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 :المقدمة

مل  دلموا الطل ال الوانالل الي طلاانال   والمواصلتت أنشئت وزارة النقل  
 نللمم  صللمر دلل نو   2000ودللم اذتلللت الللوزارة شللس ي  الرطللم   لل ا 

 .2000لع ا  5المرور ردا 

 -:ودم أن ا الق نو  ب لوزارة مطؤولال

 

ذنظللاا دالل ن النقلل  والمواصللتت نلل  ن طللاا  بسلل  ملل  اشللذم  ملل  وطلل ئا  
  .ووط ئ  نق  ومعمات ث بذل ومذحرسل و  م ا  وتمم ت مرانقل

 

وضلل  التاللا والمراطلل ت التزمللل لذحماللم احذا  لل ت ن طللاا  ملل  وطلل ئا 
 .النق  وذاوار هلا القا ن   ى المطذواا  المذوطا وبعام الممى
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 :المقدمة

 

 

إ مام القوانا  واألنظمل والذع ام ت الذل  ذلنظا شلؤو  النقل  وذحلما  ذ ل  
 .الذشراع ت بم  اذتءا وحرسل النق  المات   والت ر  

 

إصللمار ذللراتام المرسبلل ت والطلل ئقا  ومنشللئ ت نقلل  الرسلل   والبضلل ئ   
  وسلل  مي  المواصتت
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 :المقدمة“  تابع”

مؤططل ت وموائلر حسومالل لات شتصلال ا ذب رالل  المواصلتتوذلرذبا بلوزار النقل  و
  :وه 

 .الم  س األ  ى ل مرور•

 ط ال الاارا  الممن •

 ط ال الموان ء البحرال•



5 

-:حوادث المرور  

 الحما   العصر مشستت أها أحم وإص ب ت ونا ت م   ني  ان ا وم  المرور حوام  ذشس    
 مو  بعض ن  التاارة واإلص ب ت الونا ت أطب   د ئمل ذذصمر الاوا المرورال ن لحوام 
 الي محل تط ئره  آث ر م  ذع ن  أصبحت الذ  األوطا  الشرق مو  با  ت م وبشس  الع لا 
 المرورال ب لمشستت ذذع ق وأترى والصحال واالدذص مال اال ذم  ال اآلث ر ذشم  الذ 

 .والبائال

 

 المرورال الطتمل با  المذب ملل والعتدل المرورال الطتمل أهمال المو  م  العمام أمرست ودم
 رن  إلى ذيمف الذ  واالحذا   ت واإل راءات التاا ووضعت واال ذم     االدذص مي والنمو
 آث ره  م  والذتياف والبشرال االدذص مال تط ئره  م  والحم المرورال الطتمل مطذوى

 ذشم  الذ  المرورال الطتمل ومش را  لتاا مطذق ل مازانا ت ذتصام اذا حا  .وأضراره 
 والاوارئ التارة الحوام  مواد  ومع ل ل الينمطال الذحطان ت أ م   وذنيال المراط ت إ راء

   .وغاره  الذع اا والذو ال

 

 معـمالت ارذي ن مشس ل م  المحاال المناقل م ذمع ت م  سغاره الم ذم  اع ن  ن طاا  ون 
 .ادذص مال و بشرال تط ئر م  ذت يه وم  الارق حـوام 



6 

 

 -:إحص ئال ب لحوام  المرورال لأل واا الثتثل الم ضال
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  -:إحص ئال ب لحوام  المرورال لأل واا الثتثل الم ضال
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  -:إحص ئال ب لحوام  المرورال لأل واا الثتثل الم ضال
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-:طول شبكة الطرق في فلسطين  

 
 
 

 كم 5800 الى فلسطين في الطرق شبكة طول يصل



10 

:عدد المركبات المسجلة في فلسطين  

 
 
 

 مركبة 233095 الى فلسطين في المسجلة المركبات عدد يصل
 .الفئات كافة من
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:عدد االشخاص الحاصلين على ترخيص سياقة  

 
 
 

  الى سياقة ترخيص على الحاصلين االشخاص عدد يصل
390103 
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:االجراءات التي تم اتخاذها في مجال تحسين السالمة المرورية  

 
 

 للمرور االعلى المجلس انشاء -:اوالا 
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-:اهداف المجلس االعلى للمرور  

  للمواطن المرورية السالمة وتوفير تأمين 1.

 حوادث من الحد في والمساعدة الفلسطيني الشارع تنظيم 2.
   . المرورية واالختناقات الطرق

 والمؤسسات الوزارات كفاءة مستوى رفع في المساهمة 3.
   . المرور بقطاع العالقة ذات واالجهزة

  . المجتمع فئات كافة بين المروري الوعي نشر 4.

 الفراد والفني المهني االداء مستوى رفع في المساهمة 5.
 البرامج خالل من المجال هذا في والعاملين المرور شرطة

   . المتخصصة العلمية والدورات
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-:اهداف المجلس االعلى للمرور  

 تطوير خالل من السائقين كفاءة مستوى رفع في المساهمة -6
   . المرورية والبرامج المناهج

 وغير الحكومية المؤسسات مع التعاون وتوثيق تعميق -7
   . دولية او فلسطينية ، العالقة ذات الحكومية

  المرورية السالمة مجال في العلمية البحوث ودعم تشجيع -8 
.  
 الفلسطينية المرورية والفعاليات المناسبات وتنظيم عقد-9 

   والدولية والعربية
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-:مجلس ادا رة المجلس االعلى للمرور  

 
 

 العليا السلطة للمرور االعلى المجلس ادارة مجلس يعتبر
 ادارة على واالشراف السياسات باقرار والمكلف للمجلس،
 اهدافه، لتحقيق الكاملة بالصالحيات ويتمتع عملياته
 والمواصالت النقل وزير برئاسة ويكون
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 :اعضاء مجلس ادارة المجلس االعلى للمرور

 -:م  س  و ضوال والمواصتت النق  وزار برئ طل االمارة م  س اسو 

 .الع مل االشغ   وزارة    ممث 1.

 .المح   الحسا وزارة    ممث 2.

 .الم لال وزارة    ممث 3.

 .الصحل وزارة    ممث 4.

 .والذع اا الذربال وزارة    ممث 5.

 .البائل  ومة ط ال    ممث 6.

 .والمواصتت النق  وزارة    ممث 7.

 .اال تا وزارة    ممث 8.

 المات ال وزارة    ممث 9.

 .وااله   الت م القا ن    ممث ا  تمطل10.
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 اقرار نظام الئحة الغرامة المالية على المخالفات المرورية -:ثانيا  

 الذغاار احما  ا   وم  امنل  مرورال بائل ذونار ا   م  النظ ا هلا   ء
 لات واألنظمل ب لقوانا  م ذزما  الغار الط ئقا  ط وسا ت ن  الما و 
 ذنظر س نت الذ  المح سا   ى السبار الع ء م  الذتياف الى اض نل العتدل 

 .المرورال المت لي ت ن 

 2009 الع ا ن  مت ليل 90000

 2010 الع ا ن  مت ليل 94582
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 على المخالفات المرورية اقرار نظام النقاط -:ثالثا  
 

 من السائقين سلوكيات في التغيير على للتأكيد النظام هذا جاء• 

 عند وإدارية مادية اجراءات من عليهم سيترتب ما خالل

 الحوادث من التقليل بهدف المرورية المخالفات ارتكابهم

 المرورية
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 نظام تمليك رخص التشغيل العموميةاقرار  -: رابعا  

 الحوافز خالل من العام النقل اسطول لتحديث النظام هذا جاء1.

 الحسومل م  مب شرة غار سمط همل النظام يقدمها التي

  .المطذأ رة الذشغا  رتم بذم   ارغبو  اللا  ل مواانا 

 

 من حديثه بأخرى العاملة العمومية المركبات استبدال إن حيث2.

 الطرق على األمان مستوى تعزيز شأنه
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 :تشريعات جاري العمل على اعتمادها -:خامسا  

 

 

 مشرون د نو  المرور الي طاان  ال مام والتئحل
 .الذنيالال

 



21 

إ مام اإلطذراذا ال القا  ال ل نق   -:ط بع   

 -:والمواصتت

إعدددداد ارسدددتراتيجية القطاعيدددة للنقدددل والموا دددالت ل عدددوام •

و التدددي تبندددت مجموعدددة مدددن ا هدددداف . 2013 – 2011

 -:ا ستراتيجية منها

 -:من خالل .بيئة مرورية آمنة

 .رفع مستوى األمان والسالمة على شبكة الطرق

 .إ دار األنظمة ذات العالقة•

التنسيق مع الجهات المعنية رعداد وتنفيذ برامج التوعية •

 .المرورية حول ا ستخدام األمثل للمركبات

•. 
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 -:إ مام اإلطذراذا ال القا  ال ل نق  والمواصتت

 .اآلمنة القيادة بمباديء التوعية جهود تكثيف•

 وارسعافية األمنية والمراكز الخدمات توفير برامج دعم•

 .المعنية الجهات مع بالتنسيق الطرق لمستخدمي

 .الطرق لمستخدمي ررشاد مراكز  إنشاء•

 السائقين تأهيل برامج رعداد األخرى الجهات مع التنسيق•

 للسير  الحيتها وتحديد للمركبات اآلمنة الموا فات ووضع

 .الطرق على
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ذوحام شرس ت النق  الع ا الذ  ام سي  القا ن  -:ث من   
 -:الت م

 م  الت م  القا ن ام سي  الذ  الع ا النق  شرس ت ذوحام ذا

 -:بيمف الشرس ت لذ     ا اذح م تت 

 

 اطذبما  تت  م  الارق   ى األم   مطذوى ذحطا •

 مواصي ت لات بأترى والي لسل القمامل الح نتت

 ن  الع م ل الذ سط  مرسب ت  مم ذق ا  الى اض نل.مذاورة

 .الع ا النق 

 .ل  ميور المقممل التمم ت مطذوى ذحطا •
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 -:ذشمام إ راءات منح رتم الطا دل -:ذ طع   
 

 

 القيادة رخص منح في التنفيذية والقوانين المشددة الضوابط وضع•
 إلعادة وذلك متخصصة، مهنية دورات بعمل وذلك  الفئات لمختلف
  .والعقلية والنفسية الجسدية سالمتهم من والتأكد السائقين تأهيل

 

 رخصة على الحصول في للراغبين النظري الفحص تطوير اعادة•
 يعتبر بحيث المرورية بالسالمة تتعلق مواد ادراج خالل من سياقة
 .اجباريا   االسئلة تلك على االجابة
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 -:اليحم الين  ل مرسب ت -:  شرا  
 

 النقل لوزارة التابعة الطرق على السالمة دوريات عدد وزيادة تفعيل•
 عن وتنزيلها (فنيا) الشارع على المركبات فحص في والمواصالت

 .للسير صالحة غير كانت اذا الشارع
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نشطة  في مجال فحص المركبات 
أ
-:بعض اال  
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 -:ا  مة ذأها  البنال الذحذال ل ارق -:ح مي  شر
 

 

 

 

 المركبات أعداد زيادة مع يتناسب بما والشوارع الطرق تأهيل إعادة•
 أجل من أخرى طرق وتوسعة جديدة طرق بناء وكذلك الطرق على

 .المرورية االختناقات من والتقليل السيـر حركة استيعاب
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 -:المعاق ت

 -: ما ذونار الذموا  التزا لذاوار دا ن النق 

 م او  موالر تت  طنذا  117 

 م او  موالر تت  ثت  طنوات 873

 

 .بن ء    ى مراطل ا مت م  دب  البن  المول 
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 -:المعاق ت

 ما ذونار الذموا  التزا ل عمام مل  المشل را  الذل  مل  شلأني  

 -:ذحطا  مطذوى االم     ى الارق ن  ن طاا  مث 

م الللو   10بذس يلللل ا م لالللل )مشلللرون الطلللتمل المرورالللل -1

 -:واشذم    ى( موالر

 ذونار ش تص ت مرورال•

 .مورا ت ل طتمل الاردال•

 حم ال ل اراق•

 حوطبل الحوام  المرورال•
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م الو   12بذس يلل ذصل  اللى ) مشرون ممارس بلت حلوام   -2

 -:واشذم    ى(مزالر

 طللور لعبللور الا بللل وت صللل   نللم المللمارس الوادعللل   للى •

 .المن اق التارة

 .ذصماا الموام الذو ال واالرش م•

 .ذمرا  الا بل•

 ذونار اش رات مرورال•
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 -:التوصيات

ا  ذقوا االطلسوا ب  لمام د  لمة با نل ت ت صلل ب للمو  اال ضل ء 

وا مام مراطل ت  لموى ادذصل مال وم لالل ب لمشل را  واذ حلل 

 .الم    لذط وي اليرم با  س نل اال ض ء

 

 .ذب م  التبرات وذوناره 

 

ا اللل ء االولوالللل لي طلللاا  نللل  م للل   ذمواللل  مشللل را  البنالللل 

 .الذحذال والطتمل المرورال


