
هدف الى وضع ت ةفي الضفة الغربية وقطاع غزة أداة تخطيط استراتيجيالمخطط الرئيسي للطرق والنقل يعتبر 
بتمويل من . الفلسطينية الحالية والمستقبلية النقل في األراضيقطاع رؤية واضحة وطموحة لمستقبل 

متوسطة و قصيرة أداة تخطيط هو  الرئيسيإن المخطط  ،بنك االستثمار األوروبيوإدارة المفوضية األوروبية 
 . للسلطة الوطنية الفلسطينية وطويلة المدى

من بحيث أن  كلم مربع 6020لغربية وقطاع غزة مغطيا" مساحة الضفة اكل من المخطط الرئيسي  يتضمن
 13إلى  قادمةالسنة  35يزيد خالل الـ س نسمةمليون  4.8 المقدر بحوالي عدد السكان الحاليأن المتوقع 
لمساهمة في النمو االقتصادي للبلد لات قطاع النقل يالرئيسي لالستفادة من إمكانالمخطط سعى يمليون. 

شامل، البنية التحتية والتشغيلية والقانونية بشكل يتناول  بحيث أن المخطط التنقلالطلب على واالستجابة لتزايد 
من السكك  "النقل، بدءا لجميع وسائ متعدد الوسائطال الرئيسيالمخطط تضمن ي. الماليةوالتنظيمية والجوانب 
مثل المعابر مرّكزا" على مناطق المرور والتخزين العام النقل ، النقل البحري و النقل الجوي الحديدية، الطرق، 

 للنمو المتفاوتةلتوقعات نتيجة ل متعددةسيناريوهات على  الدراسة . إعتمدتالحدودية والمناطق اللوجستية
بين قطاع غزة والضفة  الداخليوحجم النزوح  عدد الفلسطينيين العائدين الناتجة عن صعوبة تقدير الديموغرافي

 . في الوضع الحالي الغربية

إلى  الشاملالمخطط هدف ي. وبرنامج تنفيذ شاملرئيسي  طخطم قسمين أساسيين: الرئيسي منالمخطط يتألف 
الترابط و  الترابط بينهما، ،الضفة الغربية وقطاع غزة الترابط داخل متعددو على نطاق واسع  الترابطتحسين 

من استراتيجية تنفيذية مفصلة على أساس األولويات  يتكون  برنامج التنفيذ. أما مع المنطقة الشامل واألوسع
 . 2045عام تنتهي  مراحلأربع المشروع خالل أن يكتمل " على واألهداف المحددة مسبقا

 :أهداف متعددة الرئيسيلمخطط ل

  النقل على حد سواء اتقطاع كاّفةتحسين  
  الوسائط ةشبكة متعددتنفيذ 
  الخارجيالترابط تحسين  
  ةالداخليالروابط تعزيز  
 تعزيز التنقل في المناطق الريفية  
  قطاع غزةبربط الضفة الغربية  



  اللوجستية وحركات الشحن البنية التحتّيةتعزيز  

 تتألف مما يلي:أما المشاريع المقترحة 

من خط محلي يربط رام  "تطوير نظام السكك الحديدية بدءا في المرحلة األولى يقترح :بالسكك الحديديةالنقل 
غيرها و  "مدينة الخليل جنوباوب شماالا مدينة جنين بلربط ل يقترح إكمال الخط أّما في المرحلة الثانية .هللا ونابلس

بين قطاع ة دوليصلة توسيع الشبكة من خالل تنفيذ  يتّم بعد ذلك في المرحلة الثالثة .المدن المحيطة بهامن 
اكتمال أما في المرحلة الرابعة واألخيرة سيتّم  .البلدان المجاورةبو بتل البيضاء رفح  رابطةا غزة والضفة الغربية 

 . لشمالي من الضفة الغربيةة في الجزء االمداريّ الروابط  الشبكة لتشمل

تهدف خطة النقل البري لتعزيز العمود الفقري بين الشمال والجنوب في كل من قطاع غزة والضفة : البري قل الن
مما يخفف من ضغط وتنفيذ الطرق الجديدة حول المدن الكبرى  الموجودة الطرق  حالة تحسينالغربية من خالل 

 اا غربو  تنفيذ وإنشاء طرقات تمتّد شرقاا  الحقةمراحل يتّم في . التنقل بين المدن على التنقل الُمدنّية الداخلّية
الرئيسية والمناطق  ّيةمعابر الحدودالطرقات المؤدّية إلى التعزيز و  لتحسين الربط بين المدن والمناطق الريفية

 .اللوجستية والموانئ والمطارات

 محّطاتخمسة  منالشبكة  أّلفتت .عبر تأمين وحدة تنقل مستقّلةتنظيم قطاع النقل العام ُيقترح : النقل العام
عدد  كما أن ُيقترحفي المناطق المتطّلبة لذلك.  المحّطات الثانوّيةة جديدة في المدن الرئيسية وغيرها من رئيسيّ 

لمسافات اوالحافالت اإلقليمية وخطوط السكك الحديدية بين المدن للتنقل الُمدني الداخلي  BRTخطوط  من
 .طويلةال

 تم اقتراح خيارينيتجديد رئيسي في حين لمخطط يخضع ميناء صيد األسماك في مدينة غزة : ي النقل البحر 
 .لميناء تجاري جديد لموقعين

لموقعين خيارين يتم اقتراح في حين رئيسية ألعمال ترميمية في رفح المتضرر المطار يخضع : النقل الجوي 
 .أريحاجنوبي وشمالي مدينة  مطار دولي جديدلشمال في ال

وإعادة الحدودّية الحالية  نقاطالتشغيلية للظروف الر حدودي لتحسين بمع 12تنفيذ  حاقتر إيتّم : النقاط الحدودية
 .لتعزيز قدرة وجودة الخدمة والكفاءةالتوسع مشاريع  تهدف تأهيل المناطق المتضررة



تخزين المستودعات ومراكز تأسيس وضع خطة لوجستية شاملة، بما في ذلك توأخيرا، : اللوجستية كةالشب
 .ستيةلوجمناطق للشحن ومجمعات وفي مراحل الحقة  األغذية الزراعية

 ينالمهنيين الدوليويتضمن تنسيق مع السلطات المحلية بال شهراا  18عمل لمدة الرئيسي هو نتيجة المخطط 
المرور مسح حركات العمل حمالت مسح واسعة النطاق بما في ذلك  تضّمن. من كافة المجاالت ينوالفلسطيني

 السفرمسح تفصيلي ألوقات و النقل العام مسح تعدادي لعدد رّكاب ومركبات القطاع و موقع  50في أكثر من 
 . المطارات والمنافذ الحدوديةو  الموانئمعاينة و  الحاليةلطرق ا لحالة مسح واسع النطاقو 

متكامل لم يسبق له مثيل على أساس نظم المعلومات الجغرافية و حركة المرور متعدد الوسائط لتنفيذ نموذج تم 
نماذج  ُنفذت ،أداة تخطيط وإثباتك لقالن بإعتبار نموذج. المستحدثة ونتائج عمليات المسح التي تّم تنفيذها

تنظيم المشاريع المقترحة في جميع مراحلها. تّم ضمان وقياس فعالية من أجل مراحل المشروع متعّددة لكل 
 لتوفير التطبيقيةّ  لقالنللطبيعة المعقدة لنموذج مخصصة في جميع مراحل العملية نظرا ا ال للبرامجدورات تدريبية 
 المخطط الشمولي في المراحل المستقبلية.تطوير وتحديث و  بالمعرفة الكافية إلستعمالالجهاز الفني 

الخطوات ويحدد رسم استراتيجية يو  "إرثاسوف يترك ة، يسي، مع رؤيته المكانية والبرمجالرئيإن المخطط 
 .لتطوير مزدهر ومتفائل لألراضي الفلسطينيةالمستقبلية 

 

 


