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 نموذج جمع بيانات التقرير الحكومي

 للفترة من 2012/8/16 الى 2012/11/16

 وزارة النقل والمواصالت

 االتفاقيات: 

 ..................................الى.....................لالتفاقيات الموقعة في الفترة الزمنية من ...................ال يوجد :.......العدد الكلي  •
 :ات عن االتفاقيات معلوم •

الجهة الموقع  موضوعها  تاريخ توقيعها  اسم االتفاقية 

 معها 

الهدف  مدة التنفيذ

 الخاص منها 

قيمة التمويل 

 العام 

قيمة 

التمويل 

 الخاص

البنود أو 

األنشطة التي 

تم تنفيذها في 

 الفترة الزمنية

البند في خطة 

التي (الحكومة 

حددت في 

مراسلة االمانة 

 ) العامة

 مالحظات
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 :مذكرات التفاهم 

 )1( :...... العدد الكلي •
 :المذكرات معلومات عن •

البنود التي تم تنفيذها في  الهدف منها الجهة الموقع معها موضوعها تاريخ توقيعها اسم المذكرة

 الفترة الزمنية

البند في 

خطة 

 الحكومة

 مالحظات

النقابات الممثلة  العام النقل  18/9/2012 مالقطاع العا
 للحافالت والتكسيات

انهاء االضرابات لقطاع 
النقل العام وتشكيل لجنة 
حوار حسب قرار مجلس 
الوزراء في جلسته رقم 

19 

انهاء االضراب  -
واعطاء الحكومة 

للرد على فرصة 
المقترحات 

 المقدمة
تشكيل لجنة  -

 حوار
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 :خارجيةعمل رسمية ارات زي

 5:   عدد الزيارات •
 :معلومات عن الزيارات •

 البند في خطة مالحظات

ان وجد(الحكومة ) 

........  التاريخ من  الزيارة الهدف من  نتيجة الزيارة
......الى   

  من قام بالزيارة المكان

سفر الحجاج من -  

.مطار العريش   

سرعة نقل -

الحجاج من مطار 

.دةالعريش الى ج  

امكانية فتح  -

مكتب دائم للخطوط 

الجوية الفلسطينية 

في القاهرة والعريش 

. 

بحث سبل التعاون مع وزير 

الطيران المدني  المصري في مجال 

،  نقل الركاب وشحن البضائع

 وتديب كوادر الخطوط الجوية ، و

.شراء طائرات حديثة   

9/2012شهر   معالي الوزير  مصر 

التنسيق العادة -  
يل جسر تأه

 االمير محمد
دعم الجهود  -

التنسيق بين البلدين في عمل 
وانشطة المنظمات العربية 

واالقليمية والدولية في مجال 

10/2012شهر   معالي الوزير  االردن 
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الفلسطينية 
النشاء مطار 

 فلسطين الدولي
تفعيل  -

البروتوكول 
الموقع مع 

االردن للنقل 
 البري

 النقل والمواصالت

زءً ج فلسطين   
 شبكة من رئيساً 

 العربي الربط
 والدولي

اعمال الدورة الثانية  
المجلس  إلعمالوالعشرون 
العربية  لألكاديميةالتنفيذي 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
 البحري

26-27/9/2012  - االسكندرية 
 مصر

 وكيل الوزارة

 جزءً  فلسطين 
 شبكة من رئيساً 

 العربي الربط
 والدولي

ليوروميد مناقشة برنامج ا 
الخاص بالبنية التحتية 

 للمواصالت

15-16 /10/2012  وكيل الوزارة بروكسل 

 جزءً  فلسطين 
 شبكة من رئيساً 

 العربي الربط
 والدولي

للمكتب  49اعمال الدورة الـ 
لتنفيذي لمجلس وزراء النقلا  

11/2012 -االسكندرية 
 مصر

 وكيل الوزارة
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 زيارات عمل رسمية داخلية ال تندرج تحت بند المهام الروتينية :

 4:  عدد الزيارات •
 :معلومات عن الزيارات •

 البند في خطة الحكومة مالحظات
)إن وجد(  

التاريخ  الهدف من الزيارة  نتيجة الزيارة 
الى ........  من

........ 

 من قام بالزيارة المكان

بحث امكانية دعم   
مالي لشركات 

 الحافالت

تحديث اسطول حافالت النقل 
مالعا  

10/2012 السيد لوكسن ممثل  وزارة النقل 
   الهولنديةالحكومة 

تجهيز مذكرة   
التفاهم من اجل 

وكيل توقيعها  

مراجعة مذكرة التفاهم 
 الفلسطينية الفرنسية 

9/2012  القنصل الفرنسي وزارة النقل 

تعزيز التعاون والتنسيق  
ما بين الوحدة ووزارة 

 شؤون المرأة

وضع نظام 
ييم لمتابعة وتق

 عمل الوحدات

9/10/2012 اجتماع دوري  رئيس وحدة النوع االجتماعي وزارة شؤون المرأة 

الموضوع قيد   
اإلجراء من قبل 

الوزارات 
المشاركة في 
 برنامج التميز

مراجعة وإعداد دليل التقييم 
الذاتي للوزارات المشاركة 

 في برنامج مراكز التميز

25/9/2012 مقر األمانة العامة  
الوزراء لمجلس  

رئيس الوحدة وممثلين عن 
الوزارة في لجنة الدعم الفني 

 إلعداد دليل التقييم الذاتي
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 زيارات وفود خارجية: 

2:عدد الزيارات   

البند في خطة  مالحظات
إن (الحكومة 

)وجد  

........ التاريخ من الهدف من الزيارة  نتيجة الزيارة 
........الى    

 من قام بالزيارة المكان

الطلب من ممثل     
بنك االستثمار 

تزويدنا باسماء 
الشركات والتركيز 

على ان يكون 
احدى الشركات 
عربية مثل دار 

 العمران 

مناقشة آليات عطاء وتنفيذ  
الشامل للطرق و   المخطط 

لنقل و المواصالتا  

9/9/2012  ممثل بنك االستثمار االوروبي الوزارة 

استمرار     
 التنسيق

ديم الطلب للحصول متابعة تق
على المنحة الهولندية ضمن 

االوريو مشروع   
  

9/2012 ممثل وزارة الخارجية  الوزارة 
 الهولندية
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 المؤتمرات :

  

مال
حظ
 ات

  

البند الذي 
يتوافق 

في  معها
خطة 

 الحكومة

  

أهم 
التوصيا

  ت

نوع 
المشارك

تقديم(ة   
ورقة، 
افتتاح 

، (..
حضور 

  عادي

عدد 
  المشاركين

دفاله  المنظمة الجهة عنوان المؤتمر المكان التاريخ العام 

حضور    
 عادي

قطاع نقل  3

وموصالت شريك 

وداعم للقطاع 

  الخاص

 

27/10/2012 نادي السيارات  السالمة المرورية رام هللا 
 الدولي

مستوى أداء متطور  2    
 وبيئة تقنية مناسبة

29-
31/10/2012  

المؤتمر 
الدولي 

لالرصاد 
 الجوية

المؤتمر الدولي 
 لالرصاد الجوية

منظمة االرصاد 
 الجوية
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: الدورات التدريبية  

 

مجموع 
الساعات 
 التدريبية

البند الذي 
يتوافق معها 

في خطة 
 الوزارة 

عدد المشاركين 
 من المؤسسة

 –......التاريخ من  الهدف العام 
......الى   

 عنوان الدورة منظم الدورة المكان

مستوى أداء  2  
متطور وبيئة تقنية 

 مناسبة

6-26/9/2012 وزارة االقتصاد  شنغهاي 
 –الصينية 

جمهورية 
 الصين الشعبية

Port Shipping And 
Logistics 
Management In 
Foreign Trade For 
Developing 
Countries  

قطاع نقل  2  

وموصالت 

شريك وداعم 

  للقطاع الخاص

 

جمهورية  7/9-27/9/2012
 الصين

 جمهورية
 الصين

تعزيز التجارة 
واالستثمار في البالد 

 النامية

قطاع نقل  2  
ومواصالت كفؤ 

    وفعال

جمهورية  6/9-26/9/2012
 الصين

جمهورية 
 الصين

ميناء الشحن والخدمات 
 اللوجستية
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قطاع نقل  1  
ومواصالت كفؤ 

    وفعال

كوريا  29/9/2012
 الجنوبية

االتصاالت 
وتكنولوجيا 

 المعلومات

Ues of ICT in 
public 

administration & e 
government 

تطوير الموارد  20
 البشرية

قطاع نقل  2
ومواصالت كفؤ 

    وفعال

11-13/9/2012  التقيم وقياس االثر معهد ماس معهد ماس 

قطاع نقل  1  
ومواصالت كفؤ 

    وفعال

29/10-11/11/2012  Implementation اليوروميد ايطاليا 
development 

managment 

تطوير الموارد  
 البشرية

قطاع نقل  2
ومواصالت كفؤ 

    وفعال

22/10/2012 برنامج الطرق البحرية  ميداموس قبرص 
 السريعة
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: ورش العمل  

مجموع 
 الساعات 

البند الذي 
يتوافق معها في 

 خطة الوزارة 

عدد 
المشاركين 

 من المؤسسة

التاريخ من  الهدف العام 
......الى  –......  

عنوان  منظم الورشة المكان
 الورشة

        
 من رئيساً  جزءً  فلسطين 15  

 العربي الربط شبكة
 والدولي

11/2012  –الموفنبيك  
 رام هللا

وزارة النقل 
والمواصالت 

 واليوروميد

السياسات 
البحرية 

المتكاملة 
 لدول المتوسط

فلسطين جزًء من شبكة  3  
 الربط العربي والدولي

9-11/10/2012 / هامبورغ  
 المانيا

تكامل  االتحاد االوروبي
السياسات 

البحرية لدول 
 البحر المتوسط

فلسطين جزًء من شبكة  9  
 الربط العربي والدولي

/ رام هللا  4/11/2012
 فلسطين

وزارة النقل 
 والمواصالت

تكامل 
السياسات 

البحرية لدول 
 البحر المتوسط

فلسطين جزًء من شبكة  14  2
بي والدوليالربط العر  

13/11/2012  النقل الحضري  الوزارة الوزارة 

 .بيئة مرورية آمنة 3  

 

21/11/2012 االزمة  معهد ماس معهد ماس 
المرورية على 

حاجز قلنديا 
والتبعات 

االجتماعية 
 واالقتصادية

10/2012-8شهر  .بيئة مرورية آمنة 3   ضواحي القدس  
وسلفيت 
والخليل 

 المجلس االعلى
 للمرور

التوعية 
واالرشاد 

 المروري  
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 والجلزون 
 رئيساً  جزءً  فلسطين 2  

 الربط شبكة من
 .والدولي العربي

 

15-10-2012  11االجتماع  االتحاد االوروبي بروكسل 
لمجموعة عمل 

 البنية التحتية

قطاع نقل ومواصالت  2  
    كفؤ وفعال

16-10-2012 االجتماع  االتحاد االوروبي بروكسل 
الخامس 

عة  لمجمو
GNSS 

 .بيئة مرورية آمنة 1  

 

5-6/11/2012  االتحاد االوروبي بروكسل 
 اليوروميد

انظمة بيانات 
السالمة 
 المرورية

تعزيز التعاون  
والتنسيق بين 

الوزارة 
والمؤسسات 

 األخرى

نظام عمل مؤسساتي  1
 متميز وشفاف

22/10/2012 الجهاز المركزي  وزارة الصحة 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

الصحة ووزارة  

ورشة عمل 
المراقبة 

اإلحصائية 
لمؤشرات 

الصحة 
 والسكان

 رئيساً  جزءً  فلسطين 1  
 الربط شبكة من

 .والدولي العربي
 

المجوعة العمل  اليوروميد بروكسل 14-15/11/2012
الخامسة 

للسياسات دول 
التمتوسط 

 البحرية
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) قانون، نظام،الئحة، مشروع قرار : ( التشريعات  

)...،مسودة أولى ، مرسوم(االجراء البند الذي يتوافق معه في خطة الوزارة  مالحظات  اسم التشريع الهدف  
تنظيم العمل في قطاع  مسودة اولى  

نقل البضائع و المواد 
 الخطرة  

  البري نقلال نظام
لبضائع ل  

تخفيف العبء عن - قرار مجلس وزراء  
 كاهل المواطن 

الحد من المشاكل -
المتاجرة  الناتجة عن

برخص التشغيل 
 العمومية المستاجرة

تعديل نظام التمليك 
2010لعام) 1(رقم   

تخفيف العبء عن  مرسوم رئاسي  
 كاهل المواطن 

الحد من المشاكل -
الناتجة عن المتاجرة 

برخص التشغيل 
  العمومي المستاجرة 

تخفيض رسوم تغيير 
عقد االجار لرخص 
التشغيل العمومية 

 المستاجرة
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:النشاطات  

 

)شق طرق، بناء مدارس، تقديم خدمات، إنجاز معامالت: مثال(خاصة بالوزارة نشاط  15أبرز   

مقترحات 
لمواجهة 
 المعيقات

البند الذي  المعيقات
يتوافق 
معه في 

خطة 
 الوزارة

ماتم 
 إنجازه

أو نسبة 
  اإلنجاز 

الجهة 
 الداعمة 

 التكلفة المالية
 لهذا النشاط

النشاط وصف  الهدف العام أو البرنامج اسم النشاط   

دعم صمود شعبنا    100%   
 في غزة

استئجار طائرة لنقل 
البعثة الطبية من عمان 

للعريش ومن ثم الى 
 غزة

 الخطوط الجوية 

قطاع نقل  ----- ---- 50%   
ومواصالت شريك 

وداعم للقطاع 
 الخاص

اجتماع الوزير مع 
ممثلي قطاع النقل 

والمواصالت وتقديم 
وصيات الى مجلس ت

الوزراء في تخفيض 
رسوم رخص التشغيل 

، % 50بنسية 
وتشكيل اربع لجان 

لبحث مشكالت القطاع 
.وتقديم حلول لها   

 النقل على الطرق

اجراء تدقيق مروري  بيئة مرورية آمنة ----------------- --------- -------   
وعشرة  مدرسة 11لـ 

في كافة  مواقع
 المحافظات الشمالية

اجراءات تدقيق السالمة 
 المرورية للمدارس

تعزيز   
السالمة 

اجراء تدقيق مروري  بيئة مرورية آمنة ----------- ---------- 50%
ألربع مواقع يتكرر 

اجراء تدقيق مروري للمواقع 
التي يتكرر عليها ( الخطرة 
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المرورية 
للمواقع 
 الخطرة

عليها الحوادث في 
 المحافظات الشمالية

)   الحوادث  

نشر الوعي   
المروري 

لكافة فئات 
 المجتمع

شيكل1000 ----------- ---------- تنظيم حملة الفحص  بيئة مرورية آمنة 
الشتوي لكافة 

 مستخدمي الطريق 

 التوعية واالرشاد المروري  

مستوى أداء متطور  ------------- -------------- 100%   
 وبيئة تقنية مناسبة

شف متابعة  إعداد ك
محدث يحوي ) كتيب(

المسافات حسب خطوط 
السير بين كافة 

التجمعات السكانية 
والمدن في الضفة 

 الغربية وغزة

محدث المسافات ) كتيب(
حسب خطوط السير بين كافة 

التجمعات السكانية والمدن 
 في الضفة الغربية وغزة

    USAID   مستوى أداء
متطور وبيئة تقنية 

 مناسبة

 تم تجهيز مختبرات
الحاسوب من حواسيب 

 تاهيل  ،واثاث
 مديرية طولكرم

والبدء بتاهيل مديرية 
 رام هللا

 برنامج التميز

تحديد سرعة المركبات  بيئة مرورية آمنة ----- -----    
العمومي الجديدة  

 1/10اعتباراً من 
والقديمة 2012/

اعتباراً من 
1/1/2013  

 تحديد سرعة المركبات

 
 

اعداد  
 الموازنة

مستوى أداء متطور  ----- وزارة المالية 50%
 وبيئة تقنية مناسبة

اعداد البرمج الرئيسية 
والفرعية واالهداف 
وادخالها في برنامج 

بيسان على ان يتم 
تحديد السقوف المالية 

 الحقاً 

2013موازنة عام   
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انهاء    
التبعية 

للطيران 
   المصري

 جزءً  فلسطين ------ ----- -----
 من رئيساً 
 الربط شبكة

 العربي
 .والدولي

 

 
اعلمتنا وزارة 

الخارجية الفلسطينية 
بان المنظمة العالمية 
للطيران طلبت مذكرة 

تفسيرية السباب 
الحصول على العضوية 

   وقد تم اعداد ا لمذكرة
    

الحصول على عضوية  
المنظمكة العالمية للطيران 

 المدني

 
 

  100% مستوى أداء  ---- ---- 
ئة متطور وبي
 .تقنية مناسبة

تم تشغيل البرنامج 
وشبكة على طابعات 

خاصة في كافة 
 مديريات الترخيص

الهندسية المعدات حوسبة  

   85%  أداء مستوى ---- ---- 
 وبيئة متطور

 .مناسبة تقنية

االتصال الالكتروني  
مع الديناموميتر 
لمعرفة المركبات 
المفحوصة والتي 
رخصت ووضعها 

 الفني

ينموميتراتالربط مع الد  

   100%  عمل نظام ---- ----- 
 متميز مؤسساتي

 وشفاف

 تطوير في العمل بدء  -
 الخاص النظام وبناء

الفنية بالشؤون . 
 شاشات استحداث -

 باستيراد خاصة
الوكالة/المركبات . 

 اتحاد ربط -
 خالل من المستوردين

االلكترونية البوابة . 

الفنية الشؤون نظام  

   90% حوسبة االجراءات   عمل منظا --- ---- 
وآليات العمل واصدار 

الطرق على النقل نظام  
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 مؤسساتي
 وشفاف متميز

رخص التشغيل 
 محوسبة 

 أداء مستوى --- ----    
 وبيئة متطور

 .مناسبة تقنية

 طابعة تركيب -
 رام مديريات في الليزر

 أريحا، طولكرم، ، هللا
لحم بيت نابلس، . 

 العمل جاري -
 امالنظ تطبيق على
 المديريات على

     .المتبقية

رخص ( السائقين بطاقات
)السياقة   

 عمل نظام ----- -----    
 مؤسساتي

 وشفاف متميز

 نظام تطبيق -
 في النظرية االمتحانات

 طولكرم، مديريات
 بيت طوباس، سلفيت،

قلقيلية دورا، لحم، . 
 التحضير -

 باقي في النظام لتطبيق
 في المديريات

 .المحافظات

النظرية االمتحاناتسبة حو   

.  رسم بياني عبر استخدام االكسلبيتم تجسيد هذه األنشطة باالضافة الى الجدول أعاله : مالحظة   

: مهمةأنشطة أخرى   

مقترحات 
لمواجهة 
 المعيقات

البند الذي  المعيقات
يتوافق 
معه في 

خطة 
 الوزارة

ماتم 
إنجازه أو 

نسبة 
 اإلنجاز  

الجهة 
 الداعمة 

المالية لهذا التكلفة 
 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وصف النشاط  الهدف العام

الحكومة  70%    دوالر 50,000 نظام عمل   المواقع ص تراخي GIZاجتماع مع فريق 
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مؤسساتي  االلمانية
متميز 
 وشفاف

من اجل حوسبة 
المواقع والمشآت 

 الووزارة

 والمنشآت

 
 

ورية بيئة مر  --------------- ----------   
 آمنة

عقد اجتماع مع منتدى شارك  
الثقافي لالتفاق على آليات 

عمل مشتركة لتعزيز الوعي 
. المروري   

عقد اجتماع مع وكالة معا -2
النتاج ومضة تلفزيونية حول 

 . السرعة 
 

نظام عمل  ------ ---- 100%   
مؤسساتي 

 متميز وشفاف

لطباعة و نشر 
ملصقات و بوسترات 

الفحص (بخصوص 
توي، العدادات، الش

محدد السرعة، النقاط 
و المخالفات، السالمة 

).المرورية  

 لطباعة ملصقات و بوسترات 

نظام عمل  ----- ----- 100%   
مؤسساتي 

متميز 
 وشفاف

اتمام معامالت الستيراد 
 مركبات

29: جديد   
: مستعمل مستورد 

2183  
431: اسرائيل   
520: الى غزة   

 استيراد مركبات

         
 

.  رسم بياني عبر استخدام االكسلبيتم تجسيد هذه األنشطة باالضافة الى الجدول أعاله : مالحظة   
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: أبرز النتائج المستخلصة من األنشطة  

 اسم النشاط أو البرنامج النتائج المستخلصة
لمروري  التوعية واالرشاد ا زيادة الوعي والثقافة المرورية للمواطن بشكل عام وخاصة طلبة المدارس  

 برنامج التميز رفع مستوى االداء لدى الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة 
لبضائعل  البري نقلال نظام تنظيم نقل البضائع   

 تكامل السياسات البحرية لدول البحر المتوسط فلسطين حاضرة في المحافل الدولية ، واستعدادها النشاء البنية التحية للمواصالت
الحافالتتحديث اسطول   النقل على الطرق 

 االرصاد الجوية  زيادة دقة االرصاد الجوية
انهاء التبعية للطيران المدني المصري   سلطة الطيران    

الحفاظ على موقع فلسطين على الخريطة الدولية    النقل الحضري       
سرعة وسهولة اجراء معاملة المواطن وسهولة الرقابة  العمل  حوسبة إجراءات وآليات     

 

:التوصيات   

)تستخلص من نتائج هذه النشاطات(أهم خمس توصيات لتحسين أداء الوزارة   

   UBSتزويد مكتب الوزير ببرنامج ارشفة الكترونية وكذلك الربط على )    1     

 .  والالئحة التنفيذية لمالئمة الوضع الراهن وتماشياً مع القوانين الدوليةتعديل القوانين  )1

 .ليتالئم مع طبيعة و حجم االعمال التي تقع على مسؤوليتها  لمراقب المرور دد موظفي االدارة العامةزيادة ع )2

 .   المرور مراقب لمفتشي حركة مركبات توفير )3
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 مستوى لرفع دولية او عربية او ، محلية كانت سواء القطاع بهذا المختصة العمل وورشات الدورات في المرور مراقب موظفي اشراك )4
 . المجال هذا في التطوير ومجاالت الدراسات اخر على والتعرف همادائ

 . المناسب الوقت في المشاريع النجاز الممكنة  وبالسرعة المطلوب المالي الدعم توفير )5

  .شيقل  26,991,992: حجم ايرادات الوزارة خالل الفترة المذكورة اعاله * 

 

 

 -انتهى  -


