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اتــــــويــــاالول مــــــــلـات ســـــــزة على اولى درجـــــــــغ

تنفيذاً لتوجهات الحكومة وزارة النقل 
في تتوجه  الى قطاع غزة  والمواصالت 

مقدمة المبادرين في سبيل تحقيق 
  :المصالحة الوطنية

 یستلم طبیلھ سمیح المھندس والمواصالت النقل وزیر 
  :بغزة الوزارة مقر

  

استلم المھندس سمیح طبیلة وزیر النقل والمواصالت 

الموافق  االحدوزارة بغزة، بعد وصولھ الیھ مقر ال

22/10/2017. 

رحب الوزیر بالجمیع، مثمنا دور خالل مھام االستالم 

القیادة السیاسیة التي أوصلت الشعب للمصالحة 

الفلسطینیة ووحدت شطري المحافظات الجنوبیة 

والشمالیة، متحدثا عن ان زیارتھ والوفد المرافق لغزة 

القیادة لتمكین حكومة التوافق  تأتي استكماال لجھود

بغزة، مؤكدا ان أساس عمل الوزارة سیكون وفق 

اللوائح والقوانین وبالتعاون المشترك والبناء، داعیا 

  ..الجمیع للتكاتف والتالحم إلنجاح المھام

  

  
  قریبًا بات والضفة غزة بین االجراءات توحید : طبیلة

قام معالي وزیر النقل والمواصالت المھندس سمیح 

طبیلة في اول یوم دوام لھ في مكتبھ بغزه باصدار 

قرارات اداریة داخلیة ، وقام الوزیر والموظفین 

المرافقین لھ من الوزارة بجولة تفقدیة لالدارات العامة 

في مقر الوزارة في غزة واطلع على مجریات عملھا ، 

لالطالع على سیر العمل في وكذلك بجولة میدانیة 

وأكد طبیلة . مدیریات الوزارة في غزة ، وشمال غزه 

بان الوزارة تعكف حالیًا على تنفیذ خطة لتوحید كافة 

واستمع الوزیر . االجراءات الفنیة بین شطري الوطن 

لھموم المواطنین ومطالبھم ، مؤكدًا حرص واھتمام 

العقبات  الوزارة الشدیدین بالعمل على تذیلیل كافة

والمشاكل التي تعترض حسن سیر العمل والسعي 

الحثیث نحو ایجاد الحلول المناسبة لمعالجة كافة القضایا 

  . العالقة وتوحید االجراءات وفق القوانین واالنظمة

وایضا توجھ معالي الوزیر لمیناء الصیادین على 

شاطىء غزه لالطالع على واقع العمل وتلمس ھموم 

قات التي تعترض حسن سیر عملھم الصیادین والمعو

كما واجتمع الوزیر طبیلة امس االحد . في المیناء

بجمعیة مستوردي المركبات واستمع الھم القضایا 

والمشاكل التي تواجھ قطاع استیراد المركبات وسبل 

حلھا ، باالضافة الى تعزیز التعاون والشراكة ما بین 

  . ادمةالوزارة وجمعیة المستوردین في المراحل الق
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استمرار العمل على توحید االجراءات بین المحافظات 

  الشمالیة والجنوبیة في وزارة النقل والمواصالت 

س�میح طبیل��ھ للجن��ة  .بن�اء عل��ى تعلیم�ات مع��الي ال��وزیر م  

س��میر  .جبری��ل التلب��اني وأ .العلی��ا الت��ي تض��م ك��ل م��ن د    

اس��دودي بعم��ل ج��والت تفقدی��ة لالط��الع ع��ن كث��ب عل��ى 

عملھ����م ف����ي  2007الم����وظفین المعین����ین قب����ل  اس����تالم 

 .م������������دیریات خ������������ان یونس،الوس������������طى ورف������������ح

كمال المسلمي ف�ي  .زیاد عبید وأ. وكذلك االمر لكل من م

  مدیریة شمال غزة

  

  

 في طبیلة سمیح مھندسال والمواصالت النقل وزیر اجتمع
 الموظفین من عدد مع 6/12/2017 اءاالربع  غزة

  2007 قبل ما المعینین
  

اجتمع وزیر النقل والمواصالت المھندس سمیح طبیلة 

مع عدد من  6/12/2017في غزة الیوم االربعاء 

،  35وعددھم  2007الموظفین المعینین ما قبل 

العطاءھم توجیھات وذلك تمھیدا النخراطھم في العمل 

غدا الخمیس بما ینسجم مع سیاسة تمكین الحكومة 

المصالحة  وتسلمھا لمسؤولیاتھا بموجب تفاھمات

الفلسطینیة وتحقیقًا آلمال الشعب الفلسطیني في تعزیز 

  .انھاء االنقسام

وسیكون دوامھم في كل من مدیریات النقل 

غزة ،وشمال غزة ، الوسطى ،خان : والمواصالت 

یونس ورفح ،وفي مقر الوزارة في عدد من االدارات 

   .العامة كمرحلة اولى

تعتبر تمھیدیة وأولیة كما اكد طبیلة بأن ھذه الخطوة 

لعودة كافة الموظفین القدامى الى اعمالھم حسب ما 

تقرره اللجنة االداریة والقانونیة ، تنفیذا لتفاھمات 

  .المصالحة وسیاسة الحكومة في سبیل انھاء االنقسام

طبیلة على ضرورة واھمیة ھذه . وأكد معالي الوزیر م

ابناء شعبنا الخطوة لبدء تجسید العمل لتلبیة احتیاجات 

  .في القطاع والتخفیف من معاناتھم

كما ناقش االجتماع سبل تعزیز دور الموظفین واللجان 

المشكلة للقیام بمھامھم ومسؤولیاتھم على أكمل وجھ ، 

لتمكین الوزارة من البدء في تقدیم الخدمات للجمھور في 

كافة مجاالت قطاع النقل والمواصالت بین شطري 

اجد طواقم الوزارة للوقوف على الوطن ،السیما بتو

مجریات العمل ھناك وتذلیل كافة المعیقات والتحدیات 

 .. التي تواجھ حسن سیره وتكاتف الجھود
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الوزیر طبیلة یترأس اجتماعًا للجنة العلیا المكلفة بمتابعة 

  تمكین الوزارة في المحافظات الجنوبیة

طبیلة دس سمیح ترأس وزیر النقل والمواصالت المھن

للجنة العلیا للوزارة والمكلفة بمتابعة  اجتماعات دوریة

تمكین عمل الوزارة في المحافظات الجنوبیة ، وذلك 

 اقشة مجریات العمل التي تقوم بھا الوفود المتوجھةلمن

  .من الوزارة الى قطاع غزة

بحث سلسلة من اآللیات  اتاالجتماع تحیث تطرق

والخطوات العملیة التي ستقوم بھا الوزارة بغرض 

تمكین الحكومة في تسلم مھامھا وصالحیاتھا خاصة 

تنفیذ قرار توحید االجراءات والرسوم والجبایة والتحاق 

  . الموظفین القدامى في دوائر الوزارة وعملھا

واضاف الوزیر طبیلة بان الوزارة تسعى من خالل ھذه 

الخطوات والتي تعد كجزء أساسي من إستحقاقات 

المصالحة إلى توفیر الخدمة للمواطنین بافضل صورة 

   .وبشكل یحقق الوحدة الوطنیة وانھاء االنقسام

  

  

بغزة غیر قانونیة " العمومي الداخلي"مركبات : طبیلة
 وأوقفنا تسجیل المركبات الجدیدة

  

. التوافق،مأكد وزیر النقل والمواصالت في حكومة 

سمیح طبیلة، أن مركبات العمومي الداخلي، والتي 

غیر قانونیة، الفتًا ) 23- 22(تحمل أرقام لوحات تبدأ بـ 

إلى أنھا تأتي ضمن المركبات الخاصة التي ال یجوز لھا 

 .قانونیًا العمل في قطاع النقل والمواصالت

وقال طبیلة، إنھ تقرر وقف تسجیل أي مركبة جدیدة 

العمومي الداخلي، الحكومة ستنظر في عدد تحت مسمى 

من المقترحات المقدمة من قبل الوزارة بھذا الشأن، 

ألف مركبة، سیبقى  11الفتًا إلى أن وضع ما یقارب 

 .على ما ھو علیھ لحین اتخاذ القرار المناسب

وأوضح، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتوحید الرسوم 

عداد آلیات التراخیص في الضفة وغزة، وأنھا بصدد إ

عمل تتناسب مع النظام والقانون لجبایة التراخیص، 

مشیرًا إلى أن الحكومة تضع على طاولتھا ملف رسوم 

التراخیص على أن یتم تطبیقھ، وفق ما ھو معمول بھ 

 .في الضفة الغربیة

وأشار إلى أن أي جبایة یقوم بھا موظفو غزة في الوقت 

اسي الراھن للتراخیص السیارات ھي موضوع سی

یجري مناقشتھ في الحوارات السیاسیة، الفتًا إلى أن 

الوزارة تعكف في الوقت الراھن على دراسة األوضاع 

  القانونیة لكافة المركبات في قطاع غزة

  

  

  

السید غیرنوت یقوم بزیارة للجنة حصر موظفي قطاع 
 2007غزة المعینین قبل 

 

قام السید غیرنوت ساور مدیر مكتب المنسق الخاص 

لألمم المتحدة لعملیة السالم في الشرق األوسط بزیارة 
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لجنة حصر موظفي وزارة النقل والمواصالت في 

المحافظات الجنوبیة ، وكان في استقبالھ اعضاء اللجنة 

عبد المجید جودة وھیثم عبد الغني وعطیة مفرح ، 

. لوزیر شاكرین زیارتھ الكریمةونقلوا لھ تحیات معالي ا

واطلع على الیات التسجیل وسیر العمل واوضح ان 

لجنة وزارة النقل والمواصالت تتمتع بمھنیة عالیة جدا 

وتخصصیة وھو ما لمسھ من زیاراتھ لباقي اللجان ، 

وفي نھایة اللقاء تمنى ان تسیر عملیھ المصالحھ الوطنیة 

 .حسب ما ھو متفق لمصلحة ابناء شعبنا

 

  

استمرار عمل اللجنة المكلفة بحصر وتسجیل اسماء 
وبیانات موظفي قطاع غزة المعینین لدى وزارة النقل 

  والمواصالت

صر وتسجیل اسماء استمرار عمل اللجنة المكلفة بح

وبیانات موظفي قطاع غزة المعینین لدى وزارة النقل 

تنفیذا لقرار  14/6/2007والمواصالت، قبل تاریخ 

علما ان التسجیل بدأ من . مجلس الوزراء بالخصوص

واستمر لغایة  12/11/2017صباح یوم االحد الموافق 

 .  22/11/2017نھایة دوام یوم االربعاء الموافق 

  

  

  

الطواقم الفنیة التابعة لوزارة النقل والمواصالت تبدأ 

  عملھا على معبر كرم ابو سالم

سمیح طبیلھ بدأت .بناء على تعلیمات معالي الوزیر م

الطواقم الفنیة التابعة لوزارة النقل والمواصالت عملھا 

على معبر كرم ابو سالم التجاري لفحص وادخال 

معالي الوزیر وذلك بعد وصول المنتجات المروریة 

سمیح طبیلة الى غزة  حیث كان في استقبالھ كل من .م

احمد ابو عیشة كما .كمال المسلمي ،أ.زیاد عبید ،م.م

كان في استقبالھ العقید فؤاد عاشور مدیر معبر االمن 

الوطني والسید ناصر الكیالني مدیر عام معبر بیت 

.  الشؤون المدنیة باالضافة الى اللجنة االمنیة/ حانون 

وفور وصولھ تفقد معالیھ حسن سیر العمل واطلع عن 

كثب على عمل طواقم وزارة النقل والمواصالت الفنیة 

التي اشرفت على عملیات فحص وادخال المركبات 

   والشاحنات والمعدات الثقیلة على معبر بیت حانون

  

سمیح طبیلة وزیر النقل والمواصالت یجتمع مع اللجنة .م
 وحصر بیانات واسماء الموظفینالمشكلة لتسجیل 

تنفیذا لقرار مجلس الوزراء بخصوص ضرورة حصر 

وتسجیل اسماء وبیانات موظفي قطاع غزة المعینین 

لدى وزارة النقل والمواصالت، قبل تاریخ 

سمیح طبیلھ مع .، اجتمع معالي الوزیر م 14/6/2007

اعضاء اللجنة وابدى معالیھ توجیھاتھ للعمل بموجب 

الوزراء بالخصوص وكما واشرف معالیھ  قرار مجلس
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على مجریات العمل ، مع العلم بأنھ قد تم االعالن عن 

بدأ التسجیل في الصحف المحلیة لمدة یومیین متتالیین 

لیتسنى للجمیع االطالع والعلم ، و بدأ التسجیل من 

واستمر لغایة  12/11/2017صباح یوم االحد الموافق 

 22/11/2017موافق نھایة دوام یوم االربعاء ال

  

الوزیر طبیلة یجري اجتماعًا موسعًا  مع كبار موظفي 

 الوزارة بقطاع غزة

اجتمع وزیر النقل والمواصالت المھندس سمیح طبیلة 

یرافقة مدیر  03/01/2018صباح  االربعاء الموافق 

عام الشؤون المالیة السید وائل راشد ، بكافة المدراء 

العلیا بالوزارة بقطاع غزة ، العامون من ذوي الفئة 

وذلك من اجل مناقشة جملة من الموضوعات والقضایا 

   .التي تھم الموظفین واحتیاجاتھم

في مستھل اللقاء رحب الوزیر طبیلة بكافة الموظفین 

القدامى والجدد ، واعرب عن حرص واھتمام الوزارة 

وظیفیة الشدیدین بجمیع الموظفین في شتى مستویاتھم ال

ًا ان الحكومة ھي مظلة للجمیع وال تعمل لحزب ، مؤكد

واحد أو لفئة بعینھا ، بل ستبذل قصارى جھدھا للدفاع 

عن حقوق الموظفین وتقدم خدماتھا لكافة مكونات 

واضاف الوزیر اننا نفتخر بطواقم . المجتمع الفلسطیني

الوزارة وباالنجازات التي تحققت وتتحقق على 

ع ، مما یجعلنا نؤكد المستوى الخدماتي بشكل متسار

بان وزارتنا من الوزارات النموذجیة التي تكرس وقتھا 

وجھدھا في سبیل تطویر االداء ومنظومة قطاع النقل 

   . والمواصالت في فلسطین

وأكد الوزیر طبیلة بأننا ال نألو جھدا في سبیل الدفع قدما 

بالمصالحة الفلسطینیة المنشودة ، انطالقا من وجبنا 

الدیني الوطني واألخالقي ، حیث استطعنا حل الكثیر 

من اإلشكالیات التي تعرقل مساعینا الرامیة الى انھاء 

االنقسام البغیض ، مشیرًا الى ضرورة تضافر الجھود 

ین كافة الموظفین والعمل ضمن الفریق الواحد ، ما ب

والتحلي باقصى درجات الصبر والحكمة السیما في تلك 

   .المرحلة الحساسة والدقیقة

وفي ذات السیاق أوضح الوزیر بأننا نسعى إلستصدار 

قرارات مھمة من مجلس الوزراء تنسجم مع روح 

میع القانون وتدفع باتجاه المصالحة التي یصبو الیھا الج

، واالخذ بعین االعتبار مجمل الظروف االستثنائیة التي 

  .تشھدھا المحافظات الجنوبیة

وسیعقد معالي الوزیر سلسلة اجتماعات الحقة تشمل 

االجتماع مع اصحاب مكاتب الحج والعمرة لمناقشة 

وبحث قضایا ذات عالقة ، اضافة الى اجتماع للوزیر 

احتیاجاتھم سُیعقد مع جمعیة مكاتب التكسي لبحث 

وھمومھم ، وایضا بحث موضوع مخالفة وعدم قانونیة 

عمل تكسي كریم في المحافظات الجنوبیة فضال عن 

المحافظات الشمالیة ، وذلك بغرض اتخاذ االجراءات 

  الالزمة والمقتضى القانوني بحقھ

 

  

  

معالي الوزیر یعقد اجتماعات مطولة مع الشركاء في 

  قطاع غزة

جانب من سلسلة االجتماعات التي عقدھا وزیر النقل 

 سمیح طبیلھ في غزة مع اصحاب .والمواصالت م

مكاتب الحج والعمرة ومع جمعیة مكاتب التكسي لبحث 

احتیاجاتھم وھمومھم ، وایضا بحث موضوع مخالفة 
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وعدم قانونیة عمل تكسي كریم في المحافظات الجنوبیة 

وذلك بغرض اتخاذ  فضال عن المحافظات الشمالیة ،

 .االجراءات الالزمة والمقتضى القانوني بحقھ 

 

 

 

جانب من اجتماع وزیر النقل والمواصالت المھندس 

 سمیح طبیلة مع كافة المدراء العامون من ذوي الفئة

 العلیا بالوزارة بقطاع غزة

جانب من اجتماع وزیر النقل والمواصالت المھندس 

سمیح طبیلة مع كافة المدراء العامون من ذوي الفئة 

العلیا بالوزارة بقطاع غزة ، وذلك من اجل مناقشة 

جملة من الموضوعات والقضایا التي تھم الموظفین 

  .واحتیاجاتھم

لة بكافة الموظفین في مستھل اللقاء رحب الوزیر طبی

القدامى والجدد ، واعرب عن حرص واھتمام الوزارة 

الشدیدین بجمیع الموظفین في شتى مستویاتھم الوظیفیة 

، مؤكدًا ان الحكومة ھي مظلة للجمیع وال تعمل لحزب 

واحد أو لفئة بعینھا ، بل ستبذل قصارى جھدھا للدفاع 

 عن حقوق الموظفین وتقدم خدماتھا لكافة مكونات

 .المجتمع الفلسطیني

  

  

  حملة الفحص الشتوي

وزارة النقل والمواصالت تطلق حملة الفحص الشتوي في 

  .من ازمحافظات الشمالیة والجنوبیة بالتال

 

سمیح طبیلة .اطلق معالي  وزیر النقل والمواصالت م

حملة الفحص الشتوي السنویة في  12/11/2017بتاریخ

في خطوة " قطاع غزة "المحافظات الشمالیة والجنوبیة 

ھي االولى من نوعھا منذ سنوات وذلك ترسیخا للتطبیق 

المصالحة الوطنیة وتسلم معالي الوزیر لمھام عملھ 

كوزیر للنقل والمواصالت في الضفة وقطاع غزة ، بما 

  .یخدم المصلحة الوطنیة 

ار حملة الفحص الشتوي واثناء عمل خالل استمر

الوزارة والمجلس االعلى للمرور وھیئة االرصاد 

الجویة الفلسطینیة الرشاد المواطنین خالل المنخفضات 

 الجویة التي تعرضت لھا المنطقة ھذا الشتاء

سمیح طبیلة وزیر النقل والمواصالت یطلق حملة . م

  الفحص الشتوي في المحافظات الجنوبیة
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دوریات السالمة على الطرق عین الوزارة الساھرة 

  تحقیقا للسالمة المروریة

دوریات السالمة على الطرق وبالتعاون مع االخوة في 

اللجان الشعبیة وشرطة المرور تقوم بتنظیم مستمر 

لحركة المرور واالختناق المروري الناشىء عن اغالق 

التي تمر قوات االحتالل لعدد من الطرقات السیما تلك 

  .عبر مخیم الجلزون باتجاه رام اهللا والبیره

ات السالمة على الطرق وبالتعاون مع یوستستمر دور

حل الالجھات ذات العالقة بالعمل وتقدیم خدماتھا في 

والتخفیف من حدة االزمات المروریة في كافة المواقع 

رغم وجود المخاطر واجراءات االحتالل التعسفیة 

   المواطنینوالمستمرة بحق 

  

 دوریة السالمة على الطرق تضبط

  طالب وبأجر 30مركبة نقل خاصة تنقل 

ضبطت دوریات السالمة على الطرق التابعة لوزارة 

النقل والمواصالت وبالتعاون مع االخوة في شرطة 
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المرور، خالل عملھا في مدینة یطا مركبة خصوصیة 

اتخاذ وقد تم . طالبًا) 30(تعمل بأجر وبحمولة زائد 

االجراءات العقابیة بحق السائق وحجز اوراق المركبة 

   . وتحریر مخالفات لھ

كما تم خالل العمل مصادرة وحجز عددا من المركبات 

المشطوبة وغیر القانونیة وتنزیل شارع لعدد من 

   .المركبات لعدم صالحیتھا للسیر على الطریق

  دوریات السالمة على الطرق تضبط المركبات المخالفة

تضبط حافلة مدرسیة في  دوریة السالمة على الطرق

راكب  60بلدة صوریف شمال غرب الخلیل بحمولة 

راكب حیث 19والحد المسموح وفق رخصة الحافلة 

جرى على الفور استدعاء حافلة كبیرة الستیعاب 

األطفال وتأمینھم لمنازلھم وتم احتجاز رخصة السائق 

  التخاذ المقتضى القانوني بحقھ

 

  

  

مركبة غیر  7000النقل والمواصالت تتلف ما یزید عن
 2017قانونیھ خالل العام 

صرحت وزارة النقل والمواصالت وبناًء على تعلیمات 

الفلسطیني ، وتوجیھات معالي وزیر مجلس الوزراء 

النقل والمواصالت المھندس سمیح طبیلة ، أن اإلدارة 

العامة للنقل الحكومي التابعة لھا ، قامت بإتالف عدد 

كبیر من المركبات غیر القانونیة وغیر صالحة للسیر 

مركبة ، والتي تم ) 7000(على الطرقات بما یزید عن 

از الشرطة في مختلف مصادرتھا من قبل اإلخوة في جھ

  .المحافظات

لحكومي ان وأوضح االخ محمد الحالق مدیر عام النقل ا

ھذه الخطوات تأتي في إطار رؤیة واستراتیجیة 

الحكومة والوزارة في تنظیم ُأسطول النقل والمواصالت 

الفلسطیني ، والعمل الحثیث للقضاء على ظاھرة 

ن الحوادث المركبات غیر القانونیة والتي تسبب مزیدًا م

على الطرقات وما ینتج عنھا من ویالت ومآسي تزھق 

ارواح مواطنینًا وتدمر ممتلكاتھم ، وتساھم في زعزعة 

  .أمن واستقرار المجتمع الفلسطیني وتھدد السلم االھلي

واضاف الحالق أن عملیة اإلتالف للمركبات غیر 

القانونیة مستمرة ومتواصلة بالتعاون مع اإلخوة في 

  . رطة الفلسطینیةجھاز الش

واستعرضت الوزارة عملیات اإلتالف خالل السبع 

مركبة غیر ) 30000(سنوات الماضیة بأنھا فاقت ال 

قانونیة في مختلف المحافظات ، مثمنھ دور جھاز 

الشرطة وجھدھم الحثیث في توفیر األمن واألمان 

  . للمواطن وسعیھا الدؤوب بالقضاء على ھذه الظاھرة

أشارت الوزارة أنھا تستكمل تنفیذ ما وفي سیاق متصل 

شرعت بھ في األعوام السابقة بشأن التخفیف من أعباء 

المركبات الحكومیة القدیمة عالیة التكالیف على 

 الموازنة العامة في صیانتھا وتصلیحھا بمركبات جدیدة

  

مقتطفات من اهم انشطة 
وفعاليات الوزارة ضمن 

  2017النصف الثاني للعام 

 

   ترخیص المركبات تسعى الى تحدیث نظام الوزارة

عملیة تطویر بقامت االدارة العامة لتكنلوجیا المعلومات 

وتحدیث نظام ترخیص المركبات حسب نظام الترقیم 

عملیات الفترة  الجدید للمركبات، حیث تجري في ھذه
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فحص النظام والتأكد من جھوزیتھ من اجل اطالقھ 

تجدر االشارة الى أن والعمل بھ في القریب العاجل، 

عملیات الفحص و التجربة على النظام تم التخطیط لھا 

لتكون بعد انتھاء الدوام الرسمي وذلك من أجل عدم 

  .تعطیل مصلحة المواطنین وتقدیم افضل الخدمات

  

  

المكلفة بمراجعة قانون المرور الفلسطیني ومقترح  اللجنة

تستمر في اجتماعاتھا الدوریة لتعدیل  التعدیالت الالزمة

  .القانون وفقا للمستجدات على ارض الواقع 

بناًء على تعلیمات معالي الوزیر تم تشكیل لجنة من 

الجھات الفنیة والشؤون القانونیة في الوزارة وذلك 

لمراجعة قانون المرور الفلسطیني واقتراح تعدیالت 

واقع ، اذ جوھریة تتماشى مع المستجدات على ارض ال

من المتوقع انجاز مھام اللجنة وعرض التعدیالت على 

   .الجھات المختصة لتشریعھ 

  

 وكیل وزارة النقل والمواصالت عمار یاسین یستقبل
  سعادة السفیر االیرلندي لدى دولة فلسطین

صالت السید استقبل عطوفة وكیل وزیر النقل والموا

بمكتبھ برام اهللا  27/11/2017االثنین  عمار یاسین

سعادة السفیر االیرلندي لدى دولة فلسطین السید 

 .جوناثان كونلون

وبحث الطرفان ضمن ھذه الزیارة التعارفیة آلیات 

التعاون المستقبلي لتطویر قطاع النقل والمواصالت 

والمشاریع التي تضمنھا المخطط الشمولي للطرق 

، وتم   (Master Plan)والمواصالت في فلسطین

استعراض ملخص عن واقع قطاع النقل في فلسطین 

وال سیما االولویات والتحدیات التي تقف في وجھ تنفیذ 

 . ھذه المشاریع

في ختام االجتماع أكدا على استمراریة االتصال 

والتواصل القریب ما بین الطرفین لمتابعة كافة القضایا 

   .والمسائل ذات االھتمام المشترك

  

وكیل وزارة النقل والمواصالت عمار یاسین یشارك في 

الدورة الثالثة والسبعون بعد المائة لمنتدى االمم المتحدة 

  االقتصادي 

شارك عطوفة وكیل الوزارة السید عمار یاسین ممثًال 

عن وزارة النقل والمواصالت في الدورة الثالثة 

والسبعون بعد المائة لمنتدى األمم المتحدة االقتصادي 

ألوروبا والمعني بموائمة قوانین المركبات من مشروع 

دعم النقل األورومتوسطي الممول من االتحاد 

في  17/11/2017-14ین األوروبي في الفترة ما ب

  .العاصمة السویسریة جنیف 

كما شارك في المنتدى مسؤولون رفیعو المستوى من  

عدة دول الجزائر واألردن ولبنان والمغرب وفلسطین 

ویھدف . وتونس وباالضافىة الى كبار خبراء المشروع

المنتدى الى عرض أھداف وأنشطة الشركاء في دول 
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ئج المستدامة التي حوض المتوسط ، فضال عن النتا

تحققت حتى اآلن واألنشطة الجاریة والمستقبلیة وال 

 . سیما تلك المتعلقة بانظمة وتشریعات المركبات

وفي كلمة القاھا عطوفة الوكیل یاسین استعرض فیھا ما 

قامت بھ الوزارة من انجازات على مختلف االصعدة 

ابرزھا ، انجاز المخطط الشمولي للنقل والمواصالت 

تعاون مع الیورمید ، وقامت بتشكیل فریق داخلي فني بال

إتفاقیة رئیسة ) 13(من كافة التخصصات لدراسة ال 

لألمم المتحدة والمتعلقة بالنقل البري، وإعادة ترتیبھا 

) 5(حسب الظروف الفلسطینیة وقد حدد الفریق 

إتفاقیات كأولویة فلسطینیة في المرحلة االولى لإلنضمام 

  . إلیھا

ریق آخر یعمل على تعدیل قانون المرور وھناك ف

، باالضافة الى صیاغة  2000لعام ) 5(الفلسطیني رقم 

قانون نقل بري جدید، حیث كانت ھناك توصیة بموائمة 

واضاف عطوفتھ . القانون الجدید مع اإلتفاقیات الدولیة

بان الوزارة تعمل وفقا للمعاییر األوروبیة فیما یخص 

یسھم ذلك في توفیر سبل الراحة استیراد المركبات وبما 

  . واالمان للمواطنین 

كما تحدث عن استراتیجیة الوزارة نحو ترسیخ مبادىء 

السالمة المروریة عبر مساعیھا المكثفة للحد من 

االصطدامات المررویة وانطالق حملة الفحص الشتوي 

وما تقوم بھ دوریات السالمة على الطرق التابعة 

   .للوزارة

  

 والمواصالت والصندوق الفلسطینيالنقل 

لتعویض مصابي حوادث الطرق یبحثان سبل التعاون 

  المشترك

 

السید مع  سمیح طبیلة.ت مإجتمع وزیر النقل والمواصال

وضاح الخطیب مدیر عام الصندوق الفلسطیني 

لتعویض مصابي حوادث الطرق ، حیث ناقش الطرفان 

خالل سبل تعزیز السالمة المروریة في فلسطین من 

العدید من القضایا التي من شأنھا التقلیل من الحوادث 

 . المروریة وما ینتج عنھا من أضرار بشریة ومادیة

وأشار الوزیر طبیلة إلى أن وزارة النقل والمواصالت 

تعمل على تسخیر إمكانیاتھا لتعزیز ثقافة السالمة 

لكافة ُمستخدمي الطریق من خالل رفع كفاءة  المروریة

والسیما سائقي الدراجات الناریة  السائقین

والتراكتورات األكثر عرضة للحوادث المروربة نتیجًة 

لمبناھا ، مؤكدًا على ضرورة التركیز على ُمتطلبات 

السالمة واألمن الفنیة عند إستیراد المركبات بكافة 

أنواعھا وفئاتھا ، وكذلك تطویر إجراءات منح رخص 

  .القیادة

النوعیة التي خطتھا الوزارة في ونوه الوزیر إلى النقلة 

تطویر قانون المرور الفلسطیني وإجراءات عملھا 

لتیسیر الخدمات على ُمتلقیھا من خالل الربط 

اإللكتروني وأتمتة الخدمات المختلفة ومبدأ الالمركزیة 

بالعمل ، األمر الذي یمكن المواطنین من تلقي خدماتھم 

  .بأقل وقت وجھد

رة ُتشكل المظلة لكافة وأوضح الوزیر بأن الوزا

القطاعات المرتبط عملھا مع النقل والمواصالت ،األمر 

الذي یستدعي أن تبقى الوزارة على تواصل مستمر مع 

كافة الشركاء ألخذ دورھا المحوري في تعزیز القضایا 

اإلیجابیة وتذلیل العقبات بما ُیحقق تكامل الجھود في 

  .سبیل المصلحة العامة

ح الخطیب مدیر عام الصندوق من جانبھ شكر وضا

الوزیر طبیلة على تعاونھ البناء وطواقم الوزارة مؤكدًا 

على الدور المحوري واألساس للوزارة في كافة القضایا 

المروریة بشكل عام والصندوق بشكل خاص للتقلیل من 

  خسائر الصندوق
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 على جھوده وتعاونھ البناء سمیح طبیلھ .م تكریم الوزیر

اصحاب مكاتب تكسي الوسط ونقابة عمال كرمت نقابة 

قل والمواصالت المھندس سمیح النقل معالي وزیر الن

وعددا من ممثلي االدارات العامة بالوزارة على  طبیلھ

جھودھم الحثیثة وتعاونھم البناء في سبیل دعم ومساندة 

 .مختلف النقابات واالتحادات والقطاعات الشریكة

م والذي جرى التكریوأعرب معالي الوزیر خالل حفل 

 23/11/2017 الموافق الخمیس بمقر الوزارة صباح 

وبحضور عطوفة وكیل الوزارة السید عمار یاسین ، 

عن شكره وتقدیره لھم على ھذا التكریم ، مؤكدًا حرص 

مان الوزارة الشدیدین نحو تعزیز وتطویر العالقات وای

ق التشاركیة ما بین القطاعین العام والخاص ، وبما یحق

تنفیذ رؤیة واستراتیجیة الوزارة نحو احداث نقالت 

نوعیة وملموسة في واقع قطاع النقل والمواصالت 

الفلسطیني واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمھور 

  .الكریم

بدعوة النقابات وكافة المؤسسات  لھكما شدد الوزیر طبی

التي تشرف الوزارة على ترخیصھا بضرورة تدعیم 

قدراتھا عبر مواكبة مجمل التقنیات الحدیثة والتطورات 

المتالحقة والتي تطرأ على مجاالت العمل وصوًال الى 

خلق قطاع نقل ومواصالت یوفر كل سبل الراحة 

  .والرفاھیة للمواطنین

مركبات ( اب مكاتب التكسي ودعا الوزیر جمیع اصح

لزوم تشغیل العدادات في مركباتھم ) السفریات الخاصة 

السائق والراكب ( تحقیقًا للعدالة ما بین طرفي المعادلة 

، مشیرًا بان الوزارة ومن خالل دوریات السالمة ) 

على الطرق التابعة لھا وبالتعاون المستمر مع االخوة 

راقبة تطبیق تشغیل في شرطة المرور تقوم بمتابعة وم

العدادات واتخاذ كافة التدابیر واالجراءات العقابیة بحق 

  المخالفین

  

سمیح طبیلھ یشارك في .وزیرالنقل والمواصالت م

  االجتماع الخاص بالمباحثات الفلسطینیة والسویدیة

سمیح طبیلھ یشارك في .النقل والمواصالت م وزیر

والسویدیة االجتماع الخاص بالمباحثات الفلسطینیة 

لتطویر العالقات الثنائیة والذي عقد في وزارة االقتصاد 

الوطني وبحضور كل من معالي عبیر عوده وزیرة 

االقتصاد الوطني ونظیرتھا السویدیة آنا لیند والعدید من 

الوزراء و ممثلین عن القطاعین العام والخاص 

طبیلھ والتي .وفي كلمة القاھا م. الفلسطیني والسویدي 

فیھا عن واقع قطاع النقل والمواصالت  تحدث

 . والتحدیات والفرص والمشاریع الجاریة والمستقبلیة

وفي نھایة االجتماع تم االتفاق على إعداد مجموعة من 

االتفاقیات الثنائیة في عدد من المجاالت في مقدمتھا 

االستثمار من شانھما تعزیز عالقات التعاون االقتصادیة 

كما تم االتفاق في ختام جلسات . ینوالتجاریة بین البلد

المباحثات على البدء بتشكل لجان متخصصة من اجل 

إعداد االتفاقیات ووضع التصورات المطلوبة لتعزیز 

  عالقات التعاون االقتصادیة والتجاریة بین البلدین

  
 الروسي السفیر سعادة یلتقي طبیلة سمیح المھندس

  اغانین رشید حیدر.د

والمواصالت المھندس سمیح طبیلة التقى وزیر النقل 

بمكتبھ في مقر الوزارة الیوم االثنین سفیر روسیا لدى 

دولة فلسطین الدكتور حیدر رشید اغانین والوفد 

في مستھل اللقاء رحب الوزیر بسعادة  المرافق لھ

لدى دولة ) رئیس بعثة ممثلیة روسیا االتحادیة ( السفیر 

عن اعتزازه بعمق  فلسطین والوفد المرافق ، معربًا لھ

ومتانة الترابط التاریخي والمستمر بین البلدین 

الصدیقین ، وعن تقدیره لجھود روسیة الحثیثة والداعمة 

لقضایا الشعب الفلسطیني في كافة المحافل الدولیة لنیل 

 حقوقھ العادلة باقامة دولتھ الفلسطینیة وعاصمتھا القدس

. 
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تقدیر العمیق بدوره قدم سعادة السفیر الروسي شكره و

إلھتمام معالي الوزیر المھندس سمیح طبیلة وطیب 

وحفاوة االستقبال ، مؤكدًا دعم روسیا الواضح نحو 

انھاء االنقسام الفلسطیني وتحقیق المصالحة وتمكین 

الحكومة في تسلم مھامھا بالكامل ، كما أوضح حرص 

ورغبة بالده تعزیز أوجھ التعاون المشترك في شتى 

لمساھمة الفاعلة في تدعیم وتطویر قطاع المجاالت وا

النقل والمواصالت الفلسطیني لالرتقاء بمستوى افضل 

 .للخدمة المقدمة للمواطنین

. أ: كما تناول اللقاء الذي حضره من الوزارة كل من 

. شادن زغلول مدیر عام العالقات العامة واالعالم ، أ

محمد حمدان نائب الرئیس التنفیذي للمجلس االعلى 

ایمن شقیر نائب مدیر عام العالقات العامة . للمرور، أ

احمد زھور موظف عالقات عامة ، تناول . واالعالم ، أ

بحث العدید من المحاور والمفاصل التي تھم قطاع النقل 

والمواصالت في فلسطین وسبل تطویره ، واستعراض 

للتحدیات والمعیقات التي تواجھ ھذا القطاع وما 

االحتالل ، باالضافة الى مناقشة یتعرض لھ من قبل 

إمكانیة بناء وتنمیة القدرات لدى موظفي الوزارة 

وآلیات االستفادة واالستعانة بالخبرات الروسیة 

والنجاحات التي یشھدھا قطاع النقل والمواصالت 

 .الروسي

في ختام االجتماع تم التأكید على استمراریة االتصال 

كافة القضایا والتواصل ما بین الطرفین ومتابعة 

  .والمسائل ذات االھتمام المشترك

   
إلدارة العامة لمراقب المرور تجتمع مع نقابات أصحاب ا

  مكاتب التكسي

 

إنطالقًا من إستراتیجیة الوزارة الھادفة الى تعزیز 

التعاون والتنسیق مع كافة الجھات الشریكة في قطاع 

جمال شقیر مراقب المرور العام . النقل ، عقد م

وبحضور نائبھ السید یوسف دراوشھ إجتماعًا موسعًا 

مع ممثلین عن نقابات أصحاب مكاتب التكسي في 

آلیات تطویر ھذا القطاع  المحافظات الشمالیة لمناقشة

ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنین وذلك من خالل 

وأوضح  إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في توفیر الخدمة

ل تطبیق شقیر بأن العالم تطورًا كثیرًا في مجا

التكنولوجیا الحدیثة لخدمة النقل العام ، وال بد من 

ع مواكبة التطورات التي حدثت على ھذا القطا

وتسخیرھا لخدمة المواطنین ، وقد أبدى المشاركین عن 

تأییدھم لذلك وعن إستعداداھم لتطبیقھا بالتعاون مع 

  .الوزارة للمضي قدمًا في ذلك

كما تم خالل اإلجتماع مناقشة مواضیع أخرى لھا عالقة 

بتنظیم عمل ھذا القطاع وتطویره ، كذلك اإلجابة على 

 أثیرت من قبل الحضوراألسئلة واإلستفسارات التي 

  

الخاصة بذوي  لجنة االعفاءات الجمركیةات اجتماع

 االعاقة 

 من االجتماعات سلسلةلجنة االعفاءات الجمركیة  عقدت

المتعلقة لمنح االعفاء  من الملفات لعدیدادراسة ل

دراستھا وفق حیث تم الجمركي الضریبي لذوي االعاقة 

  االعفاء حیث تمتمطابقتھا للشروط المعتمدة بمنح 

من خالل معاینة  ى من تنطبق علیھ الشروط الموافقة عل

  .من اجل الخروج بقرارات منصفة بعض الحاالت

المقدمة من  المقترحات كما تخلل اللقاء مناقشة بعض

بخصوص التعدیالت المقترحة على  الوزارت المختصة

للخروج بتوصیات  الالئحة التنفیذیة لذوي االعاقة 

   . رض توسیع نطاق الخدمة والتخفیف عنھمموحدة بغ
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  مجلس الوزراء الفلسطیني یقر بالعمل بنظام النقل الذكي

یوم األربعاء لس الوزراء في جلستھ التي عقدھا قرر مج

بتشكیل الفریق الوطني إلعداد  27/12/2017الموافق 

، الذي یھدف "لنظم النقل الذكي"الخطة االستراتیجیة 

لكفاءة التشغیلیة لنظام النقل والمواصالت إلى زیادة ا

العامة وزیادة سعتھ، وإعادة ھیكلیة قطاع نقل الركاب، 

وتحسین مستویات خدمة الحركة والراحة للمسافرین، 

ورفع مستوى السالمة المروریة، وتشجیع النقل 

بالحافالت العامة، وتخفیض استھالك الطاقة والحد من 

 .اجیة االقتصادیةاآلثار البیئیة، وتحسین اإلنت

  

للجنة  18وزارة النقل والمواصالت تشارك في الدورة ال
  النقل واللوجستیات

  

شاركت وزارة النقل والمواصالت ممثلة بالسیدة غادة 

مدیر عام التخطیط والدراسات في الدورة / الوحیدي 

الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستیات في الفترة ما بین 

في بیروت،  2017دیسمبر / االولكانون  21و 20

اللجنة االقتصادیة ) االسكوا(لبنان والتي نظمتھا 

 .واالجتماعیة لغربي اسیا

واستعرضت اللجنة في ھذا االجتماع التقدم المحرز في 

تنفیذ أنشطة اإلسكوا المتعلقة بالنقل منذ انعقاد دورتھا 

السابعة عشرة، ومستوى تنفیذ التوصیات 

روع إعداد رؤیة مشتركة لتطویر عنھا، ومش الصادرة

نظام نقل إقلیمي متعدد األنماط في بلدان إسكوا بالتعاون 

  . مع البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمیة

واستعرضت الدورة أیضًا عدة أوراق فنیة حول قضایا 

النقل واللوجستیات الھامة في المنطقة العربیة ، وفي 

وضع النقل مداخلة قدمتھا السیدة الوحیدي شملت 

واللوجستیات في دولة فلسطین والمناطق المقررة 

النشاء المراكز اللوجستیة والتخزین على المستویین 

  .المحلي والدولي 

دور النقل في تعزیز ) أ: (واستعرضت الدورة ایضا 

االتصال بسالسل القیمة العالمیة واھمیتھا للدول 

ل محركات التغییر الكبرى في قطاع النق) ب(العربیة

واللوجستیات وتأثیراتھا على مستقبل قطاع النقل في 

آلیات تقییم األداء اللوجستي ) ج(المنطقة العربیة، و

مستوى تنفیذ تدابیر تسھیل التجارة ) د(وأداء األعمال؛ و

وضع سالمة المرور في ) ھ(في الدول العربیة ؛ و

البلدان العربیة وتحدیات تنفیذ عقد عمل األمم المتحدة 

 .2020-2011المروریة  للسالمة

وفي نھایة الدورة تم ادراج مجموعة من التوصیات 

الموجھة لالمانة التنفیذیة ، وتم ادراج توصیة وزارة 

النقل والمواصالت الفلسطینیة والتي قدمتھا السیدة 

الوحیدي والتي نصت على التأكید على ایالء اھتمام 

خاص لدولة فلسطین بما لھا من وضعیة خاصة 

رھا دولة محتلة ، في تقدیم الدعم الفني واعداد باعتبا

الدراسات المتعلقة بانشاء المناطق اللوجستیة ، وكذلك 

في عملیة االنضمام للمنظمات الدولیة واتفاقیات النقل 

التي تتناسب مع الواقع الفلسطیني وعقد ورشة تدریبة 

حول عمل تیسیر التجارة بین الجھات ذات العالقة 

  .الجراءاتلتوحید وتبسیط ا
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 عطوفة الوكیل یستقبل رئیس بلدیة بیت لقیا

استقبل عطوفة وكیل  19/12/2017الثالثاء الموافق 

محمود .عمار یاسین الى جانبھ االخ م.الوزارة أ

المدیر التنفیذي للمجلس االعلى للمرور ، / الجیوسي 

  .رئیس بلدیة بیت لقیا السید عبود عاصي 

اذ بحث عطوفتھ بعض المطالب و االحتیاجات الخاصة  

لبلدیة بیت لقیا بما یخص امكانیة توفیر مركبات حركة 

خاصة للبلدیة ، وقد بحث الحضور امكانیة توفیر 

معاییر السالمة المروریة في البلدة وسبل تطویرھا ، 

والحد من ظاھرة المركبات غیر القانونیة والیات التنفیذ 

  .شراكة مع االطراف المعنیة الالخاصة بذلك ب

وبدوره اكد المھندس محمود الجیوسي على تكاتف  

جھود المجلس ووزارة الحكم المحلي ووزارة االشغال 

العامة لدراسة الوضع الحالي لشوارع وطرقات البلدة 

ومخططھا الھیكلي للبدء في وضع تصور للحلول 

 المحتملة وتنفیذھا على ارض الواقع بما یخدم مصلحة

الموطن والمصلحة العامة ، ھذا وقد حضر االجتماع 

المدیر التنفیذي لمجلس / كل من االخت اریج عاصي 

الخدمات المشتركة في بلدة بیت لقیا واالخت خدیجة ابو 

مدیر دائرتي العالقات العامة والخارجیة في / الحاج 

  .الوزارة

 

  

  حجاج نقل المواصالت واألوقاف توقعان اتفاقیة

 2017المحافظات الجنوبیة جوًا لعام

رئیس / والمواصالت  وقع وزیر النقل – رام اهللا

المجلس االعلى للخطوط الجویة الفلسطینیة المھندس 

سمیح طبیلة ووزیر األوقاف والشؤون الدینیة سماحة 

الموافق  الشیخ یوسف ادعیس الیوم االربعاء

( ة المحافظات الجنوبی حجاج لنقل اتفاقیة 14/6/2017

ھـ ، وذلك من 1438م  2017جوًا لعام ) قطاع غزة 

معبر رفح الجانب المصري الى مطار القاھرة وصوًال 

 4ــ  3الى االراضي السعودیة وبالعكس وبواقع 

  .رحالت یومیًا وعلى مدار اربعة ایام 

وفي ھذا السیاق أعرب وزیر النقل والمواصالت 

االتفاقیة  المھندس سمیح طبیلة عن سعادتھ لتوقیع ھذه

) المحافظات الجنوبیة (فلسطین  حجاج التي تخدم

والعمل على تقدیم الخدمة االفضل واألنسب وتوفیر 

كافة التسھیالت الالزمة لھم من خالل التعاون الحثیث 

والمتواصل مع وزارة األوقاف وسفارة دولة فلسطین 

  .قطاع غزة الداء ھذه الفریضة  حجاج بالقاھرة لنقل

انھ ومن خالل الناقل الحصري لدولة "  واضاف طبیلة

فلسطین الخطوط الجویة الفلسطینیة ، سیتم توفیر 

 320أو ایرباص   737طائرات حدیثة من نوع بوینغ

فلسطین من قطاع غزة بما تضمن  حجاج مؤھلة لنقل

بیت اهللا الحرام  توفیر سبل الراحة واألمان لحجاج

دینیة ومن جانبھ اوضح وزیر األوقاف والشؤون ال".

سماحة الشیخ یوسف ادعیس انھ 

المحافظات الجنوبیة من داخل معبر  حجاج نقل سیتم

رفح المصري إلى مطار القاھرة وحتى مطار الملك 

عبد العزیز الدولي بجدة بالمملكة العربیة السعودیة جوا، 

وإعادتھم بعد أداء مناسك الحج من مطار األمیر محمد 

ھرة وحتى داخل معبر بالمدینة المنورة إلى مطار القا

رفح الفلسطیني وذلك عن طریق الخطوط الجویة 

  .الفلسطینیة

وأكد ادعیس أن وزارة األوقاف اتخذت كافة اإلجراءات 

لضمان نجاح موسم الحج وتسھیل أمور 

الفلسطینیین ، من خالل التنسیق القائم مع  الحجاج

سفارات المملكة العربیة السعودیة وقنصلیاتھا في كل 

اھرة وعمان، ومن خالل سفارات فلسطین في من الق

  .الریاض والقاھرة

واشاد الوزیران باالھمیة التي تولیھا الحكومة 

الفلسطینیة برئاسة دولة رئیس الوزارة الدكتور رامي 

الحمد هللا من اجل تسھیل خروج حجاج المحافظات 

الجنوبیة وتقدیم كل ما من شانھ ضمان سالمة سفرھم 

  .وطن وعودتھم الى ارض ال
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الخطوط الجویة الفلسطینیة تنجز نقل : سمیح طبیلھ .م

الى الدیار ) قطاع غزه (المحافظات الجنوبیة  حجاج 

  الحجازیة

رئیس المجلس االعلى / صرح وزیر النقل والمواصالت

سمیح طبیلة بانھ قد تم . للخطوط الجویة الفلسطینیة م

 نقل حجاج المحافظات الجنوبیة من معبر رفح المصري

  .الى مطار القاھرة الدولي بكل ُیسر وسھولة

حیث كانت الحافالت المتفق علیھا مسبقًا متواجدة في 

المعبر المصري وبإنتظار الحجاج في المواعید المحددة 

، وذلك بعد ان قمنا بالوقوف على كافة الترتیبات 

المطلوبة لذلك مع الجانب المصري ممثلة مع وزیر 

فات و مع رئیس ھیئة ھشام عر. النقل المصري  د

فؤاد عثمان وكذلك مع . الموانئ البریة والجافة اللواء

شركة مصر للطیران حیث عملت الخطوط الجویة 

الفلسطینیة الناقل الحصري لفلسطین على توقیع اتفاقیة 

مع شركة مصر للطیران لتسییر رحالت الحجاج بواقع 

حاج یومیًا  798رحلة على مدار اربعة ایام بواقع  11

   .في مرحلة الذھاب 

وعلیھ سوف تكون آخر رحلة تقلع من االراضي 

المصریة الى االراضي السعودیة یوم غدًا الجمعة 

بتوقیت القاھرة وسیتم نقل حجاج  15:15الساعة 

المحافظات الجنوبیة لمكرمة خادم الحرمین الشریفین ما 

بنفس  27/8/2017حاج وذلك بتاریخ  500یقارب 

التنسیق مع مؤسسة رعایة أسر الشھداء االلیة المتبعة وب

  .والجرحى

واضاف طبیلة اننا قد قمنا بتوزیع فریق من العمل  على 

كافة النقاط الحدودیة وكذلك في مطار جدة للوقوف على 

كافة الترتیبات المطلوبة للتسھیل على حجاجنا، وذلك 

بالتعاون مع اطقم وزارة االوقاف الفلسطینیة االداریة 

  .والموزعة في معبر رفح ومطار القاھرة واالرشادیة 

سمیح طبیلة بالشكر الجزیل من االخوة . وتقدم م

المصریین على تقدیمھم لكافة التسھیالت المطلوبة على 

انجاز ھذا الركن الھام من أركان االسالم وكذلك الشكر 

لسفارة دولة فلسطیني في القاھرة على الجھود المشتركة 

  .ابر التي بُذلت على فتح المع

وندعو اهللا جمیعًا أن یحفظ ویرعى حجاجنا ویعینھم 

 .على أداء مناسك الحج وعودتھم الى دیارھم سالمین

سمیح . التقى معالي وزیر النقل والمواصالت مكما 

ھشام . د طبیلھ مع نظیره معالي وزیر النقل المصري

 2017\7\20عرفات في القاھرة الیوم الخمیس الموافق 

التعاون بین الجانبین والتنسیق  ، وذلك لبحث سبل

/ المتبادل لتنفیذ آلیة سفر حجاج دولة فلسطین 

المحافظات الجنوبیة والوقوف على كافة الترتیبات 

والتفاصیل المتعلقة بسیر عملیة النقل من معبر رفح 

المصري الى مطار القاھرة الدولي وصوال الى اراضي 

  .المملكة العربیة السعودیة وبالعكس

ھذا اللقاء في اطار تخفیف المعاناة عن حجاج ویاتي 

بیت اهللا الحرام والعمل على تذلیل كافة العقبات 

وضمان امنھم وسالمتھم وذلك حسب االتفاق الذي  

وقعتھ الخطوط الجویة الفلسطینیة الناقل الحصري 

الفلسطیني مع شركة مصر للطیران حیث ستستمر 

حاج یومیا وذلك  800عملیة النقل لمدة اربعة ایام بواقع 

 .حسب التواریخ المحددة والمتفق علیھا

عرفات بالعمل معا وسویا ومع كافة . ومن جانبھ وعد د

الجھات ذات العالقة للوقوف على كافة الترتیبات 

المطلوبة التي تضمن في الدرجة االولى امن وسالمة 

الحجاج وراحتھم ،والتأكد ان الشركة المنفذة للخدمة 

ستعمل وفق شروط كراسة العطاء من  والناقلة للحجاج

 .حیث المواعید وجودة الباصات الحدیثة

وفي ذات السیاق اعرب طبیلھ عن شكره على الجھود 

المصریة المبذولة دائما في مواسم الحج والعمرة 

للحجاج الفلسطینین ومؤكدا ومشیدا بالتعاون والتنسیق 

 . المبذول لتسھیل عملیة نقل حجاج المحافظات الجنوبیة

وبدوره افاد السید صفوت شوكت عن الھیئة العامة 

للموانىء البریة اننا سنقف ونتابع عن كثب تنفیذ ما تم 

االتفاق علیھ في مرحلة الذھاب والعودة لحجاج بیت اهللا 

 .الحرام الى منازلھم سالمین
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وقد جاء ھذا اللقاء مع اقتراب بدایة تنفیذ التجھیزات 

 .للمحافظات الجنوبیة 2017المطلوبة لموسم الحج لعام 

وقد ضم اللقاء كل من كابتن منصور ابراھیم مدیر عام 

رمضان البرغوثي . الخطوط الجویة الفلسطینیة و أ

حاتم ابو ریده المدیر . رئیس المتابعة والتنسیق و م

االقلیمي للخطوط الجویة الفلسطینیة في جمھوریة مصر 

  العربیة

 

عان مذكرة تفاھم وتعاون النقل والمواصالت والسیاحة توق

  مشترك

وقع معالي وزیر النقل والمواصالت المھندس سمیح 

بمقر وزارة  13/7/2017طبیلة الیوم الخمیس الموافق 

السیاحة  في بیت لحم  مذكرة تفاھم مع وزیرة السیاحة 

واالثار السیدة روال معایعة لتعزیز سبل التعاون 

  .المشترك في مجال خدمات السیاحة والسفر  

وتھدف ھذه المذكرة الى تعزیز التواصل والتنسیق 

سلطة / المشترك ما بین وزارة النقل المواصالت 

الطیران المدني  ووزارة السیاحة  وكافة االطراف ذات 

العالقة للنھوض بقطاع الخدمات المشتركة للمواطنین 

في سبیل احداث نقالت نوعیة ومتمیزة في مجال 

  .السیاحة والسفر وتنظیمیھ 

وفي ھذا السیاق اكد معالي الوزیر طبیلة حرص 

الوزارة  باستمراریة العمل والتعاون المشترك مع 

الجمیع بما یحقق حمایة المواطن والمسافر الفلسطیني 

وحفظ حقوقھم ویوفر لھ كل سبل الراحة واالمان في 

  .مقابل ما یدفعھ من رسوم لشركات الطیران 

حثیثھ لالرتقاء واضاف طبیلة ان خطوات الوزارة 

بمستوى االداء والخدمة المقدمة للجمھور ، وأعرب عن 

خالص امتنانھ في ان تساھم ھذه المذكرة في تدعیم 

وتعزیز قطاع السیاحة واجراء كل اشكال الرقابة 

والتفتیش والتصویب لوضع الوكاالت وشركات 

  .الطیران العاملة في فلسطین 

یة توقیع ھذة من جانبھا عبرت السیدة معایعة عن اھم

المذكرة واعتزازھا بالدور البالغ والریادي للطرفین في 

  .مجال تطویروضبط  قطاع السیاحة والسفر 

بدوره تحدث رئیس سلطة الطیران المدني السید عمار 

یاسین عن منھجیة وخطة العمل المقبلة مع وزارة 

السیاحة واالثار ، وفیما یتعلق باعتماد قانون ترخیص 

 .ن شركات الطیرا

ومراجعة االستمارات المعتمدة مسبقًا بالخصوص ، 

باالضافة الى فرز وتشكیل لجان فنیة مشتركة من كال 

الطرفین تعمل على اعداد آلیات عمل وتصامیم نھائیة ، 

واعداد برامج حاسوب متعلقة بالربط واالدخال 

  .االلكتروني ، ومسائل اخرى مرتبطة بآلیة دفع الرسوم 

على تعزیز اوجھ التعاون في مجال كما تنص المذكرة 

ترخیص شركات خطوط الطیران الراغبة بالعمل في 

االراضي الفلسطینیة من قبل سلطة الطیران المدني في 

وزارة النقل والمواصالت وبواسطة وكاالت الطیران 

المدني وبعد الحصول على كافة االوذونات والتراخیص 

المعمول بھا الالزمة وفق ما تحدده القوانین واالنظمة 

  .بالخصوص 

وكما تتضمن المذكرة على قضایا ومسائل تتعلق 

یداني من خالل تشكیل بالرقابة والتفتیش والكشف الم

  .لجان مشتركة

  

 السیاحة ووزارة ) الطیران سلطة( والمواصالت النقل
 ووكاالت شركات ترخیص نماذج على تتفقان واالثار

 الطیران
  

عقد بمقر وزارة السیاحة واالثار في بیت لحم امس 

اجتماع بین طاقم من سلطة  2017-10-16االثنین 

الطیران ممثال بكل من ، السید جمال حمادنة ، ومحمد 

طبیلة ، وحكمت ابو راس، وعبد العظیم فروخ ووزارة 

السیاحة ممثال بكل من ، عطوفة الوكیل علي ابو 
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اسعد ، وشیماء رومي ، سرور، ونداء العیسة ، وذكاء 

وذلك لبحث آلیات البدء بتنفیذ مذكرة التفاھم المشتركة 

شركات ووكاالت الطیران  والمتعلقة بإصدار تراخیص

من قبل سلطة الطیران وبالشراكة والتعاون مع وزارة 

  . السیاحة واالثار

تم اتفاق الطرفین على النماذج الخاصة بطلب ترخیص 

ادًا الى قانون السیاحة شركة او وكالة طیران استن

 1998المعدل والمرسوم الرئاسي رقم واحد لعام 

والقاضي بصالحیة سلطة الطیران المدني بمنح 

تراخیص شركات ووكالت الطیران العاملة في 

االراضي الفلسطینیة وتم أیضًا االتفاق على شكل شھادة 

  . الترخیص الممنوحة 

ع القادم في وِفي ختام االجتماع تقرر ان یكون االجتما

 2017-10-30مقر وزارة النقل في رام اهللا بتاریخ 

وبحضور ممثلي جمعیات شركات ووكالت الطیران 

وممثلي جمعیات مكاتب السیاحة والسفر ومزودي خدمة 

  البرامج في المكاتب السیاحیة

  

فعاليات تضامنية من اجل 
القدس ورفضا لقرار ترامب 

  بشأن القدس

  

 التضامنیة من امام مقر الوزارة خالل مشاركتھ بالوقفة

 القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطین: الوزیر طبیلة 

 یوم االحدزارة النقل والمواصالت بعد ظھر نظمت و

وقفة تضامنیة امام مقر الوزارة  24/12/2017 الموافق

وبالتزامن مع كافة المدیریات والھیئات التابعة لھا في 

رار ترامب الجائر الضفة وغزة تندیدًا واستنكارًا بق

   .بشأن القدس

وعبر معالي وزیر النقل والمواصالت المھندس سمیح 

طبیلة الذي كان على رأس المشاركین في ھذه الوقفة 

االتضامنیة ، عن استنكاره ورفضھ للقرار االمریكي 

باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ، مثمنًا كافة 

الجمعیة العمومیة الدول التي وقفت وصوتت معنا في 

والرافض للقرار االمریكي الجائر، داعیًا كافة الجھات 

واالطراف وبما فیھا االمم المتحدة القیام بمسؤولیاتھا 

والضغط على الوالیات المتحدة للتراجع عن قرارھا ، 

مؤكدا استمراریة تضامننا ودعمنا الكامل مع القدس 

  . لتبقى عاصمة أبدیة لدولة فلسطین

لوزیر طبیلة بأن ھذه الوقفات التضامنیة واضاف ا 

نصرة للقدس تأتي بالتزامن مع المساعي الحثیثة للقیادة 

الفلسطینیة وعلى رأسھا الرئیس محمود عباس 

وخطواتھا الدبلوماسیة المتواصلة لدى كافة المحافل 

الدولیة الرغام امریكا التراجع عن قرارھا ودفعھا نحو 

، ي في تقریر مصیره االعتراف بحق الشعب الفلسطین

  .القدس باقامة دولتھ الفلسطینیة وعاصمتھا

وحمل المشاركون خالل الوقفة التضامنیة الفتات كتبت 

علیھا عبارات تؤكد بان القدس خط احمر وتشدد على 

  .ضرروة االعتراف بدولة فلسطین وعاصمتھا القدس

موظفي وزارة النقل  كما تمت المشاركة ایضا من قبلو

بالوقفة ) غزه( في المحافظات الجنوبیة  والمواصالت

 التضامنیة نصرة للقدس وذلك بالتزامن مع الضفة
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 التواصل مع المدیریات 

في اطار تعزیز سبل التواصل مع المدیریات ولالطالع 

على مجریات العمل وانشطتھا المختلفة، استقبل مدیر 

سوسن مسودة وفد من .موسى رحال ونائبتھ أ.المدیریة أ

االدارة العامة للعالقات العامة واالدارة العامة للتخطیط 

والدرسات ممثلة باالخت شادن زغلول مدیر عام 

ة واالخت غادة الوحیدي مدیر عام العالقات العام

والدرسات واالخت خدیجة ابو الحاج مدیر التخطیط 

العالقات العامة الخارجیة واالخت روال عبداهللا مدیر 

مكتب العالقات العامة واالخ شاھر مدیر دائرة الخدمات 

  .االلكترونیة

عن العالقة التكاملیة بین دائرتي  شاھر .أ حیث افاد

) الحاسوب(ائرة الخدمات االلكترونیة العالقات العامة د

البراز الخدمات واالجراءات المقدمة للمواطنین والتي 

كذلك اكدت  تاتي ضمن الخطة االستراتیجیة للوزارة،

شادن عن النقلة النوعیة التي شھدتھا العالقات العامة .أ

  .كونھا القناة االساسیة للتواصل مع المواطنین

والیات جمع غادة عن تطویر طرق .واضافت أ

المعلومات وتحلیلھا لتسخیرھا لتطویر االجراءات 

  .والخدمات المقدمة للمواطن

  

وتعتبر ھذه الزیارة ضمن الخطة المدرجة لتوسیع نطاق 

االنجاز لطاقم المدیریة والوقف الھم المعیقات التي 



 

بین الدول العربیة عن طریق الصفقات 

لمجلس ) 31(المتكافئة وتحدید موعد ومكان عقد الدورة 

لمكتبة التنفیذى ) 61(وزراء النقل العرب والدورة 

وأضاف وزیر النقل المصري أن اجتماع المجلس شھد 

تفاھًما عربًیا في كثیر من الرؤى ودعم النقل في مختلف 

المجاالت وأن االجتماعات تأتى في المقام األول بھدف 

 .النقل تنمیة التعاون العربي في مجاالت قطاع

 

 ھیئة اجتماع في حسن الجابر عبد انور
 )االسكندریة( بمدینة المنعقدة واالداریة

خالل مشاركة السید انور عبد الجابر حسن ممثل وزارة 

النقل والمواصالت عن دولة فلسطین في اجتماع ھیئة 

) االسكندریة (الرقابة المالیة واالداریة المنعقدة بمدینة 

بمقر االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل 

البحري ، وبحضور الى جانب فلسطیني كل من ، 

. عراق والیمن والسودان ولیبیا والمغرب 

بدأت اللجنة أعمالھا في اطار سلسلة من االجتماعات 

التمھیدیة تضم رئیس االكادیمیة االستاذ الدكتور 

اسماعیل عبد الغفار ومدراء الدوائر في إدارة الشؤون 

المالیة واإلداریة ، حیث تم خالل ھذه اللقاءات االطالع 

االداریة واللوائح المنظمة لھا على األنظمة المالیة و

والمعمول بھا في االكادیمیة المعتمدة ، وقد باشرت 

الھیئة أعمالھا باالطالع على الحسابات الختامیة للتحقق 

من صحتھا باالضافة الى السجالت والوثائق والبیانات 

وفحصھا والى الموازنة وتحلیلھا وتقریر مدقق 

ات والعقود الحسابات الداخلي والخارجي والمناقص

المبرمة وبیان اإلیرادات والنفقات والسلفیات 

والمعاشات والتعویضات ومراجعة اإلجراءات اإلداریة 

الخاصة بشؤون الموظفین وخاصة فیما یتعلق بالتعیین 

ھذا وسوف . والنقل ومراجعة قیود المخازن وسجالتھا 

تقوم الھیئة بإعداد تقریر لنتائج أعمالھا ویتم رفعة الى 

21 

موسى رحال واكد على .تواجھ المدیریة والتي وضحھا أ

تطویر الیات العمل وزیادة ان خالل فترة وجیزة تم 

  ..طاقم المدیریة لتوصیل افضل خدمة للمواطنین

لمجلس وزراء  30فلسطین تشارك في اجتماع الدورة الـ

العمال مؤتمر  ٣٠شاركت فلسطین في في الدورة 

وزراء النقل العرب الذي عقد في مبنى االكادیمیة 

ي باإلسكندریة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحر

حیث ترأس الوفد الفلسطیني القنصل العام حسام الدباس 

فاروق عبد الرحیم مدیر عام سلطة 

حاتم ابو ریدة مدیر محطة القاھرة في 

رزق زعانین مستشار . الخطوط الجویة الفلسطینیة و ا

في المفوضي الفلسطینیة وبحضور عدد من وزراء 

ممثلي االتحادات والمنظمات العربیة، 

إضافة إلى وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

حیث استعرض وزراء النقل العرب مشروع جـدول 

لمجلس وزراء النقل العرب  30

المعتمد من مكتبھ التنفیذي، والذي تم إقراره من قبل 

  .السادة الوزراء والحضور

المؤتمر الذي ترأسھ الدكتور ھشام عرفات 

وزیر النقل المصري دراسة إنشاء مركز بیئى عربى 

متخصص بالنقل المستدام وبحث توصیات الندوة 

الدولیة السادسة لالتحاد الدولى للنقل على الطرق 

واالتحاد العربى للنقل البرى حول تحسین سالمة 

حث إنشاء الطرق وتسھیل التجارة فى العالم العربى، وب

إطار عربى للتعاون بین الدول العربیة للتحقیق فى 

وانشاء مركز عربى مستقل لتحقیقات 

الحوادث البحریة كما تم استعراض نتائج وتوصیات 

( المؤتمر الدولى السادس للنقل البحرى واللوجستیات 

وكذلك نتائج وتوصیات ورشة العمل 

مسئوولیة والتعویض باالتفاقیات 

الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة ودراسة 

المتطلبات المستقبلیة الخاصة بتموین السفن طبقا 

وإنشاء -لالتفاقیات الدولیة وتطبیقھا فى الدول العربیة

  .البوابة االلكترونیة العربة للنقل البحرى

كما تم بحث مشروع تعدیل إتفاقیة تبادل اإلعفاء من 

الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات 

وبحث تفعیل التبادل  1979النقل الجوى العربیة لعام 

بین الدول العربیة عن طریق الصفقات  التجارى

المتكافئة وتحدید موعد ومكان عقد الدورة 

وزراء النقل العرب والدورة 

وأضاف وزیر النقل المصري أن اجتماع المجلس شھد 

تفاھًما عربًیا في كثیر من الرؤى ودعم النقل في مختلف 

المجاالت وأن االجتماعات تأتى في المقام األول بھدف 

تنمیة التعاون العربي في مجاالت قطاع

انور السید مشاركة
واالداریة المالیة الرقابة

  

خالل مشاركة السید انور عبد الجابر حسن ممثل وزارة 

النقل والمواصالت عن دولة فلسطین في اجتماع ھیئة 

الرقابة المالیة واالداریة المنعقدة بمدینة 

بمقر االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل 

البحري ، وبحضور الى جانب فلسطیني كل من ، 

عراق والیمن والسودان ولیبیا والمغرب السعودیة وال

بدأت اللجنة أعمالھا في اطار سلسلة من االجتماعات 

التمھیدیة تضم رئیس االكادیمیة االستاذ الدكتور 

اسماعیل عبد الغفار ومدراء الدوائر في إدارة الشؤون 

المالیة واإلداریة ، حیث تم خالل ھذه اللقاءات االطالع 

على األنظمة المالیة و

والمعمول بھا في االكادیمیة المعتمدة ، وقد باشرت 

الھیئة أعمالھا باالطالع على الحسابات الختامیة للتحقق 

من صحتھا باالضافة الى السجالت والوثائق والبیانات 

وفحصھا والى الموازنة وتحلیلھا وتقریر مدقق 

الحسابات الداخلي والخارجي والمناقص

المبرمة وبیان اإلیرادات والنفقات والسلفیات 

والمعاشات والتعویضات ومراجعة اإلجراءات اإلداریة 

الخاصة بشؤون الموظفین وخاصة فیما یتعلق بالتعیین 

والنقل ومراجعة قیود المخازن وسجالتھا 

تقوم الھیئة بإعداد تقریر لنتائج أعمالھا ویتم رفعة الى 

 

تواجھ المدیریة والتي وضحھا أ

ان خالل فترة وجیزة تم 

طاقم المدیریة لتوصیل افضل خدمة للمواطنین

فلسطین تشارك في اجتماع الدورة الـ

  النقل العرب

شاركت فلسطین في في الدورة 

وزراء النقل العرب الذي عقد في مبنى االكادیمیة 

العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحر

حیث ترأس الوفد الفلسطیني القنصل العام حسام الدباس 

فاروق عبد الرحیم مدیر عام سلطة .وبعضویة م

حاتم ابو ریدة مدیر محطة القاھرة في .وا. الترخیص 

الخطوط الجویة الفلسطینیة و ا

في المفوضي الفلسطینیة وبحضور عدد من وزراء 

ممثلي االتحادات والمنظمات العربیة، النقل العرب و

إضافة إلى وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

حیث استعرض وزراء النقل العرب مشروع جـدول 

30أعمـال الـدورة الـ

المعتمد من مكتبھ التنفیذي، والذي تم إقراره من قبل 

السادة الوزراء والحضور

المؤتمر الذي ترأسھ الدكتور ھشام عرفات حیث بحث 

وزیر النقل المصري دراسة إنشاء مركز بیئى عربى 

متخصص بالنقل المستدام وبحث توصیات الندوة 

الدولیة السادسة لالتحاد الدولى للنقل على الطرق 

واالتحاد العربى للنقل البرى حول تحسین سالمة 

الطرق وتسھیل التجارة فى العالم العربى، وب

إطار عربى للتعاون بین الدول العربیة للتحقیق فى 

وانشاء مركز عربى مستقل لتحقیقات .الحوادث البحریة

الحوادث البحریة كما تم استعراض نتائج وتوصیات 

المؤتمر الدولى السادس للنقل البحرى واللوجستیات 

وكذلك نتائج وتوصیات ورشة العمل )  6مارلوج 

مسئوولیة والتعویض باالتفاقیات التفاعلیة حول ال

الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة ودراسة 

المتطلبات المستقبلیة الخاصة بتموین السفن طبقا 

لالتفاقیات الدولیة وتطبیقھا فى الدول العربیة

البوابة االلكترونیة العربة للنقل البحرى

كما تم بحث مشروع تعدیل إتفاقیة تبادل اإلعفاء من 

الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات 

النقل الجوى العربیة لعام 
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انة العامة لجامعة الدول العربیة لعرضھ ومناقشتھ األم

  ونسخة من التقریر إلى رئیس االكادیمیة

 ة وكفاءةـاز بفعالیـى االنجـادرون علـون قـون مؤھلـموظف
  /أسیل الخاروف ، إسراء البرغوثي  :اعداد    

  االدارة العامة للتدریب والتطویر 

العامة للتدریب والتطویر ضمن رؤیة ورسالة الوزارة  في القیام بتطویر األداء الوظیفي العام  یتبلور عمل اإلدارة 

ظل محدودیة الموارد واإلمكانیات المادیة المتوفرة، وألجل ذلك اوفدت  وزارة النقل والمواصالت في للموارد البشریة في

ة عددًا من موظفیھا للمشاركة في عدد من الدورات التدریبیة الخارجیة والمحلیة بھدف زیادة كفاءة الموظفین وتطویر الوزار

  .قدراتھم من خالل تبادل العلم والمعرفة واإلطالع على التجارب الخارجیة في مجال العمل المؤسسي التقني أو اإلداري 

لمسؤولة عن تنظیم نقل األفراد، ونقل البضائع، وتساھم ولھا عالقة وألن وزارة النقل والمواصالت ھي الجھة ا  

فقد شاركت الوزارة بدورة بناء القدرات في مجال سالمة النقل : مباشرة باألمان على الطریق، أولت إھتمامًا بھذا الموضوع

وعاتھا من حیث، اجراءات والتي تنوعت موض) جمال سراحین وسائد كركي(في كوریا الجنوبیة والتي شارك بھا الموظفان 

تعزیز سالمة النقل البري والبحري والجوي باإلضافة إلى المشاركة في تنفیذ زیارات عمل میدانیة للھیئات الكوریة 

  .المتخصصة بالسالمة المروریة واألمان المروري

ل االستثمار في في دورة تدریبیة بأندونسیا تمحورت حو) احمد قنادیلو واحمد واصف(كما أن مشاركة الموظفین 

الُبنى التحتیة كان لھا دور في زیادة المعرفة وتعزیز قدرات وخبرات الوزارة في تكییف البنى التحتیة ألغراض النقل 

  . والمواصالت وتسھیل التجارة وتشجیع االستثمار في ھذا القطاع الھام

شعبیة وشارك بالدورة األولى وفي ذات السیاق شاركت الوزارة بثالث دورات تدریبیة في جمھوریة الصین ال

والتي تركزت موضوعاتھا حول مجال القدرة الوطنیة على الحكم والتنمیة ) محمد دغامین وكامل حسونة (الموظفان 

بعنوان إدارة المنشآت الصناعیة، حیث ) عبیر الشوا(والدورة الثانیة شاركت بھا الموظفة . اإلجتماعیة في دول العالم الثالث

ى التجربة الصینیة في مجال إقامة المنشآت الصناعیة وتطویرھا وآلیات واجراءات ربطھا ومنتوجاتھا تم االطالع عل

  بشبكات النقل والمواصالت مما یساھم في تحقیق التنمیة 

وكانت بعنوان )  عبد الرحمن طرده وعبد اهللا غزاونة ( وأما الدورة الثالثة شارك بھا الموظفان . المستدامة

البنى التحتیة وآلیات التمویل لدول خط الحریر والتجارة الصینیة بین الماضي والحاضر وأھمیة ایجاد خطوط االستثمار في 

  . نقل جدیدة حول العالم وخاصة البریة والبحریة

وبما أن قطاع صناعة النقل والمواصالت قطاع متطور یوم بیوم ارتأت الوزارة ایفاد الموظف رامي محرم من 

اإلدارة العامة للشؤون الفنیة في دورة السیارات الكھربائیة ونظام المحركات التي عقدت في مالیزیا حیث تم التعرف على 

جینة وكیفیة التعامل معھا في مراحل القیادة والصیانة ومستقبل ھذه منتجات شركات المركبات من السیارات الكھربائیة والھ

  .  الصناعة وما ھي الخطط الحالیة والمستقبلیة للوزارة للوقوف على متطلبات ھذه الصناعة 
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أما بالنسبة للدورات اإلداریة وتنمیة قدرات الموظفین، فقد اوفدت الوزارة الموظف رأفت الظاھر بدورة تدریبیة 

في كوریا الجنوبیة بالتعاون مع المدرسة الوطنیة الفلسطینیة لالدراة بإشراف دیوان "   TOT تدریب مدربین" بعنوان 

الموظفین العام، حیث اظھرت الوزارة كفاءة موظفیھا إداریًا ومعلوماتیًا في المنافسة على ھذا البرنامج التدریبي المستمر، 

مجال االدارة العامة والحاكمیة الرشیدة، ومنھجیة وأفضل الوسائل لتصمیم وعرض  وتم االطالع على التجربة الكوریة في

البرامج التدریبیة، والذي سوف ینعكس بتقدیم بعض الدورات التدریبیة لموظفي القطاع العام وموظفي الوزارة في 

  .موضوعات مختلفة

التغیرات "فرنسا للمشاركة بندوة أما  في مجال األرصاد الجویة اوفدت الوزارة  الموظف عصام عیسى إلى 

  .حیث تم تقدیم ورقة عمل باسم األرصاد الجویة الفلسطینیة " المناخیة على المستوى اإلقلیمي

لقد عمل طاقم اإلدارة العامة للتدریب والتطویر بتوجیھ من قیادة الوزارة في جھود التنسیق والمتابعة قبل وبعد 

ورش عمل داخلیة بھذه الدورات لتعمیم الفائدة الجھات المنظمة، وكذلك قام بتنظیم البرامج التدریبیة مع كادر الوزارة و

  .وتبادل المعلومات والخبرات، وكان لذلك دور بارز بنشر المعرفة وتحقیق اإلستدامة من البرامج التدریبیة

  

 تقارير واحصائيات

  

  2017موجز للمركبات المسجلة والمرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة العام تقریر 

   رنا أبو قرع : إعداد     

  مدیر دائرة المعلومات  

  االدارة العامة للتخطیط والدراسات 

 

 

  2017المركبات المسجلة في الضفة الغربیة حتى نھایة العام 

والمواصالت الفلسطیني  والعمل الحثیث لمكافحة المركبات الغیر في اطار سیاسة الوزارة في تنظیم اسطول النقل  

قانونیة والغیر مرخصة والتي تسبب المزید من الحوادث وتشكل خطرًا على المواطنین، باالضافة الى زیادة دوریات 

د قطاع المركبات السالمة والرقابة على المركبات وقانونیة وجودھا على الشارع، واالجراءات الصارمة بحق المخالفین، شھ

حسب  2017نموًا واضحًا خالل السنوات األخیرة  حیث بلغ عدد المركبات المسجلة في الضفة الغربیة حتى نھایة العام 

تشمل المركبات المرخصة والغیر مرخصة (مركبة  325638قواعد بیانات وزارة النقل والمواصالت الفلسطینیة 

ھا ولم یتم التبلیغ عنھا والغائھا رسمیًا، وال تشمل المركبات التي تم التبلیغ عنھا والمركبات التي تم اتالفھا من قبل اصحاب

باصات (نقل عام % 3.35شاحنات ومركبات تجاریة ، % 14مركبات خصوصیة، % 78،  تشكل منھا )والغائھا رسمیًا

  ).ومركبات عمومیة

 

 

 

 



 

  حسب سنوات التسجیل 

  

من مجمل % 10حیث بلغت  2017سجلت أعلى نسبة تسجیل للمركبات في الخمس سنوات االخیرة خالل العام 

 2016ركبات التي سجلت خالل العام ، في المرتبة الثانیة الم

ویبین الشكل الزیادة الواضحة في تسجیل المركبات خالل 

مركبة  تشكل نسبة   228324في الضفة الغربیة 

  2014، حیث احتلت اعلى نسبة للمركبات المرخصة من انتاج 

ا فم 2007انتاج (سنوات  10من المركبات المرخصة ، كما بلغت نسبة المركبات التي یزید عمرھا عن 

شاحنات ومركبات تجاریة ، % 13من مجمل المركبات المرخصة ، 

  حسب سنة انتاج المركبة

 النسبة المئویة

38.87% 

9.31% 

4.20% 

4.86% 

6.22% 

6.50% 

8.29% 

10.19% 

5.13% 

3.86% 

2.57% 

100.00% 

2013

3.82%
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حسب سنوات التسجیل  2017نسبة المركبات التي تم تسجلھا في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

سجلت أعلى نسبة تسجیل للمركبات في الخمس سنوات االخیرة خالل العام 

، في المرتبة الثانیة الم 2017المركبات المسجلة في الضفة الغربیة حتى نھایة العام 

ویبین الشكل الزیادة الواضحة في تسجیل المركبات خالل % 6بنسبة  2015تلیھا المركبات المسجلة خالل العام 

  .الخمس سنوات االخیرة

 2017المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

في الضفة الغربیة )  ن ترخیصلھا صالحیة سریا(بلغ عدد المركبات المرخصة 

، حیث احتلت اعلى نسبة للمركبات المرخصة من انتاج  2017من مجمل المركبات المسجلة حتى نھایة العام 

من المركبات المرخصة ، كما بلغت نسبة المركبات التي یزید عمرھا عن 

  . من مجمل المركبات المرخصة

من مجمل المركبات المرخصة ، % 79بلغت نسبة المركبات الخصوصیة 

  ).باصات ومركبات عمومیة

حسب سنة انتاج المركبة 2017المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

 العدد

88750 

21259 

9590 

11104 

14198 

14831 

18936 

23262 

11711 

8819 

5864 

228324 

2014
2015

2016
2017

% 4.94% 6.02%
8.10%

10.11%

 

نسبة المركبات التي تم تسجلھا في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

  

سجلت أعلى نسبة تسجیل للمركبات في الخمس سنوات االخیرة خالل العام 

المركبات المسجلة في الضفة الغربیة حتى نھایة العام 

تلیھا المركبات المسجلة خالل العام % 8بنسبة 

الخمس سنوات االخیرة

  المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام

بلغ عدد المركبات المرخصة  

من مجمل المركبات المسجلة حتى نھایة العام % 70

من المركبات المرخصة ، كما بلغت نسبة المركبات التي یزید عمرھا عن % 10.19وبلغت 

من مجمل المركبات المرخصة% 38.87) دون

بلغت نسبة المركبات الخصوصیة 

باصات ومركبات عمومیة(نقل عام % 4.5

المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

 سنة االنتاج

 فما دون 2007

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Grand Total 

  



 

  حسب سنة انتاج المركبة

 

وھو أعلى عدد للمركبات * مركبة  32920

احتلت المركبات الخصوصیة أعلى نسبة تسجل اولي للعام 

باصات (، و مركبات النقل العام % 5.4

للمركبات المستوردة استیراد مستخدم حیث 

حیث بلغت )  zero km(من مجمل المركبات المسجلة الول مرة ، تلیھا مركبات الوكالة الفلسطینیة 

  

 النسبة المئویة

0.29% 

65.42% 

1.82% 

4.00% 

3.60% 

24.86% 

100.00% 

4
6.22%

6.50%

8.29%

10.19%

5.13%
3
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حسب سنة انتاج المركبة 2017نسبة المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

 2017المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

32920، 2017بلغ عدد المركبات المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة عام 

احتلت المركبات الخصوصیة أعلى نسبة تسجل اولي للعام . المسجلة الول مرة منذ استالم وزارة النقل والمواصالت مھامھا

5.4فقد بلغت نسبة تسجیلھا ، اما الشاحنات والمركبات التجاریة %

  %.4.7فقد بلغت نسبة تسجیلھا 

 توزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب نوع االستیراد

للمركبات المستوردة استیراد مستخدم حیث  2017سجلت أعلى نسبة تسجیل للمركبات للمرة االولى خالل العام 

من مجمل المركبات المسجلة الول مرة ، تلیھا مركبات الوكالة الفلسطینیة 

  .من مجمل المركبات المسجلة الول مرة

  حسب نوع االستیراد 2017المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

 العدد

94 

21537 

 600 تحویل شخصي من اسرائیل

1318 

1186 

8185 

32920 

38.87%

9.31%

4.20%4.86%

3.86% 2.57% دونفما 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

نسبة المركبات المرخصة في الضفة الغربیة حتى نھایة عام 

  المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام

بلغ عدد المركبات المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة عام   

المسجلة الول مرة منذ استالم وزارة النقل والمواصالت مھامھا

%84حوالي  2017

فقد بلغت نسبة تسجیلھا ) ومركبات عمومیة

 

 توزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب نوع االستیراد

سجلت أعلى نسبة تسجیل للمركبات للمرة االولى خالل العام  

من مجمل المركبات المسجلة الول مرة ، تلیھا مركبات الوكالة الفلسطینیة %  65.42 بلغت

من مجمل المركبات المسجلة الول مرة% 24.86

المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

 نوع االستیراد

 شخصياستیراد 

 استیراد مستخدم

تحویل شخصي من اسرائیل

 تحویل من اسرائیل

 منتج محلي

 وكالة فلسطینیة

Grand Total 

  

  

 

فما



 

 االستیراد

  

وتم  2017ولم یتم احتساب التي سجلت للمرة االولى خالل العام 

بخصوص المركبات المسجلة في مدیریات الترخیص فقد احتلت أعلى نسبة تسجیل في مدیریة رام اهللا  حیث 

، تلیھا مدیریة نابلس بنسبة 2017من مجمل المركبات المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة خالل العام 

  حسب مدیریة الترخیص
 النسبة المئویة

0.66% 

0.88% 

12.90% 

7.80% 

12.57% 

3.23% 

1.41% 

1.08% 

5.86% 

2.09% 

13.25% 

0.99% 

37.28% 

100.00% 

تحویل 
شخصي 

من 
اسرائیل

1.82%

تحویل من 
اسرائیل

4.00%

منتج 
محلي
3.60%

وكالة 
فلسطینیة

24.86%
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االستیرادحسب نوع  2017نسبة المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

ولم یتم احتساب التي سجلت للمرة االولى خالل العام  2017تشمل المركبات التي تم تسجیلھا للمرة االولى خالل العام 

  2017الغائھا رسمًا خالل العام 

 توزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب مدیریة الترخیص

بخصوص المركبات المسجلة في مدیریات الترخیص فقد احتلت أعلى نسبة تسجیل في مدیریة رام اهللا  حیث 

من مجمل المركبات المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة خالل العام 

 .، اما أقل نسبة تسجیل فكانت في مدیریة ابو دیس

حسب مدیریة الترخیص 2017كبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 
النسبة المئویة العدد

218 0.66%

289 0.88%

4246 12.90%

2567 7.80%

4139 12.57%

1065 3.23%

463 1.41%

355 1.08%

1929 5.86%

687 2.09%

4363 13.25%

327 0.99%

12272 37.28%

32920 100.00%

استیراد 
%0.29شخصي

استیراد مستخدم
65.42%

 

نسبة المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

تشمل المركبات التي تم تسجیلھا للمرة االولى خالل العام * 

الغائھا رسمًا خالل العام 

 توزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب مدیریة الترخیص

بخصوص المركبات المسجلة في مدیریات الترخیص فقد احتلت أعلى نسبة تسجیل في مدیریة رام اهللا  حیث  

من مجمل المركبات المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة خالل العام %  37.28بلغت 

، اما أقل نسبة تسجیل فكانت في مدیریة ابو دیس% 13.25

كبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام المر
 مدیریة الترخیص

 أبو دیس 

 أریحا 

 الخلیل 

 بیت لحم 

 جنین 

 دورا 

 سلفیت 

 طوباس 

 طولكرم

 قلقیلیة

 نابلس 

 یطا 

 رام اهللا  

Grand Total 

 

 



 

 حسب مدیریة الترخیص

  

من مجمل المركبات % 39.55أعلى نسبة تسجل مركبات  حیث بلغت 

، اما % 17.8بنسبة  2017، تلیھا المركبات التي سنة انتاجھا 

فقط وھي غالبأ مركبات محولة من %  5

  حسب سنة انتاج المركبة

 النسبة المؤویة

4.90%  

11.11% 

39.55% 

14.73% 

11.90% 

17.81% 

100.00% 

0.99%

37.28%
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  سنة االنتاجتوزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب 

أعلى نسبة تسجل مركبات  حیث بلغت  2014شكلت المركبات التي سنة انتاجھا 

، تلیھا المركبات التي سنة انتاجھا 2017المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة خالل العام 

5ة تسجیل حیث بلغت حوالي كان لھا اقل نسب 2012المركبات التي سنة انتاجھا 

حسب سنة انتاج المركبة 2017المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

 العدد

1612  

3658 

13020 

4849 

3917 

5864 

32920 

0.66%

0.88%

12.90%

7.80%

12.57

3.24%
1.41%

1.08%
5.86%2.09%

13.25%

 

نسبة المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

  

  توزیع المركبات المسجلة تسجیل اولي حسب

شكلت المركبات التي سنة انتاجھا 

المسجلة الول مرة في الضفة الغربیة خالل العام 

المركبات التي سنة انتاجھا 

 .الجانب االخر 

المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

 سنة االنتاج

 2012فما دون 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Grand Total 

  

 

57%

%

دیسأبو

أریحا

الخلیل

لحمبیت

جنین

دورا

سلفیت

طوباس

طولكرم

قلقیلیة

نابلس

یطا

هللارام



 

  حسب سنة انتاج المركبة

  

  ر    ماھر منصو                                                       

 االدارة العامة للشؤون القانونیة/مستشار قانوني 

 نحو األسراع في تبني ُنظم النقل الذكیة

والفعال في تعتبر التقنیات التكنولوجیة الحدیثة ذات بصمة ھامة في التطور الُمحدث على حیاة البشر لدورھا الھام 

إحداث نقلة نوعیة في شتى مناحي الحیاة اذ أصبحت تستخدم في جمیع مجاالت الحیاة العملیة ونشاھدھا تدخل في كل مناحي 

الحیاة، ویوما بعد یوم یزداد اعتمادنا على التقنیة سواء من خالل وسائل التواصل بمختلف انواعھا أو من خالل تقنیات 

الجویة، وعلیھ اصبح لزاما على صانعي السیاسات العامة اللحاق بركب ھذه التطورات التقنیة 

لما لھا من اثار اقتصادیة واجتماعیة وتنافسیة من شأنھا احداث الفارق في حیاة المواطنین وتقدیم خدمة عامة تحقق الراحة 

14.73%

11.90%

17.
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 زاوية المقاالت

 

                                                       

مستشار قانوني 

 

نحو األسراع في تبني ُنظم النقل الذكیة

تعتبر التقنیات التكنولوجیة الحدیثة ذات بصمة ھامة في التطور الُمحدث على حیاة البشر لدورھا الھام 

إحداث نقلة نوعیة في شتى مناحي الحیاة اذ أصبحت تستخدم في جمیع مجاالت الحیاة العملیة ونشاھدھا تدخل في كل مناحي 

الحیاة، ویوما بعد یوم یزداد اعتمادنا على التقنیة سواء من خالل وسائل التواصل بمختلف انواعھا أو من خالل تقنیات 

الجویة، وعلیھ اصبح لزاما على صانعي السیاسات العامة اللحاق بركب ھذه التطورات التقنیة المواصالت البریة والبحریة و

لما لھا من اثار اقتصادیة واجتماعیة وتنافسیة من شأنھا احداث الفارق في حیاة المواطنین وتقدیم خدمة عامة تحقق الراحة 

 .والتسھیل والرفاھیة لمتلقي الخدمات العامة

4.90%
11.11%

39.55%

.81%
دون 2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

نسبة المركبات المسجلة تسجیل اولي في الضفة الغربیة عام 

  

  

  

تعتبر التقنیات التكنولوجیة الحدیثة ذات بصمة ھامة في التطور الُمحدث على حیاة البشر لدورھا الھام 

إحداث نقلة نوعیة في شتى مناحي الحیاة اذ أصبحت تستخدم في جمیع مجاالت الحیاة العملیة ونشاھدھا تدخل في كل مناحي 

الحیاة، ویوما بعد یوم یزداد اعتمادنا على التقنیة سواء من خالل وسائل التواصل بمختلف انواعھا أو من خالل تقنیات 

المواصالت البریة والبحریة و

لما لھا من اثار اقتصادیة واجتماعیة وتنافسیة من شأنھا احداث الفارق في حیاة المواطنین وتقدیم خدمة عامة تحقق الراحة 

والتسھیل والرفاھیة لمتلقي الخدمات العامة

 

  

دونفما
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  الذكیة مفھوم نظم النقل

تعرف نظم النقل الذكیة بأنھا إستخدام التقنیات الحدیثة بشتى صنوفھا وانواعھا كما ھو الحال بأجھزة الحاسوب، 

اإللكترونیات، اإلتصاالت وتطبیقاتھا المختلفة، وأنظمة التحكم التقنیة وادخالھا في منظومة النقل العام والنقل البري على 

فقري للنقل في فلسطین خاصة وان من شان ذلك أن یشكل واجھة مانعة للعدید من التحدیات وجھ التحدید باعتباره العمود ال

التي تواجھ النقل البري وستشكل بالنتیجة رافعة لتحسین مستویات السالمة واإلنتاجیة والحركة العامة باعتبار ان الحق في 

  .نسانالحركة والتنقل بیسر وسھولة من الحقوق الدستوریة اللیصقة بحقوق اال

إن السیاسات العامة للدول عادة ما تبنى وفقا لعدید من االعتبارات االقتصادیة واالجتماعیة والتنافسیة ووفقًا للسبل 

المثلى في ادارة المرفق العام ذلك أن التلكؤ واإلبطاء في تبني سیاسات ذات صبغة حدیثة ومتطورة من شأنھ ادراج الدول في 

 تحاول اللحاق بركب التطور والحداثة، كما وأن االسراع في تبني نظم النقل الذكیة من شأنھ مصاف الدول المتأخرة التي ال

أن یساعد على توفیر طاقة إستیعابیة أكبر وبكفاءة أعلى دون اإلعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل جدیدة وھو مفھوم 

ساب متدنى للتكلفة ، أن الجمع بین نظم النقل الذكیة اقتصادي من شأنھ تحقیق الكفاءة والفاعلیة في إدرة مرفق المرور وبح

واإلنشاءات الجدیدة قادر أیضًا على إستیعاب النمو المروري المستقبلي مما یستلزم تجھیز مرفق المرور وفقًا لتلك الفرضیة 

  .المتحققة الوقوع

شاء نظم متقدمة إلدارة مرفق إن من شأن تبني نظم النقل من قبل الدولة الفلسطینیة ان یحدث فارقا ھاما في ان 

المرور ویوفر الضوابط الكفیلة بتنظیم ھذا المرفق ناھیك عن توفیر نظم متقدمة لمعلومات المسافرین وحجمھم وعددھم 

ومسارات تنقلھم االمر الذي سیوفر دالالت وارقام إحصائیة ذات قیمة جوھریة ستساعد بال ریب في التخطیط السلیم من قبل 

المواصالت وسیعظم امتالك ھذا الرقم االحصائي وما سیتبعھ من تخطیط سلیم من القیمة المضافة الستخدام وزارة النقل و

ھذه النظم، كما وسیوفر تبني التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة معلومات عن العملیات الخاصة بالمركبات التجاریة وحركة 

فاعلیة ، كما وأن منِ شأن ھذه النظم الحدیثة أن توفر سبیال معقوال االقتصاد الوطني وبأسطول النقل العام وادارتھ بكفاءة و

للتحكم بالمركبة وسالمتھا االمر الذي سیتیح لجھة االختصاص القانوني ممثلة بسلطة الترخیص من مراقبة المركبات 

تمكن من ایقاع عقوبة ومراقبة سرعتھا ومخالفتھا النظمة وقواعد السیر على الطریق وصوًال لتقنیات طموحة تتمثل في ال

الحجز الذكي على المركبات المخالفة لنظام الحجز االداري للمركبات والدراجات الناریة كنظام قانوني حدیث صدر حدیثا 

 .ویستجیب بشكل الفت لتقنیات النقل الذكي

  

  :أھمیة نظم النقل الذكیة لتحقیق إستراتیجیة وزارة النقل والمواصالت 

نظم النقل الذكي یتمثل ویتجلى من خالل الغایات المرجوة من تطبیق مثل ھكذا نظم والتي  ن أھمیة التوجھ لتبنيإ

من شأنھا أن تعمل على زیادة الكفاءة التشغیلیة لنظام النقل وزیادة سعتھ وكل ذلك سوف یتأتى عبر دراسات علمیة ستظھر 

األسمى من تطبیق ھذه االنظمة ھو تحسین مستویات  الفارق الملوس ما قبل وبعد ھذا التبني لھذه النظم ، كما وأن الغایة

الحركة والراحة للمسافرین وھي مسألة مرتبطة باالساس بوجود اي ادارة عامة تسعى لتقدیم افضل الخدمات لمواطنینھا 

ولزوارھا وللمتنقلین عبر اراضیھا باعتبار ان من شان ذلك ان یعكس الوجھ الحضاري للدول وكل ذلك عبر توقع رفع 

ستوى السالمة المروریة وربطھا بتقنیات حدیثة وامنة وعلى نحو یعمل بطریقة من شأنھا تخفیض إستھالك الطاقة والحد م

من اآلثار البیئیة السلبیة قدر االمكان ووفق افضل المعاییر واالسس الدولیة الحدیثة مما سیؤثر بال ریب ایجابًا على تحسین 

  .بھا نحو االفضل من تشجیع االستثمار في قطاع النقل سواء أكان اسثمارًا محلیا او دولیًا اإلنتاجیة اإلقتصادیة للدولة والرقى

  التحدیات والعقبات

إن القراءة البسیطة لتاریخ الدول والشعوب تثبت عادة التوجھ الى تشكیل جبھة ممانعة الي فكر جدید والي 

ممانعة لھ على أقل تقدیر وھو ما یقتضي منا جمیعا العمل على مبادرات جدیدة فھي اذن فریضة الحیاة الرافضة للتجدید أو ال
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نشر الفوائد المرجوة من استخدام التقنیات الحدیثة في وسائل ومنظومة النقل عموما والنقل البري خصوصا ذلك وان حجم 

ب الفلسطیني من اللحاق ھذه المقاومة نعتقد بانھا ستكون محدودة االثر لما نلمسھ من رغبة اجتماعیة جارفة لدى اوساط الشع

 .بركب التطور التكنولوجي ومواكبتھ بوتیرة إیجابیة نظن أنھا مشھودة وواضحة المعالم

إن نظم النقل الذكیة ھي نظم كبیرة وتتضمن قواعد علمیة وفنیة متخصصة من تكنولوجیا المعلومات، ولضمان 

ة منھجیة ومخطط لھا حیث ال یمكن نجاح تطبیق نظم النقل التطبیق الناجح لنظم النقل الذكیة یتوجب أن یكون تطبیقھا بصور

الذكیة على مستوى الوطن إال من خالل إشراك كافة األطراف الشریكة لوزارة النقل والمواصالت من القطاعین العام 

ؤخرًا والخاص، وكذلك المؤسسات البحثیة والتقنیة المتخصصة كالجامعات ومراكز االبحاث ، وعلیھ فقد قامت الوزارة م

برفع مقترح متكامل بشأن ضرورة اعتماد نظم النقل الذكیة لمجلس الوزراء وقد تضمن المقترح تشكیل فریق وطني من قبل 

مجلس الوزراء إلعداد خطة إستراتیجیة وطنیة لنظم النقل الذكیة متمنین النجاح والتوفیق لمجلس الوزراء الموقر في إعداد 

لشركاء وتبنى نظام قانوني یتبنى نظم النقل الذكي بصورة شمولیة تحقق الغایة واالھداف خطة إستراتیجیة شمولیة من جمیع ا

 . المرجوة من تطبیقھ باعتبار ان كل نظام وكل جھد في اي مجال یعتبر لبنة من لبنات بناء دولة المؤسسات الوطنیة

 

  ادارة المخاطر وترتیبات الرقابة الداخلیة

  

  أنور عبد الجابر .أ

  وحدة الرقابة الداخلیة رئیس

  

  

القبول ، النقل ( مما ال شك فیھ ان ھناك اھتماما متزایدا بالمخاطر لالدارة السلیمة والتي تستجیب لھا بشكل مناسب 

  .والتي ھي من الموضوعات المھمة والتي تساعد في تحقیق اھداف الدائرة او المؤسسة ) ، االنھاء او التعامل 

  ادارة المخاطر

المحتمل ان تسبب االحداث او الظروف غیر المتوقعة ارباكا للدائرة الحكومیة او المؤسسة ، لذا البد من فھم من 

المخاطر المحیطة والسیطرة قدر االمكان على مستقبل الدائرة والمؤسسة من خالل الفھم والتقدیر للمخاطر الحالیة والتي قد 

  .المؤسسة القبول بھا / حال قررت الدائرة  تنشأ ، ومستوى ھذه المخاطر وكیفیة ادارتھا في

ان ادارة المخاطر عملیة تھدف الى معرفة وتحدید وتقییم والتحكم في والسیطرة على ایة احداث او مواقف محتملة 

، بحیث یتم التوصل الى تأكید معقول بشأن تحقیق اھداف الدائرة او المؤسسة ، من خالل العناصر المكونة الدارة المخاطر 

  :ي وھ

البیئة الرقابیة ، تحدید االھداف ، تعریف االحداث ، تقییم المخاطر ، االستجابة للمخاطر ، االنشطة الرقابیة ، ( 

  )المعلومات واالتصال والمراقبة 

  التدقیق الداخلي المبني على المخاطر 

طر بحیث تمكن مھمة التدقیق المؤسسة باالطار العام الدارة المخا/ ھو منھجیة تربط التدقیق الداخلي في الدائرة 

من توفیر تأكیدات لرئیس الدائرة او المؤسسة واالدارة العلیا حول فعالیة عملیات ادارة المخاطر بما یتفق مع استعداد االدارة 

  .لتقبل المخاطر وان المخاطر یتم ادارتھا ضمن الحدود المقبولة 
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على االدارة العلیا القیام بدورھا في ادارة المخاطر ومن اجل ان یكون التدقیق المبني على المخاطر فعال یجب 

  :بفاعلیة ، ولمساعدة االدارة القیام بدورھا ھناك اربعة ادوار محتملة للتدقیق الداخلي 

  تقدیم تأكید ان االجراءات والعملیات المستخدمة لتحدید المخاطر تعمل بشكل فعال. 

 ب االولویة تقدیم تأكیدا حول كفایة تقییم وترتیب المخاطر حس. 

  المؤسسة / تقییم عملیات ادارة المخاطر من قبل االدارة التنفیذیة ومدى توافقھا مع سیاسة الدائرة الحكومیة

 .المتعلقة بادارة المخاطر 

  مراجعة المخاطر الرئیسیة التي تم تحدیدھا ومدى فعالیة ترتیبات الرقابة الداخلیة. 

  بني على المخاطر المناھج المتعارف علیھا في التدقیق الم

  :یوجد منھجان معترف بھما دولیا وھما 

تعد مسؤولیة تقدیم تأكیدات النقلة االساسیة من االسلوب التقلیدي الذي یركز على  :الدور التأكیدي للمدقق   . أ

 ؟)) كیف تتأكد من ان الضوابط تعمل (( الى )) أي الضوابط تعمل (( 

بمساعدة االدارة في تحدید وتقییم المخاطر ، وتقدیم النصائح  وھو قیام المدقق :الدور االستشاري للمدقق   . ب

 .حول االستجابة لھذه المخاطر 

 

  ترتیبات الرقابة الداخلیة

ترتیبات الرقابة الداخلیة ھي عملیة متكاملة تقوم بھا االدارة وموظفي الدائرة الحكومیة او المؤسسة اثناء تأدیتھم 

  .الدائرة الحكومیة یتم تحقیقھا لمھامھم بحیث توفر ضمانا معقوال بأن 

ان الرقابة الداخلیة لیست حدثا او ظرفا یحدث لمرة واحدة ، ولكنھا سلسلة من االجراءات التي تتخلل انشطة ومھام 

الدائرة الحكومیة وتحدث باستمرار خالل العملیات التشغیلیة وتنتشر وتتأصل في الطریقة التي تعمل بھا االدارة ، كما ان 

رقابة الداخلیة في ھیكل الدائرة لھ تداعیات ھامة باحتواء التكالیف ، حیث ان اضافة اجراء رقابي جدید یضیف تغلغل ال

تكالیف جدیدة ، وبالتالي یمكن لالدارة تجنب تكالیف اجراءات وتكالیف ال داعي لھا ، وذلك بالتركیز على العملیات التشغیلیة 

  .االنشطة التشغیلیة ومساھمتھا في دور رقابي فاعل ومتكامل مع 

المعھد ( كما ان العدید من الجھات الدولیة واللجان تناولت مفھوم الرقابة الداخلیة ومنھا لجنة المنظمات الراعیة 

االمریكي للمحاسبة القانونیة العامة ، ورابطة المحاسبة االمریكیة ، ومعھد المالیین التنفیذیین ، ومعھد المدققین الداخلیین ، 

حیث حدد ھذا التقریر " اطار عمل موحد  –الرقابة الداخلیة " والتي اصدرت تقریر بعنوان ) الوطنیة للمحاسبین والرابطة 

: (( وناقش خمسة عناصر ذات عالقة مترابطة وھي العناصر االساسیة ألي رقابة داخلیة فاعلة وكفؤة ، وھذه العناصر ھي 

، واالمر االساس الذي یجب )) قابة ، والمعلومات واالتصاالت ، والمراقبة البیئة الرقابیة ، وتقییم المخاطر ، ونشاطات الر

  . ذكره ھنا ان التقریر ال یضع مسؤولیة الرقابة الداخلیة وترتیباتھا على المدقق وانما على االدارة بكافة مستویاتھا 

الحكومیة وھي التي یتم تطبیقھا من و بالتالي یتم تكییف الرقابة الداخلیة لتحقیق سلسلة من االھداف العامة للدائرة 

  :خالل العدید من االھداف الفرعیة والوظائف والعملیات واالنشطة التشغیلیة وھي كما یلي 

 .تنفیذ العملیات واالنشطة التشغیلیة بشكل نظامي واخالقي واقتصادي وفعال وكفؤ ومؤثر  . أ

 .تحقیق المساءلة االداریة   . ب

 .مة والتعلیمات والقرارات المعمول بھا االلتزام بالقوانین واللوائح واالنظ  . ت

 .حمایة االصول والممتلكات من الخسارة والفقد وسوء االستغالل والتالعب والمخالفات   . ث

وعلیھ فـان العالقة بین ادارة المخاطر وترتیبات الرقابة الداخلیة عالقة قویة باعتبار ادارة المخاطر تطورا طبیعیا 

ى معظم الجھات الى التطبیق الكامل لنموذج الرقابة الداخلیة قبل تنفیذ المفاھیم الكامنة في لنموذج الرقابة الداخلیة ، وتسع
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ادارة المخاطر ، كما وتعتبر ترتیبات الرقابة الداخلیة جزء ال یتجزأ من ادارة المخاطر ، ویشمل اطار عمل ادارة المخاطر 

  :الرقابة الداخلیة في عدد من المجاالت اھمھا الرقابة الداخلیة ، ویتجاوز نموذج ادارة المخاطر وترتیبات 

  التوسع في فئات االھداف ، واشتمالھ على تقاریر اكثر اكتماال ومعلومات غیر مالیة ، ووجود االھداف

 االستراتیجیة 

  توسع عناصر تقییم المخاطر وتقدیم مفاھیم مختلفة للمخاطر ، مثل مخاطر قابلیة التعرض للخسائر وتحمل

 . االستجابة للمخاطر المخاطر ، و

  

  تسھیل تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع النقل والمواصالت
  

  
  عبیر الشوا                                                        

 رئیس وحدة النوع االجتماعي                                                               

 

لتسھیل التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وضمن رؤیة وسیاسات الوزارة واستراتیجیة عملھا في إطار المساعدة 

قامت وزارة المواصالت بالعمل على إدخال مساق تعلیمي ضمن مساق اآلداب والسلوكیات في الدورات االستكمالیة لسائقي 

  .قة وأدواتھم المساعدةع األشخاص ذوي اإلعاالمركبات العمومیة، یتضمن المھارت العملیة والتقنیة في سلوكیات التعامل م

كما تم تطویر المادة التدریبیة للسائقین بالتعاون مع شركاء الوزارة لنشر الوعي بین السائقین وتدریبھم على كیفیة 

التعاطي والتعامل مع الشخص ذو اإلعاقة عند استخدام المواصالت العامة ویتضمن تعلیمات لسائقي الحافالت والمركبات 

ویتم التأكید للسائق أن مساعدتھ للشخص محدود . العمومیة بخصوص التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة كل حسب اعاقتھ

  . القدرات إلزامیة من أجل تمكین كل مسافر من الوصول لھدفھ وأنھ من حقھ االندماج والتواصل والتعامل مع المجتمع

لوسائل المعینة على التنقل لدعم جمیع الجوانب المتعلقة بتنقل وفیما یتعلق بمدى توفر األجھزة والتكنولوجیات وا

األشخاص ذوي اإلعاقة؛ من خالل اإلدارة العامة للشؤون الفنیة یتم اصدار التعامیم بالخطوات الالزمة لتعدیل مركبة 

من الھیئات التابعة  وھو-وفي اطار تحقیق المواءمة العامة، یقوم مجلس المروراألعلى . لمواءمتھا لألشخاص ذوي اإلعاقة

بتطویر التشریعات وھندسة  2009للعام )  16( بحسب نظام المجلس االعلى للمرور رقم  - لوزارة النقل والمواصالت

اضافة الى اقتراح الحلول الناجعة لكل ما یطرأ من مستجدات في مجال .الطرق بما یتناسب مع المعاییر الدولیة والمحلیة

السالمة المروریة، واعتماد استراتیجیة شاملة للسالمة المروریة من خالل رسم السیاسات والخطط في مجال الھندسة 

ومراقبة تنفیذھا والعمل مع كافة الشركاء على إیجاد مواقف خاصة بھم ضمن كافة المشاریع القائمة والسالمة المروریة 

  . والمستحدثة وقید التنفیذ، ووضع شاخصات تدل على ھذه المواقف

والعمل على وضع منحدر في كافة المؤسسات من مدارس وجامعات وشركات ومؤسسات ومراكز خدمات حیث 

( وعلیھ یسعى قطاع النقل والمواصالت الى تحقیق المواءمة لصالح  .الجدیدة اال وفقا لھذه الشروط لن یتم ترخیص المباني

لتحقیق بیئة مناسبة تضمن لذوي اإلعاقة سھولة ) ذوي اإلعاقة والمسنین والنساء اللواتي  بحوزتھن عربات األطفال

  .مةواستقاللیة في الحركة واالستخدام واالستعمال لكافة األماكن العا
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  ادارة المیاه العادمة في المطارات

  

  ناصر ابو شربك .م

  رئیس سلطة الطیران

  

و الیوم و بعد ان . ظل الطیران و على مدى عصور كثیرة حلما یراود االنسان و یسكن خیالھ و یتحدى قدراتھ

السماء مكتظة بالطائرات و اصبح الطیران ھو اھم وسیلة لتنقل البشر بین شرق االرض و مغربھا و بعد ان اصبحت 

و كذلك تبذل الجھود الجبارة . اصبحت المطارات من اھم المنشآت التي تستثمر فیھا الدول مبالغ ضخمة من مقدراتھا الوطنیة

الدارة ھذه المنشآت و حتى فیما یتعلق بأدق التفاصیل، و لعل االدارة البیئیة في المطارات و خاصة ادارة المیاه العادمة و 

  .لفات باتت من اھم مجاالت االدارة التي یتم التركیز علیھا و بشكل متصاعدالمخ

و بالرغم من ان المطارات ال تصنف بالعادة على انھا من المنشآت الصناعیة اال ان العملیات الیومیة في المطارات 

و كذلك عملیات اذابة الجلید ) یةخاصة اعمال الطالء و الصیانة المعدن(مثل حركة الطائرات و تزویدھا بالوقود و صیانتھا 

  .عن المدارج و صیانة المركبات االرضیة جمیعھا مصادر للنفایات الصناعیة في المطارات

  یمكن تصنیف النفایات في المطارات الى ثالثة اقسام

 المیاه العادمة .1

 النفایات الخطرة .2

 النفایات غیر الخطرة .3

ھي مخلفات سائلة او میاه تأثرت نوعیتھا نتیجة التأثیر البشري علیھا و قد تحتوي على مجموعة واسعة من :  المیاه العادمة

و تنتج المیاه العادمة في المطارات باالضافة للمصادر الصناعیة  اثناء غسیل الطائرات و . الملوثات المحتملة و بتراكیز محتلفة

  ناتجة عن االستخدامات البشریةالمركبات االرضیة و میاه الصرف الصحي ال

اما میاه االمطار فإنھ یجب الحرص و بشدة على عدم اختالطھا بالملوثات الصناعیة و خاصة مزیالت التجمد حتى 

  .ال یتم تصنیفھا كمیاه عادمة

  معالجة المیاه العادمة

المعالجة داخل ( بالمطاریتم معالجة المیاه العادمة الناتجة عن المطارات عن طریق انشاء محطات تنقیة خاصة 

، و االفضل ان تكون المعالجة ضمن )المعالجة خارج الموقع(او عن طریق نقلھا الى محطات تنقیة بعیدة عن المطار) الموقع

بالعادة تكون المطارات بعیدة عن التجمعات السكنیة، و نقل المیاه العادمة الى محطات التنقیة ( محطة تنقیة داخل الموقع 

و یمكن تلخیص مراحل التنقیة ) اء شبكات صرف خاصة تكون تكلفتھا اعلى بكثیر من تكلفة انشاء المحطةسیتطلب انش

  حسب االتي

و تتم من خالل تصفیة المیاه العادمة بطرق میكانیكیة الزالة العوالق  )الغربلة(ما قبل المعالجة او المعالجة التمھیدیة  .1

 ن الطافیةالكبیرة و من ثم االحواض الخاصة بكشط الدھو

و تتم من خالل ترسیب المواد العضویة العالقة في احواض الترسیب االولیة و ذلك باضافة مواد  المعالجة االولیة .2

 .كیمیائیة تتحد مع المواد العضویة و تزید من كثافتھا لتترسب بسھولة

 ئبة و المواد الغرویةو تتم من خالل العملیات البیولوجیة الزالة المواد العضویة الذا المعالجة الثانویة .3

 حیث یتم في ھذه المرحلة التخلص من مركبات النیتروجین و الفسفور و المعادن الثقیلة المعالجة المتقدمة .4
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حیث یتم في ھذه المرحلة تعقیم المیاه بالكلور و من ثم باالشعة فوق البنفسجیة و ذلك لضمان عدم تكاثر  التعقیم .5

 البكتیریا

  معالجة میاه االمطار

  :عالجة میاه االمطار ابسط بكثیر من معالجة المیاه العادمة و یمكن تلخیصھا في ثالثة مراحلان م

 الغربلة .1

 الترسیب .2

سم و ذلك لتنقیة الماء 150حیث تمر المیاه عبر فالتر رملیة فیھا طبقات من الرمل یصل سمكھا الى حوالي  الفلترة .3

 اء صافمن ایة جزیئات عالقة و تكون النتیجة ھي الحصول على م

  اعادة استخدام المیاه المعالجة في المطار

ان منطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا بشكل عام و العالم العربي بشكل خاص تعاني من نقص كبیر في مصادر 

دة من ھنا تأتي االھمیة الكبیرة العا. من المیاه العذبة في ھذه المناطق تستخدم في الزراعة% 87المیاه العذبة و اكثر من 

استخدام المیاه المعالجة ، فباالضافة الى القیمة االقتصادیة العادة االستخدام فإن االثر االنساني و البیئي العادة االستخدام اھم 

بكثیر، حیث انھ یتیح فرصا اكبر الستخدام مصادر المیاه في مجاالت اخرى و زیادة حصة الفرد من ھذه المصادر االمر 

  .افة مجاالت الحیاة و خاصة صحة الفرد و المجتمعالذي ینعكس ایجابا على ك

  :و یمكن ان یتم استخدام المیاه المعالجة في المطارات في المجاالت التالیة

 غسیل الطائرات و المركبات االرضیة .1

 تنظیف مرافق المطار المختلفة .2

 تنظیف الحمامات و المرافق الصحیة .3

 ري المساحات الخضراء في المطارات .4

 الخرسانیة التي تستحدم في اعمال البناء و التطویر داخل المطاراعداد الخلطات  .5

 .اعادة تغذیة المیاه الجوفیة و ھذه العملیة تزید من موثوقیة استخدام المیاه المعالجة خاصة في البالد االسالمیة .6

صحیا و لھ منافع ان معالجة المیاه العادمة و میاه االمطار و اعادة استخدامھا ھو امر في غایة االھمیة بیئیا و 

و العامل االساسي . اقتصادیة واضحة و جلیة و ال بد من ان تكون ھذه السیاسة معتمدة في كافة المطارات و المنشآت الجویة

الذي یضمن نجاح ھذه السیاسة ھو وضع مخطط اداري شامل لكافة المراحل بدءا من التجمیع و المعالجة و انتھاء بخطة 

 .اعادة االستعمال
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  دور نظم المعلومات الجغرافیة في حسن ادارة المرور في الطرق الطویلة
 

  

  منذر خالد ابو خضر : اعداد                                                                                        

 (GIS)مدیر دائرة نظم المعلومات الجغرافیة                                                                           

 

  فوائد نظام المعلومات الجغرافیة بالطرق الخارجیة

والتنفیذ لعل احد اھم العناصر التي ستضمن التطویر للطرق ویزید من كفاءة التخطیط وحسن التنظیم والتصمیم 

ومن ثم متابعة التشغیل والمراقبة ھي تفعیل نظم المعلومات الجغرافیة في قطاعات العنایة بالطرق الطویلة وتفعلیھا في 

  .مجاالت  المرور والسالمة واالمن 

  :منھا ما یلي  ھنالك ادوار وفوائد كثیرة یمكن ان توفرھا نظم المعلومات للطرق السریعة ونوجز

الكثافة المروریة في الطرق الرئیسیة وتتم من خالل الرصد المیداني لحركة المركبات وتسجیل ساعات معرفة اماكن  -1
 .الذروة وتقسیم الطرق الى مستویات حسب نتائج الرصد المیداني

 وتتم من خالل وجود قاعدة بیانات جغرافیة متكاملة تتضمن جمیع. معرفة كیفیة تقلیل الزحام في اماكن الطرق الكثیفة  -2
معلومات الطرق مثل عرض الطریق عدد المسارات مداخل ومخارج المدن المرتبطة بالطرق وغیرھا من معلومات 

 .التي تضمن تقلیل الزحام وتسھم في ادارة وعملیة تحویل المركبات من طریق الخر 
ثافة السكانیة في تخطیط وضع محطات القطارات حسب الكثافة السكانیة في المدینة وتتم اعتمادا على احصاءات الك -3

المدن لبیان افضل لوجود محطة القطار والتي تخدم اكبر عدد ممكن من السكان وھذا تسھم فیة نظم المعلومات 
 .الجغرافیة بشكل متمیز من خالل قواعد بیانات االستخدمات االرضیة وتصنیفاتھا 

ور المركبات والشاحنات ووجھتھا نظرا اقتراحات انشاء جسور وانفاق  وتتم بناء على دراسات عن اماكن واوقات عب -4
لالختالف الكبیر بین سرعة المركبات والشاحنات وتالفیا لوقوع الحوادث فمن الممكن تخصیص بعض الجسور 

 .واالنفاق لمرور الشاحنات فقط 
اني احالل بعض الطرق الضیقة باخرى اوسع واكثر استیعاب  وھذا یتم من خالل االعتماد على عملیات الرصد المید -5

لعدد من المركبات ومقارنتھا مع عرض الطریق وعددالمسارات ومن خالل التحلیل یمكن الوصول الى معادلة تقضي 
 .بتحویل بعض الطرق الضیقة الى طرق اوسع او توسعة الطریق 

 .تكوین شبكة طرق دائریة في المدینة وھذة الطریقة تربط المدینة باالحیاء الطرفیة والمدن االخرى  -6
 .التوصیات المقترحة في الطرق والتي یمكن امداد الجھات االمنیة بھا تعمیم  -7
الربط بین الطرق وكمیة الحوادث المروریة الحاصلة ومعالجة ذلك في المستقبل  وتتم من خالل اصدار نشرات  -8

 توعویة او عن طریق لوحات ارشادیة بضرورة تھدئة السرعة
ث التصنیف والترقیم  وتتم من خالل وجود معلومات نظام جغرافي ترقیم الطرق في المدینة ومعرفة درجتھا من حی -9

 .معلوماتي  مما یساعد المختصین على معرفة وصف اسم الطریق للتبلیغ عن اي حادث
التوصیات لكافة الخدمات التجاریة واالمنیة والسیاحة االخرى لمعرفة الطرق االفضل كال بحسب اھتمامة وتتم من  -10

ات جغرافیة تمثل مسارات الطرق ومعلوماتھا الوصفیة ونقاط المعالم لتنفیذ عملیة الربط مع خالل امتالك قاعدة بیان
 .االنظمة االخرى مثل الدفاع المدني او امن الطرق وغیرھا 

انتاج خرائط ثالثیة االبعاد للتضاریس دور كبیر النقل والسالمة المروریة  حیث انھا تعطي مناسیب وارتفاعات اي  -11
ستخدم باالسفسار عنھا وتفید ھذة الخاصیة بالتنبؤ بمدى تاثیر الطرق الرئیسیة بالكوارث الطبیعیة مثل نقطة یقوم الم

 .السیول والفیاضانات
حساب االطوال الحقیقیة للطرق لتقدیر تكلفة الزفتة واالرصفة واالنارة عند الحاجة لعمل صیانة الي جزء من الطرق   -12

رافیة محدثة ومرتبطة مع المقاولین واالستشاریین لتحدیث بیانات الطرق وذلك وتتم من خالل امتالك قاعدة بیانات جغ
 .لمتابعة اعمال الصیانة بشكل دوري 
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عملیات البحث المكاني عن الخدمات ومثال ذلك خدمة امن الطریق بالبحث عن جمیع المراكز االمنیة التي تبعد مسافة  -13
 .كم من تقاطع معین  10محددة مثال ال تزید على 

یان معلومات الطریق الواحد والتي قد تختلف معلوماتة الوصفیة من جزء الخر على نفس الطریق وایضا یمكن ھذا ب -14
التطبیق عند ضغط على اي جزء من الطریق من معرفة المسافة المقطوعة والمسافة المتبقیة باالضافة الى المعلومات 

 .الوصفیة االخرى 
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 حقك وحق الوطن: الطریق 

  

  رأفت الظاھر 

  مدیریة قلقیلیةمدیر 

  ماجستیر دراسات اوروبیة 

  دبلوم متخصص في النقل الدولي

  :تعریف وتقدیم 

الطریق ھو جزء من الفضاء او ھو مسار معین ُیستخدم للتنقل والنقل من قبل االفراد والعربات واالالت ذات 

المحركات المختلفة، وُیعرف لغة بانھ السبیل، وتعرف اصطالحا بانھ النافذ او الواسع والضیق والعام او الخاص واستخدم 

بالفنیقین واالغریق والرومان وصوال لعصر االسالم الذي شدد كما ھو  البشر الطرق في تنقالتھم منذ االنسان االول مرورًا

القانون الحدیث على ضرورة اعطاء الطریق حقھ وضرورة المحافظة على نظافتھ ورفع االذى عنھ وعدم االعتداء علیھ ألنھ 

لمختلف المجتمعات وھي  ان الطرق ھي نواة االزدھار والرقي"وھذا یقودنا الى القول . عام یستفید منھ كل بني البشر

  ". االساس الداعم للنمو االقتصادي والعمراني ، انھا ثروة في الحاضر والمستقبل

وتختلف الطرق بتسمیاتھا واستخدامتھا وتصنیفاتھا، فمنھا طرق معبدة، ویقسم ھذا النوع لمجموعة من الطرق 

یف االمان المركزي والطرق البلدیة والفرعیة وصوال فمنھا الطرق الدولیة العابرة والسریعة التي یفصل بین مساراتھا رص

فھي طرق تقع في مناطق زراعیة خارج ما یسمى ) زراعیة(اما النوع الثاني فھو الطرق غیر المعبدة . الى الشارع والزقاق

سافات طویلة بالمخططات الھیكلیة للتجمعات السكانیة وھي التي تربط التجمع السكاني باألراضي الزراعیة وتشكل اطوالھا م

في فلسطین ومنھا ما یستخدم بصعوبة بسبب المستوطنات او جدار الضم والتوسع او بسبب قطع أوصالھا بالحواجز والطرق 

االلتفافیة أو التضاریس الجغرافیة وھذه تحتاج لمزید من الجھد والعمل التعاوني بین مختلف الجھات الفلسطینیة إلنشائھا 

  .الوصول لألراضي ویسھل تنقل االفراد ونقل منتجاتھم الصناعیة والزراعیة وغیرھا وفتحھا وإعدادھا بشكل ُیسھل

لقد تطورت الطرق تطورًا ملموسًا وأصبحت عالمة أساسیة في مخططات الحكومات والبلدیات ولھا أقسام 

الطرق والجسور ففي معظم دول العالم المتقدمة یخصص بند للنھوض بالبنى التحتیة وخاصة . متخصصة وموازنات كبیرة

واألنفاق بأرقام كبیرة وأحیانا یخصص نسبة معینة من إیرادات النقل على الطرق لخدمة وصیانة الطرق كما في فلسطین 

حالیًا، ھناك أسالیب حدیثة ومعاییر عالمیة . تزامنا مع مخصصات الھیئات المحلیة والمشاریع التطویریة التي تقرھا الحكومة

لطرق وتعتبر ھذه االسالیب مزیجًا من علم التخطیط والھندسة والجغرافیا وخرج مخططوھا من لتخطیط وتصمیم وتعبید ا

والزفت والتبلیط المنتظم الى تصامیم وإنشاءات تحافظ على الطریق وتزید من قوة " البسكورس"عباءة الحصى والكركار 

  . قیلة او خفیفةتحملھا واستدامتھا وسھولتھا بالرغم من تنوع استخدامھا من قبل مركبات ث

  :أنواع الطرق

وھي طرق استخدمت في التاریخ من قبل شخصیات اعتباریة ودینیة مثل طریق األنبیاء بین مكة : الطرق التاریخیة .1

 .كم والطریق الملوكي بین مصر وسائر دول بالد الشام في اسیا 410المكرمة والمدینة المنورة والذي یبلغ طولھ 

بین الصین ودول البحر ) بري وبحري(خصصة لتسھیل التجارة مثل طریق الحریر وھي طرق م: الطرق التجاریة .2

االسود ودول شمال اسیا وصوال الى البندقیة في ایطالیا والى لندن في بریطانیا ودول حوض البحر المتوسط وصوال 

 .الى مصر وشمال ووسط افریقیا حیث یربط بین الصین وستون دولة في العالم

الطرق السریعة التي ال یوجد على سطحھا اي تقاطعات وتكون ذات اطوال : وھي أقسام الطرق ومنھا: الطرق الحدیثة .3

بین المدن التي یتم استخدامھا مقابل اجور معینة اما بتذاكر ) االوتوستراد(عالیة وھي المعروفة ایضا بالطرق الذكیة 
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صیلھا مع تجدید خدمات الترخیص وأفضل مثال على ھذا النوع ھو السفرة الواحدة او یومیة او بأجور سنویة یتم تح

في امریكا بین مدینتي كالیفورنیا ونیوجرسي وھذا النوع غیر موجود في فلسطین والصنف الثاني ) 80(الطریق رقم 

التجمیع ھو الطرق الرئیسة المعروفة بشكلھا الحالي بین المدن الفلسطینیة والثالث الطرق المحلیة والرابع شوارع 

والخامس الطرق الحضریة التي توصل ضواحي وأریاف المحافظات بمراكز المدن الرئیسیة ومنھا ایضا ممرات 

  .الدراجات الھوائیة والطرق االسمنتیة كطرق الجسور واألنفاق والممرات المائیة الصناعیة

  : السالمة واألمان على الطرق 

یم وإنشاء طرق توفر عناصر السالمة المروریة والتنقل االمن لقد اجتھد علماء الھندسة والجیولوجیا في تصم

وتستطیع الصمود امام العوامل المناخیة واألحوال الجویة وتواجھ تآكل وانھیار االسفلت وحدد المھندسون نسب میالن 

الحدیدیة ونحو  الطرق ومدى انسیابیتھا وذھب علماء اخرون ولمزید من السالمة نحو تصنیع االطارات الشتویة ذات الكرات

  ) .المطبات(ضرورة انارة الشوارع وتركیب حمایات جوانب الطرق وتعدیل تصامیم مخفف السرعة على الطریق 

ان العلم الحدیث ادخل تقنیات متطورة في العبور االمن للطریق والسالمة المروریة وتعددت افكار العلماء فمنھا 

لقد اھتمت حكومات العالم ومنھا حكومة دولة فلسطین وھیئاتھا : اتمن ركزت على الطریق واخرى على المشاة والمركب

المحلیة البلدیة والقرویة في ایجاد الشواخص المروریة واشارات المرور وممرات امنة للمشاة في معظم شوارع التجمعات 

ل یلفت االنتباه والحذر السكانیة وخاصة المدن وتنوعت تصامیم تلك الممرات فمنھا المضاءة او المرسومة على الطریق بشك

في دول العالم تتم اضاءة جوانب الطرق والجسور . والتمھل عند عبور الشارع ومنھا الجسور المعلقة او حواجز االرصفة

واألنفاق ویتم تركیب اللوحات االرشادیة لتمییزھا وسرعة االستدالل على حدود الطرق ومداخلھا ومخارجھا ونقاط 

وبما ان الطرق المزدحمة . االستراحة وحتى حدود السرعات المقررة وأوقات وأنواع استخدامھا االنعطاف والدوران وأماكن

تؤثر سلبا على الصحة والبیئة وینتج عنھا الضجیج فقد اوجد الباحثون ایضا حلوال تقلل من االزعاج الصادر عن استخدام 

مستشفیات وریاض االطفال واستخدموا الجدران الطرق كالمسارات المطاطیة في بعض الشوراع القریبة من المدارس وال

نتذكر ایضا االضافات التي ادخلت على صناعة . العاكسة للصوت في مراكز المدن وخاصة للحد من أصوات القطارات

المركبات وھي لیست محور مقالنا ھذا اال ان كل المعطیات انفة الذكر مجتمعة ساھمت كثیرا في الحد من حوادث المرور 

  . ب ضحیتھا اكثر من ملیون شخص سنویا في العالم حسب تقاریر البنك الدوليالتي یذھ

وبعض الحكومات تبنت افكار العمل التطوعي بفرق من مرشدي المرور لتنظیم حركة العبور خاصة امام 

یادة الكفاءة المدارس وبعضھا ادخل التكنولوجیا إلدارة نظام النقل كأنظمة التنقل الذكي ومحددات السرعة مما ساھم في ز

التشغیلیة لألساطیل البریة والبحریة وفي مجال االدارة ایضا اوجدت الحكومات الھیئات المختصة التي تعنى بتنظیم وتسھیل 

حركة النقل والمواصالت على الطریق من مؤسسات مدنیة وأخرى شرطیة وأھلیة وفق ھیاكل مؤسساتیة ُتعنى كل منھا 

  .ا بھدف تعزیز شروط السالمة واآلمان على الطریقبوظیفة محددة حسب طبیعة اختصاصھ

  :الطرق في الحالة الفلسطینیة

یوجد في فلسطین معظم انواع الطرق انفة الذكر التاریخیة والتجاریة والحدیثة كاإلقلیمیة والرئیسیة والمحلیة 

رب وذلك بحكم موقعھا الجغرافي والداخلیة والزراعیة، وفلسطین كانت وال تزال مركز النقل والتنقل بین دول الشرق والغ

ان الطرق والممرات البریة والبحریة وجدت في فلسطین منذ عشرات االف السنین بالرغم من . وخبرة سكانھا في التجارة

تحدي الطبیعة ومحدودیة بل قلة الموارد الوطنیة الالزمة للنھوض بالمشروعات الكبرى وكذلك العقبات والمعیقات الناتجة 

ل االسرائیلي والتقسیمات االداریة لألراضي والطرقات في اتفاقیة اوسلو وبعدھا في اتفاقیة الخلیل وغیرھا من بفعل االحتال

الظروف واألسباب التي تؤول دون كفاءة ھذا القطاع كما ذكرنا في مقدمة ھذا المقال كجدار الفصل العنصري الذي قامت 

  . رات من االراضي والطرق والتجمعات السكانیة الفلسطینیةاسرائیل ببنائھ حیث صادر مئات بل االف الكیلومیت

ان خدمات البنى التحتیة ومنھا تحدیدا قطاع الطرق تشرف علیھ المؤسسات الحكومیة المختصة وفق احدث 

المعاییر العالمیة ویمتاز بالجودة ویوجد لدینا في فلسطین اطوال وانواع معقولة من الكیلومیترات تناسب عدد وحجم 
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كم من ) 27766(ما مجموعھ ) القدس، قطاع غزة، الضفة الغربیة(كبات المستخدمة للطرق حیث یوجد في فلسطین المر

كم من الطرق الزراعیة منھا ) 9450(كم من الطرق الرئیسیة  و) 657(كم من الطرق االقلیمیة و) 897: (الطرق منھا

فعل المشاریع التطویریة في قطاعات النقل والزراعة كم طرق زراعیة معبدة مع احتمالیة ارتفاع ھذا الرقم ب) 161(

  ).  وزارة النقل والمواصالت: 2016أطوال الطرق في الضفة الغربیة حسب المحافظة  للعام (والصناعة 

فان الواقع الفعلي للطرق في فلسطین یختلف عن ما ھو في معظم دول العالم وعن ما : بسبب االحتالل االسرائیلي 

خرائط حیث كثیرا ما یتم فرض االغالق ومنع الحركة والتنقل بحریة في بعض الطرق والشوارع الرابطة ھو مرسوم في ال

بین المدن والبلدات وحتى الشوارع المحلیة والداخلیة بل ویتم احیانًا وتكرارًا تخصیص بعضھا لحركة الجیش االسرائیلي 

صري والحواجز المؤقتة ال كما تسمى بالمعابر على معظم والمستوطنین ومستعمراتھم فقط وكذلك تأثیر جدار الفصل العن

وما نتج عن  2000مداخل ومخارج الطرق التي منھا ما ھو مغلق منذ القرن الماضي او على االقل منذ االنتفاضة الثانیة عام 

تكلفتھا و قلل من  اجراءات وممارسات لالحتالل االسرائیلي من ھدم وتخریب للبنى التحتیة الفلسطینیة االمر الذي زاد من

كفائتھا بل ان اعادة ترمیمھا او انشائھا من جدید عطل او جمد االنتقال للتفكیر بمشروعات تطویریة جدیدة وجعل ذلك 

  . محدودا حیث ان ترمیم وصیانة وإعادة تأھیل الطرق الرئیسة تشكل اولویة لدى الجھات المختصة 

ولي للنقل والمواصالت في فلسطین الذي انجزتھ وزارة النقل ویقودنا ما سبق ضرورة المرور على المخطط الشم

بالتعاون مع الشركاء المحلیین والدولیین والذي یعتبر المرجع االساسي لكافة الخطط والمشروعات  2016والمواصالت عام 

حجر االساس لنواة البنى والبحري والجوي ومرجعا وطنیا ودولیا بل " السككي"المستقبلیة المتعلقة بكافة انواع النقل البري و

  .التحتیة الالزمة لقیام وسیادة الدولة الفلسطینیة

ان الحكومات والھیئات المحلیة الفلسطینیة المتعاقبة والحالیة حرصت على حق الطریق فنیا واداریا وقانونیا ومالیا 

قت لم وال تتساھل مع اي اعتداء على وتقدم كل اشكال الدعم واالسناد واالنفتاح النشائھا وتطویرھا وصیانتھا وفي ذات الو

مساحتھا او مخططھا وتشجع القطاعات المختلفة والمؤسسات الدولیة على االستثمار بھا االمر الذي سوف یجعل فلسطین 

  .واحدة من اھم الدول الخادمة والرابطة بل والمركزیة في مجال النقل والمواصالت


