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 السيد الرئيس 

 االخوة ممثلي الدول 

 السيدات والسادة الكرام

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة 

 

انقل لكم تحيات معالي الوزير النقل والمواصالت                

عاصم سالم وعطوفة وكيل الوزارة المنسق الوطني أ. عمار 

 ياسين 

واود ان اشكر االردن الشقيق على حسن الضيافة وكذلك 

االسكوا على الدعم المقدم للشعب الفلسطيني واخرها المشروع 

ية في لدعم مستوى السالمة المرور  UNSCOM   المقدم لل 

 محيط المدارس 

 االخوة الحضور 
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ان دولة فلسطين والتي تعاني من االحتالل االسرائيلي وسيطرة 

على المعابر والطرق الرابطة بين المدن الفلسطينية هو اي 

االحتالل المعيق االول امام التنمية للفلسطينين ليعيشوا كما 

 شعوب العالم 

االسرائيلي للشعب  وبالرغم من هذا التحدي والحصار تاالمريكي

الفلسطيني فأن دولة فلسطين تسير بخطى ثابتة نحو رفع 

 مستوى السالمة المرورية من حيث

 . 6تيراد المركبات على مستوى يورو وضع شروط اس.1

دوريات سالمة على الطريق لفحص متانة ( 13توفير ).2

وسالمة المركبات بالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية 

وكذلك مركبة واحدة تقوم بفحص مستوى االنبعاثات 

 الغازية . 
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كجزء  قل والمواصالت وانجزنا المخطط الشمولي للن كما.3

من المخطط الوطني المكاني لدولة فلسطين العتيدة والذي 

 اطق لوجستية ( من8يتضمن )

ونؤكد على ان فلسطين اصبحت عضوا في اتفاقية فينا لعام .4

 وهي العضو الرابع من دول اليوروميد  1968

 السيد الرئيس االخوة الحضور 

 

اننا في دولة فلسطين نبذل كل الجهود للتعاون مع  .5

الدول االعضاء في اليورو ميد وكذلك االسكوا وكل وكاالت 

االمم المتحدة المعنية بالسالمة المرورية حيث تم تثبيت 

خمس نقاط مواصالت على مسودة الخارطة وهي )جنين 

 ،اريحا ، القدس ، رفح ، غزة ( 
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مسودة قانون معدل لقانون المرور ولقد انهينا اعداد  . 6

الفلسطيني ليتوائم مع التطورات التكنولوجية واالتفاقيات 

 وهو في طور االقرار . –الدولية 

نظام جديد ينظم عمل النقل الخاص ويركز . كما اصدرنا 7

 على نقل الطالب ورياض االطفال 

 

 

. اننا في دولة فلسطين قد حوسبنا االمتحانات النظرية 8

على رخصة قيادة للمركبات وكذلك تم تثبيت  ل للحصو

 كاميرا مراقبه اثناء االمتحانات العملية للقيادة .

. ولرفع مستوى السالمة المرورية تم ربط مراكز 9

الفحص الفني للمركبات )دنمو متر ( مع دوائر الترخيص 

 بطريقة الكترونية 
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. ونؤكد ان الوزارة وبالتعاون مع شرطة المرور 10

التربية والتعليم وعبر المجلس االعلى للمرور  ووزارة

طالب وطالبة سنويا لزيادة الوعي  25000تقوم بتدريب 

المروري وتأهيل المدارس الخطرة مروريا وتوفير بيئه 

قطاع الخاص مرورية امنة عبر التعاون مع البلديات وال

 في توفير الدعم االزم.

وعوية . ويقوم المجلس االعلى للمرور ببث رسائل ت11

عبر وسائل االعالم المسموعة والمرئية واستخدام مواقع 

التواصل االجتماعي لتوصيل رسائل التوعية المرورية 

 وتنظيم معارض وانشطة مع الجامعات الفلسطينية .

. ويقوم المجلس االعلى للمرور وبالتعاون مع وزارة 12

االشغال العامة والحكم المحلي وشرطة المرور بتحديد 

السوداء والتي يتكرر عليها االستدامات المرورية النقاط 
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وعمل تدخالت هندسية وفق االمكانات المتاحة لرفع 

 مستوى السالمة المرورية .

. كما انجزنا خطة وطنية للنقل الذكي وتم اعتمادها من 13

مجلس الوزاء وتشكيل فريق وطني للنقل الذكي ونتعاون 

االورمتوسطي حول تشريعات النقل مع مشروع دعم النقل 

في  12/12/2019-11الذكي وسيعقد اجتماع في يومي 

 رام هللا لمتابعة هذا المشروع .

 السيادة والسادة 

اننا في الوزارة والشركاء نقوم باحياء المناسبات العالمية 

ك )اسبوع المرور العربي ويوم المرور العالمي و تخليد 

ما ونقوم في بداية شهر ضحايا حوادث الطرق وغيرها ك

حتي نوفمبر من كل عام بحملة للفحص الشتوي وتستمر  

 نهاية شهر مارس .
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وفي النهاية فأننا في دولة فلسطين ندعوكم لدعم مواقف 

فلسطين في المحافل الدولية والضغط على االحتالل 

االسرائيلي ليكننا من استغالل مواردنا والسفر والتنقل 

نتطلع لدعمكم في الرقي بمستوى للمواطنين والبضائع و

 السالمة المرورية في دولة فلسطين 

 مع الشكر 
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