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 المواصالت  النقل و نبذة حول قطاع 
 

فر  القررن التا ر   معبردةمن طرق ضيقة وممرات بدائية إلى طررق  النقل والمواصالت عبر التاريخ شبكاتتطورت 
ريرق نرابمس وط, =><7لقدس التر  بنيرت فر  العرام ا –  وكان أول ىذه الطرق طريق يافا الحكم العثمان عشر إبان

ترررربط برررين المررردن ال م رررطينية إنشرررا  طررررق ومرررن ثرررم , قررررن العشررررينفررر  بدايرررة ال القررردس الرررذء انشررر   –رام اهلل  –
لشربكة الموجرودة ترم فصرل الضر ة اليربيرة عرن غطراع نرزة وعرن براغ  ا <=?7وف  عرام , والتجمعات القروية الكبيرة
. ةباإلضافة إلى غيام إ ررائيل بشرق وبنرا  الطررق التر  تهردم أىردافيا اي رتيطاني, <:?7ف  الجز  الذء احتل عام 

يتم بناؤىا عمرى أ راس الجردوال ايغتصرادية ولرم ت هرذ  تم شقيا ف  األراض  ال م طينية لممطرق الت  وأما بالن بة ل
كات الطرق ف  المنراطق ال م رطينية وبالتال  أصبحت شب, معات ال كانيةجبعين ايعتبار اغصر الم افات بين الت

ال م رطينية تطرورا   غطاع النقل والمواصالت مر  غردوم ال رمطة الوطنيرةم  ذلك فقد شيد . ك ا ةضعي ة وي تمتاز بال
دول  ومينرا  ا تحداث شبكات واليات ربط جديدة كمطرار نرزة الروتطوير شبكات الطرق القائمة و  إعادة ت ىيلعبر 

مرررا ينبيررر ة وهاصرررة التررردمير دون تطررروير القطررراع كاإل ررررائيمية التع ررر ية حالرررت  ولكرررن الممار رررات, نرررزة البحررررء
ورأت وزارة  .الممررنيا الررذء اتبعتررو إ رررائيل أثنررا  انت اضررة األغصررى مررا  رربب ه ررائر فادحررة لالغتصرراد ال م ررطين 

, النقرل الرداهم , البررءالنقرل  -:ييال  لتحميميرا وفيميرا وىر النقل والمواصالت تق يم غطاع النقل إلى  تة أغ رام ت ر
 -:األرصاد الجوية, النقل الدول , النقل البحرء, النقل الجوء

 
ا تعرضت اإل تراتيجية ف  ىذا النوع محورينة األول شبكات الطررقة والنقرل ، النقل البري -:أوال

 . الداهم  بشقييا العام والهاص
 

 شبكات الطرق
 

نشرا  شربكة مرن الطررق ترربط برين معظرم المردن عمرى ال مطة الوطنيرة ال م رطينية ا عممت منذ غيامي إعرادة ت ىيرل واش
 – :??7 الواغعرة مرا برينة حيث بمغ مجموع أطوال الطررق المن رذة فر  ال تررة لقرال ف  الض ة اليربية وغطاع نزةوا

وغد بميرت  .ق اإلغميمية أو الرئي يةري  الطر كيمو متر من مشا <99كيمو متر باإلضافة إلى  <>86حوال   ???7
 =3>99باإلضررافة إلررى إنشررا  مطررار نررزة الرردول  ومينررا  نررزة حرروال   =866-:??7تكم ررة إعررادة الت ىيررل منررذ عررام 

 .مميون دوير
غميمية ومداهل غرال و إلى طتنق م الطرق ف  المناطق ال م طينية  صممتيا إ رائيل بمرا يهردم ) الت افيةرق رئي ية واش

كرون عرادة مرن أربعرة تربط بين المدن الرئي رة وتو  كم جميعيا معبدةة>9?ويبمغ طوليا  والطرق الرئيسية ,(أىدافيا
 راعة فر  /كرم6;ر حارات ف  اتجاىين وحركة المرور عمرى الطريرق عاليرة وال ررعات عاليرة ن ربيا يمكرن تحديردىا بر
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والطررق نرابمس ة  –ة طررق غمقيميرة  الهميرل –القردس  –نابمس  –طريق جنين ومن ىذه الطرق . المناطق الم ىولة
تررربط بررين محافظررات الضرر ة اليربيررة واألراضرر  ال م ررطينية وغررد و  كررم جميعيررا معبرردةة8<=ويبمررغ طوليررا  اإلقميميررة

أكثررر فرر  ة وتتكررون عررادة مررن أريرر  حررارات أو دم لهدمررة الم ررتوطناتبنيررت فرر  ظررل ايحررتالل اإل رررائيم  وت ررته
 رراعة  إلررى /كررم  6?بررين و كثافتيررا عاليررة وال رررعة الم ررموحة بيررا مررا مرت رر  ين ة وحجررم المرررور فييررا عررادة اتجرراى
ة المرردن لتالفرر  الرردهول إلررى مراكزىرراحررول وىرر  طرررق رئي ررية تررم بناؤىررا  الطرررق الئائريررةة وأمررا  رراعة/  كررم 786

لشروارع العابر والطرق المجمعة ت رتهدم عرادة لتجمير  وتوزير  حركرة المررور مرن والرى ا أووهاصة لممرور الطول  
/  كرررم ;: إلررىتصررل  غررل وال رررعات الم ررموحة فييرراالمحميررة ولضررمان حريررة الوصررول لمطرررق الرئي رريةة كثافتيرررا أ

كرم 6;7:ويبمرغ طوليرا مر  الطررق الدائريرة  والطرق المحميرةأرب  حاراتة  أودة تكون من حارتين ة وف  العا اعة
محمرر  بالمنرراطق واألحيررا  وحجررم المرررور عمييررا ت ررتهدم لتقررديم الهرردمات لممرررور ال كررم فقررط <896والمعبررد منيررا 

أمررا طررول الطرررق  . رراعة وفرر  العررادة تكررون مررن حررارتين/كررم ;9مررنه ض وال رررعات الم ررموحة أغررل غررد تصررل إلررى 
كررم ويبمررغ :=<>كررم جميعيررا معبرردةة ليصرربأ مجمرروع أطرروال شرربكة الطرررق فرر  الضرر ة اليربيررة :=?ايلت افيررة فيبمررغ 

ئوالر  مميرون 08مطررق بحروال  ئوريرة لالمبالغ المطموبة إلجراء صريانة تقئر و . كم666;طول الشبكة المعبدة 
  .ف  السنة

 
مرن الطررق اليامرة منيرا القرائم ومنيرا المهطرط لرو يمكرن اإلشرارة إلييرا ب يجراز  عرددويوجد ف  األراضر  ال م رطينية 

- :ت ولالطالع عمى المزيد حوليا يمكن مراجعة إ تراتيجية النقلة وى  عمى النحو اآل
 

 -:الطريق الساحم 
لية ويمترد مرن الحردود الشرما .م باتجاه الشررق( 966)كم من شمال غطاع نزة إلى جنوبو بعمق ( 6:)بطول ويمتد 
حتررى الحرردود , ثررم رفررأ, هرران يررونس, ديرر الرربمأ, الزوايرردة, النصرريرات, الزىرررا , جباليرراة نررزة, بيررت يىيررا =>?7لعرام 

أكترا  وء الطريق عمرى وي يحت, م96عرض م وأغصى =اغل عرض لمطريق  ,الجنوبية م  جميورية مصر العربية
 .اإلنارة و و  تهطيطو الرأ   واألفق  ب بب عدم وجودهطورة ادة عميو وتشكل القي, أو جزر أو هدمات أهرال

 
 ( الممر اآلمن)طريق عابر فمسطين 

طررق  >مر   ريرق الممرر اآلمرن ويتقاط  طمتر ة ;ق أ  ل من وب األرض بر يكم ومن وب الطر  8:بطول  صمم
ت يبدأ من مدينة بيرو يعتبر الشريان الرئي   الذء يربط بين غطاع نزة والض ة اليربية ة و فرعية لمجانب اإل رائيم 
ة ويكرررون حررررم مترررر >3:<الطريرررق أن يكرررون عرضرررو  ا  الهميرررلة التصرررميم المقتررررح ليرررذاحرررانون إلرررى ترغوميرررا غضررر

م والم ررافة بررين الهطررين >ة وعرررض هررط ال رركة الحديديررة د مررن الطريررقوهطرروط ال رركة الحديديررة عمررى جانررب واحرر
ويتو رط الشرارع مة 9حرد لمطروارئ عرضرو متر وم ار وا <93م ارات لم يارات عرض الم ار  :-9وما بين ة م9

وبالمثررل م ررارات ال رريارات القادمررة مررن نررزة وعرضرريا  إنررارةةمتررر بيررا منرراطق هضرررا  وأعمرردة  78جزيرررة عرضرريا 
متررر فيكررون العرررض الكمرر  لطريررق الممررر اآلمررن  78والمنرراطق الهضرررا  وأعمرردة اإلنررارة والهرردمات  متررر 7:3:6
 . م>73<المقترح 

 
 -(:5)الطريق رقم 
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غطرراع نررزة عنررد الحرردود مرر  الهررط األهضررر حتررى م ترررق القرررارة حيررث يت رررع الطريررق إلررى يمتررد مررن أغصررى شررمال 
واليرب  يعبر محافظت  هان يونس ورفأ حترى , حدود المصريةفرعين الشرغ  منيا يمتد حتى معبر العودة عمى ال

 . كم <;ويبمغ الطول اإلجمال  لمطريق ب رعية , الحدود المصرية
 
 

  -:الطرق الئولية
وىررو مشررروع , مررن المشرراري  اإلغميميررة اليامررة حيررث انررو يهرردم منطقررة الشرررق األو ررط M40يعتبررر الطريررق الرردول  

واألراضر  المحتمرة غطراع نرزة مررورا  بمصرر و يمترد مرن الحردود الميبيرة المصررية و  والطرق, اييسمتكامل ح ب المق
ق وحتررى ايرررانة ويبمررغ طررول الشرربكة الترر  يمررر منيررا ىررذا الهررط العررراومررن ثررم  واألردن والضرر ة اليربيررة, <:?7عررام 
 .لى تو ي  او إعادة ت ىيلكم ما بين طرق محمية ورئي يةة منيا ما يحتاج ا>9:الرابط 

عدم وجررود تصررني  ر ررم  لمطرررق بح ررب تواجررو غطرراع الطرررق فرر  فم ررطين بررر لمشرركالت الرئي ررية الترر وتررتمهص ا
عررررض الم ررراربة انحررردار األكترررا  )مقاطعيرررا العرضرررية نيرررر كافيرررة و رررعة الطررررق المتدنيرررة و . مواصررر اتيا ال نيرررة

نيرر موجرودة  وريرة ال نيرةور والمتطمبرات المر كمرا أن أنظمرة تشرييل المرر (. الرخ..والميول الرأ يةة الميل العرض ة 
ذلك فرر ن حرروادث لررونتيجررة (.مثررل اإلشررارات التحذيريررةة اإلشررارات اإلرشرراديةة العالمررات األرضررية)أو نيررر مالئمررة 

 .ل م طينية ما زالت ف  م تويات عاليةالطرق ف  المناطق ا

 ( النقل العام والنقل الخاص) النقل الئاخم  وينقسم إلى قسمين 
 
تطروير هردمات إصردار مرن هرالل  النقرل الرداهم  بشرقيو العرام والهراصزارة النقل والمواصالت و م تنظ :لنقل العاما

رهررررص المركبررررات والمعرررردات والكراجررررات والررررورش ومعررررارض ال رررريارات ومكاتررررب الترررر جير ومراكررررز ال حررررص ال نرررر  
تطررروير و ة ية المركبرررات التررر  ت رررير عمرررى الطررررقالرررخ والت كرررد مرررن صرررالح... وشرررركات الحرررافالت ومررردارس ال رررياغة

مروريرة وبرراما  إرشراديةالمناىا وتوفير الدورات التدريبية المينية ورف  م توال ال المة المرورية من هالل نشرات 
. توعية و ن القوانين والتشرريعات التر  ترنظم المررور وتحقرق ال رالمة المروريرة بالتن ريق مر  الجيرات ذات العالغرة

نشررا   8666ة ل ررن( ;)غررانون المرررور رغررم  ت غررد أعرردتوتجرردر اإلشررارة إلررى أن وزارة النقررل والمواصررال مجمررس  واش
ليات ال يا رررة العامرررة لمرفرررق المررررورة وتحديرررد ميرررام وم رررؤو أعمرررى لممررررور وىرررو الجيرررة العميرررا الم رررئولة عرررن ر رررم 

وتشرررير  .محميرررةة وتشررركيل لجررران المررررور القائمرررة عمرررى تن يرررذ هطرررط مرفرررق المررررورالررروزارات والييئرررات والجيرررات ال
 ><<?88غرد بمرغ  ?866فر  عرام  مجموع المركبرات فر  كرل مرن الضر ة اليربيرة وغطراع نرزة أن إلىاإلحصائيات 

فرر   ةمركبررة فرر  غطرراع نررزة وتشرركل المركبررات الهصوصرري 87>:; و اليريبررةفرر  الضرر ة منيررا  ;>8;=7مركبررة 
ات العموميرة ومرن ثرم المركبر%  <3=7يمييرا المركبرات التجاريرة بن ربة % =>المناطق ال م طينية أعمى ن بة وى  

 .% :3=بن بة 
 

من آثار اع نقل الركاب ف  فم طين لما لو غط اىتماما  شديدا  ف  إعادة ىيكمة و تول  وزارة النقل المواصالت
حجم ىذا  إلى باإلضافةة وعمى المشيمين ولما يعانيو ىذا القطاع من تدىور المواطنينايجابية تنعكس عمى 

مركبة  <79?أنو يوجد ف  األراض  ال م طينية  إلى اإلحصائياتير ايغتصاديةة حيث تش وأىميتوالقطاع 
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شركة  =?مكتب تك  ة و  ?;:ة و مركبة ;786شركة ت جير فييا  <78حافمة عموميةة و ?6?عموميةة و 
 . نقل عام

 
ل أىميا؛ غدم أ طول نقل الحافالت حيث ان ثمثو  يهرج عن الهدمة يواجو ىذا القطاع العديد من المشاكو 

الشركا  آليات تقديم الهدمات   و  فيمو  ة وفاعمية الشركات العاممة حالياةعدم ك ا ة و 8679ول عام بحم
التزاحم و د اتصال بين الض ة ونزةة عدم وجو  رائيمية والت  تقط  أوصال الوطنة وجود الحواجز اإلة لممواطنين

 .ف  العمل بين المركبات والحافالت

 
مرررديريات وزارة النقرررل تشرررر  ة ف(المركبرررات الشهصرررية والتجاريرررة والجررررارات ويشرررمل) النقرررل الخررراصبالنسررربة  أمرررا

 %<>اإلحصرائيات إلرى أن مرا ن ربتو  وتشريروالمواصالت ف  كل محافظة عمى ت جيل وتررهيص ىرذه المركبرات 
ة مررا بررين عشرررة وعشرررون عامررا  % 77ة ومررا ن رربتو إلررى ثالثررون عامررا   مررن المركبررات يتررراوح عمرىررا مررابين عشرررون

الييررار عرردم ترروفر غطرر  رت رراع تكررالي  صرريانة ىررذه المركبرراتة و اة ىررذا يعنرر  فمررا دون عمرىررا عشرررة  ررنوات %87و
التمروث البيئر  النراتا نتراج ىرذه المركبرات لرم يعرد غائمرا  إضرافة إلرى ة حيرث أن العديرد مرن شرركات إلعدد كبيرر منيرا

 . عن ارت اع ن بة اليازات العادمة من ىذه المركبات

 بالن ررربة المركبرررات وهاصرررةن ال م رررطين  مشررركالت متعرررددة فررر  ىرررذا القطررراع منيرررا ارت ررراع أ رررعار المرررواط يواجررروو 
 رريطرة ايحررتالل اإل رررائيم  عمرررى وىررذا يعررود إلرررى ة (المررزارعينة العمررال وعررردد مررن المرروظ ين) محرردودء الرردهل ل

الم روضرررة عمرررى ا رررتيراد ارت ررراع الجمرررارك ارت ررراع تكرررالي  ا رررتيراد المركبررراتة و  المعرررابر الحدوديرررة ممرررا يرررؤدء إلرررى
 . المركبات من الهارج وبالتال  ارت اع تكم ة المركبات مقارنة بالدول المجاورة كاألردن ومصر 

 
 النقل الئول : ثالثا
 

يشرركل النقررل الرردول  لمركرراب والبضررائ  عمررى الطرررق الحديديررة مررن والررى ارضرر  ال ررمطة الوطنيررة ال م ررطينية احررد 
ئيل عمرى إ ررا ة ريطر نظررا  ل .نميرة الحركرة ايغتصرادية وتحقيرق التكامرل ايغتصرادءتو الدعائم األ ا رية فر  تنشريط 

نقراط أمنيرة ولريس تجاريرةة  إلرىالمعرابر  اإلجررا ات األمنيرة المعقردة حولرت م رمة مرن  يافرضرجمي  ىذه المعرابر و 
ة  م ررافر  ررنوياة 6666;=ويعبررر منيررا مررا يقرررب  (أريحررا)وتشررمل المعررابر الحدوديررة البريررة كررل مررن معبررر الكرامررة 

ونة ومعبرر المنطرارة ة ومعبرر بيرت حرانم رافر  رنويا 6666;9ويعبرر منرو  رنويا إلرى مصرر  (رفرأ)معبر العرودةو 
وفر  . ومعبر صوفيا وى  معابر ت تهدم لدهول العمال ال م طينيين لمعمل داهل الهط األهضر ولمتبادل التجارء

مرن هرالل إعرادة بنا ىرا عمرى نحرو  طروير األدا   فر  المعرابرت عى ال رمطة الوطنيرة ال م رطينية إلرى تىذا اإلطار 
 حيرررث أوصرررت جميررر  الدرا رررات التررر  أعررردتيا مؤ  رررات دوليرررة وأىميرررة, المقدمرررة فييرررا هصهصرررة الهررردماتمتقررردم و 

بضررررورة تطررروير برررراما متكاممرررة إلدارة وتصرررري  البضرررائ  وتطررروير البنيرررة التحتيرررة الالزمرررة إلنيرررا  نظرررام التنزيرررل 
عمرى أن ت راعد ىرذه البرراما عبرء المنظرار والجممرة   حاليا  ف  جمي  المعابر التجارية وهاصة  ف  موالتبديل المتب

ة ولمزيررد مررن الت اصرريل حررول نتررائا وتوصرريات ىررذه الدرا ررات عمررى ا ررتهدام نظررام يت ررم بالشرر افية و رريولة المراغبررة
 . يمكن العودة إلى إ تراتيجية النقل والمواصالت
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 هالل ال ترة الممتدة منتراج  العمل أثنا  ايضطرابات ال يا ية ف منيا مشاكل عدة ويعان  ىذا القطاع من
والحصار اإل رائيم  الم روض عمى مناطق ال مطة الوطنية  وب بب العدوان اإل رائيم  1002-1002

, ابراإلنالق المتكرر والم تمر لممعو , تعطمت معظم المعابر عن العمل وهاصة معابر غطاع نزة ال م طينية
نظام النقل من شاحنة إلى شاحنة يؤهر ت ميم البضائ  وي بب إىدار ف  الوغت وزيادة إجمالية ف   إلىباإلضافة 

دة تحميميا األضرار هاصة وان تنزيل البضاعة ومن ثم إعا تضاع تاله ائر حيث وتزايد تكالي  النقل من 
 . يؤدء إلى تم  بعضا منيا أو كميا

 
 النقل السكك : رابعاً 
ة ( ررم 501بعرررض )ىرر   رركة حديررد ضرريقة ا  و وغ ررا  إ ررالمي( وصررمة فم ررطين) عتبررر الهررط الحجررازء ال م ررطين  ي

تصررل ال رركة مررا بررين مرردينت  دمشررق والمدينررة المنررورة فرر  منطقررة الحجرراز وليررا ت رعررات أهرررال تصررل بررالد الشررام 
م وا ررتمر 5001 امعرر م وافتتحررت5000 عررام العمررل فييررا برردأ .كيمررومتر 5000ببعضررياة ويصررل طوليررا إلررى 

مة فرر  الحرررب العالميررة األولررىة إذ تعرضررت لمتهريررب ب رربب الثررورة العربيررة الكبرررال و ررقوط 5052تشررييميا حتررى 
 الدولررة العثمانيررة بعررد الحررربة وغررد أ  ررت  رركة حديررد الحجرراز زمررن وييررة ال ررمطان العثمرران  عبررد الحميررد الثرران 

الررربعض باإلضرررافة إلرررى  ببعضررريا ة العثمانيرررة المتراميرررةدولررروربرررط أطررررا  الليررررض هدمرررة حجررراج بيرررت اهلل الحررررام 
مرفرررق فررر  اإل رررتراتيجية ) حيرررث يمرررر الهرررط مرررن  ررروريا وفم رررطين ومرررن ثرررم األردن وال رررعودية  .أىررردافيا الع ررركرية

 (.  هريطة توضأ هط  ير ال كة
 

ضا فة وصالت أهرال وف  إطار محاويتيا الرامية إلى إعادة ت ىيل الشبكة الواغعة ف  األراض  ال م طينية واش
غطاع نزة ب عداد درا ات الجدوال ايغتصادية والبنية التحتية لتن يذ مشروع ربط  غامت ال مطة الوطنية ال م طينية

باإلضافة إلى إنشا   كة حديد لمقطارات اله ي ة , بشبكة  كة حديد إغميمية تربط غطاع نزة م  الدول المجاورة
 . ويق  ايحتالل اإل رائيم  عائق أمام تن يذ مثل ىذا المشروع الحيوء ,ن محافظات نزة والض ة اليربيةيربط بي

 
  -:الجوي النقل: ثانياً 

مطار غمنديا الذء ي يطر عميو ايحتالل ويمن  الشعب ال م طين  من إعادة ت ىيمو , مطاران فم طين يوجد ف 
بعد غيام ال مطة  المينا  الجوء األول ف  فم طين والذء يعتبر الدول  عرفات يا ر مطارو , وا تهدامو

حيث . ة واألمنيةوايغتصادي ةال يا ي ال م طينية وعمى مهتم  الصعد اإل تراتيجيةمن أىم المشاري  ال م طينيةة 
من رموز  يادة الدولة ال م طينية واي تقاللية الوطنية وعنصر من  ا  ال يا ية ف  كونو رمز  وتميأىتتج د 

اي تيراد )التجارة الهارجية  ف  إ يامو ف ايغتصادية فيما تتج د أىميتو  ل وجود الدولةةكامعناصر ت
غامة الصناعات الم اندة( والتصدير  زيادة وبالتال  وتوفير فرص العمل وتنشيط ال ياحة وتشجي  اي تثمار واش

الشهصية لإلن ان ال م طين  ف  تنقمو  لمحرية من توفيره أىميتو األمنيةوتنب  . الناتا المحم  ورف  م توال الدهل
متو وتمس أمنو ف  المعابر بين الوطن ومحيطو العرب  والدول  وتهميصو من المعاناة واإلجرا ات الت  تمتين كرا

 . البرية
ف  " ال م طينية"وانطمقت طائرات ال م طينية لمهطوط الجوية بدأت الهطة التشييمية  <??7وف  مطم  العام 

ويرانكا بقبرص  ودب وأبو ظب  وجدة والدوحة  ات عمان والقاىرةبوعية المنتظمة إلى مطار رحالتيا األ 
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شركات الطيران العربية واألجنبية ا تقبل مطار نزة الدول  يت اغيات التبادل الثنائ  م   وتن يذا ةوا طنبول
ومنذ انطالق  .لهطوط الرو يةرحالت أ بوعية منتظمة لمهطوط الجوية الممكية الميربية والهطوط الرومانية وا

ة حيث تقدر وزارة والمطار معطل بعد أن دمرتو إ رائيل تدميرا  شبو كم  8666األغصى عام  ةانت اض
لمزيد من المعمومات يمكن ) .مميون دوير >9المواصالت إن إعادة ت ىيل المطار تحتاج إلى ما يقرب من 

 (الرجوع إلى إ تراتيجية المواصالت
 
 

-:لنقل البحريا: ثالثًا   

ف  فم طين  نقل بحررء برالمعنى الكامرل ألن ال ريادة عمرى الميراه اإلغميميرة محردودة ومقيردة مرن ايحرتالل  يتوفر ي
مرر  بدايررة انت اضررة األغصرررى نيررر غررائم حيررث توغرر  العمررل عمررى إنشررائو  البحرررء اإل رررائيم ة فمررا زال مينررا  نررزة

المقرررررراولين األوروبيررررررين  ان ررررررحابإلررررررى  ائيم ة مررررررا أدالوتعرررررررض مررررررا انجررررررز لمترررررردمير مررررررن غبررررررل ايحررررررتالل اإل ررررررر 
(EGDG2000 ( عرررن التمويرررل حيرررث  (ىولنرردا وفرن رررا وبنرررك اي رررتثمار األوروبرر ) وغرر  الممرررولين الرئي ررريينوت

ة ذ ىرذا المشرروع اي رتراتيج البرد  فر  تن ير إعادةىناك موافقة عمى و ة مميون يورو 66غدرت تكم ة اإلنشا  حوال  
  جيررود مجمررس الرروزرا  إلعررادة ت كيررد التررزام الممررولين ب تاحررة األمرروال المجمرردة طرررفيم لممشررروع يتوجررب تكثيرر لررذلك

 . ب بنود المشروعباإلضافة إلى توفير ال مطة الوطنية ال م طينية لمحصة المقررة عمييا ح
 

التر  تتعررض يا ر عرفات لحماية غوارب الصريد الراحل بتوجييات من بد  العمل ف  المشروع :  مرف  الصيادين
اغتصادية لقطاع صريد األ رماك والرذء يعتبرر أحرد أىرم  ه ائرا يهم  البحرية لمتدمير والتم ة م النوةف  موا م 

لم تررة القريبرة المقبمرة أء فر  عرام وأحرد أىرم بنرود عمرل الروزارة .  واألمرن اليرذائ  فر  غطراع نرزة مصادر التشرييل
الدرا ررات الالزمررة لمنيرروض  إعرردادرة النقررل والمواصررالتة  هاصررة وبعررد ضررم  ررمطة المرروانل البحريررة لرروزا 0202

بيررذا المرفرر  وتدعيمررو عمررى أ ررس ىند ررية  ررميمة بمررا يرروفر األمررن واألمرران لم ررتهدميو وتطررويره لتحقيررق أنررراض 
حالرة صرالحية إنشرا  المرفر  لروزارة النقرل .   ياحية وترفييية وىذا يتطمب من مجمس الوزرا  فصل الصرالحيات واش

لتعميرق  مميرون دوير 06وع موازنة غردرىا لتقوم بدورىا المحدد ف  القانونة ويتطمب تن يذ ىذا المشر  والمواصالت
 .الحوض وحمايتو وتدعيم كا ر األمواج وتقويتو وصيانة ال احل الشمال  لممرف 

 

 األرصائ الجوية: رابعا
 

وكان المتواجد منيا  رصد الجوءبعدد محدود من محطات ال <;?7األرصاد الجوية ال م طينية منذ عام  انش ت
وهضعت  يتب  األرصاد الجوية المصريةةف القطاعالمتواجد ف   أما األردنيةف  الض ة اليربية يتب  األرصاد 
بيذا القطاع الذء يشكل  ال م طينية ال مطةوم  غياميا إىتمت . =>?7عام  إل رائيل بعد احتالليا لمض ة اليربية

 اد أول بعثة تم إي ;??7ف  نياية عام و ة فكرة إنشا  مطار فم طين  جوء حيثأداة ىامة لمنقل البحرء وال
 مطة الطيران  لتدريب أهصائيين ف  الرصد الجوء والتنبؤات الجوية وكذلك لمصيانة من غبل تدريبية إلى القاىرة

ة إلنشا  نوا ة لتتشكلإلى الميرب =??7ة  ثم أر ل عدد آهر من المهتصين ف  عام المدن  ف  ذلك الوغت
بدأت األرصاد الجوية و  <??7أصبأ كادرىا غادرا عمى العمل مطم  عام الجوية ال م طينية  دائرة األرصاد
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 عمى معموماتيا وغدراتيا الذاتية بعد أن كانت ف  ال ابق تعتمد عمى" اليومية اعتمادا ال م طينية ب صدار نشراتيا

 ف  المنظمة" مراغبا" عضوا ئرة األرصاد الجوية ال م طينيةدا أصبحت <??7نياية عام وم   .الجانب اإل رائيم 

جامعة الدول  إطارف   الجوية لألرصادالمنظمة العربية  ف " دائما" الجوية العالمية وعضوا لألرصادالعالمية 
 .العربية

 

والالئحرة  (0222)لعرام ( 5)يطبق غطاع النقل والمواصالت غانون المرور ال م طين  رغرم وعمى م توال التشريعات 
ضمن  يا رة التنظريم و الترشريد والمتابعرة والرغابرة  مشروع غانون النقل الحكوم  تم انجازكما . التن يذية المنظمة لو

األرغررام العموميررة نظررام تمميررك  مشررروع النظررام البحرررء و مشررروع كوكررذل .عمررى ا ررتهدام المركبررات الحكوميررة اعمررةال 
مررر  التطرررورات الحديثرررة و و  .نظرررام مجمرررس المررررور األعمرررىو  ةمروريرررةال رررات نظرررام المهال كرررذلك ترررم إغررررار,  ةالم رررت جر 

الجديرررد و الالئحرررة التن يذيرررة حيرررث ظيرررر فررر  غرررانون  غرررانون المررررور اعرررد القطررراع م رررودة المت رررارعة فررر  غطررراع النقرررل
- :المرور الحال  العديد من أوجو القصور تتمثل ف 

 .نصوص المواد هطا  ال نية والتناغضات القانونية ف ثير من األكال .2

 .وجود بعض النصوص ف  ىذا القانون غاصرة ونير واضحة .3

 .ي يعط  القانون الحال  تيطية كاممة لجمي  القضايا المرورية  .4

 .ي ييط  الكثير من العقوبات لممهال ات المرورية .5

ظرا  عمرى ف  ح ربانو الجوانرب اإلداريرة لتحقيرق ال رالمة واألمران عمرى الطررق ح ا الحال ي ي هذ القانون  .6
 .حياة المواطن والممتمكات

 
- :األهئاف المرجو تحقيقها من القانون الجئيئ 

 
تطوير نظام مرورء آمن ومتطور وصديق لمبيئةة يمب  احتياجات المواطن وي يم فر  التنميرة الم رتدامة  .2

 .الحديثووين جم م  أنظمة النقل والمرور 

 .موزارةالنيوض بم توال هدمات القطاعات المهتم ة التابعة ل .3

 .رف  م توال نقل الركاب والبضائ  وال المة واألمان عمى الطرق .4

 .الحد من حوادث الطرق والتموث البيئ  الناتجة عن المركبات .5

 .رف  م توال ك ا ة ال واغين بك ا ة فئاتيم .6

 ..تحقيق الش افية ف  تقديم الهدمات لممواطنين .7

 تحديررد ر رروم جديرردة لعرردد كبيررر مررن الهرردماتيعررزز ويزيررد مررن حجررم اإليرررادات العامررة لم ررمطة مررن هررالل  .=
تقررردميا الررروزارة لممرررواطنين وي يرررتم ا رررتي ا  ر ررروم عنيرررا كونيرررا نيرررر منصررروص عمرررى ا رررتي ائيا فررر   التررر 

 .القانون الحال 

  -:ويواجو غطاع النقل والمواصالت مشكل متعددة أىميا

إ رائيل عمى معظرم م راحات األراضر   يطرة ب بب عدم التواصل الجيراف  بين الض ة اليربية وغطاع نزة - 7
 .ال م طينية ف  الض ة اليربية وغطاع نزة
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ضرع  ال رريطرة ال م ررطينية عمرى معظررم البنيررة التحتيررة لقطراع النقررلة وهاصررة فيمررا يتعمرق بررالطرق الترر  تررربط - 8
 .المحافظات المهتم ة م  بعضيا البعض

 . والحواجز اإل رائيمية المتكررة اتلإلنالغ  إن ا تهدام الطرق ايلت افية من غبل ال م طينيين يهض- 9

ال رررريطرة اإل رررررائيمية الكاممررررة عمررررى جميرررر  المعررررابر البريررررة والمرررروانل البحريررررة والجويررررة الترررر  تررررربط األراضرررر  - :
 .ال م طينية بالعالم الهارج 

 .قطاع النقلل الدمار الذء لحق ف  البنية التحتية- ;

 
 الرؤية

 
زمة لتنظيم صناعة النقل والمواصالت بجوئة عالية من اجل المساهمة ف  قطاع مميز يوفر الخئمات الال 

والمواصالت تنمية وتطوير ورف  م توال الهدمة ف  غطاع النقل من هالل؛  امة االقتصائ الفمسطين تنمية واستئ
ات والم اىمة ف  حماية البيئة ورف  م توال ال المة العامة من هالل وض  وتحديث التشريعأنماطوة بكافة 

وتعزيز دور القطاع الهاص وتشجيعو عمى اي تثمار والتعاون والتن يق م  جمي  الجيات المحمية والدولية ذات 
 . م طين الوطنية ويعزز القدرة التناف ية لالغتصاد ال األىدا العالغة بما ي يم ف  تحقيق 

 
 

 األهئاف اإلستراتيجية
 

 السياسية والتئخالت والسياسيات األهئاف جئول

 ف  لمتميز الئولية المعايير مع تنسجم( تعميمات– أنظمة– قوانين) تشريعية بيئة: االستراتيج  الهئف -2
 .لمجمهور الخئمة تقئيم

   السياسية التئخالت  السياسة

 .وتطوير التشريعات القائمة تييير
 

 األنظمة والقوانين النافذة مراجعة. 

 عمى الصيانات القانونية ايطالع. 

 المجاورة الدول تجارب عمى ايطالع. 

 القانونية باإلجرا ات الم تيدفة ال ئات ومعرفة وع  زيادة 
 .المهتم ة ب نماطو النقل بقطاع المتعمقة

 االقتصائ واستئامة تعزيز ف  يساهم وشفاف متميز مؤسسات  عمل نظام: االستراتيج  الهئف -3
 .الفمسطين 

 السياسية التئخالت  السياسة

 الوزارة هدمات عمميات ىند ة إعادة
 النافذة)  متكاممة هدمات لتقديم

 كافة ف  وموحدة( الموحدة

 الوزارة تقدميا الت  الهدمات حصر. 
 هدمة كل لتقديم المتبعة اآلليات حصر. 
 هدمة كل ف  القصور تحديد. 
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 .المحافظات
 

 المجاورة ف  الدول تجارب عمى ايطالع. 
 تطوير ف  حاليا   دمةاله تقدم الت  وهاصة   الموظ ين مشاركة 

 الهدمة
 ىند ة إعادة ب ىمية الهدمة ومتمق  الموظ ين وع  زيادة 

 .وفوائدىا العمميات

 .وفعال كفؤ ومواصالت نقل قطاع: االستراتيج  الهئف -4

  السياسية التئخالت  السياسة

تطوير غطاع النقل والمواصالت 
 .وتح ين ك ا ة أدائو

 
 

 عادة تطوير  والمواصالت النقل لقطاع التحتية البينة ت ىيل واش
 .المهتم ة ب نماطو

 والبيئية الالزمة  التو   ف  إجرا  البحوث ال نية وايغتصادية
 .لتح ن ك ا ة هدمات النقل

 األنظمة والموائأ  تحديث نظام النقل العام ف  فم طين وتطوير
 .ذات العالغة

 مركز لمعمومات النقل تطوير. 
 ال ياح  تشجي  النقلالتن يق م  وزارة ال ياحة ل. 
  األهذ بمتطمبات ذوء ايحتياجات الهاصة ف  كل مالو عالغة

 .النقل بنشاط
  التن يق م  الجيات ذات العالغة لت عيل النقل الهاص

 .المدر   وهاصة النقل

 .والئول  العرب  الربط شبكة من رئيساً  جزءً  فمسطين: االستراتيج  الهئف -5

  السياسية التئخالت السياسة

 المجاورة الدول م  اإلغميم  الربط
 ايغتصاد نمو ف  لمم اىمة
 .ال م طين 

 
 

 والدول  العرب  الم توال عمى والتعاون التن يق . 
 م  والجوء والبحرء البرء اإلغميم  والربط الدول  التعاون 

 .العالم دول
 كافة وعمى العالغة ذات األنشطة كافة ف  المشاركة 

 .ربيةوالع الدولية الم تويات

 .مناسبة تقنية وبيئة متطور أئاء مستوى: االستراتيج  الهئف -6

  السياسية التئخالت السياسة

تطوير م توال األدا  وتييئة البيئة 
 التقنية المنا بة

 

  التو   ف  ا تهدام التقنية ونظم الحا ب اآلل  ف  مجايت
 المهتم ة العمل

 ما التدريب رف  ك ا ة القوال العاممة من هالل توفير برا
 .تمب  احتياجات العمل المتطورة والت 

  بما ( اينترنت)تطوير موغ  الوزارة عمى شبكة المعمومات
 .ف  تطبيق الحكومة ايلكترونية يمكن من م اىمتو
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  تح ين األدا  من هالل اي ت ادة من تجارب المؤ  ات
والدولية والمشاركة ف  المؤتمرات والندوات  والمنظمات المحمية

 .أبحاثيا ي ت ادة منوا
  توفير النظم المنا بة لربط الوزارة آليا  م  مؤ  ات القطاع

 .تتعامل م  الوزارة الهاص الت 

 .آمنة مرورية بيئة: االستراتج  الهئف -7

  السياسية التئخالت السياسة

رف  م توال األمان وال المة عمى 
 .شبكة الطرق

 

 األنظمة ذات العالغة إصدار. 
 الجيات المعنية إلعداد وتن يذ براما التوعية التن يق م  

 .اي تهدام األمثل لممركبات المرورية حول
 بمبادئ وايلتزام باألنظمة المرورية م  تكثي  جيود التوعية 

 .القيادة اآلمنة
  دعم براما توفير الهدمات والمراكز األمنية واإل عافية

 .بالتن يق م  الجيات المعنية لم تهدم  الطرق
 مل عمى تطوير مراكز إلرشاد م تهدم  الطرقالع. 
  التن يق م  الجيات األهرال لتطوير براما ت ىيل ال ائقين

المواص ات اآلمنة لممركبات وتحديد صالحيتيا لم ير  ووض 
 .عمى الطرق

 الخاص لمقطاع وئاعم شريك وموصالت نقل قطاع: االستراتيج  الهئف -8

  السياسية التئخالت السياسة

القطاع الهاص عمى الم اىمة  تشجي 
واي تثمار ف  نشاطات غطاع النقل 

 .والمواصالت
 

  دارة محطات نقل تشجي  القطاع الهاص عمى إغامة وتشييل واش
 .المركزية الركاب

  تشجي  القطاع الهاص عمى اي تثمار ف  غطاع  النقل
 .والبحرء البرء

 المؤ  ات  العمل تطوير مبادرات لهمق مشاري  إعداد. 
 المؤ  ات  العمل ف  التطور مبادرات مشاري  وتقييم  يذتن 
 والحوافز والمكافآت التطوير أنظمة تطبيق. 

 

 
 توزيع الموارئ 

حددت اإل تراتيجية التكالي  المترتبة عمى كل  يا ة وتت اوت ىذه التكالي  ح ب التدهالت ال يا اتية المحددة 
 ى النحو اآلت لكل  يا ة وحجم وأىمية كل تدهل ويمكن عرضيا عم

 
 المجموع 8679 8678 8677 ال يا ة الرغم
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 66<7 66> 66> 66>  القائمة التشريعات وتطوير تييير 7

 الوزارة هدمات عمميات ىند ة إعادة 8
( الموحدة النافذة) متكاممة هدمات لتقديم
  المحافظات كافة ف  وموحدة

9;6 9;6 9;6 76;6 

  ينوتح والمواصالت النقل غطاع تطوير 9
 أدائو ك ا ة

191000 191000 191000 573000 

 المجاورة الدول م  اإلغميم  الربط :
 ال م طين  ايغتصاد نمو ف  لمم اىمة

78333 78333 78333 235100 

 التقنية البيئة وتييئة األدا  م توال تطوير ;
 المنا بة

7>66 7>66 7>66 ;:66 

 شبكة عمى وال المة األمان م توال رف  >
 الطرق

76;6 76;6 76;6 97;6 

 الم اىمة عمى الهاص القطاع تشجي  =
 النقل غطاع نشاطات ف  واي تثمار

=66 =66 =66 8766 

 66>87< 99<9=8 99<9=8 99<9=8 المجموع

  
- :المنهجية

 
النقل )تولت وزارة النقل والمواصالت غيادة ال ريق الوطن  إلعداد اإل تراتيجية القطاعية الهاصة بالقطاع 

والذء اتهذ من , وغد عمل إلى إهراجيا الطاغم ال ن  المكم  من غبل وزير النقل والمواصالت(. والمواصالت
ووض  الطاغم ال ن  . أهرالباإلضافة إلى مشاركة من وزارات حكومية وأىمية , وزارة النقل والمواصالت مقرا  لو

ولقد تضمنت المنيجية . م  الشركا  غبل إغرارهالمكم  ب عداد اإل تراتيجية القطاعية برناما عمل تم مناغشتو 
ىذه الوثيقة مراجعة كافة الوثائق والتقارير والهطط التشييمية ال ابقة وكذلك ايطالع عمى  إعدادالمتبعة ف  

باإلضافة إلى ايجتماعات وورش العمل وحمقات النقاش المركزة الت  , ا تراتيجيات الوزارات والمؤ  ات األهرال
 .اجتماع وورشة عمل( 21)إلى وصل عددىا 

 


