم ار ة ور ط  م   هود ح ومية فللطي ية تع   
 الح م الر يد  

ال ددددداور علددددد  رهفدددددت ر ددددد ت ورقدددددة ال احددددد   وقدددددد  
دور المدددددواطن و الحو مدددددة هوميدددددة الح دددددم و توضددددديي 

تخددددددا  لم تمدددددد  المددددددد   فدددددد  عمليددددددات درالددددددة واع وا
 القددددرارات الح وميددددة وت ريدددد وا معتمدددددا علدددد    ريددددة

( لل احددد  األمري ددد   1969الم دددار ة قدددوا   لدددلم 
 ددل  ار لددتين والتدد  ي تدد اذ تدددرا حتدد  اليددوم فدد  

عددات وتعت ددر مر عيددة هصدديلة   تددا  المعاوددد وال ام
خطددددط  ن تو هددددات والم تمدددد  مدددد  فضددددذ مددددا لدددددىه

حتيا ددداتهم حيددد  الدددتدر ت اف دددار ال  ريدددة تحقددد  أ
فددد  أ دددراءات و ارا ال قدددذ والمواصددد ت فددد  اتخدددا  

فدددد  م ددددايت ال ددددوون الر يددددة والتددددرخي  القددددرارات 
 وال قذ العام و الل مة المرورية   
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 توطيد العالقات والتعاو  المحلي والدولي
 

الييوزير سييالم يسييتقبل السييفير األردنييي لييد  
 ولة فلسطي د

ألتق ذ و ير ال قذ والمواص ت عاصم لالم  
 مقر م ت    2019ع05ع14ص اا اليوم الث ثاء 
للرير محمد ه و و دع لرير   رام ج لعادا ا

المم لة األرد ية الها مية لدى فللطين   و ل  
 حضور و يذ الو ارا عمار يالين   ف  ملتهذ 

و دع  اللقاء رحا الو ير لالم  لعادا اللرير 
و  ر  عل  و   ال يارا   وهعرا ل  عن لعادت   
 ه ا اللقاء   م يدًا  عم  ومتا ة الع قات الث ائية  

رالخة ما  ين ال لدين ال قيقين والل ان واألخوا ال
وما  مثا ة ال عا الواحد   وه د الو ير عل  هن 
ايردن مل ًا وح ومة و ع ًا يح    م ا ة خاصة  

طي     وهن الممل ة ف  و دان ال عا الرلل
األرد ية عل  الدوام ف  مقدمة الدوذ الداعمة 
لل عا الرللطي   ف   افة المحافذ الدولية ف  

 يذ حقوق  وتطلعات  الم روعة    اء دولت    ل يذ
الرللطي ية الملتقلة وعاصمتها القدا   و دد 
وتمام   الو ير لالم خ ذ اللقاء عل  حر  واع

  التعاون الم تر  ما الو ارا ال ديدن  حو تع ي
 ين ال لدين ف  م اذ قطاعات ال قذ والمواص ت 
وا لترادا من ت ارا األردن ال قيقة ف  و ا 

م اذ   و او ية الو ارا  التمرارية ا تصاذ  ال
والتواصذ لتحقي   ذ الم رعة لل ع ين   لل هو  

 واق  قطاع ال قذ والمواص ت الرللطي     من  
لرير األرد   محمد ه و و دع  ا    قدم لعادا ال

  ر  وتقدير  العمي  للو ير لالم ولطواقم الو ارا  
مو دًا  عل  حراوا ا لتق اذ و رم الضيافة  

حر  الممل ة عل  تع ي  التعاون ال  اء والمثمر  
م  ال عا الرللط   وملا دت  ف   ت  الم ايت 
  مثّم ًا دور الو ير والو ارا الراعذ والمثا ر  

  ال ق ت ال وعية ف  م اذ ايرتقاء   حدا
 ملتوى  ودا الخدمات المقدمة لل مهور 

لعادا الرللطي     وي ت  لقاء الو ير لالم م  
اللرير و دع ضمن للللة لقاءات ي ريها الو ير 
م    ار الملوولين للدف  قدما  حو تطوير  
م  ومة قطاع ال قذ والمواص ت الرللطي    

واط ين ف   هاية اللقاء أتر   لتقديم هفضذ خدمة للم
ال ا  ان عل  ألتمرارية متا عة م مذ الم ح ات 

للو ير لالم   والقضايا الم تر ة   وتم تو ي  الدعوا
ل يارا األردن ال قي  لتعمي  ع قات التعاون  

 . الم تر ة
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الوزير سالم يلتقي سييفير جمهورييية الصييي  
 الشعبية لد  دولة فلسطي 

لالم ص اا   والمواص ت عاصم ألتق  و ير ال قذ
 مقر م ت    رام ج   2019ع05ع15اليوم األر عاء 
لرير  مهورية   (  Guo Wei  ) لعادا اللرير

الصين ال ع ية لدى فللطين   و الليد  و فا    
 فواد( الملح  ا قتصادع والت ارع اللا     

  يا الملح  ا قتصادع   Xu hai والليد 
 والت ارع ال ديد   

تهذ اللقاء رحا الو ير لالم  اللرير  مل وف 
الصي     وع ر ل  عن لعادت   ه ا اللقاء   

 ت  ف  أطار تع ي  الع قات الث ائية ما  وال ع ي
 ين ال لدين الصديقين   مثم ًا عم  الع قات 
التاريخية ما  ين  مهورية الصين ال ع ية ودولة  
فللطين   ودعمها المتواصذ لل عا الرللطي    

قوفها   ا    ل يذ حقوق  الم روعة  تقرير  وو 
 مصير   اقامة دولت  الرللطي ية وعاصمتها القدا

. 
     ن الو ارا  وف  الليا  هوضي الو ير لالم

تتطل  لرلترادا من الخ رات والت ارا الصي ية  
ال ا حة ف  م اذ قطاع ال قذ والمواص ت   
وتعميمها عل  واق  قطاع ال قذ الرللطي      

رتقاء  ملتوى الخدمات المقدمة   وتحدي  لر
ألطوذ ال قذ  ما ويتوائم م  متطل ات الل مة 

مة   والحد من ا خت اقات واأل مات المرورية العا
 . الت  ت هدوا مرا   المدن

 ( Guo Wei ) من  ا      ر اللرير الصي   
الو ير لالم عل  حراوا ا لتق اذ   وه د حر  

  م  ال عا الرللطي      د   العمذ الم تر 
 .وملاعدت  ف  مختل  الم ايت 

ضمن    وهضا  اللرير   دية التعاون م  الو ارا
ف     ايوذ ي ون  ملاعدا الو ارا  عدا محاور  

ت مية ال  ية التحتية لقطاع ال قذ والمواص ت 
 الطر  وال لور والموا  ء و ل  ف  أطار خطة 

تثمار  تعاون م تر ة   والثا    ت  ي  ا ل
تمويذ  ر ات   الصي   ف  فللطين من خ ذ

ت   اما الثال    اء تع ي  القدرا  خاصة وعامة
لدى مو ر  الو ارا ضمن  رام  تدري ية ف   
 مهورية الصين وي ت  و ا  ل  ف  اطار توقي   
م  را تراوم ما  ين و ارا ال قذ والمواص ت 

 . الصي ية والرللطي ية
ل ا  ان عل  ألتمرارية  ف   هاية ا  تماع ه د ا

 تصاذ والتواصذ ومتا عة ما تم م اق ت   ا
 .ل  ار  الواق وتر مت  وام ا ية تط يق  ع
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الوزير سالم يستقبل القنصييل العييام لممثلييية 
 جمهورية مصر العربية

التق ذ معال  و ير ال قذ والمواص ت عاصم  
لالم ف  م ت   الق صذ العام لممثلية  مهورية  

ية لدى فللطين ه مصطر  ال حات  مصر العر 
 و حضور عطوفة و يذ و ارا ايوقا  وال وون  

ه حلام ا و الرا و ل  ف  أطار التعاون  الدي ية 
الم تر  ما  ين ال لدين ال قيقين ودور مصر 
التاريخ  ف  دعم قضية فللطين    ما ت اوذ  
اللقاء  ح  ترتي ات  قذ ح ا  المحاف ات  

  2019-و رع  1440ال  و ية لح  عام 
مي دع ول ذ التلهيذ عل  المواطن الرللطي    

 . ف  هداء و   ال عيرا

 
 

 

 

 

إجتماعات ولقاءات مع المؤسسات 
 الحكومية  

 

وزيييير النقيييل والمواصيييالت : إنسيييجاما  ميييع 
قرارات القيادة الفلسطينية سيينعمل فييي كامييل 
 راضي دولة فلسطي  دو  النظر لتصنيفات 

 المناطل

مواصد ت عاصدم لدالم  يدر ال قدذ والألتق  معال  و 
مدد   2019ع07ع30صدد اا اليددوم الث ثدداء الموافدد  

معددال  رئدديا ويئددة مقاومددة ال دددار وا لددتيطان م  
وليدددددد علددددددا    و لدددددد  فدددددد  لدددددد يذ تحقيدددددد  رويددددددة 
الح ومددددة الرللددددطي ية وقدددددرارات القيددددادا الرللدددددطي ية 
 العمدددذ فددد   افدددة الم ددداط  الرللدددطي ية دون ال  دددر 

 .ال ات ة عن ا تراقيات اللا قة ال  التقليمات 
ال ددار وا لدتيطان  حي  َهطَل  رئيا ويئة مقاومدة

 الرللدددطي ية الم ددداط  تعا يددد  مدددا علددد  الدددو ير لدددالم
عتدداءات  م ا ذ من ”   ” المص رة  مدن مت دررا واع
 الخدمات  توفر ومدى   وملتوط ي  ا حت ذ قوات 

 الرللدددطي   المدددواطن صدددمود  تعددد   التددد  األلالدددية
 .ارمددددن ال قددددذ ولددددائذ ضددددم ها ومددددن هرضدددد  فددددو 
 عدن معر داً   الضدي  الو ير معال  رحا   ا    من

 مقاومدددددة ويئدددددة ت ددددد لها التددددد  ال هدددددود  ل افدددددة تقددددددير 
 الرللددطي ية األراضدد   افددة فدد  وا لددتيطان ال دددار
 ا عتدددددداءات  ومقاومدددددة الدولدددددة للددددديادا تع يددددد  مدددددن

 فددد  معر ددداً  المدددواط ين  صدددمود  وتع يددد  ا لدددرائيلية
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 مدددا ذ ددد  لتدددوفير ال امدددذ ألدددتعداد  عدددن الوقدددت   ات 
 الوط يدة اللديادا تع ي  ل يذ ف  أم ا يات  من يل م
 ال دددددرا ة م دددددده مدددددن أ ط قددددداً   افدددددة هراضدددددي ا فدددددو 

 ال قددذ و ارا خددمات  تددوفير علد  والحددر   الوط يدة 
 مدددددد  ا  ميددددد  فددددد  المدددددواط ين ل افدددددة والمواصددددد ت 

 ياالددرئ اللدديد  فخامددة تعليمددات  مدد  أ لدد اماً  وقرا ددا
 .الو راء رئيا ودولة ج حر  

 

 

 
وزير النقل والمواصالت عاصم سييالم يبحييع 
ميييييع رئييييييس الجهييييياز المركيييييزي لالحصييييياء 
الفلسيييييطيني عيييييال عيييييو  سيييييبل التعييييياو  

 المشتر 

التق  معال  و يدر ال قدذ والمواصد ت عاصدم لدالم 
 مقدددر م ت ددد   2019ع5ع29صددد اا اليدددوم اير عددداء 

عددد  عدددو  رئددديا فددد  رام ج مددد  معدددال  اللددديدا 
 . ء الرللطي  ال ها  المر  ع لرحصا

فدددد   دايددددة اللقدددداء ت ددددادذ الطرفددددان  لمددددات التهددددا   
والترحيا   و اق ا عددًا من الموضوعات والقضايا 

التدد  تهددم قطدداع  ال قددذ والمواصدد ت وايحصدداء   
وتددم الت  يددد مددن  دد  ال ددا  ين علدد  ايلددتمرار فدد  

مددددددر لل هددددددو  تع يدددددد  لدددددد ذ التعدددددداون ال  دددددداء والمث
الح دددددددوم  وايرتقددددددداء  ملدددددددتوى  م  ومدددددددة العمدددددددذ 

 . الخدمات المقدمة للمواط ين

وخ ذ اللقاء ه دى الو ير لالم دعم  ال امذ لعمدذ 
ال ها  المر  ع ل حصاء ول ذ الم اري  الحيويية 
الت  ي ر وا   يفتًا ال  الدور الراعذ والمثا ر ال ع 

لدددتق لية يلع ددد  وددد ا ال هدددا  فددد  لددد يذ تحقيددد  اي
ر ا حصددددائيات وفدددد  األلدددددا المه يددددة فدددد  أصدددددا

والمعايير الدولية   والت  تلهم    ذ هو  د خر فد  
تطدددددوير وخدمدددددة ال  دددددام ايحصدددددائ  الرللدددددطي     
وت ويددد صدد اع القددرار ورالددم  الليالددات  ال يا ددات 

 . وايحصائيات المطلو ة ف  مختل  الم ايت 

 هد ا من  هتها ع رت الليدا عو  عدن لدعادتها 
ن مدن ق دذ الدو ير   د ذ خدا  اللقاء و روا التعداو 

والددو ارا   دد ذ عددام   وا دددت  دد ن ال هددا  المر دد ع 
يتطلدد  الدد  تع يدد  العمدددذ الم ددتر  مدد  الددو ارا فددد  

 . افة الم ايت 
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وزييير النقييل والمواصييالت يبحييع مييع رئيييس 
مجليييييس القضييييياء األعلييييي  سيييييبل التعييييياو  

 المشتر 

اصدم لدالم   مقددر  حد  و يدر ال قدذ والمواصد ت ع
م ج مددد  الملت دددار عمددداد الدددليم رئددديا م ت ددد   دددرا

م لدددا القضددداء األعلددد  ورئددديا المح مدددة العليدددا   
عدددددا مدددن القضدددايا والملدددائذ التددد  تهدددم الطرفدددان   
والتدد  تدد ت  فدد  أطددار تحقيدد  رويددة الددرئيا محمددود 
ع اا ودولة رئيا الدو راء د  محمدد ا دتي   خدمدة 

 المواطن والتلهيذ علي    

ت ددادذ الطرفددان  لمددات الترحيددا فدد  ملددتهذ اللقدداء 
والتقدير   وقد ع را عن لعادتهما  ه ا اللقاء المهم 
وهثر  ف  فتي آفا  التعاون الم دتر  مدا  دين الدو ارا 

 وم لا القضاء األعل   

وتطددددر  ا  تمدددداع والدددد ع حضددددر  عددددددًا مددددن  وع 
ا ختصا  من    الطرفين ال  محداور عديددا   

الح ومدة والتد  تتمثدذ  تر ي  عل  هولويدات ه ر وا ال
فددد  خدمدددة المدددواطن والتلدددهيذ عليددد  ع دددر أم ا يدددة 
الدددددددر ط ايل ترو ددددددد  مدددددددا  دددددددين الدددددددو ارا والمح مدددددددة 
وموللدددات الدولدددة ايخدددرى  ات الع قدددة فددد   افدددة 
م ايت المتعلقة  قطاع ال قذ والمواص ت يلديما 
فدد  م دداذ التصدددار المعددام ت وايلددتع م ع هددا 

 ت المطلو ين   يذ من ال هد والوقللتقل

وف  ختام اللقاء   ر الو ير لالم الملت دار الدليم 
علدد  ودد   ال يددارا وه دددى الطرفددان ال او يددة ال املددة 
 لتمرارية التعاون ال  اء    اا و ا اللقاء واع  ا  
مددا تددم  حثدد  وم اق ددت  خ لدد  والم ا ددرا العمليددة فدد  

ايختصدا   المتا عة ع در عقدد ا  تماعدات لد وع
ارا وم لددا القضدداء األعلدد  وو ارا الماليددة مددن الددو  

 و مي  األطرا   ات الصلة  

 

 
وزارة المواصيييالت وهيئييية تسيييوية األراضييييي 

 يبحثا  سبل التعاو  المشتر 

 
 ح  و ير ال قذ والمواص ت عاصدم لدالم ورئديا 
ويئة تلوية األراض  مولد   د ار ة لد ذ التعداون 

والعمدددذ ود المدددواطن الم دددتر  فددد  لددد يذ دعدددم صدددم
 . علدددددددددددددددددددد  تطددددددددددددددددددددوير األداء

وقد و     ار ة الو ير لالم علد  الثقدة التد  ه دداوا 
ل  الدرئيا محمدود ع داا  ورئديا الدو راء د محمدد 

 . ه دددددتية  تعيي ددددد  و يدددددراال لل قدددددذ والمواصددددد ت 
و  ر الو ير لالم  د ار ة علد  ود   ال يدارا مو ددًا 
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م هن األفددددد  مرتوحدددددة للتعددددداون  وفدددددتي الطريددددد  همدددددا
 . اطن   افة الم ايت خدمة المو 

 

 
وزيييييير النقيييييل والمواصيييييالت يبحيييييع سيييييبل 

 .التعاو  المشتر  مع الوزير قطامي

 

ألددت ماًي ل هددود التعدداون والعمددذ الم ددتر  ألددتق ذ 
معددددددال  و يددددددر ال قددددددذ والمواصدددددد ت صدددددد اا اليددددددوم 
الخمدددديا فدددد  م ت دددد  معددددال  اللدددديد الددددو ير  اصددددر 

الصدد ادي   قطددام  ملت ددار رئدديا الددو راء ل ددوون
 .العر ية

ألتهذ معال  الو ير لالم و   ال يارا مرح ًا  اللديد 
قطام    مثم ًا ال هود الت  ي  لها ف  ل يذ توفير 
الددددعم المدددال  للم ددداري  الت مويدددة والتطويريدددة والتددد  
تع   من صدمود المدواطن الرللدطي   فدو  هرضد   

 .أ ل امًا م  روية الح ومة الرللطي ية

الو ير قطام  معال  الو ير لالم  ومن  ا      ر
علدددددد  حردددددداوا ا لددددددتق اذ   مددددددا ه ددددددد علدددددد  الدددددددور 

ا لدددتراتي   لدددو ارا ال قدددذ والمواصددد ت فددد  خطدددط 
الت ميددة وتع يدد  الصددمود وهوميددة تددوفير لدد ذ ال قدددذ 
ارمن والحدي  ل افة األراض  الرللطي ية ي لديما 

 .تل  المهددا  المصادرا من ق ذ ا حت ذ

رفدددددددان لددددددد ذ التعددددددداون الم دددددددتر  ط مدددددددا  ددددددداقل ال
والملدددتق ل   حيددد  قددددم الدددو ير لدددالم عددددا م ددداري  
تعمددددذ عليهددددا الددددو ارا لل هددددو   واقدددد  قطدددداع ال قددددذ 
والمواصددد ت وتدددوفير الخدمدددة  ال ددد ذ األمثدددذ  مدددا 
ألددتعر  هوددم المعيقددات التدد  تحددوذ دون الم ا ددرا 
 ت ريددد وا وهومهدددا األ مدددة الماليدددة التددد  تعدددا   م هدددا 

لددطي ية   حيدد  هعددرا الددو ير قطددام  لالح ومددة الر
عددددن ألدددددتعداد  لتقددددديم  دددددذ مدددددا يم ددددن مدددددن خددددد ذ 

 .الص ادي  العر ية لدعم و   الخطط وت ري وا

 

الييوزير سييالم : تطييوير المييوارد البشييرية هييو 
 ساس عملية التطوير العملي والفني لييوزارة 

 .النقل والمواصالت

عقدت و ارا ال قذ والمواص ت ص اا اليوم  
ور ة عمذ   2019ع11ع27المواف   الخميا
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ن المو رين العام لتطوير عملية   التعاون م  ديوا
 .تقييم األداء لمو ر  الرئتين العليا واألول 

حي  قدم معال  األخ مول  ه و  يد رئيا ديوان 
المو رين العام  رحًا وافيًا لعملية التطوير  

ة ف   ما   تقييم األداء الخاصة  مو ر   الحاصل
العليا واألول  للعاملين ف  موللات   الرئتين

لة فللطين  حي   ملت و   الت ر ة وو ارات دو 
و ارات من ضم ها و ارا ال قذ   خملة

والمواص ت  والت  لتم ي عملية التقييم در ة  
عالية من الدقة لت وع المعايير و موليتها   ما  

 ا ر  األداء الرعل  للمو   لترت ط    ذ م
 .ت هخرى عيدًا عن هع موثرا

من  ا    رحا معال  الو ير عاصم لالم  معال   
األخ ه و  يد والوفد المراف  ل   مثم ًا الدور 
التطويرع المهم لديوان المو رين العام وال ع 
لي ع ا    ذ م ا ر عل  هداء المو رين ورف   

والخطط التطويرية   ال راءا ا  تا ية لهم  ما ي ل م
لتراتي ية الو ار  ا  رف  القدرات  الموضوعة واع

 .االخاصة  الموارد ال  رية للو ار 
و ا وقد ه د معال  الو ير هن آلية التقييم ال ديدا  
لتم ي المو   حق   التقييم دون محا اا هو  لم  
ألت ادًا ال  معايير وهلا مه ية واضحة ت  م  

التقييم    ام الحواف  عملية التقييم  ما يلمي  ر ط 
ما لي ون مردود   والم افآت والترقيات ووو

 .الخدمة للمواطنأي ا      ذ رئيل  عل  تقديم 

 
 

وكيييل وزارة النقييل والمواصييالت يجتمييع ميييع 
وفيييييييد مييييييي  دائيييييييرة شيييييييؤو  المفاوضيييييييات 

 الفلسطينية

 
أ تم  عطوفة و يذ و ارا ال قذ والمواص ت ه  

ص اا اليوم  وفد من دائرا  عمار يالين ف  م ت   
م  ٍذ من  الليدا   وون المراوضات الرللطي ية ض

يا   فات ة  اعو  عوودل  والليد ه ر  الخط
و ل  ل ح  آليات التعاون ف  تحقي  هودا  
الو ارا ا لتراتي ية الهادفة لتطوير قطاع ال قذ  
 .والمواص ت ف  دولة فللطين

د  و ين  وف   داية ا  تماع رحا عطوفت   الوف
ية  لهم   ن و ارا ال قذ والمواص ت و  و ارا لياد 

 افة خدماتها   ف  المقام األوذ  وتلع  لتطوير
الت  تقدمها للمواط ين لواء من حي  ت قذ األفراد  
هو ال ضائ    ما  ين      ي يم ن تحقي  هع من  
هودا  الت مية الملتدامة دون و ود قطاع  قذ  

و ارا و دعم من ا تحاد  آمن ومتطور  وه ار   ن ال
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ار األورو    األورو   ومن خ ذ     ا لتثم 
قامت  إ  ا  المخطط ال مول  األوذ لل قذ 

  وقد 2045-2017المواص ت ف  فللطين و 
دار  قال حوذ ارليات لت ري  الدرالات  ال رام    
والم اري  الواردا ف  و ا المخطط  وقد ه د 

ري   ل  وو عطوفت    ن المعي  األوذ ف  ت 
ئيا  ا حت ذ ا لرائيل  ال ع يعت ر المعي  الر 

  ف  تحقي  الت مية الملتدامة  ويق  عائقًا ف  ت ري  
 .الم اري  وف   افة القطاعات 

وف  ختام ا  تماع تم ا ترا  عل  تع ي   
التواصذ لت لي  الخطوات الملتق لية للمض  قدمًا 

ال    ف  ت ري  المخطط   وقد  ار  ف  ا  تماع
 ا ا عطوفت  ه  يول  دراو   مدير عام ال قذ  

 .  والل   الطرق

 

 

 
 

 

إجتماعات ولقاءات مع المؤسسات اتهلية 
 والقطاع الخاص "شركاء الوزارة" 

 
وزيييييير النقيييييل والمواصيييييالت عاصيييييم سيييييالم 
يجتمع مع برال النابلسي مدير هيئيية سييول 

 ر س المال الفلسطيني

أ تم  و ير ال قذ والمواص ت عاصم لالم  هر 
ج   ف  مقر م ت    رام 2019ع 5ع19اليوم األحد 

م  الليد  را  ال ا لل  مدير عام ويئة لو  
ارا عمار  الماذ الرللطي     و حضور و يذ الو  

يالين وعدد من  وع ايختصا  من     
الطرفين   ف  ملتهذ اللقاء ت ادذ الطرفان  لمات 

   والترحيا   وتم الت اح  ف   ثير من  التها
القضايا  ات ايوتمام الم تر  والت  يد عل   

ورا تع ي  وتطوير ل ذ التعاون الم تر  ما ضر 
 ل   ين الو ارا وويئة لو  رها الماذ و ما يصا 

ف  تحقي  مقتضيات المصلحة العامة وخدمة  
المواط ين   وخ ذ اللقاء ه د و ير ال قذ  

اصم لالم عل  أيما   وحرص   والمواص ت ع
ال ديدين  اومية وضرورا العمذ الم تر  من ه ذ 

ة العمذ ايل ترو   للت مين ور طها  تطوير م  وم
   الو ارا ومديرياتها   وثمن الو ير الدور الريادع 
ال ع يلع   قطاع الت مين ف  تطوير الخدمات 
والتلهيذ عل  المواط ين   وه د عل   او ية  

التعاون م   مي  القطاعات ف  ل يذ  الو ارا ف  
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حماية المواط ين ومختل  ال رائي الم تمعية   
    ا اد الليد  را  ال ا لل  مدير عام  من  ا 

ويئة لو  رها الماذ الرللطي     هود الو ير  
طواقم الو ارا  حو تطوير ه  مة واع راءات العمذ و 

 الو ارا و ات الصلة  عمذ ويئة لو  رها الماذ  
طي     وتطر  اللقاء حوذ  ح  وم اق ة  الرلل

العديد من القضايا    ان ا ر وا   موضوع  
ر التمويل  ول ذ ر ط  ال ترو يا وايلتع م  الت  ي

ارا   عن  افة المر  ات الخاضعة ل  من ق ذ الو  
وايضا موضوع ر ط الت مين  الترخي    ور ط  
ال ر ات  ال رطة والو ارا   والتعاون عل  ت ادذ  

معلومات   وموضوع مخم   المر  ات وهليات ال
   ما ت  يم عملهم   وتع ي  وت مية ال راءا لديهم 

تم  ح  موضوع الدرا ات ال ارية وهمور الت مين  
صوصية الت   الخاصة  ها   وايضا المر  ات الخ

تعمذ  ا ر   وتم ايترا  ف   هاية اي تماع عل   
عقد ور ة ف  وقت قريا حوذ تدريا مو ر  
دوائر اللير  المحاف ات عل  تل يذ وتط ي   

يمات  عقود الت  ير التمويل  وف  القوا ين والتعل
   .الصادرا عن الو ارا  الخصو  

 

وزير النقل والمواصالت عاصم سييالم يلتقييي 
 نقيب المهندسي  د. جالل الدبي 

ألدددتمرارًا ل هدددود و يدددر ال قدددذ والمواصددد ت عاصدددم 
التعداون مد   افدة م و دات لدالم الراميدة لمدد  لدور 

الم تم  الرللطي    ألتق  معال  الدو ير مد   قيدا 
الددد ي  والوفددد المرافدد   حيدد   المه دلددين د   دد ذ

ألددتهذ معددال  الددو ير  دايددة اللقدداء مرح ددًا  الددد تور 
وفددد المرافدد  لدد   مثم ددًا ل قا ددة المه دلددين الددد ي  وال

 هودودددددددددا ال  يدددددددددرا  دددددددددال هو   واقددددددددد  المه ددددددددددا 
   من خ ذ تع ي  لد ذ التعداون وال درا ة الرللطي

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  القطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع الح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
عدال  الدو ير علد  من  ا      ر الد تور الد ي  م

لموضددددوعة لل هددددو   عمددددذ و ارا رويتدددد  وخططدددد  ا
ال قدذ والمواصد ت وتطدوير  وادرودا الر يدة ي لديما 
المه دلددددين مدددد هم  معر ددددًا لدددد  عددددن ثقتدددد   الليالددددة 

ال  الدددو ير لرفددد  هداء الت ديديدددة التددد  ي ته هدددا معددد 
العدداملين وتحلددين  ددودا الخدددمات الخاصددة  قطدداع 

دم د  الددد ي   ددرحًا عددن ال قددذ والمواصدد ت   مددا قدد 
خطط ال قا ة وهوم أ  ا اتها ول ذ التعاون م  و ارا 

ت للوصددددددوذ الدددددد  قطدددددداع  قددددددذ ال قددددددذ والمواصدددددد 
 .متطور

و ا وقد ه اد معال  الو ير   هود  قا ة المه دلين 
الددددددوط   والمحدددددددورع فدددددد  تطددددددوير عمدددددددذ ودوروددددددا 

المه دلددددددددين وتع يدددددددد  ال ددددددددرا ة مدددددددد  الموللددددددددات 
عاليد   افدة الملردات التد  تدم الح ومية    ما ثمدن م

م اق دددتها لتع يددد  لددد ذ التعددداون  مدددا ي لددد م ورويدددة 
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قطداع ال قدذ والمواصد ت وال هدو  الو ارا  تطوير 
   لتوفير الخدمات ال  مة للم تم  المحل    ودا 

لددددتدامة ا قتصدددداد عاليددددة و  الملدددداومة فدددد  ت ميددددة واع
 .الرللطي  

 
 

وزيييييير النقيييييل والمواصيييييالت عاصيييييم سيييييالم 
ع ميييع السييييد جمييييل ضييياهر اليييرئيس يجتمييي 

ي لشيييييركة فلسيييييطي  للتكنولوجييييييا التننفيييييي 
 المكتبية ) وفت (

أ تمدد  و يدددر ال قدددذ والمواصدد ت عاصدددم لدددالم فددد  
الدرئيا مقر م ت    رام ج م  الليد  ميذ ضاور 

الت  ريدددد ع ل ددددر ة اوفتدددد  و حضددددور و يددددذ الددددو ارا 
عمدار يالدين وعددد مددن  وع ايختصدا  مدن  دد  

 .الطرفين

ف  ملدتهذ اللقداء ت دادذ الطرفدان  لمدات الترحيدا  
وتددم الت احدد  فدد   ثيددر مددن القضددايا  ات ايوتمددام 
الم تر  والت  يد عل  ضرورا تع ي  وتطدوير لد ذ 

ال در ة و مدا يصدا  لد  ما  ين الدو ارا و  التعاون 

فدددد  تحقيدددد  مقتضدددديات المصددددلحة العامددددة وخدمددددة 
 . المواط ين

ذ والمواصدد ت عاصددم وخدد ذ اللقدداء ه ددد و يددر ال قدد 
أيما دددددد  وحرصدددددد  ال ددددددديدين  اوميددددددة  لددددددالم علدددددد 

وضرورا العمذ الم دتر  مدن ه دذ تطدوير م  ومدة 
العمدددددذ والتددددد   دددددان اخرودددددا م دددددروع اعدددددادا ترعيدددددذ 

 صددية  ال  لددتي ية(أصدددار  طاقددات الددرخ  ال خ
وثمددددن الددددو ير الدددددور الريددددادع الدددد ع يلع دددد  قطدددداع 

علدددد   الت  لو يددددا فدددد  تطددددوير الخدددددمات والتلددددهيذ
المدواط ين   وه دد علدد   او يدة الددو ارا فد  التعدداون 

 ملدددتوى الخددددمات مددد   ميددد  القطاعدددات لألرتقددداء 
المقدمدددددة لل مهدددددور وع ددددددر موا  دددددة هفضدددددذ اللدددددد ذ 

  اعدددرا اللددديد ومدددن  هتددد . الت  ولو يدددا الحديثدددة
ضددداور عدددن تقددددير  لطدددواقم الدددو ارا علددد   هدددودوم 
الحثيثددددددد  والمتواصدددددددلة والتددددددد  دائمدددددددا ت حددددددد  عدددددددن 

راتي يات  ال دددددددة ا وميدددددددة لتحلدددددددين الخدمدددددددة ألدددددددت
وف   هايدة اي تمداع اترد  الطرفدان علد  .وتطويروا

مواصدددددددلة اللقددددددداءات مدددددددن ا دددددددذ تطدددددددوير م  ومدددددددة 
الخددددمات والتميددد  فددد  تقدددديمها وصدددوي الددد  رضددد  

 .لمواطن ال ع تلع  ل  الح ومةا
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بحييع وزييير النقييل والمواصييالت مييع رئيييس 
ل جامعييية القيييدس  .د عمييياد  بيييو كشييي  سيييب

  …توفير بيئة تعليمية
 

 حددد  و يدددر ال قدددذ والمواصددد ت مددد  رئددديا  امعدددة 
القدا ه د عماد ه و     ل ذ توفير  يئدة تعليميدة 
م الدددد ة لطل دددددة ال امعدددددة مدددددن خددددد ذ حدددددذ م ددددد لة 
ا خت اقات المرورية همام الحرم ال دامع  ومدا ي دت  
ع هدددا مدددن معيقدددات للعمليدددة التعليميدددة  وآليدددة تدددوفير 

مدددن والحددددي  للطل دددة هث ددداء تددد قلهم ولدددائذ ال قدددذ ار
ل  ال امعة  .من واع

 

اليييوزير سيييالم : القطييياع الخييياص ت سييييما 
قطيياع التيي مي  شييري  رئيسييي للحكوميية فييي 

للتنميييية  مواجهييية التحيييديات وداعيييم حقيقيييي
 اإلقتصادية والخدماتية في فلسطي 

ألددتق ذ معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت فدد  م ت دد  
لوط يددددة للتدددد مين اللدددديد اليددددوم مدددددير عددددام ال ددددر ة ا

احمد الم ع   والوفد المراف  ل    حي  تد ت  ود   

ال يددددارا ألددددت ماًي لرويددددة و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت 
المواصدددد ت  تدددددعيم الع قددددة مددددا  ددددين و ارا ال قددددذ و 

و افدددة القطاعدددات األوليدددة والخاصدددة  ات ا وتمدددام 
 الم تر  ف  الم تم  المحل  أ ل امًا م  خطة 

 
وخطتهددددددددا الراعلددددددددة لت ميددددددددة  لرللددددددددطي يةالح ومددددددددة ا

ا قتصدداد الددوط   ومددد  لددور الثقددة  ددين الح ومددة 
والم تمددد  المحلددد   حيددد  قددددم اللددديد م ع ددد  فددد  

الدددددو ير علددددد  حلدددددن  دايدددددة اللقددددداء  ددددد ر  لمعدددددال  
وتمامددددد  ال دددددالل والحقيقددددد   موللدددددات  ا لدددددتق اذ واع
عت ارودددددا  دددددري ًا للح ومدددددة فددددد   القطددددداع الخدددددا  واع

يات التدددد  تعصدددد   القضدددددية موا هددددة  افددددة التحدددددد 
الرللددددددطي ية  مثم ددددددًا لمعاليدددددد  الخطددددددط الموضددددددوعة 
لمحار ددددة  دددداورا تر دددد  المر  ددددات ال يددددر القا و يددددة 

دد حيدددددددداا ة  إعت اروددددددددا هدوات قتددددددددذ تهدددددددد والم ددددددددطو 
المدددواطن الرللدددطي   وممتل اتددد   وهضدددا  اللددديد ” 
م ع   ” هن  ر ات الت مين لن تتد خر  تقدديم  دذ 

ياتهدددددا المتاحدددددة لتع يددددد  مدددددا يم دددددن فددددد  أطدددددار أم ا 
صدمود مددو ر  القطدداع العددام   دد ذ خددا  وتعمددذ 
علدددد  وضدددد  الخطددددط للتخريدددد  مددددن المعا دددداا التدددد  

 ع  ايتعددددددددددددددددددددددددددددددر  لهددددددددددددددددددددددددددددددا ه  دددددددددددددددددددددددددددددداء  دددددددددددددددددددددددددددددد 
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ل  الدو ير هن مدا يتعدر  لد  ومن  ا  د  ه دد معدا .
ال ددددعا الرللددددطي   وقيادتدددد  ممثلددددة  رخامددددة اللدددديد 
الددددرئيا والح ومددددة الرللددددطي ية مددددن حصددددار مددددال  

حتدددا  لوقردددة حقيقيدددة مدددن  افدددة قطاعدددات وليالددد  ي
الم تم   ي ليما وهن قطاع الت مين  دري  رئيلد  
 للح ومدددددة فددددد  موا هدددددة التحدددددديات وداعدددددم حقيقددددد 

 .دماتية ف  فللطينللت مية ا قتصادية والخ

 

الييييييوزير سييييييالم : تطييييييوير قطيييييياع النقييييييل 
والمواصيييالت ورفيييع جيييودة الخيييدمات يييي تي 

 .عل  ر س  ولوياتنا

 
ارا ال قدذ والمواصد ت ت دا  ملوولية و   أ ط قًا من

الم تمددددددد  المحلددددددد   وعمدددددددً   دددددددالخطط التطويريدددددددة 
الموضددددددوعة لرفدددددد   ددددددودا األداء والتخريدددددد  علدددددد  

الخدددمات ل افددة المدددن  المددواط ين والوصددوذ  تقددديم
وال لدددددات الرللددددطي ية  ألددددتق ذ معددددال  و يددددر ال قددددذ 
والمواصددد ت عاصدددم لدددالم صددد اا اليدددوم الخمددديا 

 .وفدددددًا مددددن  لديددددة  يتو يددددا 2019ع09ع05الموافدددد  

حيدد   دداقل الطرفددان اللدد ذ المم  ددة ل  دداء مديريددة 
لددو ارا ال قددذ والمواصدد ت ودي دداموميتر فدد   يتو يددا  

 قطدددددداع ال قدددددددذ والمواصدددددد ت وتخريددددددد  لل هددددددو  
الضدد ط علدد  مديريددة رام ج وال يددرا  حيدد  لددتعمذ 
وددددد   المديريدددددة علددددد  تدددددوفير الوقدددددت وال هدددددد علددددد  

وا لدددددترادا مدددددن خددددددمات الدددددو ارا   مدددددا المدددددواط ين 
 ددداقل الطرفدددان العديدددد مدددن الملردددات  ات ا وتمدددام 

 .الم تر 

ومدددن  ا  ددد  ه دددد الدددو ير لدددالم هن ليالدددة الح ومدددة 
رللدددطي ية م رتحدددة علددد   افدددة األف دددار التطويريدددة ال

وال ددرا ة مدد   افددة م و ددات الم تمدد  الرللددطي   ي 
 دددري  لددديما قطددداع الح دددم المحلددد  والتددد   عت رودددا 

حقيق  وفعاذ ف  عملية ال  اء والتطوير   ما   ر 
معالي   لدية  يتو يا عل  أوتمامهم ولعيهم لتطدوير 

يل  ال  مديرية ت وتحو م تا و ارا ال قذ والمواص 
 .مت املة

وزير النقل والمواصالت السيد عاصييم سييالم 
 مع ممثلي نقابة معلمي السياقة

عاصدم لدالم ا تم  و ير ال قذ والمواصد ت اللديد 
ل   قا ة معلم  اللدياقة ف  مقر م ت    رام م  ممث

  و ل  من ا ذ  ح  وم اق ة العديد من الملائذ 
يلدديما مه ددة  والموضددوعات التدد  تهددم ودد ا القطدداع

 . تعليم اللياقة والعاملين  ها

وفددد  ملدددتهذ اللقددداء رحدددا الدددو ير لدددالم  الحضدددور 
لراعدذ وهعرا عن ايما   العمي   ال قا دات ودورودا ا
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فدددد  ت  دددديم العمددددذ وتطددددوير    م دددديرًا الدددد  ان ودددد   
لملددتمر مددا اي تماعددات تدد ت  فدد  أطددار التعدداون ا
لدعيًا  حدو  ين الو ارا واألطدرا  وال قا دات ال دري ة 

تقددديم مددا وددو هفضددذ للمددواطن ال ددريم  وا ددد معاليدد  
علدد  مدددى اوميددة تعلدديم اللددياقة ودوروددا فدد  اعددداد 

ايم دددة   و لددد  فددد   ا يددداذ مدر دددة يوميدددة اللدددياقة
 دددذ ت ايدددد الحدددواد  المروريدددة ومدددا يددد  م ع هدددا مدددن 
خلدددددائر   دددددرية وماديدددددة  وا دددددد معاليددددد  ان الدددددو ارا 

   افددة اللددائقين ءات  حدد اتخدد ت لللددلة مددن اي ددرا
المخددددالرين مددددن خدددد ذ اعددددادا ترعيددددذ   ددددام ال قدددداط 
والمخالرات   م يرا ال  ضرورا ت  يم عمذ ال قا ة 

اقة للحددددد مددددن الحددددواد  وضدددد ط مه ددددة تعلدددديم اللددددي
  . المرورية

 

 مددا الددتم  الددو ير خدد ذ اللقدداء الدد ع حضددر  الدد  
 ا  دددد  اللدددديد يحيدددد  ع و ددددة ع مدددددير عددددام لددددلطة 
التدددددددراخي  واللددددددديدا  دددددددادن  غلدددددددوذ مددددددددير عدددددددام 
الع قدددات العامدددة وايعددد م وم  ددد ذ اي عدددر مددددير 
م تدددددا الددددددو ير الدددددد  مطالددددددا واحتيا ددددددات ال قا ددددددة 

ت والعق دددات التددد  تعتدددر  والوقدددو  علددد  الم ددد  
هدددا   مو ددددًا علددد  ملدددا دا وتعددداون حلدددن لدددير عمل

الددددو ارا الملددددتمر  حددددو تحقيدددد  احتيا اتهددددا واي دددداد 

الحلددددددددوذ الم الدددددددد ة والم ئمددددددددة أليددددددددة معيقددددددددات او 
م دددد  ت توا دددد  ودددد ا القطدددداع و لدددد  علدددد  قاعدددددا 
 .احتدددددددددددرام القدددددددددددوا ين واي  مدددددددددددة المعمدددددددددددوذ  هدددددددددددا

  ددددداء علددددد  وفددددد   ات اللددددديا  ا دددددد ع و ددددد  ا ددددد  و 
لعمددددددذ   ثيددددددر مددددددن تددددددم اتعليمددددددات معددددددال  الددددددو ير 

اي ددددراءات التدددد  مددددن  دددد  ها ضدددد ط وت ددددديد مدددد ي 
رخد  القيدادا لردر  لديادا القدا ون والقضداء علدد  

و دددوروم تقدددم  .ال واوراللددل ية المتعلقددة  هدد ا ال دد ن
ايخوا ممثلو ال قا ة  ال د ر والتقددير لمعدال  اللديد 

ا عل   هدودوم الحثيثدة الو ير وطواقم العمذ  الو ار 
تدد  لدداومت وتلدداوم فدد  رفدد  وتطددوير والم  ولددة وال

ملدتوى العمددذ فدد  مددارا تعلدديم اللددياقة   والت  يددد 
علدددددد  هوميددددددة وضددددددرورا الددددددتمرار العمددددددذ  تدددددددوير 
الراحصين ما  ين المديريات فد  محاف دات الدوطن 
وا ع الددات ودد   الخطددوا فدد  تحقيدد  قدددر   يددر مددن 

 . ريات العمذال رافية وال  اوة ف  م 
 

جهود حثيثيية لترسييي  الوزير عاصم سالم : 
 وتعزيز التعاو  مع شركاء الوزارة

أ تمدد  و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصددم لددالم فدد   
م ت دد   ددرام ج مدد  اللدديد  دداور لددعد األمددين العددام 
 تحدداد  قا ددات عمدداذ فللددطين   و لدد  ل حدد  هطددر 
التعددددددددددداون الم دددددددددددتر  لررتقددددددددددداء  قطددددددددددداع ال قدددددددددددذ 

اصددددددددد ت الرللدددددددددطي   وال هدددددددددو   ملدددددددددتوى والمو 
 . خدمات المقدمةال
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ف   داية اللقاء رحا الدو ير  دايمين العدام ل تحداد 
و  ميددددددد  الحضدددددددور وه دددددددد علددددددد  حدددددددر  الدددددددو ارا 
واوتمامها ال دين  حو فتي هفا   ديدا من التعاون 
الم دددتر  مدددا  دددين الدددو راا و افدددة األطدددرا  المع يدددة 

ال ددداد لخلددد    قطددداع ال قدددذ والمواصددد ت   والعمدددذ
القطدددداع العددددام والقطدددداع  ددددرا ات حقيقيددددة مددددا  ددددين 

الخددددا  فدددد  لدددد يذ تحقيدددد  رويددددة لدددديادا الددددرئيا 
محمدددددود ع ددددداا وتو يهدددددات دولدددددة رئددددديا الدددددو راء 
د محمددد  ددتي  واللدد ان يوليددان أوتمامددا  ال ددا  خدمددة 
المدواطن ال دريم وتحقيد  لدد  لد ذ الراحدة وا لددتقرار 

 . المطلددددددددددددددددددددددددددددددو ين
دات  ارا تدددثمن دور ا تحددداوهضدددا  الدددو ير  دددان الدددو 

وملاومتها الراعلة ف  تدعيم قطاع ال قذ  وال قا ات 
والمواص ت الرللدطي   وتطدوير    م ديدا  الع قدة 
الممي ا ما  ين الو ارا وايتحدادات مدن  هدة والدو ارا 
وال قا دددات مدددن  هدددة اخددددرى   والت  يدددد  دددان العمددددذ 
الم دتر  يلدهم فدد    داء الدولدة ويعمددذ علد  تع يدد  

هتدد   ددد ر مدددن  . لت ميددة ا قتصددادية الملدددتدامةا
اللدددددديد  دددددداور لددددددعد الددددددو ير لددددددالم علدددددد  حردددددداوا 
ايلددددتق اذ و ددددرم الضدددديافة   وه دددداد   هددددود الددددو ير 
وطواقم الو ارا الحثيثة للتعداون الملدتمر مد   در اء 
وتمامدد   اي دداد الحلددوذ الم الدد ة لمطددال هم  الددو ارا واع

علدد   وا ددد الطرفددان . وللم دد  ت التدد  تددوا ههم
لم ا ددددر ل حدددد  لددددتمرار فدددد  ايتصدددداذ اضددددرورا اي

 افدددددة القضدددددايا   وا  مددددداع علددددد  ان الدددددو ارا تعدددددد 
الم لدددددة والراعيدددددة لمختلددددد  القطاعدددددات وه هدددددا وددددد  
 . القادرا عل  تقريا و هات ال  ر ما  ين ال مي 

وف  ختام اللقاء ه د الو ير عل  ه  ا ل قوم  درالدة 
لدددا   ددد ذ  افدددة الملردددات المطروحدددة و حددد  المطا

ال ميددد  وتحقددد   ملدددتري  للخدددرو    تدددائ  ترضددد 
األودا  الم تر ة و ما تتما   والقوا ين واأل  مة 

 . المرعيددددددددددددددددددددددددددددددددة
ومددن  ا ددا هخددر عقددد الددو ير ا تماعددا مدد  الل  ددة 
العليددا لقطدداع ال قددذ   وقددد  حدد  خ لدد  عدددا قضددايا 
وامدددور تهددددم القطدددداع   وتددددم الددددتعرا  لل ثيددددر مددددن 

توا ددد  وددد ا القطددداع    الم ددد  ت والتحدددديات التددد 
لد  لدع  الدو ارا الحثيد   حدو تددعيم وه د الدو ير ع

قطاع ال قذ والمواص ت الرللطي     والعمذ عل  
ترعيددذ ل  ددة الحدددوار  واعددرا عددن هملددد   ددان تت لدددذ 
 ذ اللقاءات واي تماعات م  ال ر اء   ذ ال  اا 
والتوفيددددددد  وان تلدددددددهم   ددددددد ذ فاعدددددددذ فددددددد  تحقيددددددد  

الت  تصا فد  خدمدة الدوطن التراومات المطلو ة و 
 . والمدددددددددددددددددددددددددددددددواطن

و حددد  اللقددداء ايضدددا قضدددايا تتعلددد   لددد ذ القضددداء 
علدددد   دددداورا المر  ددددات الخصوصددددية التدددد  تعمددددذ 
 دددد  ر والحددددد مددددن تعدددددياتها علدددد  عمددددذ المر  ددددات 
العموميدددددة و لدددددد   التعدددددداون الم ددددددتر  مدددددد   ددددددرطة 

 . المددددددددددددددددددددددددددددددددرور
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وزير القل والمواصالت عاصم سييالم يجتمييع 
 ي المركبات الجديدةمع إتحاد مستورد

 
و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت ه  عاصددددم لددددالم أ تمدددد  

 مقدددر الدددو ارا  2019ع4ع23صددد اا اليدددوم الث ثددداء 
م  أتحاد ملتوردع المر  ات ال ديددا فد  فللدطين 

ات والقضدددايا   و لددد  لم اق دددة عددددد مدددن الموضدددوع
   ات ا وتمام الم تر  

فدددددد  ملددددددتهذ اللقدددددداء رحددددددا الددددددو ير لددددددالم  ددددددرئيا 
و ارا ا تحددددداد   وهعدددددرا عدددددن حدددددر  الددددد  وهعضددددداء

 تع يدد  لدد ذ التعدداون الم ددتر  مدد   افددة ايطددرا  
المع يددددة  قطدددداع ال قددددذ والمواصدددد ت   وه ددددد علدددد  

وتمدددام ال دددديدين  تعميددد  ال دددرا ة ا لحقيقيدددة ايمددان واع
مدددددددا  دددددددين الدددددددو ارا وا تحددددددداد   والوقدددددددو    ا ددددددددا 
الملددتوردين وحمددايتهم والعمددذ لددوية لخدمددة الددوطن 

ألددتراتي ية  وهضددا  الددو ير  دد ن   ال ددريم والمددواطن
الدو ارا تقدوم علدد  هلداا  حد   ددذ ال ددائذ المتددوفرا 
ل لددت  اء عددن ا لددتيراد مددن ال ا ددا ا لددرائيل    
و مدددا ي يدددوثر علددد  هوددددا  الدددو ارا  دددال هو   هددد ا 
القطدداع وتطددوير هلددطوذ قطدداع ال قددذ والمواصدد ت 

  . الرللدددددددددطي   و مدددددددددا يخددددددددددم المدددددددددواطن
الدددو ير علددد  لدددع  الدددو ارا  للددديا  ه دددد وفددد   ات ا

الحثيددد  وع دددر  افدددة طواقمهدددا للمضددد  قددددما  حددددو 
تطدددددوير م  ومدددددة ا  دددددراءات والع قدددددات مدددددا  دددددين 
الددددددو ارا والقطدددددداع الخددددددا  والعمددددددذ علدددددد  أ  دددددداا 
ا تحدددادات و افدددة األطدددر ال قا يدددة   وتهدددتم أوتمامدددًا 

  يددرًا  قطدداع الملددتوردين  و دد  ي دد ذ احددد الر ددائ  
ا قتصدددداد والدددددخذ الددددوط   لتدددد  تدددددعم يلالددددية اا

    الرللطي  
والتم  الو ير ال  مطالا الملتوردين والم د  ت 
والتحديات التد  توا د  ود ا القطداع   مو ددًا معاليد  
 دد ن ا ددواا الددو ارا وم ات هددا مرتوحددة همددام ال ميدد    
وه  دددا علددد   او يدددة تامددد   ي ددداد الحلدددوذ الم ئمدددة 

  ا م ا يدة القطداع وفد وا   و ا ألية م   ت قد ت
المتاحددددددة و مددددددا يتما دددددد  مدددددد  القددددددوا ين واأل  مددددددة 

 . المعمددددددددددددددددددددددددوذ  هددددددددددددددددددددددددا
مدددن  ا  ددد  قددددم د لدددامي المصدددرع رئددديا ايتحددداد 
للو ير لالم التها   والت ري دات لتلدلم  حقي دة و ارا 
ال قذ والمواص ت   متم يا ل  التوفي  وال  اا فد  

  علددد  تعاو ددد مهدددام عملددد    وقددددم لددد   ددد ر  وتقددددير  
والمتواصددددددددذ مددددددددد  ال ميدددددددد    وثمدددددددددن دور  ال  دددددددداء 

 . ا ي ا   والداعم ل مي  ال ر اء
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 الوزير يجتمع مع اللجنة العليا لقطاع النقل

ا تم  و ير ال قدذ والمواصد ت عاصدم لدالم  هدر 
اليوم الخميا  مقر الدو ارا مد  الل  دة العليدا لقطداع 
ال قددددذ   وقددددد  حدددد  خدددد ذ اي تمدددداع عدددددا قضددددايا 

ر تهددددم القطدددداع   وتددددم الددددتعرا  لل ثيددددر مددددن وامدددو 
وقدد  الم   ت والتحديات الت  توا   ود ا القطداع 
تدددعيم ه ددد الددو ير علدد  لددع  الددو ارا الحثيدد   حددو 

قطاع ال قذ والمواص ت الرللطي     والعمذ عل  
ترعيددذ ل  ددة الحدددوار  واعددرا عددن هملددد   ددان تت لدددذ 

  اا  ذ اللقاءات واي تماعات م  ال ر اء   ذ ال
والتوفيددددددد  وان تلدددددددهم   ددددددد ذ فاعدددددددذ فددددددد  تحقيددددددد  
التراومات المطلو ة والت  تصا فد  خدمدة الدوطن 

لدد   لدد ذ و حدد  اللقدداء ايضددا قضددايا تتع .والمددواطن
القضددداء علددد   ددداورا المر  دددات الخصوصدددية التددد  
تعمددددددذ  دددددد  ر والحددددددد مددددددن تعدددددددياتها علدددددد  عمددددددذ 
المر  دددات العموميدددة و لددد   التعددداون الم دددتر  مددد  

 . رور رطة الم

 
 
 
 

مشاركة طواقم الوزارة في ورش العمل 
 المحليةوالدورات التدريبية 

النقل والمواصالت تشار  فييي  عمييال ورشيية 
إصيييييييالا بيئييييييية األعميييييييال العميييييييل حيييييييول 

 واإلستثمار في فلسطي 

 ار  عطوفة و يذ و ارا ال قذ والمواصد ت اللديد 
 2019ع1ع29عمددار يالددين صدد اا اليددوم الث ثدداء 

و ارا فددد  هعمددداذ ور دددة العمدددذ حدددوذ ممدددث  عدددن الددد 
أصدددد ا  يئددددة األعمدددداذ وا لددددتثمار فدددد  فللددددطين 

الدوط    ال درا ة مد   والت    متهدا و ارا ايقتصداد 
لدتهذ اي تحداد ايورو د  وال  د  الددول   درام ج   واع

عطوفددددددة الو يددددددذ يالددددددين مداخلتدددددد   تقددددددديم ال دددددد ر 
والتقددددير ل دددذ مدددن و ارا ا قتصددداد الدددوط   وال  ددد  

ل  وا تحداد ايورو د  علدد  ت  ديم ود   الور ددة الددو 
وتو يدددددد  دعددددددوا للددددددو ارا لحضددددددوروا   وفدددددد  لدددددديا  
المداخلددددددة ه ددددددد عطوفتدددددد  علدددددد  هن أصدددددد ا  يئددددددة 
األعمدددداذ واأللددددتثمار فدددد  فللددددطين يدددد ت  هوي فدددد  
أطدددار توحيدددد ال هدددود الم دددتر ة  دددين  افدددة ال هدددات 
 ات الع قددددة وهن ت ددددون المعلومددددة متددددوفرا ومتاحددددة 

ط ع  افة ال ر اء عليها   و دد يالدين لل مي  و  اع
 دد ن تددوفير   ددام  قددذ حدددي  ومتطددور يعددد مددن هوددم 

 حددة فدد  الر ددائ  األلالددية لتددوفير  يئددة ألددتثمار  ا
فللددطين    ددون قطدداع ال قددذ ي دد ذ رديدد  هلالدد  
وحقيق  لرقتصاد الوط   وت ميت     ما ألدتعر  
ذ و يذ الو ارا يالين ه ر  أ  ا ات الو ارا فد  م دا

  دددددددددداء القدددددددددددرات والعمددددددددددذ الموللددددددددددات  وموائمددددددددددة 



 

Page | 25 
 

الت دددددريعات مددددد  المعاوددددددات الدوليدددددة والت ددددددريعات 
لدددتراتي ية األورو يدددة وهيضدددًا الم ددداري  الحيويدددة وا 

الت  تعمذ الو ارا عل  أ  ا وا  دالر ط اللد    مدا 
 دددين  دددا لا ورام ج وتطدددوير قطددداع ال قدددذ العدددام ي 

ل ضائ  و د ل  ليما  الحاف ت وت  يم قطاع  قذ ا
الددددددر ط مدددددد  دوذ ال ددددددوار والمحدددددديط   وفدددددد  ختددددددام 
مداخلتدددد  طالدددددا عطوفتددددد  مددددن ا تحددددداد األورو ددددد  

عم والملدددا دا لل دددعا وال  ددد  الددددول  ألدددتمرارية الدددد 
الرللطي   ف   افة م دايت الحيداا والضد ط علد  
ال ا دددددا األخدددددر   الدددددة العق دددددات همدددددام ت ريددددد  وددددد   

م ئمدددددددددة الم ددددددددداري  ا لدددددددددتراتي ية وخلددددددددد   يئدددددددددة 
لرلتثمار   و ار  ال   ا دا عطوفدة الو يدذ فد  
ودد   الور ددة اللدديد يولدد  دراو ددة مدددير عددام ال قددذ 

 . الطرق  والل   

 
 

 

 

 

موعيييية عمييييل المعييييايير الفنييييية للبينييييات مج
 Spatial Data) الجيومكانييييية

Standardization)  
 تعقد اجتماعها الثاني (SDI) في مشروع

 
 (Working Group) عقدددت م موعددة عمددذ

فد  م دروع أ  داء  (Standardization) المعايير
  (SDI) ال  يدددة التحتيدددة للمعلومدددات ال يوم ا يدددة

م  د  مديريدة  قدذ ومواصد ت ا تماعها الثا   ف  
  2019ع2ع13رام ج اير عددددداء الماضددددد   تددددداري  

 30و لدددد   حضددددور اعضدددداء الرريدددد  الم ددددون مددددن 
ن مد  عضو من الموللات والو ارات ممن يتعداملو 

 .ال يا ات ال يوم ا ية

وفدددد   دايددددة اي تمدددداع رحددددا م لدددد  الرريدددد    ددددار 
ال قدددددذ والمواصددددد ت  الحضدددددور  حمايدددددذ مدددددن و ارا

يعضدددداء ال دددددد ووددددم الصددددليا ايحمددددر وخاصددددة ا
وموللددة المواصدددرات والمقدداييا والم تدددا الدددوط   
الت لددديق  للم ددداط  الملدددما    ( وال امعدددة العر يدددة 

 يئددددة   وتددددم  عددددد  لددددد  ايمري يددددة ولددددلطة  ددددودا ال
التعرا  ايلت ا ة الخاصة  ال يا ات ال يوم ا يدة 
وم اق دددددددتها وتقيمهدددددددا   و ددددددد ر م لددددددد  الم دددددددروع 

  عملددددت علدددد  تع ئتهددددا وحدددد   دددداق  ال هددددات التدددد 
ال هددات ال ددري ة علدد  ايلددراع فدد  ا  ا وددا    مددا 
تم تو ي  العمذ ف  الت ماذ ا  دا  ايلدت ا ة علد  

اع ايضددا ذ اي تمدد  مددا تددم خدد    اعضدداء الرريدد 
تقديم عر  وت ر دة  در ة ايتصدايت الرللدطي ية 
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 التذ ف  تط ي    ام خا   معدايير المعلومدات –
فددد  ال دددر ة   وثمدددن الحضدددور العمدددذ  ال يوم ا يدددة

الد ع تقددوم  د   ددر ة ايتصدايت وت ر تهددا فد  ودد ا 
الم اذ عل  ان يتم ايلترادا من ود   الت ر دة فد  

 . المرحلددددددددددددددددددددددة القادمددددددددددددددددددددددة
ترددا  علدد  تقلدديم األعضدداء الدد  هر عددة فددر  اي وتددم

ذ خريطدة األلداا   وفريد  عمدذ وود    فريد  عمد 
ير   ومتا عدددة ة التحتيدددة   ول  دددة المعدددايعمدددذ ال  يددد 

  وتقييم ايلت ا ة

 (SDI) وف   هاية اي تماع ا اد ال مي   م روع
اللدددددددد ع يهددددددددد  الدددددددد  ت  دددددددديم قطدددددددداع المعلومددددددددات 

صدددددددددادر ال يوم ا يددددددددة فدددددددد  فللدددددددددطين  وتوحيددددددددد م
المعلومددات  مددا يضددمن ت  ددا الت ددرار او تضددارا 

ذ اليهددددددا مددددددن  هددددددات المعلومددددددات ويتدددددديي الوصددددددو 
لدقددددددة ايختصددددددا  م ا ددددددرا   قصدددددد  در ددددددة مددددددن ا

والتحدددي  والتوافدد   ممددا يددودع  التددال  الدد  تقلدد  
ال هد والوقت والت لرة  وي يد من ال ودا والدقة فد  
العمذ  فض  عن تطوير العمذ الح دوم  المتعلد  
 قطدددداع الخددددرائط  و دددد  عددددام  ودددد ا  ا ضددددافة الدددد  
ملدددددداومة المعلومددددددات ال يوم ا يددددددة و  دددددد ذ   يددددددر 

ة واي تماعيددة  تقددديم حلددوذ   ريددة للتحددديات ال يئيدد 
وايقتصادية  مما ي    ويع   ف را ايلتثمار  ها 
الدد  اقصدد  مدددى متدداا وصددوي للت ميددة الملددتدامة  

 يلددت يا ل طددار (SDI)  مددا ان ودد ا الم ددروع
وي قد   (IGIF) تمد ف  األمم المتحداالمر ع  المع

 .فللطين ف  قائمة الدوذ المتطورا ف  و ا الم اذ

 
 

اإلجتماعات الداخلية مع طاقم الوزارة 
 والهيئات التابعة لها 

 جهود حثيثة لتطوير الخدمات 
 

وزييير المواصييالت عاصييم سييالم يجتمييع مييع الفئيية 
 : العليا للوزارة

الم   والمواصدددد ت عاصددددم لدددد أ تمدددد  و يددددر ال قددددذ 
و حضددور و يددذ الددو ارا عمددار يالددين صدد اا اليددوم 

  مددددددد  الدددددددو  ء  2019ع4ع23الث ثددددددداء الموافددددددد  
الملدددداعدون والمددددددراء العدددددامون ورولددددداء الوحددددددات 
لم اق ددة آليددة العمددذ وخطددة المائددة يددوم  مددا تحتويدد  
من م اري  وه  طة تال ما المواط ين لتع ي  الثقة 

التددددد  تقددددددمها الدددددو ارا وهثرالودددددا حدددددوذ واقددددد  الخدمدددددة 
ا ي ددا    مددا يتوافدد  مدد  ه  دددا الليالددات الوط يددة 

ت   دداًء علدد  تو يهددات الددرئيا وم لددا التدد  صدددر 
آليات العمدذ حدوذ  الو راء وتخلذ ا  تماع م اق ة

 .الخدمات الر ية الت  تقدمها الو ارا لَ طرع الوطن
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 مدددا ه دددد الدددو ير لدددالم علددد  ضدددرورا العمدددذ ضدددمن 
لليد الرئيا محمود ع اا   ورئيا الدو راء روية ا
وتحلددين محمددد أ ددتية فدد  خدمددة المددواطن  الددد تور

 . دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودا آداء العمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام
و  ر لالم مو ر  الو ارا عل  تعاو هم وم ادراتهم 

 .للتطور وتقديم هفضذ الخدمات 

 
 

الييييوزير عاصييييم سييييالم يتيييير س إجتماعييييا  لمييييدراء 
 بعة للوزارةعامو  مديريات النقل والمواصالت التا

تددددرها معددددال  و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت ه عاصددددم 
 2019ع04ع17اء لدددددددددالم صددددددددد اا اليدددددددددوم األر عددددددددد 

أ تماعًا ضم  افة المدراء العدامون لمدديريات ال قدذ 
والمواصددددد ت  المحاف دددددات ال دددددمالية   و حضدددددور 

  وعددددا عطوفددة و يددذ الددو ارا اللدديد عمددار يالددين 
 من  وع ايختصا   الو ارا

لالم  دال مي    معر دًا عدن رحا الو ير ف  ال داية 
األف ار الم دتر ة هومية و ا اللقاء لرلتماع وطرا 

حددددوذ ال ثيددددر مددددن القضددددايا والملددددائذ التدددد  تتعلدددد  
المددددددديريات والتحدددددددديات   آليددددددات واع ددددددراءات عمددددددذ

 . والعق ات الت  توا   لير العمذ
وه دددار الدددو ير  دددان الهدددد  مدددن وددد ا اي تمددداع ودددو 

خدمددة المددواطن والتر يدد  علدد  تلددليط الضددوء علدد  
وا ين تحقيدددددد  راحتدددددد  والتخريدددددد  ع دددددد  ضددددددمن القدددددد 

  مدددددددة المعمددددددددوذ  هدددددددا و مددددددددا ي لددددددد م ورويددددددددة واي
لدتراتي ية الح ومدة   مو ددا معاليد      دا  حددر   واع
تمامدددددددًا علددددددد  تددددددددوفير  افدددددددة المتطل دددددددات ال  مددددددددة 
للمددددديريات وضددددمن ا م ا يددددات المتاحددددة لل هددددو  

ور ال ددددريم   و مددددا  واقدددد  الخدددددمات المقدمددددة لل مهدددد 
يلددهم  لدد  فدد  أحدددا   قدد ت  وعيددة وملمولددة فدد  

ملدددتوى األداء و دددودا العمدددذ فددد  وددد   م ددداذ رفددد  
 .المديريات 

و ددددد الدددو ير علددد  ال ميددد   ضدددروا أ دددرا  الم هدددر 
الحضارع للمديريات فد   دذ محاف دة   و مدا يليد  
 الددددور الراعدددذ والحيدددوع للدددو ارا فددد  تقدددديم م مدددذ 

  مو ددددددًا علدددد  هوميدددددة تحلددددد   خدددددماتها للمدددددواط ين
المدددددير وطددددواقم العمددددذ  المديريددددة  لددددمات الصدددد ر 
والعطدددداء فدددد  التعامددددذ مدددد  المددددواط ين وتقددددديم  ددددذ 

 . العون والملاعدا لهم
مددن  هتدد  ه دداد عطوفددة و يددذ الددو ارا اللدديد عمددار 
يالين  اوتمدام معدال  اللديد الدو ير ومتا عتد  ل افدة 

هوميدددة وددد ا  همدددور وقضدددايا المدددديريات   م ددديرًا الددد 
اللقاء    و   يمثذ خطوا وامة لرط ع عل  واق  
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متطل ددات مددديريات ال قددذ والمواصدد ت أحتيا ددات و 
وتع ي  دوروا وقدراتها ف  تقديم خدماتها للمواط ين 

    فضذ صورا
وقدددد  دددداقل اي تمدددداع موضددددوعات وقضددددايا عديدددددا 
ه ر وا   ا ر رة ا ل ترو ية ول ذ تطويروا لخدمدة 

  وملدددائذ تتعلددد   دددالت هي ات اللو لدددتية المدددواطن 
 .  دا   المدديريات ال  مدة   وال دوادر ال  درية   وم

وتخلددذ اللقدداء مددداخ ت متعددددا مددن ق ددذ الحضددور 
لددددددتعرا  لعدددددددد مددددددن المقترحددددددات وا حتيا ددددددات  واع

 . والمتطل ات الت  تهم المديريات 

 
 

اليييوزير سيييالم : عمليييية تقيييييم شييياملة للخيييدمات 
 .ات النقل والمواصالتالمقدمة في مديري

عقددد معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصددم لددالم 
أ تماعدددًا مولدددعا ضدددم  افدددة مددددراء مدددديريات ال قدددذ 
والمواص ت وال هات  ات الع قة ف  الدو ارا  فد  
أطار ملاع  الو ارا  حو  يادا الرقا دة علد  األداء 

 .ف  ل يذ رف   ودا الخدمات المقدمة
 عل  هوم ا   دا ات التد حي  أطل  معال  الو ير 

 ذ تددم تحقيقهددا فدد  مددديريات ال قددذ والمواصدد ت خدد 
الرتددددددددرا الماضددددددددية وتط يدددددددد  الخطددددددددط والتعليمددددددددات 

الموضددوع  ومدددى رضدد  المددواطن عددن  ددودا تلقدد  
 .الخدمة

وددد ا وقدددد ه دددد معدددال  الدددو ير هن الخددددمات المقدمدددة 
للمددواطن ودد  حدد  لدد  وا ددا علي ددا تقددديمها  ال دد ذ 

يير الموضددددوع  لضددددمان تقددددديم األمثددددذ وفدددد  المعددددا
ي لد م وليالدة الخدمة دون محا داا هو تمييد    مدا 

 .الح ومة الرللطي ية
وفددد   هايدددة اللقدددداء هحددداذ معدددال  الددددو ير عددددد مددددن 
المقترحدددددددات التددددددد  تدددددددم تقدددددددديمها للدرالدددددددة  تخدددددددا  
ا  ددددراءات الم الدددد ة خاصدددددة مددددا يتعلدددد   تحددددددي  
العمددددذ مددددن خدددد ذ ألددددتخدام الولددددائذ الت  ولو يددددة 

لحديثددددددة  العمددددددذ للوصددددددوذ الدددددد  المددددددواطن   افددددددة ا
يم الخدمدددددة وتدددددوفير الوقدددددت األمدددددا ن وتلدددددهيذ تقدددددد 
 .وال هد عل  المواطن
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 لتحسييييي  شيييياملة وطنييييية خطيييية : سييييالم الييييوزير
 فلسطي  في المرروية السالمة مستو 

 

 
تدددرها معددددال  و يددددر ال قدددذ والمواصدددد ت ع ورئدددديا 
 أدارا الم لددددددا األعلدددددد  للمددددددرور ه  عاصددددددم لددددددالم

أ تماعدددددددددًا  2019ع6ع23صددددددددد اا اليدددددددددوم األحدددددددددد 
ألعضاء الم لدا األعلد  للمدرور   و لد  لم اق دة 
و حدددد  العديددددد مددددن القضددددايا الملحددددة والتدددد  تتعلدددد  
 تحلين ملتوى الل مة المرورية علد  الطدر  فد  

ملدددتهذ اللقددداء أفتدددتي الدددو ير  للدددة  فللدددطين   فددد 
الم لدددا والددد ع يضدددم فددد  أدارتددد   ا ضدددافة لدددو ارا 

 دددذ مددن   و ارا الداخليدددة   واي دد اذ العامدددة  ال قددذ
لتر يدددة وا لددد ان   والصدددحة   والح دددم المحلددد    وا

والتعلدددديم   وايعدددد م   والماليددددة   و معيددددة الهدددد ذ 
ايحمددددر   ولددددلطة  ددددودا ال يئددددة   ووممثلددددين عددددن 

لقطاع ايولد   ال قا دات وايتحدادات  وه دد الدو ير ا
ت التددددد  علددددد  ضدددددرورا ا رتقددددداء  ملدددددتوى التحدددددديا

توا ه ددا فدد  مختلدد  م دداح  الحيدداا   والعمددذ لددويًا 
ع دددددا المهدددددام لخلددددد   يئدددددة مروريدددددة آم دددددة  حيددددد  ت

وايختصاصددات األصدديلة للم لددا األعلدد  للمددرور 
   و ما ي لد م مد  رويدة وتطلعدات الح ومدة الراميدة
 حددو ترلددي  وتددوفير  ددذ مقومددات ومتطل ددات األمددن 

 واللدددددددد مة الم  ددددددددودين للمددددددددواط ين فدددددددد  مختلدددددددد 
توا دوم والحرا  عل  ممتل اتهم    ذ من ه  اذ 

  وتددددددم  الدددددددعم ا قتصددددددادع والحمايددددددة ا  تماعيددددددة
خددد ذ اللقددداء تقدددديم عدددر  مدددو   حدددوذ أ  دددا ات 
وه  طة الم لدا والتد  لداومت فد  تع يد  ملدتوى 

لمروريددة فدد  فللددطين مددن هومهددا   القيددام اللدد مة ا
 مرا عدددة مختلددد  أ دددراءات اللددد مة المروريدددة فددد  

ي ددددداد الحلدددددوذ لهدددددا ال عديدددددد مدددددن المواقددددد  الخطدددددرا واع
ن ومتا عتهدددددا    ا ضدددددافة الددددد  أطددددد   العديدددددد مددددد 

الحمدد ت التوعويددة  التعدداون مدد  ال ددرطة وال هددات 
 ات الع قة   والقيام  المصدادقة علد  المخططدات 

لددية الخاصددة  ددالمراف  المروريددة و عددد تدددقيقها اله د 
والحددد هصددوًي    مددا  دداقل ا  تمدداع لدد ذ القضدداء 

مدددددن ا خت اقدددددات المروريدددددة والتددددد  ت دددددهدوا مرا ددددد  
ء والحددد مددن المدددن   و حدد  ملدداع  الددو ارا للقضددا

المر  دددات الم دددطو ة وغيدددر القا و يدددة ضدددمن خطدددة 
مم ه ددة لدديتم عرضددها قري ددا علدد  م لددا الددو راء 

صددددددددادقة عليهددددددددا    حيدددددددد  ت ددددددددمذ ا  ددددددددراءات للم
والعقو ددات الرادعددة  حدد  المخددالرين   والعمددذ علدد  

 ريددددددد  م دددددددا   ومدددددددوارد المر  دددددددات الم دددددددطو ة   ت
لدتم  الددو ير لددالم لمدداخ ت ومقترحددات هعضدداء  واع
م لا ا دارا    ن تطوير وتحلين عمذ الم لا 
لتحقي  ال ايات المحددا والت  ه  د ء مدن ه لهدا   

ه  مة اللير   وت ديد ا  راءات للحد من وترعيذ 
يترا  األ مات المرورية   وف  ختام ا  تماع تم ا

علددد  ت ددد يذ ل  دددة مدددن هعضددداء الم لدددا   لدددتقوم 
ام  المهدددام  إعدددادا تقيددديم  دددامذ لعمدددذ الم لدددا للقيددد 
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الم وطة    ولتحقي  األودا  ا لتراتي ية المر وا 
  ولددديتم عمدددذ ور دددة عمدددذ ل حددد  مدددا خلصدددت  ددد  
الل  ددة الم لرددة   علدد  هن يددتم عقددد أ تمدداع يحدد  

 . لرئيا وهعضاء الم لا األعل  للمرور

 مجليييييييس ادارة الخطيييييييوط الجويييييييية الفلسيييييييطينية
 تعقدإجتماعها الدوري

ترها معال  و ير ال قذ والمواص ت رئيا م لا 
ادارا الخطوط ال وية الرللطي ية ايلتا  عاصم  

المواف  لالم   ص اا اليوم الخميا 
ا تماعا لم لا ادارا الخطوط  2019ع 12ع 26

 ال وية الرللطي ية  حي  التعر  الم لا هعماذ
والت    2019الخطوط ال وية الرللطي ية للعام 

رية    ملت ايداء الت  يل  والتقارير المالية وايدا
 ما وتم  ح  موضوع الوحدات التا عة للخطوط  

ح ت  وتقييم  ع  المهمات ال وية وخاصة ر 
 الح  والعمرا 

 ما والتعر  الم تمعون   ود الموا  ة العامة 
عتمادوا واقراروا  تمهيدا ي   2020للعام القادم  

 خ ذ  هر من تاريخ   
 

 
 

عقيد إجتمياع لمسيؤولي العالقيات العامية واإلعييالم 
 بالمديريات

 
 حضورعطوفة و يدذ الدو ارا ه عمدار يالدين   مدت 

للع قدددات العامدددة وايعددد م ا تماعدددا ايدارا العامدددة 
لملدددوول  الع قدددات العامدددة وايعددد م فددد  مدددديريات 

اف ددددات حيدددد  رحددددا ال قددددذ والمواصدددد ت فدددد  المح
عطوفتدددددددد   الحضددددددددور م دددددددديرًا ألدددددددد  هن ملددددددددوول  
الع قددددددات العامددددددة وا عدددددد م فدددددد  المددددددديريات وددددددم 

را  للددددو ارا ووددددو متددددا   لعمددددذ مددددو ر  الع ددددوان ال  ددددَ
المددديريات مو دددًا علدد  ر ضددا  الع قددات العامددة فدد  

مدددن عمدددذ ال ميددد  مددد  ضدددرورا ألدددتمرارية التطدددوير 
ذ و يددددددددددادا الرعاليدددددددددددة فدددددددددد  لددددددددددد يذ تقددددددددددديم هفضددددددددددد 

للمواط ين   وه د عطوفت    ن الدو ارا مد   الخدمات 
الت ددافا ا ي ددا   والدد ع يتما دد  مدد  تحقيدد  رويددة 

لتراتي ية الو ارا  .ورلالة واع
المو رددددددة وعلدددددد  ضددددددوء اي تمدددددداع  ددددددرم عطوفتدددددد  

 همددا   الطيدد  اللددامرع( والتدد  فددا ت  ددالتمي  فدد  
ملدددددا قة  مو ددددد  الع قدددددات العامدددددة المميددددد ( فددددد  

 علدددد  معددددايير معدددددا ملدددد قًا لهدددد   المددددديريات   دددداءً 
ال ايددة  تلددليمها درع  دد ر وتقدددير مقدددم مددن الددو ارا 

دا ارداء ا ع مد  تقديرًا ل هودوا وتمي ودا فد   دو 
  .والع قات العامة

ذ اي تماع  حد  العديدد مدن الموضدوعات وتم خ 
حيدد  ا دددت مدددير عددام الع قددات العامددة وا عدد م 

علدد  هوميددة آليددات   ددالو ارا األخددت ع  ددادن  غلددوذ
العمددذ التدد  مددن  دد  ها ال هددو  والرقدد  فدد   ددودا 
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الخدمددة المقدمددة للمددواطن و دد ل  التميدد  فدد  ارداء 
تددم هيضددًا م اق ددة مقترحددات مددن  دد  ها الملدداومة و 
 . رتقاء  ملتوى ارداء والتمي  ا

 
 

 سلسلة اجتماعات تشريعات النقل ال كي 

ن تدددددددرها عطوفدددددددة و يدددددددذ الدددددددو ارا ه  عمدددددددار يالدددددددي
 لددد   قدددرار ا  تمددداع الختدددام  للرريددد  الدددوط   الم

مددن م لددا الددو راء  عددداد خطددة ألددتراتي ية لدد  م 
ال قدددذ الددد    فددد  فللدددطين والددد ع عقدددد وددد ا اليدددوم 

فددددد  مقددددددر مديريدددددة ال قددددددذ  2019ع1ع23اير عددددداء 
والمواصدددددددد ت ع رام ج  وقددددددددد  ددددددددار  فدددددددد  ودددددددد ا 
ا  تمددداع هيضدددًا العقيدددد   يدددد ه دددو   يدددد مددددير عدددام 

وقد   ر عطوفدة الو يدذ .طة المرور الرللطي ية ر 
هعضددداء الرريددد  علددد  ال هدددد الددد ع قددداموا  ددد  علددد  
مدددار ه ثددر مددن عددام فدد  أعددداد ودد   الخطددة والتدد  

   هددددا لت دددد ذ الخطددددوا الرئيلددددية عطوفتدددد   أعت روددددا
المهمة و داية الطري  ف  موا هة التحديات ال  يرا 
التدددد  توا دددد  قطدددداع ال قددددذ فدددد  فللددددطين  وهضددددا  

طوفتددد     ددد  لموا هدددة تلدددد  التحدددديات ي  دددد مددددن ع
ألتخدام ولائذ علمية حديثة وا لترادا من هفضذ 

موا  دة التطدور  الممارلات الدولية و ل  مدن خد ذ

العدالم فد  م داذ ال قدذ وا لدترادا مدن  الحاصذ ف 
 .ألددتخدام ا ل ترو يددات والتق يددات الحديثددة المط قددة

  يولددددد  وخددددد ذ ا  تمددددداع قددددددم مقدددددرر الرريددددد  ه
ت  عن ت د يلة الرريد   دراو   عرضًا مو  ًا لعطوف

ومددا قددام  إ  ددا   علدد  مدددار عددام مددن وضدد  أطددار 
ألددتراتي   لدد  م ال قددذ الدد    فدد  فللددطين تددم مددن 

عدددداد رويدددة خ  لددد  ت دددخي  األوضددداع الحاليدددة  واع
وط يدددددددة لددددددد  م ال قدددددددذ الددددددد    ت دددددددمذ  األوددددددددا  

صدير  وال ايات  والخطط الت ري ية علد  المددى  الق
المتولددددددط  وال عيدددددددد  حيددددددد  ي دددددد ذ وددددددد ا ا طدددددددار 
ا لدددددتراتي   خارطدددددة طريددددد  وط يدددددة لددددد  م ال قدددددذ 

 .ال    ف  فللطين
هن وف   هاية ا  تماع  دد عطوفت  عل  ضرورا 

يلددددت ذ ودددد ا ال هدددددد ومتا عتدددد  مدددددن خدددد ذ أعتمددددداد 
م لددا الددو راء المددوقر لهدد   الخطددة وت دد يذ ل  ددة 

الع قددددددة  وط يددددددة دائمددددددة مددددددن  افددددددة ال هددددددات  ات 
للمتا عددة  وللم ا ددرا فدد  ت ريدد  المتطل ددات األلالددية 

 .وال رام  والم اري 

 
 

 تعليمات من معال  و ير ال قذ والمواص ت الليد 
ي عطوفددة و يددذ الددو ارا ه  عمددار عاصددم لددالم أفتددت

يالين الم ل  الوط   لدولة فللدطين لددى ا تحداد 
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ور دة  2019ع07ع22األورو   يدوم همدا ايث دين 
لعمددذ التخصصددية حددوذ ات ددريعات ال قددذ الدد   ” ا

والتدد  تعقددد فدد  مقددر الددو ارا علدد  مدددار ث ثددة هيددام  
لددي  مددا  ددين الددو ارا ويدد ت  أ عقدداد ودد   الور ددة  الت 

الممددوذ مددن ق ددذ ا تحدداد  ”TAIEX“ وعوم ددرر 
األورو ددد  والددد ع يقددددم ملددداعدات  الر يدددة فددد  أطدددار 

 والتدد  املددةال  لل ددرا ة األورو يددة ةالل  ددة الرللددطي ي
 لهد   هوفدد  حيد   الو راء  رئيا دولة م تا  يترهلها
 المواصد ت  و ارا مدن الد     ال قذ خ يرين الور ة

 ودد   د وتلددته ليتوا يددا   مهوريددة فدد  وا تصددايت 
 م لدددا ق دددذ مدددن الم ددد ذ الدددوط   الرريددد  الور دددة
 ل  م ا لتراتي   ا طار  إعداد  قام وال ع الو راء
 2029-2019 نفللدددددددددددطي فددددددددددد  الددددددددددد    ال قدددددددددددذ

 فدد  ا ختصددا    وع مددن م موعددة الدد   ا ضددافة
 قطددداع فددد  العاملدددة ال قا دددات  عدددن وممثلدددين الدددو ارا
 .ال قذ
  دددددالخ يرين عطوفتددددد  رحدددددا  الور دددددة ملدددددتهذ وفددددد 

 ال  دداط وددو ا  تمدداع ودد ا  دد ن و ددين و الحضددور 
 وم ددروع الددو ارا  دين مددا ت  يمدد  يدتم الدد ع الثالد  

 “TAIEX”التدد  الوطيدددا للع قددات   ً  تي ددة وودد ا 
 ا تحددددداد  وموللددددات  و دددددايت    افددددة و اراالددددد  تددددر ط

 الو ارا   ن وه د  ال قذ    وون تع   الت  األورو  
 الددو راء رئدديا دولددة  تو يهددات  وتعمددذ  ددداً  مهتمددة

 ه  والمواص ت  ال قذ و ير ومعال  أ تية محمد  د 
 التددد  الخددددمات   افدددة وهتمتدددة لتطدددوير لدددالم عاصدددم
 الخددددددددمات  وددددددد    افدددددددة ملتقددددددددي وتلدددددددع  تقددددددددمها 
  افددة مدد  أ لدد اماً  يدد ت  وودد ا أل ترو يددًا  للمددواط ين

 خددددددماتها لتطدددددوير تلدددددع  التددددد  الح ومدددددة قدددددرارات 
 .أل ترو ياً 
 تضدددد  وهن الور ددددة لهدددد   ال  دددداا تدددد عطوف وتم دددد 

 الدد    ال قددذ لت ددريعات  األلالددية الل  ددة مخر اتهددا
 مددا  ديدددا تعدداون لع قددة تولددا وهن فللددطين  فدد 
 ال قددددذ م دددداذ فدددد  األورو دددد  وا تحدددداد  اراالددددو    ددددين

 .الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 الم ددروع تواصددذ  قطددة دراو دد  يولدد  ه  قدددم  مددا

 واقدددد  عددددن مرئيدددداً  عرضدددداً  الددددوط   الرريدددد  وم لدددد 
 الد     ال قدذ م  دور مدن فللدطين فد  ال قذ قطاع
 ال قدددددداط علددددد   عرضدددددد  فددددد  الضددددددوء تلدددددليط وتدددددم

 الدددد   ا ضددددافة الم  دددد ات  المعيقددددات  ا ي ا يددددة 
 فددددد  الددددد    ال قدددددذ   دددددم لتط يددددد  المر دددددوا ال تدددددائ 
 .فللطين

 
 ” حيول عميل ورشة تعقد والمواصالت النقل وزارة
 ”ال كي النقل نظم
 

الددو ارا ه  عمددار يالددين ور ددة أفتددتي عطوفددة و يددذ 
لدددددتمر  العمدددددذ التددددد    متهدددددا الدددددو ارا فددددد  مقرودددددا واع
 ليومين حوذ ”   م ال قذ الد    ”  م دار ة اللديد 

(Michalis Adamandiatis)   رئددديا فريددد
 (ETSP) م ددروع دعددم ال قددذ األورومتولددط 

 الممددددوذ مددددن ا تحدددداد األورو دددد  وال روفيلددددور
(Yorgos Stephanedes) لد    خ يدر ال قدذ ا

لددددى الم دددروع  و حضدددور هعضددداء الرريددد  الدددوط   
لل قددددذ الدددد    الم دددد ذ مددددن ق ددددذ م لددددا الددددو راء  
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 ا ضدددددددافة الددددددد  ممثلدددددددين عدددددددن القطددددددداع الخدددددددا  
 .القطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع  الهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  والم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لين 

  الحضددور   الترحيددا  الور ددة عطوفتدد  ألددتهذ وقددد 
 األورو ددد  ا تحددداد   دددين مدددا المثمدددر  التعددداون وه ددداد 
 فد  ال قدذ  قطداع ل هو  وا للتطوير فللطين ودولة

 التددد  الخطدددوات  عطوفتددد  ألدددتعر    مدددا فللدددطين 
 والددددعم الددد    ال قدددذ  خصدددو   الدددو ارا  هدددا قامدددت 

 . يةالرللددددددددددطي الح ومددددددددددة مددددددددددن المقدددددددددددم المطلدددددددددد 
 الرريدددد  مقددددرر دراو ددددة يولدددد  ه  قدددددم  لدددد  و عددددد 

 فددد  ال قددذ قطددداع واقدد  حددوذ مرئيددداً  عرضدداً  الددوط  
 فدددد  وتطددددر  الدددد     ال قددددذ م  ددددور مددددن فللددددطين
 الد    ال قدذ لد  م ا لتراتي   ا طار ال  عرض 
 ق دددددذ مددددن والمعتمدددددد  2029-2019 فللددددطين فدددد 

 العمددددذ  خطددددة الدددد  تطددددر  و مددددا الددددو راء  م لددددا
 .وا حتيا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  التحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديات 

 وددد  ايورو ددد  الوفدددد   يدددارا  ددد ن   دددر  ال ددددير ومدددن
 ال قدددددذ  خصدددددو   فللدددددطين لدولدددددة ايولددددد  ال يدددددارا
 فددددددد  الوضددددددد  ألت  دددددددا  الددددددد  وتهدددددددد  الددددددد    
 للتعدداون القادمددة الخطددوات  علدد  وا ترددا  فللددطين 

 .الملتق ذ ف  الم روع م 

 

 

 المحلية  التعاو  المشتر  تفيييييييياقيييييييياتإ
 القابضة إلكاسا  شركة مع  تعاو  قيةإتفا

 
 النقل وزارة قريبا.. : سالم عاصم الوزير
  م   المسائية الفترة في خدماتها تقدم والمواصالت

 مول تكاسا في مكتبها خالل

 
 لددالم عاصددم والمواصدد ت  ال قددذ و يددر معددال  وقدد 

 ممثلددددة القا ضدددة ي الدددا  دددر ة مددد  تعددداون أتراقيدددة
 و لد    ال ا ر ع د  اد عم م  أدارتها م لا  رئيا
 فددد  ت والمواصددد  ال قدددذ لدددو ارا دائدددرا افتتددداا  هدددد 
  الريحان  ضاحية موذ ي الا
 أ ط قداً  تد ت  الخطدوا و     ن لالم الو ير وهوضي

 ورفد  العمدذ  تطدوير الرللدطي ية الح ومدة روية من
 الرللددددددطي    للمددددددواطن المقدمددددددة الخدددددددمات   ددددددودا
 لتصددذ خددا  ال علقطدداا مدد  ال ددرا ة لم ددده وتع يدد اً 
 وفدد  .األوقدات    افددة مواط ي ددا  ميد  الدد  خددمات ا
 الدددائرا ودد    دد ن لددالم الددو ير هضددا  اللدديا   ات 

 تقددددديم ع وا هددددا العمددددذ مددددن  ديدددددا لمرحلددددة تولددددا
 الدددوام حيدد   مددن صددوروا   فضددذ للمددواطن الخدمددة

 .الخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمات  وت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع
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 مدا ال درا ة هن ال دا ر ع د  المه دا ه د   ا    من
 الت مية  تحقي   يضمن والعام الخا    ينالقطاع   ين

 تحريدد   دد  ها مددن والتدد  فللددطين فدد  ايقتصددادية
 للخدددددري ين عمدددددذ فدددددر   وخلددددد  ايقتصددددداد  ع لدددددة

 .ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 فددد  المطدددا   هايدددة فددد  تصدددا  ه هدددا الددد  مضددديرا
 وطموحددات  احتيا ددات  مدد  ت لدد م  يئددة خلدد  م دداذ

 م اتددا  و ددود  الدد   ايضددافة الرللددطي    المددواطن
  دا ها مدن ضدخمة ت ارية را  م ف  عامة خدمات 
 .متمي ا  يئة ف  لملتريديها الخدمة ايصاذ تلهيذ
 أتخا ودا تدم التد  الخطدوا ود   هن  القوذ لالم وختم
 رئدديا دولددة و تو يهددات  معمدد    دد ذ درالددتها  عددد 

 الرللددددطي ية الح ومددددة قددددرارات  علدددد  تو ددددد  الددددو راء
 ولتحقيددد  المدددواط ين مددد  التواصدددذ  تع يددد  ورويتهدددا
 .ويلر  لهولة دمات الخ افضذ

 
  إتفاقية يوقع سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 والتلفزيو  لإل اعة العامة الهيئة مع تعاو 

 
ألتق  معال  و يدر ال قدذ والمواصد ت عاصدم لدالم 
مدد  معددال  رئدديا الهيئددة العامددة لر اعددة والتلر يددون 
احمددد علددا  فدد  مقددر الهيئددة  حيدد  وددد  اللقدداء 

اون الم ددددتر  مددددا  ددددين و ارا الدددد  تع يدددد  لدددد ذ التعدددد 
ال قدددددددددذ والمواصددددددددد ت والهيئدددددددددة العامدددددددددة لر اعدددددددددة 

وددد ا والتلر يدددون الرللدددطي ية  ألدددتهذ معدددال  الدددو ير 
اللقاء معر ًا عن   ر  للو ير علا  عل  مدا تقدوم 
   الهيئة العامة لر اعة والتلر يون من  هود   يدرا 

  قددددددذ رلددددددالة  ددددددع  ا وحقددددددو  ه  دددددداء  الدددددد  العددددددالم 
الدائمة والملتمرا لرعتدداءات ا لدرائيلية  وت طيتها

 ح   ذ مدا ودو فللدطي     مدا ه دد معدال  الدو ير 
ية القائمددة  ددين و ارا ال قددذ علدد  الع قددة ا لددتراتي 

والمواصددددد ت والهيئدددددة العامدددددة لر اعدددددة والتلر يدددددون 
والتددددد  تدددددم تتوي هدددددا  توقيددددد  أتراقيدددددة التعددددداون  دددددين 

ن آثددار علدد  الطددرفين  ومددا لي دد ل  ودد ا التعدداون مدد 
المددددددواطن الرللددددددطي   مددددددن خدددددد ذ   ددددددر التوعيددددددة 
المروريددة وا ر ددادات الخاصددة  ت  دديم قطدداع ال قددذ 

طوير عمذ  دوادر الع قدات العامدة والمواص ت وت
وا عددددد م فددددد  الدددددو ارا  مدددددن  ا  ددددد  رحدددددا الدددددو ير 
علا   معال  الو ير والوفد المراف  ل    مثم دًا لد  

 يذ ال هدو   واقد  العمذ الدووا ال ع ي  ل  ف  ل
قطداع ال قدذ والمواصد ت وتطدوير     مدا ه دد علد  

قديم ألتعداد الهيئة العامة لر اعة والتلر يون عل  ت
 دذ مددا تلددتطي  فدد  لد يذ أ  دداا الخطددط المروريددة 
الموضددوعة وتطددوير عمددذ طددواقم الع قددات العامددة 
وا عدددددد م   و  ددددددر  ددددددذ مددددددا وددددددو مريددددددد للم تمدددددد  

مددن الحددواد  المروريددة   الرللددطي   فدد  لدد يذ الحددد 
ودد ا وقددد ت دداوذ ا  تمدداع العديددد مددن القضددايا  ات 
ا وتمددددددددددام الم ددددددددددتر  ولدددددددددد ذ التعدددددددددداون الحددددددددددال  

ملدددددتق ل  فددددد  أطدددددار مددددد  را التعددددداون التددددد  تدددددم وال
توقيعهدددا  دددين الطدددرفين   آملدددين ان تددد ع ا ارثدددار 
ا ي ا يدددة لهددد ا التعددداون علددد  المدددواطن الرللدددطي   

 .   ذ م ا ر
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  م كرة توقعا  عرابة وبلدية تالمواصالو  النقل
   المواطني عل  للتخفيف مشتر   وتعاو  تفاهم

 
م لددالم صدد اا وقدد  و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصدد 

 مقدددددر الدددددو ارا مددددد  را  2019ع5ع8اليدددددوم اير عددددداء 
تراوم وتعاون م دتر  مد  رئديا  لديدة عرا دة احمدد 
عارضددددة   و حضددددور و يددددذ الددددو ارا عمددددار يالددددين 

ع ا ختصدددددا   دددددالو ارا وال لديدددددة   وعدددددددذ مدددددن  و 
لتددوفير م  دد  م تددا تددرخي  يخدددم المددواط ين فدد  

 .  لددددددددددددددددددددددددددا عرا دددددددددددددددددددددددددة
لددددالم فدددد   دايددددة حرددددذ التوقيدددد  وقددددد رحددددا الددددو ير 

 دددرئيا وهعضددداء ال لديدددة   و ددد روم علددد  م دددادرتهم 
ال ريمدددة  تدددوفير وتخصدددي  م  ددد  م الدددا وم ئدددم 
 فتتددداا م تدددا تدددرخي  فددد   لديدددة عرا دددة   مو ددددًا 

و ا العمذ ي مُّ عن ع يم وحدر  ال لديدة  حدو   ن 
 تطوير خدماتها ألوال  ال لدية ف   ت  الم ايت 

. 

لددددالم  دددد ن لددددع  الددددو ير حثيدددد   وهضددددا  الددددو ير
ومتواصددذ لتع يدد  لدد ذ التعدداون الم ددتر  مدد   افددة 
ال هدددددات وموللدددددات القطددددداع األولددددد  والخدددددا    
لل هددو   واقدد  قطدداع ال قددذ والمواصدد ت وايرتقدداء 

وى الخددددددمات المقدمدددددة   وهن الدددددو ارا  ددددداو ا  ملدددددت
  ددددددرام هعق أتراقيددددددات هو مدددددد  رات تردددددداوم وتعدددددداون 

ر م  ومددددددة الخدددددددمات   م ددددددتر  تلددددددتهد  تطددددددوي
لدددتراتي يتها الراميدددة  وتحقددد  ت ريددد  رويدددة الح ومدددة واع
 حدو تم دين وتث يدت صددمود ال دعا الرللدطي   فدد  
عموم توا د  والتخري  والتلهيذ علي    م يرَا ال  

ن و   ا تراقية و  ف  أطدار العمدذ ضدمن خطدة ه
  المائة يوم لم ملة أحتيا ات المواط ين

لدية احمدد عارضدة الدو ير من  هت    ر رئيا ال 
لدددالم وطدددواقم الدددو ارا علددد  تعددداو هم ال  ددداء لمدددا فيددد  
مصدددحلة للدددوطن وللمدددواطن   موضدددحًا  ددد ن ال لديدددة 
هدا لت ا ر عل  ضوء توقي  ا تراقية  ت ريد  مدا علي

هصدددوي   آمددد   دددد ن تعدددم وددد   الت ر ددددة علددد   افددددة 
ال لديات لتعم الم رعة عل   ميد  المدواط ين وتدوفر 

 .حددددددددددددددددددددددددددددددة والوقددددددددددددددددددددددددددددددت معدددددددددددددددددددددددددددددداً لهددددددددددددددددددددددددددددددم الرا
وتد   ايتراقيددة علد  قيددام  لديدة عرا ددة  تخصددي  
م  دددد  م الددددا علدددد  هراضدددديها   مددددن ه ددددذ أفتتدددداا 
م تدددا تدددرخي   دددالم       حيددد  تتدددوفر فيددد   افدددة 

ية  دددددد  ه ا ومعدددددددات وتمديددددددد الت هيدددددد ات اللو لددددددت
 دددددد  ات ي لددددددديما طا عددددددة الدددددددرخ  المم  طدددددددة   

وتقدوم وضمن المواصرات والمعايير المعموذ  ها   
الدددددو ارا  ضدددددمان تدددددوفير مدددددو رين  الم تدددددا لتقدددددديم 
الخدددمات الم وطددة  هددا لل مهددور وتلددهيذ الوصددوذ 
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 . لددددددوائر اللدددددير والتخريددددد  علددددد  المدددددواط ين
م ددايت التعدداون   مددا وتطرقددت المدد  را الدد  تع يدد 

ين الطدرفين فد  خدمدة المدواط ين  دذ الم تر  ما  
فيمدددددددا يخصددددددد    والتعددددددداون فددددددد  ت دددددددادذ ال يا دددددددات 

المعلومات ا حصائية   وتع ي  الت افا ا ي ا   و 
ف  تقديم الخدمة ال   مهدور الم طقدة  مدا يتما د  

  .مددددددد  القدددددددوا ين واي  مدددددددة المعمدددددددوذ  هدددددددا
 

 
 

 سييالم عاصيم اصييالتوالمو  النقيل وزييير معيالي قيام
 بلدييية رئيييس مييع وتفيياهم تعيياو  إتفاقييية بتوقيييع
   دورا

والمواصددددد ت للعمدددددذ علددددد  تطدددددوير مديريدددددة ال قدددددذ 
و  اء طا    ديد للمديرية وتولعتها وتدوفير ه هد ا 
ومعدددددات حديثددددة لتقددددديم الخدددددمات   فضددددذ طريقددددة 
مم  ددة ورفدد   ددودا األداء    مددا تضددم ت ا تراقيددة 

ون والتراوم فيما يتعل   تطوير العديد من   ود التعا
 .قطاع ال قذ والمواص ت ف  المدي ة

 
 

  إتفاقية يوقع سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 حلحول  بلدية رئيس مع تعاو 

 

ألدددددتق ذ و يدددددر ال قدددددذ والمواصددددد ت عاصدددددم لدددددالم 
فددد   2019ع7ع24صددد اا اليدددوم األر عددداء الموافددد  

عدددا م ت ددد  رئددديا  لديدددة حلحدددوذ اللددديد ح دددا ع مر 
والوفدد المرافدد  لد   حيدد   داءت ودد   ال يدارا ضددمن 
ملدددداع  معددددال  الددددو ير الراميددددة لل هددددو   قطدددداع 

والمواصدد ت مددن خدد ذ تقويددة هلددا ال ددرا ة ال قددذ 
 .م  الهيئات المحلية

ت ددداوذ ا  تمددداع العديدددد مدددن القضدددايا التددد  تخددد  
قطددددددددداع ال قدددددددددذ والمواصددددددددد ت وتمدددددددددا المدددددددددواطن 

تم  معدددال  الرللدددطي     ددد ذ هلالددد    حيددد  ألددد 
الو ير ل را مرصذ للواق  المرورع لمدي دة حلحدوذ 
والقددددددرى المحيطددددددة  هددددددا ومددددددا تعا يدددددد  مددددددن م ددددددا ذ 

دون تطددددددددددوير قطدددددددددداع ال قددددددددددذ  ومعيقددددددددددات تحددددددددددوذ
مددة للمددواطن خاصددًة فددد  والمواصدد ت وتددوفير الخد 
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الم دددددداط  المهددددددددا  ا لددددددتيطان لتع يدددددد  صددددددمود  
 . خطوات عملية وحقيقية

يدة معددال  الدو ير علدد   مدا  دد ر لدعادا رئدديا ال لد 
امدددددد  ال  يددددددر  الم دددددداط  الرللددددددطي ية المهددددددددا  أوتم

وخطواتدد  العمليددة لتع يدد  ال ددرا ة مدد  ال لددديات مددن 
خددددددددد ذ توقيددددددددد  أتراقيدددددددددة أ  ددددددددداء مديريدددددددددة لل قدددددددددذ 

لمواص ت ومر   فح  ف   فد  مدي دة حلحدوذ وا
لخدمددة المدي ددة وقراوددا ووددو مددا لددي ع ا  ا ي دداا 

ل هو   ا قتصاد  ه   عل  المواطن الرللطي   وا
 .الم طقة

من  ا    رحا معال  الو ير  رئيا ال لدية والوفدد 
المرافددد  لددد   مثم دددًا خطدددوا الم لدددا ال لددددع  توقيددد  

قددذ والمواصدد ت والتدد  أتراقيددة التعدداون مدد  و ارا ال 
 مو  ها ليتم أفتتاا مديرية لل قذ والمواص ت فد  

ادية المدي ة ومدا لديترتا علد   لد  مدن آثدار أقتصد 
حقيقيددة للمدي ددة وتددوفير فددر  عمددذ ودعددم الم لددا 
ال لدددددع وتقددددديم الخدددددمات الخاصددددة  ددددالو ارا   دددد ذ 

 .ليوفر علي  الوقت وال هد  هلهذ للمواطن مما

 

 
 

  يوقعا  للمرور األعل  والمجلس العربي البن 
 مروريا    مدارس 7  ت هيل اتفاقية

ضددمن  طددا   ر ددام  الملددوولية ا  تماعيددة لل  دد  
   معددًا( الدد ع يهددتم  ت ريدد  م ددادرات م تمعيددة العر دد 
و التعدداون مدد  الم لددا األعلدد  للمددرور  قددام وادفددة 

عاصددددددم لددددددالم معددددددال  و يددددددر ال قددددددذ والمواصدددددد ت 
الم لددددددا األعلدددددد  للمددددددرور  ورئدددددديا م لددددددا أدارا 

واأللتا   ماذ حورا   مدير م طقة فللطين لل  د  
العر ددددددد    توقيددددددد  أتراقيدددددددة فددددددد  مقدددددددر و ارا ال قدددددددذ 

اصدد ت لت ويددذ لدد   مدددارا مروريددًا فدد  عدددد والمو 
مددددن المحاف ددددات الرللددددطي ية المختلرددددة مددددن خدددد ذ 

 هدد  تدوفير تط ي  معايير الل مة المروريدة فيهدا 
اللدد مة المروريددة فدد  محدديط  أحتيا ددات ومتطل ددات 

وت ددمذ ا تراقيددة هيضددًا أطدد   حملددة .تلدد  المدددارا
توعيددددددة مروريددددددة لدددددددى  افددددددة ملددددددتخدم  الطريدددددد  

 .طل ة المداراوخاصة 
ودددد ا وهعددددرا معددددال  الددددو ير ه  عاصددددم لددددالم عددددن 
عميددد   ددد ر  وتقددددير  لم دددادرا ال  ددد  العر ددد  والتددد  
 تدد ت  مددن م طلدد  الملددوولية ا  تماعيددة والددتمراراً 
ل هود  المتمي ا ف  دعدم  وا دا اللد مة المروريدة 
علدد  الطريدد  فدد  فللددطين مددن خدد ذ خلدد  وتددوفير 

 .خدم  الطري  يئة مرورية آم   ل افة ملت

هث   الليد  ماذ حورا   عل  ال هود التد   و دور 
ت ددد لها و ارا ال قدددذ والمواصددد ت والم لدددا األعلددد  
للمدددرور لرفددد  وتحلدددين ملدددتوى اللددد مة المروريدددة 
ل افدددة ملدددتخدم  الطريددد  فددد  فللدددطين والحمددد ت 
التوعوية الت  ت ر وا يه ا الصدد عل  مددار العدام  
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التعددددداون المثمدددددر مددددد   مدددددا ه دددددد حدددددورا   هن وددددد ا 
لم لا ليلاوم فد  تدوفير  يئدة آم دة مروريدًا لعددد ا

  يددر مدددن هفدددراد الم تمددد  وخاصدددة طل دددة المددددارا  
فد  تلد   .وليلاوم ف  الحد من الحواد  المروريدة

وال ددددير  الددد  ر هن وددد   الم دددادرا وددد   المددددارا
الثا ية الت  ي ر وا ال    م  الم لا حي  تم ت ري  

 5 ويددددددذ لت 2015خدددددد ذ العددددددام  الم ددددددادرا األولدددددد 
مدددارا آم دددة مروريددًا والتددد   ددان لهدددا األثددر ال  يدددر 

 .ف  الحد من الحواد  المرورية

 
 

 الجوية الخطوط طائرات عل  ت مي  إتفاقية توقيع
   طينيةسالفل
 

وق  معدال  و يدر ال قدذ والمواصد ت رئديا م لدا 
أدارا الخطددوط ال ويددة الرللددطي ية عاصددم لددالم مدد  

 مين الوط يدددة والتددد  مثلهدددا مدددديروا العدددام  دددر ة التددد 
اللددديد هحمدددد م ع ددد  أتراقيدددة تددد مين علددد  طدددائرات 

الرللدددطي ية و لددد  ضدددمن ليالدددة الخطدددوط ال ويدددة 
  الحردددا  علددد  المقددددرات اللددديادية وا ر  ال ضدددال

 .لل عا الرللطي  

 
 

 جوتت ميدانية
 الخليل لمحافظة له جولة خالل

م   أطدددد   و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت عاصددددم لددددال
  الرحوصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات العمليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

فددد  ال لددددا القديمدددة خطدددوا مهمدددة  حدددو دعدددم صدددمود 
وث ددددات هول ددددا فيهددددا قددددام و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت 
عاصددددددددددم لددددددددددالم صدددددددددد اا ودددددددددد ا اليددددددددددوم الث ثدددددددددداء 

  ولددددة ميدا يددددة لمحاف ددددة الخليددددذ    2019ع4ع30
و لدددد    ددددر  ا طدددد ع علدددد  واقدددد  قطدددداع ال قددددذ 

عديدددددددد مدددددددن والمواصددددددد ت  المحاف دددددددة وم اق دددددددة ال
 . القضدددددددددددايا والملدددددددددددائذ  ات الصدددددددددددل 

ألتهذ الو ير  ولت  والوفد المراف  ل      يارا مقدر 
المحاف ددددددة   حيدددددد   دددددددان فدددددد  ألددددددتق ال  محددددددداف  

ال  ددددرع   ومدددددير  ددددرطة المحاف ددددة اللددددواء   ريددددذ 
المدددرور  المحاف دددة العقيدددد مددداور ال يولددد  وعدددددًا 
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مدن ملددوول  الموللددات المحليددة والم تمدد  المددد   
  .محاف ة ال

ف   داية اللقاء رحدا المحداف   دالو ير لدالم والوفدد 
عتد ا    هد    المراف    وهعرا ل  عن  الل لعادت  واع
م اللرتددددة ال ريمددددة   والتدددد  تدددددذ علدددد  ع دددديم أوتمددددا

وحر  الو ير لرطد ع  خصديًا علد  واقد  قطداع 
ال قددددذ والمواصدددد ت فدددد  المحاف ددددة وتلمددددا ومددددوم 

 .المواط ين فيها
لم  لمدات ال د ر والعرفدان م الدو ير لدامن  ا    قد 

للمحدددداف  اللددددواء ال  ددددرع ول ميدددد  الم ددددار ين علدددد  
حرددددداوا ا لدددددتق اذ و دددددرم الضددددديافة   وه دددددد الدددددو ير 

امددددذ طواقمهددددا للتعدددداون لل ميدددد  ألددددتعداد الددددو ارا   
والعمدذ الم دتر  ل  دداء قطداع  قددذ ومواصد ت همددن 
ومتطددددور  المحاف ددددة وفدددد  ا م ا يددددات المتاحدددددة   

ي ون قدادرًا علد  تل يدة أحتيا دات ومتطل دات  حي  
 . المواط ين  المحاف ة

 مدددا ت ددداوذ اي تمددداع  ملدددة مدددن الملدددائذ ه ر ودددا   
 الوضدد  المددرورع العددام فدد  المحاف ددة و حدد  لدد ذ
التعاون الم تر  للتخري  من الم   ت واأل مات 
المروريددة والتدد  ت ددهدوا مرا دد  المدددن فدد  الرتددرات 

  و حددددد   ددددداورا المر  دددددات الصددددد احية والملدددددائية 
الم دددددطو ة وغيدددددر القا و يدددددة وهليدددددة القضددددداء عليهدددددا 
 التعددداون مددد   دددرطة المدددرور و افدددة األطدددرا   ات 

  قددددة   وهيضددددا م دددد لة المر  ددددات الخصوصددددديةالع
التدد  تعمددذ  دد  ر وت لددي  العقو ددات الرادعددة لوقدد  
تعدياتها علد  المر  دات العموميدة   وتدم ألدتعرا  

المعيقددددات التدددد  تعرقددددذ هيضددددا م مددددذ الم دددد  ت و 

حلن لير العمذ و ح  الحلدوذ الم الد ة لهدا وفد  
 . القوا ين واأل  مة المعموذ  ها

وخددد ذ  ولتددد  الميدا يدددة قدددام الدددو ير لدددالم  دددإط   
ات العملية ف  ال لدا القديمة ومدن ثدم  يدارا الرحوص

قاعددة الرحدد  ال  ددرع والقيدددام   ولددة داخددذ هروقدددة 
ة لدددديد ا ا ددددراويم والحددددرم ال لدددددا القديمددددة و يددددارا تقيدددد 

ا  راويم    وه د الو ير خد ذ حردذ ايطد    د ن 
يددة ودد   الخطددوا  ال ددة األوميددة وتدد ت  فدد  أطددار رو 
دولدددددة فخامدددددة الدددددرئيا محمدددددود ع ددددداا وتو يهدددددات 

رئددديا الدددو راء د  محمدددد ا دددتي   حدددو دعدددم صدددمود 
هول ا ف  و ا ال  ء من الوطن ال ال    و دد عل  

 افدددددددة الم ددددددداري  فيهدددددددا  ال ميددددددد   ضدددددددرورا أ  ددددددداا
لحمايتهدددددددددا وللحردددددددددا  علددددددددد  وويتهدددددددددا الرللدددددددددطي ية 
ولموا هددددددة التحددددددديات والتعددددددديات والمت ددددددرر التدددددد  

  .مددددددن ق ددددددذ ا حددددددت ذ ايلددددددرائيل  تتعددددددر  لهددددددا
أط   و   الرعالية  حضور المحاف  اللدواء  وقد تم

ال  درع ورئديا  لديدة الخليدذ ه  تيلدير ا دو لد ي ة   
يميددددددة  المحاف ددددددة و ددددددرطة والل  ددددددة األم يددددددة والت  

 . المرور
 ما  ار الو ير لالم والوفدد المرافد  لد  مقدر مديريدة 
ال قدددذ والمواصددد ت فددد  الخليدددذ   حيددد   دددان فددد  

ه در  ملدالم  ولريد  ألتق ال  مددير عدام المديريدة 
مدددن المدددو رين  والددد ع  ددددور  قدددام  ددداط ع الدددو ير 
علدددددد  ط يعددددددة عمددددددذ وآداء المددددددو رين وهلددددددتعر  

 . ات ومتطل دددددددات المديريدددددددةهمامددددددد  أحتيا ددددددد 
وفددد  اللددديا    ه ددداد الدددو ير لدددالم  ددد داء المدددو رين 
و  هددددودوم الحثيثددددة فدددد  خدمددددة ال مهددددور ال ددددريم   
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 افدددة  م دددددًا علددد  ضدددرورا ألدددتمرار التعددداون  دددين
 . المدددو رين والعمدددذ ضدددمن م دددده الرريددد  الواحدددد 

و ار الو ير هيضا  لدية الخليذ ألتق  خ لهدا رئديا 
ر ا و ل ي ة   وتم الت اح  ف   ثير ال لدية ه  تيلي

لمدددرورع العددددام مدددن األمدددور الم ددددتر ة    الوضددد  ا
 المحاف ددة   ولدد ذ التعدداون للقضدداء علدد  ال ددواور 
 .اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ية  المدي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ت  ولددة الددو ير لددالم ا  تمدداع مدد   قا ددة  مددا تخللدد 
هصددحاا مدددارا اللددياقة   ألددتم  خ لدد  لمطالددا 

حتيا ددددداتهم والم ددددد  ت وا لعق دددددات التددددد  ال قا دددددة واع
توا ددد  وددد ا القطددداع  المحاف دددة   وه دددد الدددو ير لهدددم 
علدددددد  أوتمددددددام الددددددو ارا  ال قا ددددددات لدددددددوروا الراعدددددددذ 

ت  يم العمذ وتطوير    وحرصها عل   والحيوع ف 
ميدد  ال ددرا ة الحقيقيددة مددا  ي هددا و ددين ايتحددادات تع

وال قا ددددات و افددددة ايطددددرا  المع يددددة  قطدددداع ال قددددذ 
أطددار اللددع   حددو تقددديم والمواصدد ت   و لدد  فدد  

مددا وددو هفضددذ للمددواطن ال ددريم   م دديرًا الددو ير الدد  
 .هن ا واا الو ارا لت ق  مرتوحة همام ال مي 
لمحاف دددددة  دددددوروم تقددددددم ايخدددددوا ممثلددددو ال قا دددددات  ا

 ال  ر والتقدير للو ير لالم ولطواقم العمذ  الو ارا 
علدددد   هددددودوم الحثيثددددة وتعدددداو هم ال  دددداء لل هددددو  

 . اع الحيوع وم مذ القطاعات ايخرى ه ا القط

 

 ندرس / سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
  ماكنها م  العملية الفحوصات نقل إمكانية
 المد  في المرورية اتزمات م  للتخفيف

 الفلسطينية 
 

قام و يدر ال قدذ والمواصد ت ه عاصدم لدالم صد اا 
  يدارا ميدا يدة لمديريدة  2019ع4ع23اليوم الث ثاء 

ل قددددذ والمواصدددد ت فدددد   ددددا لا   حيدددد   ددددان فدددد  ا
ألتق ال  مدير عدام المديريدة المه ددا عمدر لدلمان 

مددددددو ر  المديريددددددة   تهددددددد  ال يددددددارا  وعددددددددًا مددددددن
المرا ئدددددددة لللددددددديد الدددددددو ير لرطددددددد ع علددددددد  لدددددددير 
وم ريددددات العمددددذ  المديريددددة   والت  ددددد مددددن حلددددن 
تقدددديم الخددددمات للمدددواط ين    مدددا قدددام لدددالم  ترقدددد 

لمديريددددة وا لددددتماع لرحتيا ددددات ر  ام اتددددا مددددو 
اللو لتية ومتطل ات العمذ   والوقو  عل  م مذ 
 الم   ت والعق ات الت  تعرقذ حلن لير العمذ

.  
وف  ود ا اللديا   ددد معدال  الدو ير لدالم  ضدرورا 
قيام  افة المو رين  العمذ ف  أطار الرري  الواحدد 

 مهددور وا لدتمرار فد  تقدديم  دذ الددعم والمدوا را لل
ال ددريم وفدد  األ  مددة والقددوا ين المعمددوذ  هددا   ويمددا 
ي لددد م ورويدددة الدددرئيا محمدددود ع ددداا وتو يهدددات 

الهادفددددة الدددد   دولددددة رئدددديا الددددو راء د محمددددد ا ددددتي 
  تحقي  رضا المواط ين  مختل  ال رائي الم تمعية
 مددا أ تمدد  الددو ير و حضددور مدددير عددام التددرخي  

اللدياقة  الليد يحي  ع و ة   مد  هصدحاا مددارا
  و حدددد  الم دددد  ت والتحددددديات التدددد  توا دددد  ودددد ا 
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وتمددددددام الددددددو ارا القطدددددداع   مو دددددددا علدددددد  حددددددر  و  اع
الحقيقيدة مددا ال دديدين علد  تعميد  وتع يد  ال درا ة 

 دددين الدددو ارا و افدددة األطدددرا  المع يدددة  قطددداع ال قدددذ 
والمواصددددددد ت   و او يدددددددة الدددددددو ارا  التعددددددداون مددددددد  

حة ال ميددددد  فددددد  لددددد يذ تحقيددددد  مقتضددددديات المصدددددل
 . العامدددددددددة وخدمدددددددددة الدددددددددوطن والمدددددددددواطن

وايضددددددا أطلدددددد  الددددددو ير علدددددد  الم طقددددددة الصدددددد اعية 
ال رقية  المدي ة والت  مدن المقدرر  قدذ الرحوصدات 

يددددددددة اليهددددددددا  و لدددددددد   هددددددددد  التلددددددددهيذ علدددددددد  العمل
المواط ين  وم عا لحدو  ايخت اقدات واي دحامدات 

 . المرورية والت  ت هدوا مرا   المدن الرللطي ية

 
 

  إفتتاا مشروع ع  يعل  والمواصالت النقل وزير
  نابلس في  القديمة البلدة في خدمات مكتب

 .البلدية مع بالتعاو 
 

ي ددددددددد لها و يدددددددددر ال قدددددددددذ ألدددددددددتمرارا لل هدددددددددود التددددددددد  
والمواص ت ه  عاصم لالم لل هو   قطداع ال قدذ 
والمواصددد ت وتدددوفير الخدمدددة للمدددواط ين فددد   افدددة 
 الم دددددددددددددددددددددداط  الرللددددددددددددددددددددددطي ية  مددددددددددددددددددددددا ي لدددددددددددددددددددددد م

لح ومة الرللطي ية  دال هو   ا قتصداد طة ام  خ
الرللددددددطي   وتدددددد ليذ  افددددددة المعيقددددددات همددددددام تقددددددديم 

يصددددالها الدددد  المددددواطن   تو دددد  و   يددددر الخدددددمات واع
ال قدذ والمواصدد ت علدد  رها وفدد رفيدد  مددن الددو ارا 
يضددددددددم  افددددددددة القطاعددددددددات وا دارات العامددددددددة الدددددددد  

  دددددار ال يددددارا ودددد   ألددددتهذ حيدددد    ددددا لا  …مدددددين
 اللواء المحاف  عطوفة ألتق ال  ف   و ان المحاف ة

 مولعا  أ تماعا الطرفان  عقد  وقد    رمضان  يما راو
 ال قددددذ قطدددداع توا دددد  التدددد  التحددددديات  ه ددددر  ت دددداوذ

 وآليدددات  تطدددوير  ولددد ذ المحاف دددة فددد  والمواصددد ت 
 .الم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتر  العمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ

 والوفدد  الدو ير  معدال  المحداف  عطوفدة رحدا  حي  
 وقدت  فد  ت ت  الت  راال يا و   ل  مثم اً  ل  المراف 
 لدددد   ددددا راً  الرللددددطي ية  القضددددية  دددد  تمددددر عصدددديا 
 والتخريددد  المدددواطن صدددمود   تع يددد  للال دددا أوتمامددد 
 والتددد  طرحهدددا تدددم التددد  الم ددداري  ذخددد  مدددن ع ددد 
 ال لددا فد  للخددمات  م تدا  أفتتداا رهلدها عل  ي ت 

قتصدادية وط يدة هومية من ل  لما القديمة  تد ع ا واع
 .قديمةال ال لدا ت مية عل 

 
 الددو ارا حددر   والمواصدد ت  ال قددذ و يددر ه ددد  حيدد  
 المقدمددة والخدددمات  المددرورع  ددالواق  ال هددو   علدد 
 علدد  حرا ددا  ددا لا فدد  ديمددةالق ال لدددا فدد  لدديما ي

 .القديمددددددددددة لل لددددددددددا والدددددددددوط   الثقددددددددداف  المدددددددددورو  
 والوفددددد  الددددو ير معددددال  تو دددد    اللدددديا   ات  وفدددد 

 ألدتق ال   فد   دان حيد      دا لا  لديدة ال  المراف 
 الم لدددا وهعضددداء يعددديل عددددل  م  ال لديدددة رئددديا
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 معدددددال  أطلددددد  يددددد  ح   ال لديدددددة ومه دلددددد  ال لددددددع
  دددا لا  لديدددة عتهاوضددد  التددد  الخطدددط علددد  الدددو ير
 ت د يذ تم حي   المرورية ا  دحامات  من للتخري 
 تددم  مددا .المخططددات  وت ريدد   لدرالددة م ددتر ة ل  ددة

 ل قددددذا خدددددمات  م تددددا   إ  دددداء ال ددددده علدددد  ا ترددددا 
 وفيرتدد  علدد  يعمددذ القديمددة ال لدددا فدد  والمواصدد ت 

 علددد  للتلدددهيذ الدددو ارا تقددددمها التددد  الخددددمات   افدددة
 اقتصاد  ت مية ف  الح ومة  من  وملاومة  المواط ين
 لمدددددا والوط يدددددة التاريخيدددددة ألوميتهدددددا القديمدددددة ال لددددددا

 اقتصدددادية اثدددار مدددن الم دددروع وددد ا علددد  لدددي ع ا
   م رصددذ ا لددي وفدد .القديمددة ال لدددا علدد  اي ا يددة
 رئددددديا الددددد  ال دددددالل  ال ددددد ر الدددددو ير معدددددال  تو ددددد 
 وا دارا والتخطدددديط الماليددددة وو يددددر القضدددداء م لددددا
 تعددددداون مدددددن هولدددددو  لمدددددا الحددددددود و  للمعدددددا ر العامدددددة
 علد  المترت دة ال رامات  لدف  آليات  لتوفير وت اوا 

 والمواصدددددددد ت  ال قددددددددذ مددددددددديريات  فدددددددد  المددددددددواط ين
 الوقدددت  تدددوفير فددد  يلددداوم ممدددا الحدوديدددة والمعدددا ر
 .المواط ين عل  وال هد 

 
 

  وجدنا طولكرم: مديرية لموظفي سالم الوزير
  ومهمتكم للمواط ل األمثل بالشكل الخدمة لتقديم
 .المراجعي  جميع مع بمهنية التعامل

 
قددام و يددر ال قددذ والمواصدد ت   يددارا ترقديددة لمديريددة 
ال قذ والمواص ت ف  مدي ة طول رم ألتق   ها مد  

  المديريدددة  حيددد  ألدددتم  معاليددد  مدددن مددددير مدددو ر
المديريدددة ع دددد الدددرحمن  يددددان لواقددد  العمدددذ اليدددوم  

حيدد  ألددتعر   .المديريددة مددن خدددمات ومددا تقدمدد  
معالي  آراء المرا عين   ودا الخدمة المقدمة واعددًا 
 تقدددديم  دددذ مدددا يلددد م لتطدددوير األداء و دددودا خددددمات 

 .الو ارا للتخري  والتلهيذ عل  المواط ين

 مدددا ألتقددد  معدددال  الدددو ير  مددددر   مددددارا اللدددياقة 
لددددددتم  مددددددن رئدددددديا ال قا ددددددة والمدددددددر ين   طددددددول رم واع

الت  توا ههم وهوع  ل هدات ا ختصدا   للم ا ذ
علدد  متا عتهددا  حيدد   دداء ودد ا اللقدداء هث دداء تد ددين 
معدددددال  الدددددو ير لم دددددروع  ددددداميرات المراق دددددة داخدددددذ 
 مر  ددات التدددريا وهوضددي معاليدد  هن ودد ا الم ددروع
لدددديعمذ علدددد  حردددد  حدددد  الطالددددا والردددداح   مددددا 

 .يضمن العدالة لل مي 
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  بجولة يقوم سالم عاصم والمواصالت النقل وزير

 واألغوار   ريحا لمحافظة ميدانية
قدددام و يدددر ال قدددذ والمواصددد ت عاصدددم لدددالم   ولدددة 
ميدا يددددة لمحاف ددددة هريحددددا واألغددددوار   ت ددددمذ مقددددر 

والم     المحاف ة ومديرية  قذ ومواص ت هريحا  
ال ديد للمديرية   و ل    ر  ا ط ع عل  واقد  

 المحاف دددة والت  دددد مدددن قطددداع ال قدددذ والمواصددد ت 
 .حلن لير العمذ  المديرية

ألتهذ الو ير  ولت  والوفد المراف  ل      يارا مقدر 
المحاف ددددة فدددد  هريحددددا   حيدددد   ددددان فدددد  ألددددتق ال  

مددن  محدداف  المحاف ددة اللددواء  هدداد يولدد    وعدددداً 
ول  الموللدددددات المحليدددددة والم تمددددد  المدددددد   ملدددددو 

 . المحاف ة
ن  لمدددددات الترحيدددددا وخددددد ذ اللقددددداء ت دددددادذ الطرفدددددا

والحرددداوا   وهعدددرا  دددذ م همدددا عدددن لدددعادتهما  هددد ا 
ا  تمدداع المهددم   و لدد  للوقددو  علدد  واقدد  قطدداع 
ال قدددذ والمواصددد ت  المحاف دددة وم اق دددة التحدددديات 

الم ددددددتر   والصددددددعو ات التدددددد  تو هدددددد    والتعدددددداون
للخرو   حلوذ خ قة مدن ق دذ ال ميد  لم مدذ ود   

تاحددددددة والقددددددوا ين الم دددددد  ت وفدددددد  ا م ا يددددددات الم
 . واأل  مة المعموذ  ها

 مددا  حدد  اي تمدداع   الوضدد  المددرورع العددام فدد  
المحاف ة ول ذ التخري  مدن الم د  ت واأل مدات 
م ا يدة  المرورية الت  تحصدذ فد  مرا د  المددن   واع

لم معددات مددن م دداط  اي ت ددا  الدد   قددذ  عدد  ا

م ددددداط  خدددددار  المدي دددددة    مدددددا تدددددم  حددددد  م مدددددذ 
 ية التدددد  تعددددا   م هددددا المحاف ددددة ي ال ددددواور اللددددل

لددديما  ددداورا المر  دددات الم دددطو ة وغيدددر القا و يدددة 
والتددد  تدددور  مضدددا   المدددواط ين وتهددددد متطل دددات 

  . اللدددددددددددددددلم األولددددددددددددددد  الم  دددددددددددددددود 
لة  مددددددا تطددددددر  اللقدددددداء ألمددددددور عديدددددددا م هددددددا م دددددد 

المر  ددددات الخصوصددددية التدددد  تعمددددذ  دددد  ر ولدددد ذ 
ايضدددا وقددد  تعددددياتها علددد  المر  دددات العموميدددة   و 

الت  يددددد مددددن ال ميدددد  علدددد  ت ثيدددد   هددددود دوريددددات 
اللدد مة علدد  الطددر  ومرت دد  ال قددذ والمواصدد ت 
 خصوصا و حن عل  ا واا  هر رمضان الرضيذ

. 
وخ ذ  ولت  الميدا ية  ار الو ير لالم مديرية  قذ 

مواصددددد ت هريحدددددا   حيددددد  قامدددددت لدددددهر حمددددددان و 
مدددددير عددددام المديريددددة  ددددإط ع الددددو ير علدددد  هليددددات 

 ددددراءات العمددددذ  المديريددددة   وتقددددديم  ددددرا حددددوذ واع 
ط يعدددة عمدددذ المدددواط ين وا حتيا دددات اللو لتلدددة 
ال  مددددة للمديريددددة   وقددددد ه دددداد الددددو ير لددددالم  دددد داء 
المدددو رين و  هدددودوم الحثيثدددة فددد  خدمدددة ال مهدددور 

  م ددًا علد  ضدرورا ألدتمرار التعداون  دين ال ريم 
 .  افدددة المدددو رين والعمدددذ ضدددمن الرريددد  الواحدددد 

 مدددا ترقدددد الدددو ير لدددالم خددد ذ وددد   ال ولددد  الم  ددد  
ال ديددد لمديريدددة هريحددا ومدددا تدددم ت ريدد   م ددد    مو ددددًا 
علدد  ضددرورا ا لددراع  إ  ددا   لمددا يعددود   ددذ ال ردد  
علددددد  األودددددال   المحاف دددددة   وتلدددددهم فددددد  تلدددددهيذ 

  . اي راءات وتوفر  يئة العمذ الم ال ة
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يددا وهضا  الو ير   ن تحدي  هو أ  داء م دا    د 
للمديريات ي ت  ف  أطار لع  الو ارا الحثي   حو 
تطدددوير م  ومددددة العمدددذ  ددددالو ارا   و خطدددوا وامددددة 
ل رتقددداء  ملدددتوى األداء الدددو ير  العدددام   وموا  دددة 

ارعة م مدددذ الملدددت دات الحديثدددة والتطدددورات المتلددد 
 . الت  ي هدوا العالم ف  وقت ا الحاضر

 
 

 يواصل سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 لإلطالع جني  لمحافظة ويتوجه  الميدانية زياراته
 .المحافظة في المروري الواقع عل 
 

تو دددددد  و يددددددر ال قددددددذ والمواصدددددد ت صدددددد اا اليددددددوم 
الددددد  محاف دددددة  2019ع08ع01الخمددددديا الموافددددد  

ق  قطاع ال قذ والمواصد ت   ين لرط ع عل  وا
مددددن الطدددد ا فددد  المحاف ددددة وتخددددري  الردددو  األوذ 

الم ار ين ف  المخيم الصير  ال ع حمذ ع وان   
 .أيد  إيد ل  را  دع(

ألدددتهذ معدددال  الدددو ير  يارتددد   ددددار المحاف دددة   و 
 دددان فددد  ألدددتق ال  عطوفدددة محددداف  محاف دددة   دددين 
طلددددد   اللدددددواء ه دددددرم الر دددددوا و دددددادر المحاف دددددة   واع
معال  الو ير علد  الواقد  المدرورع لمحاف دة   دين 

مددن ه مددات واع ت ددا  مددرورع وتعددديات  ومددا تعا يدد 
علددد  ايرصدددرة   مددداٍ ألدددتم  معاليددد  للخطدددط التددد  
تعمددذ عليهددا المحاف ددة  ال ددرا ة مدد   افددة ال ددر اء 
لتطددوير المحاف ددة علدد   ميدد  األصددعدا التدد  تهددم 
 .المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواطن

وفدددة المحددداف  ومدددن  ا  ددد  ه دددد معدددال  الدددو ير لعط
 علددد  ألدددتعداد و ارا ال قدددذ والمواصددد ت لتقدددديم  دددذ
ما يل م للملاومة  تطوير المحاف ة ي ليما قطداع 
ال قدددذ والمواصددد ت    مدددا ع دددر معاليددد  عدددن  ددد ر  
وتمام  لعمدذ الدو ارا  لعطوفة المحاف  عل  دعم  واع
فددد  المحاف دددة ي لددديما رعايتددد  لل  دددة اللدددير ومدددا 

 مدددا تطدددر  معاليددد  يصددددر ع هدددا مدددن توصددديات   
لم دددددددددد لة المر  ددددددددددات ال يددددددددددر قا و يددددددددددة والخطددددددددددط 

وضدددوعة لمحار تهدددا رثارودددا اللدددل ية ومدددا ت ددد ل  الم
مدددددن تهديدددددد حقيقددددد  لحيددددداا المدددددواط ين وممتل ددددداتهم 
 .فضددددددً  عددددددن خطروددددددا ا قتصددددددادع وا  تمدددددداع 

 مدددا تو ددد  معدددال  الدددو ير لددددار ال لديدددة و دددان فددد  
وهعضددداء ألدددتق ال  رئددديا ال لديدددة محمدددد ه دددو غدددال  

الم لا   حي  رحا رئيا ال لدية  معدال  الدو ير 
د المراف  لد    معر دًا عدن لدعادت   هد   ال يدارا والوف

التددد  تمدددد  لدددور التعددداون  دددين  لديدددة   دددين وو ارا 
ال قذ والمواص ت   و ألدتم  معدال  الدو ير ل درا 
واٍ  عددددددن الخطددددددط ا لددددددتراتي ية التدددددد  وضددددددعتها 

روريدددة داخدددذ المدي دددة ال لديددة للحدددد مدددن األ مدددات الم
لمواقد  وهومها العمذ علد  تدوفير لداحات م ا يدة ل
 . والعمدددذ علددد    ددداء م مددد  مر ددد ع للمر  دددات 

وف   هاية اللقاء تقدم معال  الو ير  ال د ر لدرئيا 
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ال لدية عل  ال هود الت  ت  لها ال لديدة وه دد معاليد  
هن ليالدددددة الح ومدددددة الرللدددددطي ية تقدددددوم علددددد  مدددددد 

موللددددات األوليددددة وموللددددات  لددددور الثقددددة مدددد  ال
ع قدددة مددد  الم تمددد  المحلددد  للعمدددذ علددد  توثيددد  ال

 .المدددواطن لتقدددديم هفضدددذ الخددددمات   قدددذ الت دددالي 
وخددد ذ وددد   ال ولدددة تو ددد  معدددال  الدددو ير لمدرلدددة 
عمدددر  دددن الخطددداا الثا ويدددة لرطددد ع علددد  القريدددة 
المروريدددة التددد  صدددممتها المدرلدددة   وتقددددم معدددال  

لتدريلددية والقددائمين علدد  ودد ا الددو ير   دد ر  للهيئددة ا
لوع  الت  وصل ا العمذ الممي  ال ع يع ا حالة ا

لهددا   وميددة اللدد مة المروريددة و قلهددا ألطرال ددا  دد  
 لدداوم  إ  دداء  يددذ واٍع يحقدد  ال ايددة المر ددوا مددن 
القوا ين المرورية الموضوعة    الحرا  عل  هرواا 
 المواط ين وممتل اتهم  ون المواطن الرللطي   وو
 .رها مال ا الحقيق  ال ع ي ا علي ا ا لتثمار  د 

معالي  لحضور الحرذ الختدام  لرعاليدات   ما تو  
المخدديم الصددير  األوذ لددو ارا ال قددذ والمواصدد ت   
أيددددد  إيددددد ل  ددددرا  ديددددد ( أ  ألددددتهذ معددددال  الددددو ير 
 لمت   إ داء لعادت  عن العمذ ال ع تم أ  ا   فد  

قدددام  هدددا األطرددداذ   وددد ا المخددديم وال  ددداطات التددد  
حيدددد  ه دددددد هن مثدددددذ وددددد   المخيمدددددات تعمدددددذ علددددد  

عددادوم للملددتق ذ واعددًا    در ودد   ح مايدة هطرال دا واع
الت ر ددة فدد   افددة المدددارا والمحاف ددات    مددا قدددم 
معاليددددددد   دددددددرحًا لعمدددددددذ و ارا ال قدددددددذ والمواصددددددد ت 
وخططهددددا التطويريددددة لل هددددو   واقدددد  قطدددداع ال قددددذ 
 .والمواصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت 

ختدددتم معددال  الدددو ير  ولتددد  فددد  ومددن  ا دددا آخدددر أ

   مدو ر  المديريدة مديرية ال قذ والمواص ت والتق
واطل  علد  آليدات العمدذ    مدا ألدتم  معاليد  مدن 
المواط ين عن مدى رضاوم عن الخدمات المقدمدة 
وآليدددة عمدددذ مدددو ر  المديريدددة   واعددددًا  تقدددديم  ددددذ 
ا م ا يات لتطوير عمدذ المدديريات وتدوفير  دذ مدا 

ا المتددداا لل هدددو   واقددد  قطددداع ال قدددذ يم دددن حلددد 
 .والمواصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت 

يا  تو ددددد  معدددددال  الدددددو ير  ال ددددد ر وفددددد   ات اللددددد 
لليادا العقيد ه و   يدد ه و  يدد لمرافقتد   هد   ال ولدة 

الددددور ال  يدددر الددد ع تقدددوم  ددد  ال دددرطة  مو ددددًا علددد 
الرللطي ية ي لديما  درطة المدرور  تط يد  القدا ون 

مثم ددًا ع قددة  ودعددم دوريددات اللدد مة علدد  الطددر 
الددددددوطن التعدددددداون القائمددددددة  ددددددين ال ددددددا  ين لخدمددددددة 

 .والمواطن
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  في ألهلنا نقول الزيتو  موسم في : سالم الوزير
  ول  المعيقات كافة صمودكم  مام سن لل سلفيت
 الزيت نور إطفاء م  ومستوطنو   اإلحتالل يتمك 
 .المبار  شجركم م 
 

 
 

صدم لدالم  ح  معال  و يدر ال قدذ والمواصد ت عا
مد   2019ع10ع17ص اا اليدوم الخمديا الموافد  

عطوفددددددة اللددددددواء الددددددد تور ع ددددددد ج  ميددددددذ محدددددداف  
محاف ددددددة لددددددلريت لدددددد ذ ال هددددددو   قطدددددداع ال قددددددذ 
والمواصدد ت فدد  المحاف ددة  وتددوفير ولددائط ال قددذ 
الحددددددددي  وارمدددددددن للمدددددددواط ين   دددددددرًا لخصوصدددددددية 
محاف ددددة لددددلريت لمددددا تتعددددر  لدددد  مددددن أعتددددداءات 

 .ذ ا حت ذ وملتوط ي ملتمرا من ق 

  الو ير هن الو ارا تعمذ عل  تطوير  ما ه د معال
قطدداع ال قددذ وتددوفير  يئددة مروريددة لددليمة وآم ددة  مددا 
حتيا ددددات المحاف ددددة أ لدددد امًا مدددد  رويددددة  يددددت ئم واع
الح ومة الرللطي ية  تع ي  صمود الرللطي   فدو  

 .هرض 

مدددن  ا  ددد   ددد ر اللدددواء  ميدددذ معدددال  الدددو ير علددد  
وتمامدددد   المحاف ددددة  و دددد  هوذ مددددن  دددد  يارتدددد  ادر   واع

  يددددارا المحاف ددددة والوقددددو  علدددد  أحتيا اتهددددا مددددن 
و راء الح ومددددددة الرللددددددطي ية فدددددد  مولددددددم ال يتددددددون 
الحدددال   مو ددددًا علددد  ألدددتعداد المحاف دددة و وادرودددا 
لتلدددددهيذ عمدددددذ ودعدددددم  ددددددودار الدددددو ارا فددددد  لدددددد يذ 

وف  لديا  .ال هو   قطاع ال قذ وتطوير  وت  يم 
 دددر   يدددارا معدددال  الدددو ير لمحاف دددة  آخدددر وعلددد 

ريت فقدد تدم أفتتداا مخت در الحالدوا فد  مدرلدة لل
  ددددات يالددددو  ع الدددد ا ا الثا ويددددة والم ددددار ة  يددددوم 

 .الترا  الرللطي  

 مددا وقددام معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصدددم 
لددالم   يددارا ترقديددة لمديريددة ال قددذ والمواصدد ت فدد  

علد  م ريدات محاف ة للريت  حي  أطلد  معاليد  
ر عددددددام المديريددددددة العمددددددذ   مددددددا ألددددددتم  مددددددن مدددددددي

ومو ريهدا    دا ات المديريدة وه در  المعيقدات التدد  
تددوا ههم حيدد  هوعدد  ل هددات ا ختصددا   تددوفير 

 .ما يل م

 قة مدددا و ه دددد معدددال  الدددو ير علددد  تعليماتددد  اللدددا 
 وحدد  ا  ددراءات  وهدلددة والقددوا ين  األ  مددة  ددا لت ام
 دون متلاوٍ     ذ الخدمة عل   الحصوذ المواطن
 .تميي  او محا اا

و ألتم  معالي  رراء المواط ين والطل ة حدوذ آليدة 
الرقا ة علد  الرحوصدات العمليدة مدن خد ذ تر يدا 
 ددداميرات المراق دددة  مر  دددات الرحددد  العملددد  و لددد  
خددد ذ توا دددد  داخدددذ مر  دددة الرحددد  العملددد  هث ددداء 
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عددن الرحدد  الرلددم  والدد ين  دددوروم ه دددوا رضدداوم 
ويرددتي الم دداذ ود ا القددرار الد ع يحردد  حدد  الطالدا 

 .لمرا عة الرح  

 

 

  إلعتبار الفلسطينية الحكومة توجه مع  بالتوافل
  …سياحيا   عنقودا   لحم بيت مدينة

 
 ددددالتواف  مدددد  تو دددد  الح ومددددة الرللددددطي ية  عت ددددار 
مدي دددة  يدددت لحدددم ع قدددودًا لدددياحيًا  دددادر و يدددر ال قدددذ 

محدداف  محاف ددة  يددت والمواصدد ت  ا  تمدداع مدد  
لتقيدديم الواقدد  المددرورع للمحاف ددة  وتدد ليذ  افددة لحدم 

المعيقات همام تطوير و ا القطاع  ما يع ا صورا 
حضددارية للعددالم مددن خدد ذ تددوفير هفضددذ الخدددمات 
.لللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائحين

 

  جوله في سالم عاصم والمواصالت النقل وزير
 . ويطا لدورا

 تو   و ير ال قذ والمواصد ت عاصدم لدالم صد اا
الدد  مدددي ت   2019ع07ع11الخمدديا الموافدد  يددوم 

دورا و يطددا حيدد  رافقدد  خ لهددا وفددد رفيدد  الملددتوى 
مدددددن  وع ا ختصدددددا  فددددد  الدددددو ارا تخللهدددددا  يدددددارا 
معاليدد  لدددار ال لديددة ودوائددر ال قددذ والمواصدد ت فدد  
 ددددددد  المددددددددي تين ت  يددددددددًا علددددددد  ليالدددددددة الح ومدددددددة 
الرللددددددطي ية  إعت ددددددار محاف ددددددة الخليددددددذ هحددددددد هوددددددم 

يدددد الصددد اعية فددد  الدددوطن  وت لددديدًا لليالدددة لع اقا
الت ديد الت  يت عهدا معدال  الدو ير لل هدو   قطداع 

 .ال قذ والمواص ت ف   افة محاف ات الوطن

 ددددده معددددال  الددددو ير  ولتدددد  فدددد  مدي ددددة يطددددا حيدددد  
ألدددتهذ  يارتددد  فددد  دار ال لديدددة و دددان فددد  ألدددتق ال  
اللددديد خالدددد دوديدددن  ائدددا محددداف  محاف دددة الخليدددذ 

 لديددة يطددا اللدديد أ ددراويم ه ددو  وددرا وهعضدداء  ورئدديا
الم لا ال لدع وهمين لر حر ة فتي ف  أقلديم يطدا 
ومدددير مديريددة ال قددذ والمواصدد ت محمددد   ددرين   
حيدد  أطلدد  معددال  الددو ير خدد ذ ودد   ال يددارا علدد  
 افة الم ا ذ الت  تعا   م ها المدي ة عل  صعيد 

   تر ددددد  قطددددداع ال قدددددذ والمواصددددد ت والتددددد  تمثلدددددت 
 ددداورا المر  دددات غيدددر القا و يدددة و قددد  فددد  عددددد 
المر  ات العمومية العاملة ف  خدمة المدي ة    ما 
ه دددد معدددال  الدددو ير هن الدددو ارا لدددن تددددخر  هددددًا فددد  
لدد يذ م افحددة  دداورا المر  ددات غيددر القا و يددة لمددا 
ت  ل  من آثار لل ية عل  الم تم    ذ  إعت اروا 

لي  هن الو ارا لدو  د معاهدوات قتذ مت قلة   ما ه 
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تدرا  افة الم ا ذ التد  تعدا   م هدا المدي دة فيمدا 
يتعلدددددد   تددددددوفير ولددددددائذ ال قددددددذ ارمددددددن للمددددددواط ين 

 . التعاون م  المحاف ة ول ان اللير

واصذ معال  الو ير  يارت  متو هًا الد  مدي دة دورا 
و ددددددان فدددددد  ألددددددتق ال  رئدددددديا  لديددددددة دورا ه  هحمددددددد 

مية واألوليدددددددة الرلددددددد  لدددددددلهوا ومددددددددراء الموللدددددددات 
وو هددددداء المدي دددددة وال دددددرطة ومددددددير مديريدددددة ال قدددددذ 
والمواصدددد ت هيمددددن طقاطقدددددة   حيدددد  قدددددم رئددددديا 
ال لدية   ر  ال الل لمعدال  الدو ير علد  ود   ال يدارا 
التدد  تدد ت  فدد  لدديا  التعدداون الدددائم والملددتمر مددا 
 ددددين و ارا ال قددددذ والمواصدددد ت و لديددددة وموللدددددات 

مددددددة للمددددددواط ين ي المقد دورا لل هددددددو   الخدددددددمات 
ليما وهن مدي ة دورا تعت ر مر   للعديدد مدن القدرى 

هلددددد   200المحيطدددددة وتقددددددم خددددددمات لمدددددا يقدددددارا 
 لدددمة مقددددمًا  دددرحًا مرصدددً  عدددن واقددد  مدي دددة دورا 
وخطددددددددط ال لديددددددددة ا لددددددددتراتي ية لتطددددددددوير المدي ددددددددة 
والم ددا ذ التدد  تعددا   م هددا فدد   افددة الم ددايت   

الم ا ذ الت  تعدا    ألوم  ما قدم لعادت  ملخصاً 
م هدددددددددا مدي دددددددددة دورا فيمدددددددددا يخددددددددد  قطددددددددداع ال قدددددددددذ 

 .والمواص ت 

ومددن  ا  دد  أفتددتي معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت 
 لمتدددد  وقدددداذ    رفدددد  روولدددد ا فدددد حن فللددددطي يون   
و رتخدددر ه  دددا    دددذ الخليدددذ (   حيددد  قددددم معاليددد  
 ددد ر  لدددرئيا ال لديدددة علددد  حرددداوا ا لدددتق اذ و دددرم 

مثم ددًا  هددود  لديددة دورا وعملهددا الدددووا الضدديافة   
والمتواصددددددددددذ لتطدددددددددددوير المدي دددددددددددة وتدددددددددددوفير  افدددددددددددة 

ا حتيا ددددددددات الخدماتيددددددددة للمددددددددواط ين  إعت ددددددددار هن 
المواطن الرللطي   وو رها مال ا الحقيقد  وتع يد  
صدددمود  فدددو  هرضددد  ودددو ال ايدددة الرئيلدددية لو ود دددا 
 تقدددديم  دددذ التلدددهي ت المم  دددة لددد ل    مو ددددًا هن 

يارا ت ت  ف   ذ  رو  ألتث ائية تمر  هدا و   ال  
القضددددددية الرللددددددطي ية   ومعيقددددددات   يددددددرا يضددددددعها 
ا حددت ذ همددام   دداء موللددات الدولددة   مددا هضددا  
معالي    هن  مي  الم دا ذ التد  تدم طرحهدا خد ذ 
ا  تماع ليتم درالدتها  التعداون مد   افدة ال در اء 
و وع الع قددددة فدددد  الددددو ارا للخددددرو   حلددددوذ عمليددددة 

 .ولريعة لت هر  تائ ها خ ذ الرترا القادمة

وعل  صعيد آخر   أطل  معال  الو ير عل  عمذ 
مدددديريات ال قدددذ والمواصددد ت فددد  المددددي تين حيددد  
حر  عل  اللقاء  المو رين وا لتماع م هم عل  
 افدددددددة المعيقدددددددات التددددددد  توا ددددددد  العمدددددددذ والخطدددددددط 
 التطويريددة وا حتيا ددات ال  مددة لرفدد  األداء   وقددام
معالي   م ا را العمذ  ال طاقدات التعريريدة الخاصدة 
 ددددددالمو رين والتدددددد  تتدددددديي للمددددددواطن معرفددددددة  افددددددة 
التراصيذ الخاصة  المو   لتلدهيذ تقدديم الخدمدة 

 وتطويروا

 لحميييييييالت التوعويةا
 لل درطة العامدة المديريدة و والمواص ت  ال قذ و ارا

 فدددددد  المروريددددددة ال ددددددتوع الرحدددددد   حملددددددة تطلقددددددان
 الوطن ات محاف 
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هطلقدددددت و ارا ال قدددددذ و المواصددددد ت  ال دددددرا ة مددددد  
المديرية العام  لل درطة حملدة الرحد  ال دتوع فد  
رام ج اليدددددوم و لت دددددمذ الحملدددددة  افدددددة محاف دددددات 

  الوطن

واطلدد  الرعاليددات المر  يددة فدد  رام ج معددال  و يددر 
عددددام ال قددددذ و المواصدددد ت عاصددددم لددددالم و مدددددير 

عطددددددا ج  حضددددددور  ال دددددرطة لدددددديادا اللددددددواء حددددددا م
محددداف  محاف دددة رام ج و ال يدددرا د  ليلددد  غ دددام و 
عدد من ال خصيات رفيعة الملتوى و ممثلين عن 

  .ةالموللات ال ري 

ولت ددمذ حملددة الرحدد  ال ددتوع  ميدد  محاف ددات 
الددوطن  هددد  رفدد  الددوع  المددرورع لدددى اللددائقين 

حيددداا المدددواط ين  وملددتخدم  الطريددد  حرصدددًا علدد 
ن خ ذ فحد  المر  دات والت  دد مدن وممتل اتهم م

صددد حيتها لتردددادع خطدددر اي ددد ي  هث ددداء القيدددادا و 
التوعيددة مددن ايخطددار التدد  تحددد   لدد ا ايومدداذ 
 المر  ددة وعدددم صدديا تها  ال دد ذ المطلددوا خاصددة 

 .م  حلوذ فصذ ال تاء و  وذ األمطار

المددددرور ودوريددددات و ا ت ددددر ع اصددددر  ددددرطة أدارا 
المرترقددددات وال ددددوارع اللدددد مة علدددد  الطددددر  علدددد  

الرئيلددية لرحدد  المر  ددات و الت  ددد مددن صدد حية 
ولددددائذ ايمددددان فدددد  المر  ددددة  الم ددددا ي و حدددد ام و 

 . ايمان و غيروا

وقدددداذ معددددال  و يددددر ال قددددذ و المواصدددد ت هن و ارا 
ال قدددذ والمواصددد ت ممثلدددة  ددددوريات اللددد مة علددد  

ة مددد  ال دددرطة لدددو  تقدددوم  المهدددام الطدددر   ال دددرا 
 هدددا علددد  ه مدددذ و ددد  مدددن خددد ذ فحددد  الم اطدددة 

لدددددد مة المر  ددددددات ومدددددددى ألت امهددددددا  المواصددددددرات 
والمقدداييا فيمددا يتعلدد   الم ددا ي وا طددارات و دد  ة 
ا ضدداءا وغيروددا مددن المواصددرات المتعلقددة  لدد مة 
المر  ددددددة   مددددددا لددددددتقوم طددددددواقم الدددددددوريات  توعيددددددة 

التقيد     مة وقوا ين اللير   اللائقين  مخاطر عدم
 .ف  األ واء الماطراي ليما 

 مددددددا هضددددددا  معددددددال  الددددددو ير  هن الوصددددددوذ الدددددد  
األودددا  المر ددوا مددن ودد   الحملددة لددن تتحقدد  دون 
التعدددددداون  ددددددين  ميدددددد  ال ددددددر اء وت ددددددافر ال هددددددود 
وخاصددددددًة مددددددن اللددددددائقين ه رلددددددهم   مددددددا لددددددي ع ا 
ا  ا ي اا عل  ملتخدم  الطريد  وحمايدًة لدألروا

 .والممتل ات 

اء عطدددا ج أن اأطددد   مدددن  ا  ددد  قددداذ لددديادا اللدددو 
حملة الرحد  ال دتوع المروريدة فد  الدوطن  ت ددر  
ضدددددمن ال هدددددود الم  ولدددددة والخطدددددة المروريدددددة التددددد  
وضددعتها قيددادا ال ددرطة لت ددريا اللدد مة المروريددة 
علدد  الطدددر ”  واللدددع  الددددائم والملدددتمر مدددن ا دددذ 

واط ين وتقددددددديم الحرددددددا  علدددددد  لدددددد مة وهرواا المدددددد 
مددددن حددددواد  اللددددير هفضددددذ الخدددددمات لهددددم والحددددد 

 .المولمة

و ا ددد لدديادت    قائدددع المر  ددات  ضددرورا ايلتدد ام 
 دددالقوا ين واللدددوائي المروريدددة التددد  ت ددد ذ وقايدددة لهدددم 
مدددن ارت ددداا األخطددداء التددد  تقدددود لوقدددوع الحدددواد  
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المرورية   ولترادع خطر اي  ي  هث داء القيدادا مد  
 .ار  وذ األمط

 
   كر  ياءإلح العالمي اليوم فعاليات إطالل
 الطرل حوادع ضحايا

 
تحددت رعايددة و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصددم لددالم 

 ة مد  محاف دة رام و در ة الم در  للتد مين و ال درا
ا دارا العامددة ل ددرطة المددرور  والدددفاع ج وال يددرا و 

المد   الرللطي   و يا دة ال درائم المروريدة  م الد ة 
ر  اليوم العالم   حياء   رى ضدحايا حدواد  الطد 

واع ط قددددًا مددددن الملددددوولية الم تمعيددددة لددددو ارا ال قددددذ 
والمواصددددد ت   اطلقدددددت و ارا ال قدددددذ والمواصددددد ت 

وعويددة  التعدداون مدد   ددر ة الم ددر  للتدد مين حملددة ت
مروريددة ت ددمذ  افددة محاف ددات الددوطن و لدد  لددعيًا 
لرفدددددد  ملددددددتوى الثقافددددددة المروريددددددة وتخليدددددددًا لدددددد  رى 
اط ضدددددحايا حدددددواد  الطدددددر   وتقدددددديرًا ل هدددددود ضددددد 

وهفدددراد ال دددرطة والددددفاع المدددد   ودوريدددات اللددد مة 
 عل  الطر   

مدددددددن  ا  دددددددد  فقددددددددد هوضددددددددي لددددددددالم هن و ارا ال قددددددددذ 
الت ريدددد ع والمواصدددد ت تلددددع  الدددد   ا ددددا دوروددددا 

والرقا   ال    ر ثقافدة الدوع  المدرورع مدن خد ذ 
الحم ت التوعوية التد  تهدد  الد  تعريد  اللدائ  

وا ين وحددد   دددذ وملدددتخدم  الطريددد   األ  مدددة والقددد 
طددر  ووا  اتدد   ممددا يولددا ل يئددة مروريددة لددليمة 
من المم ن ال  اء عليها وتطويروا  فضدً  علد  هن 

ضدددحايا الحدددواد  مثدددذ وددد   الرعاليدددات تخلدددد   دددرى 
المروريددددة   تدددد اع الع ددددرا م هددددا ومعال ددددة األخطدددداء 
والوقددددددو  ع ددددددد الملدددددد  ات  حيدددددد  تلددددددع  الددددددو ارا 

فددد  فللدددطين  لل هدددو   قطددداع ال قدددذ والمواصددد ت 
وتطوير   ما يضدمن تدوفير الخدمدة ارم دة واللدليمة 

 للمواط ين وف  هحد  المعايير 
لا  مددا ه ددد معاليددد  هن طددواقم الدددو ارا ممثلددة  دددالم 

األعل  للمرور ودوريات الل مة عل  الطر  تقدوم 
 وا  هددددددا علدددددد  ه مددددددذ و دددددد  مددددددن خدددددد ذ معال ددددددة 

ومددا الم ددا ذ المروريددة وتقددديم الحلددوذ المثلدد  لهددا  
تقددوم  دد  دوريددات اللدد مة علدد  الطددر  مددن الرقا ددة 
الر يددة علدد  المر  ددات والت  ددد مددن ألت امهددا   ددروط 

لددددددلطة اللدددددد مة واألوامددددددر الر يددددددة الصددددددادرا عددددددن 
التدددرخي    مدددا لددديقوم الددددفاع المدددد   الرللدددطي   
 م ددددددددداورات تدري يدددددددددة توعويدددددددددة لطددددددددد ا المددددددددددارا 
 وال امعات ف  مختلد  المحاف دات لتلدليط الضدوء
علددد  اوميدددة وددد ا الحدددد   وددد ا وقدددد تم ددد  معدددال  
الددددو ير اللدددد مة ل افددددة ملددددتخدم  الطريدددد  مو دددددًا 
ردذ عل  ضرورا ايلت ام  األ  مدة والقدوا ين التد  ت 

اللددد مة واألمدددن لل ميددد   ومدددن  ا  ددد  ه ددداد مددددير 
عدددام  دددر ة الم دددر  للتددد مين  هددداد هلدددعد  الع قدددة 

و دددداق   ايلددددتراتي ية مدددد  و ارا ال قددددذ والمواصدددد ت 
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ال هات ال ري ة الت  ت اثرت  هودوا ي  اا ود   
الحملدددة   ا  يعمدددذ  ميددد  ال دددر اء مدددن ه دددذ رفددد  

حددددددواد  ملددددددتوى الثقافددددددة المروريددددددة للتقليددددددذ مددددددن ال
وتحقيدد  األمددن واللدد مة لملددتخدم  الطددر   افددة  
وهضدددا  هلدددعد ان وددد   الحملدددة وددد  م الددد ة لقدددرع 
 ن ال درا لرفد  ملدتوى الددوع  المدرورع خاصدة و دد 

ارقام ايحصائيات  حلا م  مدة الصدحة العالميدة 
مرع ة و  يرا  ا  يرو  عدد ضحايا حواد  الطر  

 24مليددون  ددخ  لدد ويا   معدددذ وفدداا  ددذ  1,35
ثا يددددددة  ووددددددو ا  ددددددر مددددددن عدددددددد ضددددددحايا الحددددددروا 
واألمدددرا   وا دددار الددد  ان اللددد ا الرئيلددد  لوفددداا 

عددام وددو حددواد   29-5األطردداذ وال دد اا مددا  ددين 
ومددن ال دددير  الدد  ر ا دد  تددم اختيددار موقدد  الطددر   

مرتددددر  ملت ددددر  ال  مددددة  طدددد    - ددددارع لددددردا 
الم دددادرا ألوميددددة وخطددددورا المرتدددر  الدددد ع يعددددد مددددن 

وداء والددددد ع  دددددهد هيضدددددا العديدددددد مدددددن ال قددددداط اللددددد 
الضددحايا فدد  حددواد  مختلرددة علدد  مدددار اللدد وات 

 اللا قة 
 

 

 

  م  الفلسطيني المواط  سالمة " سالم لوزيرا
 اولوياتنا"  ل او 
 

 م الدددددد ة الدددددد وع المددددددرور العر دددددد  ويددددددوم المددددددرور 
الدددو ير لدددالم "لددد مة المدددواطن الرللدددطي    العدددالم 
 ار  و ير ال قذ والمواصد ت  " اولويات امن اول  

ه  عاصددم لددالم فدد  اطدد   فعاليددات الدد وع المددرور 
العر دد  ويددوم المددرور العددالم  والدد ع   متدد  ايدارا 

  وفدد  ملددتهذ  لمتدد  خدد ذ العامددة ل ددرطة المددرور
الحردددذ قددداذ الدددو ير لدددالم يلدددعد ا ان   دددار  م فددد  
 و ارا ال قددددددذ والمواصددددددد ت وددددددد ا اليدددددددوم  ايحترددددددداذ
 الدد وع المددرور العر دد  تحددت  ددعار االقيددادا ارم ددة 
     تضمن ل مت ”   م يرًا ال  ان ود ا ال دعار 

خدددد ذ  يدددد ت  لتع يدددد  مرهددددوم اللدددد مة العامددددة مددددن
و لدد  ع ددر دعوتدد  ل افددة ملددتخدم  القيددادا ارم ددة 

الطري   ضرورا التقيد وايلت ام  القواعدد والتعليمدات 
لمددددددددددددواط ين المروريددددددددددددة   حرا ددددددددددددا علدددددددددددد  ارواا ا

  وممتل اتهم
واوضدددي     دددا فددد  الدددو ارا   ددد ذ  هدددودا حثيثددد  فددد   

اطدددار العمدددذ علددد  ا  ددداء م  ومدددة عمدددذ مت املدددة 
تهدددد  الددد  ت  ددديم قطددداع ال قدددذ والمواصددد ت فددد  

طين مدددن خددد ذ الحمددد ت المتواصدددلة لددددوريات فللددد 
اللدد مة المروريددة و التعدداون مدد  ايخددوا فدد   ددرطة 

 دددددداورا المر  ددددددات غيددددددر المددددددرور للقضدددددداء علدددددد  
القا و ية والعمذ عل  ت ري  م ا عها قددر ايم دان 
  مهي ددددددًا  ددددددالمواط ين  ضددددددرورا عدددددددم اقت دددددداء ايددددددة 
مر  ددددددددات غيددددددددر قا و يددددددددة والقيددددددددام دومددددددددا  ددددددددا راء 
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الدوريددددددة ال  مددددددة لمر  دددددداتهم لت دددددددون  الرحوصددددددات 
صدددالحة لللدددير علددد  الطرقدددات   والت  يدددد  ضدددرورا 

ا ين واير دددادات المروريدددة التقيدددد اث ددداء القيدددادا  دددالقو 
وت  ددا اللدددرعات ال ائددددا واي تعدداد عدددن الت ددداو ات 

 . الخاطئدددددددددددددددددددددددددددددددة
 مدددا  ددددد لدددالم فددد  ال لمدددة علددد  ضدددرورا تضدددافر 

 دين  افدة  ال هود الم دتر ة والت لدي  المتواصدذ مدا
ايطددددرا  مددددن ا ددددذ ترلددددي  و  ددددر قواعددددد الثقافددددة 
المروريددددددة  ددددددين اولدددددداط عامددددددة المددددددواط ين تراديددددددًا 

ل ا مدددددة عدددددن الحدددددواد  المروريدددددة مدددددن ل خطدددددار ا
  الوفيات وايصا ات والخلائر المادية

وف   ات الليا  ا د الو ير لالم عل  اومية ا ردا  
القدددددددا ون وترعيدددددددذ دور القضددددددداء للحدددددددد مدددددددن  افدددددددة 

 دداو ات التدد  يرت  هددا  عدد  ملددتخدم  الطريدد  الت
وتم دددددد  لل ميدددددد  اللدددددد مة خدددددد ذ  ددددددهر رمضددددددان 

الحددواد  المروريددة   الم ددار  وان ي ددون خاليددا مددن 
وفدد   هايددة ايحتردداذ  ددار  الددو ير لددالم فدد  تو يدد  
ال ددوائ  الخاصددة  الطل ددة الرددائ ين  ملددا قة تصددميم 
 ددددعار الدددد وع المددددرور وت ددددريم عدددددد مددددن الضدددد اط 

 . عدينالمتقا

 

 الطرل  عل  السالمة دوريات
 السير  لقواني  المتجاوزي  مع تهاو  ت

 عل  السالمة دوريات لطواقم ترؤسه خالل
  المتجاوزي  مع تهاو  ت : سالم الوزير الطرلل
 السير  لقواني 

 

ترها معال  و يدر ال قدذ والمواصد ت عاصدم لدالم 
أ تماعددددددددا  2019ع6ع11صدددددددد اا اليددددددددوم الث ثدددددددداء 

فر  عمذ دوريدات اللد مة علد  الطدر    لطواقم و 
 حضددددور مدددددير عددددام لددددلطة التددددرخي  والم ددددر  

لدددوريات ه  يحيدد  ع و ددة   وعدددد مددن العددام علدد  ا
 وع ايختصددا   ددالو ارا   فدد   دايددة اللقدداء والدد ع 
 دددرى  مقدددر مديريدددة ال قدددذ والمواصددد ت  دددرام ج   
ثمددن الددو ير لددالم  هددود  افددة فددر  وطددواقم دوريددات 

علدد  الطددر  ومرت دد  ال قددذ والمواصدد ت  اللدد مة
فددد  مختلددد  مواقددد  توا هددددوا   وقددددم  ددد ر  هيضدددا 

فدد   ددرطة المددرور علدد  تعدداو هم الملددتمر  لرخددوا
لخل   يئة مروريدة آم دة   تحقد  ا لدتقرار أل  اء دا 
وتحدداف  علدد  هرواحهددم وممتل دداتهم   و دددد الددو ير 
لدددددالم علددددد  الددددددوريات  ضدددددرورا التوا دددددد الملدددددتمر 

ت ددددار فدددد  همددددا ن ا  دحددددام   وعلدددد  المرددددار  وا  
وفدددددد  مرا دددددد  المدددددددن للتخريدددددد  علدددددد  المددددددواط ين 

حر دددة تددد قلهم   م ددديرًا الددد  هن فتدددرا العيدددد  وتلدددهيذ
و  ددددددذ هلدددددد  قددددددد  ددددددهدت العديددددددد مددددددن الحددددددواد  
المروريدددددة المميتددددددة   ممدددددا دفع ددددددا  حدددددو عقددددددد ودددددد ا 
اي تمددداع العا دددذ   لم اق دددة مختلددد  اللددد ذ التددد  

مددن الحددواد  المروريددة وتحدداف   مددن  دد  ها هن تحددد 
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عل  ل مة  افدة ملدتخدم  الطريد  وممتل داتهم   
العمددذ  الدددوريات ت ددديد الرقا ددة علدد   داعيددا طددواقم

المر  ددددددات للت  ددددددد مددددددن صدددددد حيتها لللددددددير علدددددد  
الطرقدددات   وعددددم التهددداون مددد  المت ددداو ين لقدددوا ين 
تخا  اي راءات القا و ية الرادعدة والم دددا  اللير واع

  وتحدددد  الدددو ير ايضدددا حدددوذ لددد ذ الرقا دددة  حقهدددم 
علددددد   افدددددة الم  دددددآت ومهدددددن المواصددددد ت والتددددد  

 ارا علدد  ترخيصددها  وتددم  حدد  موضددوع ت ددر  الددو 
الم اطا و اوتمام الو ارا  ت  يم وتطوير عملهدا   
والت  يد عل  هصحا ها عدم التهاون او التعامذ م  
المر  ددات الم ددطو ة وغيددر القا و يددة والتدد  تتلدد ا 

ال ثيددر مددن الحددواد  المروريددة القاتلددة    مددا تددم فدد  
حددد   حددد  موضدددوع ال را دددات وآليدددة متا عتهدددا   و 

ل ذ تقييم م ي الرخ  ال خصية   والت ديد علد  
الت او ات التد  تحصدذ مدن ق دذ  عد  اللدائقين   
مددن  هتدد  قدددم مدددير عددام لددلطة التددرخي  يحيدد  
ع و ة   ر  وتقدير  لمعال  الدو ير لدالم علد  ود   

للرتدددددة ال ريمدددددة   واي تمددددداع مددددد  طدددددواقم دوريدددددات ا
اللدددد مة علدددد  الطددددر    لرطدددد ع والوقددددو  علدددد  
 افدددددة القضدددددايا التددددد  تخددددد  عملهدددددا   فددددد  لددددد يذ 
لدتراتي يتها ل رتقداء  ملدتوى  تحقي  رويدة الدو ارا واع

   الخدمات المقدمة لل مهور

 

 

   زمة لحل الممكنة الحلول إليجاد الوزارة مساهمة
   قبع وكفر قلنديا

 

عطوفدددة و يدددذ الدددو ارا ه عمدددار يالدددين ي دددار  فددد  
المم  ة ل  مة الت  ا تماع مول  لم اق ة الحلوذ 

ت ددهدوا م طقددة قل ددديا و لدد  تل يددة لدددعوا مددن و ارا 
ال دددددددوون المد يدددددددة و حضدددددددور ذ مدددددددن و يدددددددذ و ارا 
ال وون المد ية و و يذ و ارا الح م المحل  وو يدذ 

وت  دديم قل ددديا و ارا األ دد اذ و ائددا محدداف  القدددا 
و ممثدددددددذ عددددددددن و ارا  ددددددددوون القدددددددددا وف   هايددددددددة 

  حلددوذ مددن  دد  ها الحددد اي تمدداع تددم ايترددا  علدد 
مدددن اي مدددات المروريدددة   حيددد  قدددام  رفعهدددا و ددد ء 
الو ارت لم لا الدو راء والد ع قدام  ددورا  م اق دتها 
والمصدددددددادقة عليهدددددددا   حيددددددد  لدددددددتقوم طدددددددواقم و ارا 

ايحتا ددددددات  دددددد اذ العامددددددة وايلدددددد ان  درالددددددة اي
ال  مة ل   ال ارع المحا ع لل دار وحتد  حدا   

الر ية والت الي  ال  مة تمهيددا  قل ديا من ال احيتين
ل ددددء العمدددذ   دددق   حدددذ موقدددت ل  مدددة المروريدددة   
 مددددا تددددم ايترددددا  علدددد  قيددددام  افددددة ال هددددات   ولددددة 
ميدا يدددة يدددوم الخمددديا لوضددد  خطدددة للحدددذ اي لدددا 

الدرلات الر ية والتصاميم  الدائم له   اي مة واعداد 
وتحضددددير الت ددددالي  المطلو ددددة تميدددددا لت ريدددد وا فدددد  

وقت مم ن    ما تم ايتردا  علد  قيدام و ارا  اقرا 
ال قذ والمواص ت  ت ري  خطة مرورية معدا ملد قا 
لوقدد  معا دداا المددواط ين فددد  الم طقددة والتدد  لدددي ده 

 العمذ  ها ف  القريا العا ذ
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 سالم عاصم والمواصالت النقل وزير معالي اكد
 دوريات قبل م  الرقابة  تكثيف مواصلة عل 

 المواصالت  مه  ومفتشي الطرل عل  السالمة
ا ددد معددال  و يددر ال قددذ والمواصدد ت عاصددم لددالم 
علدددد  مواصددددلة ت ثيدددد  الرقا ددددة مددددن ق ددددذ دوريددددات 
اللددد مة علددد  الطدددر  ومرت ددد  مهدددن المواصددد ت 

فدددددددة اث ددددددداء المتا عدددددددة وال  ددددددد  الميددددددددا   علددددددد   ا
ال را ات العاملدة  مهدن المواصد ت والتددقي  علد  

 القددا ون والتعليمددات وتط يدد   ددروط  مدددى الت امهددا
التدددرخي  حيددد  يم ددد  ا دددراء هع ت ييدددر ف ددد  علددد  
م    المر  ة ووي لها هو  يادا قدرا محدر  المر  دة 
مدددن خدددد ذ رفددد  عدددددد األحصددد ة هو ت ييددددر محددددر  

حقددات المر  ددة هو قيدداا ايطددارات هو وضدد  هع مل
اضافية دون الحصوذ عل  موافقدة خطيدة مدن ق دذ 

لدددددددد  الت ييددددددددر المطلددددددددوا ا ا لددددددددلطة التددددددددرخي  ع
 . اقتضددددددددددددددددت الحا ددددددددددددددددة لدددددددددددددددد ل 

وفدد  حدداذ مخالرددة التعليمددات المعمددوذ  هددا فدد  ودد ا 
الخصددو  لددديتم اتخددا  اي دددراءات القا و يددة  حددد  
اصددددحاا مهددددن المواصدددد ت المخددددالرين  ايضددددافة 

لهدد   التعليمددات عددن الدد  ت  يددذ المر  ددات المخالرددة 

لة ال دارع وتعددري  اصددحا ها الدد  المخالرددة والملددائ
 القا و ية

  
  للمحركات الفنية الشروط مخالفة : سالم وزير
 للخطر.  الطرل مستخدمي حياة يعر 

هصدر معال  و ير ال قذ والمواص ت عاصم لالم  
قرارًا يقض   مو    فح  قدرا محر ات 

دي اموميتر (  المر  ات لدى مرا   الرح    ال
 و ل  ضمن أ راءات الرح  الدورية 

القرار  عد ض ط عدد من المر  ات الت  ي ت  و ا 
قام مال ووا   يادا عدد األحص ة ورف  قدرا  

المحر  ه ثر من القدرا الت  حددتها ال ر ات 
المص عة  حي  هن رف  قدرا المحر ات فو  

قدرتها الط يعية يعر  ملتخدم  الطر  للخطر 
 د من  ل ة الحواد  المرورية وي ي
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مات  لللطة   ما هصدر معال  الو ير تعلي
الترخي  ودوائر ال قذ والمواص ت  رر  قيود 

م ددا عل  المر  ات الت  يث ت مخالرتها لل روط  
الر ية من ال ر ات المص ع  حت  تصويا  
هوضاعها   ما لتتخ  أ راءات صارمة  ح   

 المخالرين   
ريات الل م  عل  الطر  ومن  ا  ها  ا رت دو 

ن خ ذ ت ثي    إ را  قرار معال  الو ير و ل  م
عملها عل   را ات المر  ات الت  تقوم  ه ا 

 العمذ 

 
 الخدمات لتطوير متواصلة ط خ
  مهمة خطوة )البالستيكية( الشخصية الرخص

 الوزارة خدمات تطوير نحو
 

 طاقات ب إصدار تفعيل إعادة : سالم عاصم الوزير
 

 اي را  قام و ير ال قذ والمواص ت عاصم لالم 
الم ا ر عل  أعادا ترعيذ أصدار  طاقات الرخ  
ال خصدددددية  ال  لدددددتي ية( والتددددد  ا طلقدددددت صددددد اا 

مدددددن مديريدددددة  2019\5\12اليدددددوم ايحدددددد الموافددددد  
ال قدددذ والمواصددد ت  دددرام ج و دددالت امن مددد  أصددددار 
وددددددددد   الخدمدددددددددة فددددددددد  مختلددددددددد  مدددددددددديريات ال قدددددددددذ 

 .المواص ت  المحاف ات ال ماليةو 
 

و ير لدالم خد ذ مدوتمر صدحر  هقديم وقد تحد  الد 

فدد  مقددر المديريددة حددوذ لللددلة أ  ددا ات تددم ت ريدد وا 
خ ذ الرترا القليلة الماضية   والت  ت ت  ف  أطار 
ملددداع  الدددو ارا الحثيثدددة  حدددو تطدددوير قطددداع ال قدددذ 
والمواصدددددددددد ت الرللددددددددددطي   وا رتقدددددددددداء  ملددددددددددتوى 

  م يرًا ال  هن طدواقم الدو ارا تعمدذ  دوتيرا الخدمات 
  تصاعدا لتوفير خدمة هفضذ للمواط ينم

وقاذ خ ذ  لمت  ف  الموتمر    لتق    م ف  ود ا 
اليددوم مددن ه ددذ أعددادا ترعيددذ أصدددار رخدد  القيددادا 
المم  طددددة  حلددددة و دددد ذ  ديددددد و مواصددددرات دوليددددة 
وعالميدة وع مدات هم يددة تم د  الت ويدر والت عددا   

تدددم التعاقدددد مددد   دددر ة  ديددددا ووددد  ال دددر ة  حيددد  
ي ية للخدددمات الم ت يددة  اوفتدد ( وفدد  عطدداء الرللددط

 ديد و روط  ديدا  وو   ال ر ة الوط يدة العريقدة 
التدد    مددذ م يددد مددن التعدداون المثمددر وال  دداء معهددا 

 فددد  م ددداذ رخددد  القيدددادا وفددد  م دددايت اخدددرى
وهضددا  الددو ير لددالم  دد ن الددو ارا قددد ع رددت علدد  .
 عددددة لل ثيددددر مددددن ا  ددددراءات مددددن ه ددددذ تقددددديم مرا

لخددددددمات والتميددددد  فددددد  تقدددددديمها و التدددددال  هفضدددددذ ا
رضددد  المدددواطن الددد ع تلدددع  لددد  الح ومدددة   وفددد  
وددد ا ايطدددار فقدددد تدددم اصددددار التعليمدددات الواضدددحة 
 العمدددددذ  اير دددددرة ايل ترو يدددددة وتدددددم ال دددددده  ملردددددات 
المر  ات وان  اء ج ت    فد  اقدرا وقدت مم دن 

ان ودددد   الملرددددات تحتددددوع علدددد  م يددددين  مدددد  العلددددم
ان لهدد ا العمددذ ان يددودع الدد  تقليددذ  مددن الوثددائ   و 

اي ت دددددار فددددد  ايلدددددتع م عدددددن الملردددددات ومرالدددددلة 
المدددددديريات  عضدددددها لددددد ع  مدددددن ا دددددذ ايلدددددتع م 
 .و التال  ا  ا  المعام ت  لرعة ولهولة ويلر
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واضا  الو ير لالم ايضدًا   ا د  تدم افتتداا م اتدا 
ت ال قددذ والمواصدد ت فدد  ت معددات لدد ا ية لمددديريا

مختلرددة لتقليددذ  مددن الت قددذ والحصددوذ علدد  الخدمددة 
 اللددددرعة المم  ددددة   وفدددد  ودددد ا ايطددددار تددددم توقيدددد  
مدد  را تردداوم مدد   لديددة عرا ددة يفتتدداا م تددا لددو ارا 

 ال قذ والمواص ت و ا 
 مددددا ه ددددار الددددو ير الدددد  ه دددد  قددددد تددددم  قددددذ فاحصدددد  

مرا دددد  الرحدددد     المر  ددددات مددددن المددددديريات الدددد 
يذ علدد  المددواطن فدد  عمليددة الدددي موميترات ( للتلدده

تلد يذ وت ديدد رخد  المر  دات واعدادا ت دد يلها   
 مددددددا وتددددددم الددددددر ط ايل ترو دددددد  لمرا دددددد  الرحدددددد    
الدي موميترات ( مدن ا دذ متا عدة اعمالهدا ومراق تهدا 
   ايضافة ال   قذ الرحوصات العملية من مرا   

للتقليدددددذ مدددددن اي مدددددات  المددددددن الددددد  امدددددا ن اخدددددرى
 . المروريدددددددددددددددددددددددددددددددة

تطدددددر  الدددددو ير لدددددالم الددددد  فحددددد  ال  دددددر  وايضدددددا
الخدددا   معدددام ت التقددددم للحصدددوذ علددد  رخددد  
القيادا  مختلد  فئاتهدا ودر اتهدا والد ع لديتوفر فد  
المدددديريات للتلدددهيذ علددد  المدددواطن م ددديرًا الددد  ان 
العمددذ  ددارع لتقددديم ودد   الخدمددة داخددذ المددديريات 

ة لل واا لمدديريات الصدحة  مدا ال  رى دون الحا 
 .فدددددددددددددددددددددددد  مديريددددددددددددددددددددددددة رام ج وددددددددددددددددددددددددو الحدددددددددددددددددددددددداذ

و دددددددد ل  ايمددددددددر  ددددددددارع العمددددددددذ علدددددددد  ان تدددددددددف  
المخالرات المرورية ف  المديرية  الت لدي  والتعداون 
مد  م لدا القضداء األعلد  والمحدا م والد ع  دددور ا 
 قددددم  دددذ ال ددد ر والتقددددير لدددرئيا م لدددا القضددداء 

علدد  تعددداو هم األعلدد  الملت ددار عمدداد لدددليم لددعد 
  ال  اء ولرعة ايلت ا ة

ومن ا ذ الحرا  عل   يئة مروريدة آم دة تدم ترعيدذ 
  ددام ال قددداط علددد  المخالرددات المروريدددة  حيددد  يدددتم 
تحويذ اللدائقين المخدالرين والد ين يصدلون الد  حدد 
معدددين مدددن ال قددداط الددد  دورات ما عدددة ق دددذ معددداودا 
 .اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددياقة مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا اخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى

لخدمدة وراحدة المدواطن وف  اطار التمي  ف  تقديم ا
قامددت الح ومددة و تمويددذ  اتدد  فدد  الحصددوذ عليهددا 

  ددداء م  ددد  لمديريدددة ال قدددذ والمواصددد ت فددد  اريحدددا 
 والددد ع لدددو  يدددرى ال دددور ان  ددداء ج فددد  القريدددا 

 . العا ددددددددددددددددددددددددددددددددذ
وفدد  ختددام  لمتدد   دد ر الددو ير لددالم  ميدد  ال هددود 
 ذ فيمدا يخصد    مو ددًا  دان العمدذ ال مداع  ودو 

 حددددو تحقيدددد  األودددددا  الم  ددددودا  الطريدددد  ايمثددددذ
 فر افضددددددذ خدمددددددة لل مهددددددور ال ددددددريم  والتدددددد  تددددددو 

وقددد حضددر مدد  الددو ير خدد ذ ودد   الرعاليددة  ددذ مددن 
و يدددددذ الدددددو ارا اللددددديد عمدددددار يالدددددين ومددددددير عدددددام 
التددرخي  يحيدد  ع و ددة وعدددد مددن ممثلدد  ا دارات 

 . العامة و وع ايختصا   الو ارا
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  تدريب مركبات داخل  قبةمرا كاميرات تركيب
 السياقة

 

 
  كفاءة ورفع الخدمة جودة ضبط : سالم الوزير
 . ولوياتنا ر س عل  ي تي موظفينا لد  األداء

 
هطل  معال  و ير ال قدذ والمواصد ت عاصدم لدالم 

مددن  2019ع10ع15صدد اا اليددوم الث ثدداء الموافدد  
مدي ددددددة  ددددددا لا م ددددددروع الددددددو ارا الخددددددا   تر يددددددا 

اخددددذ مر  ددددات تدددددريا اللددددياقة   دددداميرات مراق ددددة د 
حي  ه د معدال  الدو ير هن ود ا الم دروع يد ت  فد  
وقت تعمذ    الو ارا عل  تطدوير عملهدا وخددماتها 

لمقدمددة لل مهددور ورفدد   ردداءا مو ريهددا  مددا ي لدد م ا
ورويددددة الددددو ارا  ت  دددديم قطدددداع ال قددددذ والمواصدددد ت 
وتطدوير  وال هددو   دد  مدن خدد ذ ألددتخدام الولددائذ 

ة الحديثدددة    مدددا ه دددد معدددال  الدددو ير هن الت  ولو يددد 
و ا الم روع وال ع أ طل  من مدي ة  دا لا   دايدة 

مددددن  لتعميمدددد  فدددد   افددددة محاف ددددات الددددوطن  لددددع 
خ لددد  لضدددمان حددد  الطالدددا والرددداح  علددد  حدددٍد 
لددددددواء   حيدددددد  هصدددددد ي  ا م ددددددان مرا عددددددة  افددددددة 
ا متحا ات العمليدة لضدمان ضد ط ال دودا وا لتد ام 

وا ين واع راءات مد ي رخد  القيدادا   التعليمات والق
مدددن  ا  دددد  فقدددد ه ددددد مددددير عددددام لدددلطة التددددرخي  
يحيددددد  ع و دددددة   هن وددددد ا الم دددددروع يددددد ت  تتوي دددددًا 

يدددد مدددن ا  تماعدددات والل دددان الم ددد لة لتطدددوير للعد 
خددددددمات الددددددو ارا أ رددددددا ًا لتعليمدددددات معددددددال  الددددددو ير 
و ت افر  هدود  افدة ال در اء ومدن ضدم هم  قا دات 

للددددياقة  وهضددددا  ع و ددددة   هن هصددددحاا مدددددارا ا
تر يدا ال دداميرات فدد  مر  ددات تدددريا اللددياقة ي يددد 
مددن قدددرت ا علدد  مراق ددة وضدد ط عمليددة مدد ي رخدد  

ا وف  األ  مة والقدوا ين ويحمد  حد  الطالدا القياد 
 الحصوذ عل  فر  مت افئة أ ل امًا مد  معدايير 

 .ال  اوة وال رافية

 السالمة دوريات يزتجه : سالم عاصم الوزير
  قواني   مخالفي لمراقبة بكاميرات الطرل عل 
 الفلسطينية  المد  مابي  الخطوط عل  السير

 
ال قدددذ والمواصددد ت عاصدددم لدددالم  ددد ن صدددرا و يدددر 

تق ية   2019ع5ع28الو ارا قد هدخلت اليوم الث ثاء  
أضافية عل  عمذ دوريات اللد مة علد  الطدر    

ق ة  داخلها    حيد  و ل  ع ر تر يا  اميرات مرا
تلددددددتطي  مددددددن خ لهددددددا تصددددددوير ورصددددددد وتوثيدددددد  
المخالرات المرورية عل  الخطدوط اللدريعة مدا  دين 

لددطيي ة   وهوضددي الددو ير لددالم  دد ن ودد   المدددن الرل
الخطددددوا تدددد ت  فدددد  أطددددار لددددع  الددددو ارا المتواصددددذ 
والحثيدد   حددو تحقيدد   يئددة مروريددة آم ددة للحددد مددن 

ت ودددددد  هرواا  مختلدددددد  الحددددددواد  المروريددددددة والتدددددد 
المددددددواط ين وتدددددددمر مم تل دددددداتهم   م دددددديرًا الدددددد  هن 
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الددددو ارا و التعدددداون مدددد  ا خددددوا فدددد   ددددرطة المددددرور 
عقو دددات واع دددراءات قا و يدددة رادعدددة  لدددتتخد لللدددلة

 ح  المخالرين لقوا ين اللير ومن ه ر وا   الح   
ايدارع للمر  ددة   وتحويددذ اللددائ  المخددال  لدددورا 

لرددددددات حريددددددر مخاما عددددددة   ولددددددحا الددددددرخ    وت
و مو ددددا ودددد    مروريددددة مددددن ق ددددذ  ددددرطة المددددرور 

ال دددددداميرات لدددددديتم  قددددددذ الصددددددور   دددددد ن الحيثيددددددات 
الخاصددددددددة  المخالرددددددددات المروريددددددددة ع ددددددددر خدددددددددمات 
ا  تر ددددددت الدددددد  مرا دددددد  اللدددددديطرا وتلدددددد يلها وفدددددد  

تخا  المقتض  القا و       ها     األصوذ واع
 

 
 

الوزير سالم : نسع  لإلستثمار في الكوادر  
األداء لد  شرية لرفع جودة الخدمة وكفاءة الب

 موظفي وزارة النقل والمواصالت.
 

أفتتي معال  و ير ال قذ والمواص ت ص اا اليوم  
الث ثاء الدورا التدري ية األول  الخاصة  مو ر   
و ارا ال قذ والمواص ت لت ون الو ارا هوذ موللة  
ح ومية تعد  ر ام  تدري    امذ لمو ريها  حي   

للطي ية و   ضي معالي  هن روية الح ومة الرهو 

ا لتثمار ف  ال وادر ال  رية لرف   ودا األداء 
و يادا ال راءا لدى المو   الح وم   ما ي ل م  
والخطط التطويرية الخاصة  موللات دولة 

 فللطين  
 ما ه ار معال  الو ير هن و ارا ال قذ 
والمواص ت تلع  من خ ذ و ا ال ر ام  

لثقة  ين    ال  تع ي  ال رافية و يادا االتدري 
المواطن الرللطي   واألداء الح وم  وتطوير هداء 
مو ر  الو ارا من خ ذ أ تلا هم للمهارات  
والمعرفة ف  م ايت عمذ الو ارا لتقديم الخدمة  
 ال  ذ األمثذ للمواطن وف  معايير ال ودا 
المعتمدا لدي ا للوصوذ ال  رض  المواطن  

 ل  الخدمة  ال  ذ األمثذ   الحصوذ ع
وقد  ادرت و ارا ال قذ والمواص ت  عداد و ا 

 ر ام  تدري    امذ وو األوذ من  وع  عل   
ملتوى و ارات دولة فللطين ومو   ل افة مو ر   
الو ارا العاملين ف  خدمة ال مهور لرف   رائتهم  
العملية والمعرفية لتقديم خدمات الو ارا وف  معايير  

ص ت  الا وروية و ارا ال قذ والمواواضحة تت
ورلالتها  ما يخدم المواطن الرللطي    مه ية  

 عالية ودون هخطاء 
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ملخص حول اهم الخدمات المستحدثة المقدمة  
 م  وزارة النقل والموصالت  

 الخدمات اتلكترونية المستحدثة :  ✓
 

اإلستعالم ع  المخالفات المرورية  -
الربط  مع  للمواط  م  خالل 

 مجلس القضاء األعل  والشرطة:  
قامت و ارا ال قذ والمواص ت  الر ط  
م ا را م  م لا القضاء األعل  فيما  
يخ  ا لتع م عن المخالرات المرورية  
للمواطن   حي  هن المواطن ا ا  ان علي  

حا ة ال   مخالرات مرورية مدفوعة ف 
أحضار  راءا  مة من المح مة مما 

  ثير من المعا اا عل  المواط ين   يخر  ال
 
دفع  المخالفة في البن  المتواجد في   -

 مديريات النقل والمواصالت: 
ترعيذ خدمة دف  المخالرات ف  ال     
المتوا د ف  مديريات ال قذ والمواص ت 
ف   افة المحاف ات   حي  ان المواطن  

دف  مخالرات  داخذ مديريات   يلتطي 
الحا ة ال   ال قذ والمواص ت دون 

العودا للمح مة لتلديدوا وو ا يخت ذ 
ال ثير من الوقت وال هد والت الي  عل   

 المواطن 

 
الربط بي  الدينموميتر و مراكز   -

الفحص الهندسي و الحاسوب 
 المركزي لوزارة النقل و المواصالت:

الرح   ان المواطن يتو   ال  مر   
م   الدي موميتر( او مر   الرح  اله دل  ثم يقو 

 اي راء ف  المديرية و من ثم يتو   ال  مر   
الرح  مرا اخرى مما او د حلقة مرتوحة م  اية  
ث را الت لها ال ع  لعدم القيام  اي راءات 
المت عة و عدم فح  المر  ات اصوي و احضار  

 .ايورا  فقط مختومة و موقع 
الحال  اص ي  عد فح  المر  ة ف  اي راء 

   الرح  يتم    ذ فورع  الدي موميتر او مر 
الر ط م   الحالوا المر  ع للو ارا و الت  د من  

حر ة   8141حي  تم ا راء  ان الرح  تم اصوي
فح  مر  ات ف  مرا   الرح   الدي اموميتر(  

حر ة فح  مر  ات ف    1421 ايضافة ال  
تم الر ط م  و   المرا     المرا   اله دلية م   

ا ال  ام ا   يعمذ عل   ومن ال تائ  الهامة له  
ض ط عمذ الديم وميتر وتدقي  عمذ ال را ات  
مما يرف   راءا الخدمة المقدمة للمواطن من خ ذ 
التقارير الت  تصذ للمو   الملووذ ومن خ ذ 

 اعتماد وصويت ودفاتر الرحوصات واللوحات 
 

 اتلكترونية : اترشفة  ✓
  الت ماذ العمذ ف  م روع اير رة ايل ترو ية 
ير رة  مي  الملرات الخاصة  المواط ين ف   



 

Page | 60 
 

 مي  مديريات ال قذ والمواص ت حي  تم ا راء  
حر ة ار رة مما يلهذ عل  المواطن   38549

فح  ملرة ف  اع مديرية من مديريات ال قذ  
 والمواص ت ف  اع محاف ة دون الر وع ال  

 المديرية الت  تم فيها التل يذ ايول  للمل  
  

 : 150ة الرقم اطالل خدم ✓
ال ع تم اط قها يلترلارات   150خدمة الرقم 

المواط ين عن الخدمات المقدمة من الو ارا وتقديم  
ال  اوى والت  ت ت  ضمن روية الح ومة 
 التخدام الت  ولو يا لتوفير ال هد والوقت عل  

حي    لاعة  24يعمذ عل  مدار و  .المواط ين
 ر ة   يلتق ذ و   الم المات عدا مو رين من

"ريتل" تم تدري هم من ق ذ و ارا ال قذ  
والمواص ت حي  يتم الرد عل  المواط ين  
 ا  ا ة الرورية يع الترلار حوذ الخدمات 

ا   يتم   ما  .المقدمة من و ارا ال قذ والمواص ت 
 قذ ال  اوى ال ترو يا ال  ايدارا المختصة ف   
فة  و ارا ال قذ والمواص ت  ليتم التعامذ م   ا

حي  يتلق  الرقم يوميا ما  .ال  اوى الت  ترد اليهم
م المة ما  ين الترلار   600 -500 ين 
    و  وى

 :الرسائل الت كيرية  المجانية  ✓
ن من خ ذ  الرلائذ الت  يرية الم ا ية للمواط ي

اي ترا  ف  خدمات  واذ الم ا ية  حي  تصذ  

ا  للمواطن رلائذ ت  يرية او التع ماتية من و ار 
حي  ان المواطن تصل  رلائذ  ال قذ المواص ت 

ت  يرية  قرا ا تهاء رخصت  ال خصية او رخصة  
مر  ت   وو ا يحق  م ده الل مة العامة للمواط ين  

تعرضهم للملاءلة القا و ية  وضمان حقوقهم وعدم 
 حاذ  ليا هم موعد ا تهاء رخصت   

 :   تطوير البوابة اتلكترونية ✓
للخدمات ايل ترو ية الت    وو  الع وان العري  

تقدمها و راا ال قذ والمواص ت من التع م عن  
 تائ  امتحان ال  رع و تقديم امتحان   رع  

او    المخالرات المرورية  ت ري   او ايلتع م عن
ايط ع عل  دليذ اي راءات للحصوذ عل  

 .خدمة من الو ارا و غيروا من م موع الخدمات 

تطوير رخص  اعادة اطالل مشروع  ✓
 :القيادة م  ورقية ال  ممغنطة

 
تم اعادا ترعيذ اصدار الرخ  ال خصية 
ال  لتي ية لموا  ة التطورات التقي ة ف  و ا  
الم اذ  حي  تم اعتماد  طاقات تحمذ خصائ   
وم ايا ام ية عالية تم   وتحد من عمليات الت وير  
اضافة ال   ودتها العالية من حي  التحمذ و  

رخصة  74088حي  تم اصدار  عدم التل 
  2019ع05ع12ترا ما  ين ممع طة خ ذ الر

    2019ع09ع01ول اية 
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 دوريات السالمة عل  الطرل : ✓

( تم  15وعددوا   دوريات السالمة عل  الطرل :
ت ودوا   اميرات و  ام محولا ويتمحور عملها  
عل  ض ط ال ارع والحالة المرورية لضمان  

مختل  محاف ات  ل مة ملتخدم  الطري  ف  
الوطن وعل  الطر  الخار ية من خ ذ عمذ  
القواط  المرورية الثا تة والمتحر ة لض ط  مي   
   المر  ات غير الملت مة  القوا ين وت مذ و

المر  ات   المر  ات الت  يو د  ها خلذ ف   او  
عطذ او م تهية الترخي  او اللائ  ال ع ي  

والمر  ات غير  يمل  الموو ت القا و ية ال  مة 
القا و ية و ذ مر  ة ي تلت م  اي  مة والقوا ين  
المت عة اضافة ال  عمذ ت  يم اللير ف  اوقات  

ين و ل  ال روا لتخري  العاء عل  المواط 
  التعاون م   ها   رطة المرور 

 تطوير اسطول المركبات م  خالل : ✓

رف  اعمار ال اح ات والحاف ت المحولة من   -1
ل ة اما  12ل وات  دذ  8ا ارخر لتص ي ال ا 

ل وات و ل  للتخري    9ل ة ذ  13الحاف ت من 
من ايعتماد عل  اللو  ايلرائيلية وضمان  

   تحدي  الطوذ ال قذ  
تلهيذ ا راءات التيراد المر  ات ال هر ائية   -2

 والمر  ات اله ي ة 

اومة ف  توفير ال يئة وال روط ال  مة المل -3
حطات  حن المر  ات  ال هر ائية  يقامة م

وتدريا ال رطة والدفاع المد   وال ر ات عل   
التعامذ م  و   المر  ات المر  ات و ل  من 

خ ذ ت  يذ ل  ة تم اعتمادوا من م لا الو راء  
ت ون مهمتها وض  ال روط والمواصرات 

المر  ات ال هر ائية  ما   والمعايير لمحطات  حن
واودا  الو ارا  ت  ي   يحق  الل مة العامة 
 المر  ات صديقة ال يئة  

اتخا  ا راءات ف ية وادارية لض ط وت  يم   -4
 التيراد المر  ات ومن اومها  

 يادا متطل ات و روط ايلتيراد  ما   •
 يضمن رف   ودا المر  ات الملتوردا  

 عتها واتخا   تقييم  ر ات ايلتيراد ومتا  •
 را  ا راءات ت  يمية تخق  اودا  الو ا

 ار العمذ عل  ر ط  ر ات  ي    •
المر  ات ال ديدا ومعار  الليارات  
الملتعملة م  ال وون الر ية ودوائر 

  الترخي  
 طوير النقل العام م  خالل:ت ✓

العمذ عل  توفير خدمة ال قذ العام للت معات  -
الل ا ية المهم ة والملتحدثة وتل  الت   ت ت  

ية مثذ   خر ة  عن التقليمات ايدارية وال عراف
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الم  ية و يلان و ا  قيا ع محاف ة للريت   
 الديا ع محاف ة  يت لحم   

تولي  خطوط ايحياء ال ديدا ال ات ة عن   -
تولعة خط الطيرا لي مذ   العمرا    مثذالتول  

 م طقة  طن الهوى  

العمذ م  المحاف ات وو ارا الداخلية ممثلة   -
ت    رطة المرور لمحار ة  اورا المر  ا

الم طو ة والمر  ات الخصوصية الت  ت قذ  
 ر اا مقا ذ ا ر وتعمذ عل  خطوط ال قذ العام 

دعما لصمود اوال  الخان ايحمر المهدد  -
صادرا  تم صر  رخصة ت  يذ التث ائية   الم

  الم الم لا القروع لتلهيذ ت قلهم  

لتلهيذ حر ة طل ة ال امعات ولتخري  الت لرة    -
صاريي ل ر ات ال قذ العام من  المالية تم م ي ت

الت معات الل ا ية ال   ذ من  امعة  ير يت  
 ات ا   ا لا و  ين وللريت وال امعة العر ية  

 ا   ا لا  ايمري ية  ات 

اح ذ مر  ات حمولة ل عة ر اا  دذ ار عة  -
عل  الخطوط الداخلية لتخري  اي مة والتخري   

 المر  ة   عل  المواطن مدا اي ت ار ول يادا دخذ

اتخا  قرار يلمي لم اتا التا ل   ادخاذ -
مر  ات م دو ة ايلتعماذ  حي  ت ون ايولوية  

 فيها لخدمة  وع ايعاقة    

ديذ   ام ال قذ الخا  حي  تم تحديد  تم تع -
العمر ايفتراض  ل افة الحاف ت الخاصة ووض   
اح ام ومواد توا ا عمذ و   ال ر ات وال رو  

 ة فللطين  الخاصة  دول

العمذ  ار عل  اعداد   ام للحاف ت الخاصة   -
 الهيئات الح مية وم ها  قذ الت مي  وال وادع  

ل ر  المم وحة والمدارا الخاصة  حي  تعمذ ل
ي ل  حي  تم وض   روط خاصة لصر  

 رخ  الت  يذ له   الهيئات 

ر ط العداد ف  ليارات اي ر    العمذ  ار عل  -
و ية واعادا ت  يل  حي  لتقوم   تط يقات ال تر 

الو ارا  رتي لو  تقديم تط يقات مطورا محليا  
مرت طة  العداد للخرو   طريقة عادلة للمواطن  

 ة عل  اللواء   ومقدم الخدم

تم اصدار قرارات و ارية ل ايات تحدي  الطوذ  -
 ال قذ العام وم ها  

* عدم الر وع  الموديذ  لارع تل يذ مر  ة  
حافلة ل ة ا تا ها لا قة لل ة ا تا   عمومية او 

المر  ة العمومية والحافلة المل لة عل  رخصة  
 التل يذ( 
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 الفحوصات النظرية:

ة ل ير ال ا حين ف   تم موخرا اتاحة الررص 
ايمتحان ال  رع  التوريا( التقدم للرح  مرا  

اخرى   را اليوم  عد المرور  اي راءات المت عة  
 هد  و ل  توفيرا للوقت وال 

 الفحوصات العملية: 

 قذ مواق  فحوصات اللياقة العملية ال  خار    -
مرا   المدن ف   مي  المحاف ات تراديًا ل  مات 

ا ع ا اي ا ًا عل  الحد من اي مات  المرورية مما
المرورية واعطاء راحة للط ا المتقدمين للرح   

 العمل    

تر يا  اميرات مراق ة داخذ ليارات الرح    -
مراق ة  العمل   التلت( لضمان ال رافية والعدالة و

وض ط عملية م ي رخ  القيادا وف  األ  مة  
والقوا ين وحماية ح  الطالا  الحصوذ عل   
فر  مت افئة أ ل امًا م  معايير ال  اوة 

 .وال رافية

 

 التوعية المرورية ونشر المعرفة  

تم اعداد ومضات مرئية  خصو  تع ي   -
ة لدى  افة ملتخدم   الثقافة المروري

الطري     ايضافة ال  تعري  ال مهور 
 الخدمات الملتحدثة ف  الو ارا  التعاون  

 م  ويئة اي اع  والتلر يون   
تم اعداد فيلم وثاق   خصو  الخدمات   -

الملتحدثة  التعاون م  ويئة اي اع  
ي آلي  ت ري  المعام ت ف  والتلر يون يوض

ت  عد ا راء  مديريات ال قذ والمواص 
الت ييرات ف  ت ري  و   المعام ت ومقدار 
التلهي ت الت  لملها المواط ين  تي    

 و   الت ييرات   
تم اعداد ري ورتا  عن ا ر  الخدمات الت   -

تقدمها و ارا ال قذ والمواص ت  التعاون  
 م  و ارا ايع م    

توقي  م  رات تراوم م   ذ من  امعة تم  -
ال  اا  هد  اعداد  ير يت و امعة 

 رام  للتوعية تلتهد  الط ا وليتم  
 توقي  م  رات تراوم م   افة ال امعات   

تم توقي  م  را تراوم م  ويئة اي اع    -
والتلر يون  هد  اعداد للللة من ال رام   
والومضات اي اعية والمرئية الت  تع   

 ة الوع  المرورع لدى المواط ين  ثقاق
توعية المرورية تلتهد  تم ت ري  حم ت لل -

اللائقين مثذ حملة الرح  ال توع  
 التعاون م  دوريات الل مة عل  الطر  
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و رطة المرور  حي  يتم فح   
المر  ات ووض  يص  عل  المر  ة  
الت  تم فحصها وتخض  ل افة معايير  

ر  ات غير  الل مة المرورية وال ام  الم
الملت مة  معايير الل مة  الرح   

 رع    اي  ا 
تم ت ري  حملة توعوية  التعاون م   رطة   -

المرور وعدد من الموللات ال ري ة 
 خصو  احياء اليوم العالم  ل  رى  
ضحايا حواد  الطر  حي  تم تو ي  مواد 
دعائية عل  اللائقين تحر وم عل  ايلت ام 

  معايير الطري     

 لفتات انسانية 

يحتيا ددات الخاصددة أ لددا يت ا ه  ددر  وخدمددة  وع ا
وا دددددا علي دددددا  الدددددو ير عاصدددددم لدددددالم  ار الطال دددددة 

   فد  م  لهدا وتعهدد  متا عدة  د واوا صا رين  ا ر
والتددد  تعرضدددت لموقددد  ي ا لددددا   مدددن ق دددذ احددددد 
لائق  العموم  ورفض  تحميدذ عر تهدا التد  تت قدذ 
   هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

الييوزير عاصييم سييالم : حييوادع الييدهس ميي  قبييل 
يية تجعلنيا  كثير إصيرارا علي  المركبات غير القانون

مواصيييلة الجهيييود المشيييتركة للقضييياء علييي  هييي   
 . اآلفة

ألددددت  ر معددددال  و يددددر ال قددددذ والمواصدددد ت عاصددددم 
لالم ما تعر  ل  الملاعد هوذ محمد قدادحدة مدن 
حادثددة دوددا متعمددد مددن ق ددذ هحددد الخددار ين علدد  
القدددا ون  مر  دددة غيدددر قا و يدددة   و لددد  هث ددداء قيامددد  

عتدددداد مددد  طدددداقم دوريددددات اللدددد مة  ت ديدددة عملدددد  الم
 . عل  الطر  التا عة للو ارا

وتم ددددد  معدددددال  الدددددو ير وعطوفدددددة محاف دددددة رام ج 
اللدددددديدا ليلدددددد  غ ددددددام خدددددد ذ  يددددددارا لهمددددددا للم ددددددر  

لل دددرط    وقدددد ثم دددا  ايلت دددارع  ال دددراء العا دددذ
ات اللدد مة علدد  الطددر  و ددرطة  هددود ودور دوريدد 

ر القا و يدة المرور ف  محار دة  داورا المر  دات غيد 
  لمددا يلددد ا ألدددتخدامها عواقدددا وخيمدددة تلدددهم فددد  
لددتقرار المدواط ين وتعمددذ علدد  خلدد    ع عدة همددن واع
 يئددددة مروريددددة غيددددر آم دددد  يدددد  م ع هددددا العديددددد مددددن 
الم ا ذ ايقتصادية واي تماعية   م ديرا الد  ه  دا 

لدتراتي يتها   ميعا  عمذ ف  أطار روية الح ومة واع
ة ال دددواور اللدددل ية الراميدددة  حدددو الدددتخل  مدددن  افددد 

وعلدد  رهلددها  دداورا المر  ددات غيددر القا و يددة والتدد  
 . ت  ذ هدوات قتذ مت قلة

 مددددا  دددددد الددددو ير عاصدددددم لددددالم علدددد  المدددددواط ين 
 ضدددددرورا ا لتددددد ام  عددددددم أقت ددددداء هع مر  دددددات غيدددددر 

قت يهددا   و لدد  حرا ددًا قا و يددة هو التلددتر علدد  مددن ي
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 علدددد  هرواا المددددواط ين و افددددة ملددددتخدم  الطريدددد 
 . وممتل اتهم

 

 

زارة النقييل والمواصييالت و"شييار " يطلقييا  مبييادرة و 
الطالبيييية ابييييو عرقييييوب "تكسييييينا" لتييييوفير بطاقيييية 
 تعريفية بلغة بريل لسائل "سرفيس/تكسي بيرزيت
اطلددد  م تددددى  دددار  ال ددد ا   و ال دددرا ة مددد  و ارا 
ال قذ والمواص ت ومحاف دة رام ج وال يدرا وال يا دة 

ة األلدددرا و يا دددة م افحدددة ال دددرائم الرللدددطي ية لحمايددد 
المروريدة و درطة المددرور  اليدوم م ددادرا الطال دة فدد  
 امعددة  ير يددت اميددرا ا ددو عرقددوا "ت لددي ا" الهادفددة 

ة  معلومدددددددات لدددددددائ  الددددددد  تدددددددوفير  طاقدددددددة تعريريددددددد 
رام ج   ل دة  –الت ل "  خدط  ير يدت  -"اللرفيا

راصدددددديذ  ريددددددذ  ليددددددتم ن الم رددددددوفين مددددددن معرفددددددة ت
اللدديارا ولددائقها فد  حدداذ احتددا  او فقددد ومعلومدات 

ال ددداا اع مدددن مقت اياتددد   و لددد  ضدددمن الم دددادرات 
اي لدددددا ية الم رددددد ا  ال دددددرا ة مددددد  صددددد دو  ايمدددددم 

 .unfpa المتحددددددددددددددددددا لللددددددددددددددددد ان
  فددد  حردددذ ايطددد   الددد ع اقددديم فددد  موقددد  و دددار 

لددددديارات  ير يدددددت   ائدددددا محددددداف  محاف دددددة رام ج 

ا ادارا م تدى وال يرا حمدان ال رغوث   رئيلة م ل
 ددار  ال ددد ا   رتي دددة ا ددو غدددول  ومراقدددا المدددرور 
العددددام محمددددد حمدددددان  ورئيلددددة ال يا ددددة الرللددددطي ية 

دارين صالحية  ورئيا  -لحماية األلرا من الع  
ا ددة ال ددرائم المروريددة ا ددر  م ددعذ والعقيددد ثا ددت  ي

اللعدع من  درطة المدرور  و ائدا  قيدا اللدائقين 
 .محمد لرحان

 
Ministry of Transport and Sharek are 
launching Amira Abu Arqoub’s 
initiative #taxina to provide ID cards 
in Braille for drivers “Berzeit taxi”. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/taxina?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0AUN2B-XLDHwEQ9aidSgkJQ13cz-aX6W7bAsYutzGYueIFIxWfNGPoKwCDjc6XTjmzTVuBceRO-OYxCvUcw821xgpEP4efXKATQ7iRDqoRvzHMKESfVljS088RpnkMhmXxntlwgd7mjvGrlGPOZfv0uJGW0m3yXb_V_mqNBzZBu2qYxmeftutfKHO7O4eazulitNGpxELA4isBiaNFc-NucCSNHgXTDCOmY4s5yMrXMUnFr_0k-hejPO-8CxI2oufp_RF9GQERoTEux0EIDqvHs9fr5X_pK18ZSPdTZaSI9svXfGTlB2zvJ_Dg6YTMshDa-CYdxInGl704jbV9I7xcg&__tn__=%2ANK-R
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 اإلعاقية بي وي الخاصية الجمركية اإلعفاءات لجنة
 اإلعفيييياءات لالئحيييية النهائييييية المسييييودة تنيييياقش
 الجمركية

 

 
  دداء علدد  تعليمددات وتو يهددات دولددة رئدديا الددو راء 

ت ل  ددددددددة ا عردددددددداءات د  رامدددددددد  الحمددددددددد   عقددددددددد 
ال مر يددددة الخاصددددة  دددد وع ايعاقددددة همددددا الث ثدددداء 

 مقددددددددددددر و ارا ال قددددددددددددذ والمواصدددددددددددد ت  2019ع1ع8
قددا و يين أ تماعددًا مولددعًا    حضددور الملت ددارين ال

للو ارات المع ية   و لد  مدن ه دذ م اق دة الملدودا 
ال هائيدددددة ل ئحدددددة الخاصدددددة  ا عرددددداءات ال مر يدددددة 

تمداع تحدد   دذ مدن   ل وع ا عاقة   وخد ذ ا  
ه  ع يدددر األحمدددد رئيلدددة الل  دددة وه  ه دددر  م اودددد 
عضدددو الل  دددة حدددوذ  عددد  ال وا دددا التددد  تتعلددد  

حدة  ديددا    ال ئحة وتوضيي الهد  من أقرار يئ
وقددد تددم ايترددا  علدد  الملددودا ال هائيدد  ل ئحددة  عددد 
أ دددراء التعددددي ت ال  مدددة وال هائيدددة عليهدددا   و مدددا 

المر ددددوا  تددددوفير هفضددددذ  يضددددمن تحقيدددد  األودددددا 
خوا  دددددا مدددددن  وع ايعاقدددددة   وتدددددم  خدمددددة أل  ائ دددددا واع

هيضددا ا ترددا  علدد  عقددد أ تمدداع  هددائ  فدد  وقددت 
فة ال هدات المع يدة يح  للتوقي  عليها  حضور  ا

ذو لرفعها ال  م لا الدو راء  قرارودا حلدا ايصد 



Page | 67 
 

 

تقييييييييارييييييير



 

Page | 68 
 

 
 2019الل العام  التقرير اتولي لواقع المركبات خ

 رنا  بو قرع / دائرة المعلومات /اتدارة العامة للتخطيط والدراسات 
 

حلددددددددددددا قواعددددددددددددد ال يا ددددددددددددات  2019 لددددددددددددل عدددددددددددددد المر  ددددددددددددات الملدددددددددددد لة حتدددددددددددد   هايددددددددددددة العددددددددددددام      
المحولددددددددددد ة فددددددددددد  و ارا ال قدددددددددددذ والمواصددددددددددد ت و عدددددددددددد الدددددددددددتث اء المر  دددددددددددات المل يدددددددددددة  قا و دددددددددددا وتدددددددددددم 

مر  دددددددددددددة مرخصدددددددددددددة ومدددددددددددددن المو دددددددددددددد ا هدددددددددددددا تلدددددددددددددير  269550مر  دددددددددددددة  385859الت ليددددددددددددل ع هدددددددددددددا 
علددددددددد  ال دددددددددارع   امدددددددددا  ددددددددداق  المر  دددددددددات مم دددددددددن هن ت دددددددددون مر  دددددددددات م تهيدددددددددة التدددددددددرخي  وتلددددددددددير 
علددددددددددد  ال دددددددددددارع ومم دددددددددددن هن ت دددددددددددون مر  دددددددددددات مل يدددددددددددة دون اي ددددددددددد   ع هدددددددددددا رلدددددددددددميًا مدددددددددددن ق دددددددددددذ 

التددددددددد  اصدددددددددحا ها  عددددددددددا عدددددددددن المر  دددددددددات  ات اللوحدددددددددة الصدددددددددرراء القا و يدددددددددة م هدددددددددا وال يدددددددددر قا و يدددددددددة و 
   ذ ع  ء اضاف  عل  ال ارع  ت 
 
حلا قواعد ال يا ات المحول ة ف    2019 ما  لل عدد المر  ات المل لة تل يذ هول  خ ذ العام  

مر  ة   حي  لوح ت ايرتراع ف  تل يذ المر  ات خ ذ العامين   27335و ارا ال قذ والمواص ت 
ت عل  الطرا ات الت  يلمي  التيرادوا  ذ تعدي ويعود  ل  ال  عدا ال اا م ها أدخا 2018و  2017

 عد الض ط عل  ال ا ا ايلرائيل  وتلهيذ أ راءات ألتيراد وفح  وتخلي  المر  ات ف  الموا  ء  
عتماد ملتوردين  دد مما ول  م اذ ايلتثمار ف  و ا القطاع  من  ا ا آخر حصذ  والمعا ر واع

يوضاع ايقتصادية المعروفة  ل ا ا قطاع  ل ا ا 2019ا خرا  ف  تل يذ المر  ات خ ذ العام 
الرواتا لعدا ه هر وما راف   ل  من ا ع اا عل  القطاع الخا   ايضافة ال  رف  ملتويات ومقاييا  

 المر  ات الملتوردا 
 
 
 
 

 عدد المركبات المسجلة تسجيل  ولي خالل العشرة سنوات األخيرة
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 العدد سنة التسجيل 
2010 19960 
2011 16983 
2012 13637 
2013 12378 
2014 16041 
2015 19586 
2016 26354 
2017 32925 
2018 31729 
2019 27335 
 216928 المجموع

 
 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل  ولي خالل العشرة سنوات األخيرة
 

 
 

 عدد المركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية  ونوع الملكية 

 المجموع organization person مديرية الترخيص 
 139 118 21  بو ديس 
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 208 172 36  ريحا
 3302 3006 296 الخليل
 2109 1950 159 بيت لحم
 3896 3448 448 جني 
 806 714 92 دورا
 332 316 16 سلفيت
 220 188 32 طوباس 
 2028 1831 197 طولكرم 
 507 449 58 قلقيلية 

 3392 2998 394 ابلسن
 216 196 20 يطا
 5941 4809 1132 رام هللا

 4239 2674 1565 مكتب بيتونيا 
 27335 22869 4466 المجموع

 

فيمددددددددددددا يتعلدددددددددددد   عدددددددددددددد المر  ددددددددددددات الملدددددددددددد لة يوذ مددددددددددددرا فدددددددددددد  المحاف ددددددددددددات ال ددددددددددددمالية خدددددددددددد ذ     
 ة تلدددددددددد ذ حلددددددددددا مديريددددددددددة التددددددددددرخي   فيوضددددددددددي التو يدددددددددد  ال لدددددددددد   هن اعلدددددددددد   لدددددددددد  2019العددددددددددام 

% حيدددددددددد  ا خرضددددددددددت عددددددددددن العددددددددددام 21,7للمر  ددددددددددات فدددددددددد  مديريددددددددددة رام ج حيدددددددددد   ل ددددددددددت  لدددددددددد تها 
 لدددددددددددد ة تلدددددددددددد يذ المر  ددددددددددددات فدددددددددددد  %  فدددددددددددد  المقا ددددددددددددذ  ل ددددددددددددت 30التدددددددددددد   ل ددددددددددددت  لدددددددددددد تها  2018

%عدددددددددددددن العدددددددددددددام الماضددددددددددددد  8حيددددددددددددد  ارترعدددددددددددددت  2019% خددددددددددددد ذ العدددددددددددددام 15,5م تدددددددددددددا  يتو يدددددددددددددا 
اتدددددددددددا فرعيدددددددددددة للتخريددددددددددد  عدددددددددددن ووددددددددددد ا مو دددددددددددرًا علددددددددددد    ددددددددددداا تط يددددددددددد  ليالدددددددددددة الدددددددددددو ارا  ردددددددددددتي م 

 المواط ين وتقديم الخدمات لهم  لهولة ويلر 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية  
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 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب نوع الملكية 

 

 عدد المركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية ونوع اتستيراد

مديرية  
 الترخيص

استيراد 
 شخصي 

وكالة 
 فلسطينية 

استيراد 
 مستخدم 

تحويل م   
 اسرائيل

تحويل شخصي  
 م  اسرائيل 

تحويل  
 م  غز 

منتج  
 المجموع محلي 

 139   17 8 98 15 1  بو ديس 
 208 1  14 16 119 58   ريحا
 3302 16  132 146 2532 470 6 الخليل

 2109 2  62 56 1737 251 1 بيت لحم
 3896 440  97 182 3072 103 2 جني 
 806 7  81 93 539 83 3 دورا

 332 3  4 6 306 13  سلفيت
 220 3  20 16 164 16 1 طوباس 
 2028 26  54 57 1758 132 1 طولكرم 
 507 5  27 46 401 28  قلقيلية 

21.7%
15.5%14.3%12.4%12.1%
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 3392 351 2 84 92 2290 569 4 نابلس
 216 3  10 16 163 24  يطا

 5941 12  122 132 4488 1172 15 رام هللا
مكتب  
 4239 247  21 52 1206 2712 1 بيتونيا 

 27335 1116 2 745 918 18873 5646 35 المحموع
 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب نوع اتستيراد 

 

 عدد المركبات المسجلة تس جيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية وسنة اتنتاج 

 

مديرية  
 الترخيص

2010  
فما  
 دو 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 139 7 7 11 72 18 1 2 1 7 13  بو ديس 
 208 7 42 28 89 16 5 1 5 4 11  ريحا
 3302 197 247 218 1546 807 38 37 36 55 121 الخليل

 2109 99 159 188 1151 403 18 15 22 18 36 بيت لحم
 3896 412 98 435 2124 546 39 36 34 55 117 جني 

0.13%

20.65%

69.04%

3.36% 2.73% 0.01% 4.08%
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 806 42 49 55 323 171 17 19 20 36 74 دورا
 332 3 12 33 210 61 5  2 1 5 سلفيت
 220 6 11 24 107 37  3 1 7 24 طوباس 
 2028 65 92 206 1278 276 15 10 22 21 43 طولكرم 
 507 9 21 54 299 59 9 10 9 12 25 قلقيلية 
 3392 538 335 305 1564 468 30 25 24 30 73 نابلس
 216 13 14 11 103 49 2 2 5 5 12 يطا

 5941 591 574 707 2879 922 46 40 34 41 107 رام هللا
مكتب  
 بيتونيا 

19 24 8 11 6 58 1020 426 1400 1267 4239 

 27335 3256 3061 2701 12765 3891 231 211 223 316 680 المجموع
 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب سنة اتنتاج  

 

 عدد المركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية ونوع الوقود 

غير   كهرباء ديزل  بنزي  مديرية الترخيص 
 مبي * 

 المجموع

 102 37  بو ديس  
  

139 

2.5% 1.2% 0.8% 0.8% 0.8%

14.2%

46.7%

9.9% 11.2% 11.9%
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 112 93  ريحا 
 

3 208 
 2418 859 الخليل 

 
25 3302 

 1432 675 بيت لحم 
 

2 2109 
 1983 1470 جني  

 
443 3896 

 630 166 دورا 
 

10 806 
 174 154 سلفيت

 
4 332 

 147 70 طوباس 
 

3 220 
 1165 827 طولكرم 

 
36 2028 

 304 195 قلقيلية  
 

8 507 
 3392 357 1 1520 1514 نابلس

 179 34 يطا 
 

3 216 
 5941 35 4 3367 2535 هللارام 

 4239 256 43 1944 1996 مكتب بيتونيا 
 27335 1185 48 15477 10625 المجموع

*خا   المر  ات ال ير مي ا ي ية  ملت دات   مقطورات م رورات(                                   
          

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب نوع الوقود 

 

 عدد المركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية و شركة اتنتاج 

%9 38,    ين

%6 56, دي ذ

%2 0,  هر اء
%3 4, غير م ين
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مديرية  
دايملر   فولكسواج   كايا هونداي  الترخيص

شركات  سيات بيجو  سكودا بنتس 
 المجموع  خر 

 139 23 2 1 13 14 14 45 27  بو ديس 
 208 65 8  27 24 24 28 32  ريحا
 3302 553 71 18 638 172 514 801 535 الخليل

 2109 315 109 14 217 102 185 636 531 بيت لحم
 3896 840 369 89 349 129 477 694 949 جني 
 806 201 19  136 72 129 146 103 دورا

 332 64 16 4 33 7 35 78 95 سلفيت
 220 46 15 11 28 16 30 41 33 طوباس 
 2028 207 150 87 498 28 283 350 425 رم طولك
 507 87 17 5 83 32 59 93 131 قلقيلية 
 3392 832 224 18 550 131 590 525 522 نابلس
 216 36 1 3 34 10 40 57 35 يطا

 5941 988 450 100 773 284 850 1065 1431 رام هللا
 4239 1923 122 592 215 204 172 390 621 مكتب بيتونيا 

وعالمجم  5470 4949 3402 1225 3594 942 1573 6180 27335 
 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل  العام 2019 حسب شركة اتنتاج 
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 عدد المركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب المديرية ونوع المركبة 
 
 
 
 

مديرية 
 الترخيص

مركبات  
 خصوصية

شاحنات 
ومركبات  

 يةتجار 

صالو  
 عمومي 

دراجات 
 نارية

باص 
 خصوصي

باص 
 سياحي

باص 
 عمومي 

مقطورة 
ونصف 
 مقطورة

تراكتور  
 زراعي 

جرارات  
غير 
 زراعية 

مركبات  
 المجموع اخر 

 139     6  2 2 7 18 104  بو ديس
 208   3 3  2 2 38 26 25 109  ريحا
 3302 2  24 25 21  15 12 91 243 2869 الخليل

 2109   8 2 18 6 6 13 71 92 1893 بيت لحم
 3896 1  16 443 19  10 21 97 241 3048 جني 
 806   8 10 6   1 22 163 596 دورا 

 332 2   4 1  1 9 6 7 302 سلفيت
 220   8 3 8   3 13 21 164 طوباس
 2028 1 2 7 36 7  16 9 161 80 1709 طولكرم
 507 2  7 8 2  2 12 56 62 356 قلقيلية
 3392 5  25 357 15  19 97 232 134 2508 نابلس
 216   4 3 1  3  10 21 174 يطا

 5941 20  9 35 21  27 20 220 258 5331 رام هللا 
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مكتب  
 بيتونيا

3507 253 56 156 6  4 256 1   4239 

 27335 33 2 120 1185 129 8 109 393 1068 1618 22670 المجموع

 

 التوزيع النسبي للمركبات المسجلة تسجيل اولي خالل العام 2019 حسب نوع المركبة 

 

ع    اعداد : رنا  بو قر            
ت    المعلومامدير دائرة   

 اتدارة العامة للتخطيط والدراسات
 

 تطبيل نظم المعلومات الجغرافية في مجال النقل والمواصالت

 

 مقدمة:  ➢

د التدد  تلددتخدم الحالددا ارلدد  فدد  أدخدداذ  ودد    ددم المعلومددات  (GIS):   ددم المعلومددات ال  رافيددة الدد
دارتهدددا وتحليلهدددا والدددتخرا  ال تدددائ  ع هدددا مدددن  ال احيدددة الم ا يدددة  ومدددن  دددين الدددتخداماتها فددد  المعلومدددات واع

م موعددة والددعة مددن التط يقددات  تلقدد  قضددايا ال قددذ علدد  ال ثيددر مددن ايوتمددام  حيدد  تعمددذ تط يقددات   ددم 
ه ددذ تل يددة احتيا ددات المه يددين فدد  ال قددذ  وتلددهيذ وتحلددين المعلومددات ال  رافيددة فدد  م دداذ ال قددذ  مددن 

 .الدرالات الخاصة  ال قذ والمواص ت 

82.93%

5.92% 3.91% 1.44% 0.40% 0.03% 0.47% 4.34% 0.44% 0.01% 0.12%
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و ا  العديد من ال رام  الخاصة ف    دم المعلومدات ال  رافيدة والتد  تلدتخدم مدن ق دذ المتخصصدين مدن 
يا ات  دذ  هدة  ومدن ه ذ أ تا  ال يا ات الم ا ية الرقمية  ور طها  ال يا ات الوصرية المختلرة حلا احت
هددا فدد  عمليددات التخطدديط ه دذ هن يددتم ن الملددتخدم العددادع مددن ايطدد ع علدد  ود   ال يا ددات وايلددترادا م 

والدرالة  فقدد  دان لعمليدات دمد  تق يدات اي تر دت و درام    دم المعلومدات ال  رافيدة المتعلقدة  ال  در دور 
ملدتخدمين مدن مختلد  التخصصدات ايطد ع   ير ف  عملية   در ود   ال يا دات   حيد  تلدمي ل ميد  ال
 صا ع  الليالات  عليها والتخدامها ف  الدرالات  واتخا  القرارات من ق ذ 

وو ددددا لدددديتم الحدددددي  عددددن هحددددد الم ددددايت التدددد  يددددتم العمددددذ عليهددددا فدددد  ا دارا العامددددة لتخطدددديط الطددددر  
ا ددات   رافيدة تضددم ال يا ددات والمواصد ت فدد  م داذ   ددم المعلومدات ال  رافيددة  مددن حيد  أعددداد قاعددا  ي

حلدد   عددداد موقدد  خددا   ددالو ارا ضددمن الم ا يددة  ات الع قددة  عمددذ الددو ارا  والتعدداون مدد  و ارا الح ددم الم
  ام  ال يومول (  و ل  من ه ذ تعميم ايلدترادا مدن قاعددا ال يا دات ال  رافيدة علد   ميد  العداملين فد  

يطدد ع علدد  ال يا ددات الم ا يددة فيهددا  وايطدد ع علدد   يا اتهددا الددو ارا والمددديريات المختلرددة  وتلددمي لهددم ا
 وفرا ف  ا دارا العامة لت  ولو يا المعلومات  الوصرية حلا قاعدا ال يا ات المت

أن و ا التعاون وفرق ال ثير من ال هدد والت لردة  عدداد مثدذ ود   الوا هدة  والتد  تحتدا  ألد  خ درات عمليدة 
   الددتخدام   دم المعلومددات ال  رافيدة  وتتطلددا تددوفير معددات و ددرام    لددعار فد  م دداذ ال  در ايل ترو دد 

دا م هدددا فددد  م ددداذ مهدددن عاليدددة  وفيمدددا يلددد  وصددد  للوا هدددة الخاصدددة  دددالو ارا وتوضددديي ل يريدددة ايلدددترا
 المواص ت   

 

وا هددة خاصددة  ددو ارا ال قددذ والمواصدد ت مددن خدد ذ   ددام ال يومددول   وددو ع ددارا عددنوصييف الموقييع:  ➢
 (GeoMOLG  يم ن الوصوذ ع روا أل   افة المعلومات الم ا ية الخاصدة  دالو ارا والمتدوفرا حاليدًا  

اعد علدد  تلددهيذ التواصددذ والحصددوذ علدد  و دد ل  التدد  لدديتم أ تا هددا فدد  الملددتق ذ  األمددر الدد ع يلدد 
لملدتق ذ  المعلومة  ين مختل  المديريات والهيئات التا عة للو ارا  وللملتخدمين من خدار  الدو ارا فد  ا

وتلداعد  دد ل  علدد  تددوفير الوقددت وال هددد والت لرددة  أضدافة ألدد   يددادا  ددودا المعلومددات مددن حيدد  الدقددة 
يدة الحصدوذ علد  المعلومدات ال ترو يدا  والتد  يالعتمدد عليهدا فد   ما تتيي ود   الوا هدة أم ا  واي تماذ 

 ارا ولل احثين والمختصين  صورا  ثير من القرارات  مما يع   تحقي  ه  ر فائدا لمتخ ع القرار ف  الو 
 (  1رقم  
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 (    ذ الوا هة الخاصة  موق  الو ارا1صورا  رقم  

 

  همية إعداد واجهة خاصة بالوزارة ضم  نظام )الجيومولج(:  ➢
عر   افة المعلومات المتعلقة  ال يا ات الم ا يدة الخاصدة  دالو ارا  مثدذ  م  دآت مهدن المواصد ت    1

 قذ العام  وغيروا من ال يا ات الم ا ية  ات الع قة  والطر   وملارات ال 
علد   ميد  ال يا دات الم ا يدة   د ذ م ا در مدن  (Edit) يوفر ال  دام أم ا يدة أدخداذ  ميد  التحدديثات   2

 ق ذ المو   الملووذ ف  مختل  المديريات 
تم احتضددان يتدديي ال  ددام القيددام  عمليددات التعددديذ مددن ق ددذ ه ثددر مددن ملددتخدم فدد   رددا الوقددت  حيدد  يدد   3

    (ArcSDE)  وتم ي ها  خصائ  (SQL Server)ال يا ات ف  قاعدا  يا ات 
 هدددد والت دددالي  فددد  الوصدددوذ للمعلومدددات الم ا يدددة    دددرا لتطدددوير الولدددائذ واألدوات تقليدددذ الوقدددت وال   4

الملتخدمة ع ر   دام "ال يومدول "  ومدا هتاحد  مدن قدراءا ل ميد  المعلومدات الم ا يدة  ملدة واحددا مدن 
 ذ  ات التط ي   خ 

 .التل  والرقدانيضمن ال  ام حر  ال يا ات والمعلومات ف   يئة آم ة  فت ون محرو ة من   5
  حي  يتم التدرا عل  التخدام   لهولة و وقت قصير   (User Friendly) الموق  لهذ ايلتخدام  6
لمحمولدة ال  يدة  هيدا يم ن الوصوذ لل  ام من  مي  ه ه ا الحالوا العادية  و  ل  ه ه ا الهواتد  ا  7

  ان   ام الت  يذ الملتخدم فيها  
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   الموقع الخاص بالوزارة:لبيانات المتاحة عل  ا ➢
  يضم ال  ام عدد من الملرات الم ا ية وو  

مواق  مهن المواص ت  ليتم ت ويد ال  ام   د ذ ملدتمر  قاعددا  يا دات مهدن المواصد ت الوصدرية  •
 ليتم ر طها م  المواق    

 م اتا التا ل    مواق  •
 مل  ال وارع     •
ا مثدذ  الددتعمايت األراضد   و وعيددة التر دة  وملدد  عددد مددن الملردات الم ا يددة التد  تهددم عمدذ الددو ار  •

 ال وارع من ال هات األخرى  
 وليتم ت ويد ال  ام  الملرات الم ا ية الت  ليتم أ تا ها ف  الملتق ذ   •
 اإلمكانيات المتاحة عل  الموقع:   ➢

 افة مواق  مهن المواص ت  يتيي الموق  أضافة المواق  واألوامر التالية  أض  1
أضددافة مواقدد  م  ددآت مهددن المواصدد ت التدد  يددتم اعتمدداد ترخيصددها مددن ق ددذ الل  ددة اله دلددية   •

و لدددد   ايعتمدددداد علدددد   قدددداط ا حددددداثيات الموضددددحة علدددد  المخطددددط مددددن ق ددددذ المددددو رين فدددد  
 (2المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديريات المختلردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورا رقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  

 
 

 (  توضي موق  م   ا لمهن المواص ت 2صورا رقم   
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أدخاذ رم  الم   ا حلا ال ود ال ع ت خ   الم   ا ف  قاعدا ال يا ات  مدن ا دذ ر دط ال يا دات مد   •
دخددداذ  عدد  ال يا دددات األخددرى عدددن الموقدد  حلدددا الخا ددات الموضدددحة فدد  الرلدددم هد دددا    الموقدد   واع

 (3صورا رقم  
 

 
 يا ات والت  يتم في  أضافة رم  الم   ا دوذ ال (  3صورا رقم  

 عد هن يتم ر ط ال يا ات مد  الموقد   يم دن ايلدتع م عدن ال يا دات المتعلقدة  الم  د ا  والتد  ت هدر  •
 (4 ما ف  ال  ذ التال   صورا رقم  

 
 (   يا ات قاعدا مهن المواص ت 4صورا رقم  
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العامددة لتخطدديط الطددر  والمواصدد ت   دداًء ا دارا ويعددر  الموقدد  ط قددة ال ددوارع المحدثددة مددن ق ددذ   2
 عل  ما يتوفر من صور  وية حديثة  

ويتيي الموق  أضافة الملرات الم ا ية الخاصة  الو ارا  والت  ليتم العمذ عليها ف  الملتق ذ مثدذ    3
 ات ملارات خطوط ال قذ  ومواق  أ ارات المرور  وال قاط اللوداء وغيروا مدن ال يا دات الم ا يدة 

 قة  عمذ الو ارا  الع 
 

 الخاتمة:  ➢
العددر  اللددا   يوضددي احددد م ددايت الددتخدام   ددم المعلومددات ال  رافيددة فدد  م دداذ ال قددذ والمواصدد ت  
ولديتم التطدوير والتحدددي  عليهدا  الدتمرار   تاحددة  ميد  ال يا دات الم ا يددة التد  تهدم مختلدد  ال هدات فدد  

  يا ات   تماد عل  التحلي ت الم ا ية للالو ارا  والت  تلاعد عل  اتخا  القرارات  ايع

 

احتساب عبيدي                                                                               

رئيس قسم تخطيط المواصالت                                                                        

اإلدارة العاميييييييييية لتخطيييييييييييط الطييييييييييرل                                                                
 والمواصالت
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 اتت ييييييييمق

 

 م.يوسف ابو  سعد                                                                              

مدير عام األرصاد                                                                                 
 الجوي 

 علم الطقس والمناخ والمنظمة العالمية لالرصاد الجوية 

تدددم ا  ددداء و الدددة متخصصدددة ل رصددداد ال ويدددة فددد  اطدددار م  ومدددة ايمدددم  1950ّا ار مدددن عدددام   23فددد  
الدوليددة  تعدداون الدددول  فدد  م دداذ األرصدداد ال ويددة حتدد   لدد  الوقددت وددو مهمددة الم  مددةالمتحدددا   و ددان ال
التدد    دد ت مددن عمليددة اطلقددت فدد  المددوتمر الدددول  لألرصدداد ال ويددة فدد  هيلددوذ  (IMO)لألرصدداد ال ويددة 

ف  في ا لت لي  الرصدات والتوحييد القيال  لألدوات  ما   رت هوذ هطلا دول  لللحا ف  عام  1873
مدددة الدوليدددة لألرصددداد  ايضدددافة الددد  دورودددا الرئيلددد  فددد  التوحيدددد القيالددد  للرصددددات قددددمت الم   1896
الددهامات  دار ا فدد  ال حدو  العلميددة علد   طددا  ت داو  قدددرات اع دولدة م رددردا وفدد  ا ار  (IMO)ال ويد  
اعلدددن اللدددير  يللدددون  و لدددون رئددديا الم  مدددة الدوليدددة ل رصددداد ال ويدددة رلدددميا ان الم  مدددة   1951عدددام 

(IMO)  رددت عددن الو دددود  وهن الم  مددة العالميدددة ل رصدداد ال ويدددة (WMO)  قددد حلدددت محلهددا واعتمددددت
عية العامة ل مم المتحدا قراروا واصد حت الم  مدة العالميدة لألرصداد ال ويدة و الدة متخصصدة تا عدة ال م

لم  ومة األمم المتحدا  وقد اعتر   الم  مدة م د  ال دايدة  اعت ارودا  مو  دا للتعداون الددول  ال دا ي فحتد  
 ين الحدود الليالدية وفد  عدام ه ألن األحواذ ال وية ي تمي  الحرا ال اردا لم ت  ذ عق ة ف  و هها   ر 

 يا هددا الموثددو   خصددو  تددرا م ثددا   ا لدديد ال ر ددون فدد  ال دد     (WMO)هصدددرت الم  مددة   1976
ال وع وت ثيرات  المحتملدة علد  م داخ األر  الد ع الدهم فد  تر يد  اي ت دا  علد  ايحتدرار العدالم  وت يدر 
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هديدددا رئيلديا للت ميدة الملددتدامة  دذ ول قداء ال  ددرية اليدوم  صددورا واضدحة  اعت دار  ت الم داخ الد ع ي  ددر اليد 
  اتها  

لل  ددر فدد  التهديددد المحددد  الدد ع يمثلدد  الت يددر الم دداخ   1979و عددد مددوتمر الم دداخ ايوذ الدد ع   ددم عددام 
  الم اخيدددة الددد ع وتاثيراتددد  المحتملدددة ا  دددات الم  مدددة والم لدددا الددددول  للعلدددوم  ال ر دددام  العدددالم  لل حدددو 

مدا  عددد الل  دة الدوليددة الح وميددة الدوليدة لعلددوم المحيطدات التا عددة لليو لد و واتلددم ال ر ددام  ا ضدمت اليدد  في
 حيويت   ال ل ة للعلوم وي ليما مدن خد ذ تدوفير األلداا العلمد  التقييمدات التد  ت ريهدا الهيئدة الح وميدة 

مدددم المتحددددا لل يئدددة و ر دددام  األ (WMO)ر ت الم  مدددة التددد   دددا (IPCC)الدوليدددة المع يدددة  ت يدددر الم ددداخ 
(UNEP)   عل   ائ ا  و ذ للل م و عد  2007والت  حصلت ف   هاية عام   1988ف  رعايتها م   عام

و ر دام   (ICSU)م  الم لا العدالم  للعلدوم  (WMO)ا تمعت الم  مة  1990موتمر الم اخ العالم  
التا عددة لليو لدد و مددن  (IOC)طددات الدوليددة الح وميددة لعلددوم المحي والل  ددة (UNEP)األمددم المتحدددا لل يئددة 

وفدد   رددا المددوتمر تددم ا  دداء اتراقيددة ايمددم المتحدددا  (GCOS)ا ددذ ا  دداء ال  ددام العددالم  لرصددد الم دداخ 
   (UNFCCC)ايطارية   ان ت ير الم اخ 

لو يدة الدتث ائية للم  مدة حد  تطورات عديدا اتاحت ام ا يدات علميدة وت  و  خالل العقود الستة الماضية
طدد   ايقمددار ايصددط اعية وتطددور ا  مددة ايتصددايت وت  ولو يددا المعلومددات حيدد  لدداومت ودد   مثددذ ا

التطورات لتلهيذ وتلري  ت ادذ ال يا ات وال وات  الدولية ف  الوقت الرعل  وت ريد  المراق دة العالميدة للطقدا 
   حدو  ال د   ال دوع ليهدا ال درام  ايخدرى مثدذ  ر داموو  من ال رام  األلالية للم  مة التد  تعتمدد ع
 العالم   الت  و  الطقا  ال م  ة العددية    ال  

و ما هن ايخطار الط يعيدة ال ا مدة عدن لدوء ايحدواذ ال ويدة ت د ذ تهديددات خطيدرا ألمدن ال  در  رلدت 
ت فدد  خردد    يددر لرقدددان الم  مدد   هددودا   يددرا يقامددة   ددم ا دد ار عمليددة وا ددراءات فعالددة للت وددا هلددهم

ال ا م عن و   األخطار و  ل  تخري  الخلائر المادية وتهتم الم  مة  تدوفير احتيا دات تطدوير ايرواا 
 مراف  األرصاد خاصة ف  ال لدان ال امية و ل  من ا ذ ان ت ون قادرا عل  ايلت ام  المتطل ات الدولية 

ال ردددا  والعواصددد  األمطدددار ال  يدددرا ومو دددات الحدددر و فدددال واور ال ويدددة  دددديدا التددد ثير مثدددذ األعاصدددير و 
 .ودر ات الحرارا الم خرضة أل  در ة الت مد قد تل ا قتذ األرواا وتدمير ل ذ العيل
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والت يددر الم دداخ  فدد  الرتددرا األخيددرا يددودع اليددوم الدد   يددادا  دددا ووتيددرا  عدد  ال ددواور ال ويددة المتطرفددة  
وتلع  الم  مة العالمية لألرصاد قل ات الطقا و واور  المختلرة وو ا يتطلا م ا ال او ية وايلتعداد لت 

ال وية وم   افة األعضاء للتعاون و  ذ  هود حثيثة من ا ذ موا هة ال وار  والخلدائر التد  تد  م عدن 
 الطقا والم اخ  وي ون و ا من خ ذ 

األ حددا   ومددن ثددم التخطدديط تقويددة ال  دد  التحتيددة معتمدددين علدد  الطددر  العلميددة الم  يددة علدد  الدرالددة و   -
 .لي  م   افة ال هات  ات الع قة الت 

أ  اء ه  مة وم اري  ا   ار الم  ر لمختل  ال واور ال ويدة التد  تدوثر علد    داط ا  لدان اليدوم    -
 .وحيات  ايعتيادية

ء  دد  ة رصددد والخطدوا األولدد  فدد    داء القدددرا علدد  موا هددة ال دواور ال ويددة والم اخيددة المتطرفددة ود  أ  ددا
ر وال حددر وال ددو و دد ل  فدد  الرضدداء الخددار   لتقددديم  يا ددات ومعلومددات لدددعم الت  ددو قويددة ومولددعة فدد  ال دد 

 .وا   ارات الم  را  ال واور ال وية والم اخية المتطرفة

ة فا   ار الم  ر الواضي والمرهوم ي  ذ ع صًرا رئيلًيا ف  الحد والتقليذ من الخلائر ال  رية وايقتصدادي
ر ال وية وال وار   فيلاعد  مي  المع يدين و د ل  األ هد ا الوط يدة التد  تقددم والمادية الت  تل  ها ال واو

 .الخدمات والعون لي و وا ف  حالة التعداد و او ية

ضدددمان معرفدددة ال ددداا أل عددداد األخطدددار التددد  تهدددددوم  وتقويدددة وتع يددد  قددددرات الموللدددات التددد  تعدددال    -
واور ال وية والم اخية المتطرفة عل  هلاا التقددم ر قدرا الم تم  عل  موا هة ال مخاطرال وار   وتطوي

 .العلم  والت  ولو   ف  الت  و

ويالع ى التقليذ ف  الخلائر  األرواا والممتل ات ال ا مة عن ال واور ال وية القالية ف  الل وات الث ثدين 
لد  تحلد الماضية أل  حد   ير لل يادا ال  يرا ف  دقة الت  وا ن الت لدي  مد   هدات ت وا  د ارات ال ويدة  واع

 .أدارا ال وار  والدفاع المد  

وودد ا يلددتدع  ت ويددذ وتدددريا المختصددين والمه ددين فدد  م دداذ األرصدداد ال ويددة  وتطددوير ق ددوات وولددائذ 
ايتصدداذ لتصدد ي ه ثددر فاعليددة لت ددادذ المعلومددات الم اخيددة  ددين الهيئددات والموللددات المختصددة وصددا ع  

 .صادية وال راعية والصحية واي تماعية والميا رارات ف  مختل  القطاعات ايقتالق

و مددا هن ت يددر الم دداخ علدد  المدددى الطويددذ  تي ددة ي  عددا  غددا ات ايحت دداا الحددرارع يح ددم علدد   و   ددا 
 ملدددتق ذ ه ثدددر حدددرارا مصدددحوا  م يدددد مدددن الطقدددا المتطدددر  وال دددواور ال ويدددة ال ارثيدددة  لددد ل  هصددد حت 
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لرصدددد   ددداا ال هدددود الراميدددة للحدددد مدددن ا  عدددا  ال دددا ات الدفيئدددة ت والمعلومدددات الم اخيدددة ضدددرورية ال يا دددا
 . ا ضافة ل  تقاذ أل   يئة   يرة من خ ذ ت  ي  ايعتماد عل  مصادر الطاقة المت ددا

 ذ األرصاد ال وية الرللطي ية عضو مراقا ف  الم  مة العالمية لألرصاد ال وية و ل  ل ون و لدع  خد 
 ااحصوذ عل  العضوية ال املة ف  الم  مة  تطل  ال   ل  اليدوم الد ع تصد ي الل وات القادمة ا  اء ج

فللدددطين عضدددوا دائمدددا فددد  الم  مدددة العالميدددة ل رصددداد ال ويدددة ل دددتم ن مدددن تقدددديم خددددمات ا   ددد ذ افضدددذ 
ضدداء و دد ل  للملدداومة فدد  للمددواطن ال ددريم و دد ل  ايلددتراد  مددن المدد ي التدد  تقدددمها الم  مددة للدددوذ األع

 علومات ا الم اخية للعالم  تقديم م

محطة رصد  وع حديثة م ت ر  فد  ار داء الدوطن  ايضدافة  14ايرصاد ال وية الرللطي ية لديها حوال  
محطدة مطريدة وتصددر   دراتها ال ويدة اليوميدة وعلد  مددار العدام وترلدذ محطاتهدا  افدة  130الد  حدوال  

  المقدر العدام ومدن ثدم معال تهدا وار درتها ومدن ثددم ر د  لداعة الد  قاعددا ال يا دات فدد ال يا دات الطقلدية  دذ 
  ت ويدوا ال   افة ال هات المع ية من ا ذ الملاومة ف  حماية هألرواا والممتل ات 

 

                                                                           
 
 
 

 
 

 2029-2019النقل ال كي في فلسطي   اإلطار اإلستراتيجي لنظم
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 يوسف دراوشة                                                                                      
مقرر الفريل                                                                                    

 الوطني 
 

ال قذ ف  فللطين مثذ   يادا ال راءا الت  يلية ل  ام ال قذ  ات الت  توا   قطاع و ا  العديد من التحدي
و يادا لعت   تحلين ملتويات الحر ة ورا ة الملافرين  رف  ملتويات الل مة المرورية  تخري  ألته    

ديات ي  د من  الطاقة والحد من ارثار ال يئية  وتحلين ا  تا ية ا قتصادية وغيروا  ولموا هة تل  التح
ة التطور الحاصذ ف  العالم ف  م اذ ال قذ  وتط ي  ألتخدام تق يات الحالوا وا ل ترو يات  موا  

 وا تصايت والتح م  والت  تعر     م ال قذ ال     

تلاعد   م ال قذ ال    عل  توفير طاقة ألتيعا ية ه  ر و  راءٍا هعل  دون ا عتماد    ذ هلال  عل   
وت ير الدرالات أل  ان ال م   ين   م ال قذ ال    وا   اءات يومن قدرا عالية  ف   قذ  ديدا  أ  اء مرا

  لتيعاا ال مو المرورع الملتق ل    راءا وفاعلية  

ل ل   ان من الضرورع أعداد خطة ألتراتي ية وط ية ل  م ال قذ ال    ف  فللطين يتم من خ لها  
عداد  م ال قذ ال     األودا  وال ايات  والخطط الت ري ية  روية وط ية ل   ت خي  األوضاع الحالية  واع

عل  المدى  القصير  المتولط  والطويذ   حي  ت  ذ و   الخطة خارطة طري  وط ية ل  م ال قذ ال     
 ق  فللطين  
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يما ًا   ومية و ا الموضوع  هوصت و ارا ال قذ والمواص ت  م لا  ألت ا ًة له   ا حتيا ات الوط ية  واع
 ت  يذ فري  وط    عداد الخطة ا لتراتي ية ل  م ال قذ ال     قرار    2017ع 08ع 03 تاري   الو راء 

  وقد تم ت  يذ الرري  الوط    رئالة و ارا ال قذ  2017ع12ع27م لا الو راء الصادر  تاري  
 والمواص ت و عضو ة  افة ال هات ال ري ة 

للطي    و ا عتماد عل  هفضذ الممارلات الدولية ف  و ا اق  المحل  الرتم أعتماد الخطة  ما يت ئم م  الو 
 الم اذ  وتم تقليم الخطة ال  ث ثة مراحذ وو   

 ل وات(  5قصيرا المدى  مدتها   -1
 ل وات(  3متولطة المدى  مدتها   -2
 ل وات(  3وطويلة المدى  مدتها  -3

 التالية ل اا لميت الخطة ا " ا طار ا لتراتي   ل  م ال قذ ال   " لأل
الخطة ا لتراتي ية  حا ة أل  تضمين وص  ترصيل  ل افة الم اري  المقترحة  والت لرة التقديرية   •

 ل ذ م روع 
التطور المتلارع ف  ألتخدام الت  ولو يا  ف ان من الصعا وض  وص  ترصيل  وت لرة تقديرية   •

 للم اري  المقترحة عل  المديين المتولط والطويذ  
 دى الرري  وقت لمحدودية ال •

  ما ه  ا  تحد  عن ت  ولو يا متلارعة  فقد تم وض  خطة عمذ ترصيلية للمرحلة األول  فقط  تتضمن 

 ع/النشاطات مع وصف موجزيالمشار هداف الرئيسية األ نظم لالمتطلبات وا

 اإلطار الزمني 

 المدى القصير 
 سنوات( 1-5)

 المدى المتوسط 
 سنوات( 6-8)

 المدى الطويل 
 سنة( 9-11)

 ساسية المتطلبات األ 

توفير بيئة مؤسساتية   •
وقواعد بيانات ونظم  

 تصال مؤاتية إ

  نقل ال مالقوانين والسياسات والتشريعات بنظ
 الذكي

*   

   * الذكي  النقل ستشارية  لنظم اللجنة ال 

 * * * الذكينقل  ظم الن مصادر الدعم والتمويل  ل
  سؤولة المؤسسات والجهات  الم  تحديد 

 وأصحاب المصلحة وتنفيذ الخطة 
*   

الذكي  نقل قواعد البيانات الالزمة لنظم ال
 وآليات الربط والتواصل بينها

* * * 

 آليات اإلتصال 

تصال  توفيرنظم ال •
الالزمة لمركبات النقل  

 الذكي

توفير آليات الربط الالزمة بين جميع عناصر  
 الذكي وقواعد البيانات المختلفة  النقل  نظم

*   

  *  تطوير آليات التصال و توسعتها 

   * تصال بين المركبة والبنية التحتيةآليات ال

 * *  آليات التصال بين مراكز االتصال المختلفة 

 *   آليات التصال بين مركبة وأخرى 

   *جهزة المراقبة والتحكم  أ تركيب وتشغيل تقليل مستوى الزدحام   • إدارة نظم المرور 
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 المروري 

تحسين التحكم بحركة   •
 هاالمرور وإدارت 

تقليل إنبعاث الملوثات   •
 الغازية من المركبات 

 

ستشعار  إنظمة  أ)الدوائر التلفزيونية المغلقة و
 المركبات المختلفة( 

نظم التحديث والتطوير والتوسع لتغطية  
 التلفزيونية المغلقة الدوائر 

 * * 

   * ستخدام لوحات السرعات المتغيرة إ

 * * * جزء من مركز التتحكم المروري 

و خالل  أرشادات الالزمة قبل توفير ال
الرحلة عن خدمة المواقف من خالل تطبيقات  

 نترنت المختلفة ال
* *  

يصال معلومات خدمة  إتحسين وسائل نشر و
طراف  أ عالم والعمل مع وسائل الالمواقف و 

خرى كخدمات الخرائط والتنقل والتي أ
و  ( أGoogle) فرها طرف ثالث مثل  يو

 غيرها من الشركات 

  * 

نبعاثات المسموحة  وضع تشريعات بمعايير ال
 من المركبات

*   

نبعاثات نشر وتركيب أجهزة لرصد وقياس ال
 من المركبات

 *  

المعلومات الخاصة بالحوادث  توفير 
 (DMS)   ستخدام نظام لوحات إللمستخدمين ب 

 ة الرسائل المتغير
* *  

ستخدام نظم المعلومات اآلنية عن حالة  إنشر و
نترنت  ستخدام تطبيقات الإالطرق والحوادث ب 

 و أي تطبيقات خاصة أالمختلفة 

  * 

شارات الضوئية  ستخدام نظام الإنشر و
 المرورية المتكيف مع الحركة المرورية 

*   

  *  الكشف اآللي عن أعطال الشارات الضوئية 
لنظام مع  مركز إدارة المرور وتوسيع  ربط ا

 وتطوير المركز القائم 
  * 

  

إعداد مواصفات مركز إدارة المرور و الدعم  
 المالي

*   

  *  توفير التصاميم الخاصة بالمركز وتنفيذه

 *   عمليات تشغيل مركز إدارة المرور 

 النقل العام 

زيادة كفاءة وتحسين   •
مستوى الخدمة في النقل  

 العام

تحسين مستوى السالمة   •
 المرورية 

تقليل معدل التأخير   •
 وزمن الرحلة 

زيادة معدل   •
)ركاب( النقل  مستخدمي

 العام

ني والحجز المسبق  رولكت توفير خدمة الدفع ال
 االنترنت ستخدام خدمات إب 

*   

ستخدام خدمات تحديد الموقع الجغرافي  إ
(AVL)    للمركبة 

*   

رها من نترنت وغي ستخدام صفحات الإ
التطبيقات لتزويد المستخدمين ببيانات زمن  

 الوصول والمغادرة للمركبات العامة 

 *  

نظام جمع المعلومات من مواقف الحافالت  
الركاب و  حول زمن الرحلة و معدالت 

 تزويدها للمستخدمين

 *  

رونة  م تشغيل نظم النقل الديناميكية ذات ال
 تستجيب لجميع الطلب عليها  التيو

 *  

تشغيل نظم التنسيق المختلفة بين وسائط النقل  
 المتعددة

  * 

تصال الالزمة لتحديد مواقع  تركيب وسائل ال
 مركبات النقل العام ضمن الشبكة 

*   

   * المباشرة بتنفيذ مشاريع  تجريبية

 * *  التوسع في تنفيذ المشاريع التجريبية

  * ين زيادة كفاءة وسرعة تزويد المستخدم
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بالبيانات الخاصة بمواقع المركبات العامة  
لى  إوالذي يساعد في تحديد زمن الوصول 

 على أالمواقف بدقة 

معلومات  
 المسافرين 

تقديم معلومات متكاملة   •
عن حالة الطرق وتوجيه  
المستخدمين للخيارات  

 المناسبة

المختلفة والرسائل  ستخدام وسائل التواصل إ
عالم  دة ووسائل الالنصية والتطبيقات المتعد

لتزويد المستخدمين بأية معلومات لها عالقة  
 ستخدام شبكة المرور إبالتنقل و

*   

رشادية متغيرة ثابتة إستخدام لوحات رسائل إ
ذاعة وتطوير القائم  ومتحركة ومحطات ال

 منها

 *  

التلوث الهوائي في  نشر  نظم خاصة بقياس 
 الطرق 

*   

شاد المستخدمين رتركيب نظم متقدمة ل
ستخدامه  إ للتخطيط لمسار الرحلة الممكن 

 نطالق الرحالت( إ)قبل  مسبقا  

 *  

ستخدام النظم التي تتيح للمستخدمين إ
  جلوسوحجز أماكن ال بالتخطيط والدفع مسبقا  

 نطالق الرحالت إقبل 

  * 

التشارك بالمعلومات والبيانات تحسين كفاءة 
أوقات الحوادث   بين الجهات المختلفة خاصة  

 وغيرها

 *  

عمليات المركبات  
 التجارية 

تحسين مستوى السالمة   •
المرورية لمركبات  

 الشحن 

  التخليص عمليات تسريع •
 الجمركي

  الشحن وقاتأ تحسين •
 والتوصيل 

حمال في  ضبط ال  •
 المركبات التجارية 

سالمة المركبات و توفير  تشغيل نظام فحص 
ي  طاقم لضبطه على الطرق مع الوصول اآلل

 إلى السجالت 
 *  

ستخدام النظم الخاصة بقياس وزن وحمولة  إ
شبكة   علىالمركبات وتصنيفها أثناء الحركة 

 الطرق 
  * 

   * تحسين نظام إدارة أسطول المركبات التجارية 
لحموالت  لكتروني توفير نظم التخليص ال

 المركبات
  * 

 نظم دعم المشاة 
 تسهيل حركة المشاة  •

ة  تحسين السالم •
 المرورية للمشاة 

توفير الخدمات المختلفة لمستخدمي الدراجات  
الهوائية والمشاة عن الحالة المرورية وغيرها 

 ستخدام لوحات الرسائل المتغيرةإمثل 
*   

نظام الكشف عن مواطن الخطر و توفير  
التحذيرات الالزمة للمستخدمين )المشاة و  

 السائقين(
 *  

لطريق للمشاة في  ستخدام اإعطاء أولوية إ
 و في حاالت معينةأ مواقع محددة 

*   

نظم سالمة الطرق  
 و المركبات 

 زيادة السالمة المرورية  •

 تقليل الحوادث المرورية  •

تركيب نظم مركزية محوسبة لتوثيق جميع 
البيانات الخاصة بالحوادث مع سهولة  

طراف ذات  لى هذه البيانات من الإالوصول 
 العالقة 

*   

عطاء  م خاصة في المركبات ل تركيب نظ
 تحذيرات لتجنب الحوادث 

*   

تركيب نظم داخل المركبة تساعد في تجنب  
 التقاطعات الحوادث في مناطق 

 *  

تركيب نظم تساعد السائقين على اليقظة  
خاصة  الطريق  والتنبه من وجود عوائق على 

في ظروف عدم وضوح الرؤية لتجنب  
 الحوادث الممكنة 

  * 
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أعتمد م لا الو راء و ا ا طار وهصدر قرار  ت  يذ فري  وط   دائم   2019ع 02ع 19ي    تار  -
ا لتراتي   ل  م ال قذ ال    ومتا عة ت ري   وال ح  عن ممولين  وو ارا  لر را  عل  ا طار 

ال قذ والمواص ت و  مقررًا له ا الرري  ال ع ضم  ذ ال هات اللا قة  ا ضافة ال  ممثذ عن  
 الرئالة  ديوان

( تم ت  يم ور ة عمذ  TAIEXومن خ ذ تواصذ الو ارا م   ر ام    2019ع 07ع 24-22 تاري    -
ف  الو ارا حوذ  ت ريعات   م ال قذ ال   (  حضور خ يرين ف  ال قذ ال    من ليتوا يا و حضور  

 الرري  الوط   و افة ال ر اء  
ا و حضور خ يرين ف  ال قذ ال    من  تم ت  يم ور ة عمذ ف  الو ار  2019ع 12ع 12-11 تاري    -

  لل قذ ال    و افة ال ر اء لم اق ة ا طار ا لتراتي    ا تحاد األورو   و حضور الرري  الوط 
( وموائمت  م  ملودا الخطة ا لتراتي ية ل  م ال قذ 2029-2019ل  م ال قذ ال    ف  فللطين  
 ال    لدوذ األورومتولط  
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 يييييييييييافة النقيييييييييييييل الحضييييييييييييريثقيييي
 

 
 
 

 حسام السامرياماني  
 مراقب مرور سلفيت 
 
أن ايوتمام  ال قذ الحضرع و تطوير   ات ضرورا ملحة و تحدع   ير  الوقت  رل    تررضدها الضدرورا 

ان   دده متد خرين خيدرا مدن و خصوصا ان مع م دوذ العالم تمتل  هلاطيذ  قذ يعتمد عليها و له ا علي ا 
مدددواطن  م  ومدددة ال قدددذ العدددام مدددن خددد ذ ا ط قدددة مدرولدددة و ان ي   دددده ا ددددا فإ  دددا  حتدددا  لتع يددد  ثقدددة ال

الدددتراتي ية و  دددرام  عمدددذ تتضدددمن خطدددط توعويدددة و ت ددد يعية ووددد ا ي يم دددن ان يدددتم دون ت امليدددة  دددين 
 يددة    دداا م دداري  ال قددذ العددام و مع يددة ال هددات المع يددة فدد  القطدداعين العددام و الخددا  ع فالح ومددة مع

تخل  مددن التصدداريي المم وحددة للم دد لين الرددرادى تدددري يا و الددتيعا هم فدد   دددعمها لو لددتيا و ماديددا و الدد 
الم دداري  المطروحددة وودد  الخطددوا ايولدد  علدد  الطريدد  لت  دديم القطدداع و تحويلدد  لم دد لين مليئددين قددادرين 

 ال قذ العام  ثيرا ل قتصاد الوط   و خطوط اي تا  و ا لدتثمارات و عل  تقديم الخدمة ال وعية   وفوائد 
المواطن   و تخري  اي مات و الحواد  و تحلين الوض  ال يئ  و فاتورا الطاقة   لقد ا هرت الدرالات 

% يرضددلون الددتخدام ال قددذ العددام للت قددذ و للعمددذ و 80فدد  الدددوذ ال ر يددة  ددان المددواط ين و   لدد ة ترددو  
  ددات خاصددة  هددم   و و   يددد ان الدرالددات ا هددرت ان الرللددطي يون   دد ذ عددام يرضددلون امددت   مر التلدد 

اللدد ا فدد   لدد   لدد  و واضددي و وددو ان ولددائذ ال قددذ العددام فدد  ال ددرا مت وعددة و موثددو   هددا  دددءا مددن 
تددار  طددر  الحافلدة و القطدارات الخريدة و ا تهدداء  دالمترو وغيرودا  مددا ه هدا تتصد   ال  افددة المي ا ي يدة و 

قدت المحددد و وفدد   ر دام   م د  معددد تق يدة و حديثدة لتصدذ للمواقدد  و المحطدات المخصصدة لهددا فد  الو 
للمواط ين للرا و فيها من ايلتد ام و ضد ط المواعيدد مدا فيهدا ع لد ل  يعتمددوا المواط دون لترحدالهم  ولديلة 

 قدذ العدام  المتطل دات التق يدة ال  مدة ام ة و مض وطة له   ال ايات   ا  دا  حا دة مالدة لت ويدد حداف ت ال
حتيا ددددات الخاصددددة للحدددداف ت  لددددهولة و لدددد م و  طددددر  ميلددددرا التدددد  تضددددمن صددددعود و  دددد وذ  وع اي
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لملدددتخدم  ال رالددد  المتحر دددة دون اع م دددا ذ تددد  ر  مدددا ا  دددا  حا دددة لت هيددد    يت دددا التحتيدددة للطدددر  و 
اي داد ثقافدة الدتخدام ال قدذ العدام ع دد فئدة ال د اا ممرات الم اا لت ون  او ا لمثدذ ود   التق يدات ان عددم 

مارلات خاطئة  حي  ير  ون عل   راء الليارات الراروة الحديثة لتضي  ح ما خصوصا يع   لديهم م
مروريا   يرا ي مات المرور الت   عا   م ها  اضافة ال  ان الللو يات غير الم ض طة ع د ال ثير م هم 

ين القيددادا و غيرودا  ا دت لد  ا  ددان ت دون ط قدة ال د اا ودد  ا ثدر  لد ة متلدد   الت دحيط و الرعو دة اث داء 
للحواد  ان ثقافة التخدام ال قذ العام و ولائل  تحذ  ثيرا من م ا ل ا اي تماعية و ال رلية و الماديدة و 

التددد  ا مات دددا المروريدددة و ت يدددد مدددن اللددد مة العامدددة و تحمددد  ال يئدددة و الصدددحة العامدددة مدددن ايثدددار الضدددارا 
ذ  قددددد  اعدددددداد المر  دددددات تلددددد  ها ال دددددا ات الصدددددادرا عدددددن ولدددددائذ المواصددددد ت   و يدددددتم  لددددد  مدددددن خددددد 

الخصوصية  ما ان ولائذ ال قذ العام تقلذ الهدر ف  الماذ العام و الخا  و تا د عل  لياقت دا ال د يدة و 
ة و المواق  المحدددا و ممارلة رياضة الم     و ر ما تحلن خدمة ال قذ العام  التخدام ال طاقات ال  ي

ولدائذ ال قدذ    دام مطلد  ل ايدات صديا ة  رامدة الردرد   الوقت الم رم  ايصطرا  ف  الطوا ير ي ت دار 
ان ال قددذ العددام اولويددة وط يددة فدد  لددلم اولويددات الدولددة لدد ا مطلددوا   ددام  قددذ عصددرع يت ددذ عليدد   ما ددا و 

  ددا  خطوط ال قذ الحضرع فت املية ايدوار م ا ا و خدمات و مطلوا ايضا ف عة وط ية    اا اط 
محاف ات الوطن ين ال قذ العدام مو در لرقد    افةتطل  لم روع  قذ حضرع لد ا  ا  مهمة ف  و ا الصد 

 و حضارا ايمة ل لا   ال من و ل ت    حو ثقافة  قذ عام حضرع متطور يوائم ايلرية الثالثة 
 


