
 األمن قطاع في الرشيد الحكم لتعزيز المدني المنتدى مع وبالتعاون شمس مركز من بتنظيم

 لها ولحل عن للبحث المختصة والجهات األهلية المؤسسات تدفع هللا رام في الخانقة المرورية األزمة

 6/21/1211الثالثاء 

 قحقو إعالم مركز نظم األمن، قطاع في الرشيد الحكم لتعزيز المدني المنتدى مع بالتعاون: وطن

 والدور هللا رام مدينة في المرور أزمة"  عنوان تحت عمل، ورشة ،" شمس"  والديمقراطية اإلنسان

 ." العالقة ذات واألطراف الشرطة من المطلوب

 هللا امر بلدية عن ممثلون هللا، رام مدينة في الثالثاء اليوم صباح عقدت التي الورشة في وشارك

 .المدني المجتمع مؤسسات من عدد بحضور المحافظة في المرور وشرطة والمواصالت النقل ووزارة

 نإ لوطن، الفقيه أمل" شمس"  والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم لمركز التنفيذي المدير وقالت

 أزمة من تعاني هللا رام محافظة كون ألهميتها نظرا المرورية األزمة مشكلة مناقشة ارتأى المركز

 ووزارة كالشرطة العالقة ذات األطراف مع مواجهتها سبل لبحث المحافظات، باقي غرار على خانقة

 .المدني المجتمع مؤسسات مع بالشراكة والبلدية والمواصالت النقل

 عمدت البلدية إن لوطن، حسن أنس هللا رام بلدية في والمواصالت الطرق قسم رئيس قال جانبه من

 التوتحوي التقاطعات على المرور منظومة كتحسين المدى قصيرة أولهما، الخطط من نوعين لترجمة

 قريالط كمشروع المدى طويلة استراتيجية أهداف ذات خطة وثانيها إدارتها، على واإلشراف الطرق

 سريع، دائري بطريق متر كيلو 21 عن عبارة وهو به العمل لمباشرة البلدية تسعى التي الدائري

 .المدينة مركز عن الثقل يخفف مما والشاحنات التجاري للنقل تخصيصه وسيجري

 رأفت والمواصالت النقل وزارة في المرورية والسالمة الهندسة قطاع رئيس مساعد قال بدوره

 كثيرال يوضح التطورات يواكب جديد فلسطيني مرور قانون إصدار بصدد الوزارة إن لوطن، الظاهر

 فومختل والبلدية المرور شرطة مع التكاملي الدور الى الفتا. تنفيذها ويضمن المرور، أنظمة من

 .والمواصالت النقل لقطاع شمولية واستراتيجية قطاعية بخطط للخروج الشركاء

 فظةالمحا شرطة دراسة الى القادر، عبد أيمن العقيد والبيرة هللا رام محافظة مرور شرطة مدير وأشار

 بلدياتو المواصالت وزارة في المختصين المهندسين قبل من مروري اكتظاظ من تعاني التي للمناطق

 عووض االتجاهات كتغيير الطرق هذه حالة على بناء مقترحات وضع يجري بأنه مضيفا المناطق،

 .المثال سبيل على المرورية االشارات
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