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 2020خالل العام التي قامت بها الوزارة فعالیات النشطة و أل امقتطفات ألبرز 

 

 :  "نحو محافظة رام اهللا والبیرة نموذجًا مروریًا حضاریاً  عمل م ورشةیتنظ •

 
 .بتشكیل فریق وطني للمواصالت ونقل المجمعات من وسط المدینة الورشة أوصت

: االحتالل غّیر طبیعة شبكة الطرق لخدمة مستوطنیه وسنكسر األمر دولة رئیس الوزراء د. محمد إشتیه 
 .الواقع

بمنظومة  لالرتقاءستراتیجي على التخطیط اإل 2020: سنعمل خالل سالم وزیر النقل والمواصالت عاصم 
 النقل والمواصالت

عمل خالل السنوات الماضیة على تغییر طبیعة شبكة الطرق في الضفة  االحتاللإن “د. محمد اشتیة: قال 
ا خلق بنیة معلینا، م االلتفافهدفها الرئیسي  االلتفافیةالغربیة لخدمة مستوطنیه، إذ خلق مجموعة من الطرق 

 .”تحتیة غیر متوازنة في األراضي الفلسطینیة، وهذا ما نرید مقاومته وتغییره

” نحو محافظة رام اهللا والبیرة نموذجًا مروریًا حضاریاً “جاء ذلك خالل مداخلته في ورشة عمل تحت عنوان 
لمحافظ لیلى غنام وعدد من الوزراء، ربعاء في رام اهللا، بحضور اعقدتها وزارة النقل والمواصالت، الیوم األ

 إستراتیجیةعندما نتحدث عن “وتابع اشتیة: .والطواقم الفنیة وممثلین عن األجهزة األمنیة والبلدیات والخبراء
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التنمیة بالعناقید نتحدث عن تنمیة أفقیة تشمل شبكة طرق ومیاه وكهرباء متطورة لیس في المدینة فقط بل في 
 .”قائمة على المیزة التنافسیة لكل محافظة عامودیهات، إلى جانب تنمیة المحافظة وبین المحافظ

، بسبب تراكم المؤسسات فیها استثنائیةفي رام اهللا والبیرة حالة  المروریةوأوضح رئیس الوزراء أن الحالة 
بشكل مؤقت حتى نتمكن من نقلها إلى القدس عاصمتنا الدائمة، مؤكدا العمل على تكثیف وجود شرطة 

 .مرور في ساعات الذروة في مختلف المحافظاتال

د الطرق علینا من خالل منعنا من تعبی االحتاللكسر األمر الواقع الذي یفرضه  نعمل على“وقال اشتیة: 
 .، مشیرا إلى بدء العمل على فتح شارعین موازیین لشارع قلندیا وشارع وادي النار”وفتح طرق جدیدة

واصالت عاصم سالم على أهمیة مضمون الورشة واهتمام الحكومة بها وذكر من جانبه، أكد وزیر النقل و الم
تطویر الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطیني وسیتم  2019أن وزارة النقل والمواصالت استطاعت بالعام 

بمنظومة النقل والمواصالت بالتكامل  لالرتقاءعلى التخطیط اإلستراتیجي  2020خالل العام  تركیز الجهود
سوًة بالدول المتقدمة وستكون البدایة في محافظة رام اهللا والبیرة والحقًا في باقي المؤسسات ذات العالقة أمع 

 . محافظات الوطن بحیث تكون كافة محافظات الوطن نموذجًا مروریًا حضاریاً 

قل في وفي ذات السیاق، قدم وكیل النقل والمواصالت عمار یاسین عرضا مرئیا عن تشخیص واقع قطاع الن
شغال العامة محافظة رام اهللا والبیرة، إلى جانب عروض مرئیة أخرى قدمتها وزارة الحكم المحلي ووزارة األ

للنقل، استعرضوا فیها المشاكل والخطط  ألعفیفيكادیمیین وشركة سكان والشرطة والبلدیات والخبراء األواإل
مواصالت، وأكدوا فیها على أهمیة النقل و الطاع المروریة الشاملة والحلول المقترحة لتنمیة وتنظیم واقع ق

لى عدد من الدراسات التي إشاروا أالتخطیط المتكامل لتنظیم شبكة الطرق باعتبارها منظومة متكاملة و 
 . وفوریة إستراتیجیةتتضمن حلوال 

 

تابعة وخرجت الورشة بعدد من التوصیات، منها: تشكیل فریق وطني برئاسة وزارة النقل والمواصالت للم
لى خارجها مع توفیر شبكة مواصالت، وضرورة البدء بتنفیذ الطریق إوالتنفیذ، ونقل المجمعات وسط المدینة 

 .الدائري والعمل على توفیر التمویل الالزم، وتبني دراسات األثر المروري كمتطلب أساسي للمشاریع
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 محافظاتالتلف ختخصیص یوم عمل في المدیریات في م •

 . متواجدك ماكنأ كافة في معكم واصلوسنت منكم قریبون : للمواطنین سالم الوزیر

قام معالي وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم وبرفقة عدد من المدراء العامین والطواقم الفنیة بـالوزارة بالـدوام 

 . واحتیاجـاتهمفي محافظة الخلیل لیومین متتالیین ، بهدف التواصل المباشـر مـع المـواطنین وتلمـس مشـاكلهم 

وممثلــي المجتمـــع المــدني والمحلــي واســـتمع حیــث التقــى الــوزیر ســـالم عــددًا كبیــرا مـــن المــواطنین والمؤسســات 

 وٕاتمامهـــا وتـــم تحویـــل الـــبعض للجهــــاتنجـــاز الكثیـــر مــــن المعـــامالت إحتیاجـــاتهم ، وعمـــل علـــى لهمـــومهم وا

 المختصة لمتابعتها.

 

خطـــة مروریـــة شـــاملة بالتعـــاون مـــع المحافظـــة والبلدیـــة وشـــرطة عـــداد إلـــى التوافـــق علـــى إقــد خلصـــت الجولـــة و 

عــالن عنهــا قریبــا مــن المــرور ومؤسســات المجتمــع المــدني والمحلــي لمعالجــة الواقــع المــروري القــائم وســیتم اإل

هلنــا فــي أكبیــر مــن  ارتیــاحوقــد القــت المبــادرة ل فــي محافظــة الخلیــل لعــرض الحلــول ، خــالل عقــد ورشــة عمــ

ــــــــــدكتور محمــــــــــد اشــــــــــتیةمحافظــــــــــة الخلیــــــــــل وت  .قــــــــــدیرا كبیــــــــــرا لسیاســــــــــة الحكومــــــــــة الفلســــــــــطینیة برئاســــــــــة ال

ن هــذه المبــادرات ستســتمر فــي كــل محافظــات الــوطن دعمــا للمــواطنین وللتخفیــف عــنهم أووعــد معــالي الــوزیر بــ

 والوقوف عند مطالبهم ومعالجتها
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 نابلس  -عمل في مدیریة النقل والمواصالت الوزیر عاصم سالم یتفقد سیر ال •

، تفقد خاللها  قام وزیر النقل والمواصالت أ. عاصم سالم بزیارة مفاجئة لمدیریة النقل والمواصالت في نابلس
لمدیر عام المدیریة السید وائل دویكات ، والذي بدوره قدم  استمعدوائر وأقسام المدیریة وسیر العمل فیها  كما 

لخدمات للجمهور الكریم بأفضل وتقدیمهم ا للموظفین الممیزةزیر حول الجهود شرحًا تفصیلیًا وافیا لمعالي الو 
 . صورة

الجهود للوصول الى  مواصلةداء طواقم العمل بالمدیریة ، مشددًا على ضرورة أب اعتزازهالم عن س كما أعرب
الظروف العصیبة التي یمر  ونحن في هذهرضا المواطنین والتخفیف علیهم وفق النظام والقانون ، ال سیما 

 .صفقة القرنتبعات بها شعبنا الفلسطیني جراء 
لخدمات المقدمة ، اطنین والمراجعین حول مدى رضاهم عن االوزیر سالم آلراء عدد من المو  استمعكما 

مؤكدًا معالیه بأن راحة المواطنین وخدمتهم بالشكل  داء ،وجودة األ االنتظاروأوقات  وظفي المدیریةم وتعامل
 . واهتمامناعلى رأس أولویاتنا  وفق األنظمة والقوانین األمثل
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الوزیر سالم : نسعى أن تكون مدیریات النقل والمواصالت مثاًال یحتذى به بالتمیز في تقدیم  •
 .رالخدمات للجمهو 

النقل والمواصالت في طولكرم وذلك إنفاذًا  قام وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم بزیارة مفاجأة لمدیریة
لتعلیمات دولة رئیس الوزراء بضرورة متابعة العمل الیومي وأداء الموظفین في المدیریات، حیث رافقه مدیر 

 .عام سلطة الترخیص 

معالي الوزیر على سیر العمل وأبدى إعجابه باألداء والمهنیة العالیة لموظفي المدیریة في تقدیم  اطلعهذا وقد 
الخدمة للمواطن وذلك بعد ما سمعه معالیه من عموم المراجعین، كما شدد معالیه على ضرورة اإللتزام بأدلة 

 .اإلجراءات واألنظمة والقوانین المعمول بها لضمان ضبط الجودة

من جانبه شكر مدیر عام المدیریة عبد الرحمن زیدان معالي الوزیر على هذه الزیارة التي تؤكد حرص معالیه 
على ضبط معاییر الجودة واإلطالع بشكل مباشر على عمل المدیریات وما یتبع ذلك من كسر الحواجز بین 

 .سةالموظف للمؤس انتماءصانع القرار وموظفي الوزارة بما ینعكس على زیادة 
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 وزیر عاصــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــالم یتــــــــــــــــــــــوج زیارتــــــــــــــــــــــه لمحافظــــــــــــــــــــــة طوبــــــــــــــــــــــاسالــــــــــــــــــــــ* 
 .بتدشین ثالثة خطوط تشغیل باصات داخلیة لخدمة األهالي

 
قـــــام وزیـــــر النقـــــل والمواصـــــالت أ. عاصـــــم ســـــالم والوفــــــد المرافـــــق لـــــه ، بجولـــــة میدانیـــــة لمحافظـــــة طوبــــــاس 

 . شــــــــــــــــملت مقـــــــــــــــــر المحافظـــــــــــــــــة ، ودار البلدیــــــــــــــــة ، ومدیریـــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــل والمواصــــــــــــــــالت
 خاللـــــه مـــــع عطوفـــــة المحـــــافظ اللـــــواء یـــــونس العـــــاص ، ناقشـــــا اجتمـــــاعولـــــدى زیارتـــــه لمقـــــر المحافظـــــة عقـــــد 

التـــــــي تواجهـــــــه ، وأكـــــــدا علـــــــى ضـــــــرورة تضـــــــافر  اكلواقـــــــع قطـــــــاع النقـــــــل والمواصـــــــالت بالمحافظـــــــة والمشـــــــ
ـــــاءالجهـــــود المشـــــتركة للنهـــــوض بهـــــذا القطـــــاع   . بمســـــتوى الخـــــدمات المقدمـــــة للجمهـــــور الكـــــریم واالرتق

ــــه دار ال كمــــا الســــید تــــم التباحــــث مــــع رئــــیس البلدیــــة بلدیــــة فــــي طوبــــاس ، حیــــث زار ســــالم والوفــــد المرافــــق ل
 . ســـــــــــــــــبل القضـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــواهر الســـــــــــــــــلبیةبخالـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرازق 

لطلــــب البرلمــــان الطالبــــي فــــي مدرســــة بنــــات طوبـــــاس ،  واســــتجابوفــــي إطــــار خدمــــة األهــــالي بالمحافظــــة 
خطـــــــوط داخلیـــــــة لتشـــــــغیل باصـــــــات ومـــــــنح الشـــــــركات العاملـــــــة علیهـــــــا قـــــــام الـــــــوزیر ســـــــالم بتدشـــــــین ثالثـــــــة 

 . تصـــــــــــــــــــــــــــــــــاریح مؤقتـــــــــــــــــــــــــــــــــة لتقیـــــــــــــــــــــــــــــــــیم الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــع ودراســـــــــــــــــــــــــــــــــته
 اطلـــــعوفـــــي ختـــــام جولتـــــه زار الـــــوزیر ســـــالم والوفـــــد المرافـــــق لـــــه مدیریـــــة النقـــــل والمواصـــــالت فـــــي طوبـــــاس ، 

إجــــــراءات خاللهــــــا علــــــى ســــــیر العمــــــل بالمدیریــــــة ، وثمــــــن الــــــدور الفاعــــــل لطــــــواقم العمــــــل وتمیزهــــــا بتســــــریع 
 . العمل والتسهیل على المواطنین وفق األصول والنظام
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 .واألغوار أریحاالوزیر سالم یلتقي محافظ محافظة 

الـى محافظـة  08/09/2020توجه معالي وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم صباح الیوم الثالثـاء الموافـق 

 .العسل محافظ المحافظة أبوعطوفة اللواء جهاد  التقىأریحا واألغوار حیث 

لمحافظـة لالكبیـر الـذي یولیـه  االهتمـامالعسل بمعالي الوزیر وقـدم شـكره علـى  أبووفي بدایة اللقاء رحب اللواء 

 .ال سیما نقل مدیریة النقل والمواصالت الى المقر الجدید

وتسهیل حصولهم على كافة الخـدمات المتعلقـة بقطـاع  األغوارفي  أهلنامعالیه على دعم صمود  أكدهذا وقد 

  .النقل والمواصالت

وبعد الزیارة توجـه معالیـه الـى مقـر مدیریـة النقـل والمواصـالت الجدیـد لالطـالع علـى سـیر العمـل ومـن الجـدیر 

القلیلــة مـدیریتها الجدیـدة فـي المحافظـة خـالل األیـام  افتتــاحذكـره، أن وزارة النقـل والمواصـالت قـد شـارفت علـى 

 القادمة
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 العربي التعاون وتوثیق تعمیق

 للجنة الفلسطینیة األردنیة المشتركة للنقل البري اجتماعاالوزیر عاصم سالم یعقد 

ــــــري ،  اجتماعــــــاعقــــــد الــــــوزیر ســــــالم فــــــي مكتبــــــه بــــــرام اهللا  للجنــــــة الفلســــــطینیة األردنیــــــة المشــــــتركة للنقــــــل الب
ــــــأتي هــــــذا  ــــــل  اســــــتكماال االجتمــــــاعوی ــــــر النق ــــــین وزی ــــــة ســــــابقا مــــــا ب ــــــم فــــــي العاصــــــمة األردنی ــــــذي ت للقــــــاء ال

 . والمواصــــــــــــــــــــــــالت الفلســــــــــــــــــــــــطیني عاصــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــالم ونظیــــــــــــــــــــــــره األردنــــــــــــــــــــــــي
ــــــــة م. وســــــــام  ــــــــل والمواصــــــــالت األردنی ــــــــي الضــــــــیف أمــــــــین عــــــــام وزارة النق ــــــــى رأس الوفــــــــد األردن وكــــــــان عل

 االنفكــــــاكطــــــار عملیــــــة للقیــــــام بخطــــــوات ملموســــــة فــــــي إ واالجتماعــــــاتالتهتمــــــوني، وتــــــأتي هــــــذه اللقــــــاءات 
ـــــدریجي ـــــة  الت ـــــي أولویـــــة هـــــذه الخطـــــوات تســـــهیل  االحـــــتاللعـــــن دول ـــــة الحكومـــــة الفلســـــطینیة ، وف ـــــق رؤی وف
حركـــــة تنقـــــل الركـــــاب والبضـــــائع بـــــین البلـــــدین لرفـــــع حجـــــم التبـــــادل التجـــــاري وتـــــذلیل كافـــــة العقبـــــات  انســـــیاب

ب عبــــر جســــر الملــــك حســــین التــــي تواجــــه عملیــــة النقــــل، وبحــــث ســــبل تطــــویر إجــــراءات تســــهیل نقــــل الركــــا
لتســـــهیل وتنظـــــیم نقـــــل الحجـــــاج والمعتمـــــرین، إضـــــافة لبحـــــث موضـــــوع المنطقـــــة اللوجســـــتیة لتســـــهیل التجـــــارة 

الخــــــــدمات المقدمـــــــــة للمـــــــــواطن  احتیـــــــــاجبــــــــین البلـــــــــدین، وفــــــــرص تنفیـــــــــذ تــــــــدریب الكـــــــــوادر البشـــــــــریة وفــــــــق 
 . الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطیني

ـــــهمـــــن  ـــــة وكیـــــل وزارة ا اجتماعـــــهوخـــــالل  جانب ـــــل والمواصـــــالت الفلســـــطینیة الســـــید بالوفـــــد ، أشـــــار عطوف لنق
اللجنــــة المشــــتركة ، والتــــي مــــن شــــأنها تــــذلیل  اجتماعــــاتعمــــار یاســــین بــــأن الــــوزارة تعلــــق آمــــاًال كبیــــرة علــــى 

ــــق جملــــة مــــن  ــــك فــــي ســــبیل تحقی ــــل بــــین البلــــدین وذل ــــي تواجــــه عملیــــات النق ــــة الصــــعوبات والعقبــــات الت كاف
 . التطلعات واألهداف المرجوة
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 الداخلیة مع طاقم الوزارة والهیئات التابعة لها  االجتماعات

 الوزیر سالم لمهندسي الوزارة : التفافكم حول القیادة الفلسطینیة مطلب وطني

التقى وزیـر النقـل والمواصـالت عاصـم سـالم صـباح الیـوم كـادر مهندسـي الـوزارة وذلـك لمناقشـة الوضـع الـراهن 
 . ترامــب مــا یســمى بصــفقة القــرن إعــالنفــي ظــل التحــدیات السیاســیة التــي تواجــه الحكومــة الفلســطینیة اثــر 

ســـؤولیة مـــن اجـــل مواجهـــة مشـــیرا الـــى ضـــرورة أن یكـــون كافـــة مـــوظفي الـــوزارة علـــى قـــدر عـــال مـــن الـــتفهم والم
 .التحدیات المقبلة وااللتفاف حول القیادة الفلسطینیة

 
تتطلـــب االلتفـــاف حـــول القیـــادة  وٕانمـــاالمرحلـــة ال تحتمـــل الـــدخول فـــي مناكفـــات وظیفیـــة  إنالـــوزیر  وأكـــدكمـــا 

هـا بحاجــة والجاهزیـة للـدفاع عـن حقوقنـا الوطنیـة ، منوهـًا بــأن جمیـع الشـعب الفلسـطیني والقضـیة الوطنیـة برمت
 .الى الوقوف في وجه المؤامرة إلفشالها
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اللجــــان المشــــكلة الختیــــار المــــوظفین  الــــوزیر ســــالم : تحقیــــق الشــــفافیة وتكــــافؤ الفــــرص عنــــوان عمــــل
 .للعمل لدى الوزارة

 

بمقر الوزارة لرؤسـاء  اجتماعا 18/2/2020ترأس وزیر النقل والمواصالت أ. عاصم سالم ظهر الیوم الثالثاء 
عــددًا مــن المرشــحین المتقــدمین للوظــائف المعلــن عنهــا مســبقا للعمــل لــدى  الختیــاروأعضــاء اللجــان المشــكلة 

 . الوزارة

حیث أكد الوزیر سالم بأن معاییر وٕاجراءات التعیین المتبعة حالیا تم تطویرهـا ومأسسـتها ، بمـا یضـمن تحقیـق 
األكثر كفـاءة وجـدارة للعمـل لـدى القطـاع الحكـومي وبعیـدا عـن المحابـاة والتمییـز ،  واختیارالشفافیة والنزاهة ، 

الجمیع ، مما یجعلنا أكثـرة تشـددًا ودقـة فـي وضـع اإلجـراءات  اهتماممضیفا بأن الوظائف الحكومیة هي محل 
نها أصـوال والتـي كـان تمیزًا من بین المتقدمین للوظائف المعلن ع األكثر اختیاراإلداریة السلیمة ، والتي تكفل 

آخرهــا الوظــائف التــي تشــمل ( مــوظفین إداریــین ، ومحاســبین ، وفاحصــین مســتندات ، وفاحصــین ســواقین ، 
 .)وفاحصین مركبات ، ومراقب مدارس ، ومبرمجي

وخــــالل اللقــــاء شــــدد الــــوزیر ســــالم علــــى رؤســــاء وأعضــــاء اللجــــان المشــــكلة ضــــرورة تــــوخي أقصــــى دراجــــات 
ي عملهــم ، وبمــا ینســجم مــع رؤیــة الــوزارة وٕاســتراتیجیتها الهادفــة نحــو تطــویر منظومــة الموضــوعیة والشــفافیة فــ

 . األمثل للموارد البشریة واالستقطابالعمل 
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یر القانونیة والمشاطب الخاصة المركبات غت صارمة لمحاربة وٕاغالق أماكن بیع الوزیر سالم : خطوا  

 

إجتماعـًا  25/02/2020سـالم صـباح الیـوم الثالثـاء الموافـق ترأس معـالي وزیـر النقـل والمواصـالت أ. عاصـم 
بمقر الوزارة ، ناقش خالله وضع وٕانشاء آلیة عملیة تهدف الى إغالق كافة األماكن التي تقـوم ببیـع المركبـات 
غیر القانونیة وسبل التعامـل مـع المشـاطب المخالفـة والخاصـة بهـا ، وذلـك فـي إطـار تعلیمـات مجلـس الـوزراء 

، ولمــا تشــكله هــذه األمــاكن مــن أضــرار بیئیــة وتهدیــد ألمــن وســالمة المــواطنین وكافــة مســتخدمي بالخصــوص 
 . طریقال

كافـة محـالت قطـع الغیـار بشـروط السـالمة العامــة  التـزاموخـالل اللقـاء شـدد الـوزیر سـالم علـى أهمیـة وضـرورة 
وعـدم التواجــد علــى مـداخل المــدن واألحیــاء السـكنیة ، حفاظــًا علــى المظهـر الحضــاري والعــام لهـا . وأكــد علــى 
تعزیز الشراكة مـا بـین الـوزارة والشـرطة والضـابطة الجمركیـة والحكـم المحلـي وتوحیـد الجهـود المشـتركة للقضـاء 

ـــات علـــى كافـــة المظـــاهر  الســـلبیة والتـــي تضـــر بـــالمواطنین وتهـــدد أمـــنهم وســـالمتهم ، مثمنـــًا دور وجهـــود نقاب
 أصحاب مهن المركبات على تعاونهم البناء والتزامهم

 
ألصـحاب المهـن وخاصـة محـالت القطـع المسـتعملة بتصـویب أوضـاعهم ،  1/5/2020وتم مـنح مهلـة لغایـة 

ویتوافـق  یتـواءمل والمواصـالت خـالل الفتـرة القادمـة ، وبمـا وفق آلیة سـیتم تعمیمهـا علـى مختلـف مـدیریات النقـ
ـــس الـــوزراء بالخصـــوص ـــ وقـــرار مجل ـــار وفـــي ذات الســـیاق وافـــق معـــالي ال ـــى مـــنح لوحـــات إختب وزیر ســـالم عل
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 . لكراجات الملتزمة بالترخیص من قبل الوزارةا

 
 االمتحانات النظریة لكافة فئات الرخص أسئلةالوزیر سالم : تغیرات شاملة على 

 

حاب في مكتبه مع نقابة أص 01/03/2020اجتمع وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم ظهر الیوم األحد 

من یحیى عكوبة وعدد قوانین السیر، وبحضور مدیر عام سلطة الترخیص  مدارس تعلیم السیاقة ومحاضري

ث العدید من الجوانب التي تتعلق بهذا القطاع منها وضع حول بح االجتماع. حیث تمحور االختصاصذوي 

النظریة الحالیة لكافة فئات الرخص وذلك في خطوة نحو  االمتحانات وأسئلةتصور ودراسة شاملة لمنهاج 

تطویرها وتحسینها بما یواكب المستجدات وبما یحقق رفع كفاءة وقدرة الطلبة المتقدمین للحصول على رخص 

 القیادة
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 المواصالت : مساعي حثیثة إلصدار قانون المرور الفلسطیني الجدیدوزیر 

في  13/8/2020جرى صباح الیوم الخمیس الموافق  اجتماعأكد وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم خالل 

الــوزارة بالقیــام بكافــة  تباشــر علــى أن االختصــاصذوي  وبحضـــــــــور وكیـــــــــل الــوزارة عمــار یاســین مقــــــر الــوزارة 

 تمیداً  مجلس الوزراء دراسته من قبلالخطوات واإلجراءات النهائیة إلقرار قانون المرور الفلسطیني الجدید لیتم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهإلق   .والمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقة علی

ألهــداف التــي تالمــس الواقــع الحــالي ومجمــل وأضــاف الــوزیر ســالم بــأن هــذا القــانون یــأتي فــي إطــار تحقیــق ا

ســتجدات والمتغیــرات التــي یشــهدها العــالم لتحســین وتحقیــق الســالمة المروریــة للمــواطنین وكافــة مســتخدمي الم

بـأن القـانون یتسـم بالشـمولیة حیـث یتضـمن شـتى خـدمات وعمـل الـوزارة والتـي تـرتبط  معالیـهالطریق.كما أشـار 

 .بكافة قطاعات النقل والمواصالت

وفي ختام هذا اللقاء شكر معالي الوزیر كافة اللجان التي ساهمت في دراسة ووضع التعدیالت الجوهریة على 

وورش العمل بحضور الشركاء والخبراء بهذا  واالجتماعاتقانون المرور والتي كانت نتاج سلسلة من اللقاءات 

قع المروري ویخدم كافة القطاعـات بالتعـاون المجال والذین أثروا بدورهم القانون ومضمونه بما یتناسب مع الوا

 مع مركز جنیف للرقابة والدیمقراطیة (دیكاف)
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 .الوزیر سالم : سنعمل على دعم وحمایة قطاع النقل والمواصالت وفق اإلمكانیات المتاحة

فـــي مكتبـــه وفـــد مـــن  11/08/2020معـــالي وزیـــر النقـــل والمواصـــالت صـــباح الیـــوم الثالثـــاء الموافـــق  أســـتقبل

مكاتـب التاكسـي ، حیـث نـاقش الطرفـان أبـرز المشـاكل التـي عـانى منهـا  وأصـحابالحـافالت  أصـحابنقابات 

 .وناقطاع النقل والمواصالت خالل فترة الطوارئ والحلول المقترحة لمساندتهم في ظل جائحة كور 

 .لقطاع النقل والمواصالت ومتابعته الحثیثة لمشاكلهم الداعمةو شكر الحضور معالي الوزیر على مواقفه 

لقطـاع النقـل كافـة علـى صـبرهم وتحملهـم ، واعـدا بـأن  وامتنانـهوفي نهایة اللقاء أعرب الوزیر سالم عـن شـكره 

 .تبقى الوزارة حریصة على مصالح القطاع للتخفیف من آثار األزمة
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الوزیر سالم: مستمرون بالعمل الحثیث رغـم  خالل ترؤسه لالجتماع الدوري لموظفي الفئة العلیا في الوزارة

 .عظم التحدیات المحدقة

الــدوري لمــوظفي  االجتمــاع 16/6/2020تــرأس معــالي وزیــر النقــل والمواصــالت عاصــم ســالم صــباح الثالثــاء 

 .الفئة العلیا بالوزارة ،وذلك لمناقشة العدید من القضایا والمسائل التي تهم كافة قطاعات النقل والمواصالت

علـــى ضـــرورة تعزیـــز التعـــاون المشـــترك مـــا بـــین الجمیـــع ومـــا بـــین الـــوزارة  االجتمـــاعوشـــدد الـــوزیر ســـالم خـــالل 

ظـل مـا نواجـه مـن تحـدیات  ارة بأفضـل السـبل ال سـیما فـيوالشركاء، للنهوض بهذا القطاع وتقدیم خـدمات الـوز 

 وأیضـــاالمقاصـــة،  أمـــوالاالحـــتالل التعســـفیة فیمـــا یخـــص مســـألة الضـــم، وقرصـــنة  بـــإجراءاتجســـیمة متعلقـــة 

 . ســـــلبیة فـــــي شـــــتى مجـــــاالت الحیـــــاة آثـــــارالتحـــــدیات المتعلقـــــة بجائحـــــة كورونـــــا ومـــــا ترتـــــب علیهـــــا مـــــن 

وفــي الســیاق أثنــى الــوزیر ســالم علــى تفهــم ووعــي وصــبر المــوظفین بــالرغم مــن تــأخر صــرف الرواتــب بســبب 

المقاصــة والتــي هــي حــق للشــعب الفلســطیني ، مشــیدًا بــالحس الــوطني  أمــوالقرصــنة االحــتالل وعــدم تحویــل 

اعتزازه بالجهود الحثیثـة  العالي لدى الموظفین ومساندتهم للقیادة والحكومة في هذه المعركة الراهنة، وعبر عن

ــــــة ــــــدیم الخــــــدمات بجــــــودة عالی ــــــى المــــــواطنین وتق ــــــالوزارة للتســــــهیل عل ــــــذلها طــــــواقم العمــــــل ب ــــــي تب  . الت

وقال الوزیر :نحن نمر الیوم بظـروف عصـیبة بالغـة التعقیـد ممـا یـدفعنا جمیعـًا نحـو تضـافر الجهـود المشـتركة 

 أساسـيبنتـائج ایجابیـة ،تشـكل لنـا داعـم  األزمـاتهـذه والعمل بروح الفریق الواحد حتى یتسـنى لنـا الخـروج مـن 

 .تسهم في بناء مستقبل زاهر لنا وألبنائنا
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 . الوزیر سالم: مستمرون بالعمل الحثیث لالرتقاء في تقدیم الخدمات والتسهیل على المواطنین

الـــدوري  االجتمـــاع 27/8/2020تــرأس معـــالي وزیــر النقـــل والمواصــالت عاصـــم ســـالم صــباح الیـــوم الخمــیس 

لمـــوظفي الفئـــة العلیـــا بـــالوزارة ،وذلـــك لمناقشـــة العدیـــد مـــن القضـــایا والمســـائل التـــي تهـــم كافـــة قطاعـــات النقـــل 

 . والمواصالت

السـالمة العامـة  وٕاجـراءاتعلـى ضـرورة االلتـزام التـام بـالبروتوكول الصـحي  االجتمـاعوشدد الوزیر سالم خالل 

في وسائل النقل  األجرةتم مناقشة شكوى المواطنین حول زیادة  للموظفین ومتلقي الخدمة على حد سواء ، كما

العام وعدم االلتزام بالبروتوكول الصـحي ، وشـدد معالیـه علـى ضـرورة مراقبـة الخطـوط مـن قبـل وحـدة التفتـیش 

 .والرقابة المیدانیة ( دوریات السالمة على الطرق) بالتعاون مع مراقب المرور في كل محافظة

افتتــاح مكتــب تــابع لمدیریــة النقــل والمواصــالت فــي مدینــة نــابلس ، یقــع فــي المنطقــة الغریبــة وتنــاول االجتمــاع 

 .لتقدیم الخدمة بجودة وكفاءة عالیة والتسهیل على المواطنین

وفي ذات السیاق أثنى الوزیر سالم على تفهم ووعي وصبر الموظفین بالرغم من تأخر صرف الرواتـب بسـبب 

المقاصــة والتــي هــي حــق للشــعب الفلســطیني ، مشــیدًا بــالحس الــوطني  أمــوال قرصــنة االحــتالل وعــدم تحویــل

العــالي لــدى المــوظفین ومســاندتهم للقیــادة والحكومــة فــي هــذه الظــروف الصــعبة، وعبــر عــن اعتــزازه بــالجهود 

 . الحثیثة التي تبذلها طواقم العمل بالوزارة للتسهیل على المواطنین وتقدیم الخدمات بجودة عالیة
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  -الخارجیة : االجتماعات

لمحاربة أماكن بیع المركبات غیر القانونیة والمشاطب الخاصة بها  دءوبالوزیر سالم : نعمل بشكل   
 

بهـدف  الـدؤوبأكد معالي وزیر النقل والمواصالت أ. عاصم سالم على تواصل جهود الوزارة وعملهـا المسـتمر 

 . إغالق ومحاربة كافة أماكن بیع المركبات غیر القانونیة والمشاطب الخاصة بها

بمقر الوزارة مـع اللـواء إیـاد بركـات قائـد جهـاز الضـابطة الجمركیـة   األربعاءجرى الیوم  اجتماعجاء ذلك خالل 

والتعلیمات الصادرة من قبل  حیث ناقشا سبل تفعیل وتوطید الجهود المشتركة والتعاون المستمر لتنفیذ القوانین

القیــادة السیاســیة والحكومــة بشــأن محاربــة كافــة الظــواهر الســلبیة وعلــى رأســها تلــك األمــاكن التــي تــأوي وتبیــع 

 ر محـدق یهـدد أمـن وسـالمة المـواطنین.المركبات غیر القانونیة والمشاطب الخاصة بها ، لمـا تشـكله مـن خطـ

 لسـیادةتـي یبـذلها جهـاز الضـابطة الجمركیـة فـي سـبیل ترسـیخ وتكـریس ثمن الوزیر سالم الجهود الحثیثـة ال كما

 . القانون والنظام
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 .السلیم في ثقافة مستخدمي الطریق النقل والمواصالت : جهد مشترك نحو تعزیز السلوك

 

بتوجیهــات مــن معــالي وزیــر النقــل والمواصــالت عاصــم ســالم وتعلیماتــه عقــدت اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة 

مــــن اإلدارات العامــــة بــــالوزارة والمؤسســــات  بمقــــر الــــوزارة بحضــــور ومشــــاركة عــــدد اجتماعــــاواإلعــــالم بــــالوزارة 

رة الحكــم المحلــي ، البلــدیات الــثالث والجهــات الشــریكة المختصــة ( الشــرطة ، المحافظــة ، وزارة اإلعــالم ، وزا

رام اهللا البیـــرة بیتونیـــا) ، وذلـــك لمناقشـــة وبحـــث ســـبل تعزیـــز وممارســـة الثقافـــة المروریـــة لـــدى كافـــة مســـتخدمي 

كنمــوذج یــتم  والبیــرةالل إعــداد خطــة عمــل تهــدف الــى خلــق بیئــة مروریــة آمنــه بمحافظــة رام الطریــق ، مــن خــ

 .تعمیمه على مختلف المحافظات الحقاً 

برعایة وحضور دولة رئیس الـوزراء  الكرملیأتي هذا اللقاء إستكماًال لورشة العمل التي تم عقدها مسبقا بفندق 

 . " نموذجا مروریًا حضاریاً  والبیرةد. محمد إشتیه بعنوان " نحو محافظة رام اهللا 

المنوطـة  والمسـؤولیات على أن تشمل الخطة التي سیتم إعدادها مـن قبـل الشـركاء كـل حسـب دوره االتفاقوتم 

به ، على ثالثة مراحل بحیث تهتم المرحلة األولـى بالجوانـب المتعلقـة بالبنیـة التحتیـة مـن حیـث تهیئـة الشـوارع 

معــاییر وٕاجــراءات الســالمة المروریــة ، فیمــا تتضــمن  االعتبــارواألرصــفة والشاخصــات المروریــة واألخــذ بعــین 

 بـــاإلجراءاتمیـــة ، أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فتكـــون مرحلـــة التنفیـــذ والقیـــام المرحلـــة الثانیـــة التـــرویج والتوعیـــة اإلعال

 . العقابیة الالزمة بحق المخالفین
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الوزیر سالم : لن نتخلى عن العاملین في قطاع النقل وسنعمل على الوقوف الى جانبهم وفق اإلمكانیات 

 .المتاحة

في مكتبه رئیس اإلتحاد  02/05/2020معالي وزیر النقل والمواصالت صباح الیوم األحد الموافق  استقبل

العام لنقابات عمال فلسطین السید شاهر سعد ووفدا من نقابات عمال النقل ، حیث ناقش الطرفان أبرز 

 .حة لمساندة هذا القطاعالمشاكل التي عانى منها قطاع النقل والمواصالت خالل فترة الطوارئ والحلول المقتر 

ة لعمال قطاع النقل والمواصالت ومتابعته الحثیث الداعمةكما شكر السید سعد معالي الوزیر على مواقفه 

 .لمشاكلهم

من جانبه أوضح معالیه أن الحكومة ستعمل على دعم العاملین في قطاع النقل والمواصالت من خالل 

 .ساري المفعول 05/03/2020السائقین المنتهیة بعد تاریخ  الصنادیق المختلفة، وسیبقى قرار تمدید رخص

لكافة العاملین في هذا القطاع على صبرهم وتحملهم  وامتنانهوفي نهایة اللقاء أعرب الوزیر سالم عن شكره 

 .واعدا بمناقشة العدید من المقترحات في مجلس الوزراء للتخفیف من آثار األزمة
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 المركبات غیر القانونیة أصبح على رأس أولویاتناالوزیر سالم : مكافحة ظاهرة 

 

في مكتبه مدیر عـام  06/09/2020وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم صباح الیوم األحد الموافق  استقبل

ورئــیس جهــاز الضــابطة الجمركیــة اللــواء إیــاد بركــات، حیــث  عطــا اهللاجهــاز الشــرطة الفلســطینیة اللــواء حــازم 

نــاقش المجتمعــون قــرار مجلــس الــوزراء بمالحقــة المركبــات غیــر القانونیــة وســبل توحیــد الجهــود للحــد مــن هــذه 

  .واقتصادیة اجتماعیةالظاهرة التي أصبحت آفة تهدد حیاة المواطن الفلسطیني وما یترتب علیها من آثار 

عـالي الـوزیر بهـذه الزیـارة التـي تـأتي لتوحیـد الجهـود المبذولـة لمكافحـة تفشـي المركبـات غیــر مـن جانبـه رحـب م

القانونیــة والحــد منهــا، بــین الجهــات ذات العالقــة، كمــا أكــد معالیــه أن وزارة النقــل والمواصــالت ممثلــة بــدوریات 

مركبات إلیمانهـا بالمخـاطر السالمة على الطرق وشرطة المرور لم تتوانى للحظة عن مكافحة ومالحقة هذه ال

 .التي تسببها

 

وأضــــاف ســــالم: أن تنســــیق الجهــــود بــــین وزارة النقــــل والمواصــــالت وجهــــازي الشــــرطة الفلســــطینیة والضــــابطة 

الجمركیة سیؤدي بالنهایة الى إستمرار مكافحة هذه الظاهرة والقضاء علیها كما ستعمل على متابعة مصـادرها 

  .األجهزة المختصة وفق األصول القانونیةومالحقة مروجیها من خالل 

من جانبه أكد اللواء عطا اهللا أن جهاز الشرطة الفلسطینیة وضع خطة مستدامة لعمل دوریاته في فرع المرور 

والفروع األخرى لتكثیف العمل بالشراكة مع وزارة النقل والمواصالت والضابطة الجمركیـة للقضـاء علـى كـل مـا 

 .مي الطرقیهدد أمن وسالمة مستخد
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وأضاف اللواء بركات : أن صدور قرار من مجلس الوزراء لتنسیق الجهود بـین الجهـات ذات العالقـة لمكافحـة 

ومالحقة المركبات غیر القانونیة هو دلیـل واضـح علـى مـا تشـكله هـذه المركبـات مـن ضـرر بـالغ، وأوضـح أن 

یني ستســخر كافــة إمكانیاتهــا لمكافحــة الضــابطة الجمركیــة ومــن منطلــق حرصــها علــى ســالمة المــواطن الفلســط

 .هذه اآلفة
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  )الفلسطیني ( بكدار االقتصاديالوزیر سالم : یستقبل رئیس المجلس 
رئیس المجلس  31/1/2021استقبل وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم في مكتبه الیوم األحد الموافق 

عوض، حیث بحث الطرفان آلیات التعاون  أبوالفلسطیني للتنمیة واإلعمار ( بكدار ) د. محمد  االقتصادي
المشترك بین المؤسستین وسبل دعم قطاع النقل والمواصالت من خالل تنفیذ البرامج والمشاریع التي تنعكس 

 .على متلقي الخدمة
 

 
 

 

 

 

 

 

 



العدد التاسع) 2020/2/2020-1/1/9المجلة اإللكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت للفترة (   

 
 

 تكریم الوزیر عاصم سالم على جهوده وتعاونه البناء

كرم اتحاد شركات تأجیر السیارات ممثلة برئیسها مازن لمداني معالي وزیر النقل والمواصالت أ.عاصم سالم 
على جهوده الحثیثة وتعاونه البناء في سبیل دعم ومساندة مختلف اإلتحادات والقطاعات الشریكة وذلك في 

 . 9/2/2021مقر مكتبه في رام اهللا صباح الیوم الثالثاء الموافق 
عرب معالیه عن شكره وتقدیره لهذا التكریم مؤكدًا حرص الوزارة على تطویر العالقات التشاركیة ما بین وأ

القطاعین العام والخاص بما یحقق تنفیذ رؤیة وٕاستراتیجیة الوزارة نحو أحداث نقلة نوعیة وملموسة في واقع 
 . في مستوى الخدمات واالرتقاءقطاع النقل والمواصالت الفلسطیني 

في ذات السیاق دعى معالیه كافة االتحادات والمؤسسات التي تشرف الوزارة على ترخیصها بضرورة تدعیم و 
قدراتها عبر مواكبة مجمل التقنیات الحدیثة والتطورات المتالحقة التي تطرأ على مجاالت العمل وصوًال الى 

 . إیجاد قطاع نقل ومواصالت یوفر سبل الراحة والرفاهیة للمواطنین
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 المحلیة  التعاون المشترك اتفاقیات

 

، مـذكرة 2020شـباط  6وقع رئیس هیئة مكافحة الفسـاد معـالي المستشـار الـدكتور احمـد بـراك، الیـوم الخمـیس 
تعاون مع وزیـر النقـل والمواصـالت عاصـم سـالم، وذلـك بهـدف تعزیـز سـبل التعـاون المشـترك وتوطیـد التعـاون 

 .بین الجانبین

مـــن خـــالل المـــذكرة علـــى التعـــاون المشـــترك لتنفیـــذ توصـــیات دراســـة تحلیـــل المخـــاطر التـــي تـــم واتفـــق الجانبـــان 
، والتعـــاون فـــي تنفیـــذ مشـــروع أتمتـــه البیانـــات مـــن خـــالل شـــبكة الـــربط البینـــي لتبـــادل 2018تنفیـــذها فـــي العـــام 

لوزارة بتفعیل وتقویة البیانات عبر وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، باإلضافة إلى أهمیة وضرورة قیام ا
، ورفــدها بــالموارد البشــریة دور وحــدات الجــودة والرقابــة الداخلیــة والشــكاوى والنــوع االجتمــاعي والتقیــیم والمتابعــة

 واإلجــراءات األنظمــة، وتعزیــز الحوكمــة لــدیها، وبنــاء قــدراتها فــي مجــاالت عملهــا، والعمــل علــى تعزیــز الكفــؤه
زیــد مــن معــاییر النزاهــة والشــفافیة وحوكمتهــا بمــا یحقــق ارتفــاع وزیــادة ثقــة واألدلــة المعمــول بهــا فــي الــوزارة بم

 .المواطنین بها

وســتعمل هیئــة مكافحــة الفســاد بموجــب االتفاقیــة علــى تقــدیم الــدعم الفنــي الــالزم لــوزارة النقــل والمواصــالت فــي 
لقطاعیـــة لتعزیـــز النزاهـــة الوطنیـــة عبـــر ا اإلســـتراتیجیة، لضـــمان مراعاتهـــا لمـــا ورد فـــي إلســـتراتیجیتهاتحـــدیثها 

، وتضـــمین أنشـــطة وجهـــود تعزیـــز منظومـــة النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد ضـــمن 2022-2020ومكافحـــة الفســـاد 
خططها التنفیذیة وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة، وستقدم الهیئة الدعم الفنـي الـالزم لـوزارة النقـل والمواصـالت 

اردة للفســـاد، بـــدورها ســـتعمل الـــوزارة علـــى اتخـــاذ االجـــراءات فـــي توجهاتهـــا لتبنـــي تشـــریعات معـــززة للبیئـــة الطـــ
والترتیبات الالزمة مع جهات االختصاص الستكمال التدریب علـى مدونـة السـلوك والعمـل علـى تفعیـل االلتـزام 

 .الطالع ومعرفة عموم المواطنین متلقي الخدمة من الوزارة وٕابرازهابها وتعمیمها على عموم العاملین 

عــن  مســؤولیةر بـراك: "أن أهمیــة التوقیـع علــى هـذه المــذكرة تنبـع مــن كـون وزارة النقــل والـوزارات وقـال المستشــا
إدارة كــل مــا یتعلــق بقطــاع النقــل المواصــالت فــي دولــة فلســطین"، مشــددا علــى ضــرورة االســتجابة الحتیاجــات 

علـى النطـاقین المحلـي وأولویات المواطنین من خالل تطویر هذا القطاع وتأمین حركة نقـل الركـاب والبضـائع 
الوطنیـــة عبـــر  اإلســـتراتیجیةوالـــدولي، موضـــحا بـــان الـــوزارة تعتبـــر شـــریكا اســـتراتیجیا للهیئـــة خاصـــة فـــي تنفیـــذ 

 .2022-2020القطاعیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد 
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وشدد علـى ضـرورة اسـتكمال العمـل المشـترك لتنفیـذ توصـیات دراسـة تحلیـل المخـاطر فـي أربـع قطاعـات وهـي 
التـــرخیص، والشـــؤون الفنیـــة، والنقـــل الحكـــومي، ومراقـــب المـــرور، ضـــمن عمـــل الـــوزارة، حیـــث انبثـــق مـــن هـــذه 

مـن قبـل مجلـس الـوزراء مـؤخرًا،  إقـرارهالدراسة توصیة إلعداد نظام تضـارب المصـالح ونظـام الهـدایا، الـذي تـم 
 .ضد شعبنا وقضیتنا وذلك على الرغم من الظروف بالغة التعقید والخطورة والمؤامرات التي تحاك

مــن جانبــه أشــاد الــوزیر ســالم بــالجهود الكبیــرة التــي تبــذلها هیئــة مكافحــة الفســاد، مؤكــدا بــأن الهیئــة تعتبــر هیئــة 
مؤتمنة على مؤسساتنا في مواصلة جهودها من اجل مكافحة الفساد مشددا على أهمیة بذل المزید من الجهود 

خارجیــة  أطـراففسـاد وتغییـر االنطباعــات السـلبیة التـي تحـاول لخلـق رأي عـام مضـاد لمـا یشــاع وُیثـار حـول ال
وداخلیــة تضــخیمه للمســاس بدولــة فلســطین ومؤسســاتها وبمشــروعنا الــوطني ومحاولــة الضــغط لتمریــر صــفقة 

 .القرن على شعبنا من خالل استخدام ما یسمى بملفات فساد

لجوانـــب التقنیـــة والفنیـــة، مؤكـــدا علـــى دور وأشـــار إلـــى اســـتعداد الـــوزارة التـــام للتعـــاون مـــع الهیئـــة، خاصـــة فـــي ا
وحدات الرقابة في المؤسسات والوزارات، موضحا بان الوزارة فعلت وحدات الشكاوى، حیـث أن مكافحـة الفسـاد 

 .مسؤولیة جماعیة، ویجب على الجمیع التعاون مع هیئة مكافحة الفساد للدفاع عن قضیتنا الوطنیة
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 كفاءة وجودة عالیة بخطى حثیثة لتوسیع نطاق تقدیم الخدمات 

 .الوزیر سالم : مستمرون ببناء مؤسساتنا وتطویر عملها رغم كل الظروف العصیبة التي نمر بها

مكتب تـرخیص /  30/08/2020الموافق  األحدمعالي وزیر النقل والمواصالت أ.عاصم سالم صباح الیوم  افتتح

الفــرع الثــاني و التــابع لمدیریــة النقــل والمواصــالت فــي مدینــة نــابلس، والــذي جــاء تلبیــة لحاجــة المحافظــة والتوســع 

 .الكبیر الحاصل بها

هـذه الخطـوة تـأتي ضـمن الخطـة اإلسـتراتیجیة لـوزارة النقـل والمواصـالت فـي توسـیع شـبكة مــدیریاتها  أنسـالم  وأفـاد

واالكتظـاظ فـي الفــرع  االنتظـارمكاتبهـا لتقـدیم خـدماتها للمـواطنین بجـودة وكفـاءة عالیـة وتخفیفـًا علـیهم مـن أعبـاء و 

 .الرئیس تماشیًا مع البرتوكول الصحي النافذ في ظل جائحة كورونا

ویقــدم هــذا المكتــب یقــع فــي المنطقــة الغربیــة مــن مدینــة نــابلس شــارع الــرئیس محمــود عبــاس  أنومــن الجــدیر ذكــره 

 .كافة خدمات التراخیص، ویخدم المدینة والقرى والبلدات الغربیة منها

كمــا أشــار معالیــه، أن الظــروف العصــیبة التــي تمــر بهــا الــبالد لــن تثنینــا عــن عملیــة بنــاء وتطــویر مؤسســاتنا وفــق 

 .توجیهات فخامة الرئیس ودولة رئیس الوزراء

تعاون بـین وزارة النقـل والمواصـالت والهیئـة الوطنیـة للمتقاعـدین  اتفاقیةالجدید توقیع  المكتب افتتاحهذا وقد تخلل 

 .لتعزیز آفاق التعاون المشترك العسكریین
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 الوزیر سالم : ماضون قدما بتطویر عملنا وتقدیم الخدمة األمثل رغم كل المعیقات

مبنى مدیریة  23/09/2020الموافق  األربعاءمعالي وزیر النقل والمواصالت أ.عاصم سالم ظهر الیوم  افتتح

، نظــرا للحاجــة الملحــة بتــوفر البنیــة الصــحیة األمثــل  واألغــوار أریحــاالنقــل والمواصــالت الجدیــد فــي محافظــة 

 . األغوارفي منطقة  أهالینالتلقي الخدمة ولخدمة 

ـــاد ـــوزارة النقـــل والمواصـــالت فـــي  أنســـالم  وأف ـــأتي ضـــمن الخطـــة اإلســـتراتیجیة ل تطـــویر شـــبكة هـــذه الخطـــوة ت

واالكتظاظ  االنتظارمدیریاتها ومكاتبها لتقدیم خدماتها للمواطنین بجودة وكفاءة عالیة وتخفیفًا علیهم من أعباء 

 . تماشیًا مع البرتوكول الصحي النافذ في ظل جائحة كورونا

ر مؤسسـاتنا وفـق كما أشار معالیه، أن الظروف العصیبة التي تمر بها البالد لن تثنینا عن عملیة بناء وتطـوی

  .توجیهات فخامة الرئیس ودولة رئیس الوزراء

سر  أمینو  واألغوار أریحاومحافظ محافظة  واإلسكانالعامة  اإلشغالوقد شارك في االفتتاح كل من وزیر 

بدورهم على هذا االنجاز  اثنواالمجلس الثوري ووكیل وزارة الداخلیة وثلة من الشخصیات االعتباریة والذین 

یصب في توفیر البیئة المالئمة لتلقي الخدماتالذي 
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 . میتر بلدیة جنین دینموالوزیر سالم یفتتح 

دینمـومیتر  بافتتاحتسهیالت لخدمة المواطن ،قام معالي الوزیر عاصم سالم الانطالقًا من سیاسة الوزارة بتقدیم 

 . بلدیة جنین

بهـــذه المناســــبة أن سیاســــة الحكومـــة تقــــوم علــــى مـــد جســــور الثقــــة مــــع  ألقاهــــاوأكـــد ســــالم خــــالل الكلمـــة التــــي 

المؤسسات األهلیة ومؤسسات المجتمع المحلي للعمل على توثیق العالقة مع المواطن لتقـدیم أفضـل الخـدمات 

  . بجودة وكفاءة عالیة

مشــروع الــوزارة بتركیــب  إطــالقرجــوب ومــن ثــم  أكــرموقــد اســتهل ســالم زیارتــه لمحــافظ محافظــة جنــین اللــواء 

  . كامیرات مراقبة داخل مركبات تدریب السیاقة

 (شــركة مــراح للمجــرورات ) واختــتم ســالم جولتــه بزیــارة مصــنع حــداد للمعــدات والمجــرورات ومصــنع الجلبــوني

 . لإلطالع على المنتجات الوطنیة

اإلنتـاج الـوطني وتـذلیل العقبـات التـي الوزارة بتوفیر ما بوسعها لخدمة  استعدادسالم لكال المصنعین على  وأكد

 . یواجهها كالهما
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 ستثمار في الكوادر البشریةاإل
 .لفاحصي المستندات في مدیریات الشمالمن برنامج التدریب  األولىالنقل والمواصالت : تخریج الدفعة 

فــي الكــوادر  االســتثمارمــع رؤیــة الحكومــة حــول  وانســجاماتنفیــذًا لتوجیهــات معــالي الــوزیر أ. عاصــم ســالم ، 

ـــى الخدمـــة بتحســـینها  ـــا عل ـــنعكس إیجاب ـــذي ی ـــدى الموظـــف الحكـــومي ، وال البشـــریة بهـــدف رفـــع جـــودة األداء ل

وتطویرها ، وذلك عبر االستفادة من خبـرة الكـوادر المهنیـة التـي تمتلكهـا الـوزارة والمكتسـبة علـى مـدى عشـرون 

 عاما مضت .

) موظــف مــن مختلــف مــدیریات الشــمال(  19الفــوج األول وعــددهم (مــن تــدریب  االنتهــاءوفــي هــذا اإلطــار تــم 

) ســـاعة تدریبیـــة ، شـــملت العدیـــد مـــن  45نـــابلس ، جنـــین ، طـــولكرم ، قلقیلیـــة ، ســـلفیت ، طوبـــاس) وبواقـــع (

 2000) لعــام 5الموضــوعات ذات الصــلة والمباشــرة بخدمــة المــواطنین وتضــم قــانون المــرور الفلســطیني رقــم (

ة للقانون والقرارات والتعلیمـات والتعمیمـات الصـادرة عـن الـوزارة بالخصـوص ، وأیضـا التـدریب والالئحة التنفیذی

على أدلة اإلجراءات الخاصة بترخیص المركبات والسائقین والمركبات العمومیـة والنقـل العـام ومـدارس السـیاقة  

والوكــاالت  الكفالــةعامــل مــع الــى كیفیــة الت باإلضــافةومدونــة الســلوك الــوظیفي ، وفــن التعامــل مــع الجمهــور ، 

 والحجج االرثیة .

عكوبــة مــدیر عــام  وتــم توزیــع الشــهادات علــى الخــریجین بمدیریــة النقــل والمواصــالت بنــابلس مــن قبــل أ. یحیــى

أ. یاسـر األسـعد مـدیر عـام التـدریب والتطـویر وبحضـور فریـق المـدربین (أ.وائـل دویكـات ، سلطة التـرخیص ، 

محافظ نابلس د.لؤي عمر ، و مدیر محكمة جنین الشـرعیة أ.  ومستشارمدان ، أ.كفى سعد الدین ، أ.سهر ح

 مهنا نجم .
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 الخدمات المقدمة من وزارة النقل والموصالت مستجدات 

 خدمة روزنامة

ـــة  ـــد رخصـــة المركب ـــذكیر بموعـــد تجدی أطلقـــت وزارة النقـــل والمواصـــالت وبالتعـــاون مـــع شـــركة جـــوال خدمـــة الت

 االتصـالمـن خـالل  االشـتراكوالرخصة الشخصیة وذلك من خالل خدمة (روزنامة) المجانیة ، حیث بإمكانك 

 *136على #
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 خطى متواصلة للتسهیل على المواطنین

وزارة النقل والمواصالت : رخص المركبات والرخص الشخصیة ومهن المواصـالت تـم تجدیـدها تلقائیـا لغایـة 
 الطوارئاالنتهاء من حالة 

اصدر مدیر عام سلطة الترخیص یحیى عكوبة تعلیماته بتجدید جمیع منتوجات قطاع النقل والمواصالت 

 . فخامة السید الرئیس بتمدید حالة الطوارئ وٕاعالن دولة رئیس الوزراء إعالنتلقائیا تماشیا مع 

وقال یحیى عكوبة انه بناء على الصالحیات المخولة لي من قبل وزیر النقل والمواصالت السید عاصم سالم 

من  سیتم تجدید جمیع الرخص الشخصیة ورخص المركبات ورخص مهن المواصالت تلقائیا لغایة االنتهاء

 . الطوارىء في إطار اإلجراءات المتبعة للوقایة من تفشي فایروس كورونافترة 

اإلدارات المختصة في وزارة النقل والمواصالت وعلى رأسها معالي وزیر النقل  أنوأضاف عكوبة 

والمواصالت عاصم سالم تدرس اتخاذ إجراءات جدیدة تماشیا مع األزمة التي یمر بها شعبنا الفلسطیني 

 والعالم وهي إجراءات تهدف إلى خدمة المواطنین

استفسارات حول هذا القرار بإمكانهم االتصال برقم بإمكان جمیع المواطنین الذین لدیهم  أنوأكد عكوبة 

وسنقوم باإلجابة وتقدیم كامل الدعم والخدمة للمواطنین  150الطوارئ واالستعالم والرقم كما هو متعارف 

 األعزاء.
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المترتبـــة علـــى مـــن الرســـوم  اإلعفـــاءمكاتـــب التكســـي بـــالتخفیف أو  واســـتجابةالـــوزیر ســـالم : نـــثمن دور 

 ا.منتسبیه

العدیـد مـن أصـحاب مكاتـب التكسـي مـن مختلـف  استجابةثمن معالي وزیر النقل والمواصالت أ. عاصم سالم 

المحافظات لمبادرة الـوزارة بتخفـیض أو إعفـاء منتسـبیها مـن الرسـوم المترتبـة بـدل اإلنتسـاب ، وذلـك فـي خطـوة 

ء المالیــة المترتبــة منتســبي مكاتــب التكســي فــي ظــل حالــة تهــدف الــوزارة مــن خاللهــا الــى التخفیــف مــن األعبــا

ـــــــــــــا ـــــــــــــروس كورون ـــــــــــــة فلســـــــــــــطین لمواجهـــــــــــــة إنتشـــــــــــــار فی ـــــــــــــي تشـــــــــــــهدها دول  . الطـــــــــــــوارىء الت

ومثیالتهـا تســهم فــي تعزیـز الــروح الوطنیــة العالیـة لــدى الجمیــع وواجــب  وأضـاف الــوزیر ســالم بـأن هــذه الخطــوة

ـــــــة االنتمـــــــاء ـــــــا جمیعـــــــا أن نتظـــــــافر ونتكـــــــاتف لمواجهـــــــة تلـــــــك الظـــــــروف الراهن ـــــــذي یســـــــتدعي من  . ال

أو تخفیض الرسوم المترتبة على منتسبیها ، أملین مـن الجمیـع  بإعفاءبدورها قامت العدید من مكاتب التكسي 

 . مواصلة هذا النهج االیجابي لتعم الفائدة على مختلف الفئات المستهدفة
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عـــالي وزیـــر النقـــل والمواصـــالت أ.عاصـــم ســـالم ، أصـــدر مـــدیر عـــام ســـلطة التـــرخیص بنـــاء علـــى توجیهـــات م

ـــــي مـــــدیریات النقـــــل والمواصـــــالت محافظـــــة ـــــه بتمدیـــــد العمـــــل ف ـــــة تعلیمات ـــــى عكوب ( رام اهللا والبیـــــرة  األخ/یحی

من الساعة الثامنة صباحا ولغایة الساعة السادسة مساءا ویسري  األسبوع،الخلیل،نابلس،بیت لحم) طوال أیام 

ولغایـة یـوم الثالثـاء الموافـق  ٢٠٢٠/ ٦/١الموافـق  االثنـینمن یـوم  اعتباراالعمل بهذا القرار لمدة ثالثون یوما 

  .حیـــث ســـیكون العمـــل المســـائي لتجدیـــد رخـــص القیـــادة الشخصـــیة ورخـــص المركبـــات فقـــط ٢٠٢٠/٦/٣٠

تـوفیر الخدمـة للمـواطنین مـع الحفـاظ علـى  الستمراریةالوزارة على أن هذا اإلجراء المؤقت یهدف  هذا وٕاذ تؤكد

بالبروتوكول الصحي وتفادیـا لعـدم تجمهـر المـواطنین داخـل قاعـات المـدیریات  وااللتزامالنظام والسالمة العامة 

 . المذكورة
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ـــى قطـــاع غـــزة اســـتئنافالـــوزیر عاصـــم ســـالم :  ـــذي فرضـــه  إدخـــال اإلطـــارات ال  االحـــتاللبعـــد الحظـــر ال
 .منذ نحو عامین

 

ـــــــوزارة فـــــــي  ـــــــل والمواصـــــــالت عاصـــــــم ســـــــالم نجـــــــاح جهـــــــود ال ـــــــر النق ـــــــن وزی إدخـــــــال إطـــــــارات  اســـــــتئنافأعل

المركبــــات الــــى المحافظــــات الجنوبیــــة بعــــد حظــــر دخولهــــا بقــــرار تعســــفي مــــن الجانــــب اإلســــرائیلي فــــي شــــهر 

 .على إشعال اإلطارات في مسیرات العودةكردة فعل  4/2018

وقـــد شـــدد الـــوزیر ســـالم علـــى أن الـــوزارة منـــذ ذلـــك التـــاریخ لـــم تـــدخر جهـــدًا فـــي ســـبیل كســـر هـــذه الحلقـــة مـــن 

ـــــــف القطاعـــــــات  ـــــــي تهـــــــدف لضـــــــرب مختل ـــــــى المحافظـــــــات الجنوبیـــــــة والت ـــــــات الحصـــــــار المفـــــــروض عل حلق

، وفــــــرض المزیــــــد مــــــن القیــــــود علــــــى المــــــواطنین ، والیــــــوم تكللــــــت جهــــــود الــــــوزارة بإدخــــــال أول  االقتصــــــادیة

 . ) إطار5000شحنة من اإلطارات بواقع (

وفــــــي هــــــذا الســــــیاق ، أكــــــد وزیــــــر النقــــــل والمواصــــــالت علــــــى أن الــــــوزارة ماضــــــیة فــــــي سیاســــــتها وٕاجراءاتهــــــا 

وتـــــــوفیر حاجـــــــاتهم ، فهـــــــي تقـــــــوم  تجـــــــاه تخفیـــــــف معانـــــــاة المـــــــواطنین فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة ، وتســـــــهیل حیـــــــاتهم

) مركبـــــــة شـــــــهریًا مـــــــن مختلـــــــف الفئـــــــات واألنـــــــواع لتلبیـــــــة حاجـــــــة القطاعـــــــات  250بإدخـــــــال مـــــــا یقـــــــارب ( 

ـــــة والصـــــناعیة والتجاریـــــة والنقـــــل العـــــام والخـــــاص ، باإلضـــــافة الـــــى قطـــــع الغیـــــار والزیـــــوت بواقـــــع (  الزراعی

 . ) طن شهریاً  650
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 .بجودة وكفاءة عالیة مع ضمان سالمة أبناء شعبناالوزیر سالم : هدفنا تقدیم الخدمات 

مدیریــة النقــل  01/06/2020الموافــق  االثنــین أمــستفقــد معــالي وزیــر النقــل والمواصــالت عاصــم ســالم مســاء 

والمواصالت في محافظة نابلس ورافقه مدیر عام سلطة الترخیص یحیى عكوبة وذلك أثناء عمل المدیریة فـي 

 .الفترة المسائیة

على سـیر العمـل ومـدى رضـى المـواطنین عـن قـرار تمدیـد العمـل فـي مـدیریات النقـل والمواصـالت  اطلعحیث 

وأعرب العدید من المواطنین عن رضاهم على هذا اإلجراء الذي یسهل علیهم الحصول  .خالل الفترة المسائیة

معالیـه لمقترحـات  اسـتمع، كمـا االكتظـاظ على خدمات تجدید التـرخیص بأوقـات مناسـبة وتعمـل علـى تخفیـف 

 .المواطنین ومالحظاتهم واعدًا بمتابعتها

ومـــن الجـــدیر ذكـــره أن وزارة النقـــل والمواصـــالت أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق عـــن قـــرار تمدیـــد العمـــل فـــي بعـــض 

الحاصـــل فـــي المـــدیریات وذلـــك حرصـــا علـــى ســـالمة  االكتظـــاظمـــدیریاتها للفتـــرة مســـائیة ســـعیًا منهـــا لتخفیـــف 

 .العامة والسالمةراءات الوقایة بإج والتزاماالمواطنین 
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 .الوزیر سالم : تطویر الخدمات المقدمة من خالل مدیریات النقل والمواصالت یأتي على سلم أولویاتنا

الـى محافظـة  25/08/2020توجه معالي وزیر النقل والمواصالت عاصم سالم صباح الیوم الثالثـاء الموافـق 

أریحا واألغوار، بزیارة تفقدیة لمدیریة النقل والمواصالت واإلطالع على سیر العمل وٕاجراءات السالمة العامة، 

متبعـــة فـــي المدیریـــة وجـــودة الخدمـــة فـــي الـــوزارة حیـــث أشـــاد بـــاإلجراءات ال االختصـــاصرافقـــه وفـــد مـــن جهـــات 

 .المقدمة للمواطنین

كما تفقد معالیه مدیریة النقل والمواصالت الجدیدة في مدینة أریحا والتي ستعمل الوزارة من خاللها على تقـدیم 

 .الخدمة بأفضل جودة وكفاءة للمواطن الفلسطیني وفق أفضل األسس والمعاییر

رافقــه بهــا الســید نظمــي مهنــا مــدیر عــام المعــابر والحــدود لإلطــالع علــى هــذا وقــد قــام بجولــة للمعــابر والحــدود 

أریحــا والمرافــق الخاصــة بهــا، حیــث عبــر معالیــه عــن شــكره للســید  اســتراحةالتحــدیثات والتــي تــم إجراؤهــا علــى 

نظمي مهنا على جهوده المبذولة لتطویر عمل المعابر بمـا ینسـجم وخطـة الحكومـة الفلسـطینیة تسـهیًال لحركـة 

 .مسافرین من والى دولة فلسطینال
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 .الوزیر سالم : نشكر هیئة سوق رأس المال على تنفیذها قرار الحكومة بتمدید سریان بوالص التأمین

عبــر وزیــر النقــل والمواصــالت عاصــم ســالم عــن شــكره وتقــدیره للموقــف الــوطني لهیئــة ســوق رأس المــال علــى 

وتنفیــذهم للقــرار الصــادر عــن الحكومــة الفلســطینیة بتمدیــد ســریان بــوالص التــأمین الخاصــة بالمركبــات  التــزامهم

 .طوال فترة حالة الطوارئ

وأضاف معالیه : " أن القطاع الخاص ال سیما هیئة سوق رأس المال یثبت من جدید أنه شریك حقیقي لقطاع 

ة الجهــود التــي نمــر بهــا والتــي تحتــاج تكــاثف كافــالنقــل والمواصــالت فــي فلســطین خاصــة بــالظروف العصــیبة 

 . "للخروج منها

وخــتم ســالم بــالقول : " نهیــب بكافــة الشــركات والمــواطنین التكــاثف والتعاضــد، وٕاتبــاع التعلیمــات الصــادرة عــن 

 ."الحكومـــــــــــــــــــــة الفلســــــــــــــــــــــطینیة والتـــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــاءت باألســــــــــــــــــــــاس لخدمـــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــواطنین وحمــــــــــــــــــــــایتهم

الفلســـــطینیة صـــــادقت علـــــى التوصـــــیة المقدمـــــة مـــــن جانـــــب وزیـــــر النقـــــل ومـــــن الجـــــدیر ذكـــــره : أن الحكومـــــة 

والمواصــــالت بضــــرورة تمدیــــد ســــریان مفعــــول بــــوالص التــــأمین الخاصــــة بالمركبــــات طــــوال فتــــرة ســــریان حالــــة 

الطـــوارئ، خاصـــًة وأن وزارة النقـــل والمواصـــالت كانـــت قـــد قـــررت إســـتمرار فعالیـــة رخـــص المركبـــات والـــرخص 

 .الشخصیة بشكل تلقائي
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 تقــــــــاریــــــر

 الموضوع: طواقم دوریات السالمة على الطرق والتفتیش

وعملها في فترة منع التنقل   

بناءا على حالة الطوارئ المعلن عنها من قبل فخامة األخ رئیس دولة فلسطین  ودولة رئیس الوزراء 

 سالمة على الطرق ودوریات مفتشین.دوریات الوتوجیهات معالیكم لطواقم وحدة الرقابة المیدانیة والتفتیش من 

من طواقمنا أن یكونوا فاعلین في أمر جلل كهذا وان یكونوا جزء  إصرارفإننا ومنذ بدایة األزمة كان هنالك  

 من الدرع الحصین الحامي للبالد والعباد وقد كنا كذلك بإذن اهللا.

بدایًة تحركت طواقمنا وبشكل منظم ومدروس لخدمة كافة محافظات الوطن وقد بذلنا جهدًا لنحقق عدالة  

 الخدمة في كل المحافظات ما استطعنا إلى ذلك وكان عملنا بالمحافظات منذ منع التنقل كتالي : 

تواجد مركبات عمومیة _ محافظة طولكرم تواجدت بها دوریة التفتیش وعملت على مراقبة المجمعات لمنع 1

فیها ، والعمل على الحواجز الثابتة والمتنقلة المنتشرة بإرجاء المحافظة  إلى جانب األجهزة األمنیة المختلفة ، 

ومتابعة مكاتب التكسي في المحافظة أللزمها بإنفاذ قرار المحافظ  بسماح بمركبتین فقط لكل مكتب تكسي 

دمات الطبیة العسكریة وعمله معهم كسائق إسعاف وفق جدول الدوام إضافة إلى تواجد احد المفتشین مع الخ

المعتمد لدیهم ، إضافة إلى نقل حارس الدائرة من مكان سكنه إلى دائرة السیر یومیا وٕاعادته إضافة لنقل عدد 

) مركبات بتعاون مع شرطة المرور  8من موظف الصحة وموظفي الطوارئ لمكان عملهم وقد تم حجز (

 ر التنقل .لكسرهم حظ

_ محافظة جنین تواجدت بها دوریة سالمة على الطرق وعملت ضمن خطة طوارئ المحافظة  وتواجد 2

طاقمها مع طواقم المحافظة ، إضافة للقیام بنقل طاقم األطباء یومیا من منازلهم إلى عملهم والعكس ، 

 فق جدول الدوام المعتمد لدیهم .و  والعمل مع الخدمات الطبیة العسكریة إلفراد طاقم الدوریة كسائقي إسعاف

_ محافظة سلفیت العمل بإسناد الخدمات الطبیة العسكریة ألحد طواقم دوریات السالمة وأحد طواقم دوریات 3

 التفتیش كسائق إسعاف  وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .
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سالمة وأحد طواقم _ محافظة طوباس العمل بإسناد الخدمات الطبیة العسكریة ألحد طواقم دوریات ال4

 دوریات التفتیش  كسائق إسعاف  وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .

_ محافظة قلقیلیة  العمل بإسناد الخدمات الطبیة العسكریة ألحد طواقم دوریات السالمة على الطرق 5

 كسائق إسعاف  وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .

على الطرق ودوریة تفتیش وعملت على الحواجز الثابتة  سالمة دوریتین_ محافظة نابلس تواجدت بها  6

والمتنقلة المنتشرة بإرجاء المحافظة  إلى جانب األجهزة األمنیة المختلفة إضافة إلى نقل حارس الدائرة من 

منزله للعمل في مدیریة نابلس وبالعكس ونقل عدد من األطباء و الممرضین الماكن عملهم وفق تعلیمات 

لتوفر جهاز  إضافةالمساعدة بتوزیع وجبات غداء على طواقم األجهزة األمنیة بعدد مرتین ،  معالیكم كما تم

)  26فحص حرارة لدى الطاقم یتم استخدمه على حواجز لفحص درجة حرارة المواطنین وتم حجز     ( 

 مركبة بتعاون مع شرطة المرور لكسرهم حظر التجول  .

ت الطبیة العسكریة ألحد طواقم دوریات السالمة على الطرق  كسائق _ محافظة أریحا العمل بإسناد الخدما7

 إسعاف  وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .

_ محافظة بیت لحم  تواجدت بها دوریة سالمة على الطرق وعملت على الحواجز الثابتة والمتنقلة بإرجاء 8

ملهم  إضافة للعمل بإسناد الخدمات المحافظة وضمن لخطة طوارئ المحافظة ونقل عدد من األطباء لمقار ع

 الطبیة العسكریة كسائق إسعاف  وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .  

_محافظة الخلیل  تواجدت بها دوریتین سالمة على الطرق وعملت على إسناد األجهزة األمنیة على 9

و الممرضین  الماكن  الحواجز الثابتة والمتنقلة إضافة لنقل عدد من موظفي الصحة و عدد من األطباء

عملهم  حسب تعلیمات معالیكم والمساعدة بإیصال معدات طبیة وأدویة لمدینة الخلیل وجهات االستحقاق 

 إضافة للعمل بإسناد الخدمات الطبیة العسكریة كسائق إسعاف وفق جدول الدوام المعتمد لدیهم .

على الطرق وعملت على إسناد األجهزة _ محافظة رام اهللا والبیرة تواجدت بها ثالث دوریات سالمة 10

األمنیة على الحواجز الثابتة والمتنقلة إضافة لنقل عدد من موظفي الصحة و عدد من األطباء و الممرضین  

الماكن عملهم ، إضافة لتوفر جهاز فحص حرارة لدى الطاقم یتم استخدمه على حواجز منع التنقل لفحص 
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متابعة مركبات العمومیة لفحص تصاریح العمل الخاصة بها إضافة درجة حرارة المواطنین  ، العمل على 

 یوم للمنع التنقل  أولعسكریة في للعمل بإسناد الخدمات الطبیة ال

 

 

 

 علي زكارنة/ رئیس وحدة الرقابة المیدانیة والتفتیش
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  مقاالت                                          

 الخلیل النقل والمواصالت / یةمدیر  :رنا بعلوشة /اعداد 

 الفلسطیني مراحل تطور رخصة القیادة •

مراحل تطویر رخص القیادة من حیث الشكل والمضمون بحیث تكمن أهمیة تطویر وتحدیث نمط 

وشكل رخص القیادة كجزء من اإلستراتیجیة التي تتبعها الوزارة وفقا لرسالتها ورؤیتها المستقبلیة 

بة التطورات والتقنیات المستخدمة في عالم التكنولوجیا وٕاصدار الوثائق لما في ذلك من لمواك

 أهمیة في سهولة إصدارها وتجدیدها ورفع جودة ودقة البیانات فیها.

 

 مراحل التطویر: •

:: رخص الورقیة الیدویة ومنها على سبیل المثال الشكل التالياألولىالمرحلة 
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 الورقیة المطبوعة بحیث تظهر فیها بیانات صاحب الرخصة وفئة الدرجة كما في المرحلة الثاني: الرخص

الصورة التالیة:

 

 في العدید من الممیزات كما في الشكل : أهمیتهاالمرحلة الثالثة: الرخص الممغنطة والتي تكمن 

 من حیث الشكل والنوع وحجمها. أفضلرخصة القیادة بطاقة ممغنطة  أصبحت*

 صاحب/ة الرخصة وزمرة الدم*إضافة صورة 

 فیها سنة تحصیل الدرجة. موضحاترمیز الفئات بحسب درجة الرخصة، ضمن جدول *

 * احتوائها على لغتي االنجلیزیة والعبریة.

 

 مع تحیات وزارة النقل والمواصالت


	الوزير سالم للمواطنين : قريبون منكم وسنتواصل معكم في كافة أماكن تواجدكم.

