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  كلمة الوزیر

  سعدي الكرنز.د

السیاسـات ورسـمباهتمـام واسـع مـن خـالل خطـط النقـل والمـرور عصرنا هذایحظى قطاع النقل والمواصالت في 

البعیـد المتوسط وو على المدى القصیرالتي تساهم في تطویر هذا القطاعالقراراتواتخاذ اإلستراتیجیات وضع و 

رق وحل المشكالت المروریة وحمایة المناطق السكنیة في المدینة واستخدام تقنیات النقل لتحسین نظام النقل والط

، وبما یساهم في النهوض بهذا القطاع الحیـوي واالسـتراتیجي الحدیثة لتقلیل التأثیرات البیئیة وزیادة معدالت النمو

.وزیادة مساهمته في الناتج المحلي واالجمالي

فلســطین یعتبــر مطلبــًا رئیســیًا وملحــًا فــي الوقــت الــراهن فــي ظــل التحــدیات التــي إن تطــویر صــناعة النقــل فــي 

علــى أحــد حجــم العراقیــل والممارســات فــىیشــهدها قطــاع النقــل والمواصــالت الفلســطیني محلیــًا وعالمیــًا، فــال یخ

نقـــل متعـــددة اإلســرائیلیة التـــي حالـــت دومــًا دون تنفیـــذ مشـــاریع النقـــل اإلســتراتیجیة التـــي تســـاهم فـــي تــوفیر شـــبكة

ذلــك، ومنــذ قــدوم الســلطة إلــى وآمنــة وتســاهم فــي تحقیــق التكامــل والتواصــل اإلقلیمــي، باإلضــافةفعالــة الوســائط 

الوطنیة الفلسطینیة لم یتم دعم قطاع النقل بشكل كاف، ولم یخصـص لـه االسـتثمارات المطلوبـة بمـا یتناسـب مـع 

لتحتیـة لعملیـة التنمیـة المسـتدامة ومحركـًا لهـا، ویتمثـل التحــدي دور هـذا القطـاع باعتبـاره أساسـًا فـي تـوفیر البنیـة ا

العالمي في حجم التطور الهائل والمتسارع في قطاع النقل علـى مسـتوى البنیـة األساسـیة والمؤسسـاتیة واألسـطول 

ومــن هنــا تبــرز أهمیــة الســیر بخطــى ســریعة نحــو تنمیــة وتطــویر قطــاع النقــل الفلســطیني بمــا . والمرافــق واألنظمــة

. التنافسیة واللحاق بركب التقدم العالمي في هذا المجالالنسبیة یساهم في تحقیق المیزة 

همیة وخطورة هذه التحدیات فقد عكفت الوزارة في الحكومة الثالثة ألوانطالقًا من إدراكنا بوزارة النقل والمواصالت 

الرئیســـة لبرنـــامج الحكومـــة ، كأحـــد األدوات 2012-2010قطـــاع النقـــل والمواصـــالت علـــى إعـــداد خطـــة رعشـــ

إزالة االحتالل وبناء الدولة، والتي تمثل إطارا متكامال لتحسین صناعة النقل والمواصـالت : یة من خاللفلسطینال

الفلســطیني، حیــث ُوضــعت لتحقیــق أهــداف شــاملة تتمثــل فــي تــوفیر نظــام نقــل متكامــل متعــدد األنمــاط والوســائط 

تـوفیر البیئـة القانونیـة الالزمـة إلدارة وتشـغیل القطاعـات الفرعیـة المختلفـة هم فـي دعـم االقتصـاد الفلسـطیني، و یسا

، وأیضــًا تجســد الثقافــة التنظیمیــة لقطــاع النقــل والمواصــالت، وتحقیــق المشــاركة المجتمعیــة، والتطــویر المؤسســاتي

ترســـم السیاســـات ذلـــك فإنهـــا إلـــى والقـــیم القائمـــة علـــى مبـــدأ شـــركاء فـــي القـــرار والمســـؤولیة والتنمیـــة، باإلضـــافة

والبرامج واألولویات التي تجعل قطاع النقل والمواصالت مـدخل اإلستراتیجیة الرئیسة، ستراتیجیات والتوجهات واإل

  . التقدم والتطور والتنمیة المستدامةإلى فلسطین
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والمســاهمة وتنبـع أهمیـة هـذا العمـل الـوطني فــي أنـه یعبـر عـن رؤیـة الـوزارة اإلســتراتیجیة نحـو تطـویر هـذا القطـاع،

بفاعلیــة فــي تحقیــق تنمیــة اقتصــادیة تعكــس التطلعــات الفلســطینیة فــي تــوفیر خــدمات النقــل بجــودة عالیــة فــي ظــل 

أداة لتحقیــق سیاســات الدولـة فــي التنمیــة واإلصــالح الشــامل، وٕاطــار للعمــل مــن منافسـة عالمیــة حــادة، وكــذلك یمثــل 

اضــحة اع الخــاص واألهلــي قائمــة علــى أســس ومعــاییر و خاللــه یــتم تحقیــق وتعزیــز شــراكة فعالــة وشــفافة مــع القطــ

.ومحددة األدوار والمسؤولیات

  

فــي الــوزارة لكــادر البشــريوقــد حرصــنا علــى ایــالء عملیــة التنظــیم واعــادة الهیكلیــة والبنــاء المؤسســاتي ورفــع كفــاءة ا

ــــة اجــــراءات تســــاهم فــــي ت قــــدیم الخدمــــة للجمهــــور والتطــــویر االداري اهتمامــــًا خاصــــًا لتحســــین االداء، وتطــــویر ادل

الجهــات ذات الفلسـطیني بســرعة وبكـل سالســة ویسـر وبــأعلى درجــات الشـفافیة والنزاهــة واعتمـاد مبــدأ المكاشـفة مــع 

الــذي یتلقــى الخدمــة مــن الــوزارة لیكــون التمیــز فــي تقــدیم الخدمــة الصــحاب العالقــة مــن القطــاعیین الخــاص والعــام 

  .هو عنواننامقدمة من وزارة النقل والمواصالتمات الالمصالح وضمان رضى الجمهور عن جودة الخد

ــــع إنجـــاز ، فإننـــا نقـــدر الجهـــود التـــي بـــذلها فریـــق العمـــل بـــوزارة النقـــل التقریـــر الســـنوي للحكومـــة الثالثـــة عشـــرة ومـ

هم فـي تعزیـز الشـراكة اسـالـذيوالمواصالت وكذلك نشكر ونقدر جهود ومشاركة القطاع الخاص والقطاع األهلي 

الجهود الوطنیة لتوفیر الدعم تضافرة في بناء وٕاعادة هیكلة القطاعات التنمویة الفلسطینیة، ونأمل أن یتم الوطنی

  .باعتبارها األساس لتحقیق النقلة النوعیة في صناعة النقل في فلسطینخطة الوزارةالالزم لتنفیذ 

  

  

  سعدي الكرنز.د

  وزیر النقل والمواصالت
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  :الرؤیة  

رة  تعمل وفقَا لمعاییر التمیز لتنظیم قطاع النقل والمواصالت  وتطویره والنهوض به ،ولتوفیر الخدمات وزا

 .الالزمة بجودة عالیة من اجل المساهمة في تنمیة واستدامة االقتصاد الفلسطیني 

:الرسالة  

وصدیق للبیئة باستخدام النظم اننا ملتزمون بتنظیم قطاع النقل المواصالت وصوال الى قطاع نقل آمن متطور  "

الحدیثة بمعاییر عالمیة

  

  - :أهـداف الـوزارة

تنسجم مع المعاییر الدولیة للتمیز في تقدیم الخدمة ) تعلیمات–أنظمة –قوانین (توفیر بیئة تشریعیة .1

  .للجمهور

ي من خالل الوصول إلى نظام عمل مؤسساتي متمیز وشفاف یساهم في تعزیز واستدامة االقتصاد الفلسطین.2

  .مستوى األداء المتطور والبیئة التقنیة المناسبة

  .إیجاد قطاع نقل ومواصالت كفؤ وفعال.3

  .والدوليالعربيالربطشبكةمنرئیساً جزءً فلسطین.4

  .توفیر بیئة مروریة آمنة.5

.تعزیز الشراكة بین قطاع النقل والموصالت و القطاع الخاص.6

.في جمیع قطاعات النقل المختلفةتنمیة وتطویر الموارد البشریة العاملة.7
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  الثالث عشرلحكومةعهد افي وزارة النقل والمواصالت 

  

  * *ملخص تنفیذي* * 

  على الصعید المحلي

 نتیجة السیاسات الجدیدة التي قامت بها الوزارة في الحكومة الثالثة عشر فقد تم تحقیق قفزة نوعیة في

فة الغربیة ُأودعت لحساب الخزینة العامة للسلطة الوطنیة، فبلغ إجماليإیرادات الوزارة من الترخیص بالض

شیقل) 219.841.639(بلغ ما قیمته 42011/وحتى نهایة شهر ،اإلیرادات

 تم االتفاق مع وزارة المالیة بتوحید استیفاء تحصیل الرسوم المسـتوفاة، وتحصـیلها مـن قبـل الـوزارة، وذلـك منعـا

  .المهنلالزدواجیة في ترخیص

  تعمل الوزارة في حوسبة اإلدارات العامة كافة.

 بلغ عدد حیث%8زیادة في عدد السائقین الجدد عن العام الماضي بنسبة إلىاإلحصائیاتأشارت

.سائق جدید) 25767(السائقین الجدد 

269(عدد المدربین في العام الماضي، بلغ ونتیجة إلجراءات تطویر مناهج وآلیات فحص السائقین ( ,

زیادة في عدد مدارس وسجل العام الحالي % .209مدرب أي بزیادة حوالي ) 832(أما العام الحالي 

%.39التدریب الممنوحة من الوزارة بنسبة 

 معــامالت المركبــات فقــد قامــت بانجــاز االدارة العامــة للشــؤون الفنیــة وٕاثــر الجهــود المكثفــة التــي قامــت بهــا

لمركبـات مسـتعملة مسـتوردةمعاملـة )12799(و,فـي العـام الحـاليمعاملـة) 498(بواقـعالجدیدة المسـتوردة 

أمــا . معاملــة)298(الجدیــدة والمســتعملةقطــع الغیــاروبلــغ عــدد معــامالت . ثــالث ســنوات عــدا ســنة االنتــاج

مركبـة مـن الجانـب االخـر باالضـافة الـى مـنح 2430تـم تحویـلفقـداالخـربخصوص المحـول مـن الجانـب 

طلــب 196مركبــة الــى قطــاع غــزة وانجــاز ) 400(افقــة تحویــل للمعــدات الهندســیة كــذلك تــم ادخــال مو 243

. اعفاء جمركي للمركبات العمومیة

 وبموجــب تعلیمــات الــوزارة الصـــارمة فــي الحكومــة الثالثـــة عشــر فقــد منــع إدخـــال أي مركبــة خصوصــي مـــن

  .الضفة الغربیة إلى إسرائیل
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یمیة في الوزارة من خالل تطویر الهیكل التنظیمي للوزارة حیث تم اقرار الهیكـل تطویر البیئة التنظالسعي نحو

.التنظیمي الجدید من مجلس الوزراء یحقق الالمركزیة

 انشــاء المجلــس االعلــى للمــرور واعــداد هیكــل تنظیمــي خــاص بــه ورفــده بــالموارد البشــریة ، وتمویــل مشــروعین

  .USAIDللتنمیة الدولیة الل الوكالة االمریكیة لنشر ثقافة التوعیة المروریة للوزارة من خ

تـم اعــادة تأهیــل حیــث مأسسـة عمــل الـوزارة مــن خـالل بنــاء القــدرات مـن حیــث الكـادر البشــري والبنیــة التحتیـة

واســتكمال بــاقي الــدوائر فــي كافــة المحافظــات خــالل الفتــرة ،مــدیات نــابلس الخلیــل وجنــین وبیــت لحــم و رام اهللا

ختبرات االمتحـان النظـري وتحویلهـا مـن كتـابي الـى الكترونـي فـي مـدیریات الـوزارة فـي كافـة وتطویر م، القادمة

المحافظــات، اعــداد ادلــة اجــراءات لجمیــع الخــدمات المقدمــة مــن  الــوزارة ، المــوارد البشــریة ، التدریب،الشــؤون 

سسة عمـل یرة في برنامج التمیز لمأاعلیة كباالداریة والشؤون المالیة ، االلتزام بقیم الوزارة ونشرها ،المشاركة بف

.الوزارة 

وتطبیـقإقـرارتـم فقـد ، وفي إطار جهود الوزارة لتنمیـة وتطـویر البیئـة القانونیـة لعمـل قطـاع النقـل والمواصـالت

نظـام المجلـس األعلـى ، و ، واصـدار الـرخص الشخصـیة الممغنطـة لسـائقینة لالـرخص الشخصـینظام تصنیف 

ونظام تخفیض التعرفـة ،عمومیةنظام التملیك لألرقام المروریة والغرامات المالیة، و للمرور، ونظام المخالفات ال

وٕاصدار قـرار وزاري وتعلیمـات فنیـة لتنظـیم وٕانجاز نظام النقل الخاص بصورته النهائیة ،الجمركیة للمركبات،

إقـرارو.ألمـان فیهـاوالتأكد من تـوفر متطلبـات ووسـائل األمـن وا) الطالب(عملیة تطویر وسائل نقل األطفال 

ادث الطرق وخلق بیئة مروریة آمنة،اقرار نظام تنظیم عمل للحد من حو نظام النقاط للمخالفات على الرخصة، 

المركبات الحكومیة ، وتحت االجراء اقرار قانون المرور الفلسطیني الجدید والئحته التنفیذیة ، ومشروع القانون 

.تي تقدمها وزارة النقل والمواصالتالبحري، ونظام حدیث برسوم الخدمات ال

وذلــك بالتعــاون مــع ، نظــام محوســب لألرصــاد الجویــة إعــدادعلــى حالیــاً جــري العمــل یGTZ ،وخبــراء دولیــین

األرصــاد ســیتم تزویــد علمــًا أنــهربــط المحطــات مــع قاعــدة البیانــات وكــذلك مــع الموقــع االلكترونــي ،تــم حیــث 

يوبناء قاعدة بیانات جویة موحدة وربطها مع المقـر الرئیسـمل األرصاد، الجویة باألجهزة والمعدات الالزمة لع

.الجویة، وذلك من اجل زیادة الدقة والكفاءة والسرعة في االنجازلألرصاد

 ٕاعـداد الشروع في تنفیذ العدید من المشاریع، منها مشروع ترقیم المباني، ومشـروع المخطـط الـوطني المكـاني، و

وتنفیذ الجزء االول من لفنیة لتصمیم وٕانشاء الطرق، ومشروع خط سكة حدید الحجاز، المواصفات الفلسطینیة ا

وذلــك بالتنســیق والمتابعــة مــع الجهــاتللمــدن الفلســطینیة مشــروع اعــرف وطنــك الخــاص بوضــع الشاخصــات 

.ذات العالقةالمختصة
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ب شـركات الباصـات والـوزارة في اطار تطویر قطاع النقل فقد تم التوقیع على برتوكول تفاهم بـین نقابـة اصـحا

لتأســیس ثــالث اتحــادات لشــركات الحــافالت فــي الشــمال والوســط والجنــوب، اقــرار تســعیرة المواصــالت الجدیــدة 

تنظــیم العمــل فــي قطــاع النقــل الخــاص و ورفیسســ، وتنظــیم خطــوط الســیر للحــافالت وقطــاع الوالعمــل بهــا

واعادة توزیع الخطوط لمنع التداخالت فیما یر السیارات شركات التأجیر السیاحیة وفتح الباب أمام شركات تأج

.بینها

 ثفــت الزیـــارات وكــذلك كُ .تقـــدمها الــوزارةالتــيإجــراءات الرقابــة والتفتــیش علـــى جمیــع المهــن والخــدمات تفعیــل

وتـم التنسـیق مـع وزارة، مـل فیهـاسـیر العحسـن للتأكـد مـن فـي المحافظـات المختلفـةالوزارة لمدیریات المیدانیة 

الحكـم المحلـي والبلـدیات لضـبط الكراجــات غیـر القانونیـة والمرخصـة مـن قــبلهم، والتعمـیم علـیهم بعـدم مــنح أي 

ـــة  بعـــــد الحصـــــول علـــــى موافقـــــة وزارة النقـــــل والمواصـــــالت كونهـــــا جهـــــة إالتـــــراخیص واذونـــــات مزاولـــــة المهنــ

عـات والمواقـف ممجوجاري العمل على وضـع نظـام جدیـد لضـبط عملیـات تـرخیص الكراجـات وال.االختصاص

.والكراجات 

 محافظات الوطنلمدیریات الوزارة في كافة المعلومات الداخلیة والخارجیة شبكاتقامت الوزارة ببناء وتطویر ,

لـس ج، وموشـرطة المـرور, والـربط مـع وزارة الداخلیـة، وزارة المالیـة، والمحـاكم, وربطها بالخادم المركزي بالوزارة

.الحكومة االلكترونیةإلىمن أعمال الحوسبة للوصول % 70تنفیذ ، حیث تمالقضاء االعلى 

مـن خـالل في إطار تنظیم مركبات النقل الحكومي قامت الوزارة بحملة ضبط الرقابة على المركبـات الحكومیـة

لمراقبــة المركبــات الحكومیــة بعــد الــدوام الرســمي بالتعــاون مــع الشــرطة تنشــیط دوریــة الســالمة علــى الطــرق و

.مبیتها ومكان

 قـرار یعنـى بإصـدارتفعیل العمل في مؤسسة الخطوط الجویـة الفلسـطینیة، قامـت الـوزارة إعادةومن اجل

، ، كـذلك فـان الـوزارة بشئون الخطوط الجویة الفلسطینیة مـن اجـل النهـوض بهـذا الكیـان الحیـوي والفعـال

المالیـة المعمـول بهـا لـدى دول ةباألنظمـأسـوةنظـام مـالي للخطـوط الجویـة الفلسـطینیة إعـدادتعمل على 

.الجوار

 اتفاقیة سنویة  بین وزارتي االوقاف والنقل والمواصالت من اجل التحقق من سالمة المواصفات تم توقیع

الفنیـــة لباصـــات نقـــل الحجـــاج  وارســـال بعثـــات مـــن الـــوزارة لمراقبـــة الوضـــع  بـــرًا ، وجویـــة مـــن اجـــل نقـــل 

.الحجاج جوا
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  یجيعلى الصعید اإلسترات

 بتشكیل لجنة فنیة مختصة لدراسة إنشاء مطار فلسطین الدولي برئاسة وزیـر النقـل صدور قرار مجلس الوزراء

والمواصالت، وتشكیل ثالث لجان فنیة تخصصیة إلعداد المخططات الهیكلیة والتنظیمیة للموقع والمخططات 

سـواحرة قـع الكـائن فـي منطقـة البقیعـة شـرق الالمو اعتمـادتـم قـد و ، المساحیة الالزمـة ودراسـة تقیـیم األثـر البیئـي

للمطار الدراسات الفنیة إعداد على حالیًا جري العمل یو ،كموقع للمطاربمحافظة القدس–وغرب البحر المیت

ون المدنیـة بالقیـام ؤ كمـا كلـف مجلـس الـوزراء رئـیس هیئـة الشـ.بالتنسیق مع الوزارات والمؤسسـات ذات العالقـة

كلــف وزیــر التخطــیط بالبحــث مــع الــدول ي لتســهیل عملیــات إنشــاء المطــار، و إلســرائیلبمــا یلــزم مــع الجانــب ا

.المانحة عن تمویل تصمیم وٕانشاء وتشغیل المطار

مــن خــالل االجتماعــات والمشــاركة بوضــع مشــاریع ذات الدولیــةالبحریــةفلســطین علــى الخارطــةترســیخ وجــود

.عالقة

لــى تشــغیل خــط بحــري منــتظم بــین مینــاء العــریش المصــري قــدمت فلســطین لالتحــاد االوروبــى مشــروع یقــوم ع

وصول آالف األطنـان مـن مـواد البنـاء والحاویـات األخـرى لوالخارج لخدمة قطاع غزة، وسیكون هذا الخط قناة 

لقطــاع غــزة، ومــن ثــم نقلهــا عبــر المعــابر الثالثــة؛ معبــر أبــو ســالم والعوجــا ورفــح، إلــى القطــاع والضــفة الغربیــة 

خط آخر إلى میناء الصـیادین فـي القطـاع بمـا یسـمح بـدخول هـذه البضـائع وذلـك لحـین إنشـاء وٕامكانیة تسییر

.وبناء میناء غزة البحري

 ًبخـط سـكة األردنیـةربـط مینـاء حیفـا بمدینـة أربـد "الجانـب االخـرمشـروع رسمیًا حـول قدمت فلسطین اعتراضا

وجــاء هـــذا .")جنــوب–مســـار شــمال (عطـــاء وصــلة لجنــین بالضــفة الغربیــة إ و )شــرق-مســار غــرب (حدیــد 

حقــوق الوبالتــالي ضــیاعالفلســطینیة األراضــياالعتــراض مــن منطلــق عــدم مــرور المســار الــرئیس للخــط فــي 

وتحـت المسـار المقتـرح . على هذا الخط الهادف لوصـل مینـاء حیفـا بـالعراق والخلـیج العربـيلفلسطین سیادیة ال

ومـن ثـم العـراق (أربـد –والخاصة بجنین دون أن یتـأثر خـط حیفـا قطع الوصلة المقترحة إلسرائیلیمكن حالیاً 

عبــر (قطــاع غــزة ثــم الضــفة الغربیــة إلــى مصــرالعــریش بمشــروع ربــط ســكة الحدیــد مــن إدراجوتــم ).والخلــیج

كأولویة في مشروعات خطة العمل التنفیذیة للنقل باألردنخط سكة الحدید إلى ثم) 48المحتلة عام األراضي

عیــة المتحــدة للتنمیــة االجتمااألمــم، حیــث تــم تثبیــت هــذا المســار أیضــا علــى خــرائط لجنــة ورومیــدبمنطقــة الی

.)اإلسكوا(واالقتصادیة لدول غرب أسیا
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 مؤتمر ومحفل دولي في مجـاالت 20والدولیة، حیث تم تمثیل فلسطین في أكثر من اإلقلیمیةتعزیز العالقات

،USAID،مــــع كــــل مــــن البنــــك الــــدوليتعــــاون ومــــذكرات تفــــاهم أو بروتوكــــوالت/واتفاقیــــاتوٕابــــرامالنقــــل، 

EUROMED،JICA،GTZ ،WHO،TIKA، مع كل من سوریا وتونسو.

  وزارة النقل والمواصالتاولویات 

  

.مأسسة العمل -1

تطویر وتنظیم شبكات النقل البري والبحري والجوي من خالل ورفع كفاءتها الفنیة وتوسیع قاعدة -2

تلبیة الطلب على خدمات النقل بما یتفق مع اهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة نشاطاتها بما یعزز

  في المناطق الفلسطینیة 

تنفیذ مشاریع البنى التحتیة االستراتیجیة لقطاع النقل والمواصالت في اطار استراتیجیة تقوم على تحقیق -3

ك من اعادة بحریة ، وما یتطلب ذلالو الجدوى االقتصادیة من شبكات الطرق البریة والخطوط الجویة 

وصالت والیات نقل جدیدة بین الطرق الرئیسیة واالقلیمیة لتوفیر تنفیذانشاء وتاهیل وتطویر اضافة الى 

وتخفیف االعباء االقتصادیة المتمثلة في استهالك الوقود اضافة الى التقلیل من حوادث السیر الوقت

وتكلفة الصیانة 

یة والقانونیة واعتماد الیات العمل المناسبة الزالة المعیقات وتحدید االحتیاجات توفیر البیئة المؤسسات-4

.الضروریة 

برنامج استثماري یتضمن دتشجیع القطاع الخاص على تنفیذ المشاریع االستراتیجیة والعمل على اعدا-5

ي مجال النقل مشروعات البنیة التحتیة والخدمات االساسیة والمرافق العامة والخدمات والمشروعات ف

االتفاقیات لتوقیعتبني سیاسات اقتصادیة تكاملیة فیما بین القطاع العام والخاص واعداد العمل المشترك -6

ومذكرات التفاهم في مجال النقل

مة مع دول الجوار وحوض البحر المتوسط وذلك من خالل ابرام مذكرات تفاهم أتعزیز الشراكة والتو -7

.ت تخطیط وانشاء وتشغیل وادارة مشاریع النقل ومرافقها وتعاون وشراكة في جمیع مجاال

انضمام فلسطین للمنظمات العالمیة والدولیة -8

.انشاء صندوق لتوفیر الدعم المالي الالزم لتمویل استثمارات النقل البري والبحري والجوي-9

لفة لنقل المختمج عمل لتطویر العمل في مجاالت ااعداد سیاسات داعمة واستراتیجیات وبرا- 10

صة في مجال السالمة المروریة بادخال مفاهیم االدارة الحدیثة وكذلك وضع الیات لتفعیل االداء خا

.كفاءة البنى التحتیة ووسائط النقل وتحریر التجارة وتوفیر سبل رفع من واأل

اهم اعداد برنامج تدریب وتطویر القدرات والطواقم العاملة بقطاع النقل والمواصالت بحیث یس- 11

.یب والبحث العلمي في مجاالت النقل المختلفة ر دامج في تنسیق برامج التالبرن
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ادخال تغیرات جذریة وتكییف االطار التنظیمي والمؤسسي بما یساهم في تسیر خدمات النقل - 12

والتجارة وتحدیث الجمارك واتمتتها بما یكفل وجود قطاع نقل قادر على المنافسة وذلك بالتنسیق مع 

  .قة الجهات ذات العال

  

  

  لحكومة الثالثة عشرةاوالمواصالت في إنجازات وزارة النقل

  

وثیقة متكاملة حول اسـتراتیجیات تطـویر قطـاع لحكومة الثالثة عشرةعمل اأعدت وزارة النقل والمواصالت خالل

سیاســات الحكومــة المنطلقــة مــن األجنــدة الوطنیــة والتــيب  السترشــاداالنقــل والمواصــالت فــي فلســطین حیــث تــم 

وفي هذا اإلطـار ركـزت الوثیقـة علـى تحقیـق االزدهـار واسـتعادة ،"إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة" تتمثل في خطة 

النمو االقتصادي، وكذلك تأهیل وتطویر البنى التحتیة األساسیة لقطاع النقل والمواصالت، وما یتطلبه ذلـك مـن 

  . سیاسات وٕاجراءات تنفیذیة

وتحقیقها، وضـعت الـوزارة خططهـا وبرامجهـا سـعیًا نحـو تحقیـق األولویـات الوطنیـة سبیل تجسید تلك الوثیقةفيو 

وتنفیـذ مشـاریع مختلفـة تهـدف نحـو اتتمخض عنه اعتماد سیاسات واقتراحوالذيقطاع النقل والمواصالت، في

مراقـب ، تمهـن المواصـالمتعـددة، منهـا، التـرخیص، السـالمة المروریـة، منـاحٍ فـيتطویر العمل وخدمات الوزارة 

نفـس المسـار، عملـت الـوزارة فـيو . إلـخ..بناء القدرات، برنامج التمیز، استیراد المركبات، الحكومي، النقل المرور

وعلــى صــعید آخــر، ســعت الــوزارة نحــو تحقیــق . علــى تطــویر البیئــة القانونیــة والتنظیمیــة واإلداریــة لعمــل الــوزارة

الدراسـات وٕاعـدادالتنمویـة الفلسـطینیة األخـرى مـن خـالل اقتـراح التكامل بین قطاع النقل والقطاعـات االقتصـادیة

ذات العالقــة ســواًء علــى المختصــةتعزیــز التنمیــة المســتدامة بالتنســیق مــع الجهــات فــيتســهم التــيوالمخططــات 

، مــوازٍ طــارٍ إفــيو . المطــارات والمــوانئكاإلســتراتیجیةأو المشــاریع اإلقلیمیــةصــعید شــبكات الطــرق المحلیــة أو 

فلســطین علــى خارطــة الــربط العربــي وٕابقــاء، اإلقلیمــيذلت الــوزارة جهــودا حثیثــة نحــو تعزیــز التعــاون والتكامــل بــ

  .   واإلقلیمي

 ٍعلى رضى الجمهور ها الوزارةالتي تقدمماتالتطور في نوعیة الخدأیضاً انعكس إیجاباً ،آخروعلى صعید

لحساب الخزینة العامة للسلطة أودعتالتي ضفة الغربیة من الترخیص بالإیراداتهازیادةو على اداء الوزارة 

شیقل، وحتى نهایة شهر ) 147.154.820(4/2009حتى نهایة شهر فبلغ إجمالي اإلیراداتالوطنیة 

) 219.841.639(بلغ ما قیمته 42011/،وحتى نهایة شهر .شیقل)54.984.493( 2010\4

شیقل
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سبیل ترسیخ رسالة الوزارة فيلمرحلة، على أصعدة وقطاعات مختلفة هذا وقد توزعت االنجازات خالل هذه ا

، لیلبى كافة متطلبات التنمیة الفلسطینیة المنشودةوتحقیقها نحو تطویر وتنمیة قطاع النقل والمواصالت 

  :على النحو التالييوه

  الترخیص.1

  

قامت الوزارة باتخاذ , دمة للمواطنین تكریسًا للجهود المبذولة في زیادة النجاعة والشفافیة في الخدمات المق

بنقل ، وقد أسفر ذلك مدیریات الوزارة في كافة المحافظات مجموعة من اإلجراءات التنفیذیة لتطویر العمل في 

وفیما .الصالحیات من المركزیة الى الالمركزیة  وكذلك تطویر عمل المدیریات ومهن المواصالت المختلفة  

  :بالمحافظات الشمالیةمدیریات الوزارة في عمل ل الوزارة لتطویر وزیادة كفاءة من قبیلي أهم الخطوات المتخذة

 قامت الوزارة ببناء وتطویر الشبكات حیث وربطها مركزًیا بالوزارة مدیریات الوزارة حوسبة العمل في جمیع

الداخلیة، وزارة المالیة، والربط مع وزارة , وربطها بالخادم المركزي بالوزارة, الداخلیة والخارجیة للدوائر

  .الحكومة االلكترونیة إلىمن أعمال الحوسبة للوصول % 80وشرطة المرور، حیث تم تنفیذ , والمحاكم

 وبیت في كًال من رام اهللا مدیریات الوزارة تم انجاز تأهیل :مدیریات الوزارة في كافة المحافظاتإعادة تأهیل

.ستكمال باقي الدوائر في كافة المحافظات خالل الفترة القادمةاعلى ان یتم ونابلس وجنین والخلیللحم

 بالمحافظاتلمدیریات الوزارةتم استمالك أراض حكومیة إلنشاء مباني حكومیة

 تنظیم المعاهد والمدارس.

المركبات ترخیص لجمیع الخدمات المقدمة للوزارة  لاإلجراءاتتم انجاز دلیل اإلجراءاتدلیل إعداد

لتسهیل مهن المواصالت  والنقل الحكومي المختلفة المدارس والمعاهد و ومراقب المروردلیل ن ،والسائقی

.أداء العمل وخدمة المواطن بشفافیة عالیة

  

  مراقب المرور.2

  

تنظیم وتطویر قطاع النقل الداخلي ورفع مستوى الخدمة  

نقابـة اصـحاب شـركات الباصـات والـوزارة في اطار تطویر قطاع النقل فقد تم التوقیع على برتوكول تفاهم بـین

.لتأسیس ثالث اتحادات لشركات الحافالت في الشمال والوسط والجنوب
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 اقــرار تســعیرة المواصــالت الجدیــدة والعمــل بهــا ، وتنظــیم خطــوط الســیر للحــافالت وقطــاع الســرفیس و تنظــیم

ام شـركات تـأجیر السـیارات واعـادة العمل في قطاع النقل الخـاص و شـركات التـأجیر السـیاحیة وفـتح البـاب أمـ

.توزیع الخطوط لمنع التداخالت فیما بینها

 حملــة إطــالقتــم إلــزام المركبــات بالعمــل بالعــدادات وتــم ): الســفریات الخاصــة(عــدادات التعرفــة فــي المركبــات

  . إعالمیة واسعة لهذا الخصوص وما زالت مستمرة

 وتطبیقه حیث و المصادقة علیه من قبل الجهات المعنیة  تم انجاز النظام :نظام تملیك األرقام العمومیة

.بهوفقًا للنظام الجدید والتي تم العمل التملیك بإجراءاتللبدء تم

 لنظام النقل الخاص والبدء بالعمل بهاالتعلیمات الخاصةوٕاقرارتم انجاز.

 یتعلــق طفــال فیمــا تــم إصــدار قــرار وزاري لتصــویب أوضــاع ریــاض األ: ریــاض األطفــال ونقــل التالمیــذ

حیث تم عقد عدة اجتماعات مع نقابة أصـحاب ریـاض األطفـال وتـم وضـع ،بجودة وسائل نقل التالمیذ 

.نقل األطفال والتالمیذحافالت الحلول المناسبة لعمل 

 تم تنظیم عمل خط االستراحة إلى معبر الكرامة وبالعكس عبر زیادة عدد الحافالت وعدد العمال لتسهیل

.قل المسافرین والمحافظة على أمتعتهمعملیة تن

  السالمة المروریة والمجلس االعلى للمرور.3

 تم إعداد دلیل للشاخصات المروریة وتم اعتماده من قبل وزیر النقل والمواصالت وفق القانون حیث تم

وألول مرة وضع مرجعیة ثابتة بالمواصفات والمقاییس للشواخص واإلشارات المروریة حسب المعاییر 

  .المواصفات  الدولیةو 

 تم إعداد مجموعة من النشرات اإلرشادیة واإلعالمیة والتثقیفیة في مواضیع السالمة المروریة لمختلف

الفئات العمریة بهدف منهجه الثقافة المروریة وزیادة الوعي من الجمهور بها كما أنه جاري العمل على بناء 

.الطرققاعدة بیانات الحوادث المروریة للحد من حوادث 

والذي یساهم في تعزیز السیادة الوطنیة و یهدف إلى تعریف المواطن " اعرف وطنك "مشروع إطالق

بوطنه، وتسهیل حركة نقل األفراد والبضائع، وتحقیق السالمة المروریة واألمان على الطرق من خالل 

لمرور، كما هو متبع في الشاخصات اإلرشادیة الفلسطینیة التي تحمل أسماء المدن والقرى وتوجه حركة ا

جمیع دول العالم حیث تم انجاز التنفیذ في محافظتي رام اهللا والبیرة وجاري استكمال العمل في باقي 

.المحافظات
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 تحدید مسارات خطوط المركبات الصغیرة على الطرق بنظام (بناء قاعدة بیانات خطوط المركبات الصغیرة

).المعلومات الجغرافیة وحوسبتها

وٕاعداد ومتابعة المخططات , من دلیل تطویر المعاییر والمواصفات الفنیة للسالمة المروریة% 70د تم إعدا

.GTZالمروریة  كمخطط مروري قلندیا وتزوید البلدیات بالشاخصات المروریة الالزمة بالتعاون مع 

إلشارات الضوئیة تم العمل على تأسیس قاعدة بیانات داخل مناطق البلدیات الكبرى حول ممرات المشاة وا

و AUTOCADحیث تم الحصول على مخططات , والشاخصات المروریة  القائمة والمقترحة وحالتها 

GIS باإلضافة إلىCD وعلى بیانات تتعلق بعناصر السالمة المروریة الخاصة , حول البیانات المذكورة

.بالمدارس داخل مناطق البلدیات الكبرى

 بتمویل منUSAIDروعین توعویین للمجلس االعلى حیث قام بنشر التوعیة المروریة لطالب تم توفیر مش

تنفیذ فعالیات في انحاء الوطن و التي انعقدتن خالل الندوات وورش العمل المدارس والمجتمع بشكل عام م

مطویة تتضمن نبذة عن وكلیندرحیث تم تجهیز, أسبوع المرور العربي ویوم المرور العالميبخاصة

تجهیز بوستر و إرشادات وتعلیمات مروریة حول مواضیع السالمة المروریة ,رور األعلى مجلس الم

والجامعات على  طالب المدارس األساسیة وزعت CDsاسبوتات في مجال السالمة و و وسیناریوهات 

تتعلق بالسالمة المروریة كذلك التنسیق مع دوریات لیا وتم تجهیز مواد وحقائبوطالب الدراسات الع

وتم وضع یافطات على سالمة على الطرق لتوزیع حقائب اسعافیة للسیارات خالل فعالیات األسبوعال

لحث السائقین على االلتزام بقوانین وانظمة المرور ورفع الثقافة المروریة لدیهم وزیادة االنضباط  قالطر 

.وذلك من خالل المشروعین لتعلیمات المرور 

 بتمویل منUSAIDعالمیة للمجلس في الحملة الشتویة التي اعلنتها الوزارة من حیث تم توفیرمواد ا

.جداریات ،سبوتات اذاعیة ،اعالنات في الجرائد، الصقات 

باالضافة الى مهندسین وزارات ذات العالقةالشارك بها مهندسین من دورة تدریبیة للسالمة المروریة عقد

مة المروریة حیث تم الخروج بدلیل للسالمة المروریة في الوزارة وتعتبر هذه الدورة االولى في فلسطین للسال

.فلسطین

 تدریبرفد المجلس االعلى بالمرور بموظفین وكذلك خبیر امریكي مختص لمدة عامین ، حیث تم

.الموظفین ومدهم بالخبرات الالزمة زكذلك وضع عدة مشاریع ذات عالقة
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 الحمولة الكبیرة حیث یتم توزین المركبات ذات توفیر موازین خاصة بتوزین تم والول مرة في فلسطین

.الحمولة الكبیرة للحفاظ على السالمة والتقیید بالقوانیین

لف المحافظات لیل نهار للحفاظ على تتم توفیر مركبات دوریة السالمة على الطرق حدیثة وتتنقل في مخ

.السالمة على الطرق

  

  النقل الحكومي.4

ومي قامت الوزارة بحملة ضبط الرقابة على المركبات الحكومیة بالتعـاون في إطار تنظیم مركبات النقل الحك

وبیـــع المركبـــات, مـــع الشـــرطة لمحاســـبة مـــن یســـيء إلـــى اســـتخدام المركبـــات الحكومیـــة ومعاقبـــة المخـــالفین

الــى المــوظفین التــي بحــوزتهم باســتثناء الــوزیر والوكیــل ومركبــات الحركــة  بنــاء علــى قــرار مجلــس حكومیــةال

  .2010ف لعام .س/و.م/01/63/13الوزارء

  الشؤون الفنیة.5

 إعـادة النظـر ومراجعــة األوامـر الفنیــة التـي تــنظم عملیـات اسـتیراد وفحــص وتسـجیل المركبــات بكافـة أنواعهــا

وحاجـــة , بمـــا یـــتالءم مـــع تعلیمـــات المنـــتج, وفئاتهـــا وٕاجـــراء التغییـــرات الفنیـــة الالزمـــة لتحســـین جـــودة األداء 

  .فلسطین وبیئتها

وقطـــع غیـــار جدیـــدة ) ثـــالث ســـنوات عـــدا ســـنة اإلنتـــاج(عـــة إصـــدار رخـــص اســـتیراد مركبـــات مســـتعملة متاب

ومنح رخص استیراد مركبات جدیـدة، ورخـص اسـتیراد مركبـات مسـتعملة، ورخـص اسـتیراد قطـع , ومستعملة 

. غیار جدیدة، ورخص استیراد قطع غیار مستعملة، ورخص استیراد معدات هندسیة

 وذلــك بوضــع , اءات للحـد مــن تــدفق المركبــات مـن إســرائیل إلــى المحافظـات الفلســطینیة اتخـاذ مجموعــة إجــر

وذلــك منعــًا إلغــراق الســوق الفلســطیني , تحــددها الــوزارة, معــاییر فنیــة تتعلــق بــالجودة والكفــاءة وســنة اإلنتــاج

مــع الجهــات وفــي هــذا المضــمار تقــوم الــوزارة بالتنســیق المســتمر, اإلســرائیليالســوق مــنبمركبــات وحــافالت 

وزارة االقتصـاد ووزارة المالیـة والمعـابر واألجهـزة األمنیـة والجمعیـات و المعنیة عبر لجان رسمیة مثل الشرطة 

على درجـات النزاهـة ع جـودة الخـدمات المقدمـة والعمـل بـأقابات ذات العالقـة لتطـویر األداء وتحسـین ورفـوالن

.والشفافیة

لبیئــي لمشــروع مصــنع مقتــرح العــادة تــدویر بطاریــات الرصــاص المشــاركة بوضــع توصــیات لدراســة التقیــیم ا

.الحمضیة المستعملة
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والسكك الحدیدیةالطرق.6

 ــــوزارة ــــــل الــــــ ـــا تعمــــ ــــ ــــام ثانیـــ ــــ ـــاالحتالل أوال واالنقســ ــــ ـــــــة بـــ ـــــــعبة والمتمثلـــ ـــــروف الصـــ ـــــــن الظـــــ ــــــــالرغم مـــ ــ ب

ـــــزة  ــــــــاع غــــــ ـــــربط قطـــ ــــــــاملة لــــــ ـــــة الشـــ ــــ ــــــــة والتنظیمیــ ـــ ـــــات الهیكلی ــــــــات والمخططــــــ ــــــــداد الدراســـ ــــــى إعـــ علـــــ

ــــفة الغ ــــ ــــــور والضـ ــــــــداد تصــــ ــــــــث تـــــــــم إعـ ـــــــاورة حیــ ـــدول المجــ ــــ ـــــع الــ ــــــــطین مـــــ ــــــربط فلسـ ـــــــذلك لـــ ــــة كـــ ــــ ربیـ

ــــة  ــــــل الدولیــــــ ــــــائط النقـــ ـــــة لوســــ ــــــرائط مركبـــــ ـــــوي ( وخـــ ــــــري ، جــــ ـــــــري ، بحــــ ــــي ) بـــ ــــ ـــطین والتــ ــــ ــــــــي فلســـ فــ

ــــكوا  ـــــد واالســـــ ــــ ــــة والیورومی ـــــة العربیـــــ ـــــــى الجامعــــ ــ ــــه إل ــــالم وتقدیمـــــ ــــــي والعـــــ ـــ ــــــالم العرب ــــــع العـــ تربطهـــــــــا مـــ

ــــاحیة  ــــ ـــــــات مســــ ـــــداد مخططـــــ ــــ ــــــــذلك إعـــ ـــــــائیة ( كــــ ــــــور الفضـــــ ــــــــن الصــــــ ـــــــر ) مــــ ــــار یاســـــ ــــ ــــع مطــــ ـــــ لموقـــ

  .عرفات في رفح كذلك موقع میناء غزة والمعابر البریة في قطاع غزة 

 ــــــرورة ــــد وطالبـــــــت بضـ ــــن مؤسســـــــة رانـــ ـــــوس المقدمـــــــة مـــ ــــــة القــ ـــــها علـــــــى خطـ أبـــــــدت الـــــــوزارة اعتراضــ

ــــى  ــــ ــــــــوي عل ــــــا تحت ــــــة ألنهــ ــــــفة الغربیــ ــــــن الضــ ــــة والشــــــــرقیة مــ ــــ ــــــة الغربی ــــــمل المنطقــ ــــــه بحیــــــــث یشــ تعدیلــ

ــــاطق ســــــــیاحیة وأثر  ــــــى مــــــــدن تاریخیــــــــة ومنــــ ــــــكان ، إضــــــــافة إلــ ـــــــاطق مأهولــــــــة بالســ ــــــة ومنـ ــــــة ودینیــ یــ

ـــــالجنوب ،  ــــربط الشــــــــمال بـــ ـــــث یـــ ـــــة بحیـــ ــــــفة الغربیــ ــــــف الضــ ــــــن منتصــ ــــــر مـ ــــــیس یمــ ــــق رئـ ــــود طریــــ وجـــ

ـــــل  ـــــتقیم یـــــــربط منطقـــــــة الخلیــ ـــــة بقطـــــــاع غـــــــزة بخـــــــط مســ ــــفة الغربیــ ـــافة إلـــــــى تعـــــــدیل ربـــــــط الضـــ اضــــ

ــــــذلك تـــــــم  ـــــر ، كـ ــــــح ومـــــــن ثـــــــم مصــ ــــــرقي لقطـــــــاع غـــــــزة حتـــــــى رفـ ــــــانون بالشـــــــریط الشـ مـــــــع بیـــــــت حـ

ـــــا اال ـــــ ـــــــــس الرؤیـــ ــــــطیني تعكــــ ــــ ــــــــور فلســـ ــــوى ومنظـــــ ــــ ــــــــتركة بمحتـــــ ــــــة مشـــــ ــــ ـــــــداد ورقـــ ــــ ـــــــى إعــ ـــــــاق علــــــ ــــ تفــ

ــــــط  ــــــــداد مخطــــ ـــــدًا إلعــ ــــتقبلة تمهیـــــ ــــ ـــــــل والمواصــــــــــالت المســ ــــــطة النقـــ ــــــق بأنشــــ ـــا یتعلــــ ــــ ــــــطینیة فیمـــ الفلســــ

.المواصالت الشمولي 

ــــدا ـــــــة باعـــــ ـــــات الخاصــ ـــــــي االجتماعــــ ـــــوزارة فــ ـــــــاركة الــــ ـــة دمشــ ــــ ـــــاني ومناقشــ ـــــوطني المكــــ ـــــــط الــــ المخطــ

ـــــــا ــــ ــــــة األســ ـــــ ــــوي وخارطــ ـــــ ـــــویر الجــــ ــــ ـــــــة التصــــ ـــوارد الطبیعیــــــ ــــ ــــــة المــــــ ــــ ـــــــوطني لحمایـــ ـــــــط الــــــ س والمخطــــــ

ـــــــة  ــــوزارة للمتابعــ ـــــادر الـــــ ــــــل مـــــــــن كــــ ـــــــق عمـــ ــ ـــــكیل فری ـــــــي فلســـــــــطین بعـــــــــد تشــــ ـــــــة فــ ــ ـــــــالم التاریخی والمعــ

.وٕاعداد خطة عمل تفصیلیة خاصة بمهام الوزارة في المشروع 

 ــــــك ــــ ـــــــي ذل ــــا فـــ ـــــطین بمــــــ ــــــي فلســـــ ــــــرق والمواصــــــــــالت فــــ ـــــــط الطــــ ـــــام لمخطـــ ـــــار العـــــ ــــداد اإلطـــــ ــــم إعــــــ ــــ تــ

ــــرائط ك ـــن الخـــــ ــــول المرفقـــــــــات مــــــ ــــد حـــــ ــــة رانـــــ ــــوزارة ومؤسســـــ ــــــین الـــــ ـــاهم بـــ ــــ ـــــــذكرة تفــ ــــــع مــ ــــــم توقیـــ ــــــا تـــ مـــ

ـــــالزم  ـــ ـــــل ال ـــ ــــدعم والتموی ــــ ـــــوفیر ال ـــ ــــــرح مــــــــالي لت ــ ـــداد مقت ــــــذلك إعـــــ ــــــط كــ إعــــــــداد اإلطــــــــار العــــــــام للمخطــ

ـــنادیق  ــــ ــــل الصــ ـــــن قبـــــ ــــــل والمواصـــــــــالت مــــ ـــــط النقـــ ـــــــة لمخطــــ ــــــــروط المرجعیــ ــــل إعـــــــــداد الشـ مـــــــــن اجـــــ

.العربیة واإلسالمیة 
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 ـــــاع الیورو ـــــي اجتمـــــ ـــــــها فـــــ ــــوزارة اعتراضـــ ــــ ـــــدت الــ ــــــي أبـــــ ــــككي واالقلیمــــ ـــــــربط الســــــ ـــ ــــــوص ال ــــد بخصــــ ــــ میــ

ــــــروع الوصــــــــلة  ـــــین ( علــــــــى مشــ ــــــى جنـــ ــــــه إلــ ــــــن العفولــ ــــي ) مــ ــــــربط الســــــــككي فــــ ــــــى أن الــ ـــــد علــ والتأكیـــ

ـــــــث أن  ـــــى األردن حیــــ ــــ ـــــین إلــ ــــ ــــــى جنــ ــــا إلـــــ ــــ ــــــن حیفـــ ـــــــــوالي مـــــ ــــــــى التــ ــــــون علـــ ـــــــب ان یكـــــ ـــــمال یجــــ الشــــــ

ــــــــالل  ــــــــن خــ ـــــى األردن إال مــ ـــــا إلـــــ ــــن حیفـــــ ـــــــور مــــــ ــــن العبـــ ــــ ــــــــه وال یمكــ ــــــي منــ ـــــــطین جــــــــــزء أساســــ فلســـ

.فلسطین 

ـــــد ا ــــــداتحدیــــ ـــــــالت واعـــ ـــــل والمواصــ ـــــاع النقــــ ـــــــا یخـــــــــص قطــــ ـــــــة فیمــ ــــاریع البنیـــــــــة التحتیــ دولویـــــــــات مشـــــ

ـــابر  ـــكك الحدیدیــــــــة والمعـــــ ــــــرق والســـــ ــــــص الطــ ـــا یخــ ــــاریع البنیــــــــة التحتیــــــــة فیمـــــ ـــــات مشــــ ـــــة باولویـــ قائمـــ

ـــــم التأكیــــــــد  ــــدولي وكــــــــذلك تــ ــــــك الـــ ــــــة إلـــــــى البنــ ــــتیة المقدمـ ــــل وتجـــــــارة لوجســــ ـــــاطق نقــــ ــــارات ومنــ والمطـــ

(في اجتماع

working Group on Infrastructure & Regulatory Issues(

ــــــل ـــــــد النقـــ ـــــامج یورومیــ ـــــــوطني لبرنــــ ـــــــق الــ ــــــور المنســ ـــــل بحضـــ ــــــي بروكســــ ــــذي عقـــــــــد فـــ ـــــ ـــــــى أن وال علــ

ــــــــي  ــــــالي والفنـــ ــــــدعم المـــــ ـــــوفیر الـــــ ــــ ــ ــــــطین لت ـــة بفلســـــ ــــ ـــة متعلقــــ ـــــ ــــــــة ذات أولویـــ ـــــــة التحتیـــ ـــــــاریع البنیــــ مشــــ

:  بشأنها وهي 

  بین أریحا والقدس –إنشاء مطار فلسطین الدولي في البقیعة - 

طط الوطني المكاني للطرق والمواصالت لدولة فلسطین إعداد المخ- 

ــــــــرابط الجعرافــــــــي -  ــــــذ ال ــــطین ( تنفیــ ــــــابر فلســــ ــــــدور عــ ـــــانون فــــــــي قطــــــــاع ) كوریــ ــــت حـــ ــــین بیــــ بــــ

غزة وترقومیا في الضفة الغربیة 

ــــــري -  ـــــاء مینــــــــاء غــــــــزة البحــ ـــح وٕانشـــ ــــــــدولي فــــــــي رفـــــ ــــات ال ـــــادة تأهیــــــــل مطــــــــار یاســــــــر عرفــــ إعـــ

ومیناء الصیادین 

 اســـــــــتعداده لتمویـــــــــل مشـــــــــاریع البنیـــــــــة حیـــــــــث عـــــــــرض االتحـــــــــاد األوروبـــــــــي

  : التحتیة التالیة 

.ملیون یورو ) 125(إنشاء مطار دولي قرب أریحا بتكلفة .1

ـــــطین .2 ــــ ـــــــــة فلســ ـــة لدولــ ـــــ ـــــفة الغربیـــ ــــــرق والمواصـــــــــــالت فـــــــــــي الضــــــ ـــي للطـــــ ــــ ــــط الهیكلــــ ــــ ـــــداد المخطـــ إعــــــ

.ملیون یورو ) 1.6( بتمویل قدره 

ــــدی.3 ــــ ـــــــتعدادهم لتقـ ــــــــي اســ ــــــتثمار االوروبـ ـــندوق االســـ ــــ ـــــدوب صــ ــــــــدى منــــ ـــــــد أبـ ـــــــا وقــ ــــــابه لمـــ ـــــغ مشـــ م مبلــــ

ــــــألردن  ــــ ــــدموه لــــ ــــ ــــ ــــــورو 1.6(قـ ــــ ـــــــون یـــ ــــ ــــــرق ) ملیـــ ـــــ ــــــــاني للطـــ ــــوطني المكــــــ ـــــ ـــــــط الــــ ــــ ــــــــل المخطـــ ــــ لتمویــ

.والمواصالت 

 ــــى ـــــزة علــــ ــــة شــــــــاطئ غـــ ــــار ومینــــــــاء قبالــــ ــــــاء مطــــ ــــناعیة التــــــــي تحتــــــــوي إنشــ ــــروع الجزیــــــــرة الصــــ ـــــض مشــــ رفـــ

ـــــر 4بعــــــــد  ـــــل عبـــ ــــــــع شــــــــهر ابریـــ ــــرائیلي مطل ـــــا وزیــــــــر المواصــــــــالت اإلســــ ــــــــي اقترحهـــ ــــــاحل والت ـــن الســ ــــم مـــــ كــــ



17

ــــــاة  ــــــــرائیلیة القنــــ ـــــــة االســ ــــــــبب –الثانیـــ ـــــه وبســ ــــي انـــــ ـــــــاد االوروربــــــ ــــور االتحـــ ـــــطیني بحضــــــ ــــــــــرد الفلســـــ ــــــان ال وكــــ

ــــــــزة  ـــــــي غـــ ـــــاحل فـــ ــــــــع الســـــ ـــــــلة مـــ ــــــــالح ارض متواصـــ ـــــــى استصــ ـــاج إلــــ ــــ ــــــزة نحتـــ ـــــي غــــ ــــ ـــــكانیة فــ ـــــة الســـــ ــــ الكثافـ

ـــــیس  ــــــــوطني لـــــ ــ ــــــــطیني ال ــــــب الفلســ ــــ ــــى ان المطل ــــ ــــــد علــ ــــم التأكیــــ ــــــر ، وتــــــ ــــاه البحــــ ـــــات ردم میــــــ ـــــــتخدام آلیـــــ باســـ

ــــا  ـــــناعیة وٕانمــــ ـــــرة الصـــ ــــــة الجزیـــ ــــــذا یكلــــــــف عُ بإقامــ ــــردم وهــ ـــــرب بواســــــــطة الــــ ــــاه الغـــ ـــي اتجــــ ــــعة فـــــ ـــــر بالتوســــ شـــ

.ما اقترحه الوزیر اإلسرائیلي 

 ــــالت ـــــل والمواصـــــ ـــــــاع النقــــ ـــــــا یخـــــــــص قطــ ـــــاریع فیمــ ـــــــن المشــــ ـــــة مــ ــــــداد مجموعــــ ــــم اعـــ ـــــــة ( تـــــ ـــــرق المحلیــ الطــــ

ــــــة  ــــــابر الحدودیــــ ـــــام والمعــــ ـــــــل العـــــ ـــ ـــــتیة والنق ـــــــاء والمراكــــــــــز اللوجســـــ ـــــــار والمینـــ ـــــــور والمطـــ ــــــــة والجســـ ــ ) واالقلیمی

.ارة التخطیط بخصوص اعادة اعمار غزة قدمت الى وز 

  التخطیط والدراسات7

 واعتمادها والبدأ بتنفیذها  ) 2013-2011(تم إعداد الخطة اإلستراتیجیة لقطاع النقل والمواصالت

 لبیانـات االحصـائیة للتعـاون وتـوفیر اتم توقیع مذكرة تفـاهم  مـع الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطیني

.ة والالزمة لتطویر السیاسات والخطط الشاملة والدقیق

 إستراتیجیة تطویر النقل العام–إعداد دراسة حول قطاع النقل العام ومشكالته مع البنك الدولي.

إعداد دراسة حول استخدامات الوقود والوقود البدیل للمركبات بالتعاون مع البنك الدولي.

 قطـاع غـزة فـي أعقـاب الحـرب اإلسـرائیلیة علـى إعداد تقریر حول خسـائر قطـاع النقـل والمواصـالت فـي

.قطاع غزة

  -:اعـداد مجموعـة مـن الدراسـات فـي قطـاع النقـل والمواصـالت كالتالـي

فرص االستثمار في قطاع النقل والمواصالت بالتعاون مع معهد ماس.

دراسه حول رضى المواطن للخدمات التي تقدمها الوزارة.

رس سیاقةدراسه حول امكانیة فتح مدا.

هیئة النقل البري.

تقریر حول تملیك االرقام العمومیة.

بیت لحم باستخدام حافالت صدیقة للبیئة-القدس- مقترح ممر رام اهللا.

 تقریر المواصالت وتعزیز حركة النساء في منظور النوع االجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
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  .النقل العام في المحافظات الشمالیةتوقیع بروتوكول تفاهم بشأن اتحاد شركات حافالت)1

توقیع مذكرة تفاهم آلیة التعامل مع عقود التأجیر التمویلي الخاص بالمركبات مع هیئة سوق رأس المال )2

.الفلسطینیة

إعداد مقترحات مشاریع للنقل العام ومطار فلسطین الدولي ومدیریات الترخیص والمخطط الهیكلي )3

.ا للبنك اإلسالمي للتنمیة إلیجاد التمویل المناسب لهاللطرق والمواصالت بهدف تقدیمه

  بناء القدرات المؤسسیة8

 تطــویر البیئـة التنظیمیــة فـي الــوزارة مـن خــالل تطـویر الهیكــل التنظیمـي للــوزارة حیـث تــم اقـرار الهیكــل تـم

ا لعمــل وتنظیمــ، بحیــث یحقــق الالمركزیــة فــي إدارة عمــل الــوزارة، التنظیمــي الجدیــد مــن مجلــس الــوزراء 

ویحد من البطالة المقنعة بتفعیل عمل كل اإلدارات والموظفین ویحد من بیروقراطیة العمل ویمنع الدوائر

.تضارب وتداخل عمل اإلدارات

،الجـــو المناســـب والمشـــجع للموظـــف رلتـــوفیاعـــادة تأهیـــل البنیـــة التحتیـــة للـــوزارة والمـــدیریات التابعـــه لهـــا

والمواطن

نشاطات اعالمیة متنوعه.

اعداد ادلة اجراءات وهندسة عملیات وورش عمل لتوحید عمل الوزارة في المدیریات

انشاء مختبر حاسوب لالمتحان النظري وتحویله من كتابي الى الكتروني.

تفعیل التواصل مع الجمهور من خالل:

 مــــن الــــى الــــوزارة انجــــزت اربــــع مشــــاریع قــــدمتUSAID مــــن خــــالل مشــــروع بنــــاء وتعزیــــز القــــدرات

:سطینیةالفل

 المـواطن حیث تـم رصـد مشـروعین للسـالمة المروریـة ونشـر التوعیـة ووصـول اسـم المجلـس االعلـى الـى

باعتباره المسؤول عـن السـالمة المروریـة فـي فلسـطین حیـث قـدم المشـروعین العدیـد مـن المـواد التوعویـة 

رات وتســـلیم مـــواد عینیـــة ءات والنـــدوات والمســـابقات والمبـــادالـــخ وكـــذلك اللقـــا...مثـــل الكالینـــدر والبرشـــور

.ومعنویة مالیةونشرات توعویة وجوائز مختلفة كبوستر وطواقي وبالیز 

المــواطن حیــث تــم عمــل فــیلم وثــائقي عــن اخــتص باســتطالعات الــرأي وقیــاس رضــىوالمشــروع الثالــث

واطن حیـث واعـداد التقـاریر الالزمـة لقیـاس رضـا المـالوزارة والخدمات المقدمة من الوزارة الى المواطن ،
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تـــم اعـــداد لقـــاءات مفتوحـــة مـــع المـــواطنین والمســـؤولین فـــي الـــوزارة كـــذلك اعـــداد كتیبـــات وزعـــت علـــى 

.المحافظات

 والمشــروع الرابــع شــمل عــدة ناشــاطات منهــا اعــداد تقریــر عــن نشــاطات الــوزارة ودورة تدریبیــة وســبوتات

زیونیـة ،وبطاقـات للشـكاوى وغیـر ولوحـات ارشـادیة فـي المحافظـات ،لقـاءات تلفاذاعیة لقائات مفتوحـة ،

.ذلك

. تطویر الموقع االلكتروني للوزارة، وتوفیر أدوات لالتصال بین الوزارة ومتلقي الخدمات- 

.وحدة الشكاوي التي تهتم بشكاوي المواطنین وتسعى لحلها بأسرع وقت- 

اري لضـمان كفـاءة رفع مستوى دور الرقابة الداخلیة وتعزیز النزاهـة والشـفافیة مـن خـالل التفتـیش اإلد- 

األداء مــن خــالل عمــل الزیــارات المیدانیــة لــدوائر الســیر للتأكــد مــن ســیر العملیــات، وقــد تــم انجــاز 

. لجنة من لجان العمل بالوزارة93توصیات 

 انشــاء المجلــس االعلــى للمــرور واعــداد هیكــل تنظیمــي خــاص بــه ورفــده بــالموارد البشــریة ، وتمویــل تــم

، USAIDیــة المروریــة للــوزارة مــن خــالل الوكالــة االمریكیــة للتنمیــة الدولیــة مشــروعین لنشــر ثقافــة التوع

وٕاعداد عدة دراسات حـول حـوادث الطـرق ومواضـیع السـالمة المروریـة فـي فلسـطین، وواقـع قطـاع النقـل 

والمواصـــالت الفلســـطیني باالشـــتراك مـــع مركـــز أبحـــاث السیاســـات والدراســـات االقتصـــادیة الفلســـطیني، 

آفاق االستثمار في قطاع النقل والمواصالت، قطـاع النقـل العـام ومشـكالته :راسات حولوكذلك إعداد د

استخدامات الوقود والوقـود البـدیل للمركبـات بالتعـاون إستراتیجیة تطویر النقل العام، –مع البنك الدولي 

ب مــع البنــك الــدولي، تقریـــر حــول خســائر قطــاع النقـــل والمواصــالت فــي قطــاع غـــزة فــي أعقــاب الحـــر 

.اإلسرائیلیة على القطاع

حیـث تـم تشـكیل فریـق التمیـز وتدریبـه والقـاء خالل برنـامج مراكـز التمیز،من في الوزارة مأسسة العمل خلق

مسؤولیة ماسسة العمل في جمیع المجاالت للفریق  ، حیث تـم اوال اعـداد التقیـیم الـذاتي والخـروج بتوصـیات 

:حولت الى خطط  تحول مؤسسي انجز

.ال ومشارك لمؤتمرات التمیز في الوطن حضور فع.1

.الخروج بمنهجیة من القیم للوزارة.2

.تفعیل نظام للشكاوى .3

.اعداد تقریر دراسة االحتیاجات التدریبیة  لكادر الوزارة .4

دلیل اجراءات التدریب، التنبؤ الوظیفي،الحوافز ،دلیل ارشادي للموظف الجدید.5
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2014-2012استراتیجیة للتدریب .6

.وصف الوظیفي للوزارة ، واعداد نموذج تقیم للموظفتطویر ال.7

.الماسسة والتمیز من خالل عقد ورشات توعویة للموظفین بهذا الخصوصةنشر ثقاف.8

اعداد دلیل اجراءات الشؤون االداریة والمالیة .9

اعداد خطة االستدامة .10

.عضویة اللجنة الوطنیة للتمیز في السلطةفي المشاركة .11

لمواطن والموظف بشكل دائم ودوري اراي لقیاس رضىنظام استطالعانشاء .12

 والتطویریة للوزارة البرامج التدریبیةاقرار.

 وورش العملالدورات الداخلیة والخارجیة المشاركة بالعدید.

  األرصاد الجویة9

 إعداد نظام محوسب لألرصاد الجویـة ، وذلـك بالتعـاون مـعGTZت وخبـراء دولیـین، حیـث تـم ربـط المحطـا

.مع قاعدة البیانات وكذلك مع الموقع االلكتروني

بالتعاون معنظام محوسب لألرصاد الجویة نجازإ ،GTZ  خبراء من الخارجو.

 العمل على تحدیث محطات الرصد الجوي العاملة واستبدال األجهزة التالفة ضمن خطة تطویر جاري

زیادة الكفاءة لالجویة لألرصادع المقر الرئیسي بناء قاعدة بیانات جویة موحدة وربطها م، و الجویةاألرصاد

.والسرعة في االنجاز

 كادر تدریب إلى إضافة،سیتم تزوید األرصاد الجویة باألجهزة والمعدات الالزمة لعمل األرصادكما

التركیة TIKAمع مؤسسة تم توقیعه بموجب بروتوكول التعاون الذي األرصاد الفلسطیني في تركیا، وذلك 

. تدریب ثالثون من موظفي األرصاد الجویة في مجاالت األرصاد المختلفة، و طط الوزارةضمن خ

 األرصاد الجویة باألجهزة والمعدات الالزمة لعمل األرصاد،علمًا أنه سیتم تزوید.

 وبنــاء قاعــدة بیانــات جویــة موحــدة وربطهــا مــع المقــر الــرئیس لألرصــاد الجویــة، وذلــك مــن اجــل زیــادة الدقــة

.ة والسرعة في االنجازوالكفاء
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  المطارات والنقل الجوي10

 مطار فلسطین الدوليمشروع:  

إلعــدادوعلیــه تــم تشــكیل لجنــة فنیــة مطــار فلســطین الــدولي،إلنشــاءقــرار مــن مجلــس الــوزراء إصــدارتــم - 

إلعــدادولجنــة،اد المخططــات الهیكلیــة والتنظیمیــةلجنــة إلعــد:فرعیــةلجــان ) 3(انبثقــت عنهــا، الدراســات

  .المخططات المساحیةوٕاعدادسة لجنة لدراو األثر البیئي تقییم دراسة 

تـم تقـدیم مسـوحات ومواصـفات كـل موقـع لمجلـس و مقترحـة للمطـار،مواقـع لخمسـةتم عمل مسح میـداني - 

العمــل جــريوی،رب البحــر المیــتقــر الموقــع الكــائن فــي منطقــة البقیعــة شــرق الســواحرة وغــالــذي أ،الــوزراء

) وزارة التخطـیط(وقد خاطب مجلـس الـوزراء الجهـات المختصـة ،ولیةألد الدراسات الفنیة اعداإعلى حالیاً 

  .التمویل الالزم لقیام هذا المشروعإلیجاد

د األوروبيإعداد خطة إقلیمیة للنقل الجوي مع االتحا.

وزیر النقـل صدور قرار مجلس الوزراء بتشكیل لجنة فنیة مختصة لدراسة إنشاء مطار فلسطین الدولي برئاسة

والمواصالت، وتشكیل ثالث لجان فنیة تخصصیة إلعداد المخططات الهیكلیة والتنظیمیة للموقع والمخططات 

المساحیة الالزمة ودراسـة تقیـیم األثـر البیئـي، وقـد تـم اعتمـاد الموقـع الكـائن فـي منطقـة البقیعـة شـرق السـواحرة 

جري العمل حالیًا على إعداد الدراسات الفنیة للمطار بمحافظة القدس كموقع للمطار، وی–وغرب البحر المیت

كمـا كلـف مجلـس الـوزراء رئـیس هیئـة الشـؤون المدنیـة بالقیـام . بالتنسیق مع الوزارات والمؤسسـات ذات العالقـة

بمــا یلــزم مــع الجانــب اإلســرائیلي لتســهیل عملیــات إنشــاء المطــار، وكلــف وزیــر التخطــیط بالبحــث مــع الــدول 

.تصمیم وٕانشاء وتشغیل المطارالمانحة عن تمویل

 ومــن اجــل إعــادة تفعیــل العمــل فــي مؤسســة الخطــوط الجویــة الفلســطینیة، قامــت الــوزارة بإصــدار قــرار یعنــى

بشئون الخطوط الجویة الفلسطینیة من اجل النهوض بهذا الكیان الحیوي والفعال ، ، كذلك فان الوزارة تعمل 

.سطینیة أسوة باألنظمة المالیة المعمول بها لدى دول الجوارعلى إعداد نظام مالي للخطوط الجویة الفل
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 فــي المحافظــات المركزیــة ووصــل مــدیریات الــوزارة یب ســهیــز الحو مــن تجاألولــىتــم االنتهــاء مــن المرحلــة

.كفاءة وحمایةأكثرالمختلفة بالحاسوب المركزي في مقر الوزارة بشكل 

 األدلــةإعــدادتجهیــز خدمــة البریــد االلكترونــي لجمیــع المــوظفین وقــد تــم مــن األولــىتــم االنتهــاء مــن المرحلــة

.العملإلغراضالمناسبة لرفع كفاءة العاملین في استخدام هذا النظام 

 الموقـع االلكترونـي الرســمي لـوزارة النقـل والمواصـالت بحلتـه الجدیــدة بحیـث یقـدم خـدمات متنوعــة إطـالقتـم

.ومؤسسات حكومیةلجمیع فئات المستخدمین من مواطنین

 تم تطویر نماذج كراس المواصفات المعیاریة لموارد تكنولوجیا المعلومات بهـدف االلتـزام بالتوصـیات الدولیـة

.الجیدة المعمول بها في العدید من المؤسساتوالممارسات

  الموانئ والنقل البحري. 12

 بحریة متكاملة للبحر المتوسطشاركت فلسطین في منتدى المفوضیة األوروبیة الخاص بإعداد سیاسة.

ر الحدودیـــة واألجـــواء علـــى الـــرغم مـــن االنقســـام الحاصـــل بـــین الضـــفة وغـــزة وانعـــدام الســـیطرة علـــى المعـــاب

توقــف العمــل التنفیــذي وتــدمیر المینــاء ومینــاء الصــیادین وتــدمیر مطــار الشــهید یاســر عرفــات و الفلســطینیة، 

وضــعت ،فــي محافــل النقــل والمواصــالت اإلقلیمیــة والدولیــةمــن خــالل تواجــدها المســتمرو ،ن الــوزارةفیهــا، فــإ

.في قطاع غزةالمیناء البحري والمیناء الجوي أعمارعلى رأس أولویات السلطة طلب الدعم الدولي إلعادة 

 قــدمت فلســطین لالتحــاد االوروبــى مشــروع یقــوم علــى تشــغیل خــط بحــري منــتظم بــین مینــاء العــریش المصــري

زة، وسیكون هذا الخـط قنـاة وصـول آالف األطنـان مـن مـواد البنـاء والحاویـات األخـرى والخارج لخدمة قطاع غ

لقطــاع غــزة، ومــن ثــم نقلهــا عبــر المعــابر الثالثــة؛ معبــر أبــو ســالم والعوجــا ورفــح، إلــى القطــاع والضــفة الغربیــة 

لحـین إنشـاء وٕامكانیة تسییر خط آخر إلى میناء الصـیادین فـي القطـاع بمـا یسـمح بـدخول هـذه البضـائع وذلـك

.وبناء میناء غزة البحري

 ربـط مینـاء حیفـا بمدینـة أربـد األردنیـة بخـط سـكة "قدمت فلسطین اعتراضًا رسمیًا حـول مشـروع الجانـب االخـر

  )"جنوب–مسار شمال (وٕاعطاء وصلة لجنین بالضفة الغربیة ) شرق-مسار غرب (حدید 

  

تكنولوجیا المعلومات والحاسوب. 11
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  التعاون الدولي واإلقلیمي والعالقة مع الشركاء13

  

تعزیز المشاركة مع القطاعـات و من زاویة، واإلقلیمیةتسعى وزارة النقل والمواصالت على تعزیز العالقات الدولیة 

وقد تمثلت تلك الجهود توفیر نظام نقل كفء وفعال، إلى ، بهدف الوصولمن زاویة أخرىالمحلیة ذات العالقة

  : في

  :عالقات محلیة

 الـدینمومیترات،لجـان السـیر فـي المحافظـاتالنقل،العالقة بقطاع جتماعات دوریة مع النقابات ذات اعقد،

.كافة الشركاء في القطاع الحكومي والخاص واألهليوكذلك مع 

 استشـاري لقطـاع النقـل والمواصـالت مـن الـوزارة وأعضـاء مـن القطـاع سیاسـات العمل على تشكیل مجلـس

فــي إطـــار لعامــة والخطـــط والبــرامج وأولویتهــارســم السیاســات الالخــاص واألهلــي واألكــادیمیین المختصـــین 

.إنشاء مجالس السیاسات القطاعیة للوزارات والدوائر الحكومیةبرنامج 

  :عالقات عربیة

الجامعة العربیة/ اللجنة الوطنیة لتسهیل التجارة والنقل بین الدول العربیة.

المــدني وهیئــة الطیــران انئ البحریــة،، اتحــاد المــو اتحــاد النقــل البــري،االســكوامنظمــةالتعــاون والتنســیق مــع

.العربي

وٕاطار للتعاون مع األردنبروتوكول تعاون مع تونس وسوریا إبرام.

 ــــــــي ـــــــرة فـــ ـــــــــطین ألول مــــ ـــد شـــــــــــاركت فلسـ ــــ ـــــرب وفقــــ ــــــام العـــــ ــــاز الهـــــ ـــــ ــــة واإلنجــ ـــــ ـــود المبذولـ ــــ ــــا للجهــــ ـــــ تكریسـ

ــــــــم ــــرب بصــــــــفة مراقــــــــب حیــــــــث ت ـــل العــــ ــــــب التنفیــــــــذي لمجلــــــــس الــــــــوزراء النقـــــ مناقشــــــــة اجتماعــــــــات المكتــ

:موضوعات التالیة ال

o مخطط الربط البري العربي بالسكك الحدیدیة.

oمشروع الربط البحري العربي بین الدول العربیة.

o المسودة الخامسة التفاقیة تنظیم نقل البضائع على الطرق بین الدول العربیة

o مشروع نظام عمل الشبكة العربیة لتسهیل النقل واللوجستیات.

oــــة ا ـــــان الفنیــــ ــــــاریر اللجـــ ـــــــرب تقــ ــــــس الــــــــوراء العـ ـــــــذي لمجلــ ـــین دورتــــــــي المكتــــــــب التنفیـ ــــدة بـــــ لمنعقــــ

)45- ،46 (

 توقیع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل األردنیة بخصوص تسهیل الحجاج والمعتمرین

 ، ــــــة ــــوانئ البحریــ ــــري ، اتحــــــــاد المــــ ــــــل البــــ ـــــكوا ، اتحــــــــاد النقــ ـــع منظمــــــــة االســـ ــــــاون والتنســــــــیق مـــــ التعــ

.وهیئة الطیران المدني العربي 
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  :لیةعالقات دو 

 والمواصالتمؤتمر ومحفل دولي في مجاالت النقل20تمثیل فلسطین في أكثر من.

 ــــر مــــــــن ــــــــي أكثــــ ــــــل فلســــــــطین ف ـــــم تمثیــ ــــات اإلقلیمیــــــــة والدولیــــــــة حیــــــــث تـــ مــــــــؤتمر 20تعزیــــــــز العالقــــ

ــــات و  ــــ ـــــرام اتفاقیـ ـــــل وٕابــــ ـــــاالت النقــــ ــــــي فـــــــــي مجــــ ــــــل دولـــ ــــــذكرات / ومحفـــ ـــــــاون ومـــ ــــــوالت تعــ او بروتكـــ

ـــــــدولي ،   ــــ ــــــــك الـــــ ــــ ـــــن البنــــ ــــ ــــ ــــــل مـــ ـــــ ـــع كـــــ ــــ ـــــ ــــاهم مــــ ــــ ــــ ، USAID ،EUROMED ،JICA ،GTZتفــــ

WHO  ،TIKA.  

                   ـــــة ـــــ ــــ ـــــــى مؤسســ ــــ ــــــــدمت إلـــــ ـــــ ـــــة قـــ ــــ ــــ ـــــــة التحتیـــ ـــــ ــــاریع البنیــــ ـــــ ــــ ــــن المشـــ ــــ ـــــ ـــــــة مـــ ــــ ـــــــــداد مجموعـــــ ــــ ـــــــم إعـــ ــــ تـــــ

ـــــي  ـــــ ـــــــاد األوروبـــــ ـــــ ــــاریة لالتحـــ ــــ ـــــ ــــیتمو االستشــ ــــ ـــــ ـــــــة –ســ ـــــ ـــــــكك الحدیدیـــ ـــــ ـــــرق والســـ ـــــ ــــوص الطـــــ ـــــ ــــ بخصــ

  . والمطارات والموانئ والمراكز اللوجستیة 

  القوانین واألنظمة والتشریعات14

 في إطار جهود الوزارة لتنمیة وتطویر البیئة القانونیة لعمل قطاع النقل والمواصالتو:  

 ة للسائقین، واصدار الرخص الشخصیة الممغنطة الرخص الشخصیفقد تم إقرار وتطبیق نظام تصنیف.  

نظام المجلس األعلى للمرور.  

نظام المخالفات المروریة والغرامات المالیة.  

ونظام تخفیض التعرفة الجمركیة للمركبات،م العمومیةنظام التملیك لألرقا.  

 إنجاز نظام النقل الخاص بصورته النهائیة.  

 والتأكـد مـن تـوفر ) الطـالب(إصدار قرار وزاري وتعلیمات فنیة لتنظیم عملیة تطویر وسائل نقـل األطفـال

  .متطلبات ووسائل األمن واألمان فیها

خصة، للحد من حوادث الطرق وخلق بیئة مروریة آمنة،اقرار نظام نظام النقاط للمخالفات على الر إقرار

  .تنظیم عمل المركبات الحكومیة 

  :جاري العمل علیهاأنظمة 

ام رسوم مالي حدیث للخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصالتوضع نظ.

  :قرار مشاریع القوانین واألنظمة التالیةإبانتظار 

د والالئحة التنفیذیةقانون المرور الفلسطیني الجدی.

 ستخدام المركبات الحكومیةإنظام.

مشروع القانون البحري.

  

  

  



25

والمخاطر الرئیسة التي تهدد مخرجات خطة عمل الوزارةالمعوقات والتحدیات

تقویم العمل على مشاریع ومهام ت علىعكسانوالتيمجموعة من المعوقات واجهت وزارة النقل والمواصالت 

لتجاوزها ةالالزماإلجراءاتاتخاذ السلطة الوطنیة الفلسطینیة في تتطلب من أصحاب القرار يوالت، الوزارة 

وفق الجداول الزمنیة المعتمدة، وكذلك خطط والبرامج الموضوعة للوزارة تنفیذ الیتسنىوالتغلب علیها، حتى 

توفیر إلى بدوره سیؤدىوالذية، تحقیق رسالة وأهداف الوزار في أجندة الوزارة بما یسهم تنفیذ في السیر قدما 

ٕالى جانب تلك المعوقات، و . قطاع النقل والمواصالتفي القاعدة األساسیة نحو تحقیق األولویات الوطنیة 

مع عمل الوزارة خالل السنوات ،ومازالت،امتدتي، التمجموعة من المعوقات والتحدیاتواجهت الوزارة

  .الماضیة

  

  

:المعوقات والتحدیات

وزارة النقــل والمواصــالت مجموعــة مــن المعوقــات والتــي انعكســت علــى تقــویم العمــل علــى مشــاریع ومهــام واجهــت 

  :الوزارة 

االنقسـام بـین الضـفة الغربیـة وقطـاع و . انعدام التواصل بین المحافظات الشمالیة والمحافظـات الجنوبیـة.1

. ألقى بظالله على سیر العمليغزة، الذ

ـــة، األمــر انعــدام الســیطرة علــى المعــابر .2 ، البضــائع واألفــرادحركــة حریــة أثــر ســلبًا علــى الــذيالحدودیـ

العلـــى ســـبیل المثـــال فدون تنفیـــذ بعـــض بـــرامج ومشـــاریع الـــوزارة، أیضـــًا فقـــد حـــال ذلـــك،إلـــى إضـــافة

إدخـال أجهـزة األرصـاد الجویـة المتبـرع بهـا مـن تركیـا حسـب بروتوكـول وزارة مـن الـالحصـر، لـم تـتمكن 

.شهور5لدخولها منذ أكثر من الجانب االخرومازالت تنتظر موافقات ،هاالتعاون الموقع مع

أمـام تنفیـذ شـبكات اً تشـكل عائقـالتـيوتنفیذ مشـاریع طـرق الفصـل ،قیام إسرائیل بإنشاء جدار الفصل .3

تنمیــة مســتدامة فــي األراضــي إلــى تســاهم فــي الوصــولالتــي خــدمات التقــدیم و ، وٕاقلیمیــةطــرق محلیــة 

.مضاعفة أطوال وأوقات زمن الرحالت في المناطق الفلسطینیةإلى تؤدى أیضاً الفلسطینیة، و 

تبعیـــة االقتصـــاد الفلســـطیني لالقتصـــاد اإلســـرائیلي، واعتمـــاد الســـلطة علـــى المـــوانئ اإلســـرائیلیة وقیـــود .4

.المناطق الفلسطینیةومن وٕالىفي أسفر عن ارتفاع تكلفة النقل الذياالتفاقات االقتصادیة، األمر 

وخاصــة مطــار یاســر اإلســتراتیجیةتنفیــذ وٕاعــادة تأهیــل بــرامج ومشــاریع وزارة النقــل والمواصــالت عــدم.5

. عرفات الدولي، ومیناء غزة التجاري، ومیناء الصیادین

. عدم توفر التمویل الالزم لتنفیذ برامج ومشاریع قطاع النقل والمواصالت.6
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  :التهدیدات والمخاطر

مخاطر القادمة من البیئة الخارجیة، التي تعمل الوزارة من خاللها، والتي تؤثر سلبا هناك العدید من التهدیدات وال

:على تطور ونمو قطاع النقل والمواصالت، ویمكن ذكر أهم تلك المخاطر

  :على المستوى السیاسي: اوال 

 ،وما یحمله استمرار االحتالل اإلسرائیلي وسیاساته وٕاجراءاته التعسفیة تجاه شعبنا ومؤسساتنا وأرضنا

ذلك من تحدیات كبیرة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ولكافة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني

 استمرار تجاهل إسرائیل ورفضها االنصیاع لقرارات األمم المتحدة والشرعیة الدولیة واالتفاقات المبرمة مع

ت، وخاصة الربط الجغرافي والمعابر الجانب الفلسطیني، وبالتحدید ما یتعلق بقطاع النقل والمواصال

استمرار التعنت اإلسرائیلي في تنفیذ جمیع تلك االستحقاقات یضع الوزارة أمام تحدیات أن. وغیرها

.كبیرة، ویزید من العوامل المحددة لعملها ولتطویر القطاع

لیةالشماالمحافظاتبینالتواصلاستمرار سیاسة الحصار، وتقطیع أوصال الوطن، وانعدام

. الجنوبیة، وبناء جدار الضم والفصل العنصري وتأثیراته المدمرة على مجمل مناحي الحیاةوالمحافظات

كم، تأثیر مباشر على استدامة 670على امتداد أكثر من العنصريالفصلجداربإنشاءإسرائیلفقیام

امة لعدد من األماكن أنظمة وخدمات النقل والمواصالت، حیث أن الجدار یقطع خطوط المواصالت الع

الواقعة خلف الجدار ویقلص عدد الطرق التي تربط بین التجمعات السكاني الفلسطینیة األمر الذي 

إضافة إلى أن الجدار . مضاعفة أطوال وأوقات زمن الرحالت في المناطق المتأثرة من الجدارإلىیؤدي 

  .تدامة في فلسطینیشكل عائقا أمام تقدیم خدمات تساهم في الوصول إلى تنمیة مس

 إمكانیة فشل السلطة في تحقیق اإلصالحات المطلوبة وتلبیة توقعات المواطنین الناجمة عنالمخاطر

  واحتیاجاتهم

 انعدام الضغط الدولي على إسرائیل إلرغامها على تنفیذ االتفاقیات المبرمة من شأنه أن یشجع إسرائیل

إستراتیجیةوهذا یتطلب وضع. ها ضد الشعب الفلسطینيعلى االستمرار بالتمادي في سیاساتها وٕاجراءات

فلسطینیة وعربیة ودولیة لممارسة الضغط السیاسي واالقتصادي والعلمي على إسرائیل حتى تتوقف عن 

ممارساتها وتلتزم بتطبیق قرارات األمم المتحدة والشرعیة الدولیة
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  :المستوى االقتصاديىعل: ثانیا

الفلسطیني لالقتصاد اإلسرائیلي، واعتماد السلطة على الموانئ واألسواق استمرار تبعیة االقتصاد

االستیراد المباشر للتخفیف من االرتهان للسوق على وهنا تكمن أهمیة تشجیع الوزارة . اإلسرائیلیة

ضرورة وضع إستراتیجیة للضغط على الجانب اإلسرائیلي لوقف معارضته للبدء إلىإضافة . اإلسرائیلي

كما بات من . مطار عرفات الدولي، والشروع في بناء میناء غزة، وفتح ممر یربط الضفة بالقطاعبترمیم 

الضروري فتح المعابر ما بین القطاع والخارج

الموقعة بین الجانب الفلسطیني واالسرائیلى والتي االقتصادیةوالمحددات التي تفرضها االتفاقاتالقیود

فتح هذا الملف من جدید وٕاعادة التوازن في إعادةوهنا تكمن أهمیة . تصب لصالح المصلحة اإلسرائیلیة

.بنوده لمصلحة الجانب الفلسطیني

أن.والمواصالتالنقلقطاعوالمشاریع الحیویة والرئیسة لتطویرالبرامجلتنفیذالالزمالتمویلتوفرعدم

لتمویل تلك المشاریع، یعتبر أمرا استمرار الوزارة والسلطة في جهودها في مجال تجنید مزید من األموال 

كما أن التوجه لبناء شراكة حقیقیة مع القطاع الخاص الفلسطیني والعربي من شأنه . هاما وحیویا

  . اإلسهام في توفیر األموال الالزمة لتنفیذ العدید من المشاریع

ار في هذا القطاع الفلسطینیة وما یشكله من تحد كبیر أمام االستثمالمناطقفيالنقلتكلفةارتفاع

وهذا یتطلب إجراء دراسات اقتصادیة للوقوف على العوامل التي ترفع من التكلفة، . الحیوي والهام

كما أن من الضروري . والبحث في إیجاد حلول بدیلة للتقلیل من التكلفة، وجعلها أكثر جاذبیة للمستثمر

.تطویر نظام حوافز متنوع لتشجیع االستثمار في هذا القطاع

ستمرار التدهور االقتصادي، وتراجع القیمة الشرائیة للدینار والدوالر، وزیادة نسب البطالة والفقر بین ا

أوساط الشعب الفلسطیني، وانعكاس ذلك على المصادر المالیة للوزارة بشكل خاص، وللسلطة بشكل 

ولویة لتطویر قطاع النقل عام، وبالتالي تأثیره على قدرة الوزارة على تنفیذ العدید من المشاریع ذات األ

الجانب األول موجه للمواطن . وهذا األمر یتطلب من الوزارة تبني إستراتیجیة مزدوجة. والمواصالت

والجانب اآلخر . وتطویر آلیات وحوافز لتشجیعه على دفع ما علیه للوزارة ولألجسام التنفیذیة الجدیدة

ي العمل لتقلیل التكلفة والوقت المبذول في تنفیذ أیة یتعلق بتطویر آلیات عمل الوزارة وزیادة النجاعة ف

.مهمة

أحجام العدید من الدول المانحة عن الدعم المالي لهذا القطاع الرتباطه بالقضایا السیاسیة والسیادیة.  
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 االحتالل ألسباب سیاسیة أو وٕانهاءالدولة إقامةالمخاطر التي قد تترتب عن عرقلة تنفیذ خطة

.جره ذلك من تداعیات سلبیة على عمل الوزارة ومشاریعها الواردة في هذه الخطةاقتصادیة، وما سی

  :على المستوى الدیموغرافي:ثالثا

 التزاید السكاني المضطرد، واالحتیاجات المتسارعة والمتزایدة لوجود بنیة تحتیة مناسبة، ولتوفیر

التحدیات والضغوط واألعباء التي وكذلك مواجهة. وسائط نقل مالئمة وكافیة تفي بهذا التزاید الكبیر

تفرضها  الهجرة الداخلیة من الریف نحو المدن الفلسطینیة بشكل عام، وباتجاه مدینة رام اهللا، مركز 

السلطة اإلداري والسیاسي واالقتصادي ، بشكل خاص وعلى بنیتها التحتیة ومؤسساتها، وما یتطلبه 

تراتیجیة عمل قادرة على توفیر خدماتها المتنوعة لكافة من الوزارة واألجسام التنفیذیة الجدیدة من إس

  .  المواطنین بشكل متساوي

 هجرة الكفاءات العلمیة والفنیة المؤهلة إلى الخارج، وتأثیر ذلك على فاعلیة الوزارة واألجسام الجدیدة

.بشكل خاص، وعلى تطور قطاع النقل والمواصالت بشكل عام

  :على المستوى القانوني:رابعأ

تنفیــذ الخطــة اإلســتراتیجیة للــوزارة یعتمــد علــى تــوفر شــرط مســبق، وهــو حصــول الــوزارة علــى موافقــة أن

وهـذا یتطلـب مـن الـوزارة اإلسـراع . مجلس الوزراء وتبنیه للمنهجیة والتوجه الجدید الذي تحمله هذه الخطة

ریع وأنشــطة فــي تحقیــق هــذا الشــرط الضــروري والــالزم لالنطــالق فــي تحقیــق مــا ورد مــن أهــداف ومشــا

. ستؤدي، بال شك، إلى تطور نوعي في قطاع النقل والمواصالت

قـانون التـأجیر التمـویلي وقـوانین السـلطات المحلیـة سـیربك عمـل : إقرار المزید من القوانین واألنظمة مثل

وهــذا یتطلـــب الرجــوع إلــى وزارة النقـــل قبــل إقــرار هكـــذا قــوانین للتشــاور ولمنـــع تضــارب القـــوانین. الــوزارة

  :كما بات من الضروري انجاز وٕاصدار العدید من القوانین مثل. والجهات المصدرة لها

قانون الحاجات والخدمات  

قانون الطرق  

  :على المستوى البیئي:خامسا

ة الفلســطینیة وذلــك بفعــل الممارســات الممنهجــة مــن قبــل االحــتالل ئــور الكبیــر والمتســارع فــي وضــع البیإن التــده

مجموعـات فلسـطینیة غیـر مسـؤولة، أو كـان نتیجـة تقصـیر الجهـات الرسـمیة الفلسـطینیة فـي اإلسرائیلي، أو بفعل

حمایة البیئة ووضع قوانین وسیاسات وٕاجراءات تحد من التدمیر أو االعتداءات أو التلویث للبیئة، وتضع أي فرد 

إلىالمركبات والتي تصل إن االزدیاد الحاصل في أعداد . جهة تمارس تلك الممارسات تحت مسؤولیة القانونأو
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مركبــة فــي الضــفة والقطــاع ، وهــذا العــدد آخـذ باالزدیــاد بشــكل كبیــر یتطلــب مــن الــوزارة اتخــاذ 170,000حـوالي 

كمـا . إجراءات قانونیة وتنظیمیة استباقیة للحد مـن تلـوث البیئـة النـاتج بشـكل رئیسـي مـن انبعـاث الغـازات العادمـة

ع شبكة الطرق للحد من االزدحامات المروریة، التي بدورها تزید من تلـوث یتطلب العمل على إعادة تأهیل وتوسی

والعمل علـى . إضافة إلى إدخال أنواع جدیدة من الغاز الصدیق للبیئة وتشجیع المواطنین على استخدامه. الهواء

  .   تطویر الوعي البیئي لدى المواطنین

  

توصیات والمقترحةال

  :فإن وزارة النقل والمواصالت توصى بما یليوالتحدیات، ومن أجل التغلب على تلك المعوقات

  :على صعید شبكات الطرق والنقل الداخلي: اوال 

. CوBإیجاد الوسائل واآللیات للتغلب على المعوقات اإلسرائیلیة وتركیب الشاخصات في مناطق .1

ــــوزارة ووزارة األشــــغال العامــــة فیمــــا یتعلــــق.2 ــیط وتحدیــــد تحدیــــد الصــــالحیات والمســــؤولیات بــــین ال بتخطــ

. تأهیل وتطویر شبكات الطرقوٕاعادةاألولویات 

، بشـأن لجنـة الطـرق المشـكلة مـن الـوزارة والـوزارات ذات العالقـة 2006تفعیل قرار مجلس الوزراء للعـام .3

. بتخطیط وتمویل وٕانشاء وصیانة الطرق

صـندوق لتطـویر إنشـاءعلـى مراجعة قانون تشجیع االستثمار وتطویر الجوانب المتعلقـة بالنقـل، والعمـل .4

  .النقل العام ومرافقه

. دعم وتطویر مجلس المرور األعلى، والعمل على تنسیق الجهود بین الجهات ذات العالقة.5

في هذا القطاع االستثماراستمرار التفاوض مع القطاع الخاص لدراسة دمج شركات النقل العام وتعزیز .6

. بما یحقق التغطیة في النقل العام

  .صندوق تطویر النقل العام ومرافقهإنشاءعلى العمل .7

مخططــات شــبكات الطــرق، وٕاعــدادتــوفیر التمویــل الــالزم لتنفیــذ بــرامج ومشــاریع قطــاع النقــل الــداخلي .8

وتطــویر وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافیــة، والســالمة المروریــة، ومــا یلــزم ذلــك مــن تخصــیص األراضــي 

.  الالزمة لتلك المشاریع

  :د األرصاد الجویةعلى صعی: ثانیا

. أجهزة األرصاد الجویة المتبرع بها من قبل تركیاإلدخالاإلسرائیليالحصول على موافقة الجانب .1

الهیئـة وتنظـیم عملهـا بمـا یسـهم إلنشـاءهیئة األرصاد الجویة، وتطـویر التشـریعات واألنظمـة الالزمـة إنشاء.2

. في تطویر األرصاد الجویة الفلسطینیة
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  :مأسسة العمل عیـد على ص: ثالثا

.مركز أبحاث النقل ، وبنك معلومات خاص بالوزارة والهیئات التابعه إنشاء.1

إیجاد سیاسة وآلیة إلعداد الخطة اإلستراتیجیة للوزارة بحیث یتم ضمان اشراك المستفیدین الرئیسین .2

.               وكادر الوزارة وضمان متابعة تنفیذ الخطط وتقیمها

جاد سیاسة وآلیة واضحة تخدم اإلصالح المؤسسي من خالل تفعیل قناة مختصة العمل على إی.3

لإلبالغ عن حاالت الفساد ومتابعتها

اعتماد موازنات مالیة قادرة على تلبیة احتیاجات العمل .4

وضع خطط استراتیجیة وتنفیذیة وبرامج لإلحالل الوظیفي والتعاقب وتطبیقها وتطویرها بفاعلیة وكفاءة .5

.وشفافیة

ت دعم االستثمار في العنصر البشري بحیث یتم إشراك اكبر عدد ممكن  من الموظفین في اخذ القرارا.6

.الخذ دور الریادةالعنصر الشاب في الوزارة تكلیفبحیث یتم والمشاركة 

تحدید المخاطر الرئیسة المتوقعة ووضع خطط إلدارة المخاطر وضمان المشاركة الواسعة من قبل .7

. ذوي العالقة

العمل على توفیر قاعدة بیانات إحصائیة وتحدیثها باستمرار تهدف إلى دعم الدراسات إلعداد الخطط .8

  . والمخرجات الالزمة وتقییمها

ج ومشاریع قطاع النقل والمواصالت،ومأسسة العملصندوق لدعم تنفیذ برامإنشاء.9

الفلسـطیني ، وخاصـة قـانون المـرورمشاریع قـوانین وأنظمـة النقـلبإقراراتخاذ اإلجراءات الالزمة الخاصة .10

.الجدید والالئحة التنفیذیة، ونظام استخدام المركبات الحكومیة، ومشروع القانون البحري

  :اإلقلیمي، والتعاون والربط اإلستراتیجیةعلى صعید المشاریع : رابعا

بالمشـاریع بعـدم المسـاس االخـراالتفاوض مع الدول المانحة بشـأن الحصـول علـى ضـمانات مـن الجانـب .1

. اعمارهاإعادة، بعد "مطار یاسر عرفات الدولي، ومیناء غزة التجاري، ومیناء الصیادین" اإلستراتیجیة

وٕابــرام، "، الســكك الحدیدیــةاإلقلیمیــةالطــرق " اإلســتراتیجیةبشــأن القضــایا االخــر التفــاوض مــع الجانــب .2

. لجانب الفلسطینيتسهل تنفیذها وفق الخطط الموضوعة من قبل االتياالتفاقات 

توفیر الدعم السیاسي والمالي لتنفیذ اتفاقات ومذكرات التعاون بین وزارة النقل والمواصالت وبعـض الـدول .3

  . اإلقلیمیةالعربیة والمنظمات 

تحدید الصالحیات والمسؤولیات بین الجهات الحكومیة المختلفـة ذات العالقـة بالمعـابر الحدودیـة، وتـوفیر .4

. تنفیذ البرامج التطویریة لهاالتمویل الالزم ل


