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ــاقم مـــن وزارة   ــاركة طـ جانـــب مـــن مشـ
النقل والمواصالت في ورشة عمـل حـول   
ــادئ   ــانون التـــــأمين والتعريـــــف بمبـــ قـــ
وقواعــــد التــــأمين بالعاصــــمة االردنيــــة 

 

حیث تاتي ھذه الورشھ والتي تم تنظیمھا من قبل الص�ندوق  

الفلس��طیني لتع��ویض مص��ابي ح��وادث الط��رق ف��ي اط��ار تعزی��ر      

المعرفة والخبره في مجال التامین وقواعده وما ینعكس عنھ في 

 . واقع قطاع التامین وتطبیقاتھ في فلسطین

 

عطوف�ة الوكی�ل   : وضم فریق الوزارة ف�ي الورش�ة ك�ل م�ن     

المساعد لشؤون النقل والترخیص السید عماد الص�افي ، وم�دیر   

ام عام سلطة الترخیص المھندس فاروق عبد الرحیم ، وم�دیر ع�  

الش��ؤون الفنی��ة الس��ید س��ائد موق��دي ، وم��دیر ع��ام مدیری��ة نق��ل    

ومواص�الت رام اهللا الس�ید یحی�ى عكوب�ة ، والمستش�ار الق�انوني       

 . السید ماھر منصور

 2017/ ابرز انشطة واخبار الوزارة في الفترة ما بین كانون الثاني

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت وكافـــــــة 
ــي   ــرة فــ ــا المنتشــ مــــديرياتها وهيئاتهــ
الضفة تشارك في خيمة االعتصام دعما 

  .الكرامة والحرية 

 

 

ــاقم مـــن وزارة   .1.2 ــاركة طـ جانـــب مـــن مشـ
النقل والمواصالت في ورشة عمـل حـول   
ــادئ   ــانون التـــــأمين والتعريـــــف بمبـــ قـــ
وقواعــــد التــــأمين بالعاصــــمة االردنيــــة 

 عمان

حیث تاتي ھذه الورشھ والتي تم تنظیمھا من قبل الص�ندوق  

الفلس��طیني لتع��ویض مص��ابي ح��وادث الط��رق ف��ي اط��ار تعزی��ر      

المعرفة والخبره في مجال التامین وقواعده وما ینعكس عنھ في 

واقع قطاع التامین وتطبیقاتھ في فلسطین

 

 

وضم فریق الوزارة ف�ي الورش�ة ك�ل م�ن      

المساعد لشؤون النقل والترخیص السید عماد الص�افي ، وم�دیر   

عام سلطة الترخیص المھندس فاروق عبد الرحیم ، وم�دیر ع�  

الش��ؤون الفنی��ة الس��ید س��ائد موق��دي ، وم��دیر ع��ام مدیری��ة نق��ل    

ومواص�الت رام اهللا الس�ید یحی�ى عكوب�ة ، والمستش�ار الق�انوني       

السید ماھر منصور

 

 

ابرز انشطة واخبار الوزارة في الفترة ما بین كانون الثاني
  2017/آب

مجلة المواصالت 

  
 
 
 
 

وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت وكافـــــــة   .1.1
ــي   ــرة فــ ــا المنتشــ مــــديرياتها وهيئاتهــ
الضفة تشارك في خيمة االعتصام دعما 

الكرامة والحرية ألسرى 
 

ابرز انشطة واخبار الوزارة في الفترة ما بین كانون الثاني
آبولغایـــــــة  
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كاف�ة المحاف�ل العربی�ة    المجاالت والوقوف مع قضیتنا العادلة في 

. وقدم الشكر الجزیل الى مدیر عام االرص�اد الجوی�ة م  

محمد سماوي والى كافة الزمالء العاملین ف�ي االرص�اد االردنی�ة    

عل��ى حس��ن االس��تقبال وعل��ى دعمھ��م المتواص��ل لدول��ة فلس��طین  

لألرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة وكوادرھ��ا وش��كر ایض��ا الم��دربین    

لمتمی��ز ف��ي ایص��ال المعلوم��ة الدقیقی��ة والص��حیحة 

وف��ي نھای��ة حف��ل التخ��رج ت��م تس��لیم الش��ھادات للخ��ریجین وق��ام   

مدیر عام االرصاد الفلسطینیة بتسیلم دروعا تقدیریة الى كل من 

مع��الي وزی��ر النق��ل االردن��ي وال��ى س��عادة س��فیر الیاب��ان ودرع��ًا     

ة  وق��ام مع��الي وزی��ر النق��ل    لم��دیرعام األرص��اد الجوی��ة األردنی��  

االردن���ي بتس���لیم درع تق���دیري ال���ى م���دیرعام االرص���اد الجوی���ة  

المجلــس االعلــى للمــرور وهيئــة االذاعــة  
ينفـذان حملـة    والتلفزيـون الفلسـطيني  

اعالمية حول السـياقة االمنـة فـي شـهر     
  رمضان

ق��ام المجل��س االعل��ى للم��رور وبالتع��اون م��ع ھیئ��ة االذاع��ة    

والتلفزیون بتنفی�ذ حمل�ة اعالمی�ة مرئی�ة واذاعی�ة ح�ول الس�یاقة        

االمنة في شھر رمضان بھدف تعزیز الوعي المروري للس�ائقین  

اثن��اء القی��ادة وح��ثھم عل��ى اتخ��اذ كاف��ة الت��دابیر الالزم��ة لتجن��ب     

 . وقوع االصطدامات المروریة

حیث اشتملت الحملة على ومضة مرئیة یتم بثھا عل�ى تلفزی�ون   

ین باالض�افة ال�ى ع�دد م�ن الومض�ات االذاعی�ة الت�ي تحم�ل         

للس��ائقین باالض��افة ال��ى االرش��ادات المكتوب��ة      رس��ائل ارش��ادیة 

  . والمتكررة یومیا على شاشة التلفزیون والوكاالت االعالمیة

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

تخريج عدد من موظفي االرصـاد الجويـة   
دورة تدريبيـــة فـــي  الفلســـطينية مـــن

 مجاالت االرصاد الجوية المختلفة

تخ��رج مجموع��ة م��ن م��وظفي االرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة  

موظف����ا بع����د قی����امھم بالمش����اركة ف����ي دورة 

التنب�ؤات  ( تدریبیة عملیة في مجاالت االرصاد الجوی�ة المختلف�ة   

الجوی����ة العددی����ة والموس����میة ، الرص����د الج����وي ، تكنولوجی����ا   

الیابانی��ة  الوكال��ةلفت��رة ثالث��ة اس��ابیع وبتموی��ل م��ن  

حس�ین  .حیث قام بتخریجھم كل من معالي وزیر النق�ل االردن�ي م  

یوس��ف . الص��عوب ، وم��دیر ع��ام االرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة م 

محم���د . اب���و اس���عد ، وم���دیر ع���ام االرص���اد الجوی���ة االردنی���ة م  

 Shuichi س���ماوي والس���فیر الیاب���اني ف���ي االردن الس���ید   

 Masugi كت��ب جایك��ا ف��ي االردن الس��ید

واألخ رأفت الظاھر قائم بأعمال مدیر عام التطویر والتدریب ف�ي  

 

 

وفي ھذا السیاق القى كل من وزیر النق�ل والمواص�الت االردن�ي    

وم���دیر ع���ام االرص���اد الجوی���ة االردنی���ة والس���فیر الیاب���اني ف���ي   

وم����دیر ع����ام االرص����اد الجوی����ة    المملك����ة االردنی����ة الھاش����میة 

الفلسطینیة كلم�ات للحض�ور والخ�ریجین تح�دثوا ع�ن فوائ�د ھ�ذه        

الدورات وثمنوا التعاون المشترك بین االردن وفلسطین وشددوا 

  .على ضرورة تعزیز ھذا التعاون المشترك بین الدولتین

. وفي كلمة االفتتاحیة لمدیر عام االرص�اد الجوی�ة الفلس�طینیة م   

سمیح طبیل�ة  . و اسعد بالنیابة عن معالي األخ الوزیر م

نقل تحیاتھ وتحیات عطوفة وكیل الوزارة األخ عمار یاس�ین ال�ى   

معالي وزیر النقل االردني والى المملكة األردنیة الھاش�میة ملك�ًا   

وحكوم���ة وش���عبًا عل���ى ال���دعم المتواص���ل لفلس���طین ف���ي ش���تى    

المجاالت والوقوف مع قضیتنا العادلة في 

وقدم الشكر الجزیل الى مدیر عام االرص�اد الجوی�ة م  . والدولیة 

محمد سماوي والى كافة الزمالء العاملین ف�ي االرص�اد االردنی�ة    

عل��ى حس��ن االس��تقبال وعل��ى دعمھ��م المتواص��ل لدول��ة فلس��طین  

لألرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة وكوادرھ��ا وش��كر ایض��ا الم��دربین    

لمتمی��ز ف��ي ایص��ال المعلوم��ة الدقیقی��ة والص��حیحة عل��ى اداءھ��م ا

  .لموظفینا

 

وف��ي نھای��ة حف��ل التخ��رج ت��م تس��لیم الش��ھادات للخ��ریجین وق��ام    

مدیر عام االرصاد الفلسطینیة بتسیلم دروعا تقدیریة الى كل من 

مع��الي وزی��ر النق��ل االردن��ي وال��ى س��عادة س��فیر الیاب��ان ودرع��ًا     

لم��دیرعام األرص��اد الجوی��ة األردنی��  

االردن���ي بتس���لیم درع تق���دیري ال���ى م���دیرعام االرص���اد الجوی���ة  

  .الفلسطینیة

 

المجلــس االعلــى للمــرور وهيئــة االذاعــة   .1.4
والتلفزيـون الفلسـطيني  

اعالمية حول السـياقة االمنـة فـي شـهر     
رمضان

ق��ام المجل��س االعل��ى للم��رور وبالتع��اون م��ع ھیئ��ة االذاع��ة    

والتلفزیون بتنفی�ذ حمل�ة اعالمی�ة مرئی�ة واذاعی�ة ح�ول الس�یاقة        

االمنة في شھر رمضان بھدف تعزیز الوعي المروري للس�ائقین  

اثن��اء القی��ادة وح��ثھم عل��ى اتخ��اذ كاف��ة الت��دابیر الالزم��ة لتجن��ب     

وقوع االصطدامات المروریة

 

حیث اشتملت الحملة على ومضة مرئیة یتم بثھا عل�ى تلفزی�ون    

ین باالض�افة ال�ى ع�دد م�ن الومض�ات االذاعی�ة الت�ي تحم�ل         فلسط

رس��ائل ارش��ادیة 

والمتكررة یومیا على شاشة التلفزیون والوكاالت االعالمیة

مجلة المواصالت 

تخريج عدد من موظفي االرصـاد الجويـة    .1.3
الفلســـطينية مـــن

مجاالت االرصاد الجوية المختلفة
 

تخ��رج مجموع��ة م��ن م��وظفي االرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة  

موظف����ا بع����د قی����امھم بالمش����اركة ف����ي دورة )  166( وع����ددھم 

تدریبیة عملیة في مجاالت االرصاد الجوی�ة المختلف�ة   

الجوی����ة العددی����ة والموس����میة ، الرص����د الج����وي ، تكنولوجی����ا   

لفت��رة ثالث��ة اس��ابیع وبتموی��ل م��ن  ) المعلوم��ات

 .JICA للتعاون الدولي

 

حیث قام بتخریجھم كل من معالي وزیر النق�ل االردن�ي م   

الص��عوب ، وم��دیر ع��ام االرص��اد الجوی��ة الفلس��طینیة م 

اب���و اس���عد ، وم���دیر ع���ام االرص���اد الجوی���ة االردنی���ة م  

س���ماوي والس���فیر الیاب���اني ف���ي االردن الس���ید   

Sakurai كت��ب جایك��ا ف��ي االردن الس��یدوم��دیر م

واألخ رأفت الظاھر قائم بأعمال مدیر عام التطویر والتدریب ف�ي  

 . وزارة النقل والمواصالت

 

وفي ھذا السیاق القى كل من وزیر النق�ل والمواص�الت االردن�ي     

وم���دیر ع���ام االرص���اد الجوی���ة االردنی���ة والس���فیر الیاب���اني ف���ي   

المملك����ة االردنی����ة الھاش����میة 

الفلسطینیة كلم�ات للحض�ور والخ�ریجین تح�دثوا ع�ن فوائ�د ھ�ذه        

الدورات وثمنوا التعاون المشترك بین االردن وفلسطین وشددوا 

على ضرورة تعزیز ھذا التعاون المشترك بین الدولتین

 

وفي كلمة االفتتاحیة لمدیر عام االرص�اد الجوی�ة الفلس�طینیة م    

و اسعد بالنیابة عن معالي األخ الوزیر میوسف اب

نقل تحیاتھ وتحیات عطوفة وكیل الوزارة األخ عمار یاس�ین ال�ى   

معالي وزیر النقل االردني والى المملكة األردنیة الھاش�میة ملك�ًا   

وحكوم���ة وش���عبًا عل���ى ال���دعم المتواص���ل لفلس���طین ف���ي ش���تى    
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نتیج���ة المھن���دس محم���ود خال���د ان ھ���ذه الحمل���ة ج���اءت  

ازدی���اد ع���دد االص���طدامات خ���الل ش���ھر رمض���ان فخ���الل ش���ھر    

رمض��ان نالح��ظ ان معظ��م الس��ائقین یقوم��ون بارتك��اب ع��دد م��ن    

التص��رفات الت��ي تس��بب ف��ي وق��وع االص��طدامات المروری��ة وم��ن  

ابرز ھذه التصرفات السرعة الزائ�دة الت�ي تص�ل ال�ى ح�د التھ�ور       

ذي یك���ون واالنفع���ال الش���دید قب���ل اذان المغ���رب وھ���و الوق���ت ال���

الص��ائم وص��ل فی��ھ ال��ى ح��د االجھ��اد وقل��ة التركی��ز باالض��افة ال��ى  

كثرة ارتكاب المخالفات المروریة بعدم التقید بابسط قواع�د عل�ى   

 . الطریق وقوانین المرور

حـول التفاعـل وتـدابير بنـاء     " مشاركة فلسطين ممثلة بوزارة النقـل والمواصـالت فـي مـؤتمر     

 

. أ: بدعوة من اتحاد العمال الصیني للتبادل الدولي للدول االعضاء في سیكا ، شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بكل من 

والمنعقد في جمھوریة )"سیكا(لبنى نزال في مؤتمر حول التفاعل وتدابیر بناء الثقة فى اسیا 

   .التبادل البشري" الحزام و الطریق 

مي في آسیا، بھدف رئیس ھو تعزیز التعاون من 

 .خالل تدابیر متعددة األطراف لبناء الثقة من أجل تعزیز السالم واألمن واالستقرار في آسیا

 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  ومن جانبھ اشار الرئیس التنفیذي للمجلس االعلى للمرور 

المھن���دس محم���ود خال���د ان ھ���ذه الحمل���ة ج���اءت  

ازدی���اد ع���دد االص���طدامات خ���الل ش���ھر رمض���ان فخ���الل ش���ھر    

رمض��ان نالح��ظ ان معظ��م الس��ائقین یقوم��ون بارتك��اب ع��دد م��ن    

التص��رفات الت��ي تس��بب ف��ي وق��وع االص��طدامات المروری��ة وم��ن  

ابرز ھذه التصرفات السرعة الزائ�دة الت�ي تص�ل ال�ى ح�د التھ�ور       

واالنفع���ال الش���دید قب���ل اذان المغ���رب وھ���و الوق���ت ال���

الص��ائم وص��ل فی��ھ ال��ى ح��د االجھ��اد وقل��ة التركی��ز باالض��افة ال��ى  

كثرة ارتكاب المخالفات المروریة بعدم التقید بابسط قواع�د عل�ى   

الطریق وقوانین المرور

مشاركة فلسطين ممثلة بوزارة النقـل والمواصـالت فـي مـؤتمر     

 " )سيكا( اسيا

 

بدعوة من اتحاد العمال الصیني للتبادل الدولي للدول االعضاء في سیكا ، شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بكل من 

لبنى نزال في مؤتمر حول التفاعل وتدابیر بناء الثقة فى اسیا . أشادن زغلول ، 

الحزام و الطریق "، في إطار مبادرة  2017مایو  28إلى  21الصین الشعبیة في الفترة من 

مي في آسیا، بھدف رئیس ھو تعزیز التعاون من وتعتبر سیكا احدى منتدیات الحوارات والمشاورات بشأن قضایا األمن اإلقلی

خالل تدابیر متعددة األطراف لبناء الثقة من أجل تعزیز السالم واألمن واالستقرار في آسیا

مجلة المواصالت 

 

ومن جانبھ اشار الرئیس التنفیذي للمجلس االعلى للمرور 

 

مشاركة فلسطين ممثلة بوزارة النقـل والمواصـالت فـي مـؤتمر       .1.5

اسياالثقة فى 
 

بدعوة من اتحاد العمال الصیني للتبادل الدولي للدول االعضاء في سیكا ، شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بكل من 

شادن زغلول ، . انور عبد الجابر ، أ

الصین الشعبیة في الفترة من 

وتعتبر سیكا احدى منتدیات الحوارات والمشاورات بشأن قضایا األمن اإلقلی

خالل تدابیر متعددة األطراف لبناء الثقة من أجل تعزیز السالم واألمن واالستقرار في آسیا
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ــة   ، وزارة النقــل والمواصــالت ومؤسس
وبحضــور المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية يعقــدان ورشــة عمــل لفحــص مواصــفات المركبــات  

  .الجهات الشريكة من قطاع مهن المواصالت وخاصة مؤسسات فحص المركبات

 

بخصوص الموضوع أعاله خالل اللقاء تم التعرف على مھام واختصاص مؤسسة المواصفات 

) الدینمومیترات ، مراكز الفحص ( والمقاییس وبحث آلیات التعاون بخصوص التحقق من معایرة اجھزة الفحص في ھذه المؤسسات 

ابراھیم . حضر االجتماع كل من م السالمة العامة ،

یاسر عوده مدیر مھن المركبات ، جمال صوالحة مدیر عام القیاس في مؤسسة المواصفات 

  تخدمة في ھذه المراكزوالمقایس الفلسطینیة وممثلین عن الدینمو میترات ومراكز الفحص الھندسیة ومستوردي معدات الفحص المس

 

عمار یاسین المنسق الوطني للنقل لدى االتحاد االوروبي 

متوسطي في ورشة العمل التي نظمتھا لجنة النقل 

وتمحورت . أیار 17 – 16والتي عقدت في العاصمة اللبنانیة بیروت في الفترة 

وأكد عطوفتھ بأھمیة . الورشة حول رفع مستوى التوعیة بإتفاقیات االمم المتحدة المتعلقة بالنقل البري وتسھیل التجارة عبر الحدود

لعربیة واالقلیمیة وسعینا المتواصل لتسھیل التجارة عبر 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

 ورشة عمل لفحص مواصفات المركبات 

ــا    ــاليوم العــالمي للمترولوجي ــال ب ــة  ) القيــاس ( بمناســبة االحتف ، وزارة النقــل والمواصــالت ومؤسس
المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية يعقــدان ورشــة عمــل لفحــص مواصــفات المركبــات  

الجهات الشريكة من قطاع مهن المواصالت وخاصة مؤسسات فحص المركبات
 

 

بخصوص الموضوع أعاله خالل اللقاء تم التعرف على مھام واختصاص مؤسسة المواصفات عقدت ورشة عمل 

والمقاییس وبحث آلیات التعاون بخصوص التحقق من معایرة اجھزة الفحص في ھذه المؤسسات 

السالمة العامة ، للوصول الى نتائج فحص سلیمة للحفاظ على سالمة االرواح والممتلكات وتحقیق

یاسر عوده مدیر مھن المركبات ، جمال صوالحة مدیر عام القیاس في مؤسسة المواصفات . العتر نائب مدیر عام سلطة الترخیص ، م

والمقایس الفلسطینیة وممثلین عن الدینمو میترات ومراكز الفحص الھندسیة ومستوردي معدات الفحص المس

  وزارة النقل والمواصالت تشارك في اجتماعات لجنة النقل

عمار یاسین المنسق الوطني للنقل لدى االتحاد االوروبي . أ/ شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بعطوفة الوكیل االخ 

متوسطي في ورشة العمل التي نظمتھا لجنة النقل یوسف دراوشھ مقرر فریق عمل الوزارة لمشروع دعم النقل االورو

والتي عقدت في العاصمة اللبنانیة بیروت في الفترة  (UNECE) الداخلیة التابعة للجنة االقتصادیة الوروبا

الورشة حول رفع مستوى التوعیة بإتفاقیات االمم المتحدة المتعلقة بالنقل البري وتسھیل التجارة عبر الحدود

لعربیة واالقلیمیة وسعینا المتواصل لتسھیل التجارة عبر مشاركة دولة فلسطین بھذه الورش كون فلسطین جزء رئیس من شبكة الطرق ا

مجلة المواصالت 

ورشة عمل لفحص مواصفات المركبات  .1.6
 

ــا    ــاليوم العــالمي للمترولوجي ــال ب بمناســبة االحتف
المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية يعقــدان ورشــة عمــل لفحــص مواصــفات المركبــات  

الجهات الشريكة من قطاع مهن المواصالت وخاصة مؤسسات فحص المركبات

عقدت ورشة عمل  2/5/2017

والمقاییس وبحث آلیات التعاون بخصوص التحقق من معایرة اجھزة الفحص في ھذه المؤسسات 

للوصول الى نتائج فحص سلیمة للحفاظ على سالمة االرواح والممتلكات وتحقیق

العتر نائب مدیر عام سلطة الترخیص ، م

والمقایس الفلسطینیة وممثلین عن الدینمو میترات ومراكز الفحص الھندسیة ومستوردي معدات الفحص المس

 

وزارة النقل والمواصالت تشارك في اجتماعات لجنة النقل .1.7

 

شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بعطوفة الوكیل االخ 

یوسف دراوشھ مقرر فریق عمل الوزارة لمشروع دعم النقل االورو. والسید أ 

الداخلیة التابعة للجنة االقتصادیة الوروبا

الورشة حول رفع مستوى التوعیة بإتفاقیات االمم المتحدة المتعلقة بالنقل البري وتسھیل التجارة عبر الحدود

مشاركة دولة فلسطین بھذه الورش كون فلسطین جزء رئیس من شبكة الطرق ا
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كما أكد عطوفتھ بضرورة مناقشة ھذه االتفاقیات على المستوى الداخلي مع كافة 

وخاصة بعد أن أصبحت دولة فلسطین عضو  الجھات الحكومیة االخرى وموائمة تشریعاتنا المحلیة ذات الصلة لإلنضمام لھذه اإلتفاقیات

النقل والمواصالت تفتح المجال 

الدخال شاحنات الى قطاع غزه

 
ص����رحت وزارة النق����ل والمواص����الت بانھ����ا ق����د فتح����ت 

شاحنات ال�ى قط�اع غ�زه    المجال الستقبال طلبات الدخال 
وف���ق ش���روط مح���ددة ج���اءت ب���االعالن المنش���ور عب���ر    

البرید االلكترون�ي ، وموق�ع التواص�ل    ( مواقعي الوزارة 
  )االجتم����������������اعي للف����������������یس ب����������������وك  

وف�����ي ھ�����ذا الس�����یاق اوض�����ح مع�����الي وزی�����ر النق�����ل      
والمواص��الت المھن��دس س��میح طبیل��ة ب��أن ھ��ذه الخط��وة  

ص���ل ، ت���أتي ف���ي إط���ار س���عي ال���وزارة الحثی���ث والمتوا  
وحرص الحكومة على تخفیف الحصار على قط�اع غ�زة   
وتلبیة حاجة المواطنین ومختل�ف القطاع�ات االقتص�ادیة    

  .ف������������������������������������������������������������ي غ������������������������������������������������������������زة
وعلى ضوء ما ذكر وتسھیًال على المواطنین ولتس�ریع  
ادخ��ال الش��احنات فق��د ق��ررت ال��وزارة ف��ي وق��ت س��ابق      
استقبال الطلبات لدى االدارة العام�ة للش�ؤون الفنی�ة ف�ي     

 20/7/2017وزارة برام اهللا مباشرة ولغایة مقر ال

 

الفنی�ة ذات العالق�ة ،   ومن جھتھ قدم االخ فوزي ابو عصبة مقرر اللجنة المشكلة من معالي الوزیر لمح�ة مختص�ره ح�ول االم�ور والمس�ائل      
فیما قدم االخ انور عبد الجابر عضو اللجنة كلمات الترحیب والش�كر  

اللفت�ة م�ن مع�الي     معالي السید الوزیر على تعاونھ واص�راره عل�ى الحض�ور رغ�م اعب�اء وثق�ل العم�ل ، موض�حا ب�ان ھ�ذه          
كم�ا ق�دم االخ ایم�ن ش�قیر عض�و      . الوزیر تأتي في اطار حرصھ على تكریس وتعزیز مفھوم الشراكة الحقیقیة ما بین القط�اعین الع�ام والخ�اص    

ب�تالوة  سیتم اخضاعھا للقرعة كاختیار اساسي ، فیما شاركت االخ�ت االء ناص�ر عض�و اللجن�ة     

وقد جرت القرعة بألیة وض�ع عن�اوین اس�ماء الش�ركات وف�ق االص�ول ف�ي ص�ندوق زج�اجي ش�فاف وت�م الس�حب ام�ام الحض�ور المش�اركین                
لم�ا ب�ان   ع) .  47( ، وایضا تم الس�حب تباع�ًا عل�ى م�ا م�ن تبق�ى ووض�عھ ف�ي قائم�ة االحتی�اط وع�ددھا            

  الوزارة ستقوم بموافاة الشركات الفائزة بالشروط والمتطلبات بعد االنتتھاء من اعتمادھا رسمیًا في الموانىء والمعابر
 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

كما أكد عطوفتھ بضرورة مناقشة ھذه االتفاقیات على المستوى الداخلي مع كافة . الحدود وفتح االسواق االقلیمیة للمنتج الفلسطیني

الجھات الحكومیة االخرى وموائمة تشریعاتنا المحلیة ذات الصلة لإلنضمام لھذه اإلتفاقیات

 ضور ومشاركة معالي وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلة

 النقل والمواصالت تجري قرعة الختيار

  شركات جديدة لالنضمام لقائمة مستوردي
 المركبات المستعملة

  

النقل والمواصالت تفتح المجال 

الدخال شاحنات الى قطاع غزه

ص����رحت وزارة النق����ل والمواص����الت بانھ����ا ق����د فتح����ت 
المجال الستقبال طلبات الدخال 

وف���ق ش���روط مح���ددة ج���اءت ب���االعالن المنش���ور عب���ر    
مواقعي الوزارة 

االجتم����������������اعي للف����������������یس ب����������������وك  
وف�����ي ھ�����ذا الس�����یاق اوض�����ح مع�����الي وزی�����ر النق�����ل       

والمواص��الت المھن��دس س��میح طبیل��ة ب��أن ھ��ذه الخط��وة  
ت���أتي ف���ي إط���ار س���عي ال���وزارة الحثی���ث والمتوا  

وحرص الحكومة على تخفیف الحصار على قط�اع غ�زة   
وتلبیة حاجة المواطنین ومختل�ف القطاع�ات االقتص�ادیة    

ف������������������������������������������������������������ي غ������������������������������������������������������������زة
وعلى ضوء ما ذكر وتسھیًال على المواطنین ولتس�ریع   

ادخ��ال الش��احنات فق��د ق��ررت ال��وزارة ف��ي وق��ت س��ابق      
استقبال الطلبات لدى االدارة العام�ة للش�ؤون الفنی�ة ف�ي     

مقر ال

 
المس�ؤولین  بحضور معالي السید الوزیر المھندس س�میح طبیل�ة وع�ددا م�ن     

ف���ي ال���وزارة وممثل���ین ع���ن دی���وان الرقاب���ة المالی���ة واالداری���ة ، واالدارة العام���ة   
للجم��ارك ف��ي وزارة المالی��ة ، واتح��اد مس��توردي المركب��ات المس��تعملة والجھ��ات     
االعتباریة واالعالمیة المدعوة قام�ت وزارة النق�ل والمواص�الت ص�باح ھ�ذا الی�وم       

ء قرعة لمنح رخص جدیدة لشركات اس�تیراد  باجرا
  . مركبات مستعملة ولالنضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة

واستھل معالي الوزیر المھندس سمیح طبیل�ة افتت�اح اعم�ال القرع�ة ب�ابراق      
رسالة تأیید ومؤازرة لالخوة االسرى المضربین عن الطع�ام ، مؤك�دا دع�م الجمی�ع     

  . الخاویة حتى یتم نیل حریتھم وكافة حقوقھم
وبش��أن قائم���ة مس���توردي المركب���ات المس���تعملة اوض���ح مع���الي ال���وزیر ان  

طل��ب )  97( طلب�ات منھ�ا    105اجم�الي الش�ركات المتقدم�ة لالنض�مام للقائم�ة بل�غ       
طلبات غیر مستوفیة ، مشیرا الى ان غایات ف�تح المج�ال   
قائمة جاء تماشیا مع الدراسات المستفیض�ة م�ن ال�وزارة ح�ول احتی�اج      
الس��وق الفلس��طیني لم��نح رخ��ص جدی��دة ، موض��حا ان القرع��ة س��تتم الی��وم وف��ق      
االج�راءات والخط�وات الت��ي تم�ت مس��بقا بالخص�وص ، مؤك�دا ب��ان ال�وزارة ت��ؤمن       

عط�اء  بضرورة ترسیخ كل صور النزاھة والشفافیة وتحقیق مبدأ تك�افؤ الف�رص وا  
الجمی��ع فرص��ة االس��تثمار ف��ي كاف��ة مج��االت النق��ل والمواص��الت وف��ق المع��اییر          

وقبی��ل الب��دء ب��اجراءات القرع��ة ق��ام مع��الي ال��وزیر المھن��دس س��میح طبیل��ة     
بتقدیم درع شكر وتقدیر لالخ سائد موقدي مدیر ع�ام الش�ؤون الفنی�ة عل�ى جھ�وده      
سبیل خدمة المصلحة العامة وبمناسبة نیلھ جائزة النزاھة 

 .“ أمان “ االئتالف من اجل  النزاھة والمسائلة 

ومن جھتھ قدم االخ فوزي ابو عصبة مقرر اللجنة المشكلة من معالي الوزیر لمح�ة مختص�ره ح�ول االم�ور والمس�ائل      
فیما قدم االخ انور عبد الجابر عضو اللجنة كلمات الترحیب والش�كر  . وذكر اسماء الشركات التي تم استبعادھا لعدم مطابقتھا والشروط المعلنة 

معالي السید الوزیر على تعاونھ واص�راره عل�ى الحض�ور رغ�م اعب�اء وثق�ل العم�ل ، موض�حا ب�ان ھ�ذه          
الوزیر تأتي في اطار حرصھ على تكریس وتعزیز مفھوم الشراكة الحقیقیة ما بین القط�اعین الع�ام والخ�اص    

سیتم اخضاعھا للقرعة كاختیار اساسي ، فیما شاركت االخ�ت االء ناص�ر عض�و اللجن�ة      اللجنة اسماء الشركات مستوفیة الشروط والتي

وقد جرت القرعة بألیة وض�ع عن�اوین اس�ماء الش�ركات وف�ق االص�ول ف�ي ص�ندوق زج�اجي ش�فاف وت�م الس�حب ام�ام الحض�ور المش�اركین                
، وایضا تم الس�حب تباع�ًا عل�ى م�ا م�ن تبق�ى ووض�عھ ف�ي قائم�ة االحتی�اط وع�ددھا            )  50( واعالن اسماء الفائزین وعددھم 

الوزارة ستقوم بموافاة الشركات الفائزة بالشروط والمتطلبات بعد االنتتھاء من اعتمادھا رسمیًا في الموانىء والمعابر

مجلة المواصالت 

الحدود وفتح االسواق االقلیمیة للمنتج الفلسطیني

الجھات الحكومیة االخرى وموائمة تشریعاتنا المحلیة ذات الصلة لإلنضمام لھذه اإلتفاقیات

  .مراقب في األمم المتحدة

  
ضور ومشاركة معالي وزير النقل والمواصالت المهندس سميح طبيلةبح

النقل والمواصالت تجري قرعة الختيار .1.8
شركات جديدة لالنضمام لقائمة مستوردي

المركبات المستعملة

 

بحضور معالي السید الوزیر المھندس س�میح طبیل�ة وع�ددا م�ن     
ف���ي ال���وزارة وممثل���ین ع���ن دی���وان الرقاب���ة المالی���ة واالداری���ة ، واالدارة العام���ة   
للجم��ارك ف��ي وزارة المالی��ة ، واتح��اد مس��توردي المركب��ات المس��تعملة والجھ��ات     
االعتباریة واالعالمیة المدعوة قام�ت وزارة النق�ل والمواص�الت ص�باح ھ�ذا الی�وم       

باجرا 10/5/2017االربعاء الموافق 
مركبات مستعملة ولالنضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة

واستھل معالي الوزیر المھندس سمیح طبیل�ة افتت�اح اعم�ال القرع�ة ب�ابراق      
رسالة تأیید ومؤازرة لالخوة االسرى المضربین عن الطع�ام ، مؤك�دا دع�م الجمی�ع     

الخاویة حتى یتم نیل حریتھم وكافة حقوقھم لھم في معركة االمعاء
وبش��أن قائم���ة مس���توردي المركب���ات المس���تعملة اوض���ح مع���الي ال���وزیر ان  

اجم�الي الش�ركات المتقدم�ة لالنض�مام للقائم�ة بل�غ       
طلبات غیر مستوفیة ، مشیرا الى ان غایات ف�تح المج�ال   ) 8( مستوفیة للشروط و

قائمة جاء تماشیا مع الدراسات المستفیض�ة م�ن ال�وزارة ح�ول احتی�اج      لالنضمام لل
الس��وق الفلس��طیني لم��نح رخ��ص جدی��دة ، موض��حا ان القرع��ة س��تتم الی��وم وف��ق      
االج�راءات والخط�وات الت��ي تم�ت مس��بقا بالخص�وص ، مؤك�دا ب��ان ال�وزارة ت��ؤمن       

بضرورة ترسیخ كل صور النزاھة والشفافیة وتحقیق مبدأ تك�افؤ الف�رص وا  
الجمی��ع فرص��ة االس��تثمار ف��ي كاف��ة مج��االت النق��ل والمواص��الت وف��ق المع��اییر          

  . واالنظمة والشروط الالزمة
وقبی��ل الب��دء ب��اجراءات القرع��ة ق��ام مع��الي ال��وزیر المھن��دس س��میح طبیل��ة     
بتقدیم درع شكر وتقدیر لالخ سائد موقدي مدیر ع�ام الش�ؤون الفنی�ة عل�ى جھ�وده      

سبیل خدمة المصلحة العامة وبمناسبة نیلھ جائزة النزاھة الحثیثة والمتواصلة في 
االئتالف من اجل  النزاھة والمسائلة “ من قبل  2016والشفافیة للعام 

 

ومن جھتھ قدم االخ فوزي ابو عصبة مقرر اللجنة المشكلة من معالي الوزیر لمح�ة مختص�ره ح�ول االم�ور والمس�ائل      
وذكر اسماء الشركات التي تم استبعادھا لعدم مطابقتھا والشروط المعلنة 

معالي السید الوزیر على تعاونھ واص�راره عل�ى الحض�ور رغ�م اعب�اء وثق�ل العم�ل ، موض�حا ب�ان ھ�ذه           للجمیع وفي مقدمتھم
الوزیر تأتي في اطار حرصھ على تكریس وتعزیز مفھوم الشراكة الحقیقیة ما بین القط�اعین الع�ام والخ�اص    

اللجنة اسماء الشركات مستوفیة الشروط والتي
  . اسماء الشركات الفائزة

وقد جرت القرعة بألیة وض�ع عن�اوین اس�ماء الش�ركات وف�ق االص�ول ف�ي ص�ندوق زج�اجي ش�فاف وت�م الس�حب ام�ام الحض�ور المش�اركین                
واعالن اسماء الفائزین وعددھم 

الوزارة ستقوم بموافاة الشركات الفائزة بالشروط والمتطلبات بعد االنتتھاء من اعتمادھا رسمیًا في الموانىء والمعابر
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المالی��ة ، واتح��اد مس��توردي المركب��ات المس��تعملة والجھ��ات     

االعتباری������ة واالعالمی�������ة الم�������دعوة قام�������ت وزارة النق�������ل  

 10/5/2017والمواصالت صباح ھذا الیوم االربع�اء المواف�ق   

ب�اجراء قرع�ة لم��نح رخ�ص جدی�دة لش��ركات اس�تیراد مركب��ات      

 . مستعملة ولالنضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة

اس���تھل مع���الي ال���وزیر المھن���دس س���میح طبیل���ة  

افتت��اح اعم��ال القرع��ة ب��ابراق رس��الة تأیی��د وم��ؤازرة لالخ��وة   

االسرى المضربین ع�ن الطع�ام ، مؤك�دا دع�م الجمی�ع لھ�م ف�ي        

 . معركة االمعاء الخاویة حتى یتم نیل حریتھم وكافة حقوقھم

وبش���أن قائم���ة مس���توردي المركب���ات المس���تعملة    

ان اجمالي الش�ركات المتقدم�ة لالنض�مام     اوضح معالي الوزیر

طل�ب مس�توفیة للش�روط    )  97( طلبات منھ�ا   105

طلب���ات غی���ر مس���توفیة ، مش���یرا ال���ى ان غای���ات ف���تح   

المج����ال لالنض����مام للقائم����ة ج����اء تماش����یا م����ع الدراس����ات       

المستفیضة من الوزارة حول احتیاج السوق الفلسطیني لم�نح  

ان القرع����ة س����تتم الی����وم وف����ق    رخ����ص جدی����دة ، موض����حا 

االجراءات والخط�وات الت�ي تم�ت مس�بقا بالخص�وص ، مؤك�دا       

ب���ان ال���وزارة ت���ؤمن بض���رورة ترس���یخ ك���ل ص���ور النزاھ���ة      

والشفافیة وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص واعطاء الجمی�ع فرص�ة   

االستثمار في كافة مج�االت النق�ل والمواص�الت وف�ق المع�اییر      

  . واالنظمة والشروط الالزمة

 

وقبی�ل الب��دء ب��اجراءات القرع�ة ق��ام مع��الي ال��وزیر   

المھن��دس س��میح طبیل��ة بتق��دیم درع ش��كر وتق��دیر ل��الخ س��ائد   

موق���دي م���دیر ع���ام الش���ؤون الفنی���ة عل���ى جھ���وده الحثیث���ة      

والمتواصلة في سبیل خدم�ة المص�لحة العام�ة وبمناس�بة نیل�ھ      

االئ�تالف م�ن   “ من قب�ل   2016جائزة النزاھة والشفافیة للعام 

 . ” أمان“ النزاھة والمسائلة 

ومن جھتھ قدم االخ فوزي ابو عصبة مقرر اللجنة 

المش���كلة م���ن مع���الي ال���وزیر لمح���ة مختص���ره ح���ول االم���ور   

والمسائل الفنیة ذات العالقة ، وذكر اس�ماء الش�ركات الت�ي ت�م     

فیم��ا ق��دم االخ  . اس��تبعادھا لع��دم مطابقتھ��ا والش��روط المعلن��ة   

و اللجنة كلمات الترحیب والشكر للجمی�ع  انور عبد الجابر عض

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

ــي    ــارك فـ ــالت تشـ ــل والمواصـ وزارة النقـ
  اجتماعات لجنة النقل

  

ش��اركت وزارة النق��ل والمواص��الت ممثل��ة بعطوف��ة 

عم���ار یاس���ین المنس���ق ال���وطني للنق���ل ل���دى  

دراوشھ مقرر فریق عم�ل  یوسف . االتحاد االوروبي والسید أ 

الوزارة لمشروع دعم النقل االورومتوسطي في ورش�ة العم�ل   

الت��ي نظمتھ��ا لجن��ة النق��ل الداخلی��ة التابع��ة للجن��ة االقتص��ادیة     

والت��ي عق��دت ف��ي العاص��مة اللبنانی��ة  

  . أیار 17

وتمح��ورت الورش��ة ح��ول رف��ع مس��توى التوعی��ة      

االم���م المتح���دة المتعلق���ة بالنق���ل الب���ري وتس���ھیل     

وأك��د عطوفت��ھ بأھمی��ة مش��اركة دول��ة    

فلس��طین بھ��ذه ال��ورش ك��ون فلس��طین ج��زء رئ��یس م��ن ش��بكة  

الطرق العربیة واالقلیمی�ة وس�عینا المتواص�ل لتس�ھیل التج�ارة      

كم�ا  . عبر الحدود وف�تح االس�واق االقلیمی�ة للمن�تج الفلس�طیني     

عطوفتھ بضرورة مناقش�ة ھ�ذه االتفاقی�ات عل�ى المس�توى      

ال����داخلي م����ع كاف����ة الجھ����ات الحكومی����ة االخ����رى وموائم����ة   

تش���ریعاتنا المحلی���ة ذات الص���لة لإلنض���مام لھ���ذه اإلتفاقی���ات     

وخاصة بعد أن أصبحت دولة فلسطین عضو مراقب ف�ي األم�م   

س ســميح ضــور ومشــاركة معــالي وزيــر النقــل والمواصــالت المهنــد 

النقــل والمواصــالت تجــري قرعــة الختيــار 
شــــركات جديــــدة لالنضــــمام لقائمــــة    

  مستوردي المركبات المستعملة

بحض���ور مع���الي الس���ید ال���وزیر المھن���دس س���میح  

طبیلة وعددا من المسؤولین في الوزارة وممثل�ین ع�ن دی�وان    

الرقابة المالیة واالداریة ، واالدارة العامة للجمارك ف�ي وزارة  

المالی��ة ، واتح��اد مس��توردي المركب��ات المس��تعملة والجھ��ات     

االعتباری������ة واالعالمی�������ة الم�������دعوة قام�������ت وزارة النق�������ل  

والمواصالت صباح ھذا الیوم االربع�اء المواف�ق   

ب�اجراء قرع�ة لم��نح رخ�ص جدی�دة لش��ركات اس�تیراد مركب��ات      

مستعملة ولالنضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة

اس���تھل مع���الي ال���وزیر المھن���دس س���میح طبیل���ة  و

افتت��اح اعم��ال القرع��ة ب��ابراق رس��الة تأیی��د وم��ؤازرة لالخ��وة   

االسرى المضربین ع�ن الطع�ام ، مؤك�دا دع�م الجمی�ع لھ�م ف�ي        

معركة االمعاء الخاویة حتى یتم نیل حریتھم وكافة حقوقھم

وبش���أن قائم���ة مس���توردي المركب���ات المس���تعملة    

اوضح معالي الوزیر

105للقائمة بلغ 

طلب���ات غی���ر مس���توفیة ، مش���یرا ال���ى ان غای���ات ف���تح   ) 8( و

المج����ال لالنض����مام للقائم����ة ج����اء تماش����یا م����ع الدراس����ات       

المستفیضة من الوزارة حول احتیاج السوق الفلسطیني لم�نح  

رخ����ص جدی����دة ، موض����حا 

االجراءات والخط�وات الت�ي تم�ت مس�بقا بالخص�وص ، مؤك�دا       

ب���ان ال���وزارة ت���ؤمن بض���رورة ترس���یخ ك���ل ص���ور النزاھ���ة      

والشفافیة وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص واعطاء الجمی�ع فرص�ة   

االستثمار في كافة مج�االت النق�ل والمواص�الت وف�ق المع�اییر      

واالنظمة والشروط الالزمة

وقبی�ل الب��دء ب��اجراءات القرع�ة ق��ام مع��الي ال��وزیر   

المھن��دس س��میح طبیل��ة بتق��دیم درع ش��كر وتق��دیر ل��الخ س��ائد   

موق���دي م���دیر ع���ام الش���ؤون الفنی���ة عل���ى جھ���وده الحثیث���ة      

والمتواصلة في سبیل خدم�ة المص�لحة العام�ة وبمناس�بة نیل�ھ      

جائزة النزاھة والشفافیة للعام 

النزاھة والمسائلة   اجل

ومن جھتھ قدم االخ فوزي ابو عصبة مقرر اللجنة 

المش���كلة م���ن مع���الي ال���وزیر لمح���ة مختص���ره ح���ول االم���ور   

والمسائل الفنیة ذات العالقة ، وذكر اس�ماء الش�ركات الت�ي ت�م     

اس��تبعادھا لع��دم مطابقتھ��ا والش��روط المعلن��ة   

انور عبد الجابر عض

مجلة المواصالت 

  
ــي    .1.9 ــارك فـ ــالت تشـ ــل والمواصـ وزارة النقـ

اجتماعات لجنة النقل

ش��اركت وزارة النق��ل والمواص��الت ممثل��ة بعطوف��ة 

عم���ار یاس���ین المنس���ق ال���وطني للنق���ل ل���دى  . أ/ الوكی���ل االخ 

االتحاد االوروبي والسید أ 

الوزارة لمشروع دعم النقل االورومتوسطي في ورش�ة العم�ل   

الت��ي نظمتھ��ا لجن��ة النق��ل الداخلی��ة التابع��ة للجن��ة االقتص��ادیة     

والت��ي عق��دت ف��ي العاص��مة اللبنانی��ة   (UNECE) الوروب��ا

17 – 16بیروت في الفترة 

وتمح��ورت الورش��ة ح��ول رف��ع مس��توى التوعی��ة      

االم���م المتح���دة المتعلق���ة بالنق���ل الب���ري وتس���ھیل     بإتفاقی���ات 

وأك��د عطوفت��ھ بأھمی��ة مش��اركة دول��ة    . التج��ارة عب��ر الح��دود  

فلس��طین بھ��ذه ال��ورش ك��ون فلس��طین ج��زء رئ��یس م��ن ش��بكة  

الطرق العربیة واالقلیمی�ة وس�عینا المتواص�ل لتس�ھیل التج�ارة      

عبر الحدود وف�تح االس�واق االقلیمی�ة للمن�تج الفلس�طیني     

عطوفتھ بضرورة مناقش�ة ھ�ذه االتفاقی�ات عل�ى المس�توى      أكد 

ال����داخلي م����ع كاف����ة الجھ����ات الحكومی����ة االخ����رى وموائم����ة   

تش���ریعاتنا المحلی���ة ذات الص���لة لإلنض���مام لھ���ذه اإلتفاقی���ات     

وخاصة بعد أن أصبحت دولة فلسطین عضو مراقب ف�ي األم�م   

 .المتحدة

  
ضــور ومشــاركة معــالي وزيــر النقــل والمواصــالت المهنــد بح

 طبيلة

النقــل والمواصــالت تجــري قرعــة الختيــار  .1.10
شــــركات جديــــدة لالنضــــمام لقائمــــة    

مستوردي المركبات المستعملة
  

بحض���ور مع���الي الس���ید ال���وزیر المھن���دس س���میح  

طبیلة وعددا من المسؤولین في الوزارة وممثل�ین ع�ن دی�وان    

الرقابة المالیة واالداریة ، واالدارة العامة للجمارك ف�ي وزارة  
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س���لطة الطی���ران الم���دني الفلس���طیني تش���ارك ف���ي   

  اجتماعات اللج�ان الفنی�ة ف�ي الھیئ�ة العربی�ة للطی�ران الم�دني       

( جتماع�ات اللج�ان الفنی�ة    شاركت سلطة الطیران المدني ف�ي ا 

لجنة النقل الجوي، لجنة االمن ، لجن�ة المالح�ة الجوی�ة، لجن�ة     

والتي عقدت ف�ي المملك�ة المغربی�ة    ) الرقابة االداریة والمالیة 

،  20/4/2017ولغای�ة   5/4/2017الرباط في الفترة م�ا ب�ین   

وحی��ث مث��ل ك��ادر س��لطة الطی��ران الم��دني ھ��ذه اللج��ان حس��ب    

  

لجن��ة النق��ل الج��وي حی��ث ت��م     / محم��د عم��وص  

مناقش���ة القواع���د االسترش���ادیة لحمای���ة المس���تھلك ، اتفاقی���ة  

االعف��اء م��ن الض��رائب والرس��وم الجمركی��ة عل��ى مؤسس��ات       

النق�ل الج��وي العربی�ة ودور الھیئ��ة العربی�ة ف��ي دع�م الس��یاحة     

العربیة وكما ت�م مناقش�ة مقت�رح تحری�ر خ�دمات النق�ل الج�وي        

  .العربیة واالفریقیة

لجن���ة االم���ن حی���ث ت���م مناقش���ة   / محم���د طبیل���ة  

اولوی��ات ام��ن الطی��ران ف��ي المنطق��ة العربی��ة وتحدی��د قائم��ة        

خب��راء ام��ن الطی��ران الع��رب واھمی��ة الت��دریب ف��ي مج��ال ام��ن   

الطی��ران لرف��ع الق��درات البش��ري للع��املین ف��ي مج��ال االم��ن ،    

لتش��ریعات  واج��راءات التعام��ل م��ع الراك��ب المش��اغب وف��ق ا     

الدولیة والوطنیة وكم�ا استعرض�ت اللجن�ة نت�ائج فری�ق العم�ل       

المكل��ف باع��داد دراس��ة ح��ول التھدی��دات الناش��ئة والتھدی��دات    

االلكترونیة واثرھا على الطیران المدني ونتائج المؤتمر االول 

لمجموع�ة االم��ن والتس��ھیالت بخص��وص متابع��ة تنفی��ذ اع��الن  

  .الریاض لالمن والتسھیالت

  

لجن��ة المالح��ة الجوی��ة حی��ث ت��م     / اد نص��ار  جھ��

مناقشة الدراسات الخاصة بالحركة الجوی�ة والمش�اریع الفنی�ة    

  مثل مشروع ادارة تدفق الحركة الجویة والمالحة باالقمار 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

وفي مقدمتھم معالي السید الوزیر على تعاونھ واصراره عل�ى  

الحضور رغم اعباء وثقل العمل ، موضحا بان ھذه اللفت�ة م�ن   

مع��الي ال��وزیر ت��أتي ف��ي اط��ار حرص��ھ عل��ى تك��ریس وتعزی��ز     

. مفھ��وم الش��راكة الحقیقی��ة م��ا ب��ین القط��اعین الع��ام والخ��اص 

الخ ایم���ن ش���قیر عض���و اللجن���ة اس���ماء الش���ركات   

مس��توفیة الش��روط والت��ي س��یتم اخض��اعھا للقرع��ة كاختی��ار       

اساسي ، فیما شاركت االخت االء ناص�ر عض�و اللجن�ة ب�تالوة     

 

وق���د ج���رت القرع���ة بألی���ة وض���ع عن���اوین اس���ماء 

الش���ركات وف���ق االص���ول ف���ي ص���ندوق زج���اجي ش���فاف وت���م   

الحض��ور المش��اركین واع��الن اس��ماء الف��ائزین    

، وایضا ت�م الس�حب تباع�ًا عل�ى م�ا م�ن تبق�ى        

علم���ا ب���ان  ) .  47( ووض���عھ ف���ي قائم���ة االحتی���اط وع���ددھا    

الوزارة ستقوم بموافاة الشركات الفائزة بالشروط والمتطلبات 

  بعد االنتتھاء من اعتمادھا رسمیًا في الموانىء والمعابر

ــي    ــارك فـ ــدني تشـ ــران المـ طة الطيـ
االجتمـاع الثــاني عشــر للجنــة البيئــة فــي  

   الهيئة العربية للطيران المدني

  

ش��اركت س���لطة الطی���ران الم��دني الفلس���طینیة ف���ي   

االجتماع الثاني عشر للجنة البیئیة في الھیئة العربیة للطیران 

المدني ممثلة بالمھن�دس ناص�ر اب�و ش�ربك نائ�ب رئ�یس لجن�ة        

الھیئ���ة العربی���ة للطی���ران الم���دني ، حی���ث عق���دت   

وق�د اش�تمل    2017-4-27-26االجتماعات ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین     

مقترح "جدول اعمال اللجنة على عشرة بنود كان من ابرزھا 

تع��دیل اس��تراتیجیة الھیئ��ة العربی��ة للطی��ران الم��دني ف��ي مج��ال  

وق��د ش��ارك ف��ي االجتم��اع ال��ى جان��ب دول��ة    

ن كل من جمھوریة مصر العربی�ة ، دول�ة قط�ر المملك�ة     

المغربی�����ة ، الجمھوری�����ة التونس�����یة ، جمھوری�����ة الس�����ودان 

  . والجمھوریة اللبنانیة بصفة مراقب

س���لطة الطی���ران الم���دني الفلس���طیني تش���ارك ف���ي   

اجتماعات اللج�ان الفنی�ة ف�ي الھیئ�ة العربی�ة للطی�ران الم�دني       

شاركت سلطة الطیران المدني ف�ي ا 

لجنة النقل الجوي، لجنة االمن ، لجن�ة المالح�ة الجوی�ة، لجن�ة     

الرقابة االداریة والمالیة 

الرباط في الفترة م�ا ب�ین   / 

وحی��ث مث��ل ك��ادر س��لطة الطی��ران الم��دني ھ��ذه اللج��ان حس��ب    

  : االتي

محم��د عم��وص  .م

مناقش���ة القواع���د االسترش���ادیة لحمای���ة المس���تھلك ، اتفاقی���ة  

االعف��اء م��ن الض��رائب والرس��وم الجمركی��ة عل��ى مؤسس��ات       

النق�ل الج��وي العربی�ة ودور الھیئ��ة العربی�ة ف��ي دع�م الس��یاحة     

العربیة وكما ت�م مناقش�ة مقت�رح تحری�ر خ�دمات النق�ل الج�وي        

العربیة واالفریقیةبین الدول 

محم���د طبیل���ة  .أ

اولوی��ات ام��ن الطی��ران ف��ي المنطق��ة العربی��ة وتحدی��د قائم��ة        

خب��راء ام��ن الطی��ران الع��رب واھمی��ة الت��دریب ف��ي مج��ال ام��ن   

الطی��ران لرف��ع الق��درات البش��ري للع��املین ف��ي مج��ال االم��ن ،    

واج��راءات التعام��ل م��ع الراك��ب المش��اغب وف��ق ا     

الدولیة والوطنیة وكم�ا استعرض�ت اللجن�ة نت�ائج فری�ق العم�ل       

المكل��ف باع��داد دراس��ة ح��ول التھدی��دات الناش��ئة والتھدی��دات    

االلكترونیة واثرھا على الطیران المدني ونتائج المؤتمر االول 

لمجموع�ة االم��ن والتس��ھیالت بخص��وص متابع��ة تنفی��ذ اع��الن  

الریاض لالمن والتسھیالت

جھ��.م

مناقشة الدراسات الخاصة بالحركة الجوی�ة والمش�اریع الفنی�ة    

مثل مشروع ادارة تدفق الحركة الجویة والمالحة باالقمار 

مجلة المواصالت 

وفي مقدمتھم معالي السید الوزیر على تعاونھ واصراره عل�ى  

الحضور رغم اعباء وثقل العمل ، موضحا بان ھذه اللفت�ة م�ن   

مع��الي ال��وزیر ت��أتي ف��ي اط��ار حرص��ھ عل��ى تك��ریس وتعزی��ز     

مفھ��وم الش��راكة الحقیقی��ة م��ا ب��ین القط��اعین الع��ام والخ��اص 

الخ ایم���ن ش���قیر عض���و اللجن���ة اس���ماء الش���ركات   كم���ا ق���دم ا

مس��توفیة الش��روط والت��ي س��یتم اخض��اعھا للقرع��ة كاختی��ار       

اساسي ، فیما شاركت االخت االء ناص�ر عض�و اللجن�ة ب�تالوة     

 . اسماء الشركات الفائزة

وق���د ج���رت القرع���ة بألی���ة وض���ع عن���اوین اس���ماء 

الش���ركات وف���ق االص���ول ف���ي ص���ندوق زج���اجي ش���فاف وت���م   

الحض��ور المش��اركین واع��الن اس��ماء الف��ائزین     الس��حب ام��ام 

، وایضا ت�م الس�حب تباع�ًا عل�ى م�ا م�ن تبق�ى        )  50( وعددھم 

ووض���عھ ف���ي قائم���ة االحتی���اط وع���ددھا    

الوزارة ستقوم بموافاة الشركات الفائزة بالشروط والمتطلبات 

بعد االنتتھاء من اعتمادھا رسمیًا في الموانىء والمعابر

  
ــل .1.11 ــي   سـ ــارك فـ ــدني تشـ ــران المـ طة الطيـ

االجتمـاع الثــاني عشــر للجنــة البيئــة فــي  

الهيئة العربية للطيران المدني

ش��اركت س���لطة الطی���ران الم��دني الفلس���طینیة ف���ي   

االجتماع الثاني عشر للجنة البیئیة في الھیئة العربیة للطیران 

المدني ممثلة بالمھن�دس ناص�ر اب�و ش�ربك نائ�ب رئ�یس لجن�ة        

الھیئ���ة العربی���ة للطی���ران الم���دني ، حی���ث عق���دت    البیئ���ة ف���ي

االجتماعات ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین     

جدول اعمال اللجنة على عشرة بنود كان من ابرزھا 

تع��دیل اس��تراتیجیة الھیئ��ة العربی��ة للطی��ران الم��دني ف��ي مج��ال  

وق��د ش��ارك ف��ي االجتم��اع ال��ى جان��ب دول��ة     " بیئ��ة الطی��ران 

ن كل من جمھوریة مصر العربی�ة ، دول�ة قط�ر المملك�ة     فلسطی

المغربی�����ة ، الجمھوری�����ة التونس�����یة ، جمھوری�����ة الس�����ودان 

والجمھوریة اللبنانیة بصفة مراقب
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  العدد الرابع - المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت 
 

 

 

  

ل��ة بالطل��ب م��ن نظی��ره   وم��ن جان��ب اخ��ر تق��دم طبی  

االردن���ي بض���رورة مراجع���ة البرتوك���ول الموق���ع ب���ین البل���دین 

الش�قیقین لنق�ل البض�ائع واألش��خاص لمواكب�ة التط�ورات الت��ي      

 .تش���ھدھا المنطق���ة بش���كل ع���ام وب���ین البل���دین بش���كل خ���اص  

كما عرض طبیلھ وادعیس فكرة انشاء ش�ركة ح�افالت اردنی�ة    

ل الحجاج والمعتم�رین  فلسطینیة مشتركة في االرردن لغایة نق

  . فقط ، حیث رحب الجانب االردني بالفكرة

من جانبھ اعرب طبیل�ة ع�ن اعت�زازه بال�دور ال�ذي      

یقوم بھ األردن لمساعدة ومساندة الشعب الفلس�طیني الش�قیق   

ف���ي كاف���ة المج���االت، مؤك���دا اھتمام���ھ بزی���ادة المس���توردات     

ل�رئیس  الفلسطینیة عن طریق میناء العقبة واعتب�اره المین�اء ا  

للمستوردات الفلسطینیة م�ن الخ�ارج لم�ا یتمت�ع ب�ھ م�ن موق�ع        

  .وتسھیالت وتمیز عن باقي الموانئ األخرى

واك���د الجان���ب االردن���ي ف���ي خت���ام اللق���اء اس���تعداد  

ال��وزارة بكاف��ة كوادرھ��ا والھیئ��ات والمؤسس��ات التابع��ة لھ��ا       

لتق�دیم أي دع��م ومس��اعدة فنی��ة لألش��قاء الفلس��طینیین لم��ا م��ن  

 .مستوى النقل ب�ین البل�دین ف�ي مج�االت النق�ل كاف�ة      

وف��ي نھای��ة اللق��اء اع��رب ال��وزیران طبیل��ھ وادع��یس والوف��د      

المراف��ق لھم��ا ع��ن ش��كرھما لحس��ن االس��تقبال وك��رم الض��یافة  

ولموقف االردن الشقیق ملكا وحكومة وش�عبا ال�داعم ال�دؤوب    

  .لدولة فلسطین في كافة المحافل الدولیة واالقلیمیة

طبيله يلتقي مـع  سميح .معالي الوزير م

  هشام عرفات.نظيره المصري د

  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

وفیما یتعلق بلجنة الرقابة االداریة والمالیة والتي 

س���یتم جم���ال حمادن���ة حی���ث والمنعق���دة حالی���ا حی���ث 

مناقش���ة التقری���ر االداري والم���الي للھیئ���ة العربی���ة للطی���ران    

ومن الجدیر بال�ذكر ان س�لطة الطی�ران الم�دني     

عضو دائم في الھیئ�ة العربی�ة للطی�ران الم�دني وتش�ارك بھ�ذه       

ــا     ــان بنظيريهمـ ــيس يلتقيـ ــة وادعـ طبيلـ
  االردنيان الصعوب وعربيات

 

ط��ویر العالق��ات ب��ین البل��دین الش��قیقین   

سمیح طبیلة ووزیر االوق�اف  .التقى وزیر النقل والمواصالت م

حس�ین  . سماحة الشیخ یوس�ف ادع�یس وزی�ر النق�ل االردن�ي د     

وائل عربیات في .الصعوب ووزیر االوقاف والشؤون الدینیة د

اجتماع رسمي ام�س االربع�اء ف�ي العاص�مة االردنی�ة عم�ان ،       

اھم الموضوعات المشتركة، و تذلیل كافة العقبات 

التي قد تواجھ قطاع صناعة النقل بكافة أنماطھ وتأھیل منطقة 

للحجاج الفلس�طینیین وتس�ھیل النق�ل والتج�ارة وزی�ادة التب�ادل       

التجاري وتسھیل عملیة نقل الحجاج والمعتمرین الفلسطینیین 

التي تساھم في عبر االراضي االردنیة وتقدیم كافة التسھیالت 

تخفی��ف معان��اة الس��فر وك��ذلك الوق��وف عل��ى نوعی��ة وج��ودة       

الح����افالت الناقل����ة بم����ا یض����من الراح����ة والس����المة وض����من   

المواص���فات والش���روط الفنی���ة الت���ي تحق���ق االم���ان ، وال���ربط 

  .السككي بین البلدین الشقیقین

حبث اكد طبیلة بضرورة بأن یكون الربط ب�التوافق  

فلس�طین واالتف�اق عل�ى نقط�ة ال�ربط      

المباش����ر ب����ین ش����بكة الس����كك الحدیدی����ة األردنی����ة والش����بكة  

الفلسطینیة ضمن الربط البري العربي بالسكك الحدیدیة والت�ي  

تم إع�دادھا بتموی�ل م�ن الص�ندوق العرب�ي لإلنم�اء االقتص�ادي        

  .واالجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربیة

 

وم��ن جان��ب اخ��ر تق��دم طبی  

االردن���ي بض���رورة مراجع���ة البرتوك���ول الموق���ع ب���ین البل���دین 

الش�قیقین لنق�ل البض�ائع واألش��خاص لمواكب�ة التط�ورات الت��ي      

تش���ھدھا المنطق���ة بش���كل ع���ام وب���ین البل���دین بش���كل خ���اص  

كما عرض طبیلھ وادعیس فكرة انشاء ش�ركة ح�افالت اردنی�ة    

فلسطینیة مشتركة في االرردن لغایة نق

فقط ، حیث رحب الجانب االردني بالفكرة

من جانبھ اعرب طبیل�ة ع�ن اعت�زازه بال�دور ال�ذي      

یقوم بھ األردن لمساعدة ومساندة الشعب الفلس�طیني الش�قیق   

ف���ي كاف���ة المج���االت، مؤك���دا اھتمام���ھ بزی���ادة المس���توردات     

الفلسطینیة عن طریق میناء العقبة واعتب�اره المین�اء ا  

للمستوردات الفلسطینیة م�ن الخ�ارج لم�ا یتمت�ع ب�ھ م�ن موق�ع        

وتسھیالت وتمیز عن باقي الموانئ األخرى

واك���د الجان���ب االردن���ي ف���ي خت���ام اللق���اء اس���تعداد  

ال��وزارة بكاف��ة كوادرھ��ا والھیئ��ات والمؤسس��ات التابع��ة لھ��ا       

لتق�دیم أي دع��م ومس��اعدة فنی��ة لألش��قاء الفلس��طینیین لم��ا م��ن  

مستوى النقل ب�ین البل�دین ف�ي مج�االت النق�ل كاف�ة       شأنھ رفع

وف��ي نھای��ة اللق��اء اع��رب ال��وزیران طبیل��ھ وادع��یس والوف��د      

المراف��ق لھم��ا ع��ن ش��كرھما لحس��ن االس��تقبال وك��رم الض��یافة  

ولموقف االردن الشقیق ملكا وحكومة وش�عبا ال�داعم ال�دؤوب    

لدولة فلسطین في كافة المحافل الدولیة واالقلیمیة

  
معالي الوزير م .1.13

نظيره المصري د

مجلة المواصالت 

  .الصناعیة

وفیما یتعلق بلجنة الرقابة االداریة والمالیة والتي  

جم���ال حمادن���ة حی���ث والمنعق���دة حالی���ا حی���ث . یمثلھ���ا أ

مناقش���ة التقری���ر االداري والم���الي للھیئ���ة العربی���ة للطی���ران    

ومن الجدیر بال�ذكر ان س�لطة الطی�ران الم�دني     . 2016المدني 

عضو دائم في الھیئ�ة العربی�ة للطی�ران الم�دني وتش�ارك بھ�ذه       

  . اللجان بشكل دوري

  
ــا     .1.12 ــان بنظيريهمـ ــيس يلتقيـ ــة وادعـ طبيلـ

االردنيان الصعوب وعربيات

  

ط��ویر العالق��ات ب��ین البل��دین الش��قیقین   ف��ي اط��ار ت 

التقى وزیر النقل والمواصالت م

سماحة الشیخ یوس�ف ادع�یس وزی�ر النق�ل االردن�ي د     

الصعوب ووزیر االوقاف والشؤون الدینیة د

اجتماع رسمي ام�س االربع�اء ف�ي العاص�مة االردنی�ة عم�ان ،       

اھم الموضوعات المشتركة، و تذلیل كافة العقبات وذلك لبحث 

التي قد تواجھ قطاع صناعة النقل بكافة أنماطھ وتأھیل منطقة 

للحجاج الفلس�طینیین وتس�ھیل النق�ل والتج�ارة وزی�ادة التب�ادل       

التجاري وتسھیل عملیة نقل الحجاج والمعتمرین الفلسطینیین 

عبر االراضي االردنیة وتقدیم كافة التسھیالت 

تخفی��ف معان��اة الس��فر وك��ذلك الوق��وف عل��ى نوعی��ة وج��ودة       

الح����افالت الناقل����ة بم����ا یض����من الراح����ة والس����المة وض����من   

المواص���فات والش���روط الفنی���ة الت���ي تحق���ق االم���ان ، وال���ربط 

السككي بین البلدین الشقیقین

حبث اكد طبیلة بضرورة بأن یكون الربط ب�التوافق  

فلس�طین واالتف�اق عل�ى نقط�ة ال�ربط       والتنسیق التام م�ع دول�ة  

المباش����ر ب����ین ش����بكة الس����كك الحدیدی����ة األردنی����ة والش����بكة  

الفلسطینیة ضمن الربط البري العربي بالسكك الحدیدیة والت�ي  

تم إع�دادھا بتموی�ل م�ن الص�ندوق العرب�ي لإلنم�اء االقتص�ادي        

واالجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربیة
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عقدت وزارة النقل والمواصالت على م�دى ی�ومین   

بخص�����وص مناقش�����ة بطاق�����ات اجتماع�����ات  2017

الوصف ال�وظیفي وبحض�ور لجن�ة الوص�ف ال�وظیفي الداخلی�ة       

ومن��دوبي االدارات العام��ة ذات العالق��ة ف��ي ال��وزارة والفری��ق    

ال��وطني التخصص��ي لبطاق��ات الوص��ف ال��وظیفي والت��ي تض��م     

  دی�����������وان الم�����������وظفین والعدی�����������د م�����������ن ال�����������وزارات ،

افیھ بطاق��ة اش��ر 120حی��ث ت��م االنتھ��اء م��ن مناقش��ة اكث��ر م��ن 

  ادارات عام����������ة 8تخصص����������یھ تش����������مل اكث����������ر م����������ن   

وس��یتم خ��الل االی��ام القلیل��ة القادم��ھ بمش��یئة اهللا العم��ل عل��ى       

انجاز ھذه البطاقات واعتمادھا وتوقیعھا بشكل رسمي من قبل 

مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس س��میح     

  طبیلة والسید موسى ابو زید رئیس دیوان الموظفین العام

رة النقـــل والمواصـــالت تعقـــد ورشـــة 
  عمل تخصصية

  

عم��ار یاس��ین ی��وم . افت��تح عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة أ

ورش��ة عم��ل خاص��ة بتش��ریعات النق��ل     7/2017

لم��دة  اس��تمرتالحض��ري المس��تدام ف��ي مق��ر ال��وزارة والت��ي     

  

وی���أتي انعق���اد ھ���ذه الورش���ة بالتنس���یق م���ا ب���ین       

 المس���اعدة التقنی���ة لتب���ادل المعلوم���ات ال���وزارة و برن���امج 

(TAIEX)  ر اداحی��ث . والمم��ول م��ن المفوض��یة االوروبی��ة

الورشة خبراء من وزارة االنتق�ال البیئ�ي المتماس�ك الفرنس�یة     

الت�ي تعن�ى بش�ؤون     (GAART) ومؤسس�ة ج�ارت الفرنس�یة   

   . المواصالت والھندسة والتنظیم

ي ھذه الورش�ة الط�الع فری�ق ال�وزارة الفن�      وتھدف

المكل��ف بمتابع��ة مش��روع دع��م النق��ل االورومتوس��طي عل���ى       

افض���ل الممارس���ات الدولی���ة والخب���رات ف���ي تنظ���یم ووض���ع       

التشریعات للنقل الحض�ري المس�تدام والت�ي ستس�اعد ال�وزارة      

على موائمة التشریعات الداخلیة المتعلقة بالنقل وایجاد الس�بل  

لح���ل مش���اكل االكتظاظ���ات المروری���ة وخاص���ة داخ���ل الم���دن     

 .لرئیس�ة، والتخط�یط المس�تقبلي عل�ى اس�س علمی�ة مدروس�ة       

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

س��میح . التق��ى مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت م  

ھش�ام عرف�ات   . طبیلھ مع نظیره معالي وزیر النقل المص�ري د 

، وذل�ك لبح�ث    2017\7\20في القاھرة یوم الخمیس الموافق 

لتنفیذ آلی�ة س�فر   سبل التعاون بین الجانبین والتنسیق المتبادل 

المحافظ��ات الجنوبی��ة والوق��وف عل��ى  

كاف��ة الترتیب��ات والتفاص��یل المتعلق��ة بس��یر عملی��ة النق��ل م��ن      

معب��ر رف��ح المص��ري ال��ى مط��ار الق��اھرة ال��دولي وص��وال ال��ى    

  .اراضي المملكة العربیة السعودیة وبالعكس

وی��اتي ھ��ذا اللق��اء ف��ي اط��ار تخفی��ف المعان��اة ع��ن     

ج بی��ت اهللا الح��رام و ت��ذلیل كاف��ة العقب��ات وض��مان ام��نھم  

وس�المتھم وذل�ك حس�ب االتف�اق ال�ذي وقعت�ھ الخط�وط الجوی��ة        

الفلس���طینیة الناق���ل الحص���ري الفلس���طیني م���ع ش���ركة مص���ر    

للطی��ران حی��ث ستس��تمر عملی��ة النق��ل لم��دة اربع��ة ای��ام بواق��ع   

ح���اج یومی���ا وذل���ك حس���ب الت���واریخ المح���ددة والمتف���ق  

عرفات بالعمل معا وسویا ومع . ومن جانبھ وعد د

كاف���ة الجھ���ات ذات العالق���ة للوق���وف عل���ى كاف���ة الترتیب���ات       

المطلوبة التي تضمن في الدرجة االولى امن وسالمة الحج�اج  

وراحتھم ،والتأكد ان الشركة المنفذة للخدمة والناقل�ة للحج�اج   

 ستعمل وفق شروط كراسة العطاء من حی�ث المواعی�د وج�ودة   

وف��ي ذات الس��یاق اع��رب طبیل��ھ ع��ن ش��كره عل��ى     

الجھ��ود المص��ریة المبذول��ة دائم��ا ف��ي مواس��م الح��ج والعم��رة    

للحج���اج الفلس���طینین ومؤك���دا ومش���یدا بالتع���اون والتنس���یق     

 . المب��ذول لتس��ھیل عملی��ة نق��ل حج��اج المحافظ��ات الجنوبی��ة   

للم�وانىء  وبدوره افاد السید صفوت شوكت عن الھیئة العامة 

البریة اننا سنقف ونتابع عن كثب تنفیذ ما تم االتفاق علیھ في 

مرحل�ة ال�ذھاب والع��ودة لحج�اج بی�ت اهللا الح��رام ال�ى من��ازلھم      

النقل والمواصالت تعقد اجتماعـا بشـأن   

   بطاقات الوصف الوظيفي

 

عقدت وزارة النقل والمواصالت على م�دى ی�ومین   

25-26/4/2017

الوصف ال�وظیفي وبحض�ور لجن�ة الوص�ف ال�وظیفي الداخلی�ة       

ومن��دوبي االدارات العام��ة ذات العالق��ة ف��ي ال��وزارة والفری��ق    

ال��وطني التخصص��ي لبطاق��ات الوص��ف ال��وظیفي والت��ي تض��م     

دی�����������وان الم�����������وظفین والعدی�����������د م�����������ن ال�����������وزارات ،

حی��ث ت��م االنتھ��اء م��ن مناقش��ة اكث��ر م��ن 

تخصص����������یھ تش����������مل اكث����������ر م����������ن   

وس��یتم خ��الل االی��ام القلیل��ة القادم��ھ بمش��یئة اهللا العم��ل عل��ى       

انجاز ھذه البطاقات واعتمادھا وتوقیعھا بشكل رسمي من قبل 

مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس س��میح     :ك��ل م��ن  

طبیلة والسید موسى ابو زید رئیس دیوان الموظفین العام

  
  

رة النقـــل والمواصـــالت تعقـــد ورشـــة وزا .1.15
عمل تخصصية

  

افت��تح عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة أ

17/7المواف��ق 

الحض��ري المس��تدام ف��ي مق��ر ال��وزارة والت��ي     

   . اربعة ایام

وی���أتي انعق���اد ھ���ذه الورش���ة بالتنس���یق م���ا ب���ین       

ال���وزارة و برن���امج 

(TAIEX) 

الورشة خبراء من وزارة االنتق�ال البیئ�ي المتماس�ك الفرنس�یة     

ومؤسس�ة ج�ارت الفرنس�یة   

المواصالت والھندسة والتنظیم

وتھدف

المكل��ف بمتابع��ة مش��روع دع��م النق��ل االورومتوس��طي عل���ى       

افض���ل الممارس���ات الدولی���ة والخب���رات ف���ي تنظ���یم ووض���ع       

التشریعات للنقل الحض�ري المس�تدام والت�ي ستس�اعد ال�وزارة      

على موائمة التشریعات الداخلیة المتعلقة بالنقل وایجاد الس�بل  

لح���ل مش���اكل االكتظاظ���ات المروری���ة وخاص���ة داخ���ل الم���دن     

لرئیس�ة، والتخط�یط المس�تقبلي عل�ى اس�س علمی�ة مدروس�ة       ا

مجلة المواصالت 

التق��ى مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت م  

طبیلھ مع نظیره معالي وزیر النقل المص�ري د 

في القاھرة یوم الخمیس الموافق 

سبل التعاون بین الجانبین والتنسیق المتبادل 

المحافظ��ات الجنوبی��ة والوق��وف عل��ى  / حج��اج دول��ة فلس��طین  

كاف��ة الترتیب��ات والتفاص��یل المتعلق��ة بس��یر عملی��ة النق��ل م��ن      

معب��ر رف��ح المص��ري ال��ى مط��ار الق��اھرة ال��دولي وص��وال ال��ى    

اراضي المملكة العربیة السعودیة وبالعكس

وی��اتي ھ��ذا اللق��اء ف��ي اط��ار تخفی��ف المعان��اة ع��ن     

ج بی��ت اهللا الح��رام و ت��ذلیل كاف��ة العقب��ات وض��مان ام��نھم  حج��ا

وس�المتھم وذل�ك حس�ب االتف�اق ال�ذي وقعت�ھ الخط�وط الجوی��ة        

الفلس���طینیة الناق���ل الحص���ري الفلس���طیني م���ع ش���ركة مص���ر    

للطی��ران حی��ث ستس��تمر عملی��ة النق��ل لم��دة اربع��ة ای��ام بواق��ع   

ح���اج یومی���ا وذل���ك حس���ب الت���واریخ المح���ددة والمتف���ق   800

  .علیھا

ومن جانبھ وعد د

كاف���ة الجھ���ات ذات العالق���ة للوق���وف عل���ى كاف���ة الترتیب���ات       

المطلوبة التي تضمن في الدرجة االولى امن وسالمة الحج�اج  

وراحتھم ،والتأكد ان الشركة المنفذة للخدمة والناقل�ة للحج�اج   

ستعمل وفق شروط كراسة العطاء من حی�ث المواعی�د وج�ودة   

  .الباصات الحدیثة

وف��ي ذات الس��یاق اع��رب طبیل��ھ ع��ن ش��كره عل��ى     

الجھ��ود المص��ریة المبذول��ة دائم��ا ف��ي مواس��م الح��ج والعم��رة    

للحج���اج الفلس���طینین ومؤك���دا ومش���یدا بالتع���اون والتنس���یق     

المب��ذول لتس��ھیل عملی��ة نق��ل حج��اج المحافظ��ات الجنوبی��ة   

وبدوره افاد السید صفوت شوكت عن الھیئة العامة 

البریة اننا سنقف ونتابع عن كثب تنفیذ ما تم االتفاق علیھ في 

مرحل�ة ال�ذھاب والع��ودة لحج�اج بی�ت اهللا الح��رام ال�ى من��ازلھم      

  .سالمین

  
النقل والمواصالت تعقد اجتماعـا بشـأن    .1.14

بطاقات الوصف الوظيفي
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خارط���ة النق���ل االورومتوس���طي وتكام���ل السیاس���ات البحری���ة   

والمساعدة ف�ي تنفی�ذ اي ج�زء م�ن المخط�ط الش�مولي للط�رق        

كما نتطلع بأن یكون ھناك عالقة توأم�ة م�ا ب�ین    .

  .د االوروبيالوزارة ووزارة النقل في اي من دول االتحا

وزارة النقـل والمواصـالت  باعـداد وتصـميم     
نشــرات تعريفيــة عــن الــوزارة وهيائتهــا ونشــرها للمــواطنين عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي  

اء الـوزارة بهيئـات ودور واهـداف    والموقع الرسـمي للـوزارة ويـدويا لتعريـف المـواطنين وشـرك      

  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

وف��ي بدای���ة الورش���ة رح���ب یاس��ین ب���الخبراء وش���كر االتح���اد   

االوروبي على االستجابة لمتطلبات تط�ویر النق�ل ف�ي فلس�طین     

واكد عطوفتھ اننا في ال�وزارة ل�دینا عالق�ات جی�دة م�ع االتح�اد       

دائم�ا   االوروبي ونسعى لالس�تفادة م�ن خب�رة ش�ركائنا ونتطل�ع     

الى المزید من المس�اعدة وال�دعم ف�ي كاف�ة المج�االت والس�یما       

خارط���ة النق���ل االورومتوس���طي وتكام���ل السیاس���ات البحری���ة   

والمساعدة ف�ي تنفی�ذ اي ج�زء م�ن المخط�ط الش�مولي للط�رق        

.والمواصالت 

الوزارة ووزارة النقل في اي من دول االتحا

وزارة النقـل والمواصـالت  باعـداد وتصـميم     / قامت االدارة العامـة للعالقـات العامـة واالعـالم     
نشــرات تعريفيــة عــن الــوزارة وهيائتهــا ونشــرها للمــواطنين عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي  

والموقع الرسـمي للـوزارة ويـدويا لتعريـف المـواطنين وشـرك      
  .الوزارة  وذلك باللغتين العربية واالنجليزية 

  

    

  

  
  
  
  

  

مجلة المواصالت 

وف��ي بدای���ة الورش���ة رح���ب یاس��ین ب���الخبراء وش���كر االتح���اد   

االوروبي على االستجابة لمتطلبات تط�ویر النق�ل ف�ي فلس�طین     

واكد عطوفتھ اننا في ال�وزارة ل�دینا عالق�ات جی�دة م�ع االتح�اد       

االوروبي ونسعى لالس�تفادة م�ن خب�رة ش�ركائنا ونتطل�ع     

الى المزید من المس�اعدة وال�دعم ف�ي كاف�ة المج�االت والس�یما       

  
قامت االدارة العامـة للعالقـات العامـة واالعـالم      .1.16

نشــرات تعريفيــة عــن الــوزارة وهيائتهــا ونشــرها للمــواطنين عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي  
والموقع الرسـمي للـوزارة ويـدويا لتعريـف المـواطنين وشـرك      

الوزارة  وذلك باللغتين العربية واالنجليزية 
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الصحیح، وھو سیعود بالفائدة على المواطن والبیئ�ة وینس�جم   

  مع التوجھ العالمي في ھذا المجال

ــالت  ــل والمواصــــــ ــرم وزارة النقــــــ تكــــــ

  .المهندس مازن الديك بمناسبة تقاعده

  

في حف�ل بھ�یج ف�ي مق�ر وزارة النق�ل والمواص�الت       

ف��ي رام اهللا تك��ریم م��دیر ع��ام االدارة العام��ة لھندس��ة الط��رق      

بمناس�بة التقاع�د ، اذ   ) مازن الدیك .م (والسكك الحدیدیة االخ 

س���میح طبیل���ة ،  .م/ك���ان ف���ي مس���تھل الحف���ل مع���الي ال���وزیر    

عمار یاس�ین ولفی�ف م�ن الم�دراء الع�امون      .أ/كیل 

ورؤس��اء الوح��دات والم��وظفین ، وق��ام مع��الي ال��وزیر بتس��لیم   

درع شكر وتقدیر لالخ مازن الدیك ، واشاد مع�الي ال�وزیر ف�ي    

م��ن عط��اء  كلمت��ھ بھ��ذه المناس��بة بم��ا قدم��ھ االخ م��ازن ال��دیك  

ھ�ار  وخبرة لوزارة النقل والمواصالت متمنی�ا ل�ھ التق�دم واالزد   

ف��ي حیات��ھ المس��تقبلیة ،كم��ا اش��اد عطوف��ة الوكی��ل ب��دور االخ     

مازن الدیك من خالل كلمتھ بھذه المناسبة ایضا ، وف�ي كلمت�ھ   

عب��ر االخ م��ازن ال��دیك ع��ن ش��كره وامتنان��ھ لل��وزارة ولط��اقم     

الوزارة ، وفي نھای�ة الحف�ل اش�اد مع�الي ال�وزیر ب�دور االدارة       

تنظیم مثل ھذه االحتف�االت   العامة للعالقات العامة واالعالم في

   .واللفتات الكریمة التي تعزز العالقات االیجابیة بین الموظفین

اســتمرار التــدريب والعمــل علــى دوريــة     
ــوزارة النقــل      ــة ل الســالمة البيئيــة التابع

  والمواصالت

بناءعلى تعلیمات مع�الي وزی�ر النق�ل والمواص�الت     

المھن��دس س���میح طبیل���ة وبتوجیھ���ات م��ن م���دیر ع���ام س���لطة   

الترخیص وفي اطار برنامج العمل في فحص الغ�ازات العادم�ة   

والمنبعث���ة م���ن المركب���ات ت���م عم���ل ت���دریب نظ���ري وعمل���ي     

م���دیریات النق���ل والمواص���الت  كاف���ةلفاحص���ي المركب���ات ف���ي 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

ــت رعايـــــة معـــــالي وزيـــــر النقـــــل      تحـــ
ســميح طبيلــة احتفلــت  . والمواصــالت م

ــيارات   الشـــــــركة الفلســـــــطينية للســـــ
هيونــداي بإفتتــاح مبنــى مقرهــا الــرئيس 

 .مدينة رام اهللا

  
تزامن��ًا م��ع إعالنھ��ا ع��ن إط��الق س��یارة ھیون��داي    

، وألول "IONQ HYBRID" الجدیدة كلیًا، أیون�ك ھ�ایبرد  

م��رة ف��ي فلس��طین، وھ��ي أح��دث مودی��ل ض��من فئ��ة الس��یارات    

الھجین����ة والص����دیقة للبیئ����ة، والت����ي تعتم����د عل����ى إس����تخدام   

 .مح���ركین، مح���رك إحت���راق داخل���ي للوق���ود وآخ���ر كھرب���ائي   

ك وزی���ر النق���ل والمواص���الت المھن���دس س���میح طبیل���ة     

والس��فیر الك��وري ف��ي فلس��طین یون��غ س��ام تش��وي، ورئ��یس        

العملی��ات ف��ي ھیون��داي الش��رق األوس��ط وش��مال إفریقی��ا مای��ك  

سونغ، وحضور حش�د م�ن الشخص�یات والمس�ؤولین وممثل�ي      

  

وف����ي كلمت����ھ، أش����اد وزی����ر النق����ل والمواص����الت   

سمیح طبیل�ة بإفتت�اح ھ�ذا الص�رح، مبین�ًا أن المبن�ى       

وما یحویھ من مرافق وتجھیزات یؤكد عل�ى أھمی�ة اإلس�تثمار    

في قطاع النق�ل، مؤك�دًا عل�ى دعم�ھ لك�ل ھ�ذه الجھ�ود وتطلع�ھ         

إل���ى تعزی���ز التع���اون ب����ین ال���وزارة والمؤسس���ات الرس����میة      

 .والقط��اع الخ��اص لتعزی��ز اإلس��تفادة م��ن الكف��اءات الموج��ودة  

ضاف طبیلة أن التطور الحاصل في صناعة المركبات یش�یر  

إل���ى أھمی���ة دع���م إس���تیراد الس���یارات الص���دیقة للبیئ���ة م���ن       

المركبات الھجینة والكھربائیة، مشیرًا إلى أن الحكوم�ة أق�رت   

نس��بة مخفض��ة م��ن الض��رائب عل��ى ھ��ذه الس��یارات لتش��جیع        

ح شراء ھذه المركبات، كاشفًا النقاب عن التوج�ھ لتق�دیم مقت�ر   

 .ق�������رار لتخف�������یض رس�������وم ت�������رخیص ھ�������ذه المركب�������ات    

وثم��ن طبیل��ة ھ��ذه الخط��وة م��ن قب��ل الش��ركة ف��ي التوج��ھ نح��و   

السیارات الصدیقة للبیئة، مشددا على أنھ�ا خط�وة ف�ي االتج�اه     

الصحیح، وھو سیعود بالفائدة على المواطن والبیئ�ة وینس�جم   

مع التوجھ العالمي في ھذا المجال

  
ــالت  .1.18 ــل والمواصــــــ وزارة النقــــــ

المهندس مازن الديك بمناسبة تقاعده

في حف�ل بھ�یج ف�ي مق�ر وزارة النق�ل والمواص�الت       

ف��ي رام اهللا تك��ریم م��دیر ع��ام االدارة العام��ة لھندس��ة الط��رق      

والسكك الحدیدیة االخ 

ك���ان ف���ي مس���تھل الحف���ل مع���الي ال���وزیر    

كیل وعطوفة الو

ورؤس��اء الوح��دات والم��وظفین ، وق��ام مع��الي ال��وزیر بتس��لیم   

درع شكر وتقدیر لالخ مازن الدیك ، واشاد مع�الي ال�وزیر ف�ي    

كلمت��ھ بھ��ذه المناس��بة بم��ا قدم��ھ االخ م��ازن ال��دیك  

وخبرة لوزارة النقل والمواصالت متمنی�ا ل�ھ التق�دم واالزد   

ف��ي حیات��ھ المس��تقبلیة ،كم��ا اش��اد عطوف��ة الوكی��ل ب��دور االخ     

مازن الدیك من خالل كلمتھ بھذه المناسبة ایضا ، وف�ي كلمت�ھ   

عب��ر االخ م��ازن ال��دیك ع��ن ش��كره وامتنان��ھ لل��وزارة ولط��اقم     

الوزارة ، وفي نھای�ة الحف�ل اش�اد مع�الي ال�وزیر ب�دور االدارة       

العامة للعالقات العامة واالعالم في

واللفتات الكریمة التي تعزز العالقات االیجابیة بین الموظفین

  
اســتمرار التــدريب والعمــل علــى دوريــة      .1.19

ــوزارة النقــل      ــة ل الســالمة البيئيــة التابع
والمواصالت

بناءعلى تعلیمات مع�الي وزی�ر النق�ل والمواص�الت     

المھن��دس س���میح طبیل���ة وبتوجیھ���ات م��ن م���دیر ع���ام س���لطة   

الترخیص وفي اطار برنامج العمل في فحص الغ�ازات العادم�ة   

والمنبعث���ة م���ن المركب���ات ت���م عم���ل ت���دریب نظ���ري وعمل���ي     

لفاحص���ي المركب���ات ف���ي 

مجلة المواصالت 

ــت رعايـــــة معـــــالي وزيـــــر النقـــــل      .1.17 تحـــ
والمواصــالت م

ــيارات   الشـــــــركة الفلســـــــطينية للســـــ
هيونــداي بإفتتــاح مبنــى مقرهــا الــرئيس 

مدينة رام اهللالجديد في 

تزامن��ًا م��ع إعالنھ��ا ع��ن إط��الق س��یارة ھیون��داي     

الجدیدة كلیًا، أیون�ك ھ�ایبرد  

م��رة ف��ي فلس��طین، وھ��ي أح��دث مودی��ل ض��من فئ��ة الس��یارات    

الھجین����ة والص����دیقة للبیئ����ة، والت����ي تعتم����د عل����ى إس����تخدام   

مح���ركین، مح���رك إحت���راق داخل���ي للوق���ود وآخ���ر كھرب���ائي   

ك وزی���ر النق���ل والمواص���الت المھن���دس س���میح طبیل���ة     ش���ار

والس��فیر الك��وري ف��ي فلس��طین یون��غ س��ام تش��وي، ورئ��یس        

العملی��ات ف��ي ھیون��داي الش��رق األوس��ط وش��مال إفریقی��ا مای��ك  

سونغ، وحضور حش�د م�ن الشخص�یات والمس�ؤولین وممثل�ي      

  .القطاعین العام والخاص

وف����ي كلمت����ھ، أش����اد وزی����ر النق����ل والمواص����الت   

سمیح طبیل�ة بإفتت�اح ھ�ذا الص�رح، مبین�ًا أن المبن�ى       المھندس 

وما یحویھ من مرافق وتجھیزات یؤكد عل�ى أھمی�ة اإلس�تثمار    

في قطاع النق�ل، مؤك�دًا عل�ى دعم�ھ لك�ل ھ�ذه الجھ�ود وتطلع�ھ         

إل���ى تعزی���ز التع���اون ب����ین ال���وزارة والمؤسس���ات الرس����میة      

والقط��اع الخ��اص لتعزی��ز اإلس��تفادة م��ن الكف��اءات الموج��ودة  

ضاف طبیلة أن التطور الحاصل في صناعة المركبات یش�یر  وأ

إل���ى أھمی���ة دع���م إس���تیراد الس���یارات الص���دیقة للبیئ���ة م���ن       

المركبات الھجینة والكھربائیة، مشیرًا إلى أن الحكوم�ة أق�رت   

نس��بة مخفض��ة م��ن الض��رائب عل��ى ھ��ذه الس��یارات لتش��جیع        

شراء ھذه المركبات، كاشفًا النقاب عن التوج�ھ لتق�دیم مقت�ر   

ق�������رار لتخف�������یض رس�������وم ت�������رخیص ھ�������ذه المركب�������ات    

وثم��ن طبیل��ة ھ��ذه الخط��وة م��ن قب��ل الش��ركة ف��ي التوج��ھ نح��و   

السیارات الصدیقة للبیئة، مشددا على أنھ�ا خط�وة ف�ي االتج�اه     
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خدمات وزارة النقل والمواصالت اذ یوفر ھ�ذا التطبی�ق الوق�ت    

والجھد على المواطن فیمكن من خالل تحمیلھ وتسجیل بیانات 

الحصول عل�ى اس�تعالمات   Appstore المشترك بھ من خالل 

خصة الشخصیة ، رخص�ة المركب�ة ، مخالف�ات الس�یر     

بح���ق المش���ترك وبح���ق المركب���ة ، ت���اریخ انتھ���اء الرخص���ة ،  

تفاص���یل المركب���ة او المركب���ات المس���جلة باس���مھ ، ویتلق���ى      

المشترك بناًء على البیانات المسجلة إش�عارات بت�اریخ انتھ�اء    

الرخصة الشخصیة او رخصة المركبة ، ویمكن من خ�الل ھ�ذا   

ق الحصول على التسعیرة الرسمیة للمواصالت في كافة 

محافظات الوطن ، إض�افة ال�ى خان�ة لالقتراح�ات ح�ول تط�ویر       

ھ���ذا التطبی���ق یق���وم بمناقش���تھا فری���ق متخص���ص م���ن اإلدارة 

العام�ة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات ف�ي ال�وزارة، ھ�ذا وان التطبی�ق        

یش��ھد ع��دد متزای��دا ف��ي ع��دد المش��تركین ونجاح��ًا ف��ي الھ��دف    

الذي صمم م�ن اجل�ھ لیتواف�ق م�ع مواكب�ة التط�ور المعلوم�اتي        

المحلي والعالمي  ومتماشیا ایض�ا م�ع رؤی�ة ال�وزارة لمواكب�ة      

  . التطور في مجال النقل والمواصالت

ــى   ــل علـ ــالت تعمـ ــل والمواصـ  وزارة النقـ
ــداد ــات    إع ــاز المركب ــاص باحتج ــام خ نظ

  المخالفة

  

بن��اء عل��ى التكلی��ف الص��ادر ع��ن مجل��س ال��وزراء    

الفلسطیني العداد نظام خاص باحتجاز المركبات المخالفة فق�د  

: ترأست وزارة النقل والمواصالت اجتماع�ا بالخص�وص ض�م    

نیاب�ة مكافح�ة الج�رائم المروری�ة ، وش�رطة الم�رور ، ووزارة       

المالی��ة حی��ث ت��م خ��الل االجتم��اع اع��داد مس��ودة نظ��ام للحج��ز     

اري للمركب���ات وال���دراجات الناری���ة المخالف���ة لتش���ریعات    

یتم عرض�ھا عل�ى مجل�س ال�وزراء م�ن اج�ل        وسوف

  . اقرارھا بشكل نھائي

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

د العتب���ة وذل��ك لنھ��وض بقط��اع نق���ل    

ومواص��الت آم��ن للبیئ��ة ب��دون انبعاث��ات ض��اره وللحف��اظ عل��ى   

  

  

وزارة النقــل تفــوز بالمرتبــة الثانيــة فــي     
 مسابقة أفضل تطبيق حكومي

  
وزارة النق���ل تف���وز بالمرتب���ة الثانی���ة ف���ي مس���ابقة  

افض����ل تطبی����ق حك����ومي اذ  كان����ت ق����د اعلن����ت عنھ����ا وزارة  

االتص���االت وتكنلوجی���ا المعلوم���ات الفلس���طینیة بدای���ة الع���ام      

، ع��ن تطبی��ق مواص��التي ال��ذي ق��ام بتص��میھ المب��رمج    

بالتع����اون المش����ترك م����ع االدارة العام����ة   

ات ف�ي ال�وزارة، ویس�ھل ھ�ذا التطبی�ق ال�ذي       

یمكن تحمیلھ على اجھزة االندروید الحصول واالستفس�ار ع�ن   

خدمات وزارة النقل والمواصالت اذ یوفر ھ�ذا التطبی�ق الوق�ت    

والجھد على المواطن فیمكن من خالل تحمیلھ وتسجیل بیانات 

المشترك بھ من خالل 

خصة الشخصیة ، رخص�ة المركب�ة ، مخالف�ات الس�یر     حول الر

بح���ق المش���ترك وبح���ق المركب���ة ، ت���اریخ انتھ���اء الرخص���ة ،  

تفاص���یل المركب���ة او المركب���ات المس���جلة باس���مھ ، ویتلق���ى      

المشترك بناًء على البیانات المسجلة إش�عارات بت�اریخ انتھ�اء    

الرخصة الشخصیة او رخصة المركبة ، ویمكن من خ�الل ھ�ذا   

ق الحصول على التسعیرة الرسمیة للمواصالت في كافة التطبی

محافظات الوطن ، إض�افة ال�ى خان�ة لالقتراح�ات ح�ول تط�ویر       

ھ���ذا التطبی���ق یق���وم بمناقش���تھا فری���ق متخص���ص م���ن اإلدارة 

العام�ة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات ف�ي ال�وزارة، ھ�ذا وان التطبی�ق        

یش��ھد ع��دد متزای��دا ف��ي ع��دد المش��تركین ونجاح��ًا ف��ي الھ��دف    

الذي صمم م�ن اجل�ھ لیتواف�ق م�ع مواكب�ة التط�ور المعلوم�اتي        

المحلي والعالمي  ومتماشیا ایض�ا م�ع رؤی�ة ال�وزارة لمواكب�ة      

التطور في مجال النقل والمواصالت

  
  

ــى   .1.21 ــل علـ ــالت تعمـ ــل والمواصـ وزارة النقـ
ــداد إع

المخالفة

بن��اء عل��ى التكلی��ف الص��ادر ع��ن مجل��س ال��وزراء    

الفلسطیني العداد نظام خاص باحتجاز المركبات المخالفة فق�د  

ترأست وزارة النقل والمواصالت اجتماع�ا بالخص�وص ض�م    

نیاب�ة مكافح�ة الج�رائم المروری�ة ، وش�رطة الم�رور ، ووزارة       

المالی��ة حی��ث ت��م خ��الل االجتم��اع اع��داد مس��ودة نظ��ام للحج��ز     

اري للمركب���ات وال���دراجات الناری���ة المخالف���ة لتش���ریعات    االد

وسوفالمرور ، 

اقرارھا بشكل نھائي

  

  

  

مجلة المواصالت 

د العتب���ة وذل��ك لنھ��وض بقط��اع نق���ل    باش��راف المھن��دس زی��ا   

ومواص��الت آم��ن للبیئ��ة ب��دون انبعاث��ات ض��اره وللحف��اظ عل��ى   

  .البیئة الفلسطینیة  

  

  
 
  

وزارة النقــل تفــوز بالمرتبــة الثانيــة فــي      .1.20
مسابقة أفضل تطبيق حكومي

وزارة النق���ل تف���وز بالمرتب���ة الثانی���ة ف���ي مس���ابقة  

افض����ل تطبی����ق حك����ومي اذ  كان����ت ق����د اعلن����ت عنھ����ا وزارة  

االتص���االت وتكنلوجی���ا المعلوم���ات الفلس���طینیة بدای���ة الع���ام      

، ع��ن تطبی��ق مواص��التي ال��ذي ق��ام بتص��میھ المب��رمج     2017

بالتع����اون المش����ترك م����ع االدارة العام����ة   " ع����الء موس����ى "

ات ف�ي ال�وزارة، ویس�ھل ھ�ذا التطبی�ق ال�ذي       لتكنلوجیا المعلوم

یمكن تحمیلھ على اجھزة االندروید الحصول واالستفس�ار ع�ن   
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معــالي الــوزير يســتقبل ســعادة الســفير 
 المصري

  
س��میح طبیل��ة وزی��ر النق��ل والمواص��الت  .اس��تقبل م

“ م�راد   س�امي “ سعادة السفیر المص�ري ل�دى دول�ة فلس�طین     

وذل��ك لبح��ث  19/4/2017ف��ي مكتب��ھ ی��وم االربع��اء المواف��ق     

العالق��ات الثنائی��ة ب��ین البل��دین الش��قیقین وس��بل تطویرھ��ا ف��ي    

كاف��ة المج��االت وخاص��ة م��ا یتعل��ق بقط��اع النق��ل والمواص��الت  

الفلس���طیني ، وانج���اح موس���م الح���ج الق���ادم خاص���ة لحج���اج      

ت العب�ور  المحافظات الجنوبیة ، وذلك من خالل تس�ھیل عملی�ا  

 . والسفر الى االراضي الحجازیة

وقد ثمن سعادة السفیر العالقة االخویة الت�ي ت�ربط   

الش����عب المص����ري والش����عب الفلس����طیني وقض����یتھ العادل����ة     

بضرورة اقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الش�ریف  

، كما واثنى معالي الوزیر على الجھود الت�ي تب�ذلھا جمھوری�ة    

ًا وش����عبًا ف����ي س����بیل خدم����ة القض����یة مص����ر الش����قیقة رئیس����

 

وف��ي نھای��ة اللق��اء اك��د الجانب��ان ض��رورة التنس��یق  

او بحاج��ة ال�ى مزی�د م��ن    ای��ة قض�ایا عالق�ة    والتواص�ل لبح�ث   

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

ــارك   ــالت تشـــــ ــل والمواصـــــ وزارة النقـــــ
بالمناسبات الوطنيـة لـبعض الـدول فـي     

  
ب��االدارة  ش��اركت وزارة النق��ل والمواص��الت ممثل��ة

 ةالخاص�  تبحض�ور االحتف�اال   العامة للعالقات العامة واالعالم 

  .، السوید ، المغرب مملكة النرویج 

  

معــالي الــوزير يســتقبل ســعادة الســفير  .1.23
المصري

اس��تقبل م

سعادة السفیر المص�ري ل�دى دول�ة فلس�طین     

ف��ي مكتب��ھ ی��وم االربع��اء المواف��ق     

العالق��ات الثنائی��ة ب��ین البل��دین الش��قیقین وس��بل تطویرھ��ا ف��ي    

كاف��ة المج��االت وخاص��ة م��ا یتعل��ق بقط��اع النق��ل والمواص��الت  

الفلس���طیني ، وانج���اح موس���م الح���ج الق���ادم خاص���ة لحج���اج      

المحافظات الجنوبیة ، وذلك من خالل تس�ھیل عملی�ا  

والسفر الى االراضي الحجازیة

وقد ثمن سعادة السفیر العالقة االخویة الت�ي ت�ربط   

الش����عب المص����ري والش����عب الفلس����طیني وقض����یتھ العادل����ة     

بضرورة اقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الش�ریف  

، كما واثنى معالي الوزیر على الجھود الت�ي تب�ذلھا جمھوری�ة    

مص����ر الش����قیقة رئیس����

  .الفلسطینیة

وف��ي نھای��ة اللق��اء اك��د الجانب��ان ض��رورة التنس��یق  

والتواص�ل لبح�ث   

  .الطروحات

مجلة المواصالت 

ــارك   .1.22 ــالت تشـــــ ــل والمواصـــــ وزارة النقـــــ
بالمناسبات الوطنيـة لـبعض الـدول فـي     

 فلسطين

ش��اركت وزارة النق��ل والمواص��الت ممثل��ة

العامة للعالقات العامة واالعالم 

مملكة النرویج  ة لكل منالوطنی باألعیاد
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العربیة الس�عودیة ج�وا، وإع�ادتھم بع�د أداء مناس�ك الح�ج م�ن        

المدینة المنورة إل�ى مط�ار الق�اھرة وحت�ى     مطار األمیر محمد ب

داخل معبر رفح الفلسطیني وذلك ع�ن طری�ق الخط�وط الجوی�ة     

وأك���د ادع���یس أن وزارة األوق���اف اتخ���ذت كاف���ة  

اإلجراءات لضمان نجاح موس�م الح�ج وتس�ھیل أم�ور الحج�اج      

الفلسطینیین ، من خ�الل التنس�یق الق�ائم م�ع س�فارات المملك�ة       

عودیة وقنص��لیاتھا ف��ي ك��ل م��ن الق��اھرة وعم��ان،   

  . ومن خالل سفارات فلسطین في الریاض والقاھرة

واش��اد ال��وزیران باالھمی��ة الت��ي تولیھ��ا الحكوم��ة     

الفلسطینیة برئاسة دولة رئیس ال�وزارة ال�دكتور رام�ي الحم�د     

هللا من اجل تسھیل خروج حجاج المحافظ�ات الجنوبی�ة وتق�دیم    

س��المة س��فرھم وع��ودتھم ال��ى ارض ك��ل م��ا م��ن ش��انھ ض��مان 

  

ــياحة توقعـــان     ــل والمواصـــالت والسـ النقـ
 مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

  

وق��ع مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس      

بمق�ر وزارة   13/7/2017الخم�یس المواف�ق    یوم

م��ذكرة تف��اھم م��ع وزی��رة الس��یاحة       ف��ي بی��ت لح��م  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

واألوقــــــاف توقعــــــان وزارة المواصــــــالت 
اتفاقية نقـل حجـاج المحافظـات الجنوبيـة     

ــام ــواً لعـــــــــــــــــــــــــــــ  2017جـــــــــــــــــــــــــــــ

  

رئ��یس المجل��س  / وق��ع وزی��ر النق��ل والمواص��الت   

االعل��ى للخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة المھن��دس س��میح طبیل��ة    

ووزی���ر األوق���اف والش���ؤون الدینی���ة س���ماحة الش���یخ یوس���ف  

لنق���ل اتفاقی���ة  14/6/2017ادع��یس الی���وم االربع���اء المواف��ق   

م  2017ج�وًا لع�ام   ) قط�اع غ�زة   ( حجاج المحافظات الجنوبیة 

ھ�ـ ، وذل��ك م�ن معب��ر رف�ح الجان��ب المص�ري ال��ى مط��ار     

ـ�ـ   3القاھرة وصوًال الى االراضي السعودیة وبالعكس وبواق�ع  

  .رحالت یومیًا وعلى مدار اربعة ایام 

وفي ھذا السیاق أعرب وزی�ر النق�ل والمواص�الت    

ح طبیلة عن سعادتھ لتوقیع ھ�ذه االتفاقی�ة الت�ي    

والعم��ل عل��ى  ) المحافظ��ات الجنوبی��ة  

تق���دیم الخدم���ة االفض���ل واألنس���ب وت���وفیر كاف���ة التس���ھیالت    

الالزمة لھم من خ�الل التع�اون الحثی�ث والمتواص�ل م�ع وزارة      

األوق��اف وس��فارة دول��ة فلس��طین بالق��اھرة لنق��ل حج��اج قط��اع    

ان��ھ وم��ن خ��الل “ واض��اف طبیل��ة . اء ھ��ذه الفریض��ة 

الناقل الحصري لدولة فلس�طین الخط�وط الجوی�ة الفلس�طینیة ،     

أو ایرب��اص  737س��یتم ت��وفیر ط��ائرات حدیث��ة م��ن ن��وع بوین��غ 

مؤھلة لنق�ل حج�اج فلس�طین م�ن قط�اع غ�زة بم�ا تض�من         

  . ”توفیر سبل الراحة واألمان لحجاج بیت الھر الحرام 

اوض���ح وزی���ر األوق���اف والش���ؤون    

الدینی��ة س��ماحة الش��یخ یوس��ف ادع��یس ان��ھ س��یتم نق��ل حج��اج  

المحافظات الجنوبیة من داخل معبر رف�ح المص�ري إل�ى مط�ار     

القاھرة وحتى مطار الملك عب�د العزی�ز ال�دولي بج�دة بالمملك�ة      

العربیة الس�عودیة ج�وا، وإع�ادتھم بع�د أداء مناس�ك الح�ج م�ن        

مطار األمیر محمد ب

داخل معبر رفح الفلسطیني وذلك ع�ن طری�ق الخط�وط الجوی�ة     

وأك���د ادع���یس أن وزارة األوق���اف اتخ���ذت كاف���ة  . الفلس���طینیة

اإلجراءات لضمان نجاح موس�م الح�ج وتس�ھیل أم�ور الحج�اج      

الفلسطینیین ، من خ�الل التنس�یق الق�ائم م�ع س�فارات المملك�ة       

عودیة وقنص��لیاتھا ف��ي ك��ل م��ن الق��اھرة وعم��ان،   العربی��ة الس��

ومن خالل سفارات فلسطین في الریاض والقاھرة

واش��اد ال��وزیران باالھمی��ة الت��ي تولیھ��ا الحكوم��ة     

الفلسطینیة برئاسة دولة رئیس ال�وزارة ال�دكتور رام�ي الحم�د     

هللا من اجل تسھیل خروج حجاج المحافظ�ات الجنوبی�ة وتق�دیم    

ك��ل م��ا م��ن ش��انھ ض��مان 

   الوطن

  

  
  
  

ــياحة توقعـــان     2.2 ــل والمواصـــالت والسـ النقـ
مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

  

  

وق��ع مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس      

یومسمیح طبیلة 

ف��ي بی��ت لح��م   الس��یاحة 

 اتفــــاقیـــــــــات

مجلة المواصالت 

  
 
 

وزارة المواصــــــالت    2.1
اتفاقية نقـل حجـاج المحافظـات الجنوبيـة     

ــام ــواً لعـــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــ
   

  

وق��ع وزی��ر النق��ل والمواص��الت   

االعل��ى للخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة المھن��دس س��میح طبیل��ة    

ووزی���ر األوق���اف والش���ؤون الدینی���ة س���ماحة الش���یخ یوس���ف  

ادع��یس الی���وم االربع���اء المواف��ق   

حجاج المحافظات الجنوبیة 

ھ�ـ ، وذل��ك م�ن معب��ر رف�ح الجان��ب المص�ري ال��ى مط��ار     1438

القاھرة وصوًال الى االراضي السعودیة وبالعكس وبواق�ع  

رحالت یومیًا وعلى مدار اربعة ایام  4

وفي ھذا السیاق أعرب وزی�ر النق�ل والمواص�الت     

ح طبیلة عن سعادتھ لتوقیع ھ�ذه االتفاقی�ة الت�ي    المھندس سمی

المحافظ��ات الجنوبی��ة  (تخ��دم حج��اج فلس��طین   

تق���دیم الخدم���ة االفض���ل واألنس���ب وت���وفیر كاف���ة التس���ھیالت    

الالزمة لھم من خ�الل التع�اون الحثی�ث والمتواص�ل م�ع وزارة      

األوق��اف وس��فارة دول��ة فلس��طین بالق��اھرة لنق��ل حج��اج قط��اع    

اء ھ��ذه الفریض��ة غ��زة الد

الناقل الحصري لدولة فلس�طین الخط�وط الجوی�ة الفلس�طینیة ،     

س��یتم ت��وفیر ط��ائرات حدیث��ة م��ن ن��وع بوین��غ 

مؤھلة لنق�ل حج�اج فلس�طین م�ن قط�اع غ�زة بم�ا تض�من          320

توفیر سبل الراحة واألمان لحجاج بیت الھر الحرام 

اوض���ح وزی���ر األوق���اف والش���ؤون     وم���ن جانب���ھ 

الدینی��ة س��ماحة الش��یخ یوس��ف ادع��یس ان��ھ س��یتم نق��ل حج��اج  

المحافظات الجنوبیة من داخل معبر رف�ح المص�ري إل�ى مط�ار     

القاھرة وحتى مطار الملك عب�د العزی�ز ال�دولي بج�دة بالمملك�ة      
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االراضي الفلسطینیة من قبل سلطة الطیران المدني في وزارة 

النق��ل والمواص��الت وبواس��طة وك��االت الطی��ران الم��دني وبع��د   

لحص��ول عل��ى كاف��ة االوذون��ات والت��راخیص الالزم��ة وف��ق م��ا 

 . تحدده القوانین واالنظمة المعمول بھا بالخصوص

وكما تتضمن الم�ذكرة عل�ى قض�ایا ومس�ائل تتعل�ق      

بالرقابة والتفت�یش والكش�ف المی�داني م�ن خ�الل تش�كیل لج�ان        

  تفاعــــــالت مع المستــــــجدات

فخام��ة رئ��یس دول��ة فلس��طین االخ بتكلی��ف وتعلیم��ات م��ن 

محم���ود عب���اس اب���و م���ازن وتوجیھ���ات م���ن مع���الي ال���وزیر     

ص���الت تعم���ل كخلی���ة النح���ل    اوزارة المو) س���میح طبیل���ة  

لتطبی���ق ق���انون الم���رور والح���د م���ن المخالف���ات والح���وادث       

عل��ى اث��ر الح��ادث الم��روري األل��یم ال��ذي وق��ع ف��ي    

  .ینیة واودى بحیاة عائلة فلسط 2017

بعق��د اجتماع��ات  وض��من ھ��ذه الفعالی��ات قام��ت ال��وزارة 

  :ھامة شملت على

وزارة النقــــــل والمواصــــــالت تعقــــــد 
إجتماعا طارئـاً لمناقشـة آليـات للحـد     

 من حوادث الطرق

س���میح طبیل���ھ  .عق���د وزی���ر النق���ل والمواص���الت م  

رئ��یس مجل��س إدارة المجل��س األعل��ى للم��رور اجتماع��ا طارئ��ًا  

ضم اعض�اء مجل�س إدارة    29/6/2017الخمیس الموافق 

المجل���س االعل���ى للم���رور و ع���دد م���ن الط���واقم الفنی���ة م���ن      

ال���وزارات المختلف���ة بھ���دف وض���ع آلی���ات للح���د م���ن ح���وادث   

الط��رق، وذل��ك بن��اًء عل��ى توجیھ��ات س��یادة ال��رئیس محم��ود       

 .رامي الحمد اهللا.عباس ودولة رئیس الوزراء د

یر طبیل��ة وأع��رب ع��ن  حی��ث إفت��تح اإلجتم��اع ال��وز 

تعازی��ھ الح��ارة لض��حایا الح��ادث الم��روري األل��یم وال��ذي أودى  

بحی���اة س���بعة م����واطنین ق���رب رام اهللا ف����ي منطق���ة خاض����عة     

 . للسیطرة اإلسرائیلیة الكاملة

وف��ي نف���س الس���یاق أك��د طبیل���ة ب���أن وزارة النق���ل   

والمواص���الت تق���وم ض���من سیاس���اتھا الدائم���ة عل���ى معالج���ة   

وریة والحد منھا، وتطویر منظومة النقل مشكلة الحوادث المر

وش�دد طبیل�ة عل�ى ض�رورة التح�رك الف�وري م�ن        

قب��ل كاف��ة المؤسس��ات الحكومی��ة واألھلی��ة والھیئ��ات المختلف��ة  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

السیدة روال معایعة لتعزیز سبل التع�اون المش�ترك ف�ي    

 . مجال خدمات السیاحة والسفر

وتھدف ھذه المذكرة الى تعزیز التواصل والتنسیق 

س��لطة الطی��ران  / المش��ترك م��ا ب��ین وزارة النق��ل المواص��الت   

وكاف�����ة االط����راف ذات العالق�����ة    ووزارة الس����یاحة 

م���واطنین ف���ي س���بیل للنھ���وض بقط���اع الخ���دمات المش���تركة لل

اح��داث نق��الت نوعی��ة ومتمی��زة ف��ي مج��ال الس��یاحة والس��فر       

وفي ھذا الس�یاق اك�د مع�الي ال�وزیر طبیل�ة ح�رص       

باستمراریة العمل والتعاون المشترك مع الجمیع بم�ا  

یحق��ق حمای��ة الم��واطن والمس��افر الفلس��طیني وحف��ظ حق��وقھم  

ف��ي مقاب��ل م��ا یدفع��ھ م��ن  وی��وفر ل��ھ ك��ل س��بل الراح��ة واالم��ان  

 

واضاف طبیلة ان خطوات الوزارة حثیث�ھ لالرتق�اء   

بمس���توى االداء والخدم���ة المقدم���ة للجمھ���ور ، وأع���رب ع���ن 

خالص امتنانھ في ان تس�اھم ھ�ذه الم�ذكرة ف�ي ت�دعیم وتعزی�ز       

قط����اع الس����یاحة واج����راء ك����ل اش����كال الرقاب����ة والتفت����یش       

ت وش��ركات الطی��ران العامل��ة ف��ي    والتص��ویب لوض��ع الوك��اال  

 

من جانبھا عبرت السیدة معایعة عن اھمی�ة توقی�ع   

ھذة المذكرة واعتزازھ�ا بال�دور الب�الغ والری�ادي للط�رفین ف�ي       

 . قطاع السیاحة والسفر

بدوره تحدث رئ�یس س�لطة الطی�ران الم�دني الس�ید      

ل��ة م��ع وزارة  عم��ار یاس��ین ع��ن منھجی��ة وخط��ة العم��ل المقب    

الس���یاحة واالث���ار ، وفیم���ا یتعل���ق باعتم���اد ق���انون ت���رخیص      

ومراجع���ة االس���تمارات المعتم���دة مس���بقًا  

بالخصوص ، باالضافة الى ف�رز وتش�كیل لج�ان فنی�ة مش�تركة      

من كال الطرفین تعمل على اعداد آلیات عمل وتص�امیم نھائی�ة   

الدخال االلكتروني ، ، واعداد برامج حاسوب متعلقة بالربط وا

 . ومسائل اخرى مرتبطة بآلیة دفع الرسوم

كم�ا ت�نص الم��ذكرة عل�ى تعزی�ز اوج��ھ التع�اون ف��ي      

مج��ال ت��رخیص ش��ركات خط��وط الطی��ران الراغب��ة بالعم��ل ف��ي   

االراضي الفلسطینیة من قبل سلطة الطیران المدني في وزارة 

النق��ل والمواص��الت وبواس��طة وك��االت الطی��ران الم��دني وبع��د   

لحص��ول عل��ى كاف��ة االوذون��ات والت��راخیص الالزم��ة وف��ق م��ا ا

تحدده القوانین واالنظمة المعمول بھا بالخصوص

وكما تتضمن الم�ذكرة عل�ى قض�ایا ومس�ائل تتعل�ق      

بالرقابة والتفت�یش والكش�ف المی�داني م�ن خ�الل تش�كیل لج�ان        

 . مشتركة

  
  

تفاعــــــالت مع المستــــــجدات 2.3

بتكلی��ف وتعلیم��ات م��ن 

محم���ود عب���اس اب���و م���ازن وتوجیھ���ات م���ن مع���الي ال���وزیر     

س���میح طبیل���ة  .م(

لتطبی���ق ق���انون الم���رور والح���د م���ن المخالف���ات والح���وادث       

عل��ى اث��ر الح��ادث الم��روري األل��یم ال��ذي وق��ع ف��ي     المروری��ة 

2017حزیران 

وض��من ھ��ذه الفعالی��ات قام��ت ال��وزارة 

ھامة شملت على

  

وزارة النقــــــل والمواصــــــالت تعقــــــد  2.3.1
إجتماعا طارئـاً لمناقشـة آليـات للحـد     

من حوادث الطرق

عق���د وزی���ر النق���ل والمواص���الت م  

رئ��یس مجل��س إدارة المجل��س األعل��ى للم��رور اجتماع��ا طارئ��ًا  

الخمیس الموافق  یوم

المجل���س االعل���ى للم���رور و ع���دد م���ن الط���واقم الفنی���ة م���ن      

ال���وزارات المختلف���ة بھ���دف وض���ع آلی���ات للح���د م���ن ح���وادث   

الط��رق، وذل��ك بن��اًء عل��ى توجیھ��ات س��یادة ال��رئیس محم��ود       

عباس ودولة رئیس الوزراء د

حی��ث إفت��تح اإلجتم��اع ال��وز 

تعازی��ھ الح��ارة لض��حایا الح��ادث الم��روري األل��یم وال��ذي أودى  

بحی���اة س���بعة م����واطنین ق���رب رام اهللا ف����ي منطق���ة خاض����عة     

للسیطرة اإلسرائیلیة الكاملة

وف��ي نف���س الس���یاق أك��د طبیل���ة ب���أن وزارة النق���ل   

والمواص���الت تق���وم ض���من سیاس���اتھا الدائم���ة عل���ى معالج���ة   

مشكلة الحوادث المر

وش�دد طبیل�ة عل�ى ض�رورة التح�رك الف�وري م�ن         . بش�كل ع�ام  

قب��ل كاف��ة المؤسس��ات الحكومی��ة واألھلی��ة والھیئ��ات المختلف��ة  

مجلة المواصالت 

السیدة روال معایعة لتعزیز سبل التع�اون المش�ترك ف�ي    واالثار 

مجال خدمات السیاحة والسفر

وتھدف ھذه المذكرة الى تعزیز التواصل والتنسیق 

المش��ترك م��ا ب��ین وزارة النق��ل المواص��الت   

ووزارة الس����یاحة   الم����دني 

للنھ���وض بقط���اع الخ���دمات المش���تركة لل

اح��داث نق��الت نوعی��ة ومتمی��زة ف��ي مج��ال الس��یاحة والس��فر       

 . وتنظیمیھ

وفي ھذا الس�یاق اك�د مع�الي ال�وزیر طبیل�ة ح�رص       

باستمراریة العمل والتعاون المشترك مع الجمیع بم�ا   الوزارة 

یحق��ق حمای��ة الم��واطن والمس��افر الفلس��طیني وحف��ظ حق��وقھم  

وی��وفر ل��ھ ك��ل س��بل الراح��ة واالم��ان  

 . رسوم لشركات الطیران

واضاف طبیلة ان خطوات الوزارة حثیث�ھ لالرتق�اء   

بمس���توى االداء والخدم���ة المقدم���ة للجمھ���ور ، وأع���رب ع���ن 

خالص امتنانھ في ان تس�اھم ھ�ذه الم�ذكرة ف�ي ت�دعیم وتعزی�ز       

قط����اع الس����یاحة واج����راء ك����ل اش����كال الرقاب����ة والتفت����یش       

والتص��ویب لوض��ع الوك��اال  

  . فلسطین

من جانبھا عبرت السیدة معایعة عن اھمی�ة توقی�ع   

ھذة المذكرة واعتزازھ�ا بال�دور الب�الغ والری�ادي للط�رفین ف�ي       

قطاع السیاحة والسفر  مجال تطویروضبط

بدوره تحدث رئ�یس س�لطة الطی�ران الم�دني الس�ید      

عم��ار یاس��ین ع��ن منھجی��ة وخط��ة العم��ل المقب    

الس���یاحة واالث���ار ، وفیم���ا یتعل���ق باعتم���اد ق���انون ت���رخیص      

ومراجع���ة االس���تمارات المعتم���دة مس���بقًا  . ش���ركات الطی���ران 

بالخصوص ، باالضافة الى ف�رز وتش�كیل لج�ان فنی�ة مش�تركة      

من كال الطرفین تعمل على اعداد آلیات عمل وتص�امیم نھائی�ة   

، واعداد برامج حاسوب متعلقة بالربط وا

ومسائل اخرى مرتبطة بآلیة دفع الرسوم

كم�ا ت�نص الم��ذكرة عل�ى تعزی�ز اوج��ھ التع�اون ف��ي      

مج��ال ت��رخیص ش��ركات خط��وط الطی��ران الراغب��ة بالعم��ل ف��ي   
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ري ف�ي  للمرور بكام�ل طاقاتھ�ا م�ن اج�ل تحس�ین الواق�ع الم�رو       

  

المهنــــدس ســــميح طبيلــــة يتــــرأس  
اجتماعا داخليـا لمناقشـة التعـديالت    
المقترحــة علــى التشــريعات الخاصــة  

 بقطاع النقل والمواصالت

ت��رأس وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس س��میح 

اجتماع��ا  05/07/2017 المواف��ق طبیل��ة ص��باح  ی��وم االربع��اء

داخلیا، وذلك بغرض بحث ومناقشة كاف�ة التع�دیالت المقترح�ة    

عل�����ى التش�����ریعات المتعلق�����ة بمج�����االت وقطاع�����ات النق�����ل      

وف��ي مس��تھل اللق��اء تق��دم مع��الي  . والمواص��الت ف��ي فلس��طین

طبیل���ة بش���كره وامتنان���ھ الش���دیدین لجمی���ع ط���واقم 

والحثیث�ة ومس�اھمتھم    العمل بالوزارة على مجھوداتھم الطیبة

الفاعل�����ة والمتواص�����لة ف�����ي س�����بیل الح�����د م�����ن الح�����وادث       

واالص��طدامات المروری��ة والت��ي تثی��ر ھل��ع الم��واطنین وت��ؤرق 

واوض��ح ال��وزیر خ��الل االجتم��اع ب��ان مناقش��ة ھ��ذه 

التع��دیالت ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي ال��وزارة الحثی��ث نح��و اح��داث   

منھا ص��یاغة نق�الت نوعی�ة ف�ي ش�تى مج�االت عملھ�ا وم�ن ض�        

ق���وانین تنس���جم م���ع طبیع���ة المس���تجدات الراھن���ة وتالم���س      

وتحاكي الواقع المتجدد وبم�ا یخ�دم تطلع�ات وطموح�ات ش�عبنا      

 . الفلسطیني بخدمة افضل وبمستوى اداء متمیز

ن��اقش المجتمع��ون العدی��د م��ن المح��اور والمفاص��ل  

حول مشروع ق�انون الم�رور الفلس�طیني وبم�ا یض�من العالق�ة       

ما بین النواحي القانونیة والفنی�ة ف�ي مض�مون م�واد     

ھ��ذا الق��انون واج��راءات التع��دیالت المناس��بة عل��ى التش��ریعات  

المقترح��ة لمعالج��ة ای���ة ثغ��رات ق���د تك��ون عائق���ا ف��ي تحقی���ق      

وف��ي س��یاق متص��ل ش��دد ال��وزیر عل��ى     . االھ��داف المنش��ودة 

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة م�ا ب�ین كاف�ة أذرع ال�وزارة      

مھ��ا المختص��ة للخ��روج بخالص��ة ق��انون م��رور یلبب��ي       

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

والمواطن الفلسطیني لزی�ادة ثقاف�ة ال�وعي الم�روري، وزی�ادة      

 .اإلنضباط واإللتزام باألنظمة والقوانین المروریة الساریة

طبیل���ة ال���ى ان مجل���س ال���وزراء س���یناقش 

نظام النق�اط للمخالف�ات المروری�ة ف�ي جلس�تھ القادم�ة إلق�راره        

في القریب العاجل، والجدیر بالذكر بأن ھذا النظام یرصد نق�اط  

عل���ى ك���ل مخالف���ة مروری���ة حس���ب نوعھ���ا، ق���د تص���ل نت���ائج   

مجموعھ���ا ال���ى إج���راءات قاس���یة تتمث���ل ف���ي س���حب رخ���ص    

 .لفین الى دورات مانعة

وأضاف طبیلة ب�أن ط�واقم ال�وزارة وبالش�راكة م�ع      

الجھات المختص�ة الش�ریكة تعك�ف من�ذ ش�ھرین عل�ى مراجع�ة        

، مع التأكی�د عل�ى أن الق�انون    2000

 .الحالي زاخر بالمواد القانونیة التي تشكل رادعًا للمخالفین

عزی�ز نظ�ام الش�كاوى    كما أعلن طبیلة نیة الوزارة ت

الف����وري، ل����یكن الم����واطن رقیب����ًا أساس����یًا عل����ى المخالف����ات   

 ال��وزارة ع��ن رق��م ھ��اتف مخص��ص    

إلس���تقبال الش���كاوى م���ع خاص���یة ارس���ال الص���ور علی���ھ عب���ر  

وحول االجراءات الرقابیة االلكترونیة 

مقترح�ات الت�ي   ، اكد طبیلة ب�ان ط�واقم ال�وزارة ت�درس كاف�ة ال     

م�ن جانبھ�ا تعزی�ز الرقاب�ة المروری�ة ، وم�ن ض�منھا سیاس��ات        

 . االستیراد على بعض انواع المركبات وانواعھا

وم��ن جانب��ھ اك��د العقی��د اب��و زنی��د اب��و زنی��د نائ��ب      

رئ��یس المجل��س االعل��ى للم��رور ، م��دیر ش��رطة الم��رور ف��ي      

جھاز الش�رطة ض�رورة االس�تفادة م�ن االلتف�اف الش�عبي ح�ول        

ق قوانین المرور وذلك من خالل تعزیز الثقاف�ة المروری�ة   

ل���دى الم���واطنین كاف���ة ، واك���د ایض���ا عل���ى ان الش���رطة تق���وم 

، بھدف تش�جیع  ) اعوان السالمة المروریة 

ثقاف��ة االلت��زام بمع��اییر الس��المة المروری��ة م��ن خ��الل الرقاب��ة    

 . المس������������������������������������������تمرة

م���ن المقترح���ات  وق���د ق���دم اعض���اء مجل���س الم���رور العدی���د     

بالخصوص باالض�افة ال�ى المقترح�ات ال�واردة م�ن الم�واطنین       

عبر وسائل التواصل االجتم�اعي الخاص�ة ب�الوزارة والمجل�س     

 . والتي تھدف الى الحد من اسباب الحوادث المروریة

وفي نھایة االجتماع ت�م االتف�اق عل�ى تش�كیل لجن�ة      

 مص��غرة م��ن اعض��اء مجل��س ادارة المجل��س االعل��ى للم��رور     

لدراس��ة وبل��ورة كاف��ة االقتراح��ات الس��ابقة م��ن اج��ل الخ��روج    

بتوصیات لرفعھ�ا لمجل�س ال�وزراء خ�الل االس�بوع الق�ادم م�ن        

اج��ل المص��ادقة علیھ��ا والعم��ل عل��ى التطبی��ق الف��وري لھ��ا م��ع  

التأكید عل�ى اس�تمرار عم�ل ط�واقم ال�وزارة والمجل�س االعل�ى        

للمرور بكام�ل طاقاتھ�ا م�ن اج�ل تحس�ین الواق�ع الم�رو       

  . فلسطین

  
المهنــــدس ســــميح طبيلــــة يتــــرأس   2.3.2

اجتماعا داخليـا لمناقشـة التعـديالت    
المقترحــة علــى التشــريعات الخاصــة  

بقطاع النقل والمواصالت
  

ت��رأس وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس س��میح 

طبیل��ة ص��باح  ی��وم االربع��اء

داخلیا، وذلك بغرض بحث ومناقشة كاف�ة التع�دیالت المقترح�ة    

عل�����ى التش�����ریعات المتعلق�����ة بمج�����االت وقطاع�����ات النق�����ل      

والمواص��الت ف��ي فلس��طین

طبیل���ة بش���كره وامتنان���ھ الش���دیدین لجمی���ع ط���واقم . ال���وزیر م

العمل بالوزارة على مجھوداتھم الطیبة

الفاعل�����ة والمتواص�����لة ف�����ي س�����بیل الح�����د م�����ن الح�����وادث       

واالص��طدامات المروری��ة والت��ي تثی��ر ھل��ع الم��واطنین وت��ؤرق 

 . مضاجعھم

واوض��ح ال��وزیر خ��الل االجتم��اع ب��ان مناقش��ة ھ��ذه 

التع��دیالت ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي ال��وزارة الحثی��ث نح��و اح��داث   

نق�الت نوعی�ة ف�ي ش�تى مج�االت عملھ�ا وم�ن ض�        

ق���وانین تنس���جم م���ع طبیع���ة المس���تجدات الراھن���ة وتالم���س      

وتحاكي الواقع المتجدد وبم�ا یخ�دم تطلع�ات وطموح�ات ش�عبنا      

الفلسطیني بخدمة افضل وبمستوى اداء متمیز

ن��اقش المجتمع��ون العدی��د م��ن المح��اور والمفاص��ل  

حول مشروع ق�انون الم�رور الفلس�طیني وبم�ا یض�من العالق�ة       

ما بین النواحي القانونیة والفنی�ة ف�ي مض�مون م�واد     التكاملیة 

ھ��ذا الق��انون واج��راءات التع��دیالت المناس��بة عل��ى التش��ریعات  

المقترح��ة لمعالج��ة ای���ة ثغ��رات ق���د تك��ون عائق���ا ف��ي تحقی���ق      

االھ��داف المنش��ودة 

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة م�ا ب�ین كاف�ة أذرع ال�وزارة      

مھ��ا المختص��ة للخ��روج بخالص��ة ق��انون م��رور یلبب��ي       وطواق

مجلة المواصالت 

والمواطن الفلسطیني لزی�ادة ثقاف�ة ال�وعي الم�روري، وزی�ادة      

اإلنضباط واإللتزام باألنظمة والقوانین المروریة الساریة

طبیل���ة ال���ى ان مجل���س ال���وزراء س���یناقش وأش���ار 

نظام النق�اط للمخالف�ات المروری�ة ف�ي جلس�تھ القادم�ة إلق�راره        

في القریب العاجل، والجدیر بالذكر بأن ھذا النظام یرصد نق�اط  

عل���ى ك���ل مخالف���ة مروری���ة حس���ب نوعھ���ا، ق���د تص���ل نت���ائج   

مجموعھ���ا ال���ى إج���راءات قاس���یة تتمث���ل ف���ي س���حب رخ���ص    

لفین الى دورات مانعةالقیادة، وتنزیل المخا

وأضاف طبیلة ب�أن ط�واقم ال�وزارة وبالش�راكة م�ع      

الجھات المختص�ة الش�ریكة تعك�ف من�ذ ش�ھرین عل�ى مراجع�ة        

2000لعام  5قانون المرور رقم 

الحالي زاخر بالمواد القانونیة التي تشكل رادعًا للمخالفین

كما أعلن طبیلة نیة الوزارة ت

الف����وري، ل����یكن الم����واطن رقیب����ًا أساس����یًا عل����ى المخالف����ات   

ال��وزارة ع��ن رق��م ھ��اتف مخص��ص     اعلن��تالمروری��ة، حی��ث  

إلس���تقبال الش���كاوى م���ع خاص���یة ارس���ال الص���ور علی���ھ عب���ر  

وحول االجراءات الرقابیة االلكترونیة . (whatsapp) تطبیق

، اكد طبیلة ب�ان ط�واقم ال�وزارة ت�درس كاف�ة ال     

م�ن جانبھ�ا تعزی�ز الرقاب�ة المروری�ة ، وم�ن ض�منھا سیاس��ات        

االستیراد على بعض انواع المركبات وانواعھا

وم��ن جانب��ھ اك��د العقی��د اب��و زنی��د اب��و زنی��د نائ��ب      

رئ��یس المجل��س االعل��ى للم��رور ، م��دیر ش��رطة الم��رور ف��ي      

جھاز الش�رطة ض�رورة االس�تفادة م�ن االلتف�اف الش�عبي ح�ول        

ق قوانین المرور وذلك من خالل تعزیز الثقاف�ة المروری�ة   تطبی

ل���دى الم���واطنین كاف���ة ، واك���د ایض���ا عل���ى ان الش���رطة تق���وم 

اعوان السالمة المروریة ( باستحداث نظام 

ثقاف��ة االلت��زام بمع��اییر الس��المة المروری��ة م��ن خ��الل الرقاب��ة    

المس������������������������������������������تمرة

وق���د ق���دم اعض���اء مجل���س الم���رور العدی���د     

بالخصوص باالض�افة ال�ى المقترح�ات ال�واردة م�ن الم�واطنین       

عبر وسائل التواصل االجتم�اعي الخاص�ة ب�الوزارة والمجل�س     

والتي تھدف الى الحد من اسباب الحوادث المروریة

وفي نھایة االجتماع ت�م االتف�اق عل�ى تش�كیل لجن�ة      

مص��غرة م��ن اعض��اء مجل��س ادارة المجل��س االعل��ى للم��رور     

لدراس��ة وبل��ورة كاف��ة االقتراح��ات الس��ابقة م��ن اج��ل الخ��روج    

بتوصیات لرفعھ�ا لمجل�س ال�وزراء خ�الل االس�بوع الق�ادم م�ن        

اج��ل المص��ادقة علیھ��ا والعم��ل عل��ى التطبی��ق الف��وري لھ��ا م��ع  

التأكید عل�ى اس�تمرار عم�ل ط�واقم ال�وزارة والمجل�س االعل�ى        
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اش��كال الح��وادث المروری��ة والت��ي تثی��ر ھل��ع الم��واطنین   

  .وتؤرق مضاجعھم 

طبیل����ة ان ال����وزارة تعك����ف  . واض����اف ال����وزیر م 

وبالش��راكة م��ع كاف��ة االط��راف ذات العالق��ة للقی��ام ب��اجراءات     

وخطوات عملیة ف�ي مج�ال تط�ویر االنظم�ھ والق�وانین لتواك�ب       

المس����تجدات والتط����ور التكنول����وجي االخی����ر، وتكث����ف م����ن     

مس��اعیھا الرامی��ة ال��ى تنظ��یم قط��اع النق��ل والمواص��الت ف��ي       

  .ق الراحة واالمان للمواطنین فلسطین بما یحق

كما استمع معالیھ لمداخالت الحض�ور والت�ي اك�دت عل�ى     

فیم�ا رحب�ت عطوف�ة     ،ضرورة انفاذ القانون وتط�ویر االنظم�ھ   

المح��افظ بمع��الي ال��وزیر طبیل��ة وبالحض��ور الك��ریم ، وأك��دت      

على اھمیة ھ�ذا اللق�اء ف�ي س�بیل ف�تح اف�اق للتع�اون المش�ترك         

د م��ن اج��ل رف��ع مس��توى الس��المة     وبض��رورة تض��افر الجھ��و  

  

وزيــر النقــل والمواصــالت المهنــدس    
ــب    ــع النائـ ــع مـ ــة يجتمـ ــميح طبيلـ سـ

  احمد براك. العام المستشار د

بح��ث مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس    

احم��د ب��ّراك س��بل . س��میح طبیل��ة م��ع النائ��ب الع��ام المستش��ار د

ارة النق��ل والمواص��الت وآلی��ات التع��اون والش��راكة م��ا ب��ین وز

والنیاب��ة العام��ة فیم��ا یتعل��ق بج��رائم الم��رور ومكافحتھ��ا للح��د    

منھا لتعزیز مب�دأ س�یادة الق�انون، خاص�ة بع�د اس�تحداث نیاب�ة        

خاصة لمكافحة جرائم المرور في مكت�ب النائ�ب الع�ام وتكلی�ف     

أعض��اء نیاب��ة عام��ة ف��ي مختل��ف المحافظ��ات لمتابع��ة ك��ل م��ا      

  . ریةیتعلق بالجرائم المرو

وأكد الطرفان على ض�رورة تش�دید العقوب�ات بح�ق     

الم���رتكبین لج���رائم الم���رور، وای���الء اھتم���ام أكب���ر للش���كاوى   

ال���ورادة م���ن الم���واطنین فیم���ا یتعل���ق ب���الجرائم المروری���ة،       

وضرورة اجراء تعدیل على قانون الم�رور والل�وائح التنفیذی�ة    

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

احتیاج���ات ال���وزارة ف���ي معالج���ة مجم���ل قض���ایا قط���اع النق���ل   

وفي خت�ام االجتم�اع ت�م االتف�اق عل�ى تحدی�د س�قف        

زمن���ي یق���دم م���ن خالل���ھ ممثل���و االدارات العام���ة المختص���ة       

مقترح�ات وافك��ارًا ف��ي مج�ال بش��أن الموض��وع أع�اله ك��ل فیم��ا    

عل��ى ان ی��تم بحثھ��ا ومراجعتھ��ا والتواف��ق علیھ��ا ف��ي  

اجتم��اع یض��م الجمی��ع وبرئاس��ة عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة الس��ید  

عم��ار یاس��ین ، وم��ن ث��م سیص��ار ال��ى دع��وة جمی��ع االط��راف     

المعنی��ة م���ن خ��ارج ال���وزارة لورش��ة عم���ل للخ��روج بص���یغة     

  . نھائیة للقانون وتعدیالتھ ورفعھا لمجلس الوزراء القرارھا

 

موســـــعا للجنـــــة المـــــرور 
ــرة   ــة رام اهللا والبيـ ــة لمحافظـ الفرعيـ

  في مقر مبنى المحافظة

  

معالي وزیر النق�ل  .  07/2017/ 09االحد الموافق 

والمواصالت المھندس س�میح طبیل�ة یت�رأس إجتماع�ا موس�عا      

للجنة المرور الفرعیة لمحافظة رام اهللا والبیرة في مق�ر مبن�ى   

لیل���ي غن���ام .المحافظ���ة وبحض���ور عطوف���ة محافظ���ة رام اهللا د 

ف���ي بدای���ة اللق���اء   ،واعض���اء لجن���ة الم���رور ف���ي المحافظ���ھ    

رض مع��الي ال��وزیر ام��ام الحض��ور جمل��ة م��ن الق��رارات    

والخط���وات الص���ادرة ع����ن مجل���س ال����وزراء بش���أن الحال����ة     

المروریة الراھنة ، مشیرا بب�الغ اھتم�ام القی�ادة ممثل�ة بالس�ید      

ال��رئیس ودول��ة رئ��یس ال��وزراء نح��و رف��ع مس��توى الس��المھ     

المروریة حفاظا على ارواح المواطنین وممتلكاتھم وللحد م�ن  

اش��كال الح��وادث المروری��ة والت��ي تثی��ر ھل��ع الم��واطنین    كاف��ة

وتؤرق مضاجعھم 

واض����اف ال����وزیر م  

وبالش��راكة م��ع كاف��ة االط��راف ذات العالق��ة للقی��ام ب��اجراءات     

وخطوات عملیة ف�ي مج�ال تط�ویر االنظم�ھ والق�وانین لتواك�ب       

المس����تجدات والتط����ور التكنول����وجي االخی����ر، وتكث����ف م����ن     

مس��اعیھا الرامی��ة ال��ى تنظ��یم قط��اع النق��ل والمواص��الت ف��ي       

فلسطین بما یحق

كما استمع معالیھ لمداخالت الحض�ور والت�ي اك�دت عل�ى      

ضرورة انفاذ القانون وتط�ویر االنظم�ھ   

المح��افظ بمع��الي ال��وزیر طبیل��ة وبالحض��ور الك��ریم ، وأك��دت      

على اھمیة ھ�ذا اللق�اء ف�ي س�بیل ف�تح اف�اق للتع�اون المش�ترك         

وبض��رورة تض��افر الجھ��و  

   .المروریة

  

  
  

وزيــر النقــل والمواصــالت المهنــدس     2.3.4
ــب    ــع النائـ ــع مـ ــة يجتمـ ــميح طبيلـ سـ

العام المستشار د
  

بح��ث مع��الي وزی��ر النق��ل والمواص��الت المھن��دس    

س��میح طبیل��ة م��ع النائ��ب الع��ام المستش��ار د

وآلی��ات التع��اون والش��راكة م��ا ب��ین وز

والنیاب��ة العام��ة فیم��ا یتعل��ق بج��رائم الم��رور ومكافحتھ��ا للح��د    

منھا لتعزیز مب�دأ س�یادة الق�انون، خاص�ة بع�د اس�تحداث نیاب�ة        

خاصة لمكافحة جرائم المرور في مكت�ب النائ�ب الع�ام وتكلی�ف     

أعض��اء نیاب��ة عام��ة ف��ي مختل��ف المحافظ��ات لمتابع��ة ك��ل م��ا      

یتعلق بالجرائم المرو

وأكد الطرفان على ض�رورة تش�دید العقوب�ات بح�ق     

الم���رتكبین لج���رائم الم���رور، وای���الء اھتم���ام أكب���ر للش���كاوى   

ال���ورادة م���ن الم���واطنین فیم���ا یتعل���ق ب���الجرائم المروری���ة،       

وضرورة اجراء تعدیل على قانون الم�رور والل�وائح التنفیذی�ة    

مجلة المواصالت 

احتیاج���ات ال���وزارة ف���ي معالج���ة مجم���ل قض���ایا قط���اع النق���ل   

 . والمواصالت

وفي خت�ام االجتم�اع ت�م االتف�اق عل�ى تحدی�د س�قف        

زمن���ي یق���دم م���ن خالل���ھ ممثل���و االدارات العام���ة المختص���ة       

مقترح�ات وافك��ارًا ف��ي مج�ال بش��أن الموض��وع أع�اله ك��ل فیم��ا    

عل��ى ان ی��تم بحثھ��ا ومراجعتھ��ا والتواف��ق علیھ��ا ف��ي  یخص��ھ ، 

اجتم��اع یض��م الجمی��ع وبرئاس��ة عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة الس��ید  

عم��ار یاس��ین ، وم��ن ث��م سیص��ار ال��ى دع��وة جمی��ع االط��راف     

المعنی��ة م���ن خ��ارج ال���وزارة لورش��ة عم���ل للخ��روج بص���یغة     

نھائیة للقانون وتعدیالتھ ورفعھا لمجلس الوزراء القرارھا

 

  
  

موســـــعا للجنـــــة المـــــرور  ماعـــــااجت 2.3.3
ــرة   ــة رام اهللا والبيـ ــة لمحافظـ الفرعيـ

في مقر مبنى المحافظة

االحد الموافق 

والمواصالت المھندس س�میح طبیل�ة یت�رأس إجتماع�ا موس�عا      

للجنة المرور الفرعیة لمحافظة رام اهللا والبیرة في مق�ر مبن�ى   

المحافظ���ة وبحض���ور عطوف���ة محافظ���ة رام اهللا د 

واعض���اء لجن���ة الم���رور ف���ي المحافظ���ھ    

رض مع��الي ال��وزیر ام��ام الحض��ور جمل��ة م��ن الق��رارات    اس��تع

والخط���وات الص���ادرة ع����ن مجل���س ال����وزراء بش���أن الحال����ة     

المروریة الراھنة ، مشیرا بب�الغ اھتم�ام القی�ادة ممثل�ة بالس�ید      

ال��رئیس ودول��ة رئ��یس ال��وزراء نح��و رف��ع مس��توى الس��المھ     

المروریة حفاظا على ارواح المواطنین وممتلكاتھم وللحد م�ن  
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الوزارة الحثی�ث نح�و اح�داث نق�الت نوعی�ة ف�ي ش�تى مج�االت         

عملھ���ا وم���ن ض���منھا ص���یاغة ق���وانین تنس���جم م���ع طبیع���ة       

المس��تجدات الراھن��ة وتالم��س وتح��اكي الواق��ع المتج��دد وبم��ا    

یخ���دم تطلع���ات وطموح���ات ش���عبنا الفلس���طیني بخدم���ة افض���ل  

 .متمیزوبمستوى اداء 

ن��اقش المجتمع��ون العدی��د م��ن المح��اور والمفاص��ل  

حول مشروع ق�انون الم�رور الفلس�طیني وبم�ا یض�من العالق�ة       

التكاملیة ما بین النواحي القانونیة والفنی�ة ف�ي مض�مون م�واد     

ھ��ذا الق��انون واج��راءات التع��دیالت المناس��بة عل��ى التش��ریعات  

حقی���ق المقترح��ة لمعالج��ة ای���ة ثغ��رات ق���د تك��ون عائق���ا ف��ي ت     

وف��ي س��یاق متص��ل ش��دد ال��وزیر عل��ى      .االھ��داف المنش��ودة 

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة م�ا ب�ین كاف�ة أذرع ال�وزارة      

وطواقمھ��ا المختص��ة للخ��روج بخالص��ة ق��انون م��رور یلبب��ي       

احتیاج���ات ال���وزارة ف���ي معالج���ة مجم���ل قض���ایا قط���اع النق���ل   

   

 

س�قف  وفي خت�ام االجتم�اع ت�م االتف�اق عل�ى تحدی�د       

زمن���ي یق���دم م���ن خالل���ھ ممثل���و االدارات العام���ة المختص���ة       

مقترح�ات وافك��ارًا ف��ي مج�ال بش��أن الموض��وع أع�اله ك��ل فیم��ا    

یخص��ھ ، عل��ى ان ی��تم بحثھ��ا ومراجعتھ��ا والتواف��ق علیھ��ا ف��ي  

اجتم��اع یض��م الجمی��ع وبرئاس��ة عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة الس��ید  

عم��ار یاس��ین ، وم��ن ث��م سیص��ار ال��ى دع��وة جمی��ع االط��راف     

المعنی��ة م���ن خ��ارج ال���وزارة لورش��ة عم���ل للخ��روج بص���یغة     

   .نھائیة للقانون وتعدیالتھ ورفعھا لمجلس الوزراء القرارھا

ــالت ومجلـــس القضـــاء    وزارة المواصـ
االعلــى وشــرطة المــرور تنــاقش ســبل 
تشـــــــديد االجـــــــراءات والعقوبـــــــات 

 المرورية

اجتم�ع مع��الي وزی��ر النق�ل والمواص��الت المھن��دس   

م��ع رئ��یس مجل��س   2/7/2017ح��د المواف��ق  س��میح طبیل��ة اال 

القض��اء االعل��ى المستش��ار عم��اد س��لیم وبحض��ور العقی��د اب��و     

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

الخاص���ة ب���ھ بم���ا یت���واءم م���ع المتطلب���ات الحالی���ة للح���د م���ن    

ف��ي بدای��ة اللق��اء ش��كر ال��وزیر طبیل��ة      

س���یادة النائ���ب الع���ام عل���ى حف���اوة االس���تقبال ، مؤك���دا عل���ى     

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة للخ�روج بعم�ل جم�اعي ف�ي      

ھ�ذا االط��ار لترس��یخ مب��ادىء الثقاف�ة المروری��ة والحف��اظ عل��ى   

ام ترحیب�ھ  فیما أبدى النائب الع� . ارواح المواطنین وممتلكاتھم 

بالتع��اون ب��ین الط��رفین، واس��تعداد النیاب��ة العام��ة للعم��ل م��ع      

جمی��ع الش��ركاء لح���ل كاف��ة االش���كالیات المتعلق��ة بالمخالف���ات     

كم��ا ن��اقش االجتم��اع ظ��اھرة المركب��ات المش��طوبة   

والمركب����ات الخصوص����یة وتع����دیاتھا عل����ى عم����ل المركب����ات   

  . مل العمومیة وآلیات الحد منھا وسبل تنظیم الع

  

باالضافة الى مسالة وقانونیة االبالغ عن الحوادث 

  

المهنــــدس ســــميح طبيلــــة يتــــرأس  
اجتماعا داخليـا لمناقشـة التعـديالت    
المقترحــة علــى التشــريعات الخاصــة  

  بقطاع النقل والمواصالت

وفق��ا لتعلیم��ات فخام��ة رئ��یس دول��ة فلس��طین االخ    

تزامنا  مع عمل الوزارة على تعدیل و

ت��رأس وزی��ر النق��ل والمواص��الت . ق��انون الم��رور الفلس��طیني 

اجتماع����ا  05/07/2017المھن����دس س����میح طبیل����ة االربع����اء 

داخلیا، وذلك بغرض بحث ومناقشة كاف�ة التع�دیالت المقترح�ة    

عل�����ى التش�����ریعات المتعلق�����ة بمج�����االت وقطاع�����ات النق�����ل      

 

طبیل��ة . مس��تھل اللق��اء تق��دم مع��الي ال��وزیر م 

بشكره وامتنانھ الشدیدین لجمی�ع ط�واقم العم�ل ب�الوزارة عل�ى      

مجھوداتھم الطیبة والحثیثة ومساھمتھم الفاعل�ة والمتواص�لة   

ف��ي س��بیل الح��د م��ن الح��وادث واالص��طدامات المروری��ة والت��ي 

واوضح ال�وزیر خ�الل    .متثیر ھلع المواطنین وتؤرق مضاجعھ

جتم��اع ب��ان مناقش��ة ھ��ذه التع��دیالت ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي       

الوزارة الحثی�ث نح�و اح�داث نق�الت نوعی�ة ف�ي ش�تى مج�االت         

عملھ���ا وم���ن ض���منھا ص���یاغة ق���وانین تنس���جم م���ع طبیع���ة       

المس��تجدات الراھن��ة وتالم��س وتح��اكي الواق��ع المتج��دد وبم��ا    

یخ���دم تطلع���ات وطموح���ات ش���عبنا الفلس���طیني بخدم���ة افض���ل  

وبمستوى اداء 

ن��اقش المجتمع��ون العدی��د م��ن المح��اور والمفاص��ل  

حول مشروع ق�انون الم�رور الفلس�طیني وبم�ا یض�من العالق�ة       

التكاملیة ما بین النواحي القانونیة والفنی�ة ف�ي مض�مون م�واد     

ھ��ذا الق��انون واج��راءات التع��دیالت المناس��بة عل��ى التش��ریعات  

المقترح��ة لمعالج��ة ای���ة ثغ��رات ق���د تك��ون عائق���ا ف��ي ت     

االھ��داف المنش��ودة 

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة م�ا ب�ین كاف�ة أذرع ال�وزارة      

وطواقمھ��ا المختص��ة للخ��روج بخالص��ة ق��انون م��رور یلبب��ي       

احتیاج���ات ال���وزارة ف���ي معالج���ة مجم���ل قض���ایا قط���اع النق���ل   

 .والمواصالت

وفي خت�ام االجتم�اع ت�م االتف�اق عل�ى تحدی�د       

زمن���ي یق���دم م���ن خالل���ھ ممثل���و االدارات العام���ة المختص���ة       

مقترح�ات وافك��ارًا ف��ي مج�ال بش��أن الموض��وع أع�اله ك��ل فیم��ا    

یخص��ھ ، عل��ى ان ی��تم بحثھ��ا ومراجعتھ��ا والتواف��ق علیھ��ا ف��ي  

اجتم��اع یض��م الجمی��ع وبرئاس��ة عطوف��ة وكی��ل ال��وزارة الس��ید  

عم��ار یاس��ین ، وم��ن ث��م سیص��ار ال��ى دع��وة جمی��ع االط��راف     

المعنی��ة م���ن خ��ارج ال���وزارة لورش��ة عم���ل للخ��روج بص���یغة     

نھائیة للقانون وتعدیالتھ ورفعھا لمجلس الوزراء القرارھا

 

  
ــالت ومجلـــس القضـــاء    2.3.6 وزارة المواصـ

االعلــى وشــرطة المــرور تنــاقش ســبل 
تشـــــــديد االجـــــــراءات والعقوبـــــــات 

المرورية

اجتم�ع مع��الي وزی��ر النق�ل والمواص��الت المھن��دس   

س��میح طبیل��ة اال 

القض��اء االعل��ى المستش��ار عم��اد س��لیم وبحض��ور العقی��د اب��و     

مجلة المواصالت 

الخاص���ة ب���ھ بم���ا یت���واءم م���ع المتطلب���ات الحالی���ة للح���د م���ن    

ف��ي بدای��ة اللق��اء ش��كر ال��وزیر طبیل��ة      . المخالف��ات المروری��ة 

س���یادة النائ���ب الع���ام عل���ى حف���اوة االس���تقبال ، مؤك���دا عل���ى     

ضرورة تضافر الجھود المش�تركة للخ�روج بعم�ل جم�اعي ف�ي      

ھ�ذا االط��ار لترس��یخ مب��ادىء الثقاف�ة المروری��ة والحف��اظ عل��ى   

ارواح المواطنین وممتلكاتھم 

بالتع��اون ب��ین الط��رفین، واس��تعداد النیاب��ة العام��ة للعم��ل م��ع      

جمی��ع الش��ركاء لح���ل كاف��ة االش���كالیات المتعلق��ة بالمخالف���ات     

كم��ا ن��اقش االجتم��اع ظ��اھرة المركب��ات المش��طوبة   . المروری��ة

والمركب����ات الخصوص����یة وتع����دیاتھا عل����ى عم����ل المركب����ات   

العمومیة وآلیات الحد منھا وسبل تنظیم الع

باالضافة الى مسالة وقانونیة االبالغ عن الحوادث 

  . والتجاوزات المروریة 

  
  

المهنــــدس ســــميح طبيلــــة يتــــرأس   2.3.5
اجتماعا داخليـا لمناقشـة التعـديالت    
المقترحــة علــى التشــريعات الخاصــة  

بقطاع النقل والمواصالت

وفق��ا لتعلیم��ات فخام��ة رئ��یس دول��ة فلس��طین االخ    

ومحمود عباس ابو مازن 

ق��انون الم��رور الفلس��طیني 

المھن����دس س����میح طبیل����ة االربع����اء 

داخلیا، وذلك بغرض بحث ومناقشة كاف�ة التع�دیالت المقترح�ة    

عل�����ى التش�����ریعات المتعلق�����ة بمج�����االت وقطاع�����ات النق�����ل      

.في فلسطین والمواصالت

مس��تھل اللق��اء تق��دم مع��الي ال��وزیر م  وف��ي

بشكره وامتنانھ الشدیدین لجمی�ع ط�واقم العم�ل ب�الوزارة عل�ى      

مجھوداتھم الطیبة والحثیثة ومساھمتھم الفاعل�ة والمتواص�لة   

ف��ي س��بیل الح��د م��ن الح��وادث واالص��طدامات المروری��ة والت��ي 

تثیر ھلع المواطنین وتؤرق مضاجعھ

جتم��اع ب��ان مناقش��ة ھ��ذه التع��دیالت ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي       اال
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ــدس    ــوزير المهنــ ــيد الــ ــالي الســ معــ
ــن      ــدد م ــع ع ــث م ــه يبح ــميح طبيل س

امــة بــالوزارة عــدة ممثلـي االدارات الع 
ــل     ــاع النقـ ــص قطـ ــور تخـ ــايا وامـ قضـ

  . والمواصالت

 

عقد معالي الوزیر المھندس س�میح طبیل�ھ ص�باح الی�وم االح�د      

بمق���ر ال���وزارة اجتماع���ا م���ع ع���ددا م���ن ممثل���ي   

االدارات العام��ة لمناقش��ة جمل��ة م��ن الموض��وعات والقض��ایا      

موض��وع الت��ي تھ��م قط��اع النق��ل والمواص��الت وك��ان ابرزھ��ا     

الحوادث المروریة وسبل الح�د م�ن تفاقمھ�ا ف�ي س�بیل الحف�اظ       

  . على ارواح المواطنین وممتلكاتھم

  

وشدد معالي الوزیر خالل اللقاء على ض�رورة ب�ذل   

كاف�ة ط�واقم العم�ل ب�الوزارة بغ�رض       قصارى الجھ�ود م�ن قب�ل   

مواكب��ة المس��تجدات عل��ى الس��احة الفلس��طینیة وف��ي مج��االت     

ق��ل والمواص��الت والخ��روج بای��ة مقترح��ات     العم��ل بقط��اع الن 

   . وحلول مناسبة توفر الخدمة للمواطنین الكرام

ون��اقش اللق��اء ام��ور تتعل��ق برف��ع كف��اءة الس��المة    

المروریة وآلیات عمل تض�من س�المة الم�واطنین وتس�اھم ف�ي      

توفیر لھ كل اشكال االم�ن واالم�ان وتعم�ل عل�ى تق�دیم الخدم�ة       

ات المتاح���ة وف���ي اط���ار  ل���ھ بافض���ل ص���ورھا ض���من االمكانی���  

  . القانون واالنظمة المعمول بھا

  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

زنید ابو زنید مدیر شرطة المرور الفلسطینیة ، وذل�ك بغ�رض   

مناقش��ة س��بل تش��دید االج��راءات والعقوب��ات بح��ق المخ��الفین     

  

ی��اتي ھ��ذا االجتم��اع ف��ي اط��ار جھ��ود ال��وزارة للح��د 

الح��وادث المروری��ة ومواكب��ة المس��تجدات والعم��ل عل��ى      

ال���زام كاف���ة مس���تخدمي الطری���ق التقی���د بق���وانین الس���یر عب���ر  

وخ��الل االجتم��اع ال��ذي ج��رى بمق��ر   

طبیل�ة لوجھ�ة   . مجلس القضاء االعلى استمع مع�الي ال�وزیر م  

نظ�ر مجل��س القض��اء االعل�ى بش��ان ای��ة تع�دیالت ف��ي الق��وانین    

اصة بالمرور وبما یخدم الس�المھ المروری�ة ، ویس�اھم ف�ي     

 . تنظ����یم العالق����ة م����ا ب����ین كاف����ة االط����راف ذات العالق����ة    

ش��ارك باالجتم��اع ط��اقم م��ن ال��وزارة ومجل��س القض��اء االعل��ى  

  

  

ــدس    2.3.7 ــوزير المهنــ ــيد الــ ــالي الســ معــ
ــن      ــدد م ــع ع ــث م ــه يبح ــميح طبيل س

ممثلـي االدارات الع 
ــل     ــاع النقـ ــص قطـ ــور تخـ ــايا وامـ قضـ

والمواصالت

 

عقد معالي الوزیر المھندس س�میح طبیل�ھ ص�باح الی�وم االح�د      

2/7/20177 

االدارات العام��ة لمناقش��ة جمل��ة م��ن الموض��وعات والقض��ایا      

الت��ي تھ��م قط��اع النق��ل والمواص��الت وك��ان ابرزھ��ا     

الحوادث المروریة وسبل الح�د م�ن تفاقمھ�ا ف�ي س�بیل الحف�اظ       

على ارواح المواطنین وممتلكاتھم

 

  

وشدد معالي الوزیر خالل اللقاء على ض�رورة ب�ذل   

قصارى الجھ�ود م�ن قب�ل   

مواكب��ة المس��تجدات عل��ى الس��احة الفلس��طینیة وف��ي مج��االت     

العم��ل بقط��اع الن 

وحلول مناسبة توفر الخدمة للمواطنین الكرام

ون��اقش اللق��اء ام��ور تتعل��ق برف��ع كف��اءة الس��المة    

المروریة وآلیات عمل تض�من س�المة الم�واطنین وتس�اھم ف�ي      

توفیر لھ كل اشكال االم�ن واالم�ان وتعم�ل عل�ى تق�دیم الخدم�ة       

ل���ھ بافض���ل ص���ورھا ض���من االمكانی���  

القانون واالنظمة المعمول بھا

  

مجلة المواصالت 

زنید ابو زنید مدیر شرطة المرور الفلسطینیة ، وذل�ك بغ�رض   

مناقش��ة س��بل تش��دید االج��راءات والعقوب��ات بح��ق المخ��الفین     

  . لقوانین السیر

ی��اتي ھ��ذا االجتم��اع ف��ي اط��ار جھ��ود ال��وزارة للح��د 

الح��وادث المروری��ة ومواكب��ة المس��تجدات والعم��ل عل��ى      م��ن 

ال���زام كاف���ة مس���تخدمي الطری���ق التقی���د بق���وانین الس���یر عب���ر  

. عقوب��ات رادع��ة وفعال��ھ

مجلس القضاء االعلى استمع مع�الي ال�وزیر م  

نظ�ر مجل��س القض��اء االعل�ى بش��ان ای��ة تع�دیالت ف��ي الق��وانین    

اصة بالمرور وبما یخدم الس�المھ المروری�ة ، ویس�اھم ف�ي     الخ

تنظ����یم العالق����ة م����ا ب����ین كاف����ة االط����راف ذات العالق����ة    

ش��ارك باالجتم��اع ط��اقم م��ن ال��وزارة ومجل��س القض��اء االعل��ى  

  .والمجلس االعلى للمرور
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، لتلق�����ي الش�����كاوى ح�����ول ) 0594222436(والمواص�����الت 

المخالف����ات والتج����اوزات الغی����ر قانونی����ة م����ن قب����ل س����ائقین   

المركبات العمومیة ، علم�ا ب�أن ھن�اك نظ�ام ش�كاوى الكترون�ي       

الموق���ع الرس���مي ل���وزارة النق���ل و المواص���الت  مت���وفر عل���ى 

ال�����ى وج�����ود ف�����اكس خ�����اص بوح�����دة الش�����كاوى   

ي الش��كاوى ق��م��ن خالل��ھ تل  ال��وزارة ، اذ یمك��ن) 

  .المكتوبة من المواطنین 

  

خطـــة الاجتمـــاع داخلـــي لمناقشـــة   
ــة  ــة العالميـــــ ــاملة التنفيذيـــــ شـــــ

 .لقطاعات هامة بالوزارة

  
، وبن�����اًء عل�����ى  12/7/2017 االربع�����اء المواف�����ق

والحق��ا ) س��میح طبیل��ة .م(توجیھ��ات وتعلیم��ات مع��الي ال��وزیر 

لالجتماعات التي تمت مع معالیھ بخصوص ضرورة النھ�وض  

بدور الوزارة وتحس�ین خ�دماتھا والتش�بیك م�ع كاف�ة االط�راف       

الشریكة م�ع ال�وزارة ، ب�ادرت االدارة العام�ة للعالق�ات العام�ة       

داخل���ي بع���د تجھی���ز مس���ودة الخط���ة   واالع���الم بعق���د اجتم���اع 

تكنلوجی��ا ( التنفیذی�ة ض��م ممثل��ین ع�ن االدارات العام��ة التالی��ة   

المعلومات ،مراقب المرور ، وحدة الشكاوى ،المجلس االعلى 

 وذل�����ك) للم�����رور ، النق�����ل الحك�����ومي،التخطیط والدراس�����ات 

لمناقش��ة المس��ودة النھائی���ة م��ن الخط���ة التنفیذی��ة االعالمی���ة     

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

ــدس    ــوزير المهنــ ــيد الــ ــالي الســ معــ
سميح طبيلـه يبحـث مـع ممثلـي عـن      
ــركة االتصـــــــــاالت الخلويـــــــــة    شـــــــ

افكـــــــارا  " جـــــــوال  "الفلســـــــطينية  
ومقترحــات تســاهم فــي الحــد مـــن     

   . الحوادث المرورية

  

 2/7/20177فقد تم خالل اللقاء ال�ذي ج�رى االح�د    

الوزارة تم مناقشة مقترحات اداریة وفنیة من قبل شركة 

ج��وال تك��ون كاس��اس لوض��ع حل��ول خالق��ة تس��اھم بطریق��ة او   

ب��اخرى ف��ي الح��د م��ن الح��وادث المروری��ة وتعم��ل عل��ى رص��د    

كاف��ة التج��اوزات المروری��ة ل��بعض اص��حاب المركب��ات اثن��اء       

 واع����رب ال����وزیر المھن����دس س����میح طبیل����ھ ع����ن 

اس��تعداد ال��وزارة وبك��ل تأكی��د لدراس��ة وتقب��ل ای��ة مقترح��ات        

ومش��روعات ض��من االمكانی��ات المتاح��ة وتح��ت مظل��ة النظ��ام    

والقانون في سبیل توفیر االمن واالمان للمواطن الكریم وتح�د  

م��ن ای��ة مخالف��ات مروری��ة تزھ��ق ارواح الم��واطنین یوم��ا بع��د 

وعی���ة وای���ة افك���ارا تعم���ل عل���ى ترس���یخ الثقاف���ة والت    

  . المروریة لدى كافة مستخدمي الطریق

طبیلة ان الوزارة جادة في س�عیھا    واضاف الوزیر

الحثی���ث والمتواص���ل وم���ن خ����الل اذرع العم���ل التابع���ة لھ����ا      

والجھ�ات الش��ریكة ف�ي تطبی��ق الق��انون والنظ�ام والتأكی��د عل��ى    

كاف��ة مس��تخدمي الطری��ق بض��رورة التقی��د وااللت��زام ب��القوانین  

المروریة ، مشددا على ان الوزارة تعمل عل�ى تنفی�ذ   

االج���راءات العقابی���ة بح���ق المخ���الفین والمتج���اوزین لق���وانین 

ــر     ــكاوى عب ــة الش ــق خدم ــوزارة تطل ال
  تطبيق الواتس اب

بتعلیم���ات م���ن مع���الي وزی���ر النق���ل والمواص���الت   

وتص��ریح م��ن رئ��یس وح��دة الش��كاوى االخ  

عل�ى  " ال�واتس اب  "فإنھ تم تفعیل تطبی�ق  

رق����م الج����وال الخ����اص بوح����دة الش����كاوى ف����ي وزارة النق����ل   

والمواص�����الت 

المخالف����ات والتج����اوزات الغی����ر قانونی����ة م����ن قب����ل س����ائقین   

المركبات العمومیة ، علم�ا ب�أن ھن�اك نظ�ام ش�كاوى الكترون�ي       

مت���وفر عل���ى 

ال�����ى وج�����ود ف�����اكس خ�����اص بوح�����دة الش�����كاوى    بإالض�����افة

)2976454 (

المكتوبة من المواطنین 

  
  
  
  

اجتمـــاع داخلـــي لمناقشـــة    2.3.10
ــة اال عالميـــــ

لقطاعات هامة بالوزارة

االربع�����اء المواف�����ق

توجیھ��ات وتعلیم��ات مع��الي ال��وزیر 

لالجتماعات التي تمت مع معالیھ بخصوص ضرورة النھ�وض  

بدور الوزارة وتحس�ین خ�دماتھا والتش�بیك م�ع كاف�ة االط�راف       

الشریكة م�ع ال�وزارة ، ب�ادرت االدارة العام�ة للعالق�ات العام�ة       

واالع���الم بعق���د اجتم���اع 

التنفیذی�ة ض��م ممثل��ین ع�ن االدارات العام��ة التالی��ة   

المعلومات ،مراقب المرور ، وحدة الشكاوى ،المجلس االعلى 

للم�����رور ، النق�����ل الحك�����ومي،التخطیط والدراس�����ات 

لمناقش��ة المس��ودة النھائی���ة م��ن الخط���ة التنفیذی��ة االعالمی���ة     

مجلة المواصالت 

ــدس    2.3.8 ــوزير المهنــ ــيد الــ ــالي الســ معــ
سميح طبيلـه يبحـث مـع ممثلـي عـن      
ــركة االتصـــــــــاالت الخلويـــــــــة    شـــــــ

الفلســـــــطينية  
ومقترحــات تســاهم فــي الحــد مـــن     

الحوادث المرورية

فقد تم خالل اللقاء ال�ذي ج�رى االح�د    

الوزارة تم مناقشة مقترحات اداریة وفنیة من قبل شركة بمقر 

ج��وال تك��ون كاس��اس لوض��ع حل��ول خالق��ة تس��اھم بطریق��ة او   

ب��اخرى ف��ي الح��د م��ن الح��وادث المروری��ة وتعم��ل عل��ى رص��د    

كاف��ة التج��اوزات المروری��ة ل��بعض اص��حاب المركب��ات اثن��اء       

   . القیادة غیر القانونیة

واع����رب ال����وزیر المھن����دس س����میح طبیل����ھ ع����ن 

اس��تعداد ال��وزارة وبك��ل تأكی��د لدراس��ة وتقب��ل ای��ة مقترح��ات        

ومش��روعات ض��من االمكانی��ات المتاح��ة وتح��ت مظل��ة النظ��ام    

والقانون في سبیل توفیر االمن واالمان للمواطن الكریم وتح�د  

م��ن ای��ة مخالف��ات مروری��ة تزھ��ق ارواح الم��واطنین یوم��ا بع��د 

وای���ة افك���ارا تعم���ل عل���ى ترس���یخ الثقاف���ة والت    . ی���وم 

المروریة لدى كافة مستخدمي الطریق

واضاف الوزیر

الحثی���ث والمتواص���ل وم���ن خ����الل اذرع العم���ل التابع���ة لھ����ا      

والجھ�ات الش��ریكة ف�ي تطبی��ق الق��انون والنظ�ام والتأكی��د عل��ى    

كاف��ة مس��تخدمي الطری��ق بض��رورة التقی��د وااللت��زام ب��القوانین  

المروریة ، مشددا على ان الوزارة تعمل عل�ى تنفی�ذ   واالنظمة 

االج���راءات العقابی���ة بح���ق المخ���الفین والمتج���اوزین لق���وانین 

  . المرور ودون رأفة

  
ــر     2.3.9 ــكاوى عب ــة الش ــق خدم ــوزارة تطل ال

تطبيق الواتس اب

بتعلیم���ات م���ن مع���الي وزی���ر النق���ل والمواص���الت   

وتص��ریح م��ن رئ��یس وح��دة الش��كاوى االخ  ) س��میح طبیل��ة .م(

فإنھ تم تفعیل تطبی�ق  ) ربحي االسمر .أ(

رق����م الج����وال الخ����اص بوح����دة الش����كاوى ف����ي وزارة النق����ل   
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دوريـــات الســـالمة علـــى الطـــرق عـــين وزارة 
ــق    ــاهرة لتطبيــ ــالت الســ ــل والمواصــ النقــ
ــة     ــى حركــ ــام علــ ــرض النظــ ــانون وفــ القــ

 المركبات

  
كثفت دوریات السالمة على الطرق التابعة للوزارة 

عملھا في كافة محافظات الوطن لتطبیق ق�انون الم�رور وردع   

ومستھتر بحی�اة  المخالفین وایقاع اقسى العقوبات بكل مخالف 

الم���واطنین اذ قام���ت بالتواج���د ف���ي معظ���م محافظ���ات ال���وطن    

ومتابعة الشكاوى ال�واردة م�ن الم�واطنین بالتع�اون م�ع وح�دة       

الش��كاوى ف��ي ال��وزارة وش��رطة الم��رور وقام��ت بض��بط العدی��د  

م���ن المركب���ات المخالف���ة والم���زورة والمركب���ات ب���الحموالت     

م��ن المخالف��ات  الزائ��دة ، وقام��ت ایض��ا بتحری��ر وض��بط العدی��د 

للمركب��ات الحكومی��ة المخالف��ة وم��ن ض��منھا مركب��ة حكومی��ة     

تابع��ة ل��وزارة النق��ل والمواص��الت تأكی��دا للجمی��ع ب��ان ال اح��د     

  .فوق القانون وان النظام واجب وملزم للجمیع 

  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

رة تزامن��ا م��ع المس��تجدات عل��ى ارض الواق��ع   

بحی���ث تتماش���ى م���ع التط���ورات الحالی���ة ، وبغ���رض توحی���د       

  . الخطاب االعالمي للوزارة والھیئات التابعة لھا

تشكيل فريق داخلـي لتعـديل قـانون    

الحقا لتعلیمات معالي ال�وزیر وبن�اًء عل�ى تعلیم�ات     

وزارة النق�ل  رئیس دولة فلسطین تم تش�كیل فری�ق داخل�ي م�ن     

والمواص���الت لتع���دیل ق���انون الم���رور الفلس���طیني اذ عق���دت     

االجتماع����ات المتسلس����ة لمناقش����ة مش����روع   

  .التعدیالت المقترحة على قانون المرور في فلسطین 

  

عطوفة وكیل الوزارة السید عمار یاس�ین  

الوكالء المساعدون وبع�ض االدارات  

العامة الفنی�ة ب�الوزارة لمناقش�ة مش�روع التع�دیالت المقترح�ة       

 اتحی�ث ت�م خ�الل االجتماع�    . على قانون المرور ف�ي فلس�طین   

مناقش��ة ھ��ذه التع��دیالت الت��ي ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي ال��وزارة        

الحثی��ث نح��و اح��داث نق��الت نوعی��ة ف��ي ش��تى مج��االت عملھ��ا    

ق��وانین تنس��جم م��ع طبیع��ة المس��تجدات  

الراھنة وتالمس وتح�اكي الواق�ع المتج�دد وبم�ا یخ�دم تطلع�ات       

وطموح��ات ش��عبنا الفلس��طیني بخدم��ة افض��ل وبمس��توى اداء     

متمی��ز وبم��ا یحق��ق تطلع��ات ال��وزارة والش��ركاء ف��ي ترس��یخ       

ورفع مستوى السالمة المروری�ة ف�ي فلس�طین وكاف�ة مج�االت      

  

العدی�د م�ن    اتو ناقش المجتمع�ون خ�الل االجتماع�   

المح��اور والمفاص��ل ح��ول مش��روع ق��انون الم��رور الفلس��طیني 

وبم���ا یض���من العالق���ة التكاملی���ة م���ا ب���ین الن���واحي القانونی���ة   

والفنیة ف�ي مض�مون م�واد ھ�ذا الق�انون واج�راءات التع�دیالت        

المناس��بة عل��ى التش��ریعات المقترح��ة لمعالج��ة ای��ة ثغ��رات ق��د    

   تكون عائقا في تحقیق االھداف المنشودة

دوريـــات الســـالمة علـــى الطـــرق عـــين وزارة  2.4
ــق    ــاهرة لتطبيــ ــالت الســ ــل والمواصــ النقــ
ــة     ــى حركــ ــام علــ ــرض النظــ ــانون وفــ القــ

المركبات

كثفت دوریات السالمة على الطرق التابعة للوزارة 

عملھا في كافة محافظات الوطن لتطبیق ق�انون الم�رور وردع   

المخالفین وایقاع اقسى العقوبات بكل مخالف 

الم���واطنین اذ قام���ت بالتواج���د ف���ي معظ���م محافظ���ات ال���وطن    

ومتابعة الشكاوى ال�واردة م�ن الم�واطنین بالتع�اون م�ع وح�دة       

الش��كاوى ف��ي ال��وزارة وش��رطة الم��رور وقام��ت بض��بط العدی��د  

م���ن المركب���ات المخالف���ة والم���زورة والمركب���ات ب���الحموالت     

الزائ��دة ، وقام��ت ایض��ا بتحری��ر وض��بط العدی��د 

للمركب��ات الحكومی��ة المخالف��ة وم��ن ض��منھا مركب��ة حكومی��ة     

تابع��ة ل��وزارة النق��ل والمواص��الت تأكی��دا للجمی��ع ب��ان ال اح��د     

فوق القانون وان النظام واجب وملزم للجمیع 

  

  

مجلة المواصالت 

رة تزامن��ا م��ع المس��تجدات عل��ى ارض الواق��ع   الخاص��ة ب��الوزا

بحی���ث تتماش���ى م���ع التط���ورات الحالی���ة ، وبغ���رض توحی���د       

الخطاب االعالمي للوزارة والھیئات التابعة لھا

  
تشكيل فريق داخلـي لتعـديل قـانون     2.3.11

  المرور

الحقا لتعلیمات معالي ال�وزیر وبن�اًء عل�ى تعلیم�ات     

رئیس دولة فلسطین تم تش�كیل فری�ق داخل�ي م�ن     

والمواص���الت لتع���دیل ق���انون الم���رور الفلس���طیني اذ عق���دت     

االجتماع����ات المتسلس����ة لمناقش����ة مش����روع    ع����دد وس����تعقد

التعدیالت المقترحة على قانون المرور في فلسطین 

عطوفة وكیل الوزارة السید عمار یاس�ین  اذ ترأس 

الوكالء المساعدون وبع�ض االدارات   تضم ةداخلی تاجتماعا

العامة الفنی�ة ب�الوزارة لمناقش�ة مش�روع التع�دیالت المقترح�ة       

على قانون المرور ف�ي فلس�طین   

مناقش��ة ھ��ذه التع��دیالت الت��ي ت��أتي ف��ي اط��ار س��عي ال��وزارة        

الحثی��ث نح��و اح��داث نق��الت نوعی��ة ف��ي ش��تى مج��االت عملھ��ا    

ق��وانین تنس��جم م��ع طبیع��ة المس��تجدات   وم��ن ض��منھا ص��یاغة

الراھنة وتالمس وتح�اكي الواق�ع المتج�دد وبم�ا یخ�دم تطلع�ات       

وطموح��ات ش��عبنا الفلس��طیني بخدم��ة افض��ل وبمس��توى اداء     

متمی��ز وبم��ا یحق��ق تطلع��ات ال��وزارة والش��ركاء ف��ي ترس��یخ       

ورفع مستوى السالمة المروری�ة ف�ي فلس�طین وكاف�ة مج�االت      

  .قطاع النقل والمواصالت

و ناقش المجتمع�ون خ�الل االجتماع�   

المح��اور والمفاص��ل ح��ول مش��روع ق��انون الم��رور الفلس��طیني 

وبم���ا یض���من العالق���ة التكاملی���ة م���ا ب���ین الن���واحي القانونی���ة   

والفنیة ف�ي مض�مون م�واد ھ�ذا الق�انون واج�راءات التع�دیالت        

المناس��بة عل��ى التش��ریعات المقترح��ة لمعالج��ة ای��ة ثغ��رات ق��د    

تكون عائقا في تحقیق االھداف المنشودة
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االدارة العامــــة لســــلطة التــــرخيص تنفــــذ 
ــن     ــددا م ــق ع ــددة بح ــة مش ــراءات عقابي اج

 لقوانين السيرالمخالفين 

سلس���لة االدارة العام���ة لس���لطة الت���رخیص    تنف���ذ

اجراءات عقابیة بحق عددا م�ن الس�ائقین مم�ن عرض�وا حی�اة      

مس��تخدمي الطری��ق للخط��ر ، ولع��دم قی��امھم ب��االلتزام بق��وانین  

ج��اء تنفی��ذ ھ��ذه االج��راءات   . الم��رور واالنظم��ة المعم��ول بھ��ا  

س���لطة  م���دیر ع���امف���اروق عب���د ال���رحیم . مالعقابی���ة م���ن قب���ل 

الت���رخیص بموج���ب الص���الحیات المخول���ة ل���ھ قانون���ًا ، وبع���د  

  .اقترافھا من قبل بعض السائقین  وضوح المخالفة التي تم

وتھ��دف ال��وزارة م��ن ج��راء اتخ��اذ ھ��ذه االج��راءات 

العقابیة والمتمثلة في اجراء فحوصات طبیة جدیدة للمخ�الفین  

ص ف�ي  للتأكد من لیاقتھم الطبی�ة وف�ق االص�ول ، واجتی�از لفح�     

موضوعي اشارات الم�رور وق�انون الم�رور، واجتی�از لفح�ص      

عمل��ي لفئ��ة تكس��ي العم��ومي ، واجتی��از لفح��ص عمل��ي عمل��ي  

لفئ��ة الحافل��ة ، ال��ى تعزی��ز الس��المة المروری��ة وللحف��اظ عل��ى     

ارواح الم��واطنین وممتلك��اتھم ولثن��ي كاف��ة الس��ائقین لاللت��زام   

  .بقوانین السیر 

واض�افت ال��وزارة انھ�ا ج��ادة ومس�تمرة ف��ي اتخ��اذ    

االجراءات العقابیة بحق السائقین المخ�الفین لق�وانین الس�یر ،    

وبالتزامن مع النشرات التوعویة بالخصوص ، وانھا اذ تكثف 

م��ن مس��اعیھا الرامی���ة ال��ى تحقی��ق اقص���ى مس��تویات االم���ن      

واالم���ان لكاف���ة مس���تخدمي الطری���ق ، فانھ���ا تھی���ب ب���الجمیع    

رة التقی���د بالتعلیم���ات والتوجیھ���ات الص���ادرة م���ن قب���ل   

. ال�������������������������������������������وزارة 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  

  

  

  
االدارة العامــــة لســــلطة التــــرخيص تنفــــذ  2.5

ــن     ــددا م ــق ع ــددة بح ــة مش ــراءات عقابي اج
المخالفين 

نف���ذ

اجراءات عقابیة بحق عددا م�ن الس�ائقین مم�ن عرض�وا حی�اة      

مس��تخدمي الطری��ق للخط��ر ، ولع��دم قی��امھم ب��االلتزام بق��وانین  

الم��رور واالنظم��ة المعم��ول بھ��ا  

العقابی���ة م���ن قب���ل 

الت���رخیص بموج���ب الص���الحیات المخول���ة ل���ھ قانون���ًا ، وبع���د  

وضوح المخالفة التي تم

وتھ��دف ال��وزارة م��ن ج��راء اتخ��اذ ھ��ذه االج��راءات 

العقابیة والمتمثلة في اجراء فحوصات طبیة جدیدة للمخ�الفین  

للتأكد من لیاقتھم الطبی�ة وف�ق االص�ول ، واجتی�از لفح�     

موضوعي اشارات الم�رور وق�انون الم�رور، واجتی�از لفح�ص      

عمل��ي لفئ��ة تكس��ي العم��ومي ، واجتی��از لفح��ص عمل��ي عمل��ي  

لفئ��ة الحافل��ة ، ال��ى تعزی��ز الس��المة المروری��ة وللحف��اظ عل��ى     

ارواح الم��واطنین وممتلك��اتھم ولثن��ي كاف��ة الس��ائقین لاللت��زام   

بقوانین السیر 

واض�افت ال��وزارة انھ�ا ج��ادة ومس�تمرة ف��ي اتخ��اذ     

االجراءات العقابیة بحق السائقین المخ�الفین لق�وانین الس�یر ،    

وبالتزامن مع النشرات التوعویة بالخصوص ، وانھا اذ تكثف 

م��ن مس��اعیھا الرامی���ة ال��ى تحقی��ق اقص���ى مس��تویات االم���ن      

واالم���ان لكاف���ة مس���تخدمي الطری���ق ، فانھ���ا تھی���ب ب���الجمیع    

رة التقی���د بالتعلیم���ات والتوجیھ���ات الص���ادرة م���ن قب���ل   ض���رو

ال�������������������������������������������وزارة 

مجلة المواصالت 
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 مدیر عام وحدة الشكاوى  /ربحي االسمر.أ:إعداد 

في وزارة النقل والمواصالت ھي وحدة تابعة ھیكلیًا لمعالي الوزیر مباشرة وتختص طبیع�ة عملھ�ا باس�تقبال    

 ىوكیفی�ة تلقیھ�ا للش�كاو    ىعمل وحدة الشكاوومتابعة والتحقق القانوني الیة شكوى تخص وزارة النقل والمواصالت اما بخصوص الیة

وفي االونة االخیرة تم تع�دیل  ،النقل والمواصالت 

م�ن قب�ل مجل�س ال�وزراء، ودلی�ل االج�راءات الص�ادر م�ن قب�ل          

والت�ي  )2(،والسیما المادة رق�م   ىلیة تقدیم أستقبال الشكاو

  .سواء أكانوا طبیعیین ام معنویین 

  .اخلیة والخارجیة 

  .محل الشكوى والذي مضى على صدوره أكثر من سنھ

  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  اليات الشكاوى في وزارة النقل والمواصالت
إعداد                                                                     

في وزارة النقل والمواصالت ھي وحدة تابعة ھیكلیًا لمعالي الوزیر مباشرة وتختص طبیع�ة عملھ�ا باس�تقبال    وحدة الشكاوى 

ومتابعة والتحقق القانوني الیة شكوى تخص وزارة النقل والمواصالت اما بخصوص الیة

النقل والمواصالت  لوزارةالتابعھ  ةالشكوى وما بین الوحد،فأن الوحده لھا نظام ینظم العالقة مابین مقدم 

م�ن قب�ل مجل�س ال�وزراء، ودلی�ل االج�راءات الص�ادر م�ن قب�ل          )  22/09/2016(  وتم أصداره والمص�ادقة علی�ھ بت�اریخ    

لیة تقدیم أستقبال الشكاوامتنھ  ،والذي حدد في) 02/09/2017(االمین العام لمجلس الوزراء بتاریخ 

  .الحضور الشخصي للمشتكي 

.  

  . ىالنظام المركزي المحوسب للشكاو

  .أیة وسیلة اخرى یتم أعتمادھا من الوحدة 

تتح��دث ع��ن النظ��ام   أم��ا بخص��وص الفق��ره الخامس��ة والت��ي     

المرك��زي المحوس��ب ف��أن البرن��امج ت��م المص��ادقة علی��ھ م��ن قب��ل مجل��س   

 ىال��وزراء ،وال��ذي أدى وج��ود ھ��ذا البرن��امج إل��ى س��ھولة تق��دیم الش��كاو  

عبر البرنامج، وأیضًا ساعد المشتكي على االطالع على االجراءات الت�ي  

ی���تم العم���ل علیھ���ا بالش���كوى  أول ب���أول عب���ر حس���ابھ الشخص���ي ال���ذي   

یس��تطیع ھ��و فق��ط االط��الع علی��ھ ، ول��ھ الح��ق ف��ان یك��ون ھن��اك رد عل��ى    

  . ىشكواه ،وھذا ما اكدت علیھ نظام الشكاو

 ىلھ��ا الص��الحیة ف��ي التحق��ق ف��ي الش��كاو ىان وح��دة الش��كاو

ف��ي فت��رة زمنی��ة مح��ددة وھ��ي ث��الث ای��ام للموافق��ة علیھ��ا ، وال��رد عل��ى     

ھا الحق ف�ي رف�ض   الشكوى خالل اسبوعین من تاریخ الموافقة علیھا ول

  :.الشكوى والذي حددھا القانون على سبیل الحصر وھي النحو االتي 

  .المنظورة أمام القضاء 

  .قضائي قطعي موضوعھا حكمسبق وان صدر في 

سواء أكانوا طبیعیین ام معنویین  األشخاصبالنزاعات بین  المتعلقة

اخلیة والخارجیة المتعلقة باألستفاده من المساعدات االنسانیة والھبات الد

  .أو القسم  اإلدارةأتخذ فیھا قرار أو رفضت من قبل 

محل الشكوى والذي مضى على صدوره أكثر من سنھ أو القرار اإلجراء

  .الشكوى مجھولة المصدر 

  :.وقد حدد نظام الشكاوي من تقدم ضدھم الشكاوى وھم 

  .الشكاوى المقدمة ضد الدائرة الحكومیة 

  .تنفیذ االحكام القضائیة االمتناع عن  

  زاویة مقــاالت

مجلة المواصالت 

 
 

اليات الشكاوى في وزارة النقل والمواصالت 3.1

وحدة الشكاوى 

ومتابعة والتحقق القانوني الیة شكوى تخص وزارة النقل والمواصالت اما بخصوص الیة

،فأن الوحده لھا نظام ینظم العالقة مابین مقدم 

وتم أصداره والمص�ادقة علی�ھ بت�اریخ     ىنظام الشكاو

االمین العام لمجلس الوزراء بتاریخ 

 تنص

  :على االتي 

  الحضور الشخصي للمشتكي

  البرید االلكتروني.

  الفاكس.  

  البرید العادي.  

 النظام المركزي المحوسب للشكاو

  أیة وسیلة اخرى یتم أعتمادھا من الوحدة

أم��ا بخص��وص الفق��ره الخامس��ة والت��ي     

المرك��زي المحوس��ب ف��أن البرن��امج ت��م المص��ادقة علی��ھ م��ن قب��ل مجل��س   

ال��وزراء ،وال��ذي أدى وج��ود ھ��ذا البرن��امج إل��ى س��ھولة تق��دیم الش��كاو  

عبر البرنامج، وأیضًا ساعد المشتكي على االطالع على االجراءات الت�ي  

ی���تم العم���ل علیھ���ا بالش���كوى  أول ب���أول عب���ر حس���ابھ الشخص���ي ال���ذي   

یس��تطیع ھ��و فق��ط االط��الع علی��ھ ، ول��ھ الح��ق ف��ان یك��ون ھن��اك رد عل��ى    

شكواه ،وھذا ما اكدت علیھ نظام الشكاو

ان وح��دة الش��كاو

ف��ي فت��رة زمنی��ة مح��ددة وھ��ي ث��الث ای��ام للموافق��ة علیھ��ا ، وال��رد عل��ى     

الشكوى خالل اسبوعین من تاریخ الموافقة علیھا ول

الشكوى والذي حددھا القانون على سبیل الحصر وھي النحو االتي 

المنظورة أمام القضاء  .1

سبق وان صدر في  .2

المتعلقة .3

المتعلقة باألستفاده من المساعدات االنسانیة والھبات الد .4

أتخذ فیھا قرار أو رفضت من قبل  .5

اإلجراء .6

الشكوى مجھولة المصدر  .7

وقد حدد نظام الشكاوي من تقدم ضدھم الشكاوى وھم 

A.  الشكاوى المقدمة ضد الدائرة الحكومیة

B.   االمتناع عن
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  .التي تم اغالقھا او رفضھا وظھور بیانات جدیدة تغیر في جھور الشكوى 

بان تقوم بطلب كافة البیانات الالزمة والتي تتعل�ق بموض�وع الش�كوى م�ن الجھ�ة      

م�نم قب�ل    إص�دار المختصة المقدمة ضدھا الشكوى من حیث طلب الملفات والدراسات الت�ي بن�ي علیھ�ا الق�رار اذا كان�ت ض�د أي ق�رار ت�م         

ھات فس�اد بتحوی�ل الش�كوى  ال�ى ھیئ�ة مكافح�ة الفس�اد أو        

ان الشكوى كیدیة من قبل المشتكي فلھا الح�ق بتحوی�ل المش�تكي    

ت��م ) 68(من��ذ بدای��ة الع��ام حت��ى ت��اریخ ھ��ذا الكت��اب    

ش�كوى وذل�ك لع�دم    ) 21(وت�م رف�ض    ىمتابعتھا وحلھا والرد علیھ�ا إم�ا كتابی�أ أو ال�رد علیھ�ا  عب�ر النظ�ام المرك�زي المحوس�ب للش�كاو          

  .مع جھات االختصاص 

اإلضافات الالزمة بھدف تھیئة البیئة المناس�بة لتس�ھیل حرك�ة    

المعاقین وإدماج قض�ایا واحتیاج�ات الن�وع االجتم�اعي للنس�اء      

  .وكبار السن والمعاقین

فج�����وات الن�����وع االجتم�����اعي ف�����ي قط�����اع النق�����ل  

:- 

تص��ل نس��بة النس��اء الع��امالت ف��ي المحافظ��ات      . 

مقارن��ة م��ع % 25ق��ل والمواص��الت ال��ى  الش��مالیة ل��وزارة الن

. ف��ي مس��توى اإلدارة الوس��طى  % 80بنس��بة تمثی��ل  

موظ�ف وموظف�ة یحم�ل درج�ة م�دیر یوج�د        176

، وم��ن ) C-A(ام��رأة تحم��ل ھ��ذه الدرج��ة الوظیفی��ة   

موظف�ات تحمل�ن درج�ة م�دیر ع�ام       3م�دیر ع�ام یوج�د    

ض��افة ال��ى ام��رأة واح��دة    باإل ف��أعلى  A4بالدرج��ة الوظیفی��ة 

 .وامراتین كرؤساء وحدة. كوكیل مساعد

بن����اًء عل����ى تقری�����ر البن����ك ال����دولي الخاص�����ة     . 

م��ن النس��اء  % 73بالمواص��الت م��ن منظ��ور ن��وع اجتم��اعي    

تستخدم وسائل النقل العام وھي غیر صدیقة للنس�اء واألطف�ال   

أن و. باإلضافة الى أنھا غیر موائم�ة ل�ذوي اإلعاق�ة والمس�نین    

 .من النساء ال یحملن رخصة قیادة شخصیة

الثقاف���ة المجتمعی���ة الس���ائدة تك���رس الص���ورة     . 

النمطیة والتقلیدیة لالستفادة من خدمات النقل واالس�تثمار ف�ي   

ھ��ذا القط��اع ال��ذي ال زال ذكوری��ًا بامتی��از حی��ث أن��ھ بن��اء عل��ى   

دراس��ة تط��ویر وتوس��یع خ��دمات الجمھ��ور م��ن منظ��ور ن��وع      

% 84تفیدین م��ن خ��دمات ال��وزارة ھ��ي اجتم��اعي نس��بة المس��

كما تقدم العدی�د م�ن    .من النساء% 16من الرجال مقارنة مع 

النس��اء للحص��ول عل��ى رخ��ص معاھ��د لتعل��یم دورات الس��یاقة     

المتخصصة في مجال العمومي والشحن الثقی�ل وھ�ن أص�حاب    

وفي مجال مدربي السیاقة یتقدم مجموع�ة م�ن النس�اء    

متح��ان القب��ول ویحقق��ن النت��ائج لل��دخول   وال ی��تم التمیی��ز ف��ي ا 

للدورة والتمیز بعد التدریب وھناك مدربات وعددھن في تزاید 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

التي تم اغالقھا او رفضھا وظھور بیانات جدیدة تغیر في جھور الشكوى  ىالشكاو

بان تقوم بطلب كافة البیانات الالزمة والتي تتعل�ق بموض�وع الش�كوى م�ن الجھ�ة       ىكما منح النظام صالحیة لوحدات الشكاو

المختصة المقدمة ضدھا الشكوى من حیث طلب الملفات والدراسات الت�ي بن�ي علیھ�ا الق�رار اذا كان�ت ض�د أي ق�رار ت�م         

ھات فس�اد بتحوی�ل الش�كوى  ال�ى ھیئ�ة مكافح�ة الفس�اد أو        للوحدة  لھا الحق بالتنسیب لمعالي الوزیر ف�ي ح�ال وج�ود ش�ب    

ان الشكوى كیدیة من قبل المشتكي فلھا الح�ق بتحوی�ل المش�تكي     للوحدةأو النائب العام ، وفي حال تبین  واإلداریة

من��ذ بدای��ة الع��ام حت��ى ت��اریخ ھ��ذا الكت��اب    ش��كوى ) 102(ف��ي وزارة النق��ل المواص��الت  ىَتق��دم ال��ى وح��دة الش��كاو 

متابعتھا وحلھا والرد علیھ�ا إم�ا كتابی�أ أو ال�رد علیھ�ا  عب�ر النظ�ام المرك�زي المحوس�ب للش�كاو          

مع جھات االختصاص  ىقید المتابعة من وحدة الشكاو) 13(االختصاص او اي امور اخرى ،و

ــالت    ــل والمواص ــاع النق ــع  قط تحليــل واق
ـــ 2016للعــام  مــن منظــور نــوع اجتمــاعي

  رئیس وحدة النوع االجتماعي/ عبیر الشوا 

 5المادة األولى من قانون الم�رور الفلس�طیني رق�م    

لم تمی�ز ف�ي تعریفاتھ�ا ب�ین الرج�ل والم�رأة وإنم�ا        

بشكل عام بحیث ضمن حقوق كال الط�رفین وبالتس�اوي   

ف��ي كاف��ة الخ��دمات الت��ي تق��دمھا ال��وزارة م��ن حی��ث رخ��ص         

 الم�رور  ق�انون  انص�ف . السیاقة والمركبات ومھن المواص�الت 

 یوج�د  وال مح�رم  وبدون بحریة التنقل

 الق�انون  ك�ذلك  ، ب�المطلق  الع�ام  النق�ل 

 بی��ع(  م�ن  المواص��الت مھ�ن  جمی��ع بممارس�ة 

 المقدم�ة  الخدمات من الخ....وتدریب،

 المھ��ن ھ��ذه ی��زاولن النس��اء م��ن الكثی��ر

 الق�انون  حف�ظ  اإلعاقة فقد ذوي لحقوق

 یتعل��ق وك�ذلك  س�یاقة  رخص�ة  عل�ى  الحص�ول 

 مقاب��ل  رم��زي  مبل��غ  دف��ع  ض��من  الق��انون 

تنف�ذ ال�وزارة األحك�ام القانونی�ة ال�واردة ف�ي       

باس��تیفاء الرس��م المق��رر    2000للع��ام 

وقیمت���ھ خمس���ة دن���انیر ب���دل رس���وم ت���رخیص عل���ى المركب���ة   

باإلض���افة ال���ى تنفی���ذ األحك���ام  . المس���جلة باس���م ذوي اإلعاق���ة

المتعلق��ة بتس��جیل وت��رخیص المركب��ات عل��ى أس��ماءھم ح��ال       

وك����ذلك یس����تطیع  . انطب����اق األحك����ام القانونی����ة بالخص����وص  

اذا كان�ت   الحصول عل�ى إعف�اء جمرك�ي للحص�ول عل�ى مركب�ة      

لتس���ھیل  %60نس���بة اإلعاق���ة ف���ي الج���زء الس���فلي تتج���اوز   

وال�وزارة بص��دد اج�راء التع�دیالت الالزم��ة عل�ى ق��انون     

للع�ام   4وموائمت�ھ م�ع ق�انون رق�م      2000

بخص���وص حق���وق المع���اقین إلج���راء كاف���ة التع���دیالت   

وم والعدی�د م�ن   الالزمة فیما یتعلق بتعریف المع�اق وبن�د الرس�   

اإلضافات الالزمة بھدف تھیئة البیئة المناس�بة لتس�ھیل حرك�ة    

المعاقین وإدماج قض�ایا واحتیاج�ات الن�وع االجتم�اعي للنس�اء      

وكبار السن والمعاقین

فج�����وات الن�����وع االجتم�����اعي ف�����ي قط�����اع النق�����ل  

:والمواصالت

1 .

الش��مالیة ل��وزارة الن

بنس��بة تمثی��ل  % . 75

وأن م�ن ب�ین   

ام��رأة تحم��ل ھ��ذه الدرج��ة الوظیفی��ة    25فق��ط 

م�دیر ع�ام یوج�د     24بین 

بالدرج��ة الوظیفی��ة 

كوكیل مساعد

2 .

بالمواص��الت م��ن منظ��ور ن��وع اجتم��اعي    

تستخدم وسائل النقل العام وھي غیر صدیقة للنس�اء واألطف�ال   

باإلضافة الى أنھا غیر موائم�ة ل�ذوي اإلعاق�ة والمس�نین    

من النساء ال یحملن رخصة قیادة شخصیة 77%

3 .

النمطیة والتقلیدیة لالستفادة من خدمات النقل واالس�تثمار ف�ي   

ھ��ذا القط��اع ال��ذي ال زال ذكوری��ًا بامتی��از حی��ث أن��ھ بن��اء عل��ى   

دراس��ة تط��ویر وتوس��یع خ��دمات الجمھ��ور م��ن منظ��ور ن��وع      

اجتم��اعي نس��بة المس��

من الرجال مقارنة مع 

النس��اء للحص��ول عل��ى رخ��ص معاھ��د لتعل��یم دورات الس��یاقة     

المتخصصة في مجال العمومي والشحن الثقی�ل وھ�ن أص�حاب    

وفي مجال مدربي السیاقة یتقدم مجموع�ة م�ن النس�اء    . مراكز

وال ی��تم التمیی��ز ف��ي ا 

للدورة والتمیز بعد التدریب وھناك مدربات وعددھن في تزاید 

مجلة المواصالت 

C. الشكاو

كما منح النظام صالحیة لوحدات الشكاو

المختصة المقدمة ضدھا الشكوى من حیث طلب الملفات والدراسات الت�ي بن�ي علیھ�ا الق�رار اذا كان�ت ض�د أي ق�رار ت�م         

للوحدة  لھا الحق بالتنسیب لمعالي الوزیر ف�ي ح�ال وج�ود ش�ب     وأیضاالوزارة 

واإلداریةدیوان الرقابة المالیة 

  .الى النیابة العامة 

َتق��دم ال��ى وح��دة الش��كاو 

متابعتھا وحلھا والرد علیھ�ا إم�ا كتابی�أ أو ال�رد علیھ�ا  عب�ر النظ�ام المرك�زي المحوس�ب للش�كاو          

االختصاص او اي امور اخرى ،و

  
ــالت    3.2 ــل والمواص ــاع النق ــع  قط تحليــل واق

مــن منظــور نــوع اجتمــاعي
2017   

عبیر الشوا :اعداد 

المادة األولى من قانون الم�رور الفلس�طیني رق�م    

لم تمی�ز ف�ي تعریفاتھ�ا ب�ین الرج�ل والم�رأة وإنم�ا         2000للعام 

بشكل عام بحیث ضمن حقوق كال الط�رفین وبالتس�اوي   عرفتھ 

ف��ي كاف��ة الخ��دمات الت��ي تق��دمھا ال��وزارة م��ن حی��ث رخ��ص         

السیاقة والمركبات ومھن المواص�الت 

التنقل من تستطیع حیث المرأة

النق�ل  مركبات في للفصل ثقافة

بممارس�ة  للس��یدات س�مح ی

وتدریب، وصیانة، وقیادة وشراء

الكثی��ر ویوج��د) ال��وزارة م��ن

  . رسمیة وبتراخیص

لحقوق بالنسبة أما

الحص�ول  حی�ث  م�ن  حقوق�ھ 

الق��انون  ف��إن  الرس��وم  ب��دفع

تنف�ذ ال�وزارة األحك�ام القانونی�ة ال�واردة ف�ي       . مركبت�ھ  ترخیص

للع��ام  5ق��انون الم��رور رق��م   

وقیمت���ھ خمس���ة دن���انیر ب���دل رس���وم ت���رخیص عل���ى المركب���ة   

المس���جلة باس���م ذوي اإلعاق���ة

المتعلق��ة بتس��جیل وت��رخیص المركب��ات عل��ى أس��ماءھم ح��ال       

انطب����اق األحك����ام القانونی����ة بالخص����وص  

الحصول عل�ى إعف�اء جمرك�ي للحص�ول عل�ى مركب�ة      

نس���بة اإلعاق���ة ف���ي الج���زء الس���فلي تتج���اوز   

وال�وزارة بص��دد اج�راء التع�دیالت الالزم��ة عل�ى ق��انون     . تنقل�ھ 

2000للع�ام   5المرور رقم 

بخص���وص حق���وق المع���اقین إلج���راء كاف���ة التع���دیالت    1999

الالزمة فیما یتعلق بتعریف المع�اق وبن�د الرس�   
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الوص����ول ال����ى سیاس����ات عام����ة وتش����ریعات     . 

واس��تراتیجیات تحق��ق الوص��ول الع��ادل للخ��دمات والتس��ھیالت   

 .المتعلقة بقطاع النقل والمواصالت

ت الت��ي تق��دمھا   االس��تمرار ف��ي تط��ویر الخ��دما   . 

وزارة النقل والمواصالت برؤیة تأخذ أبع�اد الن�وع االجتم�اعي    

بع����ین االعتب����ار واالحتیاج����ات والظ����روف المتباین����ة للنس����اء  

االس����تمرار ف����ي تط����ویر ق����درات وزارة النق����ل  . 

والمواصالت في مجال تبني وتحلیل وتطبیق سیاسات وبرامج 

 .ع االجتماعيوتقدیم خدمات متجاوبة مع أبعاد النو

تط���ویر البیان���ات الحساس���ة للن���وع االجتم���اعي  . 

وك���ذلك المؤش���رات واألدوات للمتابع���ة والتقی���یم للتأك���د م���ن      

اس��تدامة عملی��ة دم��ج الن��وع االجتم��اعي ف��ي عم��ل وخ��دمات       

  ـ :مؤشرات النوع االجتماعي

 التي الدراسات/ القوانین أو/و السیاسات عدد 

   .اجتماعي نوع منظور من تطویرھا أو

 للن�وع  متضمنة للوزارة  االستراتیجیة الخطة 

  .واحتیاجاتھ واولویاتھ

 االجتم��اعي الن��وع لوح��دة تنفیذی��ة عم��ل خط��ة 

 مخصصاتالمصادر البشریة وال تخصیص فیھ بما

 تنف����ذھا الت����ي  المب����ادرات/المش����اریع ع����دد 

  .اجتماعي نوع منظور

  .الجنس حسب مصنفة بیانات قاعدة 

 النقل لقطاع النساء استخدام في الزیادة نسبة 

.  

 بخ����دمات للتعری����ف التوعی����ة حم����الت ع����دد 

  .االعاقة وذوي الجنسین كال تخاطب

 ال��وزارة لخ��دمات) الرض��ا( ف��ي الزی��ادة نس��بة 

  .السن وكبار االعاقة وذوي النساء

 الخ���دمات ب���اجراءات النس���اء معرف���ة نس���بة 

 خ����ط ك����لوالح����افالت عل����ى  المركب����ات ع����دد 

  .االعاقة ذوي  الحتیاجات

  .والطالب االعاقة لذوي مخفضة تسعیرة 

  .االعاقة لذوي المخصصة المواقف عدد 

 انتظ���ار  بقاع���ات المجھ���زة  الم���دیریات ع���دد 

  . اإلعاقة ولذوي الجنسین لكال وحمامات الدور

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

وأن ع���زوف النس���اء أو الزی���ادة ف���ي الحص���ول عل���ى بع���ض      

  .الخدمات التي تقدمھا الوزارة ھو عائد الى ثقافة المجتمع

ع���دد المركب���ات المس���جلة حس���ب الج���نس حت���ى ش���ھر   

نس������اء  22907 رج������ال مقاب������ل 227184

  .غیر معرف

رج��ال  95779ع��دد المركب��ات المرخص��ة حس��ب الج��نس   

  .غیر معرف 16531نساء و 

عدد المركبات المسجلة تسجیل أولي حسب سنة التسجیل 

غیر  8033نساء و  3403رجال مقابل 

 407836عدد رخ�ص الس�ائقین المس�جلة حس�ب الج�نس      

م�نھم  . غی�ر مع�رف   44423نس�اء و  

مت����وفین حس����ب البیان����ات المت����وفرة م����ن وزارة   

 154937عدد رخص السائقین المرخصة حس�ب الج�نس   

  .غیر معرف 16088نساء و 

عدد رخص السائقین المس�جلة تس�جیل أول�ي حس�ب س�نة      

و نس�اء   11236رج�ال مقاب�ل    23585

  

عدد رخص السائقین المسجلة تسجیل اول�ي حس�ب س�نة    

 15023خصوص�ي  ( التسجیل والجنس ودرجة الرخص�ة  

 8387ش���حن خفی���ف  ( ، ) نس���اء 11228

رجال مقاب�ل  149ماكنة متنقلة    ( ، 

 ح��والي م��نح ت��م درجاتھ��ا بكاف��ة الس��یاقة

 رخص���ة 155 بی���نھم م���ن س���یاقة ت���دریب

 1169رج�ال مقاب�ل    7939عدد رخص التشغیل المسجلة 

غیر معرف ق�د تك�ون باس�م مكت�ب أو باس�م      

ش��ركة منھ��ا  220ع�دد ش��ركات اس��تیراد مس��تعمل وجدی��د  

  .شركة تملكھا نساء أو بالشراكة

للتعام����ل م����ع ھ����ذه الفج����وات قام����ت ال����وزارة بتط����ویر      

اس���تراتیجیة للن���وع االجتم���اعي ل���وزارة النق���ل والمواص���الت   

بمشاركة وح�دة الن�وع االجتم�اعي وذل�ك بن�اء عل�ى الدراس�ات        

والمسوحات والبیانات المتوفرة  حیث ح�ددت الخط�ة األھ�داف    

تطویر الوعي الثقافي والبیئیة المجتمعی�ة ح�ول   

والفئ�ات األق��ل حظ�ًا  م��ن    الحق�وق المتس��اویة للنس�اء والرج��ال  

 .في مجال النقل والمواصالت  ضمنھم ذوي اإلعاقة واألطفال

2 .

واس��تراتیجیات تحق��ق الوص��ول الع��ادل للخ��دمات والتس��ھیالت   

المتعلقة بقطاع النقل والمواصالت

3 .

وزارة النقل والمواصالت برؤیة تأخذ أبع�اد الن�وع االجتم�اعي    

بع����ین االعتب����ار واالحتیاج����ات والظ����روف المتباین����ة للنس����اء  

 .والرجال

4 .

والمواصالت في مجال تبني وتحلیل وتطبیق سیاسات وبرامج 

وتقدیم خدمات متجاوبة مع أبعاد النو

5 .

وك���ذلك المؤش���رات واألدوات للمتابع���ة والتقی���یم للتأك���د م���ن      

اس��تدامة عملی��ة دم��ج الن��وع االجتم��اعي ف��ي عم��ل وخ��دمات       

  .الوزارة

مؤشرات النوع االجتماعي

1( 

أو مراجعتھا تم

2( 

واولویاتھ االجتماعي

3( 

بما تطبیقھا جار

 . مالیةال

4( 

منظورمن  الوزارة

5( 

6( 

.والخاص العام

7( 

تخاطب التي الوزارة

8( 

النساء بین المختلفة

9( 

  .المقدمة

10( 

الحتیاجات ئمةالموا

11( 

12( 

13( 

الدور جھاز مریحة،

مجلة المواصالت 

وأن ع���زوف النس���اء أو الزی���ادة ف���ي الحص���ول عل���ى بع���ض      

الخدمات التي تقدمھا الوزارة ھو عائد الى ثقافة المجتمع

    ع���دد المركب���ات المس���جلة حس���ب الج���نس حت���ى ش���ھر

8/2016  ،227184

غیر معرف 42018و

    ع��دد المركب��ات المرخص��ة حس��ب الج��نس

نساء و  9353مقابل 

  عدد المركبات المسجلة تسجیل أولي حسب سنة التسجیل

رجال مقابل  24169والجنس 

  .معرف

       عدد رخ�ص الس�ائقین المس�جلة حس�ب الج�نس

 96739 رجال مقاب�ل 

مت����وفین حس����ب البیان����ات المت����وفرة م����ن وزارة    7680

  .الداخلیة

    عدد رخص السائقین المرخصة حس�ب الج�نس

نساء و  36531رجال مقابل 

       عدد رخص السائقین المس�جلة تس�جیل أول�ي حس�ب س�نة

23585التسجیل والجنس 

  .غیر معرف 18844

      عدد رخص السائقین المسجلة تسجیل اول�ي حس�ب س�نة

التسجیل والجنس ودرجة الرخص�ة  

11228رج���ال مقاب���ل  

، )نساء 7رجال مقابل 

  ).نساء 1

 الس��یاقة ت��دریب رخ��ص

ت���دریب رخص���ة 2930

 .المرأة تدریب

  عدد رخص التشغیل المسجلة

غیر معرف ق�د تك�ون باس�م مكت�ب أو باس�م       4347نساء و

 .اكثر من شخص

   ع�دد ش��ركات اس��تیراد مس��تعمل وجدی��د

شركة تملكھا نساء أو بالشراكة 78

للتعام����ل م����ع ھ����ذه الفج����وات قام����ت ال����وزارة بتط����ویر           

اس���تراتیجیة للن���وع االجتم���اعي ل���وزارة النق���ل والمواص���الت   

بمشاركة وح�دة الن�وع االجتم�اعي وذل�ك بن�اء عل�ى الدراس�ات        

والمسوحات والبیانات المتوفرة  حیث ح�ددت الخط�ة األھ�داف    

 ـ:التالیة

تطویر الوعي الثقافي والبیئیة المجتمعی�ة ح�ول   . 1

الحق�وق المتس��اویة للنس�اء والرج��ال  

ضمنھم ذوي اإلعاقة واألطفال
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تغیر ما ھ�و ق�ائم من�ذ آالف الس�نین ، بقی�ت األم�ور عل�ى ھ�ذا         

الحال الى ان تنبھ مجلس الوزراء الفلسطیني الى ھذا الخطر 

فی��ة محاربت��ھ وعم��ل بق��رار ص��ائب عل��ى تش��كیل اللجن��ة      

برئاسة ( 2010الوطنیة لألسماء الجغرافیة في فلسطین عام 

وزارة التخطیط في حین�ھ وع�دد م�ن ال�وزارات ومنھ�ا وزارة      

من اجل الحفاظ على الھوی�ة الفلس�طینیة   ) النقل والمواصالت

  .وحمایة المورث التراثي بفكره وتاریخھ وجغرافیتھ

ل���ت اللجن���ة الوطنی���ة لألس���ماء الجغرافی���ة لق���د عم

ومنذ تأسیسھا على حص�ر ھ�ذه األس�ماء ف�ي الض�فة الغربی�ة       

أل��ف اس��م   20وقط��اع غ��زة وتمكن��ت م��ن حص��ر م��ا یق��ارب      

 1:10000وموقع وذلك باالعتم�اد عل�ى الخ�رائط البریطانی�ة     

، فمن الناحیة السیاسیة نقول ان ھذه األس�ماء موج�ودة من�ذ    

ف�ان ھ�ذه الش�ھادة البریطانی�ة علیھ�ا       الق�دم وب�الرغم م�ن ذل�ك    

فالبریط��انیون ھ��م م��ن عمل��وا ھ��ذه الخ��رائط وادخ��ل األس��ماء   

فھ���ي بش���ھادة بریطانی���ا أس���ماء  ) االس���ماء االص���لیة

  .فلسطینیة وال تمد للیھود والتاریخ الیھودي بشئ

كذلك عملت ھذه اللجنة على محاربة إسرائیل في 

اع��ات الدولی��ة ونح��ن نع��د كاف��ة المحاف��ل والم��ؤتمرات والجتم

العدة ف�ي الش�ھر الق�ادم للم�ؤتمر ال�دولي لألس�ماء الجغرافی�ة        

المزم��ع عق��ده ف��ي األم��م المتح��دة ف��ي نیوی��ورك وفلس��طین        

ستشارك ألول مرة في ھ�ذا الم�ؤتمر ممثلت�ا باللجن�ة الوطنی�ة      

لألسماء الجغرافیة بأكثر من ورق�ة عم�ل ف�ي س�عي متواص�ل      

بیث��ة الت��ي تق��وم إس��رائیل    لفض��ح الممارس��ات واألعم��ال الخ  

بفرض�����ھا عل�����ى األرض وتغیرھ�����ا لألس�����ماء  الفلس�����طینیة   

  .الموروثة وخاصة في منطقة القدس 

ھ��ذا وتعم��ل اللجن��ة الوطنی��ة عل��ى إع��داد أطل��س       

فلسطین لألس�ماء الجغرافی�ة ال�ذي س�یرى الن�ور ان ش�اء اهللا       

في القریب العاج�ل ،لیك�ون بمثاب�ة وثیق�ة تاریخی�ة وجغرافی�ة       

ھ��ا ك�ل انس��ان فلس��طیني ومرج�ع لألجی��ال القادم��ة،   

وھذه اح�دى أوراق ھ�ذا األطل�س  ل�بعض المواق�ع ،م�ع العل�م        

  .لیست نھائیة ) األطلس (ان ھذه النسخة 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  أهمية األسماء الجغرافية في فلسطين
  مدیر دائرة المسح المكاني/بشار حمایل   

فلسطین مھد الدیانات السماویة وارض الرس�االت  

واألنبیاء، وقد تعاقبت علیھا حضارات وحضارات من�ذ ب�زوغ   

مدین��ة تاریخی��ة ف��ي   الفج��ر األول للت��اریخ، فأریح��ا  تع��د أق��دم 

العالم ، فكل شبر في ھذه األرض یدل عل�ى عمقھ�ا الت�اریخي    

وحض��ارتھا العریق��ة وعروبتھ��ا وفلس��طینیتھا، فك��ل حض��ارة    

من تلك الحضارات كانت تت�رك بص�مة لھ�ا عل�ى ھ�ذه األرض      

،فاألس����ماء الجغرافی����ة الموج����ودة حالی����ا منبعھ����ا األج����داد    

ومواقعھ�ا بم�دنھا   الكنعانیین فك�ل جی�ل ی�ورث جی�ل بأس�مائھا      

وقراھا وخربھا ومغرھا وشوارعھا وأزقتھا وحاراتھا، الت�ي  

  .تدل على عروبتھا واصالتھا 

ونتیجة لموقع فلسطین الجغرافي المتمیز وتاریخا 

العری���ق ومكانتھ���ا الدینی���ة كان���ت محط���ة مھم���ة ،وعی���ون       

االس���تعمار متجھ���ة ص���وبھا ال���ى ان وقع���ت تح���ت االح���تالل    

،  1923وف�رض االنت�داب علیھ�ا ع�ام     

وكانت قبل ذلك الوعود البریطانیة للیھود باقامة وطن ق�ومي  

لھم في فلسطین من خالل وعد بلفور المشؤوم ، وقد س�ھلت  

بریطانی���ا اثن���اء تواج���دھا عل���ى االرض الفلس���طینیة ھج���رة     

الیھ��ود الیھ��ا وعمل��ت عل��ى دع��م ھ��ذه الھج��رة بك��ل الس��بل         

 ان مكن��ت الیھ��ود م��ن وض��ع ق��دم   والوس��ائل وبقی��ت ك��ذلك اال

 1948ثابت���ھ لھ���م ف���ي فلس���طین، اال ان ق���اموا بح���رب ع���ام   

وعمل��وا عل��ى تھجی��ر س��كان الق��رى والتجمع��ات الفلس��طینیة    

تجم���ع فلس��طین ف��ي اراض��ي ع���ام    

اكملت اس�رائیل احتاللھ�ا لفلس�طین    

زة والجوالن السوري وذلك باحتالل الضفة الغربیة وقطاع غ

  .وشبھ جزیرة سیناء المصریة

لق��د عمل��ت اس��رائیل ومن��ذ ان وطئ��ت ق��دمھا ھ��ذه     

ومن���ذ ان ش���جعت بریطانی���ا  )  1948

ھجرة الیھود الیھا بعد مؤتمر بال ووع�د بلف�ور عم�ل الیھ�ود     

وبخطة ممنھجة ومدروسة الى محاولة طمس وتغیر االرض 

ج��ودة والمتوارث��ة اب��ًا ع��ن ج��د وذل��ك  

بھدف تغییر التاریخ والجغرافیا عل�ى ح�د س�واء، اض�افة ال�ى      

المح��اوالت المس��تمرة للس��یطرة عل��ى االراض��ي الفلس��طینیة    

واقام���ة كیبوتس���ات ومس���تعمرات وم���دن ومن���اطق ص���ناعیة  

  . وزراعیة وسیاحیة وغیرھا 

بقی��ت اس��رائیل عل��ى ھ��ذا ال��نھج ف��ي تغی��ر وتب��دیل   

صنة عل�ى االرض من�ذ احتاللھ�ا لفلس�طین وحت�ى      

وقتنا الحاضر ، والخطر ھنا یكمن في س�عیھا لی�ل نھ�ار عل�ى     

تغیر اسماء المواق�ع والمن�اطق بأس�ماء عبری�ة وذل�ك بھ�دف       

تغیر ما ھ�و ق�ائم من�ذ آالف الس�نین ، بقی�ت األم�ور عل�ى ھ�ذا         

الحال الى ان تنبھ مجلس الوزراء الفلسطیني الى ھذا الخطر 

فی��ة محاربت��ھ وعم��ل بق��رار ص��ائب عل��ى تش��كیل اللجن��ة      وكی

الوطنیة لألسماء الجغرافیة في فلسطین عام 

وزارة التخطیط في حین�ھ وع�دد م�ن ال�وزارات ومنھ�ا وزارة      

النقل والمواصالت

وحمایة المورث التراثي بفكره وتاریخھ وجغرافیتھ

لق���د عم

ومنذ تأسیسھا على حص�ر ھ�ذه األس�ماء ف�ي الض�فة الغربی�ة       

وقط��اع غ��زة وتمكن��ت م��ن حص��ر م��ا یق��ارب      

وموقع وذلك باالعتم�اد عل�ى الخ�رائط البریطانی�ة     

، فمن الناحیة السیاسیة نقول ان ھذه األس�ماء موج�ودة من�ذ    

الق�دم وب�الرغم م�ن ذل�ك    

فالبریط��انیون ھ��م م��ن عمل��وا ھ��ذه الخ��رائط وادخ��ل األس��ماء   

االس���ماء االص���لیة(علیھ���ا 

فلسطینیة وال تمد للیھود والتاریخ الیھودي بشئ

كذلك عملت ھذه اللجنة على محاربة إسرائیل في  

كاف��ة المحاف��ل والم��ؤتمرات والجتم

العدة ف�ي الش�ھر الق�ادم للم�ؤتمر ال�دولي لألس�ماء الجغرافی�ة        

المزم��ع عق��ده ف��ي األم��م المتح��دة ف��ي نیوی��ورك وفلس��طین        

ستشارك ألول مرة في ھ�ذا الم�ؤتمر ممثلت�ا باللجن�ة الوطنی�ة      

لألسماء الجغرافیة بأكثر من ورق�ة عم�ل ف�ي س�عي متواص�ل      

لفض��ح الممارس��ات واألعم��ال الخ  

بفرض�����ھا عل�����ى األرض وتغیرھ�����ا لألس�����ماء  الفلس�����طینیة   

الموروثة وخاصة في منطقة القدس 

ھ��ذا وتعم��ل اللجن��ة الوطنی��ة عل��ى إع��داد أطل��س       

فلسطین لألس�ماء الجغرافی�ة ال�ذي س�یرى الن�ور ان ش�اء اهللا       

في القریب العاج�ل ،لیك�ون بمثاب�ة وثیق�ة تاریخی�ة وجغرافی�ة       

ھ��ا ك�ل انس��ان فلس��طیني ومرج�ع لألجی��ال القادم��ة،   یعتم�د علی 

وھذه اح�دى أوراق ھ�ذا األطل�س  ل�بعض المواق�ع ،م�ع العل�م        

ان ھذه النسخة 

مجلة المواصالت 

أهمية األسماء الجغرافية في فلسطين 3.3
بشار حمایل   : إعداد

فلسطین مھد الدیانات السماویة وارض الرس�االت  

واألنبیاء، وقد تعاقبت علیھا حضارات وحضارات من�ذ ب�زوغ   

الفج��ر األول للت��اریخ، فأریح��ا  تع��د أق��دم 

العالم ، فكل شبر في ھذه األرض یدل عل�ى عمقھ�ا الت�اریخي    

وحض��ارتھا العریق��ة وعروبتھ��ا وفلس��طینیتھا، فك��ل حض��ارة    

من تلك الحضارات كانت تت�رك بص�مة لھ�ا عل�ى ھ�ذه األرض      

،فاألس����ماء الجغرافی����ة الموج����ودة حالی����ا منبعھ����ا األج����داد    

الكنعانیین فك�ل جی�ل ی�ورث جی�ل بأس�مائھا      

وقراھا وخربھا ومغرھا وشوارعھا وأزقتھا وحاراتھا، الت�ي  

تدل على عروبتھا واصالتھا 

ونتیجة لموقع فلسطین الجغرافي المتمیز وتاریخا 

العری���ق ومكانتھ���ا الدینی���ة كان���ت محط���ة مھم���ة ،وعی���ون       

االس���تعمار متجھ���ة ص���وبھا ال���ى ان وقع���ت تح���ت االح���تالل    

وف�رض االنت�داب علیھ�ا ع�ام      1917البریطاني ع�ام  

وكانت قبل ذلك الوعود البریطانیة للیھود باقامة وطن ق�ومي  

لھم في فلسطین من خالل وعد بلفور المشؤوم ، وقد س�ھلت  

بریطانی���ا اثن���اء تواج���دھا عل���ى االرض الفلس���طینیة ھج���رة     

الیھ��ود الیھ��ا وعمل��ت عل��ى دع��م ھ��ذه الھج��رة بك��ل الس��بل         

والوس��ائل وبقی��ت ك��ذلك اال

ثابت���ھ لھ���م ف���ي فلس���طین، اال ان ق���اموا بح���رب ع���ام   

وعمل��وا عل��ى تھجی��ر س��كان الق��رى والتجمع��ات الفلس��طینیة    

تجم���ع فلس��طین ف��ي اراض��ي ع���ام     530وت��دمیر م��ا یق��ارب    

اكملت اس�رائیل احتاللھ�ا لفلس�طین     1967، وفي عام  1948

وذلك باحتالل الضفة الغربیة وقطاع غ

وشبھ جزیرة سیناء المصریة

لق��د عمل��ت اس��رائیل ومن��ذ ان وطئ��ت ق��دمھا ھ��ذه     

1948قب���ل اح���تالل  ( االرض 

ھجرة الیھود الیھا بعد مؤتمر بال ووع�د بلف�ور عم�ل الیھ�ود     

وبخطة ممنھجة ومدروسة الى محاولة طمس وتغیر االرض 

ج��ودة والمتوارث��ة اب��ًا ع��ن ج��د وذل��ك  بم��ا فیھ��ا االس��ماء المو

بھدف تغییر التاریخ والجغرافیا عل�ى ح�د س�واء، اض�افة ال�ى      

المح��اوالت المس��تمرة للس��یطرة عل��ى االراض��ي الفلس��طینیة    

واقام���ة كیبوتس���ات ومس���تعمرات وم���دن ومن���اطق ص���ناعیة  

وزراعیة وسیاحیة وغیرھا 

بقی��ت اس��رائیل عل��ى ھ��ذا ال��نھج ف��ي تغی��ر وتب��دیل   

صنة عل�ى االرض من�ذ احتاللھ�ا لفلس�طین وحت�ى      وسرق وقر

وقتنا الحاضر ، والخطر ھنا یكمن في س�عیھا لی�ل نھ�ار عل�ى     

تغیر اسماء المواق�ع والمن�اطق بأس�ماء عبری�ة وذل�ك بھ�دف       
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إلیج��اد منظوم��ة خ��دمات الت��أجیر التم��ویلي وح��ل النزاع��ات      

المرتبطة بھ�ا و تنظ�یم و مراقب�ة أعم�ال ھ�ذا الت�أجیر للحف�اظ        

على حقوق ومصالح أطراف عقد التأجیر التمویلي ، كما ی�نم  

كأـداة لتمویل الموجودات الثابتة و المتحركة م�ن  

، ولیس���اعد ) خال���...آالت ، مع���دات ، مركب���ات ، أراض���ي   

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحج�م الت�ي ال تمتل�ك رأس    

الم��ال الكبی��ر عل��ى التط��ور و التوس��ع ، ویعتب��ر العق��د ت��أجیر    

تمویلي اذا تحقق�ت فی�ھ الش�روط التالی�ة مجتمع�ة ، ویس�تثنى       

  :منھا شمولھ أو عدم شمولھ لخیار الشراء 

ان یح����دد المس����تأجر الع����ین الم����ؤجرة و یخت����ار    

ان یكون تملك المؤجر للعین المؤجرة من الم�ورد  

 .بھدف تأجیرھا بموجب عقد التأجیر التمویلي 

ان یلت��زم الم��ؤجر بتمك��ین المس��تأجر م��ن االنتف��اع  

 .بالعین المؤجرة مقابل دفعات التأجیر 

 .ان یكون عقد التأجیر التمویلي خطیًا

في حال ع�دم تحق�ق أي م�ن الش�روط المح�ددة ف�ي       

من ھذه المادة تنفي صفة التأجیر التمویلي ع�ن  

العقد ، وال یخضع ألحك�ام الق�رار بق�انون بم�ا یخ�ص الت�أجیر       

وتعتبر األنشطة ادناه من أنشطة التأجیر التمویلي 

  :ثال ، ومنھا على سبیل الم) انواع التأجیر التمویلي 

عملی��ة البی��ع وإع��ادة االس��تئجار ، وتتمث��ل بقی��ام      

المورد ببیع المال الى المؤجر وم�ن ث�م إع�ادة اس�تئجاره م�ن      

 . قبل المورد وفقًا الحكام ھذا القانون 

( الت��أجیر م��ن الب��اطن ، ویتمث��ل بقی��ام المس��تأجر     

بموافق��ة خطی��ة مس��بقة م��ن الم��ؤجر     ) الم��ؤجر م��ن الب��اطن   

ال����ى ش����خص ثال����ث م����ن الب����اطن   بت����أجیر الع����ین الم����ؤجرة

مقاب���ل دفع���ات الت���أجیر، ویعتب���ر    ) المس���تأجر م���ن الب���اطن  

المؤجر من الباطن و المستأجر من الب�اطن  بمثاب�ة م�ؤجر و    

مس���تأجر وف���ق أحك���ام الق���رار بق���انون ، ویتمتع���ان بحق���وق   

 . أطراف عقد التأجیر و یتحمالن التزاماتھم 

ع���ین الت���أجیر الالح���ق ، ویتمث���ل بإع���ادة ت���أجیر ال 

المؤجرة من قبل الم�ؤجر إل�ى مس�تأجر جدی�د بع�د فس�خ عق�د        

  . التأجیر التمویلي مع المستأجر السابق 

بق��انون رق��م  " الرئاس��ي " و كم��ا راع��ى الق��رار   

الم��ذكور أع��اله  بع��ض الجوان��ب المھم��ة   2014

في تنظیم العالقة ما بین أطراف الت�أجیر التم�ویلي مث�ل  آث�ار     

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  

عــــين علــــى التــــأجير التمــــويلي  فــــي     

  مدیر النقل العام /  ماجد دراغمة: إعداد 

 یعد قطاع التأجیر التمویلي م�ن القطاع�ات المھم�ة   

الن��ھ ب��دیل تم��ویلي یناس��ب المجتمع��ات النامی��ة و یس��اعد ف��ي  

دفع التنمیة االقتصادیة حیث یق�وم الت�أجیر التم�ویلي بخف�ض     

أعب���اء اإلنف���اق االس���تثماري للمش���روعات مم���ا ی���ودي ال���ى   

تحسین الكفاءة االقتصادیة وتزاید اس�تخدام قطاع�ات النش�اط    

خدمة االقتصادي ألح�دث م�ا ان�تج عالمی�ًا م�ن المع�دات المس�ت       

في تلك المشروعات ، بما یمكنھا من مواجھة التحدیات التي 

یفرضھا النظام العالمي و التأجیر التم�ویلي ھ�و تموی�ل مبن�ي     

على األصل یستخدم لشراء األصول الثابتة ، وذلك من خ�الل  

قیام شركات التأجیر التمویلي بش�راء األص�ول الت�ي یختارھ�ا     

ھ���ذه األص���ول  المس���تأجر م���ن الم���وردین ، وم���ن ث���م ت���وفیر 

الملكی�ة  ( المشتراه لفترة زمنیة محددة مقاب�ل دفع�ات اإلیج�ار   

  . ، مع بقاء الملكیة القانونیة لألصل للمؤجر 

یشرف على شركات الت�أجیر التم�ویلي ھیئ�ھ راس    

س���وق الم���ال  الفلس���طیني حی���ث تت���ولى وض���ع السیاس���ات      

 المتعلق����ة بالت����أجیر التم����ویلي و ت����رخیص ھ����ذه الش����ركات   

واإلشراف والرقابة على أعم�ال الت�أجیر و تنظیم�ھ وتط�ویره     

في فلسطین مقابل رسوم عل�ى الت�رخیص و عملی�ات تس�جیل     

وإلدراك الجھ��ات الحكومی��ة الفلس��طینیة  بأھمی���ة    

ق�رار بق�انون   " قرار رئاس�ي  " التأجیر التمویلي  تم   إصدار

ذل��ك  م بش��أن الت��أجیر التم��ویلي  و  

إلیج��اد منظوم��ة خ��دمات الت��أجیر التم��ویلي وح��ل النزاع��ات      

المرتبطة بھ�ا و تنظ�یم و مراقب�ة أعم�ال ھ�ذا الت�أجیر للحف�اظ        

على حقوق ومصالح أطراف عقد التأجیر التمویلي ، كما ی�نم  

كأـداة لتمویل الموجودات الثابتة و المتحركة م�ن   عھذا القطا

آالت ، مع���دات ، مركب���ات ، أراض���ي   ( 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحج�م الت�ي ال تمتل�ك رأس    

الم��ال الكبی��ر عل��ى التط��ور و التوس��ع ، ویعتب��ر العق��د ت��أجیر    

تمویلي اذا تحقق�ت فی�ھ الش�روط التالی�ة مجتمع�ة ، ویس�تثنى       

منھا شمولھ أو عدم شمولھ لخیار الشراء 

ان یح����دد المس����تأجر الع����ین الم����ؤجرة و یخت����ار    

 .المورد 

ان یكون تملك المؤجر للعین المؤجرة من الم�ورد  

بھدف تأجیرھا بموجب عقد التأجیر التمویلي 

ان یلت��زم الم��ؤجر بتمك��ین المس��تأجر م��ن االنتف��اع  

بالعین المؤجرة مقابل دفعات التأجیر 

ان یكون عقد التأجیر التمویلي خطیًا

في حال ع�دم تحق�ق أي م�ن الش�روط المح�ددة ف�ي       

من ھذه المادة تنفي صفة التأجیر التمویلي ع�ن  ) 01(الفقرة 

العقد ، وال یخضع ألحك�ام الق�رار بق�انون بم�ا یخ�ص الت�أجیر       

 . التمویلي  

وتعتبر األنشطة ادناه من أنشطة التأجیر التمویلي 

انواع التأجیر التمویلي ( 

عملی��ة البی��ع وإع��ادة االس��تئجار ، وتتمث��ل بقی��ام      

المورد ببیع المال الى المؤجر وم�ن ث�م إع�ادة اس�تئجاره م�ن      

قبل المورد وفقًا الحكام ھذا القانون 

الت��أجیر م��ن الب��اطن ، ویتمث��ل بقی��ام المس��تأجر     

الم��ؤجر م��ن الب��اطن   

بت����أجیر الع����ین الم����ؤجرة

المس���تأجر م���ن الب���اطن  (

المؤجر من الباطن و المستأجر من الب�اطن  بمثاب�ة م�ؤجر و    

مس���تأجر وف���ق أحك���ام الق���رار بق���انون ، ویتمتع���ان بحق���وق   

أطراف عقد التأجیر و یتحمالن التزاماتھم 

الت���أجیر الالح���ق ، ویتمث���ل بإع���ادة ت���أجیر ال 

المؤجرة من قبل الم�ؤجر إل�ى مس�تأجر جدی�د بع�د فس�خ عق�د        

التأجیر التمویلي مع المستأجر السابق 

و كم��ا راع��ى الق��رار   

2014لس��نة ) 06(

في تنظیم العالقة ما بین أطراف الت�أجیر التم�ویلي مث�ل  آث�ار     

مجلة المواصالت 

  
  

عــــين علــــى التــــأجير التمــــويلي  فــــي      3.4
  فلسطين

إعداد 

یعد قطاع التأجیر التمویلي م�ن القطاع�ات المھم�ة   

الن��ھ ب��دیل تم��ویلي یناس��ب المجتمع��ات النامی��ة و یس��اعد ف��ي  

دفع التنمیة االقتصادیة حیث یق�وم الت�أجیر التم�ویلي بخف�ض     

أعب���اء اإلنف���اق االس���تثماري للمش���روعات مم���ا ی���ودي ال���ى   

تحسین الكفاءة االقتصادیة وتزاید اس�تخدام قطاع�ات النش�اط    

االقتصادي ألح�دث م�ا ان�تج عالمی�ًا م�ن المع�دات المس�ت       

في تلك المشروعات ، بما یمكنھا من مواجھة التحدیات التي 

یفرضھا النظام العالمي و التأجیر التم�ویلي ھ�و تموی�ل مبن�ي     

على األصل یستخدم لشراء األصول الثابتة ، وذلك من خ�الل  

قیام شركات التأجیر التمویلي بش�راء األص�ول الت�ي یختارھ�ا     

المس���تأجر م���ن الم���وردین ، وم���ن ث���م ت���وفیر 

المشتراه لفترة زمنیة محددة مقاب�ل دفع�ات اإلیج�ار   

، مع بقاء الملكیة القانونیة لألصل للمؤجر ) االقتصادیة 

یشرف على شركات الت�أجیر التم�ویلي ھیئ�ھ راس    

س���وق الم���ال  الفلس���طیني حی���ث تت���ولى وض���ع السیاس���ات      

المتعلق����ة بالت����أجیر التم����ویلي و ت����رخیص ھ����ذه الش����ركات   

واإلشراف والرقابة على أعم�ال الت�أجیر و تنظیم�ھ وتط�ویره     

في فلسطین مقابل رسوم عل�ى الت�رخیص و عملی�ات تس�جیل     

  . العقود 

وإلدراك الجھ��ات الحكومی��ة الفلس��طینیة  بأھمی���ة    

التأجیر التمویلي  تم   إصدار

م بش��أن الت��أجیر التم��ویلي  و   2014لس��نة  ) 06(رق��م 
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الم��ورد مس��ؤوًال ع��ن ذات الض��رر تج��اه ك��ل م��ن الم��ؤجر و      

  المستأجر في ذات الوقت 

ی����زود الم����ؤجر المس����تأجر بكاف����ة المس����تندات  

والمعلومات المتوفرة لدی�ھ ، م�ع اتخ�اذ ای�ة إج�راءات اخ�رى       

تمكن المستأجر م�ن الرج�وع عل�ى الم�ورد وفق�ًا ألحك�ام ھ�ذه        

، وبخالف ذلك یكون المؤجر مسؤوًال تج�اه المس�تأجر   

  .عن تنفیذ تلك االلتزامات 

ح��ال موافق��ة المس��تأجر بأحك��ام اتفاقی��ة التوری��د  

عل�ى بنودھ�ا    ةفال تعتبر أي تعدیل الحق یجریھ طرف�ا االتفاقی�  

نافذا في مواجھة المستأجر ، و ال یؤثر عل�ى حقوق�ھ المتف�ق    

التع�دیل ، وخالف�ا ل�ذلك یك�ون      علیھا سابقًا ما ل�م یواف�ق عل�ى   

المؤجر مسؤوًال عن تنفیذ التزامات الم�ورد الت�ي ت�م تع�دیلھا     

  .في حدود ذلك التعدیل 

ال یعتبر التزام الم�ورد تج�اه المس�تأجر وف�ق م�ا      

ورد اعاله تعدیًال لحقوق و التزامات أط�راف اتفاقی�ة التوری�د    

نش�ئة ألي  ، سواء أكانت ناشئة عنھا او لم تكن ، وال تعتبر م

  . المستأجر بموجب اتفاقیة التورید  ىالتزام او مسؤولیة عل

یلت�زم الم�ؤجر بإش�عار الم�ورد خطی�ًا عن�د  إب�رام        

اتفاقیة التورید عن نیتھ في تأجیر الم�ال المطل�وب توری�ده و    

تحدی���د ص���فات الع���ین الم���ؤجرة وفق���ا للق���رار الم���ذكور ،م���ع 

الم�ذكور ،   مراعاة اإلع�الن ع�ن اس�م المس�تأجر ف�ي اإلش�عار      

وفي حال تغییر المستأجر فعلى المؤجر إش�عار الم�ورد خطی�ًا    

یوم��ا م��ن ت��اریخ عل��م الم��ؤجر باس��م       30ع��ن أس��مھ خ��الل   

  . المستأجر الجدید 

ال تم��نح الم���واد األخی��رة الح���ق للمس��تأجر ف���ي    

ح�دود  . تعدیل أو إلغاء اتفاقی�ة التوری�د دون موافق�ة الم�ؤجر     

حم�ل المس�تأجر المس�ؤولیة    مسؤولیة المؤجر و المس�تأجر یت 

عن أیة أضرار قد تلحق بالغیر بعد تسلمھ للعین الم�ؤجرة،أو  

  .حیازتھ لھا ، أو انتفاعھ بھا 

ال یكون المؤجر في جمیع األحوال مس�ؤوًال ف�ي   

مواجھة المستأـجر أو الغیر عن الوفاة أو اإلص�ابة الجس�دیة   

جرة أو أي ضرر یلحق بالممتلكات ألي سبب عائد للعین المؤ

بع��د لحظ��ة تس��لمھ للع��ین الم��ؤجرة ، س��واء ك��ان ذل��ك أثن��اء      

عملی���ة تركی���ب الع���ین الم���ؤجرة أو تخزینھ���ا أو ص���یانتھا أو 

اس��تعمالھا ، م��ا ل��م یك��ن ذل��ك ناش��ئًا ع��ن س��بب عائ��د لفع��ل         

  .المؤجر أو إھمالھ  

االلت��زام یلت��زم المس��تأجر ال��ذي ی��زود الم��ؤجر او   

الم��ورد بمواص��فات معین��ة بتحم��ل كام��ل المس��ؤولیة ع��ن أی��ة 

. مطالب��ة أو ادع��اء ، بس��بب التزامھ��ا بالمواص��فات المح��ددة   

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

حقوق ملكی�ة الع�ین   "جمیع الجوانب وھي  

م�دة   لبان تبقى بحیازة المستأجر ملكًا للمؤجر خال

العق�د ، وج��واز نق��ل الملكی�ة م��ن الم��ؤجر ال�ى المس��تأجر قب��ل    

نھای��ة العق��د ح��ال الت��زم المس��تأجر بكاف��ة التزامات��ھ المدون��ة     

ح��ال إع��ادة المس��تأجر  " إع��ادة الع��ین الم��ؤجرة 

الم���ؤجرة للم���ؤجر الي س���بب ك���ان تبق���ى اإلض���افات    

والتحسینات التي أجراھا المستأجر على العین المؤجرة على 

نفقتھ الخاصة ملكًا لھ ، بشرط ان تكون ھذه اإلض�افات قابل�ة   

للفص���ل ع���ن الع���ین الم���ؤجر دون أح���داث ض���رر او تغیی���ر      

لمكوناتھ ، وكما یحق للمستأجر المطالبة بالتعویض عن بدل 

 ىھ���ذه اإلض���افات بش���رط موافق���ة الم���ؤجر خطی���ا عل��� 

إجرائھا ، واستحالة فصلھا عن العین المؤجر و دون أح�داث  

  

حق�����وق وتعویض�����ات أط�����راف عق�����د الت�����اجیر   

تعتبر نافذة ف�ي مواجھ�ة ك�ل م�ن المش�تري للع�ین       

الم���ؤجرة ،دائن���ي أط���راف العق���د وبم���ا ف���یھم المص���فین ف���ي  

ءات التص��فیة ، اي ش��خص ل��ھ ح��ق ف��ي األم��وال غی��ر     

  .المنقولة التي ترتبط بھا العین المؤجرة موضوع العقد 

یجوز للمؤجر بی�ع  " بیع ورھن العین المؤجرة 

او رھ��ن الع��ین الم��ؤجرة ش��رط اال یترت��ب عل��ى ذل��ك اي       

انتقاص من حقوق أو مزایا مقررة للمستأ�ـجر ،او ف�رض أي   

، ام�ا ف�ي حال�ة ال�رھن او ص�دور حك�م       

قضائي ملزم للمؤجر بدفع مبالغ مالیة او بیع العین المؤجرة 

یح��ل  -وفق��ا ألحك��ام التش��ریعات الناف��ذة  

الش��خص ال��ذي أحی��ل الی��ھ الم��زاد مح��ل الم��ؤجر ف��ي جمی��ع       

  . الحقوق وااللتزامات وفق أحاكم العقد

یس��تمر " أجر إف�الس وتص�فیة الم��ؤجر و المس�ت   

عق��د الت��أجیر التم��ویلي ف��ذا قائم��ا والمس��تأجر متمتع��ا بكاف��ة     

حقوق��ھ بموج��ب العق��د بغ��ض النظ��ر ع��ن تص��فیة او إش��ھار       

إف��الس الم��ؤجر بحك��م قض��ائي ، وال ت��دخل الع��ین الم��ؤجرة       

ض��من موج��ودات تفلیس��ة المس��تأجر و ال تعتب��ر ج��زءا م��ن       

نین ، موجوداتھا وال تدخل في مجموع الذمم المس�تحقة لل�دائ  

كم�ا یج�وز للمص�فى االس�تمرار ف��ي عق�د الت�أجیر حت�ى نھای��ة        

  . مدتھ بنفس الشروط الواردة فیھ  

تعتب��ر " حق��وق المس��تأجر ف��ي اتفاقی��ة التوری��د   

التزام���ات الم���ورد بموج���ب اتفاقی���ة التوری���د واجب���ة االداء      

للمستأجر ، كما لو ك�ان المس�تأجر طرف�ا ف�ي تل�ك االتفاقی�ة و       

ة مباش��رة للمس��تأجر ، عل��ى أال یعتب��ر  

الم��ورد مس��ؤوًال ع��ن ذات الض��رر تج��اه ك��ل م��ن الم��ؤجر و      

المستأجر في ذات الوقت 

ی����زود الم����ؤجر المس����تأجر بكاف����ة المس����تندات  * 

والمعلومات المتوفرة لدی�ھ ، م�ع اتخ�اذ ای�ة إج�راءات اخ�رى       

تمكن المستأجر م�ن الرج�وع عل�ى الم�ورد وفق�ًا ألحك�ام ھ�ذه        

، وبخالف ذلك یكون المؤجر مسؤوًال تج�اه المس�تأجر   الفقرة 

عن تنفیذ تلك االلتزامات 

ح��ال موافق��ة المس��تأجر بأحك��ام اتفاقی��ة التوری��د  * 

فال تعتبر أي تعدیل الحق یجریھ طرف�ا االتفاقی�  

نافذا في مواجھة المستأجر ، و ال یؤثر عل�ى حقوق�ھ المتف�ق    

علیھا سابقًا ما ل�م یواف�ق عل�ى   

المؤجر مسؤوًال عن تنفیذ التزامات الم�ورد الت�ي ت�م تع�دیلھا     

في حدود ذلك التعدیل 

ال یعتبر التزام الم�ورد تج�اه المس�تأجر وف�ق م�ا      * 

ورد اعاله تعدیًال لحقوق و التزامات أط�راف اتفاقی�ة التوری�د    

، سواء أكانت ناشئة عنھا او لم تكن ، وال تعتبر م

التزام او مسؤولیة عل

یلت�زم الم�ؤجر بإش�عار الم�ورد خطی�ًا عن�د  إب�رام        *

اتفاقیة التورید عن نیتھ في تأجیر الم�ال المطل�وب توری�ده و    

تحدی���د ص���فات الع���ین الم���ؤجرة وفق���ا للق���رار الم���ذكور ،م���ع 

مراعاة اإلع�الن ع�ن اس�م المس�تأجر ف�ي اإلش�عار      

وفي حال تغییر المستأجر فعلى المؤجر إش�عار الم�ورد خطی�ًا    

ع��ن أس��مھ خ��الل   

المستأجر الجدید 

ال تم��نح الم���واد األخی��رة الح���ق للمس��تأجر ف���ي    * 

تعدیل أو إلغاء اتفاقی�ة التوری�د دون موافق�ة الم�ؤجر     

مسؤولیة المؤجر و المس�تأجر یت 

عن أیة أضرار قد تلحق بالغیر بعد تسلمھ للعین الم�ؤجرة،أو  

حیازتھ لھا ، أو انتفاعھ بھا 

ال یكون المؤجر في جمیع األحوال مس�ؤوًال ف�ي   * 

مواجھة المستأـجر أو الغیر عن الوفاة أو اإلص�ابة الجس�دیة   

أو أي ضرر یلحق بالممتلكات ألي سبب عائد للعین المؤ

بع��د لحظ��ة تس��لمھ للع��ین الم��ؤجرة ، س��واء ك��ان ذل��ك أثن��اء      

عملی���ة تركی���ب الع���ین الم���ؤجرة أو تخزینھ���ا أو ص���یانتھا أو 

اس��تعمالھا ، م��ا ل��م یك��ن ذل��ك ناش��ئًا ع��ن س��بب عائ��د لفع��ل         

المؤجر أو إھمالھ  

االلت��زام یلت��زم المس��تأجر ال��ذي ی��زود الم��ؤجر او    

الم��ورد بمواص��فات معین��ة بتحم��ل كام��ل المس��ؤولیة ع��ن أی��ة 

مطالب��ة أو ادع��اء ، بس��بب التزامھ��ا بالمواص��فات المح��ددة   

مجلة المواصالت 

جمیع الجوانب وھي  التأجیر  من  دعق

بان تبقى بحیازة المستأجر ملكًا للمؤجر خال"المؤجرة

العق�د ، وج��واز نق��ل الملكی�ة م��ن الم��ؤجر ال�ى المس��تأجر قب��ل    

نھای��ة العق��د ح��ال الت��زم المس��تأجر بكاف��ة التزامات��ھ المدون��ة     

  .  بالعقد

إع��ادة الع��ین الم��ؤجرة " 

الم���ؤجرة للم���ؤجر الي س���بب ك���ان تبق���ى اإلض���افات     الع���ین

والتحسینات التي أجراھا المستأجر على العین المؤجرة على 

نفقتھ الخاصة ملكًا لھ ، بشرط ان تكون ھذه اإلض�افات قابل�ة   

للفص���ل ع���ن الع���ین الم���ؤجر دون أح���داث ض���رر او تغیی���ر      

لمكوناتھ ، وكما یحق للمستأجر المطالبة بالتعویض عن بدل 

ھ���ذه اإلض���افات بش���رط موافق���ة الم���ؤجر خطی���ا عل���  تكلف���ة

إجرائھا ، واستحالة فصلھا عن العین المؤجر و دون أح�داث  

  . ضرر او تغییر لمكوناتھ

حق�����وق وتعویض�����ات أط�����راف عق�����د الت�����اجیر   "

تعتبر نافذة ف�ي مواجھ�ة ك�ل م�ن المش�تري للع�ین       " التمویلي

الم���ؤجرة ،دائن���ي أط���راف العق���د وبم���ا ف���یھم المص���فین ف���ي  

ءات التص��فیة ، اي ش��خص ل��ھ ح��ق ف��ي األم��وال غی��ر     إج��را

المنقولة التي ترتبط بھا العین المؤجرة موضوع العقد 

بیع ورھن العین المؤجرة " 

او رھ��ن الع��ین الم��ؤجرة ش��رط اال یترت��ب عل��ى ذل��ك اي       / و

انتقاص من حقوق أو مزایا مقررة للمستأ�ـجر ،او ف�رض أي   

، ام�ا ف�ي حال�ة ال�رھن او ص�دور حك�م        التزامات جدیدة علی�ھ 

قضائي ملزم للمؤجر بدفع مبالغ مالیة او بیع العین المؤجرة 

وفق��ا ألحك��ام التش��ریعات الناف��ذة   –) ب��المزاد العلن��ي  (

الش��خص ال��ذي أحی��ل الی��ھ الم��زاد مح��ل الم��ؤجر ف��ي جمی��ع       

الحقوق وااللتزامات وفق أحاكم العقد

إف�الس وتص�فیة الم��ؤجر و المس�ت   "

عق��د الت��أجیر التم��ویلي ف��ذا قائم��ا والمس��تأجر متمتع��ا بكاف��ة     

حقوق��ھ بموج��ب العق��د بغ��ض النظ��ر ع��ن تص��فیة او إش��ھار       

إف��الس الم��ؤجر بحك��م قض��ائي ، وال ت��دخل الع��ین الم��ؤجرة       

ض��من موج��ودات تفلیس��ة المس��تأجر و ال تعتب��ر ج��زءا م��ن       

موجوداتھا وال تدخل في مجموع الذمم المس�تحقة لل�دائ  

كم�ا یج�وز للمص�فى االس�تمرار ف��ي عق�د الت�أجیر حت�ى نھای��ة        

مدتھ بنفس الشروط الواردة فیھ  

حق��وق المس��تأجر ف��ي اتفاقی��ة التوری��د   "

التزام���ات الم���ورد بموج���ب اتفاقی���ة التوری���د واجب���ة االداء      

للمستأجر ، كما لو ك�ان المس�تأجر طرف�ا ف�ي تل�ك االتفاقی�ة و       

ة مباش��رة للمس��تأجر ، عل��ى أال یعتب��ر  الع��ین الم��ؤجرة م��ورد 
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، ومجم���وع المركب���ات المرخص���ة و المس���جلة ل����دى     

وزارة النقل والمواصالت باس�ماء ش�ركات الت�أجیر التم�ویلي     

) 5350( بلغ�ت  ح�والي    07/2017حتى تاریخ  نھای�ة ش�ھر   

كشف باسماء و عناوین الشركات المرخصة ل�دى  

ني و الت��ي تم��ارس الت��أجیر ھیئ��ة س��وق رأس الم��ال الفلس��طی

   الھاتف
مقابل الفندق 

الطابق  -
02-2415166   

  02-2414363  شارع اإلرسال
  02-2956302 عمارة( المصایف

  02-2961031   الصناعیة المنطقة
  02-2979895 شارع –

2387501-09  

2409760-02  
2987193-02  
2410902-02  

  02-2747092  الخلیل القدس
 الصناعیة المنطقة
  

02-2960120  

 محمود دوار
 محافظة كھرباء

02-2947686  

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

جواز تأجیر األجنبي أو االعتباري حال كان المستأجر أجنبی�ًا  

او شخص��ًا اعتباری��ًا یج��ب علی��ھ الحص��ول عل��ى الموافق��ات       

الزم��ة الس��تئجار العق��ار أو تملك��ھ وف��ق  أحك��ام التش��ریعات  

  . م 2014لسنة ) 06(النافذة  وأحكام القرار بقانون رقم 

إن ممی��زات ھ��ذا النظ��ام الق��ت رواج��ًا ف��ي فلس��طین 

ش���ركة متخصص���ة ف���ي الت���أجیر   ) 

) 70(التم��ویلي حی��ث بل��غ قیم��ة اس��تثمارات عقودھ��ا ح��والي  

عق�دًا حت�ى نھای�ة ع�ام     ) 1350(ك�ي بواق�ع   

، ومجم���وع المركب���ات المرخص���ة و المس���جلة ل����دى     2016

وزارة النقل والمواصالت باس�ماء ش�ركات الت�أجیر التم�ویلي     

حتى تاریخ  نھای�ة ش�ھر   

  .مركبة 

كشف باسماء و عناوین الشركات المرخصة ل�دى  

ھیئ��ة س��وق رأس الم��ال الفلس��طی

  . التمویلي

   العنوان
مقابل الفندق  -شارع القدس -البیرة  التمویلي  الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر

-الفؤاد عمارة -السیاحي
  الثاني

شارع اإلرسال –رام  اهللا  العربیة للتأجیر التمویلي
المصایف -شارع – اهللا رام التأجیر و التاجیر  لخدمات

  )ملیلینیوم
المنطقة–بیتونیا– اهللا رام   التمویلي للتاجیر
– القصر عمارة -اهللا رام   الفلسطینیة

   االرسال
   فیصل شارع -نابلس  التمویلي للتأجیر 

   بیتونیا -اهللا رام
  نابلس شارع – البیرة  التمویلي للتاجیر

  اهللا رام  التمویلي للتاجیر 
  نابلس شارع – البیرة  التمویلي

القدس شارع – لحم بیت  التمویلي التاجیر و للتاجیر
المنطقة– بیتونیا -اهللا رام  التمویلي للتاجیر سلیوشنز بیرشز

   سالمة حسن شارع –
دوار -الماصیون -اهللا رام  التمویلي للتاجیر  لیسنغ

كھرباء عمارة – درویش
   3ط القدس

مجلة المواصالت 

جواز تأجیر األجنبي أو االعتباري حال كان المستأجر أجنبی�ًا  

او شخص��ًا اعتباری��ًا یج��ب علی��ھ الحص��ول عل��ى الموافق��ات       

الزم��ة الس��تئجار العق��ار أو تملك��ھ وف��ق  أحك��ام التش��ریعات  ال

النافذة  وأحكام القرار بقانون رقم 

إن ممی��زات ھ��ذا النظ��ام الق��ت رواج��ًا ف��ي فلس��طین 

) 12(بحی���ث ت���م ت���رخیص  

التم��ویلي حی��ث بل��غ قیم��ة اس��تثمارات عقودھ��ا ح��والي  

ك�ي بواق�ع   ملی�ون دوالر امری 

  
  

   الشركة اسم   الرقم
الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر  .1

  ) لیس  بال( 

العربیة للتأجیر التمویليالشركة   .2
لخدمات لیسنغ ریتز شركة  .3

   التمویلي
للتاجیر یو فور لیز شركة  .4
الفلسطینیة االجارة شركة  .5

 جو آند لیس شركة  .6

للتاجیر كار ایزي شركة  .7
 ستون وایت شركة  .8
التمویلي للتاجیر مینا شركة  .9

للتاجیر المراد شركة  .10
بیرشز جودالك شركة  .11

لیسنغ جدیكو شركة  .12
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  العدد الرابع - المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت 
 

 

  الخطوط الجویة الفلسطینیة     / أیمن حمد : إعداد 
  

ش��اء المؤسس��ة الوطنی��ة للنق��ل  وبمرس��وم ال��رئیس الراح��ل یاس��ر عرف��ات بان  

العم�ل بتس�ییر ال�رحالت     ب�دأت س�یس الس�لطة الوطنی�ة الفلس�طینیة حی�ث      

ض�و ف�ي العدی�د  ف�ي المنظم�ات      عم والطی�ران الفلس�طیني   

الدولیة  مثل منظمة الطیران  المدني الدولیة  واالتح�اد ال�دولي للنق�ل الج�وي واالتح�اد العرب�ي للنق�ل الج�وي وق�د  افت�تح الش�ھید القائ�د             

  

  

  .الشھید یاسر عرفات في افتتاح مطار غزة الدولي 

  

  24/11/1998اللواء كابتن طیار منصور ابراھیم في اول ھبوط على ارض مطار غزة الدولي خالل افتتاحھ 

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

  الخطوط الجوية الفلسطينية كي ال ننسى وانها ستبقى

وبمرس��وم ال��رئیس الراح��ل یاس��ر عرف��ات بان   1994الخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة  ف��ي الع��ام  

س�یس الس�لطة الوطنی�ة الفلس�طینیة حی�ث      أحیث اسست الخطوط الجویة الفلس�طینیة من�ذ بدای�ة ت   

م والطی�ران الفلس�طیني    24/11/1998نذ افتتاح مطار الشھید یاسر عرفات الدولي في 

الدولیة  مثل منظمة الطیران  المدني الدولیة  واالتح�اد ال�دولي للنق�ل الج�وي واالتح�اد العرب�ي للنق�ل الج�وي وق�د  افت�تح الش�ھید القائ�د             

  ور عدد كبیر من زعماء ومملوك ورؤساء العالم یاسر عرفات في حدث تاریخي وبحض

الشھید یاسر عرفات في افتتاح مطار غزة الدولي 

  

اللواء كابتن طیار منصور ابراھیم في اول ھبوط على ارض مطار غزة الدولي خالل افتتاحھ 

مجلة المواصالت 

كي ال ننسى وانها ستبقى 3.5

الخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة  ف��ي الع��ام  

حیث اسست الخطوط الجویة الفلس�طینیة من�ذ بدای�ة ت    .الجوي

  .الجویة 

نذ افتتاح مطار الشھید یاسر عرفات الدولي في وم

الدولیة  مثل منظمة الطیران  المدني الدولیة  واالتح�اد ال�دولي للنق�ل الج�وي واالتح�اد العرب�ي للنق�ل الج�وي وق�د  افت�تح الش�ھید القائ�د             

یاسر عرفات في حدث تاریخي وبحض

  

  

  

اللواء كابتن طیار منصور ابراھیم في اول ھبوط على ارض مطار غزة الدولي خالل افتتاحھ 
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  العدد الرابع - المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت 
 

 

ان الخطوط الجویة الفلسطینیة امتلكت ومنذ البدای�ة رؤی�ة  وطنی�ة واقتص�ادیة رافع�ة حی�ث عمل�ت م�ن خ�الل م�ا تمتلك�ھ م�ن             

بالمج��ال والت��ي تلب��ي ش��روط الس��المة واالعتم��اد 

  

 ةودولی�  ةعربی�  ةمحط�ات خارجی�   8وخطوط  طیران الى اكتر م�ن  

من الخطط المس�تقبلیة ومنھ�ا    ةلك تم وضع مجموع

  اخرى تخدم ابناء شعبنا

  

مسافر سنویا وھده االعداد كان باإلمكان الوص�ول  

. ي ف�رض عل�ى المحافظ�ات  الجنوبی�ة لل�وطن       

   .ي كان مراد لھ ان یكونذحال دون ان یتم العمل في الخطوط الجویة الفلسطینیة بالشكل ال

ل�ك م�ن مط�ار الع�ریش     ذان تستمر رغم كل ما سبق م�ن معیق�ات حی�ت عمل�ت بع�د      

الخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة ان تبق��ي الناق��ل ال��وطني لمواس��م الح��ج  

ان رم�ز  .نشاء الخطوط الجویة الي یومنا ھدا بشكل منتظم وعلى مستوى عالي من الكف�اءة  

   .األرضتنا على ھده افھي تجسد عنوان ورمز من رموز قضیتنا وثب

المجلة االلكترونیة الدوریة لوزارة النقل والمواصالت  - 2017مجلة المواصالت 

ان الخطوط الجویة الفلسطینیة امتلكت ومنذ البدای�ة رؤی�ة  وطنی�ة واقتص�ادیة رافع�ة حی�ث عمل�ت م�ن خ�الل م�ا تمتلك�ھ م�ن             

بالمج��ال والت��ي تلب��ي ش��روط الس��المة واالعتم��اد  عالق��ةك��وادر وطنی��ھ فلس��طینیة كطی��ارین ومھندس��ین ومھنی��ین وف��ي تخصص��ات ذات 

  

  

وخطوط  طیران الى اكتر م�ن   ةعلى فتح محطات خارجیومن جانب اخر عملت الخطوط 

لك تم وضع مجموعذباإلضافة الى  .وعمان وجده دبي وابوظبي والدوحھ والرنكا واسطنبول 

اخرى تخدم ابناء شعبناتنشیط السیاحة الدینیة الى االراضي المقدسة  وفتح محطات وخطوط طیران 

  

مسافر سنویا وھده االعداد كان باإلمكان الوص�ول   700000ان القدرة االستیعابیة لمطار الشھید یاسر عرفات كانت حوالي 

ي ف�رض عل�ى المحافظ�ات  الجنوبی�ة لل�وطن       ذوالحص�ار ال�   اإلس�رائیلي الیھا لوال ما تعرض لھ مطار غزه من تدمیر من قبل االحتالل 

حال دون ان یتم العمل في الخطوط الجویة الفلسطینیة بالشكل ال ةھده الظروف الصعبة والقاھر

ان تستمر رغم كل ما سبق م�ن معیق�ات حی�ت عمل�ت بع�د       استطاعتان الخطوط الجویة الفلسطینیة 

الخط��وط الجوی��ة الفلس��طینیة ان تبق��ي الناق��ل ال��وطني لمواس��م الح��ج   اس��تطاعت . ةل��ك ال��ى فت��ره معین��ذف��ي جمھوری��ة مص��ر العربی��ة و

نشاء الخطوط الجویة الي یومنا ھدا بشكل منتظم وعلى مستوى عالي من الكف�اءة  ا نذجوا م المحافظات الجنوبیة

فھي تجسد عنوان ورمز من رموز قضیتنا وثب الفلسطینیةالنداء الدولي للطیران الفلسطیني ھو 

مجلة المواصالت 

ان الخطوط الجویة الفلسطینیة امتلكت ومنذ البدای�ة رؤی�ة  وطنی�ة واقتص�ادیة رافع�ة حی�ث عمل�ت م�ن خ�الل م�ا تمتلك�ھ م�ن             

ك��وادر وطنی��ھ فلس��طینیة كطی��ارین ومھندس��ین ومھنی��ین وف��ي تخصص��ات ذات 

  الدولي 

  

ومن جانب اخر عملت الخطوط 

وعمان وجده دبي وابوظبي والدوحھ والرنكا واسطنبول  كالقاھرة

تنشیط السیاحة الدینیة الى االراضي المقدسة  وفتح محطات وخطوط طیران 

  

ان القدرة االستیعابیة لمطار الشھید یاسر عرفات كانت حوالي 

الیھا لوال ما تعرض لھ مطار غزه من تدمیر من قبل االحتالل 

ھده الظروف الصعبة والقاھررغم 

ان الخطوط الجویة الفلسطینیة 

ف��ي جمھوری��ة مص��ر العربی��ة و

المحافظات الجنوبیةفي  والعمرة

النداء الدولي للطیران الفلسطیني ھو 


	

