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 2016ابرز فعاليات ونشاطات الوزارة خالل  العام 

 فعاليات خارجية :

لمجلس  29ـ للمكتب التنفيذي والدورة ال 57 طبيلة يمثل فلسطين بالمشاركة في اجتماع دورة الـ .م
 وزراء النقل العرب باإلسكندرية

 

شارك معالي وزير النقل والمواصالت المهندس 

وعلى رأس وفد ضم  فلسطيسميح طبيلة ممثال عن 

كل من المهندس محمد جرادات رئيس سلطة الطيران 

المدني والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للمرور 

اإلسكندرية السفير حسام وقنصل عام دولة فلسطين في 

للمكتب التنفيذي  57الدباس ، في اجتماع الدورة الـ

 29لمجلس وزراء النقل العرب واجتماع الدورة الـ

لمجلس وزراء النقل العرب والمنعقدة في اإلسكندرية 

بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

  البحري.

لة من وتمحورت االجتماعات حول مناقشة جم

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك ، حيث 

تم التطرق إلى محور النقل البري من خالل اتفاقية 

تنظيم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بين 

الدول العربية، ومن خالل االسترشاد بمعايير االتحاد 

الدولي للسكك الحديدية، ومعايير مسارات الخطوط 

الشمالية والنظام األوروبي لإلشارات  الحديدية ألمريكا

وإدارة حركة القطارات، باإلضافة إلى دراسة المعايير 

المطلوبة إلنشاء مراكز وطنية لتدريب النقل على 

  الطرق واللوجستيات.

 

وفيما يتعلق بالنقل البحري، تم مناقشة نتائج انعقاد 

المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة 

تجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، الذي ال

خلص إلى تنظيم ورش عمل تقتصر على رجال 

األعمال والمستثمرين من الجانبين لوضع خطة عمل 



تنفيذية لتحديد اآلليات الخاصة بإنشاء شركة للخدمات 

اللوجستية وشركة للنقل البحري في ضوء الدراسات 

لعربية ودول أمريكا المقدمة من جانب األكاديمية ا

 الجنوبية.

 

كما تم مناقشة إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول 

العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز 

وفيما يتعلق  عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

بمحور النقل الجوي ، تم مناقشة الموضوعات المقدمة 

ارة األجواء والسعة من االتحاد العربي للنقل الجوي وإد

الجوية في العالم العربي وقضية الطيران، والتغير 

المناخي، وقوانين حقوق المسافرين، باإلضافة إلى 

مناقشة تفعيل معهد إعداد القيادات في األكاديمية 

 العربية.

لمجلس وزراء النقل  29واختتمت أعمال الدورة ال

ي . العرب بفوز دولة فلسطين بعضوية المكتب التنفيذ

 21وكذلك في نفس اليوم اختتمت أعمال الدورة ال

للجمعية العمومية لألكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري، وفازت فلسطين بعضوية 

 هيئة الرقابة المالية واإلدارية لألكاديمية .

كما وشارك في اجتماعات الدورة وزراء النقل من 

لسعودية، اليمن، ليبيا، مصر، العراق، لبنان، األردن، ا

السودان، المغرب، تونس، الكويت، الجزائر، البحرين، 

قطر، اإلمارات، عمان، موريتانيا، الصومال، فلسطين، 

 جيبوتى وجزر القمر.

 

 وزارة المواصالت تشارك في المؤتمر المشترك السنوي السادس للنقل في دبي 

 

وزارة النقل والمواصالت ممثلة بكل من م. محمد جرادات رئيس سلطة الطيران والرئيس التنفيذي للمجلس االعلى 

دارة مجلس الشاحنين للمرور، والسيدة غادة الوحيدي مدير عام التخطيط والدراسات ، والسيد هاني قرط رئيس مجلس ا

اتفاقيات األمم المتحدة “ الفلسطيني ممثال عن القطاع الخاص تشارك في المؤتمر المشترك السنوي السادس للنقل بعنوان 

في 2016 /13/10-12ودورها في تسهيل التجارة والنقل والسالمة على الطرق في العالم العربي" وذلك خالل الفترة 

 دبي 

( بالشراكة مع البنك AULT، واالتحاد العربي للنقل البري) IRUاالتحاد الدولي للنقل البري والمنعقد بالتعاون مع 

( تحت رعاية ATCUAE( وبدعم من نادي السيارات والسياحة في االمارات العربية المتحدة )ISDBاالسالمي للتنمية )

 (LASجامعة الدول العربية )



الفرصة للمشاركين لمناقشة والتعرف على االجراءات والتدابير ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر يهدف الى منح 

المطلوبة لتحسين السالمة على الطرق في العالم العربي ، باالضافة الى تسهيل التجارة والنقل البري من خالل االتفاقيات 

 االساسية المتعددة االطراف لالمم المتحدة للنقل البري.

 

 العالمي للطيران المدني في المملكة العربية السعوديةفلسطين تشارك في المؤتمر الوزاري 

 

قامت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي 

وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني 

(ICAO بتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي للطيران )

اض بالمملكة العربية السعودية في المدني في مدينة الري

  ولمدة ثالثة أيام. 28/8/2016

 

ومثل فلسطين في هذا المؤتمر المهندس محمد أمين 

جرادات/ رئيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني 

ممثال عن وزير النقل والمواصالت المهندس/ سميح 

 طبيله.

وحضر المؤتمر معظم وزراء الطيران والنقل في 

عالم وتم التركيز خالل الفعاليات جميع دول ال

واالجتماعات المقررة لهذا الحدث على اطالق حزمة 

من المشاريع االقليمية للنهوض بأمن وسالمة الطيران 

( NCLBالمدني على مستوى العالم واعتماد نظام" )

 "التترك أي دولة في الخلف". –

ومن هذا المنطلق فإن دولة فلسطين وبصفتها 

بعد تدمير مطار "ياسر عرفات"  "تركت في الخلف"

الدولي وانعدام العمليات الجوية وعدم سماح الجانب 

االسرائيلي بإنشاء مطار في الضفة الغربية وإعادة 

انشاء المطار المدمر، فإن سلطة الطيران المدني 

الفلسطيني طلبت من المنظمة الدولية للطيران المدني 

هة من خالل حضورها هذا المؤتمر وبصفتها الج

والذين  -الدولية الوحيدة وأحد أذرع األمم المتحدة

أن  -استنكروا باستهجان تدمير مطار "ياسر عرفات" 

تقوم بالضغط على الجانب االسرائيلي للسماح ببناء 

 المطارات الفلسطينية من خالل هذا المؤتمر.

كذلك فإن سلطة الطيران المدني الفلسطيني حالياً 

جية الفلسطينية تعمل على وبالتنسيق مع وزارة الخار

جعل دولة فلسطين عضواً دائما في المنظمة الدولية 

  للطيران المدني وليس بصفة مراقب كما هو الواقع.

 

وزارة النقل والمواصالت تشارك في ورشة 
 الصين -عمل حول الحكومة االلكترونية 

 

شاركت فلسطين ممثلة بالمهندس مهران قوزح من 

والمواصالت والسيد كرمل رحيمي من وزارة النقل 

وزارة العدل والسيد مجدي السقا من وزارة الداخلية في 

ورشة العمل حول الحكومة االلكترونية للدول النامية 

-30الصين في الفترة  –والتي عقدت في مدينة وهان 



وبتنظيم من هيئة وهان  2016-07-20الى  06

( ودعم WRIللبحوث واالتصاالت السلكية والالسلكية)

 من وزارة التجارة في جمهورية الصين...

 

وزارة النقل تشارك في االجتماع الثامن 
 لمجموعة المواصالت

وزارة النقل والمواصالت ممثلة بالمهندس نزيه 

كبها تشارك في االجتماع الثامن لمجموعة عمل 

المواصالت واالتصاالت لللجنة الدائمة للتعاون 

التعاون االسالمي في االقتصادي والتجاري لمنظمة 

 2016/10/26-25تركيا/انقرة في الفترة ما بين 

وتحت عنوان " األمان على الطرق" حيث تم مناقشة 

أسباب حوادث الطرق واستعراض أحوال شبكات 

الطرق وآلية العمل لتقليل هذه الحوادث وصوال ال 

 مناقشة السياسات والتوصيات بالخصوص.

 

ممثلة بمعالي وزارة النقل والمواصالت 
وزير النقل والمواصالت م. سميح طبيلة 
وم.محمد جرادات رئيس سلطة الطيران 
المدني تشارك في المؤتمر الدولي للنقل 

 المستدام في العاصمة التركمنستانية

شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بمعالي 

وزير النقل والمواصالت م. سميح طبيلة وم.محمد 

الطيران المدني تشارك في جرادات رئيس سلطة 

المؤتمر الدولي للنقل المستدام في العاصمة 

 27 -26التركمنستانية عشق اباد في الفترة ما بين 

، وتأتي هذه المشاركة ضمن وفد رفيع  11/2016/

المستوى ترأسه نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، 

وبمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وافريقيا 

ر مازن شامية، والقائم بأعمال سفارة دولة السفي

فلسطين لدى تركمانستان المستشار أول مهند 

 الحموري.

وافتتح المؤتمرالذي تنظمة األمم المتحدة، الرئيس 

قربان غولي بردي محميدوف، واألمين العام لألمم 

المتحدة بان كي مون، بحضور أكثر من مائة وفد من 

مشاركة فاعلة من شتى دول العالم، باإلضافة الى 

منظمات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية، 

ومجموعة من مراكز البحوث والخبراء الدوليين 

 والبنوك الدولية واإلقليمية.

 

ويأتي هذا المؤتمر، في إطار تنفيذ قرار الجمعية 

كانون  22في  70 /197العامة لألمم المتحدة 

تفعيل ، وسيناقش المؤتمرون :2015األول/ديسمبر 

االتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل المستدام الرابط 

للممرات األرضية بين دول العالم، خاصة فيما يتعلق 

منها في الدول النامية الشرقية والغربية من آسيا، 

والحفاظ على األمن البيئي للنقل وتشجيع االقتصاديات 

الخاصة باالستثمار في مجال تخفيف االحتباس 

عاثات الكربونية وتأثيراتها على البيئة، الحراري واالنب

إضافة إلى السالمة الطرقية والتقليل من الحوادث 

المرورية التي تؤدي إلى مقتل ما ال يقل عن مليون 

ً من البشر، خاصةً وأن تحسين  وثالثمائة ألف سنويا

البنية التحتية لهذه الممرات البرية سيخفف من ظاهرة 

ورية على هذه الطرق، الحوادث وتعزيز السالمة المر

 وسيساهم في دفع العجلة االقتصادية لكل العالم.



 

وفي كلمة القاها معالي الوزيرم.سميح طبيلة ، امام 

المؤتمر والذي يناقش قضايا حيوية من شأنها وضع 

سياسات لوضع خطط واستراتيجيات للنقل المستدام 

على جميع المستويات الجوية والبحرية والبرية 

حديدية، ركز فيها انه ال بُدَّ وأن يأخذ بعين والسكك ال

االعتبار أن فلسطين دولة ما زالت تحت االحتالل ، 

واننا في هذا المؤتمر نأمل من مؤسسات منظومـة 

األمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة المعنيـة، 

والجهــات المانحــة المتعــددة ، والقطــاع الخــاص، 

دوليــة، علــى أن تواصل تنسيق والمنظمــات ال

جهودها وأن تتعاون معنا علـى حشـد المسـاعدة الماليـة 

والتقنيـة لبلداننا والضغط على الجانب االسرائيلي 

للرضوخ لجانب الحق والعدالة الدولية مـن أجـل إقامة 

ممرات للنقل والنقل العابر الفلسطيني وفق مبدأي 

 االستدامة والشمول.

وية الفلسطينة تشارك في االرصاد الج
 -23/7دورة تدريبية في األردن للفتره ما بين 

13/8/2016 
 

 

عاد الى ارض الوطن مجموعة من موظفي 

األرصاد الجوية/ وزارة النقل والمواصالت، حيث 

شاركوا في دورة تدريبية على اعمال االرصاد الجوية 

 المختلفة ) التنبؤات الجوية العددية، التنبؤات الجوية

الموسمية ، الرصد الجوي ، تكنولوجيا المعلومات( 

لفترة ثالثة اسابيع وبتمويل من الوكالية اليابانية للتعاون 

حيث قام بتخريج الموظفين م. يوسف  JICA الدولي

ابو اسعد مدير عام االرصاد الجوية ومعالي وزير 

وعطوفة مدير عام  النقل االردني م. يحيى الكسبي

ردنية م. محمد سماوي والسفير االرصاد الجوية اال

 .الياباني في االردن ومدير مكتب جايكا

 

وخالل حفل التخريج القى م. يوسف ابو اسعد مدير عام 

االرصاد الجوية كلمة نيابة عن معالي وزير النقل 

والمواصالت م. سميح طبيله اشاد بالتعاون المشترك بين 

االردن ملكا وزارتي النقل في البلدين الشقيقين ووقوف 

وحكومتا وشعبا مع قضيتنا العادلة في كافة المحافل 

العربية والدولية وفي نهاية التخريج سلم م.يوسف ابو 

اسعد درعا تقديريا الى معالي وزير النقل االردني ودرعاً 

اخر الى سعادة سفير اليابان على دعمهم المتواصل، وقام 

ري الى مدير معالي وزير النقل االردني بتسليم درع تقدي

  عام االرصاد الجوية الفلسطينية.

وزارة النقل والمواصالت تختتم زيارة 
 لتبادل الخبرات مع المملكة االردنية الهاشمية

 

اختتم وفداً فنيا من  28/7/2016الخميس الموافق 
وزارة النقل والمواصالت زيارة لتبادل الخبرات 



ير لالطالع على الية فحص دخان المركبات التي تس
على الطريق ، اذ تم زيارة كل من ادارة ترخيص 

 السائقين
، واالدارة الملكية لحماية البيئة في المملكة االردنية 
الهاشمية وشملت الزيارة االطالع على اجراءات العمل 
الميدانية هناك ، وطرق قياس االنبعاثات والدخان 
الصادر عن المركبات التي تسير على الطريق وقد ضم 

م.نزيه قبها / مدير دائرة الرقابة  ) الفني كالً منالوفد 
االدارية، م.ياسر عودة / مدير دائرة فحص المركبات ، 
م.زياد العتبة / مدير دوريات السالمة على الطرق ، 

أ.عطية مفرح / مدير دائرة الرقابة الفنية ، أ.دعاء /
الصغير / مستشار قانوني مساعد ( ، وتأتي هذه الزيارة 

ع تعزيز قدرات الوزارة في مجال فحص ضمن مشرو
دخان المركبات التي تسير على الطريق ، وذلك في 
اطار تعزيز إدماج البيئة وتغير المناخ الممول من قبل 
الحكومة البلجيكية من خالل برنامج األمم المتحدة 

 .وبالشراكة مع سلطة جودة البيئة UNDP االنمائي

  

ايمان طه الى كما اشارت منسقة المشروع االخت 

ان المشروع يمتد الى مراحل تطبيقية قادمة يكون من 

احد مخرجاتها تسيير دورية سالمة بيئية تقوم بفحص 

دخان المركبات التي تسير على الطريق ، والتأكد من 

صالحيتها الفنية ، لضبط انبعاثاتها والرقابة عليها 

ضمن الحد المسموح به ويأتي ذلك تماشيا مع 

لوزارة الهادفة الى تطوير قطاع نقل صديق استراتجية ا

 . وداعم للبيئة

 

 

 

 

 

الخطوط الجوية الفلسطينية توقع اتفاقية 

 مع شركة مصر للطيران

 

 

بناء على تعليمات معالي وزير النقل والمواصالت 

ورئيس المجلس االعلى للخطوط الجوية الفلسطينية قام 

اتفاقية مع مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية بتوقيع 

مدير عام الخطوط الجوية المصرية لنقل حجاج 

 . المحافظات الجنوبية

 

ونصت االتفاقية على آليات نقل حجاج المحافظات 

الجنوبية. وفي هذا السياق اشاد معالي الوزير وثمن 

دور مصر الشقيقة بتقديم التسهيالت الالزمة التي 

ما قدمتها وال تزال تقدمها للشعب الفلسطيني والسي

 ألهلنا في المحافظات الجنوبية.



 اللجنة التوجيهية العليا للمخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في فلسطين 

(Masterplan)  عمان -تعقد اجتماعها الثالث بالعاصمة األردنية 

 

اجتماعها  (Master Plan) الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في فلسطينعقدت اللجنة التوجيهية العليا للمخطط 

وبحضور ومشاركة أعضائها أ.عمار ياسين وكيل  12/7/2016-11الثالث في العاصمة األردنية عمان في الفترة ما بين 

وكيل وزارة اإلشغال وزارة النقل والمواصالت ، د. على شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، م. فائق الديك 

له إلى م. عبد الرحيم قعدان ممثل وزارة األشغال في اللجنة التوجيهية و م. ياسين أبو  العامة واإلسكان وفريقه المرافق

مدير عام صندوق إقراض وتطوير البلديات، باإلضافة إلى فريق الدعم  –السعود مدير عام الطرق ، د. توفيق البديري 

والمواصالت أ. وليد االسطل مقرر الفريق ، وم. جميل حمادنة عضو فريق متابعة تنفيذ المخطط  الفني من وزارة النقل

الشمولي ، وكذلك االستشاري المكلف بإعداد المخطط ممثلةً بالسيد رواد شوباصي مدير المشروع والفريق المرافق له ، و 

 .( EIB ) ممثل بنك االستثمار األوروبي

رسم رؤية تخطيطية لقطاع النقل والمواصالت في فلسطين بكل مكوناته البرية والبحرية  ويهدف المخطط الشمولي إلى

. حيث ستعمد الوزارة بالشراكة مع كافة الشركاء مستقبالً لتحقيقه على ارض الواقع وفقاَ 2045والجوية لغاية عام 

 .للمراحل الزمنية باال ضفة لبحث سبل توفير التمويل الالزمة لذلك

  

 



وزير النقل والمواصالت الفلسطيني يترأس وفداً للمشاركة في اجتماع تطوير شبكات النقل 
 االورومتوسطية بمدينة روتردام بهولندا 

 

 

شارك معالي وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة وبرفقة عطوفة وكيل الوزارة السيد عمار ياسين وم. 

بمدينة  21/6/2016االعلى للمرور ، في االجتماع الوزاري الذي جرى يوم محمد جرادات الرئيس التنفيذي للمجلس 

روتردام بهولندا، والذي ضم وزراء عن االتحاد األوروبي ودول البلقان وتركيا ومندوبين عن عدد من البلدان المشاركة 

لمتوسط ،حيث كان في وذلك بغرض بحث القضايا المتعلقة بتطوير شبكات النقل والمواصالت في منطقة حوض األبيض ا

 االستقبال مندوبين عن المملكة الهولندية ومندوبين عن السفارة ممثلة بنائب السفير والقنصل .

وأكد معالي الوزير طبيلة خالل كلمته التي القاها في االجتماع  على حق الشعب الفلسطيني باعتباره عضواً أصيل 

ومعتمد في اليوروميد في التنقل بحرية تامة ، وضرورة التطبيق الفعلي والعملي على ارض الواقع لكافة شبكات النقل 

هذه الدراسات مجرد دراسات على الرف ، وان هذا التطبيق ولو  ( وان ال تبقىMaster planوالمشار اليها داخليا ) 

 جزئياً ينعكس إيجاباً على الفلسطينيين ومجمل المنطقة.

ساعة ، وان تكون بأيدي وبإدارة  24وأضاف م. طبيلة على ضرورة فتح كافة المعابر وبشكل متواصل وعلى مدار 

كفل للشعب الفلسطيني هذه الحقوق ، مبينا بأننا شعب نحب ونسعى فلسطينية بحت ، وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التي ت

 لألمن السالم ولتكوين شراكات حقيقية مع كافة األطراف بما يخدم شعبنا الفلسطيني .

ً انه وفي وقت سابق وبتاريخ  تم عقد االجتماع األول للمنسقين الوطنيين وذلك بغرض  20/6/2016ونذكر هنا ايضا

 لخرائط شبكات النقل االورومتوسطية . تقديم شرح واستعراض



وزارة النقل والمواصالت تشارك في 
المرحلة الثانية من مشروع السياسات البحرية 

 .المتكاملة

 

 ،شروع السياسات البحرية المتكاملةامتدادا لم

شاركت وزارة النقل والمواصالت باالجتماع األول 

بكل من للمرحلة الثانية من هذا المشروع ممثلة 

المهندس احمد عمارنة والسيد مجدي غانم ، حيث 

يهدف هذا المشروع لتقريب السياسات البحرية لدول 

حوض البحر المتوسط من اجل النهوض بمستوى 

ر وصوال القطاع البحري الفلسطيني اسوة بدول الجوا

 .الى المعايير األوروبية والدولية في هذا المجال

عقدت اولى اجتماعات هذا المشروع في مدينة 

-5- 21الى  17"توركو" الفلندية في الفترة ما بين 

 .بالتزامن مع فعاليات يوم البحرية االوروبي 2016

 

دولة فلسطين تفوز بجميع اللجان الفنية 
 للهيئة العربية للطيران المدني

 

(  23شاركت دولة فلسطين في اجتماع الدورة ) 

للهيئة العربية للطيران المدني الذي عقد في مدينة جدة 

/مايو  19-18المملكة العربية السعودية خالل الفترة  –

حيث مثل دوله فلسطين المهندس / محمد  2016 /

جرادات رئيس سلطة الطيران المدني ممثالً عن معالي 

طبيله وزير النقل والمواصالت  الوزير المهندس سميح

ً بان دوله فلسطين ترأس الجمعية العامة للهيئة  علما

 العربية للطيران المدني منذ عامين .

وخالل فعاليات هذه الدورة تم االقتراع على ترشيح 

الدول العربية للجان الفنيه للهيئة العربية وهي لجنة 

الجوية السالمة الجوية ولجنة االمن ولجنة المالحة 

ولجنة البيئة وقد فازت دولة فلسطين بعضوية هذه 

اللجان مجتمعة باالضافة الى ذلك فازت دولة فلسطين 

  بعضوية لجنة الرقابة المالية واالدارية على الهيئة .

 

وقد عزز المهندس / محمد جرادات الوجود 

الفلسطيني في الهيئة العربية من حيث تغطية جميع 

لطيران لكوادر الطيران الفلسطينية الدورات المتعلقة با

سواًء على مستوى الخطوط الجوية أو سلطة الطيران 

المدني لرفع كفاءة الكوادر الفلسطينية بجميع 

 تخصصاتها .

وعلى هامش أعمال الجمعية التقى المهندس / محمد 

جرادات بوزير النقل الماليزي الذي أكد بدوره دعم 

طيران والنقل تحديداً ماليزيا لدولة فلسطين في مجال ال

ووجه دعوة لوفد فلسطيني لزيارة ماليزيا واالطالع 

 على المجاالت التي تهم الطيران والنقل الفلسطيني .

وبهذه المناسبة قام وزير النقل المملكة العربية 

السعودية بتقليد دولة فلسطين درع خادم الحرمين 

 الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا على

الجهود التي قامت بها الجمعية العامة برئاسة دولة 

 .السابقفلسطين خالل الفترة 

 



  2016الوزارة داخليا خالل العام فعاليات ونشاطات

 .2016مدير عام الشؤون الفنية أ.سائد موقدي يفوز بجائزة النزاهة عن القطاع العام للعام 

، وفاز  2016في نوفمبر / تم االعالن عن اسماء الفائزين بجائزة النزاهة السنوية التي تقدمها مؤسسة امان الفلسطينة

الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصالت ، وذلك بانه قام  عام القطاع العام االخ سائد موقدي مديرالنزاهة عن  بجائزة 

 .ثائق كادت ان تؤدي الى هدر المال العام ي الوفبالتبليغ عن قضية تزوير 

 

 

وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة  يعقد لقاءاً مع اتحاد مستوردي المركبات 
 المستعملة.

عقد اجتماعاً حول مناقشة وبحث عددا من القضايا واألمور التي تهم قطاع  20/11/2016يوم األحد الموافق 

المستعملة، حيث تم خالل االجتماع الذي حضره الى جانب معالي الوزير السيد سائد موقدي مدير عام مستوردي المركبات 

الشؤون الفنية والسيد محمد النبالي رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد وعددا من أعضاء االتحاد تم بحث سبل تنشيط هذا القطاع 

النقل والمواصالت في فلسطين ، ويلبي احتياجات السوق  ومناقشة آليات العمل فيه وبما يكفل تحديث وتطوير أسطول

 . الفلسطيني والمواطنين من المركبات ذات الجودة العالية وتتوفر فيها كل سبل األمان والراحة

 

 

 



 النقل والمواصالت تطلق حملتها للفحص الشتوي في مختلف محافظات الوطن .

بنشاطها وعمل  2016لفحص المركبات مع بداية شهر اكتوبر /بدأت وزارة النقل والمواصالت حملتها الشتوية 

لتطبيق حملة الفحص الشتوي  بالتعاون المشترك مع شرطة المروردوريات السالمة على الطرق في محافظات الوطن و

 على المركبات .

   

  

 

 مشاركة الوزارة في عضوية اللجان الحكومية :
شاركت وزارة النقل والمواصالت بورشة العمل 

الخاصة "بالرقابة على أداء الحكومة في مجال تطبيق 

االتفاقيات الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" 

ممثلة بكل من السيدة عبير الشوا عضو الفريق الوطني 

ير الدولية المتعلقة باتفاقية حقوق الخاص بإعداد التقار

األشخاص ذوي اإلعاقة/ رئيس وحدة النوع االجتماعي 

و الفريق الداخلي الجابر عض، والسيد انور عبد 

الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ورشة 

والتي عقدت في القرية السياحية /اريحا للفترة العمل 

والتي ضمت ممثلين من  14/11/2016-13من 

فريق الوطني المشارك بإعداد التقرير الدولي من ال

 مؤسسات حكومية وغير حكومية.

 

 

 
 



 وزير النقل والمواصالت يقوم بزيارة ميدانية لمديرية النقل والمواصالت في نابلس

 طبيلة قام وزير النقل والمواصالت المهندس سميح

بزيارة ميدانية لمديرية  6/11/2016 الموافق األحد

النقل والمواصالت في نابلس ، بغرض اإلطالع على 

حسن سير العمل فيها والتأكد بنفسه من كيفية وآلية 

ت لجمهور المواطنين، حيث كان تقديم مختلف الخدما

في استقباله مدير عام المديرية السيد هارون السامري 

 ولفيف من الموظفين العاملين في المديرية.

وفي معرض زيارته استمع الوزير إلى شرح واف 

ومفصل من قبل مدير عام المديرية الى طبيعة عمل 

موظفي المديرية والى مجمل االحتياجات الالزمة 

وخالل الزيارة عبر الوزير عن   العمل. لحسن سير

ارتياحه واعتزازه بأداء وجهود طواقم العمل بالمديرية 

، مشدداً على ضرورة وأهمية دوام التزام كافة 

الموظفين بالعمل في إطار الفريق الواحد والسعي قدماً 

نحو تقديم كل التسهيالت الممكنة للمواطنين وفقاً 

ها ، وصوالً الى تحقيق للقوانين واألنظمة المعمول ب

رؤية وإستراتيجية الوزارة بتقديم أفضل صور الخدمة 

كما حث الوزير على مضاعفة  للجمهور الكريم.

الجهود المشتركة واستمرارية العمل الدؤوب ووقوف 

الجميع كل أمام مسؤلياته ووجباته المنوطة وتعزيز كل 

خالص في العمل بشكل معاني المثابرة واالنتماء واإل

 .تعاون وبناءم

 

 

 

لمقر اإلدارة العامة لألرصاد  وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة يقوم بزيارة ميدانية
 الجوية برام هللا

 

 

 

 



العامة لألرصاد الجوية برام هللا وذلك قام وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة بزيارة ميدانية لمقر اإلدارة 

  .من اجل الوقوف على كافة جوانب العمل فيها السيما مع بداية موسم الشتاء واألمطار

 . وكان في استقبال الوزير طبيلة خالل الزيارة السيد يوسف أبو اسعد مدير عام األرصاد الجوية وطواقم العمل باإلدارة 

طبيلة كلمات الشكر واالمتنان لكافة فرق وطواقم عمل األرصاد الجوية في كافة محافظات  وفي مستهل الزيارة قدم الوزير 

الوطن على المجهودات العظيمة التي تبذلها في كل يوم ، مشدداً على ضرورة استمرار وتعزيز هذه الجهد الحثيث وضمن 

 . يل خدمة مواطننا الكريماإلمكانيات المتاحة وصوالً إلى تحقيق أقصى درجات الدقة والمصداقية في سب

وفي معرض لقائه أيضا بحث الوزير طبيلة مع طواقم العمل في األرصاد الجوية العديد من الموضوعات والقضايا ذات  

كما استمع الى المشكالت والمعوقات التي تعرقل حسن سير العمل فيها والى االحتياجات اللوجستية  ،االهتمام المشترك 

 . ع األرصاد الجوية ورفع مستوى األداء وتحقيق األهداف المرجوةالالزمة للنهوض بواق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( IFC ) النقل والمواصالت تجتمع مع مؤسسة التمويل الدولية
  
  

اجتماعا ما بين  6/11/2016عقد بتاريخ 

الوزارة برئاسة عطوفة الوكيل السيد عمار ياسين 

وحضور منسق مشروع االوريو من الوزارة السيد 

) يوسف دراوشة ( و فريق مؤسسة التمويل الدولية 

((IFC   )برئاسة السيد )ايمانويل نيرنكندي

المسؤول العالمي للمؤسسة والمتخصص في مجال 

 ( PPP) الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

  . والوفد المرافق له

وتم خالل االجتماع االطالع على سير العمل 

وير قطاع النقل بمشروع األوريو ) مشروع تط

ذه المؤسسة العام بالحافالت ( والذي تعمل ه

 . كمؤسسة استشارية للمشروع

وفي هذا السياق أوضح عطوفة الوكيل موقف 
الوزارة من بعض القضايا التي تحتاج الى حسم 
والتي يجب األخذ باالعتبار الوضع الخاص الذي 
نعيشه وضرورة أن تراعي وتتضمن التوصيات 

ايا االجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق النهائية القض

كما وأكد عطوفة الوكيل . بمتطلبات مشروع األوريو

على ضرورة تذليل كافة العقبات إلنجاح هذا 
المشروع وتنفيذه على ارض الواقع ، في سبيل 
تحديث أسطول النقل العام بالحافالت ورفع مستوى 

زيز الخدمة المقدمة للمواطن الكريم وبما يساهم في تع
النقل العام لما له من ميزات تتعلق بتوفير األمان 
للمواطنين وتوفير لهم خدمة بسعر اقل ويحد من 

 التلوث البيئي.

 
 

 

 الشروع بتنفيذ الخطة المرورية بمحافظة نابلس

دوريات السالمة على الطرق وشرطة المرور ،اضافة الى الجهات  شرعت وزارة النقل والمواصالت من خالل

التنفيذية في بلدية نابلس بتنفيذ الخطة المرورية في محافظة نابلس والتي تم اقرارها من قبل بلدية نابلس وبالتعاون مع كافة 

 . الجهات المختصة

ت باالشراف الميداني على حسن االداء والتاكد من وفي هذا االطار تقوم وحدة الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصال

تنفيذ الخطة وفقا للبرامج الموضوعة وصوالً الى قطاع نقل ومواصالت متميز وذو كفاءة عالية . ويوفر للمواطن الكريم 

 .الوقت والجهد معا



 

 

 

 

خيص تعقدان دورة تدريبية االدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع االدارة العامة للتر
 لفاحصي السائقين لنظام حوسبة االمتحانات العملية .

تكنلوجيا المعلومات دورات تدريبية لفاحصي السائقين لنظام حوسبة االمتحانات للحاسوب وعقدت االدارة العامة  

 الى : العملية لرخصة السياقة الشخصية ،حيث يهدف هذا النظام

على الفاحيص بشكل عشوائي وحسب قدرات ودرجات الفاحصين مما يعطي الشفافيه  توزيع االمتحانات العملية .1

 والنزاهة باالمتحانات العملية .

 تدقيق الرسوم الخاصة بالفحوصات العملية وبهدف ضبط االيرادات وتدقيقها. .2

نت رخصة التاكد من صالحية ترخيص مدرسة تعليم السياقه حيث انه يمنع استقبال طلبات االمتحانات اذا كا .3

 رية االمر الذي يضمن تساوي حقوق مدارس تعليم السياق.المدرسة غير سا

فحص سريات وتامين مركبة التدريب لكل امتحان مما يضمن سالمة كل من الطالب والفاحص عند استخدام مركبة  .4

 . التدريب عند حدوث اي حادث طرق ال سمح هللا

احه به لنفس مستوى االمتحان العملي لضمان سير اإلجراءات التأكد من استكمال الطالب لالمتحان النظري ونج .5

 حسب القوانين واألنظمة المعمول بها

 التأكد من صالحية الفحص الطبي للطالب قبل دخوله االمتحان العملي. .6

 

  



دورة تدريبية بعنوان دور الرقابة الداخلية والشكاوى في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة النقل 

 والمواصالت".

  

نظمت وزارة النقل والمواصالت وهيئة مكافحة الفساد دورة تدريبية بعنوان "دور الرقابة الداخلية والشكاوى في تعزيز 

، بحضور كل من رئيس هيئة 28/11/2016-27النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة النقل والمواصالت"في الفترة مابين 

شة ووكيل وزارة النقل والمواصالت االستاذ عمار ياسين ووكيل الوزارة المساعد للخدمات مكافحة الفساد االستاذ رفيق النت

 . المساندة والشؤون القانونية أ.مها صبيح

اكد وكيل وزارة النقل والمواصالت " أ.عمار ياسين "خالل كلمته االفتتاحية لهذه الدورة على ضرورة محاربة الفساد 

اذ االجراءات الالزمة للوقاية منه واجتناب الشبهات، ورحب بالشراكة بين هيئة مكافحة بكافة اشكاله والتحري عنه واتخ

الفساد ووزارة النقل و المواصالت في القطاعات التالية ) قطاع الترخيص، النقل على الطرق، الشؤون الفنية( وعبر عن 

لتحقيق الهدف المنشود لتعزيز مبادئ الشفافية كما عبر عن أمله من كال الفريقين  .أمله باالستفادة من مثل هذه الدورات

من جانبه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد األستاذ رفيق النتشة إلى أن هذه الهيئة   والنزاهة في كافات القطاعات الفلسطينية

سطيني تحكمها هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي ليست حزبية وال عشائرية وانما موجودة لكل الشعب الفل

القوانين الناظمة وتنحاز الى الشعب الفلسطيني المناضل والمقاوم لالحتالل عبر مالحقة الفاسدين، والتعاون مع كل 

 . .المواطنين الغيورين على مصالح الوطن والشعب

كافحة الفساد وذلك وبدورها قدمت أ.مها صبيح " ملخصاً بأهداف هذه الدورة التي تأتي تنفيذاً لإلستراتيجية الوطنية لم

ضمن االتفاقية الموقعة ما بين الهيئة والوزارة، وأكدت على ضرورة العمل سويا يداً بيد لمحاربة الفساد بكافة أشكاله 

  .وعناصره

وتخلل هذه الدورة العديد من أوراق العمل، ومنها الجانب القانوني الذي سلط عليه الضوء رئيس قسم الدراسات 

أسامة السعدي في هيئة مكافحة الفساد، تضمنت اإلطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، التشريعية االستاذ 

وتفسيرات القانون، ال سيما ما يتعلق بجرائم الفساد واألشخاص الخاضعين ألحكام القانون باإلضافة إلى االختصاصات 

والبالغات المقدمة، كما تناولت االبالغ والشبهات  والصالحيات واإلجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى

بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغون والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد 

والمواصالت انطالقا  تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات بالتعاون مع وزارة النقل .وصوالً إلنفاذ القانون

من مبدأ تعزيز الشفافية والنزاهة في األداء الحكومي وتنفيذاً لمذكرة التعاون المشتركة ما بين وزارة النقل والمواصالت 

وهيئة مكافحة الفساد في توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة 

 صة بقطاع النقل والمواصالت ودليل إجراءات عمل الوزارة وتنفيذاً لخطة العمل لهذه االتفاقية.التشريعات الخا

 

 



 . وزارة النقل والمواصالت تجري القرعة على ترخيص مدارس سياقة جديدة

داخل تم اجراء عملية القرعة بين الطلبات المتقدمة والمستوفية للشروط للحصول على ترخيص مدرسة سياقة جديدة 

وبحضور فريق من الوزارة ، أ. هارون السامري ، أ. ذياب المصري ، أ.  27/10/2016محافظة قلقيلية يوم الخميس 

 . سهر حمدان ، أ. خالد فرعوني ، أ. عدي غشاش

 .كما وحضر القرعة رئيس نقابة اصحاب مدارس السياقة أ. لؤي االشقر والمتقدمين للقرعة والمنطبقة عليهم الشروط

وفي نهاية القرعة تم   . الفرص تحقيق الشفافية والنزاهة وتكافؤ اجراء عملية القرعة وفق االليات المتبعة وفي اطاروتم 

 الرحمن محمد مجد"وعلى مسامع الحضور اعالن الفائز بالقرعة وهو السيد "عبد 

 

 

المهن والمنشآت التي النقل والمواصالت وبالتعاون مع شرطة المرور تؤكد استمرار حملتها للرقابة على 

 .الوزارة وعلى المركبات المشطوبة وغير القانونية اتشرف عليه

 



ير خالل تطبيق خططها وبرامجها لضبط قطاع النقل واتخاذ االجراءات الالزمة للحد ومعاقبة كل من يسلك الطرق الغ 

وكذلك  رقابية على كافة المهن والمنشات التي تشرف عليها بحملةالنقل والمواصالت  وزارة قانونية في مجال النقل، قامت 

إيقاف عدد من شركات استيراد المركبات المستعملة لمدة شهر لعدم  ،حيثفي األونة األخيرة المركبات غير القانونية 

،وان التزامها بوضع لوحات تمييز إثناء سير المركبات التابعة لها ولحين قيامها بتصويب أوضاعها وفق األصول 

  . ملتزمة بالنظامالغير المرخصة وغير خصوص قد طالت إغالق بعض المعارض إجراءات الوزارة الصارمة بال

حالتين لمركبات من نوع خصوصي تعمل كمركبات تأجير ومؤجرة لصبية قصَّر ودون السن  كما تم خالل الحملة ضبط

تخاذ المقتضى القانوني بهذا الصدد . كما تم ضبط مركبات القانون لقيادة المركبات، وتم إحالة القضيتين الى القضاء ال

 . عمومية بحموالت زائدة واتخاذ اإلجراء القانوني

كما تشير الوزارة بأنها ستقوم خالل حملتها المتواصلة بمراقبة أداء وعمل مغاسل السيارات والتي تشرف الوزارة على 

  . ت المنظمة لها وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامترخيصها للتأكد من التزامها بكافة الشروط والتعليما

واهابت الوزارة في هذا السياق ضرورة إسراع أصحاب المهن والمنشآت على تصويب أوضعها ان اقتضت الحاجة 

غير مسروقة وتصويب أوضاع المركبات  والتأكيد على ضرورة التزام المواطنين بعدم اقتناء أية مركبات مشطوبة أو

 .المسجلة في سجالت الوزارة ومديرياتهاقانونية وال

 

 ورشة عمل تدريبية للفريق الداخلي لمشروع األوريو في مقر الوزارة

 

عُقدت ورشة عمل تدريبية بمقر الوزارة للفريق الداخلي لمشرع االوريو )مشروع تطوير الحافالت ( وذلك من قبل 

أمبر فروخت" وبمشاركة المستشار المحلي للمشروع وفريق من المستشارة االجتماعية والبيئية المستشارة الهولندية " 

 . اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

( التعرف على كيفية وآلية االتصال 9/2016/ 27ـ26وتم خالل الورشة والتي استمرت على مدى يومين متواصلين )

بتحديد الفئات المستفيدة أو المتضررة من مخرجات والتواصل مع الشركاء المعنيين بهذا المشروع وبحث السبل الكفيلة 

  وتطبيقات هذا المشروع على ارض الواقع.

 

 

 



 

خالل لقاء صحفي لعطوفة وكيل الوزارة السيد عمار ياسين مع صحيفة الحياة الجديده في ملحقها " حياة 

 " قطاع النقل ومستقبله في فلسطين  ث فيه عندح" والذي توسوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معالي الوزير يترأس اجتماعا للمجلس األعلى إلدارة الخطوط الجوية الفلسطينية .

اجتماعا للمجلس األعلى إلدارة الخطوط الجوية الفلسطينية يوم االربعاء  الوزير المهندس سيمح طبيلة معالي ترأس

 . وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام 10/8/2016

 

 

 

 مسبوقة للرقابة على أداء وعمل مهن المواصالت والمنشآت الغير المواصالت تؤكد استمرار حملتها النقل و

نظمت الوزارة حملة تفتشيه للمنشات التي تشرف عليها وذلك للحد من كل مظاهر المركبات غير القانونية والمشطوبة 

 . والمسروقة

السيد الوزير المهندس سميح طبيله وبإشراف مباشر من اإلدارة واستكماالً لهذه الحملة والتي تجري بناء على تعليمات 

العامة للرقابة الداخلية بالوزارة فقد بدأت حملة واسعة النطاق لدوريات السالمة على الطرق في محافظة جنين ، ومعززة 

موصول وتقديرها تقدم لها الوزارة شكرها ال بالقوات المشتركة )قوات الشرطة الخاصة وقوات األمن الوطني ( والتي

وامتنانها على جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب جنباً إلى جانب مع دوريات السالمة على الطرق التابعة للوزارة وصوال إلى 

تحقيق األهداف المنشودة للحملة والرامية إلى تكريس واقع قطاع نقل ومواصالت آمن وملتزم بكافة شروط السالمة العامة 

 .ركبات المشطوبة والمسروقة وغير القانونيةوخال من كل مظاهر الم

 



كما وتؤكد الوزارة بأنها ماضية في حملتها في محافظة جنين وفي محافظات الوطن وبوتيرة متصاعدة حتى يتم فرض 

سيادة القانون في كل المجاالت والمناحي المرتبطة بواقع قطاع النقل والمواصالت في فلسطين . وتدعو المواطنين الوقوف 

كٌل إمام مسؤولياته وواجباته للحفاظ على سالمتهم وأمنهم وتعزيز من دورهم الفاعل في االلتزام بتصويب أوضاع مهن 

المواصالت والمركبات غير المرخصة من قبل أصحابها وفق الشروط والتعليمات الصادرة بالخصوص ، ودورهم في عدم 

لطرقات ومساهمته في زهق أرواح المواطنين.فضال عن اقتناء مركبات مشطوبة او مسروقة لخطورة سيرها على ا

 . الخسائر المادية واآلثار السلبية األخرى

 2015ائية لمختلف خدماتها للعام :النقل والمواصالت تنشر بيانات إحص

أصدرت وزارة النقل والمواصالت ــــ اإلدارة 

تخطيط والدراسات ) دائرة اإلحصاء العامة لل

السلسلة الخامسة من التقرير اإلحصائي السنوي  ( 

حول عدد من الخدمات المتعلقة بعملها  2015للعام 

وذلك في إطار جهودها في توفير ونشر بيانات 

ومعلومات تساهم وتساعد راسمي السياسات في 

المؤسسات العامة والخاصة في التخطيط األمثل 

 . لى معلومات وإحصائيات سليمةوالمبني ع

وفي هذا السياق اوضحت االخت غادة الوحيدي 

مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة بان هذه 

المنشورات والبيانات اإلحصائية تعد بمثابة اللبنات 

والقواعد األساسية الراسخة نحو بناء وإعداد الخطط 

لوسائل اإلستراتيجية ، وأنها ايضاً تعتبر من األدوات وا

التي تساهم في رسم السياسات العامة الهادفة الى 

تطوير وتنظيم كافة أطر العمل بالوزارة وصوالً الى 

 . تحقيق أهدافها المنشودة

علماً بان التقارير اإلحصائية المقدمة تتناول أطوال 

الطرق ، وعدد وسائل النقل المستخدمة على هذه 

ية الطرق بمختلف انواعها الحكومية والخصوص

والتجارية والسياحية والعمومية ، وكذلك السائقين 

إضافة الى إحصاءات لشركات الحافالت ومكاتب 

التكسي وأعدادها والمركبات العاملة ومجرى خطوط 

، وايضا توضح وتشير الى عدد   السير الخاصة بها

 . من الخدمات التي تقدمها الوزارة

 روفي ذات السياق بينت الوزارة في هذا التقري

ة ، حيث تم تسجيل اإلحصائي عددا من النتائج الرئيس

ي ارتفاعا في نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحل

ة ايضاً تحدثت عن زيادة . إضافة الى ان النتائج الرئيس

او تدني في مجال الخدمات المرتبطة بالوزارة كمهن 

المواصالت ، ومدارس السياقة ، واستيراد المركبات ، 

المرورية ، رخص السياقة ، المخالفات  والحوادث

 ..… المرورية



وفي نهاية التقرير اإلحصائي أوضحت الوزارة 

بأنها قد خرجت بمجموعة من التوصيات وتعمل على 

األخذ بها ضمن اإلمكانيات المتاحة بغرض االرتقاء 

بواقع قطاع النقل والمواصالت الفلسطيني . ولمزيد من 

حة االلكترونية للوزارة التفاصيل يرجى مراجعة الصف

لالطالع على التقرير االحصائي والتحليل الخاص به.، 

ونشر التقرير عبر الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة 

النقل والمواصالت 

  WWW.mot.gov.psالفلسطينية

 

 مع مسئولي مهن المواصالت ومنتجات المرور .وزارة النقل والمواصالت تعقد اجتماعا 

مع مسؤولي مهن  اجتماعا عام المهندس فاروق عبد الرحيمال هامديرب عقدت االدارة العامة للتراخيص ممثلة

الى تطوير وتوحيد إجراءات العمل في المديريات وصوال لخدمات  االجتماعهدف هذا و .المواصالت ومنتجات المرور

 ا.مميزة ومتطورة لمتلقيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016وزير النقل والمواصالت يفتتح معرض فلسطين للسيارات الجديدة "موتوركس "

 

افتتح معالي الوزير م. سميح طبيلة معرض 

فلسطين للسيارات الجديدة وخالل كلمة االفتتاح التي 

عن حرص الوزارة  فيها اعرب ه والتيالقاها معالي

على تشجيع وتعزيز االستيراد المباشر ، ومؤكداً ان 

هذا األمر ينطوي في إطار سياسات ورؤى الوزارة 

نحو تحديث وتطوير أسطول النقل والمواصالت ليكون 

ً الى جنب أسطوال واعداً وآمناً وصد ً للبيئة ، وجنبا يقا

نحو إحداث نقالت نوعية مستمرة ومتواصلة وتصب 

في تطوير كافة المناحي والمجاالت المرتبطة بواقع 

تساهم بشكل  و قطاع النقل والمواصالت في فلسطين

فاعل في دعم وتقوية االقتصاد الوطني الفلسطيني ، 

 .ورديفاً حقيقيا نحو تحريك عجلة هذا االقتصاد 

 

 النقل والمواصالت واألوقاف توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

 

وقع وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة وسماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية 

 . هـ وذلك في مقر وزارة األوقاف1437م  2016حافظات الجنوبية ) قطاع غزة ( لعام اتفاقية نقل حجاج الم

وأعرب معالي الوزير المهندس طبيلة عن سعادته لتوقيع هذه االتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين وتقديم األنسب لهم من 

 . خالل التعاون مع وزارة األوقاف لنقل حجاج قطاع غزة الداء هذه الفريضة

 320أو ايرباص  737طبيلة " انه ومن خالل الخطوط الجوية الفلسطينية تم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ .م وقال

 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفير كافة سبل الراحة واألمان لحجاج بيت هللا

 ." الحرام



 2016-2015النقل والمواصالت تكرم متقاعديها لألعوام 

 

قام وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة وبحضور عدد من المدراء العامون ، ورؤساء الوحدات ولفيف من 

الموظفين بتكريم متقاعدي الوزارة خالل حفل بهيج نظمته اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم وأقامته صباح يوم 

  . رام هللا /مواصالتالنقل والرية في مقر مدي 2/6/2016الخميس الموافق 

وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيله يستقبل مدير عام االرصاد الجوية االردنية م. محمد سماوي 

  بمقر مكتبه برام اهلل

 

 استقبل معالي وزير النقل والمواصالت م.سميح طبيلة في مكتبه مدير عام االرصاد الجوية االردنية حيث

جملة من القضايا والمسائل ذات االهتمام المشترك والتأكيد على استمرارية التعاون وتبادل الخبرات في مجال تم بحث 

 . األرصاد الجوية

حضر اللقاء كل من المهندس يوسف ابو اسعد ، أ. شادن زغلول ، أ. ايمن شقير ، أ. انور ابو الهيجا ، أ. منذر الزغبي 

في نهاية اللقاء سلم مدير عام االرصاد الجوية االردنية لمعالي  اد الجوية االردنيةمن االرصاالدارية مدير الشؤون  /

الوزير المهندس سميح طبيله درع تقدير من االرصاد الجوية االردنية تعبيراً له عن معاني الود والتقدير ، وعن مدى متانة 

 . العالقات الثنائية الفلسطينة االردنية



 

 

 وكيل الوزارة السابق د.علي شعثالنقل والمواصالت تكرم 

قام معالي الوزير وبحضور وكيل الوزارة ولفيف من المدراء العموم والموظفون بتكريم وكيل وزارة النقل 

، وتهنئته بالمنصب من خالل احتفال نظمته االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم والمواصالت السابق د.علي شعث 

، وكان د.علي شعث وكيال لوزارة المواصالت لما يزيد عن عشرة اعوام مضت ، الصناعية " الجديد " رئيس هيئة المدن

 . واشرف على كثير من المشاريع المستدامة والجوهرية لقطاع النقل المواصالت

 

 

 

 



معالي الوزير المهندس سميح طبيله خالل مشاركته في افتتاح فعاليات اسبوع المرور العربي تحت 
 . "بتهمناشعار "سالمتك 

 

 

 

وزارة النقل والمواصالت تشارك بورشة العمل " طبيعة عمل المكتب االعالمي االمريكي في مناطق 
  االزمات

 

شارك ممثلو عن وزارة النقل والمواصالت ) االخ ايمن شقير  

الناطق االعالمي باسم الوزارة ، واالخت خديجة ابو الحاج / /

عالم ، واالخ رأفت الظاهر مدير دائرتي العالقات العامة واال

مدير عام التدريب والتطوير( بورشة العمل التي عقدتها وزارتي 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة اإلعالم وبالتعاون مع 

القنصلية األمريكية في القدس  في ورشة عمل لإلطالع على 

لعامة واإلعالم في القنصلية االميركية آلية عمل العالقات ا

بمشاركة اإلدارات العامة للعالقات العامة واإلعالم في 

الوزارات والمؤسسات الحكومية واألمنية لالستفادة من تجربة 

 .القنصلية األمريكية في هذا المجال

حيث افتتح هذه الورشة وكيل وزارة االتصاالت م. سليمان زهيري ووكيل وزارة اإلعالم د. محمود خليفة والسيد 

القنصل الثقافي واالعالمي االميريكي باالضافة الى الناطق باسم القنصلية االميركية السيد كاليتون  ريتشارد بونجان

 .الديرمان 

 

 



مع رئيس وأعضاء الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين )  المهندس سميح طبيلة يجتمع
 بكرامة(

 

 

وزير النقل والمواصالت المهندس سميح التقى 

رئيس وأعضاء الحملة  24/4/2016طبيله بتاريخ 

وخالل  .(  الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين ) بكرامة

اللقاء أكد  معالي الوزير جاهزية الوزارة بتقديم كل 

الدعم والمساندة في إطار اختصاصها ودورها بهدف 

السفر وتسهيل التخفيف من معاناة المواطنين أثناء 

حركتهم وتنقلهم من خالل المطالبة بتمديد العمل على 

وأضاف الوزير طبيلة  .ساعة باليوم 24الجسر ل 

بضرورة تشكيل نواة صلبة من خالل توحيد كافة 

الجهود والمواقف ، ووضع آليات عمل مبنية على 

متابعة وإصرار من اجل الضغط على الجانب اآلخر 

عبي واإلعالمي إلزالة كافة عبر التحرك الرسمي والش

العراقيل التي تشكل أداة ومسبب لمعاناة المواطنين 

 . أثناء السفر

كما تمحور اللقاء حول بحث ومناقشة جملة من 

الموضوعات ذات العالقة واستعراض ألبرز 

االنجازات والتطورات الحاصلة بهذا االتجاه ، إضافة 

حسن إلى مناقشة المشكالت والعراقيل التي تعترض 

سير وسفر المواطنين ، وإيجاد حلوال خالقة تكون 

بمثابة األسس والقواعد التي يتم وفقها بناء الجوانب 

 .المتعلقة بتنفيذ العمل

وبدوره شكر طلعت علوي رئيس حملة ) بكرامة ( 

الوزير طبيلة على تفاعله وتعاونه البناء في سبيل 

ة تحقيق مطالب الحملة والوصول إلى حلول تكون كفيل

بتحسين ظروف السفر للموطن الفلسطيني وتكون بأقل 

 . تكلفة وجهد

وتم االتفاق على قيام الوزارة بمراسلة ومخاطبة 

كافة الجهات واألطراف ذات االختصاص لتلبية 

وتحقيق األهداف المرجوة ، وتشكيل لجان وفرق عمل 

مشتركة للعمل بشكل دوري ومستمر إليجاد معالجات 

ا والمسائل المتعلقة بتحسين ظروف عملية لكافة القضاي

 . السفر للمواطنين

 

 

 



 النقل والمواصالت ترخص أول مطعم متنقل في فلسطين

 

 

 وافقت وزارة النقل والمواصالت ـــ اإلدارة العامة

لسلطة الترخيص ـــــ على ترخيص أول مطعم متنقل 

في فلسطين ، كخطوة تهدف من خاللها الوزارة إلى 

تسهيل إجراءاتها وتقديم خدماتها بشكل نوعي ومتميز 

 . وبما ينسجم مع القوانين واألنظمة المرعية

وأشار المهندس فاروق عبد الرحيم/ مدير عام 

يص مركبة سلطة الترخيص في هذا المجال بأن ترخ

كمطعم متنقل وألول مرة في فلسطين يأتي للخروج عن 

النمط التقليدي في ترخيص وسائط النقل ال سيما 

استخدام  المركبات منها ، حيث أن العادة قد جرت إلى

المركبات في نقل الركاب والبضائع فقط ، وفي هذه 

الحالة قامت الوزارة بتسخير إجراءاتها لتوفير 

  . ن خدمات تنمويةتراخيص إضافية لمه

وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة إضافة إلى 

كونها خروجا عن النمط المألوف ستؤدي الى إيجاد 

فرص عمل إضافية للمواطنين الفلسطينيين في ظل هذه 

الظروف االقتصادية الصعبة ، واألمر الذي ينعكس 

 . أيضا إيجابا على االقتصاد الفلسطيني

ترخيص هذه الخدمة  وأضافت الوزارة بأن نتائج

سيعود بالنفع على شرائح وفئات كبيرة من المواطنين 

وخاصة طالب المدارس والجامعات من خالل تلبية 

 . احتياجاتهم ومتطلباتهم في أماكن تواجدهم

 

 

وتذكر الوزارة أيضا أنها وضعت ضوابط لعملية 

الترخيص لهذا النوع من خالل فحص هذه المركبات 

ابقتها للمعايير الصحية والبيئية ، والتأكد من مدى مط

إضافة إلى أخذ الموافقات الالزمة من الجهات ذات 

 . العالقة

وان سعي الوزارة متواصل ومستمر في إحداث نقالت 

نوعية في مجال خدماتها المقدمة للجمهور الكريم ، 

وأنها تبذل قصارى جهدها وضمن إمكانياتها المتاحة 

 . لمواطنينوصوال إلى تحقيق خدمة أفضل ل

 

 

 

 

 



 ((24FMاالدارة العامة للعالقات العامة واالعالم تقوم بزيارة الذاعة 

 

، وضمن تطبيقها 12/4/2016الثالثاء الموافق 

العامة للعالقات العامة للخطة االعالمية، االدارة 

( وبحث اهم  (24FMواالعالم تقوم بزيارة الذاعة 

المواضيع التي من الممكن تناولها اعالميا ، وعن اهم 

القضايا التي تعني المواطن وتم طرح العديد من 

االفكار التي من الممكن تطبيقها في المستقبل مع االخ 

لزيارة ايهاب الجريري المدير العام للمحطة ، وقام با

كل من االخت / شادن زغلول مدير عام االدارة ، 

واالخ ايمن شقير نائب المدير العام والناطق االعالمي 

ائرة باسم الوزارة ، واالخت / خديجة ابو الحاج مدير د

 .العالقات العامة والخارجية

 

 

  ينظم رحلة بعنوان "خليت سيارتي بالبيت ومتل الباص ما لقيت" المجلس االعلى للمرور

 



نظم المجلس االعلى للمرور برئاسة المهندس محمد جرادات الرئيس التنفيذي وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة ووزارة 

" خليت تحت عنوان  السياحة ووزارة الزراعة رحلة بيئية توعوية تتضمن انشطة ارشادية لتعزيز ثقافة السالمة المرورية

وذلك بهدف تشجيع المجتمع المحلي الستخدام التنقل الجماعي  سيارتي بالبيت ـــــــــــــــــــ ومتل الباص ما لقيت "

 .وممارسة السلوكيات المرورية السليمة اثناء استخدام النقل العام

المجلس االعلى للمرور ان فكرة هذه الرحلة اشار المهندس ناصر ابو شربك مدير عام العالقات العامة في  ومن جانبه

جاءت بالتكامل مع المؤسسات الشريكة بهدف الوصول الى عمل توعوي متكامل في مجال البيئة والسياحة والتوعية 

المرورية وترسيخ اهمية الحفاظ على الزراعة والتعرف على جمال البيئة من خالل تنفيذ انشطة توعوية ترفيهية خارجة 

 .الروتينيعن النطاق 

 

شخص من اولياء امور وطالب وتم خالل الرحلة التعرف على العديد من المناطق  100وقد ضمت الرحلة ما يقارب 

االثرية باالضافة الى ارشادات حول كيفية الصعود والنزول من الباصات والتصرفات السلوكية السلية اثناء التنقل من مكان 

 . يير الطريق من ارصفة وممرات مشاة واشارات ارشاديةلمكان من حيث االستخدام السليم لمعا

وفي ذات السياق ذكر المهندس ابو شربك ان الرحلة شملت منطقة عطارة ودير غسانه ودير ابو مشعل وبتللو واكد باننا في 

عية المرورية المجلس االعلى للمرور سنقوم بتنفيذ انشطة توعوية ترفيهية دورية بحيث نخرج عن النطاق الروتيني في التو

 . وشكر بدورة اتحاد شركات الباصات على دعمة لهذه الفعالية

من جانبها اشادت المهندسة سائدة شعيبات مديرة في سلطة جودة البيئة بهذا النشاط وذكرت اننا وباقي الوزارت 

بارها التجربة االولى من الشريكة سنقوم بتنفيذ انشطة مماثلة لما كان لهذه الرحلة من صدى ايجابي على المشتركين باعت

 . نوعها والتي اشتملت على عدة انشطة متكاملة

 

 

 

 

 



 

 وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيله يزور مدينة روابي

قام وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيله 

بزيارة مدينة روابي برفقة  10/4/2016صباح األحد 

وطاقم من الوزارة ، عطوفة وكيل الوزارة أ. عمار ياسين 

حيث كان في استقبالهم المهندس بشار المصري رئيس 

في  مجلس إدارة مسار العالمية والمطور لمدينة روابي

مستهل الزيارة قام الوزير بجولة تعرفيه للمدينة بهدف 

االطالع على أخر تطورات هذا المشروع الوطني الكبير. 

السكنية حيث تم التعرف على مرافقه العامة والوحدات 

  ة ، والمراكز التجارية فيه.وطبيعة البنية التحتي

وأكد الوزير طبيله على أهمية هذا المشروع وأثنى على 

كافة الجهود الحثيثة والمبذولة في سبيل انجازه وإنجاحه ، 

مشيرا إلى انه يقع ضمن المواصفات العالمية ووفق مخطط 

التحية  تنظيمي مدروس يشمل أهم المرافق العامة والبنية

المتطورة ويساهم بشكل واضح في خلق بيئة حيوية في 

ً لالقتصاد  ً حقيقيا المنطقة وتعد مثل هذه المشاريع رديفا

  . الفلسطيني

بدوره شكر السيد بشار المصري معالي الوزير طبيلة على 

هذه اللفتة والزيارة الكريمة ، مؤكدا بأنها تأتي في إطار تقديم 

د يساهم في تطوير وترسيخ صمود الدعم والمساندة ألي جه

 . هذا الشعب

كما تطرق الطرفان إلى بحث مجاالت التعاون المشترك 

واستعراض البرز التحديات التي يواجهها هذا المشروع ، 

وبحث الجوانب المتعلقة بالمواصالت وإمكانية مساهمة 

الوزارة في تأمين حركة تنقل سكان المدينة بشكل سهل وسلس 

ى مناقشة أمور تتعلق بشبكات الطرق ودور ، باإلضافة إل

 . الوزارة في ذلك

 
 

 

 



 اجراءات وقائية لتفعيل مبادىء النزاهة والشفافية ألربع قطاعات هامة بالنقل والمواصالت
 (النقل العام ، الترخيص ، الشؤون الفنية والنقل الحكومي)

 

عدة ورش عمل ودورات تدريبية حول مفاهيم  2016مدار العام بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد عقدت الوزارة على 

الفساد وشبهاته ، وكيفية التبليغ عنه والتعامل مع الحاالت والكشف عنها ، وأوضح المشاركون خالل ورش العمل  التي 

الوقائية الالزمة  نفذتها ونظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة النقل والمواصالت مجموعة االجراءات والتدابير

لتعزيز الشفافية في هذا القطاع،والتي تمخضت بضرورة العمل على رفع درجة الوعي الكافي لدى كافة العاملين في قطاع 

 النقل والمواصالت لمكافحة الفساد ودرء خطر هذه اآلفة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.

 

بالوزارة تجتمع مع وحدة المراسم في وزارة الخارجية االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم 
 الفلسطينية.

جانب من اجتماع االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم مع وحدة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية من اجل 

ات العامة واالعالم في تفعيل قسم البروتوكول ومأسسة العمل فيه وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع رؤية االدارة العامة للعالق

 ر العمل خاصة في مجال البروتوكولتطوي

 

 

 



  " تنظيم دورة تدريبية لموظفي وزارة النقل والمواصالت بعنوان "مختبر الكترونيات المركبة
 

قامت الشركة المتحدة للسيارات بتنظيم دورة 
وزارة النقل والمواصالت بعنوان تدريبية لموظفي 

ساعة  36ة " وذلك بواقع "مختبر الكترونيات المركب
 .تدريبية

 

تأتي هذه الخطوة انسجاما مع رؤية الوزارة نحو 
زيادة الخبرات الفنية لكوادر العمل بالوزارة وتطوير 
ً بغرض ترسيخ الشراكة الحقيقية ما بين  االداء وايضا

وتعزيز واستمرارية التعاون القطاعين العام والخاص ، 
 . بينهما

وسوف تسخر المعلومات الجديدة والخبرات المكتسبة 
 .لخدمة قطاع النقل والمواطن الفلسطيني

 

دورية المجلس األعلى للمرور بالتعاون مع محافظة رام هللا والبيرة يكرم مجموعة من السائقين و
 السالمة على الطرق وشرطة المرور

 

قام م.محمد جرادات الرئيس التنفيذي للمجلس 
محافظة رام هللا والبيرة د.ليلى غنام األعلى للمرور و

بتكريم كوكبة من السائقين ودورية السالمه على 
الدائهم المميز في مبادرة الطرق وشرطة المرور وذلك 

 . من لجنة المرور الفرعية في محافظة رام هللا والبيرة

 

وحضر التكريم م.جمال شقير ومقدم فؤاد أبو 
عرقوب ونقابات السائقين وأصحاب مكاتب التكسي 
ومثلهم رضوان حسين ونقابة أصحاب شركات 
الباصات ومثلهم ا.عبد هللا الحلو ،وأعضاء لجنة 



 محافظهالمرور في ال
وأكد حمدان البرغوثي رئيس لجنة المرور أن هذا 
التكريم جاء لتحفيز السائقين لاللتزام بأنظمة المرور 

ذ القانون من شرطة وآدابها وتشجيع المشرفين على تنفي
 ودورية السالمة

 

 

 

وبالتعاون مع شرطة المرور تستمر في الجولة الميدانية بهدف  النقل والمواصالت وبحضور النقابة
 متابعة تشغيل عداد التعرفة في مركبات السفريات الخاصة

 

 

 

 

االداراتان العامتان للعالقات العامة واالعالم والتدريب والتطوير تبحثان سبل التعاون المشترك مع 
 الممثلية الهندية

للعالقات العامة واالعالم والتدريب والتطوير مع طاقم من الممثلية الهندية يوم االثنين ن اجتمعت االدارتان العامتا
في مكتب الممثلية الهندية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ما بين دولة فلسطين وجمهورية الهند  21/3/2016الموافق 

 . في مجال تطوير قطاع النقل والمواصالت

 

 



 مع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد بّراكالوزير سميح طبيلة يجتمع 

 

في مقر مكتبه برام هللا القائم  17/3/2016التقى وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة يوم الخميس الموافق 
العامة والوزارة بأعمال النائب العام الدكتور احمد بّراك ، وتمحور اللقاء حول بحث سبل التعاون والشراكة ما بين النيابة 

وتعزيز مبدأ سيادة القانون ، ومناقشة عددا من القضايا والمسائل التي من شأنها ان تدفع وتساهم في تسهيل إجراءات 
 . وآليات العمل

وثمن الوزير طبيلة تعاون ومرونة الدكتور احمد البراك في االستجابة لكافة طلبات الوزارة بما ينسجم مع األصول 
ً لمقتضيات المصلحة القانونية المع مول بها ، والتأكيد على ضرورة استمرارية االتصال والتواصل ما بين الطرفين تحقيقا

  . العامة

 

 الوزير طبيلة يستقبل السفير الهندي لدى دولة فلسطين

 

 

 

في استقبل وزير النقل والمواصالت م. سميح طبيلة 
سعادة  01/03/2016مقر مكتبه برام هللا يوم الثالثاء 

السفير الهندي لدى دولة فلسطين السيد ماهيش كومار، 
حيث تم بحث سبل التعاون ما بين البلدين في عدد من 

 . المجاالت والقضايا المشتركة

 

لة بسعادة في مستهل اللقاء رحب الوزير طبي
للدور الفاعل ، وعبر له عن اعتزازه وامتنانه السفير

للهند الصديقة في دعم قضية الشعب الفلسطيني لدى 
المحافل الدولية لنيل حقوقه العادلة والتأكيد على عمق 

  . ية وتعزيزهاالعالقات الثنائ



 

بدوره قدم السفير الهندي الشكر والتقدير لمعالي 
الوزير على حسن وحفاوة االستقبال ، مؤكداً حرص 
واهتمام بالده على مواصلة تقديم كل الدعم والمساندة 

للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت وفي مقدمتها دعم 
 . قضيته العادلة وحقه في تقرير المصير

سين عطوفة وكيل حضر اللقاء كل من : أ. عمار يا
الوزارة ، أ. شادن زغلول مدير عام العالقات العامة 
واإلعالم ، أ. خديجة ابو الحاج مدير العالقات العامة 
والعالقات الخارجية ، أ. محمد ابو شمسية مسؤول 

 . العالقات العامة في مكتب تمثيل الهند لدى فلسطين

 

 وزارة النقل والمواصالت تطلق باقة من الخدمات االلكترونية الجديدة

وزارة النقل والمواصالت تطلق باقة من الخدمات االلكترونية الجديدة من ضمنها موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة 
قل و المواصالت بالتسهيل على المواطنين لإلطالع على باقة الخدمات و االعالنات و تماشيا مع استراتيجيات وزارة الن

 .االخبار المتنوعة التي تصدر عن الوزارة بيسر وسهولة

من  Android كما انها اطلقت تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية و االجهزة اللوحية التي تدعم العمل على نظام
 .”Play store“ خالل متجر جوجل للتطبيقات

ويتيح الموقع الجديد اسلوب اسهل و اقرب للمستخدمين في الوصول الى اهم االخبار و االعالنات كما يسهل الية 
الوصول للخدمات االلكترونية المتاحة من قبل وزارة النقل و المواصالت، كما انه يراعي التطور التكنولوجيا و تحديثاتها 

جهزة الحاسوب و الهواتف الذكية و االجهزة اللوحية وكافة روابط هذه التطبيقات حيث انه يدعم التصفح على جميع ا
 . www.mot.ps.govموجودى على الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة 

 

 



 .2016وزارة النقل والمواصالت تنشر تقريرا النجازاتها منذ قدوم السلطة وحتى العام 

، 2016نشرت وزارة النقل والمواصالت تقريرا استثنائيا لمجل االنجازات الجوهرية لها منذ تأسيسها ولغاية العام 
والذي تم اعداده من قبل االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم واالدارة العامة للتخطيط والدراسات حيث تضمن التقرير 

 العامة والهيئات التابعة لها.مجمل االنجازات على صعيد كافة االدارات 

   www.mot.gov.ps/reports2/http//: ادناه :رابط ولمزيد من التفصيل يرجى زيارة ال

 

 بيت لحم –وزارة النقل والمواصالت تخفض اجرة خط الدهيشة 

أعلنت وزارة النقل والمواصالت عن سلسلة من 
االجراءات بخصوص خطوط النقل الداخلية في بيت 

 . بيت لحم والعكس -لحم، والخارجية من رام هللا 

وقال جمال شقير المراقب العام للسير انه جرى 
تفعيل خط نقل الحافالت "الباصات" ما بين رام هللا 

، وذلك لتوفير 10/2016شهر وبيت لحم ابتداء من 
يني، حيث ستكون الوقت واالجرة على المواطن الفلسط

شيقل مبدئيا، حيث سيكون  10.5اجرة الراكب 
راكبا، تنطلق  19استيعاب الحافالت متوسطة الحجم 

في اوقات الصباح والظهر وساعات العصر يوميا على 
 .ان تزيد حركتها في وقت الحق

شقير أن شار مراقب المرور العام م.حمال وأ
وسط انطالق الباصات سيكون من منطقة باب الزقاق 

بيت لحم، او من مجمع الباصات القريب من ساحة 
  المهد

وأكد أن هذا القرار جاء تماشيا مع سياسة الوزارة 
في توفير حافالت لنقل الركاب ما بين محافظات الضفة 
الغربية ومدينة رام هللا، مضيفا ان سكان بيت لحم كانوا 
يتنقلون قديما عبر شركة حافالت بيت ساحور، لكن 

نتيجة تعطل الشركة، وما دفع الوازرة  ذلك توقف
 -للعودة الى هذه الوسيلة هو وجود باصات بيت لحم

القدس التي لم يعد لها اي عمل بعد منع دخول 
 .المركبات الفلسطينية للقدس خالل االنتفاضة الثانية

واكدت الوزارة انه سيتم توزيع تذاكر على الركاب 
سيكونون خالل صعودهم للحافلة كما ان السائقين 

بلباس خاص موحد وسيطبق ذلك على جميع خطوط 
 .المحافظات

وفيما يتعلق بامكانية اعتراض سائقي العمومي على 
هذا المشروع اكد شقير أن من حق المواطن الفلسطيني 
توفير جميع وسائل النقل له، وان الوزارة ال يمكنها ان 
تترك المواطنين تحت رحمة سائقي العمومي، 

توفير نصف اجرة الراكب على  باالضافة الى
المواطنين خاصة الذين ال يملكون اجرة النقل العمومي 

 شيقال. 20البالغة 

 خط دهيشة بنصف السعر

وفيما يتعلق بخط دهيشة اكد شقير ان الوزارة 
اقتضت بناء على شكاوى المواطنين االخيرة والكثيرة 

دهيشة  -بتخفيض اجرة الراكب من منطقة السينما 
شيقل، باالضافة  3شيقل بدال من  1.5الى  وبالعكس

الى تخفيض اجرة الراكب من منطقة السينما الى مجمع 
شيقل، وان اجرة  1.5الحافالت في ساحة المهد لـ 

 3الراكب من مجمع ساحة المهد وحتى الدهيشة ستبقى 
 شواقل.

 



 

 

 الوزارة السيد عمار ياسين يفتتح قاعة الفحص النظري بالبلدة القديمة في الخليلعطوفة وكيل 

بافتتاح قاعة  18/12/2016قام عطوفة وكيل الوزارة السيد عمار ياسين يوم األحد 
الفحص النظري بالبلدة القديمة بالخليل ، بحضور نائب محافظ محافظة الخليل الدكتور رفيق 

نقابة مدارس السياقة ، ولجنة أعمار الخليل ، وبلدية الخليل ، ومديرية الجعبري، وممثلين عن 

  .الخليل وعددا من الشخصيات العامة واالعتبارية بالمحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقالة بعنوان :

 .والخارجية في المؤسسة الحكومية" "دور العالقات العامة

 

 بقلم أ. خديجة أبو الحاج                                                                        

 مدير دائرة العالقات العامة والخارجية

مفهوم العالقات العامة والخارجية في  ظهر

في  Public Relation  المؤسسات الحكومية

، وشاع استخدامه في منتصف القرن التاسع عشر نهاية
 القرن العشرين، وتعددت تعريفاته، وبالرغم من شيوعه
في أوساط األعمال إال أنه كان يستخدم لوصف 
مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات والذي ألبسه 
الغموض واإلبهام، لذلك يمكن تعريفه بشكل أبسط بأنه 
حلقة الوصل مابين المؤسسة والجمهور بحيث أن 
الجمهور ينقسم إلى قسمين الداخلي )العاملين داخل 

الء والمؤسسات المنظمة( والخارجي ) الدول والعم
المنافسة وصناع القرار ووسائل اإلعالم والمساهمين 

 والمستثمرين والنخب في المجتمع.....الخ(

 العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 

كانت الدول في العصور القديمة تمارس دورها 
التقليدي المتمثل في المحافظة على األمن الداخلي 

باإلضافة إلى حماية  والحفاظ على ممتلكات المواطنين
حدود الدولة، أما في العصر الحديث فقد تطور دور 
الدولة وأتسع حتى أصبح يشمل أوجه الحياة االقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية والصحية فالدولة قدمت وال 
تزال تقدم الكثير من الخدمات كاألمن والدفاع الوطني 

ة لتطور والمدني والقضاء والبرامج االجتماعية، ونتيج
دور الدولة بهذا الشكل وازدياد عدد الوزارات 
وتضاعف أعداد العاملين فيها فقد زادت المشاكل التي 
تقابلها، مما استدعى ضرورة االهتمام بالعالقات الجيدة 
مع المواطنين وإنشاء وحدات متخصصة في العالقات 
العامة والخارجية لكي تنظم هذه العالقات وتبني جسور 

بين األجهزة الحكومية وجماهيرها،  األمر من الثقة 
الذي استدعى وبشكل ملّح وجود قنوات اتصالية عديدة 
تربط الحكومة بالمواطنين، فالحكومة بالمفهوم الحديث 
أضحت مسألة إدارية معقدة نتيجة تداخل أدوارها 
المتعددة، التي تحتاج بالضرورة لشرح وتفسير 

ة مباشرة وتوضيح، حتى تستطيع أن تبقى على صل
بالمواطنين، واإلدارة الحكومية المؤثرة تنمو وتزدهر 
من خالل قربها من المواطن ومشاكله، فقد أثبتت 

التجارب أن استقرار الدول وتطورها مرهون بطبيعة 
العالقة السائدة بين الحكومة ومواطنيها، فعندما يسود 
التفاعل بين الحكومة والمواطنين؛ تتقلص الفجوة فيما 

ويسود التفاهم والعكس أيضا ً صحيح ، فحين  بينهما
تغلق أبواب التواصل والحوار تتسع الفجوة وتبرز 
المشكالت واألزمات والخالفات، وتنعدم الثقة، األمر 
الذي يقود إلى الفوضى وعدم االستقرار، وال يتوقف 
األمر عند حدود العالقة التي تربط الحكومة بمواطنيها، 

خارج الحدود، فالدول ال  بل يتعدى ذلك ليمتد إلى
تعيش منعزلة، بل متفاعلة مع محيطها الدولي، وفي 
كثير من األحيان فإن صورة الدولة خارجيا ً تعد عامال 
حاسما ً في تشكيل عالقاتها مع الدول األخرى، 
حكومات وشعوبا ً، األمر الذي يؤثر على مكانة الدولة 

 .ومصالحها السياسية واالقتصادية والثقافية

خالل العقدين األخيرين، تزايد دور العالقات و
العامة في المجال السياسي، وأصبح السياسيون 
يعتمدون على العالقات العامة والخارجية، باعتبارها 
نموذجا ً من نماذج االتصال أإلقناعي، الذي يؤثر في 

 .اتجاهات الجمهور وممارسته

وأصبحت العالقات العامة أداة حاسمة في تشكيل 
التواصل بين الحكومة ومواطنيها من ناحية ،  طبيعة

وبين المرشحين السياسيين والجمهور من ناحية أخرى 
، وأخذت تلعب دورا ً بارزاً في الحمالت السياسية التي 
تستهدف توجيه الرأي العام ، وتشكيل اتجاهاته، وتحديد 
اختياراته، وتعد العالقات العامة والخارجية من 

ي تدعم القوة السياسية، سواء على العوامل المؤثرة الت
صعيد الحكومة، أو على صعيد المرشحين لمواقع 
معينة في إطار إدارة السياسة العامة ، فالعالقات العامة 
أضحت قوة مؤثرة في عملية اختيار رؤساء الدول 
والحكومات، فإذا كان السياسيون هم من يمارسون 

عالقات البرامج السياسية، فإن العاملين في مجال ال
العامة هم من يستطيعون إقناع الرأي العام بفاعليتها 
وهم القادرون على إيصال هذه البرامج وجدواها إلى 

 . الجمهور ، وبالتالي كسب تأييدهم وقبولهم لها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1


وظائف العالقات العامة والخارجية في المؤسسة 
 الحكومية 

نرى أن وظائف العالقات العامة الحكومية تتجاوز 
م المعلومات للمواطنين واالستشارات حدود تقدي

للمسؤوليين الحكوميين، ويمكن رصد الوظائف التالية 
التي تقوم بها أجهزة العالقات العامة في المؤسسات 

 :الحكومية

 الوظيفة المعلوماتية

وتهدف هذه الوظيفة إلى إعالم المواطنين بالقوانين 
 واألنظمة الحكومية، والمشاريع التي تنفذها أو تسعى

لتنفيذها، والنشاطات الروتينية التي يقوم بها المسؤولون 
الحكوميون، إلى جانب قرارات الحكومة في المجاالت 
المختلفة، ومن الجانب اآلخر، إعالم صانعي السياسات 
والقرارات بما يتوفر من معلومات حول ردود األفعال 
السريعة للرأي العام ، ووسائل اإلتصال حول نشاطات 

سياساتها وقراراتها ومشاريعها المختلفة، الحكومة و
وتتركز هذه الوظيفة على األخبار وجمع المعلومات 
األولية عن مجريات األحداث اليومية واألحداث 
الروتينية، من خالل استطالعات الرأي العام السريعة 
التي تبحث في تحديد اتجاهات الجمهور من قضايا 

و يبحث عبر المختلفة؛ إلى جانب متابعة ما ينشر أ
 .وسائل االتصال المختلفة

 الوظيفة التفسيرية

وتذهب هذه الوظيفة إلى أبعد من عملية األخبار 
وجمع المعلومات، فهي تقدم تفسيراً للسياسات 
والقرارات المختلفة،أي بمعنى تقديم رؤية الحكومة 
ومبرراتها النتهاج سياسة معينة، أو التخاذ قرار معين 

األسباب والنتائج المتوقعة،  بما في ذلك البحث في
ويشمل ذلك سياسات وقرارات الحكومة على الصعيدين 

 .الوطني والدولي

 الوظيفة اإلقناعية

تهدف هذه الوظيفة إلى إقناع الرأي العام بضرورة 
اتخاذ إجراءات معينة، أو اعتماد سياسات محددة، أو 
اللجوء إلى قرارت ذات طبيعة خاصة، فحين تقوم 

ني سياسات أو قرارات مصيرية يجري بها الحكومة بتب
إقناع مواطنيها بهذه السياسات أو القرارات، وتوضيح 
موقفها، وتقديم براهينها وأدلتها التي تدعم ضرورة 
ذلك. فالمواطن ال يميل إلى تقبل القرارات المفاجئة 
خاصة إن كانت تؤثر في مجريات حياته ومعيشته 

هذه القرارات يساعد اليومية. والتمهيد غلى اتخاذ مثل 
في تجنب عنصر الصدمة الذي قد تحدثه مثل هذه 

القرارات لدى الجمهور، والتي قد تقود إلى حالة من 
 .االضطراب والفوضى

 الوظيفة التقييمية

وتضم هذه الوظيفة النشاطات المتصلة بإعداد 
التقارير المرجعية، والتحليالت والدراسات التي تبحث 

ات والخطط الحكومية الحالية، بعمق في نتائج السياس
والظاهرات السياسية واإلقتصادية واالجتماعية داخل 
المجتمع، وقياس اتجاهات الرأي العام حولها، وتعتبر 
هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي تقوم بها العالقات 
العامة نظرا ً ألهميتها للمخططين في مجال السياسات 

باحتياجات  العامة، حيث توفر لهم معرفة مسبقة
المواطنين وتطلعاتهم، وتستند هذه الوظيفة لدراسات 
وبحوث الرأي العام السريعة، التي تسعى لتوفير 
معـلـومات مفيدة حول إتجاهات الرأي العام في إطارها 
العام، في حين تقدم دراسات وبحوث الرأي العام 
معلومات حول اتجاهات الرأي العام وذلك من حيث 

وشدتها إلى جانب األسباب والدوافع  عمقها، وإتساعها
 التي تقف وراء تشكيها.

 الوظيفة التثقيفية

وتشمل هذه الوظيفة حفظ وتصنيف الوثائق 
الرسمية، والقوانين والقرارات الحكومية، والخطب 
الرسمية، والتصريحات التي تتعلق بمواقف الحكومة 

ة محليا ً ودوليا ً، ومواقف الحكومة من االتفاقيات الدولي
إلى جانب القوانين الخاصة في مجال االتصال، 
واالحتفاظ بقوائم المؤسسات اإلعالمية والصحفية 
وأسماء العاملين فيها. ويتوقف دور أجهزة العالقات 
العامة في مجال التوثيق على مجال الذي تخدمه، 
باإلضافة إلى مستواه، فاألجهزة الوطنية تخدم الحكومة 

هزة المؤسسية فتخدم القطاع بكافة مؤسساتها، أما األج
 .الذي تعمل فيه

 الوظيفة التسهيلية

ترتكز هذه الوظيفة على تقديم الخدمات وتنظيمها 
مثل إستقبال الوفود الرسمية ومرافقتها وتسهيل 
إجراءات إقامتها في البلد. ، وتنظيم اإلجتماعات 
والندوات والمؤتمرات، وتعمل على تهيئة األجواء 

وتنظيم لقاءات الصحفيين واإلعالميين المناسبة لها، 
بمسؤولي الحكومة، وتسهيل مهام إدارة المؤسسة التي 

 .ينتمي إليها جهاز العالقات العامة

اهمية ودور العالقات العامة والخارجية في 
 المؤسسة الحكومية :



تمثل العالقات العامة جانبا ً هاماً من جوانب 
المنظمات  اإلدارة سواء في منظمات األعمال أو في

الحكومية، فهي ال تخرج من كونها نشاطاً يسعى لكسب 
ثقة وتأييد الجماهير المختلفة ألهداف وسياسات 
وإنجازات المنظمة وخلق جو من األلفة والتعاون ما 
بين المنظمة وجماهيرها المختلفة الداخلية والخارجية، 
وهذا كله يعتمد على وجود سياسات سليمة وإعالم 

ق واسع ، وفي ذلك ال تختلف صادق على نطا
مسؤوليات العالقات العامة وجمهورها في المنظمات 
الحكومية عنها في المنظمات والمشروعات الصناعية 
والتجارية، فهي كلها تهدف في النهاية إلى خلق جو من 
الثقة واإلحترام والفهم المتبادل ما بين المنظمة وبين 

 .الجمهور الداخلي والخارجي

العامة في مجال المنظمات الحكومية لها والعالقات 
أهمية بارزة حيث تمارس الحكومة أعباء ضخمة 
ومسؤوليات عديدة تجاه أفراد المجتمع، وهذا ما أدى 
إلى توسع حجم الجهاز الحكومي. ومن هنا كانت أهمية 
العالقات الطيبة بين المؤسسة وجمهورها بما يكفل دعم 

على الحقائق ثقة الجمهور فيها عن طريق إطالعه 
والمعلومات سواء عن أهداف المنظمة وسياساتها 
وبرامجها وخططها وإنجازاتها، وكذلك إقناع الجمهور 
بأهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة لخدمة المواطنين 
والدور الهام الذي يقوم به الموظفون العاملون في هذا 
المجال،ويجب إعالم الجمهور بصراحة بالمشكالت 

هها المؤسسة في نهوضها برسالتها، وشرح التي تواج
ما يصدر من تشريعات وقوانين وقرارات، وزيادة 
وعي الجمهور في المجال المالي واالقتصادي من 
خالل تبسيط المعلومات المالية واالقتصادية، وتشجيع 
الجمهور على االهتمام بأمور اإلدارة العامة وتتبع 

دعم والمسائلة أعمالها والوقوف على تقديمها، وحشد ال
للتصرفات والسياسات الحكومية من أجل جعل 

 .الجمهور يدرك ويفهم هذه التصرفات والسياسات

وكما يدخل في مجال العالقات العامة في الحكومة 
إعالم الجمهور بحقيقة الموقف الداخلي للحكومة 
ووجهات نظرها لألحداث المحلية والعالمية، وكذلك 

امة في المؤسسات يدخل في مجال العالقات الع
الحكومية النشاط الذي تقوم به اإلدارة لوضع وتوجيه 
سياساتها بما يتفق مع مصالح الجمهور باعتبار أن 
الرأي العام له تأثر قوي على الحكومة، لكونه يساهم 
في رسم السياسة العامة للدولة، فالقوانين والتشريعات 

ت تصدر وفقا ً آلراء جماهير الشعب، بل أن الحكوما
تستمد سلطتها الحقيقية من الرأي العام، ولهذا تبدو 

أهمية الوقوف على آراء الجماهير ووجهات نظرها 
ألخذها في الحسبان عند إصدارات التشريعات 

 .والقوانين

إن مساندة وتأييد الرأي العام لسياسات المنظمة 
عامل قوي في نجاحها وتحقيق أهدافها، وهنا يبدو 

بين المنظمة  اتصال ذو اتجاهين أهمية توفير
وجمهورها، وهذا بدوره يساعد المنظمة على التصرف 

ناك وسائل عديدة بما يتفق واتجاهات الرأي العام ، وه
التصال المنظمة الحكومية بجماهيرها ومنها 
االستقصاءات أو االستبيانات للوقوف على آراء 
ورغبات الجماهير بشأن مسائل معينة ، وكذلك 
المطبوعات والنشرات اإلعالمية في الصحف 
والمجالت واإلذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل 

 hearingاإلعالم ، وجلسات االستماع ، 
sessionsوأتباع سياسة الباب المفتوح ، open 

door policy  وكفالة حق الجمهور في تقديم ،
الشكاوي والتظلمات إلى المسؤولين بالجهاز الحكومي، 

 . وغير ذلك من أساليب

ويؤكد ما سبق أهمية إعداد بحوث واستطالعات 
الرأي العام وتخطيط برامج العالقات العامة والخارجية 

المؤسسات الحكومية والتي بدونها تكون اتصاالت في 
المؤسسة الحكومية غير واقعية حيث لن تعرف 
المنظمة ما يرغب الجمهور في معرفته من معلومات 
وحقائق، فضال عن الوقوف على آرائه ومقترحاته 
وردة فعله لسياسات وقرارات وإنجازات المؤسسة 

ف لن الحكومية، ومن البديهي أنه في ظل هذه الظرو
تحقق االتصاالت من طرف واحد أهدافها، ولنا أن 
نتصور كيف سيكون الوضع في مؤسسة عامة تنفق 
أمواال كثيرة في مجاالت االتصال بدون أن تتوفر لها 
معلومات عن أية نتائج ، أي عن رد الفعل الجماهير 
إلنجازاتها ولسياساتها ولقراراتها إضافة لألثر النفسي 

ى الجماهير والتي ستشعر بأن السيئ الذي سيحل لد
آراءها ومقترحاتها ليست محل اهتمام وليس هناك من 
يبحث عنها ويهتم بها، وهو أمر قد يدفع الجماهير 
لتكون أكثر انتقادا لسياسات وأوضاع وإنجازات 
المنظمة الحكومية وبالتالي عدم الثقة فيما بين المنظمة 

بتخطيط والجمهور. إنه من األهمية بمكان االهتمام 
برامج العالقات العامة في الجهاز الحكومي وتوفير 
المعلومات والحقائق التي تركز عليها خطط وبرامج 
العالقات العامة والخارجية وااللتزام بالتخطيط كجزء 

 . هام وضروري ألي برنامج مؤسسي ناجح
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 تطوير المؤسسيمقال بعنوان :ال

 بقلم : اسيل الخاروف                                                               

 مدير دائرة التطوير المؤسسي                                                                            

تعتبر عملية التطوير المؤسسي عملية مخططة ،  
مستمرة ، وطويلة االمد ومصممة لزيادة فعالية 
المؤسسة وتقويتها لمالئمة التطور الحاصل في بيئة 
العمل المحيطة . وهناك اسباب جوهرية تدفع المؤسسة 
للتطوير اهمها الرغبة في تحسين جودة الخدمات 

التكنولوجي الحاصل المقدمة للجمهور ، مواكبة التطور 
في بيئة العمل الحالية ، استغالل الخبرات الموجودة 
والعمل على االستفادة منها ، زيادة حجم العمل والبحث 
عن التميز في خدمة الجمهور باقل وقت ممكن تسعى 
المؤسسة في ظل الظروف المذكورة الى انواع من 

 : التطوير

ي ( وهو ) الهيكل التنظيم التطوير التنظيمياوال : 
يعكس مدى مالئمة ادارة وتطبيق الخطط والبرامج 
على الوحدات التنظيمية المنفذة لهذه البرامج بكفاءة 
عالية كما ان الهيكل التنظيمي للمؤسسة يعكس تقسيم 
العمل ويمنع االزدواجية بين عمل الوحدات االدارية 
حيث يجب ان يكون شامال ويغطي كل الخدمات 

المقدمة والمعتمدة في الخطة  والبرامج واالجراءات
 االستراتيجية للمؤسسة . 

: وهي بطاقات  تطوير االوصاف الوظيفية :ثانيا ً
وظيفية لكل وظيفة وجدت على الهيكل التنظيمي تحدد 
فيها وصف مفصل للوظيفية من المهام والمسؤوليات 
ونطاق االشراف باالضافة الى مواصفات وظيفية 

وتكمن اهميتها في تحديد متعلقة بشاغر هذه الوظيفة 
المسؤوليات لشاغر هذه الوظيفة وتمنع االزدواجية في 

 العمل .

 : ً تطوير االجراءات والخدمات الحكومية ثانيا
 عن طريق عدة مجاالت منها :  المقدمة

  وضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير هذه
 الخدمات واالجراءات

  االستفادة من الخدمات االستشارية والمعمول
 بها في مؤسسات اخرى 

  متابعة تقييم جودة الخدمات الحكومية والعمل
 على تحسين االداء المؤسسي 

  تقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية 
  بناء قدرات القطاع العام 
  تطوير قاعدة البيانات في مجال تطوير

 الخدمات 

 

والمواصالت في االونة  وقد بادرت وزارة النقل
االخيرة بتطوير بعض ادلة االجراءات الخاصة بعمل 
الوزارة  وحاليا فان معظم خدمات الوزارة محوسبة 
ويتم تقييم جودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة 
من خالل فرق عمل داخلية او بالتعاون مع بعض 

 الشركاء من اجل االستمرار في تطويرها مستقبالً .

 

 

 

 

 



 

     بقلم : ماجد دراغمة   

 مدير دائرة النقل العام  

 مقال بعنوان
 “والمأمول  فلسطين الواقعالنقل العام في  قطاع"

ً لتطوير الدول اقتصادياً  يعتبر النقل عنصراً رئيسيا
واجتماعياً وثقافياً، حيث أن تقدمها يمكن أن يقاس بتقدم 

ويعد نقل الركاب والبضائع  ،نظم ووسائل النقل فيها
من المهام الرئيسية للنقل، إذ يساهم قطاع النقل مساهمة 
كبيرة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، كما أنه يعتبر 

ل مباشر أو مصدراً من مصادر الدخل الحكومي بشك
غير مباشر, ويمكننا القول إن أنظمة النقل في جميع 
ً في تنظيم أنشطة المجتمع  الدول تلعب دوراً أساسيا
وتكاملها، كما أنها تؤثر في ربط توزيع السكان مع 
استعماالت األراضي، وذلك ألن وسائل النقل تعتبر 
ً في تحديد اختيار الفرد للمكان الذي يسكن  عامالً مهما

وتتعدد وسائل النقل المختلفة التي  والذي يعمل فيه.فيه 
تعمل داخل سوق خدمات النقل، سواء كانت شركات 
السكك الحديدية أو شركات النقل على الطرق البرية، 
وكذلك شركات النقل البحري وشركات النقل الجوي 
وشركات النقل باألنابيب, ويعتبر النقل بالسكك الحديدية 

مة التي تعتمد عليها كثير من من وسائل النقل المه
الدول لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والعسكرية لقدرتها على نقل كميات كبيرة 
من البضائع والمواد الخام، ونقل أعداد كبيرة جداً من 
ً في أوقات المناسبات أو العطالت,  الركاب وخصوصا

ا أحد العوامل وتقع أهمية النقل بالسكك الحديدية في أنه
المؤثرة في اختيار أماكن توطين الصناعات، ومواقع 
إنشاء مخازن السلع, كما وتقع أهمية النقل بالسكك 
الحديدية بالنسبة للقطاعات االقتصادية في المجتمع في 

 مرحلتي اإلنتاج والتوزيع.

فإنتاج السلع الزراعية والصناعية يستلزم توفر 
ه المواد من مناطق مواد أولية، وال بد من نقل هذ

إنتاجها إلى مناطق استهالكها, ولذلك فإن التوسع 
والتطور في وسائل النقل ما بين مناطق الخامات 

األولية ومستلزمات اإلنتاج ومناطق اإلنتاج، وما بين 
مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك سوف يكون له األثر 
الكبير على تطور الدول ونموها وازدهار اقتصادها 

 ل ملموس.بشك

،  القارة األسيوية فلسطين في غربي ان موقع
وميزتها انها مهبطاً للديانات السماوية الثالث ،  ومكاناً 
لنشوء الحضارات القديمة، ومعبراً للحركات التجارية،  
أتاح لها هذا الموقع المركزي بالنسبة للعالم أن تكون 
عامل وصل بين قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا 
 وأوربا، فهي رقعة يسهل االنتشار منها إلى ما حولها

من مناطق مجاورة، لذا أصبحت جسر عبور 
للجماعات البشرية منذ القدم، وهي رقعة تتمتع بموقع 

كل من يرغب في  -ألهميته  -بؤري يجذب اليه 
االستقرار. وكان هذا الموقع محط أنظار الطامعين 

 للسيطرة عليه واالستفادة من مزاياه .

حتالل البريطاني لفلسطين تم ترخيص في عهد اال
ت حافالت عمومية وبيقت هذه الشركات عاملة شركا

في عهد الحكم االردني وهناك رخص تشغيل  ومجرى 
عمان    ( و تم –عمان ، نابلس  –خطها )القدس 

ترخيص شركات اخرى ومنح رخص تشغيل مركبات 
عمومية ومازل متعارف عليها حتى تاريخة بأسم 

ي )الرقم االردني ( ، وجاءت حقبة االحتالل االسرائيل
لباقي اراضي فلسطين والذي دمر وما زال يدمر 
االرض واالنسان والشجر والحجر وحد من النمو 
االقتصادي وكان قطاع النقل العام احد المتضررين من 
هذا االحتالل الغاشم ، حتى ابصر النور بعهد السلطة 
الوطنية الفلسطينية والتي عملت ومازالت تعمل بتطوير 

الفلسطيني ثر في نمو االقتصاد هذا القطاع لما له من آ
من خالل توفير خطوط خدمة والحياة اليومية للمواطن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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وربط جميع محافظات الوطن بشبكة مواصالت حديثة 
، وإيجاد  وسائل نقل للتجمعات المستحدثة والمهمشة 
.وتمثل هذا بصرف رخص تشغيل)برامت (  و فتح 
مكاتب تكسي ، إعادة توزيع خطوط الخدمة لشركات 

نقل العام  وتفعيل لعدد من شركات النقل العام التي ال
كانت متوقفة عن العمل بسبب االجراءات االسرائيلية ، 

والالئحة  2000لعام 5واصدار قانون المرور رقم  
المنظمة له ، ورغم هذا مازال هناك الكثير من 

 ومنها: يواجهها قطاع النقل في فلسطين التيتحديات ال

 ي بين الضفة الغربية عدم التواصل الجغراف
 وقطاع غزة بسبب السيطرة اإلسرائيلية.

  ضعف السيطرة الفلسطينية على معظم البنية
التحتية لقطاع النقل خاصة طرق الربط بين 

 المحافظات .
  استخدام الطرق االلتفافية من قبل الفلسطينيين

 يخضع إلجراءات االحتالل .
 لبرية السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على المعابر ا

 والبحرية والجوية .
  الدمار الذي لحق ببنية قطاع النقل بسبب

 اإلجتياحات اإلسرائيلية .
 المركبات سرائيلية على حركة القيود اإل

األفراد خصوصا في التجمعات التي تقع خلف و
 الجدار  .

 -األمر الذي أدى إلى:

  خدمات النقل تتم في ظروف غير مقبولة
 مقارنة مع العالم .

  مستمرة ومتصاعدة تؤدي لعدم القدرة خسارة
على تحمل تكاليف تجديد وسائل النقل العام 

 . وانخفاض كفاءتها
 نتاجية وربحية إتكبد المشتغلين تكاليف أعلى و

 متدنية.
  التوقف الفجائي لبعض الشركات وإفالس

 المشغلين   .

تقوم وزارة النقل والمواصالت وبالتعاون  مع 
نقل عام  آمن ،  شركائها للوصول الى قطاع 

  -ويُلبي :مستدام ، وصديق للبيئة 

  خدمات مميزة لمتلقي خدمات النقل
 والمواصالت في زمن وتكلفة مقبولة .

 . تعزيز السالمة المرورية    
  االرتقاء بمستوى ترخيص السائقين والمركبات

ليتوائم مع المواصفات العالمية خاصة 
 مواصفات االتحاد االوروبي .

  شامل لقطاعات النقل تخطيط وطني
والمواصالت ، يحقق الربط الداخلي والدولي 

 بكفاءة وفاعلية 
  بيئة تشريعية وتنظيمية تتوافق مع متطلبات

دخول دولة فلسطين في االتفاقيات والمعاهدات 
االممية ومبادئ حقوق اإلنسان.

  

 



 

  عمان ( –نموذج عن خط سير قديم ) الخليل                         


