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- :والمنيجية المقدمة 1.1.2

 
- :المقدمة

 
لما يوفره من تأمين  فمسطينييعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعات النيضة جدا لالقتصاد ال

رائدا في دفع حركة  اً الدولي ، وما يمعبو من دور حركة نقل الركاب والبضائع عمى النطاقين المحمي و 
مقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى ، كما يوفر ىذا القطاع فرصا لاالقتصاد وتقديم الخدمات 

يجاد فرص لمعمل من الناتج المحمي % ( 8)  ويساىم ىذا القطاع بشكل مباشر بنسبة  ,لالستثمار وا 
 .اإلجمالي الفمسطيني

 
لنقل والمواصالت الفمسطيني نموًا ممحوظًا منذ قدوم السلمطة الوطنيلة الفمسلطينية بعلد ولقد شيد قطاع ا

أن عانى سنوات طويمة من اإلىمال الشديد بسبب االحتالل، فقد عممت السمطة عمى تنفيذ العديد ملن 
ل البللرامج والمشللاريع لالرتقللا  بيللذا القطللاع ليتناسللب مللع دوره فللي االقتصللاد والتنميللة، وذللل  مللن خللال

إعادة تأىيلل وتطلوير شلبكات النقلل والمواصلالت القائملة  واسلتحداث شلبكات وطليلات ربلط جديلدة مثلل 
مميللون دوالر والعمللل عمللى إنشللا  مبنللى قريللة  011إنشللا  وتجييللز مطللار عرفللات الللدولي بتكمفللة تفللو  

نجاز جميع ال 01الشحن الجوى عبر سمطة الطيران المدني بتكمفة تصل إلى  دراسلات مميون دوالر، وا 
مميللون دوالر والشللروع فللي تنفيللذه  77الضللرورية إلنشللا  المرحمللة األولللى مللن مينللا  قللزة البحللري بقيمللة 

مللدن عبللر سللمطة المللوانر البحريللة ، باإلضللافة إلللى تصللميم الطريلل  الللرئيس الللرابط ل 0111فللي يوليللو 
در بعشللرة مميللون كللذل  تللم إنشللا  مينللا  الصلليد بكمفللة تقلل. حتللى الخميلللوقللرى الضللفة الةربيللة مللن جنللين 
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ونجلم علن ذلل  ارتفلاع مسلاىمة قطلاع النقلل والمواصلالت فلي .دوالر  لخدمة وسلائط اإلبحلار المحميلة 
، إضلافة إللى اسلتيعاب قلوى عامملة  جديلدة حيلث سلجل %4إجمالي الناتج المحمي حيث بمةت نسلبتو 

ى و بمللم معللدل أيللام بالمقارنللة مللع القطاعللات اإلقتصللادية  األخللر  0111ارتفاعللًا فللي معدلللو فللي العللام 
 . يومًا لمجموع القطاعات االقتصادية من نفس العام 0047يومًا مقارنة مع  0444العمل الشيرية 

ولكن قطاع النقلل والمواصلالت كةيلره ملن القطاعلات االقتصلادية والخدماتيلة ملا لبلث وأن شليد تلدىورًا 
دوالرات وذللل  نتيجللة الممارسللات حللادًا وتكبللد خسللائر فادحللة مباشللرة وقيللر مباشللرة تقللدر   بماليللين اللل

وحتلللى تاريخلللو، ومنيلللا    09/9/0111اإلسلللرائيمية عملللى الشلللعب الفمسلللطيني واقتصلللاده  اللللوطني منلللذ 
اإلقال  والحصار  البري والجو ي والبحري وتعطيل حركة األفراد والبضلائع بلين شلطري اللوطن وملع 

ة الطلر  والمينلا  والمطلار  األملر اللذي إسرائيل والدول العربية المجاورة، وتدمير منشلتت ومرافل  شلبك
 مواعيلد بأيلة عملى التقيلد القلدرة الفمسلطينية وعلدم األراضلي فلي المواصالت المتواصمة استحالة إلىأدى 

بنسلبة انخفضلت مساىمة قطاع النقل والمواصالت فلي النلاتج المحملي اإلجملالي   فان نيائية وبالتالي 
 . مميون دوالر أمريكي 008كثر من حيث بمةت قيمة التراجع سنويًا أ%   88
 

 إيجلاد فلي القلرار صلناع قلدرة عملى كبيلر بشلكل والمواصلالت فلي فمسلطين النقل قطاع تطوير و سيعتمد

 حريلة وتحقيل  الطلر ، شلبكة عملى السليطرة وزيلادة قلزة، الةربيلة وقطلاع الضلفة للربط سياسلية حملول

 بالعلالم الفمسلطينية األراضلي التلي تلربط والمطلارات والملوانر البريلة الحلدود إللى المباشلر الوصلول

 .الخارجي
 

عمللى كافللة قطاعللات النقللل البللري والبحللري والجللوي المسلللولية الكاممللة  وتتللولى وزارة النقللل والمواصللالت
والتنسي  مع كافة الجيات الحكومية وقير الحكومية بما يحق  تقلديم أفضلل خدملة لمملواطنين ويحلافظ 

القطلاع الخلاص بملا  ملعإعلداد وتنظليم إتفاقيلات النقلل باإلضلافة إللى  والممتمكلاتعمى سلالمة األرواح 
 . يضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمن تشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةيل ىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذا القطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاع محميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللًا ودوليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاً 

إجلرا  المسللوحات الالزملة لشلبكات الطللر  البريلة ووضللع الخطلط لتطويرىلا والعمللل عملى تللوفير  وكلذل 
نشللائيا واإلشللراذ عمللى تنفيللذىا بالتعللاون مللع الللو  الحكوميللة  زارات والييئللاتالتمويللل الللالزم لصلليانتيا وا 

 .من خالل القوانين واألنظمة ذات العالقةوقير الحكومية 
 

- :المنيجية
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تولت وزارة النقل والمواصالت قيادة الفري  الوطني إلعداد اإلستراتيجية القطاعية الخاصة بالقطاع 

, نقل والمواصالتوقد عمل إلى إخراجيا الطاقم الفني المكمذ من قبل وزير ال(. النقل والمواصالت)
باإلضافة إلى مشاركة من وزارات حكومية وأىمية , والذي اتخذ من وزارة النقل والمواصالت مقرًا لو

ووضع الطاقم الفني المكمذ بإعداد اإلستراتيجية القطاعية برنامج عمل تم مناقشتو مع . اخرى
ثيقة مراجعة كافة الوثائ  ولقد تضمنت المنيجية المتبعة في اعداد ىذه الو . الشركا  قبل إقراره

, األخرىوالتقارير والخطط التشةيمية السابقة وكذل  االطالع عمى استراتيجيات الوزارات والملسسات 
( 15)االجتماعات وورش العمل وحمقات النقاش المركزة التي وصل عددىا إلى  إلى باإلضافة

 .اجتماع وورشة عمل
 

- :الرؤية 2.2
 

الزمة لتنظيم صناعة النقل والمواصالت بجودة عالية من اجل قطاع مميز يوفر الخدمات ال
- :من خالل.المساىمة في تنمية واستدامة االقتصاد الفمسطيني

 
  أنماطوبكافة والمواصالت تنمية وتطوير ورفع مستوى الخدمة في قطاع النقل. 

  والمسللللاىمة فللللي حمايللللة البيئللللة ورفللللع مسللللتوى السللللالمة العامللللة مللللن خللللالل وضللللع وتحللللديث
 .شريعات الت

  وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعو عمى االستثمار والتعاون والتنسي  ملع جميلع الجيلات
الوطنيلة ويعلزز القلدرة التنافسلية  األىلداذالمحمية والدولية ذات العالقة بما يسيم فلي تحقيل  

 .فمسطينيلالقتصاد ال

 
 

- :تحميل الوضع الحالي 3.2
 

- :نبذة حول القطاع  .1
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وقللد تطللورت ىللذه الشللبكات مللن طللر  ضلليقة وممللرات , لنقللل عمللى شللبكات الطللر اقتصللرت شللبكات ا
بدائية إلى الطر  المعبلدة واإلسلفمتية فلي القلرن التاسلع عشلر أي أثنلا  فتلرة الحكلم العثملاني وكلان أول 

القلدس اللذي  –رام اهلل  –يل  نلابمس طر و , 7881القدس التي بنيت في العام  –ىذه الطر  طري  يافا 
ومللن ثللم تللم إنشللا  طريلل  لتللربط بللين المللدن الفمسللطينية والتجمعللات , دايللة القللرن العشللرينانشللير فللي ب
تم فصل الضفة الةربيلة علن قطلاع قلزة وعلن بلاقي الشلبكة الموجلودة  7718وفي عام , القروية الكبيرة

ا  الطلر  التلي تخلدم أىلدافيا اإلضافة إلى قيلام إسلرائيل بشل  وبنلب,  7798في الجز  الذي احتل عام 
وأما بالنسبة إلى الطر  التي تم شقيا في األراضي الفمسطينية لن يتم بنالىا عمى أسلاس . ةاالستيطاني

وبالتلللالي , معلللات السلللكانيةالجلللدوى االقتصلللادية وللللم تأخلللذ بعلللين االعتبلللار اقصلللر المسلللافات بلللين التج
قطللاع النقللل ولكللن شلليد . كات الطللر  فللي المنللاط  الفمسللطينية ضللعيفة وال تمتللاز بالكفللا ةأصللبحت شللب

حيث لم تقتصلر شلبكات النقلل عملى , والمواصالت مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية تطورًا ممحوظاً 
, حيلث تلم االىتملام بقطلاع النقلل والمواصلالت ليتناسلب ملع دوره االقتصلادي والتنملوي, شبكات الطلر 

ات نقلل متنوعلة ومتطلورة حيث شرعت بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تيلدذ إللى تلوفير شلبك
بد ًا من إعادة تأىيل وتطوير شبكات الطر  القائمة إلى استحداث شبكات واليات ربط جديدة كمطلار 

ولكلللن الممارسلللات اإلسلللرائيمية التعسلللفية حاللللت أيضلللًا دون تطلللوير , قلللزة اللللدولي ومينلللا  قلللزة البحلللري
 .القطاع كما ينبةي

 
اإلسلللللرائيمي عملللللى المنلللللاط  الفمسلللللطينية اللللللذي بلللللدأ فلللللي  وزاد األملللللر تعقيلللللدًا وسلللللواً  بتجلللللدد العلللللدوان

فقللللد تكبللللد قطللللاع النقللللل والمواصللللالت خسللللائر فادحللللة جللللرا  الممارسللللات اإلسللللرائيمية ,  97/7/9222
 التعسفية عمى مناط  السمطة الوطنية الفمسطينية

 
 النقاال -:فيمااا يمااي ت ااويع الوضااع الااراىن لمقطافااات الموتمقااة لقطاااع النقاال والموا اا ت وىااي 

 األر ااااد, النقااال الااادولي , البحرياااة يءالماااوان, المطاااارات والنقااال الجاااو , النقااال الاااداومي, البااار 
 -:الجوية

 
- :النقل البر  -:اولا 
 

- : بكات الطرق
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قميميلللة وملللداخل قلللرى واسلللتيطانية  يمكللن تقسللليم الطلللر  فلللي المنلللاط  الفمسلللطينية  إللللى طلللر  رئيسلللية وا 

كون عادة من أربعة حارات فلي التي تربط بين المدن الرئيسة وت  والطر  الرئيسية ىي الطر , والتفافية
سلاعة فلي /كلم02اتجاىين وحركة المرور عمى الطري  عالية والسرعات عالية نسبيا يمكلن تحديلدىا بلل 

المناط  المأىولة ، ويسمح بأعمال التحميل والتفريم في مناط  محدودة ويمنع مرور المشاة في قيلر 
السطحية تقمل بقدر اإلمكان ويستعمل عادة لمربط بين المنلاط  ، ومنيلا طريل   وتقاطعاتو ,التقاطعات

نابمس ، والطر  اإلقميمية ىي الطلر  التلي تلربط  –الخميل ، طر  قمقيمية  –القدس  –نابمس  –جنين 
بين محافظات الضفة الةربية واألراضي الفمسلطينية وقلد بنيلت فلي ظلل االحلتالل اإلسلرائيمي وتسلتخدم 

ع حلارات وأكثلر فلي اتجلاىين ، وحجلم الملرور فييلا وطنات ، وتتكون الطر  عادة ملن أربلالمستلخدمة 
كلللم  72فلللي العلللادة مرتفلللع جلللدًا أي كثافتيلللا عاليلللة وكلللذل  يسلللمح بالسلللرعات العميلللة لممركبلللات ملللا بلللين 

سلللاعة ، وتمنلللع نشلللاطات التحميلللل والتفريلللم وملللرور المشلللاة وقالبلللًا ملللا يمنلللع / كلللم  792سلللاعة  إللللى /
انلو  تقاطع السطحي فييا ، وأما الطر  الدائرية ىي فلي العلادة ملن حيلث التصلنيذ طلر  رئيسلية إالال
تم عمميا كحركة التفاذ حول المدن لتالفي اللدخول لمراكلز الملدن لملن لليس بحاجلة للذل  ، وخاصلة ي

الللى جميللع وتوزيللع حركللة المللرور مللن و بر والطللر  المجمعللة تسللتخدم عللادة لتلممللرور الطللوالي او العللا
الشوارع المحمية ولضمان حرية الوصول لمطر  الرئيسية ، كثافتيا أقل والسلرعات المسلموحة فييلا أقلل 

ساعة ، وفي العلادة تكلون ملن حلارتين او اربلع حلارات ملع حريلة القيلام بنشلاط / كم  90قد تصل الى 
سللتخدم لتقلللديم فييللا ، والطللر  المحميلللة ت المركبلللاتالتحميللل والتفريللم وتوضلللع قيللود عمللى حريلللة توقللذ 

الخدمات لممرور المحملي بالمنلاط  واألحيلا  وحجلم الملرور عمييلا ملنخفض والسلرعات المسلموحة أقلل 
وىلي مرتبطلة  المركبلات ساعة وفي العادة تكون من حارتين وال قيود عمى توقلذ/كم 50 إلىقد تصل 

ر  ترابيللة ومكونللة بللالطر  المجمعللة لمخللروج لشللبكة الطللر  العامللة والطللر  الزراعيللة عللادة مللا تكللون طلل
 .من ممرين وتستخدم لخدمة المناط  الزراعية والممكيات الخاصة 

 
نشلللا  شلللبكة ملللن الطلللر  تلللربط بلللين معظلللم الملللدن  تأىيللللقاملللت السلللمطة الوطنيلللة الفمسلللطينية بإعلللادة  وا 

والقللرى فللي الضللفة الةربيللة وقطللاع قللزة ، حيللث بمللم مجمللوع أطللوال الطللر  المنفللذة فللي الفتللرة مللن عللام 
كيمو متر من مشلاريع الطلر  اإلقميميلة  558كيمو متر باإلضافة إلى  9288حوالي  7777 – 7779

 .الرئيسية  أو
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القطاعات الفرعية / والمواصالتلقطاع النقل ( المصروفة فعالً ) يبين مساىمة الممولين (1)والجدول 
(1994-2007.) 

 
 (مميون/دولر امريكي) المساىمة القطاع القرفي/قطاع النقل

 595 ة تأىيل الطرقإفاد
فادة تأىيل الطرق  78585 تطوير وا 

 9588 إ  ح طرق مدمرة
 588 بنية تحتية لممعابر
 8880 مطار غزة الدولي

 089 ميناء غزة
 44738 المجموع

 (.2007-1994)القطافات القرفية / والموا  تلقطاع النقل ( الم روفة فع ا ) يبين مساىمة الممولين (1)جدول 
 
ىبللت أدراج الريللاح ، حيللث أقللدمت القللوات اإلسللرائيمية عمللى تللدمير العديللد مللن ذىللذه االنجللازات  ولكللن 

وأمللا طللر  . الطللر  الرئيسللية واإلقميميللة والوصللالت وتللدمير البنيللة التحتيللة لمعديللد مللن شللبكات الطللر  
أكثللر مللن القللرى الفمسلطينية بللالطر  اإلقميميللة  الرئيسلية وتشللكل  تللربطملداخل القللرى وىللي الطلر  التللي 

مللن شللبكة الطللر  الفمسللطينية ، والطللر  االسللتيطانية و االلتفافيللة  ىللي الطللر  العرضللية التللي  02%
وىلللذه  اإلسلللرائيميةالمسلللتوطنات  إللللىتختلللر  الضلللفة الةربيلللة وقطلللاع قلللزة ملللن الخلللط األخضلللر وصلللوال 

ن مللل اإلسلللرائيمياالحلللتالل جللليش وطنات وتلللوفير ملللرور لممسلللتوطنات و ربلللط المسلللت إللللىالطلللر  تيلللدذ 
وبللالعكس ، التللي ال تسللمح  لضللفة  الةربيللة وقطللاع قللزة إلللى إسللرائيلداخللل ا اإلسللرائيميةالمسللتوطنات 

 . المرور عمييا  أولمفمسطينيين باستخداميا 

كم من  6244كم ، يوجد منيا حوالي  6874حوالي  إلىشبكة الطر  األرضية الحالية  ويصل طول
قميميلة، كم من ا 630الطر  في الضفة الةربية وحوالي  لطر  في قطاع قزة، وتشلمل طلر  رئيسلية وا 

  .يوضح أطوال شبكة الطر  المعبدة مقارنة مع تصنيذ الطري ( 2)والجدول .ومحمية

 جية اإل راف المعبد (كم)الطول ت نيف الطرق
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 758 758 طرق رئيسية

وزارة النقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
وزارة  -والمواصلللللللللللللالت

األشللللللللللللللللةال العامللللللللللللللللة 
 واإلسكان

 189 189 طرق إقميمية

زارة النقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل و 
وزارة  -والمواصلللللللللللللالت

األشللللللللللللللللةال العامللللللللللللللللة 
 واإلسكان

 9528 9702 طرق و وارع محمية

وزارة األشلللللةال العاملللللة 
وزارة  -واإلسلللللللللللللللللللللللللللكان

-الحكللللللللللللللللم المحمللللللللللللللللي
 وزارة الزراعة-البمديات

) طرق التقافية
 719 719 (المستعمرات

يسللللللللللللليطر االحلللللللللللللتالل 
 عمييا بصورة مباشرة 

  0222 88819- :المجموع

 .يوضح أطوال  بكة الطرق المعبدة مقارنة مع ت نيف الطريق (2)جدول 

 
 

- :الطريق الساحمي
 

المنطقلللللة السلللللاحمية  رأعلللللدت السلللللمطة الوطنيلللللة الفمسلللللطينية الدراسلللللات والمخططلللللات الخاصلللللة بتطلللللوي
 .م باتجاه الشر ( 522)كم من شمال قطاع قزة إلى جنوبو بعم  ( 92)والممتدة بطول ( الكورنيش)
 

, بيلت الىيلا 7781الساحمي محور المنطقة الساحمية ويمتلد ملن الحلدود الشلمالية لعلام  ويشكل الطري 
حتلى الحلدود الجنوبيلة ملع , ثم رفح, خان يونس, دير البمح, الزوايدة, النصيرات, الزىرا  , قزة, جباليا 

ويختمللذ عللرض الطريلل  الحللالي عمللى امتللداد طولللو حيللث يصللل اقللل عللرض , جميوريللة مصللر العربيللة
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وسلللطح الطريللل  وطبقاتلللو اإلنشلللائية , م  52م ويصلللل اكبلللر علللرض لمطريللل  إللللى  1الطريللل  لعلللرض 
القديملللة وجودتلللو المتدنيلللة وال يحتلللوي الطريللل  فلللي وضلللعو القلللائم إللللى أي أكتلللاذ أو جلللزر أو خلللدمات 

وتشللكل القيللادة عمللى ىللذا الطريلل  بوضللعو الحللالي خطللورة لتللدني مسللتوى الخدمللة عمللى سللطحو , أخللرى
وخاصًة عند منطقة النصيرات وفي الجز  , ب اإلنارة وسو  تخطيطو الرأسي واألفقيباإلضافة إلى قيا

 .الذي يمتد من منطقة النورس حتى منطقة الواحة شماالً 
ويتضح ذلل  فلي , وقد تأثر مسار الطري  األفقي في وضع الحالي بعشوائية النمو الحضري والعمراني

م عنلد ملدخل المخليم  1فيو علرض الطريل  ملن  منطقة مخيم الشاطر عمى سبيل المثال حيث يختمذ
م فللي مخللرج المخلليم عنللد  0م فللي وسللطو ثللم يبللدأ باالختنللا  بشللكل حللاد ليصللل إلللى  72ليصللل إلللى 

وال تتناسللب أقطللار , ي تصللميم مللروري لمتقاطعللات عميللوباإلضللافة إلللى عللدم وجللود أ, الجنللوبيالجانللب 
ما يشكل جسر وادي قزة نقطلة اختنلا  ملروري ك, المنحنيات الرأسية واألفقية فيو مع سرعات التصميم

األمر الذي اوجد الحاجة الماسة إلعادة تطلويره وتصلميمو بملا يتماشلى ملع تنميلة . عند ساعات الذروة
ويقتلللرح ىلللذا المشلللروع ربلللط طريللل  الكلللورنيش بمجموعلللة ملللن المشلللاريع , المنطقلللة السلللياحية والسلللاحمية

باإلضلللافة إللللى إيجلللاد حمقلللة اتصلللال بلللين , ريلللة القديملللةالسلللياحية المقترحلللة عملللى الشلللاطر والمواقلللع األث
لتشلكل جوللة سلياحية متكامملة وتيسلر حركلة , المواقع السياحية الساحمية والمواقع الموجلودة فلي اللداخل

 .السياح
 

كمللا يشللتمل عللل حاشلليات , ويتكللون الكللورنيش مللن طريلل  لممركبللات باتجللاىين ومسللربين فللي كللل اتجللاه
وفللي الوسللط جزيللرة , النخيللل أشللجارال االتجللاىين محاطللة بصللفين مللن ملىمللة لحركللة الللدراجات فللي كلل

والطريل  ملزودة , لممشلاة أرصلفةكملا يوجلد عملى جلانبي الطريل  , والنباتات باألشجارعريضة مزروعة 
وفللي , عمللى مسللافات محللددة عمللى جللانبي الطريلل  إنللارة وأعمللدةلمصللرذ الصللحي  وأخللرىبشللبكة ميللاه 

يضللاذ اليللو مواقللذ لمسلليارات واسللتراحات و كافيتيريللا ومقللاىي محللددة يللزداد عللرض الطريلل  ل أمللاكن
 .ومحالت تجارية ومحطات وقود وقيرىا من الخدمات التجارية والسياحية والترفييية

 
 

- :طريق فابر فمسطين
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ىللو الشللريان الرئيسللي الللذي يللربط بللين قطللاع قللزة والضللفة الةربيللة يبللدأ مللن  اآلمللنيعتبللر طريلل  الممللر 
أراضلللي مللن  اإلسللرائيميترقوميللا قضللا  الخميلللل بعللد عمميللة انسللحاب الطلللرذ  للللىإمدينللة بيللت حللانون 

 .السمطة الوطنية الفمسطينية 
 

متلر ، ويتقلاطع  0بلل  األرضمنسوب  أسفلكم ومنسوب الطر   99وصمم طري  الممر اآلمن بطول 
 .الطري   أعمىفصمم جسورا  اإلسرائيميطر  فرعية لمجانب  8طري  الممر اآلمن مع 

 " الممر اآلمن " عابر فمسطين  طري 
 

 8988يكللون عللرض الطريلل   أن األولالسلليناريو وىللي تللم تصللميم الطريلل  بللثالث سلليناريوىات مقترحللة 
متلللر ، ويكلللون حلللرم وخطلللوط السلللكة الحديديلللة عملللى جانلللب واحلللد ملللن الطريللل  ، وعلللرض خلللط السلللكة 

متللر ،  70ديديللة الكمللي متللر فيكللون عللرض حللرم السللكة الح 5متللر والمسللافة بللين الخطللين  8الحديديللة 
متر خاص بالةاز وخطلوط الكيربلا   8ويحد جانب حرم السكة الحديدية مناط  البنية التحتية بعرض 

 5مسللارات  9متللر ومسللارات السلليارة المللارة بللالطري  مصللمم ليللا  8بعللرض  اط  خضللرا  واإلنللارةومنلل
فيكلللون علللرض  متلللر 5متلللر ومسلللار واحلللد لمطلللوار  عرضلللو  588مسلللارات لمسللليارات علللرض المسلللار 

متلللر بيلللا منلللاط  خضلللرا   79متلللر ، ويتوسلللط الشلللارع جزيلللرة عرضللليا  7989المسلللار الكملللي المقتلللرح 
متلر والمنلاط  الخضلرا   79892، وبالمثلل مسلارات السليارات القادملة ملن قلزة وعرضليا  إنارة وأعمدة
 متر  87882متر فيكون العرض الكمي لطري  الممر اآلمن المقترح  79والخدمات  اإلنارة وأعمدة

 
 

- (:5)الطريق رقم 
 

والللذي يمتللد مللن أقصللى شللمال محافظللات قطللاع قللزة عنللد الحللدود مللع الخللط األخضللر مللرورًا بمحافظللة 
قللزة وديللر الللبمح حتللى مفتللر  القللرارة حيللث يتفللرع الطريلل  إلللى فللرعين الشللرقي منيللا يمتللد حتللى معبللر 

ويبملم , رفح حتى الحلدود المصلريةوالةربي يعبر محافظتي خان يونس و , العودة عمى الحدود المصرية
 . كم 08الطول اإلجمالي لمطري  بفرعية 

 
- :الطرق الدولية
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, مللن المشللاريع اإلقميميللة اليامللة حيللث انللو يخللدم منطقللة الشللر  األوسللط M40يعتبللر الطريلل  الللدولي 

  يتجلللو ملللن الةلللرب لمشلللر  وعكسلللو لمنطقلللة الشلللر  يلللوالطر , وىلللو مشلللروع متكاملللل حسلللب المقلللاييس 
ويمتد من الحدود الميبية المصرية مرورَا بشمال جميورية مصر العربية إلى الحدود المصلرية , األوسط

, 7798الفمسللطينية ويختللر  قطللاع قللزة حتللى يمتقللي بللالمعبر اآلمللن ليختللر  األراضللي الفمسللطينية عللام 
دنيلة ثلم وصواًل حتى الخميل ثم يمتد عبلر القلدس إللى األقلوار ملرورًا بجسلر األميلر حسلين الحلدود األر 
وبةلداد  رمرورًا بمعلان واألزر  حتلى رويشلد والحلدود األردنيلة العراقيلة عنلد طربيلل وبعلدىا يملر بااللبلا

وينطملل  شللرقًا بمحللاذاة بعقوبللة مللرورًا بخللانقين حتللى الحللدود العراقيللة اإليرانيللة بمنطقللة المنذريللة وبعللدىا 
 .طر  ايران

 
وذللل  مللن اجللل تحقيلل  التللرابط , ذات األولويللةويعتبللر ىللذا المشللروع مللن مشللاريع النقللل والمواصللالت 

 .والذي يتطمب اتصال طرقي او سككي مع الدول المجاورة, االقميمي مع دول الجوار
 

 .M40يوضح المسافات والطر  المقترحة لخطة الطري  ( 5)والجدول 
 

 حالة الطريق K.Mالمسافة الطريق متسمسل

7 -
بيت -الطري  الحدودية-معبر رفح الحدودي

 ونحان
00 

طريللللل  محملللللي بحاجلللللة 
إلللللللللى توسلللللللليع وتعبيللللللللد 
حتلللللللى يصلللللللبح طريللللللل  

 .رئيسية

9 -
 –طري  المعبر االمن من بيت حانون 

 .ترقوميا
طريللللل  جديلللللدة بحاجلللللة  95

 .إلى ش  وتعبيد

 08 القدس -بيت لحم-الخميل-طري  ترقوميا- 5

عبللللللللللارة عللللللللللن طريلللللللللل  
 50رئيسي وىلو طريل  

يللللللللرتبط عنللللللللد منطقللللللللة 
 82الخميللللللللللل بطريلللللللللل  

 .ى صيانةبحاجة إل
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 79 طري  بيت عوا إلى ترقوميا- 9
الطريلل  إقميميللة بحاجللة 
إلللللى توسلللليع وعمميللللات 

 .صيانة

 89 (82طري  )نابمس  -رام اهلل –القدس - 0
الطريللل  موجلللودة وىلللي 

وبحاجة  82طري  رقم 
 .إلى صيانة

 57 نابس إلى جنين- 8

عبللللللللللارة عللللللللللن تكممللللللللللة 
وىللللو  82الطريلللل  رقللللم 

رئيسللللللي وبحاجللللللة إلللللللى 
 .نةأعمال صيا

1 -
طري  القدس إلى اريحا عبر طري  األقوار 

 01حتى يربط مع طري  ( 72)عبر طري  
 (دامية)حتى جسر األمير محمد 

19 

الطريللللللل  ملللللللن القلللللللدس 
 7عبللللللر الطريلللللل  رقللللللم 

إلللللى منطقللللة أريحللللا ثللللم 
يلللرتبط ملللع طريللل  رقلللم 

عبر األقوار حتلى  72
  01يلللللرتبط ملللللع طلللللري 

ثللللم إلللللى جسللللر األميللللر 
( داميللللللللللللللللللللة)محمللللللللللللللللللللد 
طللر  رئيسللية وجميعيللا 

مللللللللللللا عللللللللللللدا الطريلللللللللللل  
الللللللداخمي إلللللللى منطقللللللة 

 .كم 72اريحا بطول 

حتى  01الطري  من نابمس يرتبط بطري  - 8
 (.دامية)جسر األمير محمد 

57 

الطريللللل  رئيسلللللية وىلللللي 
بطة نلابمس االر 01طري 

بمنطقللللللللللللللللة األقللللللللللللللللوار 
 .وبحاجة إلى صيانة

الطريللللللل  محميلللللللة بلللللللين  52مقترح طري  بديمة من جنين حتى يرتبط - 7
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-الزبابدة –قباطيا  عبر منطقة 01بطري  
 . 01طوباس حتى طري  

قلللرى محلللافظتي نلللابمس 
وجنللللللين وبحاجللللللة إلللللللى 
 .توسيع لتصبح رئيسية

72 -
( زعترة)طري  رابط مقترح من منطقة نابمس 

 االقوار 72يرتبط مع طري  
52 

الطريلللل  إقميميللللة يللللربط 
منطقلللة نلللابمس بمنطقلللة 
األقللللللوار ويللللللرتبط مللللللع 

بحاجة و  72طري  رقم 
 .الى توسيع وصيانة

 M40يوضح المسافات والطرق المقترحة لوطة الطريق ( 4)جدول 
 

حتالل، إال أن بالرقم من أن وضع شبكة الطر  في الضفة الةربية كان سيئًا جدًا طيمة فترة اال
ففي إطار . 2000بشكل كبير في أعقاب اندالع انتفاضة األقصى في أيمول  الوضع ازداد سو ً 

تيا لوقذ االنتفاضة، قامت سمطات االحتالل اإلسرائيمي بإقال  جميع الطر  المستخدمة في محاوال
األحوال العادية أمام عبور المواطنين، ثم دمرت مقاطع عديدة من جميع ىذه الطر ، خاصة تم  
الواقعة بالقرب من مداخل المدن والقرى، وذل  بيدذ إحكام اإلقال  المفروض عمى جميع 

وقد دفع ذل  بالسكان الفمسطينيين . لسكنية ومنع المواطنين من استخدام الطر  االعتياديةالتجمعات ا
ومع ذل  فقد شيدت ىذه الطر  . ألن يمجأوا لطر  وممرات بديمة ذات نوعية ومواصفات متدنية

كثافة عالية لحركة المركبات عمييا مما أدى إلى تدىور حاد في أوضاعيا، باإلضافة طبعًا 
كما أن استخدام طر  كيذه قد أدى . سمبية بالةة بالنسبة لممركبات التي تسير عمييا لمضاعفات

لزيادة حادة في المسافة التي تقطعيا المركبة لموصول لمبمد المستيدذ، وفي الزمن الالزم لمرحمة، 
 .وكذل  في تكمفة السفر لممواطنين وفي تكاليذ شحن البضاعة

لطلر  قيلر معبلدة بشلكل جيلد، باإلضلافة إللى ذلل  فلإن % 50ي نسبة الدمار في الطر  حلوال أن كما
عللددًا مللن الطللر  اإلقميميللة والمحميللة ىللي طللر  ضلليقة جللدًا، وبللدون تخطلليط أو تخطلليط ضللعيذ ممللا 

يوضح حالة رصفة شبكة الطلر  يالنسلبة ( 9)والجدول  .مجال الرلية، واألمان وقت الرحمةيلثر عمى 
 (نسبة مئوية) لنوع الطري  
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 ضعيف وسط جيد ريقنوع الط
 51 97 59 رئيسي
 09 59 78 إقميمي
 08 98 78 محمي

 98 97 95 المتوسط الكمي
 (نسبة مئوية) يوضح حالة ر قة  بكة الطرق يالنسبة لنوع الطريق ( 5)جدول 

 

وبنللا  عمللى تقللديرات سللابقة فللإن المبللالم المطموبللة إلجللرا  صلليانة روتينيللة وفصللمية لتملل  الطللر  قللدرت  
يوضللح االحتياجللات السللنوية المطموبللة إلعللادة ( 5)والجللدول ماليللين دوالر فللي السللنة، ( 80) بحللوالي

 . تأىيل الطر  القائمة حسب نوع الطري 

 

 كم/ التكمقة غير معبد معبد 
 6الحتياجات 
) سنوات

 (بالمميون دولر
 990 7028222  78022 إطالة

 722 7228222  78222 إفادة  يانة
 90 028222 722  طرق غير معبدة
 7980 لكل سنة 78222 722 98222  يانة روتينية
 7980 لكل سنة 08222  022  يانة دورية

 571 المجموع

  يوضح الحتياجات السنوية المطموبة إلفادة تأىيل الطرق القائمة حسب نوع الطريق( 5)جدول 

 .ولر سنوياا مميون د( 91)وىذا يعني إفادة تأىيل الطرق القائمة يكمف ما يقارب 
 

 

- :وتتمخص المشكالت الرئيسية التي تواجو قطاع الطر  في فمسطين بل
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 إذ ال يوجد معايير فمسطينية . عدم وجود تصنيذ رسمي لمطر  بحسب مواصفاتيا الفنية
 . لمتصميم أو مواصفات فنية لمطر 

  بأن ويالحظ بأن شبكة الطر  الفمسطينية تتميز بشكل عام بأنيا ذات سعة متدنية، و
عرض المسارب، انحدار األكتاذ والميول الرأسية، الميل )مقاطعيا العرضية قير كافية 

 (. الخ..العرضي، 

  كما أن أنظمة تشةيل المرور والمتطمبات المرورية الفنية ىي قير موجودة أو قير مالئمة
 (.مثل اإلشارات التحذيرية، اإلشارات اإلرشادية، العالمات األرضية)

 .ذل  فإن حوادث الطر  في المناط  الفمسطينية وصمت إلى مستويات مروعةوكنتيجة لكل 

 
 

  -:النقل الداومي -:ثانياا 
 

 إصلدارتعمل وزارة النقل والموصالت عمى تنظيم النقل الداخمي من خالل العمل عمى تطوير خدمات 
كللز الفحللص رخللص المركبللات والمعللدات والكراجللات والللورش ومعللارض السلليارات ومكاتللب التللأجير ومرا

الللخ والتأكللد مللن صللالحية المركبللات التللي تسللير عمللى  ...الحللافالت ومللدارس السللياقةالفنللي وشللركات 
الطر  ، ورفع مستوى مينة السياقة من خالل تطوير المنلاىج وتلوفير اللدورات التدريبيلة المينيلة ورفلع 

لقلوانين والتشلريعات مستوى السالمة المرورية ملن خلالل نشلرات ارشلادية مروريلة وبلرامج توعيلة وسلن ا
التللي تللنظم المللرور وتحقلل  السللالمة المروريللة بالتنسللي  مللع الجيللات ذات العالقللة حيللث قامللت الللوزاارة 

لمملرور وىلو الجيلة العميلا المسلئولة  أعملىوانشا  مجمس   9222لسنمة ( 0)قانون المرور رقم  بإعداد
النيللوض بللو ، وتحديللد ميللام  وأسللاليبعللن رسللم السياسللة العامللة لمرفلل  المللرور ووضللع خطللط ووسللائل 

ومسلللئوليات اللللوزارات والييئلللات والجيلللات القائملللة عملللى تنفيلللذ خطلللط مرفللل  الملللرور ، وتشلللكيل لجلللان 
 .المرور المحمية 

 
ولقللد اقتصللرت وسللائل النقللل الللداخمي فللي المنللاط  الفمسللطينية عمللى المركبللات والخالفللات بسللبب عللدم 

ورًا ممحوظللًا طللنقللل الللداخمي مللن مركبللات وحللافالت توالسللك  الحديديللة وشلليدت وسللائط ال اإلنفللا تللوفر 
في كلل ملن الضلفة الةربيلة وقطلاع قلزة ، وتشلير االحصلائيات اللى  9228 – 7779خالل الفترة من 
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 710980مركبلللة منيلللا  997888ان مجملللوع المركبلللات فلللي كلللل ملللن الضلللفة الةربيلللة وقطلللاع قلللزة  
 09897و (9227حصلائية فلي العلام حسلب طخلر إ) %  1889يلة أي بنسلبة مكركبة فلي الضلفة الةري

وتشلكل المركبلات ( 9228فلي العلام  إحصلائية طخلرحسب ) % 9581في قطاع قزة أي بنسبة  مركبة
 71889يمييلا المركبلات التجاريلة بنسلبة % 81نسلبة وىلي  أعملىالخصوصي فلي المنلاط  الفمسلطينية 

 .%  1897ومن ثم المركبات العمومية بنسبة % 
 

كبيرة جرا  الممارسات اإلسرائيمية التعسلفية الناجملة  أن النقل الداخمي تكبد خسائروجدير باإلشارة إلى 
عللللن إقللللدام قللللوات االحللللتالل اإلسللللرائيمية عمللللى تللللدمير المركبللللات الخصوصللللية والعموميللللة والشللللاحنات 
والمركبللللات التجاريللللة والللللورش والكراجللللات ومحطللللات الوقللللود وقطللللع الةيللللار ومحطللللات الوقللللود والةللللاز 

 . قيمةوالمعدات الث
 

و تولي وزارة النقل المواصالت اىتمامًا شديدًا في إعادة ىيكيمية قطاع نقل الركاب في فمسطين لما 
, ليا من طثار ايجابية تنعكس عمى المواطنيين وعمى المشةمين ولما يعانيو ىذا القطاع من تدىور 

صة والشركات العاممة في ويوضح الجدول أدناه توزيع المركبات العمومية والحافالت العمومية والخا
- :ىذا المجال
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- :يواجو ىذا القطاع العديد من الم اكل أىميا
 

  9275قدم أسطول نقل الحافالت حيث أن ثمث األسطول سيخرج عن الخدمة بحمول عام  

 عدم كفا ة وفاعمية الشركات العاممة حاليا. 

 العشوائية في النقل. 

   الشركا  حول طليات تقديم الخدمات لممواطنين سو  فيم. 

 وجود الحواجز اإلسرائيمية والتي تقطع أوصال الوطن. 
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  عدم وجود اتصال بين الضفة وقزة. 

  التزاحم في العمل بين المركبات والحافالت. 

 
 (وي مل المركبات ال و ية والتجارية والجرارات) النقل الواع : 

 
 .لترخيص في المحافظات عمى تسجيل وترخيص ىذه المركباتوتشرذ اإلدارة العامة لسمطة ا

 
من المركبات يتراوح عمرىا مابين عشرون إلى                            %  88وتشير اإلحصائيات إلى أن ما نسبتو 

عمرىا عشرة سنوات، % 97يزيد عمرىا عن العشرون عام، و% 77ثالثون عامًا ، وما نسبتو 
  -:ديوبالتالي فان ذل  يل 

 ارتفاع تكاليذ صيانة ىذه المركبات. 

  عدم توفر قطع الةيار لعدد كبير من ىذه المركبات، حيث أن العديد من شركات إنتاج ىذه
 .المركبات لم يعد قائماً 

 التموث البيئي الناتج عن ارتفاع نسبة الةازات العادمة من ىذه المركبات 

 
رتفللاع أسللعار ىللذه المركبللات نتيجللة لحاجللة السللو  كمللا يواجللو المللواطن الفمسللطيني مشللكالت كبيللرة با

، وعلدم وجلود القلدرة (المزارعين، العمال وعدد ملن الملوظفين) الفمسطيني ليا وخاصة محدودي الدخل 
- :وىذا يعود الى . الشرائية ليذه الفئة لشرا  مركبات جديدة 

 تكاليذ استيراد  سيطرة االحتالل اإلسرائيمي عمى المعابر الحدودية مما يلدي إلى ارتفاع
 .المركبات

  ارتفاع الجمار  المفروضة عمى استيراد المركبات من الخارج وبالتالي ارتفلاع تكمفلة المركبلات
 . مقارنة بالدول المجاورة كاألردن ومصر 

 
  :ستيراد المركبات وقطع الغيار والمعدات الثقيمةا
 

يلو وتنظملو وزارة النقلل والمواصللالت يسلاىم قطلاع اسلتيراد المركبلات ومنتجلات المللرور اللذي تشلرذ عم
والمتمثللل باسللتيراد المركبللات الجديللدة او المسللتعممة ،واسللتيراد قطللع قيللار المركبللات والمعللدات الثقيمللة 
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التللي يللتم تحصلليميا لصللالح خزينللة السللمطة ( الجمللار  الضللرائب) بنسللبة عاليللة مللن إجمللالي اإليللرادات 
 . الوطنية الفمسطينية

مركبلللات الصلللالون -الحلللافالت العموميلللة والخاصلللة –الشلللاحنات ) تعممةووصلللل علللدد المركبلللات المسللل
مركبللة ، فللي حللين وصللل عللدد  9722والتللي تللم تنزيميللا مللن إسللرائيل ( الجللرارات الزراعيللة -العمللومي

 72992المركبات المستعممة المستوردة من الخارج بموجب بروتوكلول بلاريس االقتصلادي إللى حلوالي 
 . 9227مركبة لمعام 
فلي حلين يصلل علدد مسلتوردي , وكيل معتمد(   79)  وكال  المركبات في فمسطين إلى  ويصل عدد

 ( .792)المركبات المستعممة 
 

فوصلل علددىا فلي الضلفة الةربيلة اللى حلوالي ( الكراجلات ) اما بالنسبة اللى ورش الصليانة والتصلميح 
نة واصلللللالح صلللليا%8888لبيللللع قطللللع وكماليللللات المركبللللات، وبنسللللبة % 7888كللللراج بنسللللبة  93052

 .كراج  928المركبات ، في حين يصل عددىا في قطاع قزة الى حوالي 
  

وزارة , ويللنظم عمميللة اسللتيراد المركبللات ومنتجللات المللرور والمتللاجرة بيللا  مللع وزارة النقللل والمواصللالت
ووزارة االقتصلللاد , الماليلللة التلللي تقلللوم بتحصللليل الرسلللوم الضلللريبية والجمركيلللة لصلللالح الخزينلللة العاملللة

ووزارة الحكلللم المحملللي التلللي تحلللدد مواقلللع ىلللذه , وطني التلللي تصلللدر شللليادات تسلللجيل ليلللذه الشلللركاتالللل
واتحللاد مسللتوردي , واتحللاد وكللاالت بيللع المركبللات,الللورش حسللب المخططللات الييكميللة المعتمللدة لللدييا 

 . ونقابات أصحاب المين الميكانيكية, المركبات المستعممة
 

 .  -:ويعاني ىذا القطاع من صعوبات منيا
 

  سيطرة االحتالل اإلسرائيمي عمى المعابر الحدودية مما يلدي إلى ارتفاع تكاليذ استيراد
 .المركبات

  ارتفاع الجمار  المفروضة عمى استيراد المركبات من الخارج وبالتالي ارتفلاع تكمفلة المركبلات
 ة بالدول المجاورة كاألردن ومصر مقارن

 
 النقل السككي: -
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 :التعريف

كة الحديد الحجازي الذي يمر في دولة فمسطين بما فييا ملن أملال  وحقلو  ومصلالح وملا ىو خط س 
ىللو موقللوذ عمييللا مللن أمللوال منقولللة وقيللر منقولللة، حيللث أن الخللط ىللو نظللام نقللل بللري عللن طريلل  
القطاعللات يللتم تسللييره عمللى قضللبان سللكة الحديللد بعجللالت مصللممة خصيصللًا لللذل  عمللى طللول السللكة 

 .الحديدية
 :فتباريةال قة ال

وقفلللًا إسلللالميًا وملسسلللة عاملللة ذات شخصلللية ( وصلللمة فمسلللطين) يعتبلللر الخلللط الحجلللازي الفمسلللطيني  
 ".وزير النقل والمواصالت" حقوقية واستقالل مالي مرجعيا األعمى 

 :و ف فرض السكة
، والتصلميم الجديلد فلي أوروبلا اليلوم لمسلكة (سلم 014)مملم  0141بعلرض )ىي سكة حديد ضيقة  

تصللل السللكة مللا بللين مللدينتي دمشلل  والمدينللة المنللورة فللي منطقللة (. ممللم 0111)سللم 011بعللرض 
 .كيمومتر 0311الحجاز وليا تفرعات أخرى تصل بالد الشام ببعضيا، ويصل طوليا إلى 

 
- :فرض السكة المعيار  

، العللرض المتفلل  عميللو ( مقيللاس لمخطللوط الضلليقة)سللم  014بمللم عللرض السللكة الحديديللة الحجازيللة 
 . سم 03204سم ، اما العرض النظامي العالمي لمسكة فيو  01506لسكة ضيقة ىو  عالميا

 :الفتتاح والت غيل
م، فللي الحللرب 0805م واسللتمر تشللةيميا حتللى 0817م وافتتحللت 0811 عللام بوشللر العمللل فييللا 

العالميلللة األوللللى، إذ تعرضلللت لمتخريلللب بسلللبب الثلللورة العربيلللة الكبلللرى وسلللقوط الدوللللة العثمانيلللة بعلللد 
لحرب، وقد أسست سكة حديد الحجاز زمن والية السمطان العثماني عبد الحميد الثلاني لةلرض خدملة ا

 .حجاج بيت اهلل الحرام
 :ىدف التأسيس

يومًا تقمصلت باسلتعمال السلكة  011بداًل من ) متسييل عمى الحجاج مشا  السفر لتأسست السكة   
إلضللافة إلللى وقايللة الحجللاج مللن قللارات سللاعة فقللط يمللر فييللا القطللار عمللى كللل المحطللات با 45إلللى 

ومخللاطر الطللر ، وربللط أطللراذ الدولللة العثمانيللة المتراميللة األطللراذ ببعضلليا وأىللداذ أخللرى سياسللية 
 .وعسكرية
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 :معطيات وأرقام حول الوط الحديد  الحجاز  
 كم  050بمم طول الخط من حيفا إلى درعا -
 . 0814لحجازي في حيفا عام تم إنشا  نصب تذكاري خاص بافتتاح الخط الحديدي ا -
 م فو  سطح البحر شمال منطقة الحجاز0057أعمى نقطة لمخط الحجازي -
 م تحت سطح البحر في منطقة جسر المجامع 135اخفض نقطة -
 الساعة / كم  31وصمت سرعة القطار طنذا  -
وبنيلت فلي المقطلع بلين سلمخ ودرعلا ، 218جسرا وعبارة ما  عمى طول الخلط منيلا  332تم بنا  -

 .الجسور الضخمة عمى نير اليرمو  بالقرب من الحمة 
 

- :مسار الوط
من مدينة دمش  ويعبر سيل حوران ثم  يمر بالمزيريب وعدد من المناط  جنوب سورية وصواًل إلى  

،وىنااك مدينة درعلا ثلم إللى األردن حيلث يملر أواًل بملدن المفلر  والزرقلا  وعملان ومعلان عملى التلوالي
فبر سيل مارج بان فاامر مارورا بالمادن القمساطينية الكبارب مان ناابمس وط الى حيقا 

. وطولكرم قمقيميو وجنين ، وىنااك فارع اوار مان الواط السااحمي مان يافاا الاى القادس 
ومللن معللان االردن  يكمللل سلليره جنوبللًا إلللى أن يللدخل أراضللي الحجللاز حيللث ينتيللي بالمدينللة المنللورة ، 

 .ادناه  (1)وكما ىو موضح في وارطة مرفق رقم 
سلنوات لعملل التجلارة والحجلاج وعملل ىلذا الخلط عملى ( 8)ملن  باستمر العمل في ىلذا الخلط ملا يقلر 

ثبلات العثمللانيين عسلكريًا إبللان الحلرب العالميللة األولللى ضلد بريطانيللا وقلد تعللرض لمتخريلب بسللبب نقللل 
ن0806اإلمللدادات واألقللراض العسللكرية العثمانيللة خللالل الثللورة العربيللة الكبللرى  ضللم لللورانس إلللى م وا 

الثوار العرب فحرضيم عمى نسذ الخط ومنذ ذل  الحلين للم تفملح المحلاوالت إلعلادة تشلةيل الخلط أو 
 .تحديثو
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- :محاولت إفادة تأىيل الوط
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فللي السللتينات كانللت ىنللا  محاولللة إلعللادة فللتح الخللط الللذي صللار ميجللورًا بسللبب حللرب األيللام السللتة  
فللي تسللير الخللط مللن جديللد، وفللي سللورية ومللن لحظللة االنطللال  م ولكللن المحللاوالت لللم تفمللح 0856

األوللللى فلللي وسلللط دمشللل  تلللم توصللليل  الخلللط نحلللو درعلللا وبصلللرى وكلللذل  ينطمللل  قطلللار المصلللايذ 
التللاريخي الشلليير فللي سللورية حاليللًا يسللتخدم الخللط الللذي يللربط بللين دمشلل  وعمللان بشللكل قيللر منللتظم 

قللاطرات فللي سللورية وسللبع فللي األردن،  8ًا وأعيللد تأىيللل بعللض القللاطرات التاريخيللة حيللث تعمللل حاليلل
وفيمللا يتعملل  بالسللعودية يمكللن أن يسللتخدم وصللل خللط سللكة حديللد الحجللاز بمشللروع سللكة حديللد الخملليج 

 .المزمع إنشاله مستقبالً 
 

إال ان السمطة الوطنية الفمسطينية قامت . ولةاية اآلن فان االحتالل يعي  إعادة إنشا  الخط الحديدي
دوى االقتصادية والبنية التحتية لتنفيذ مشروع ربط قطاع قزة بشبكة سكة حديد بإعداد دراسات الج

باإلضافة إلى إنشا  سكة حديد لمقطارات , بحي ث تربط قطاع قزة مع الدول المجاورة , إقميمية 
ولكن حال االحتالل دون تنفيذ ىذا المشروع , الخفيفة يربط بين محافظات قزة والضفة الةربية 

 . االستراتيجي
 

 .المعابر الحدودية -:النقل الدولي -:ثالثاا 
 

يشللللكل النقللللل الللللدولي لمركللللاب والبضللللائع عمللللى الطللللر  الحديديللللة مللللن والللللى ارضللللي السللللمطة الوطنيللللة 
 .الفمسطينية احد الدعائم األساسية في تنشيط تنمية الحركة االقتصادية وتحقي  التكامل االقتصادي

 
- :المعابر الحدودية البرية

 
عللابر والنقللاط الحدوديللة القائمللة التللي تللربط الضللفة الةربيللة وقطللاع قللزة بالللدول المجللاورة ىللي تعتبللر الم

المحللور واألدا  الرئيسللية الملللثرة بالحركللة التجاريللة، وتسلليطر إسللرائيل عمللى جميللع ىللذه المعللابر وتقللوم 
س تجاريلة، بفرض سمسمة من اإلجرا ات األمنية المعقدة التي تحولت ىذه المعابر اللى نقلاط أمنيلة وللي

، ومعبللر بيللت (رفللح)، معبللر العللودة( اريحللا)وتشللمل المعللابر الحدوديللة البريللة كللل مللن معبللر الكرامللة 
حانون، ومعبر المنطار، ومعبر صوفيا، ويقع معبلر الكراملة عملى نيلر األردن ليسليل تنقلل المسلافرين 

 10222بللر مللا يقللارب الفمسللطينيين إلللى العللالم عبللر المممكللة األردنيللة الياشللمية ويمللر عبللر ىللذا المع
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مسلللافر سلللنويًا، ناىيللل  علللن اسلللتخدامو لمتبلللادل التجلللاري، ويقلللع معبلللر العلللودة عملللى الحلللدود الفمسلللطينية 
المصللرية، ويسللتخدم لنقللل المسللافرين مللن فمسللطين إلللى جميوريللة مصللر العربيللة إلللى العللالم ويمللر عبللر 

لمتبادل التجاري بين فمسلطين مسافر سنويًا، وكما يستخدم ىذا المعبر  502222ىذا المعبر ما يقارب 
ومصللر والعديلللد ملللن اللللدول األخلللرى، ومعبلللر بيللت حلللانون يسلللتخدم لحركلللة العملللال الفمسلللطينيين اللللذين 

عاملل ويتوقلذ  52222يعممون داخل الخط األخضر ويبملم متوسلط علدد العملال اللذين يعبلرون عبلره 
ر الرئيسلي اللذي يلربط قطلاع قلزة ىذا العلدد تبعلًا لمظلروذ السياسلية ، أملا معبلر المنطلار يعتبلر المعبل

بإسلرائيل ويسللتخدم لمتبللادل التجللاري، ومعبللر صللوفيا يقللع شللر  محافظللة رفللح عمللى الحللدود مللع إسللرائيل 
 .ويستخدم ايضًا لمتبادل التجاري وكذل  نقل مسافرين

 
 

مى وتسعى السمطة الوطنية الفمسطينية إلى تطوير األدا   في المعابر من خالل إعادة بنا  المعابر ق
فقد أوصت جميع التقارير , نحو متقدم وكذل  خصخصة الخدمات فييا من اجل توفير خدمة سريعة

والدراسات التي تم إعدادىا ملخرًا بواسطة الملسسات الدولية واألىمية بضرورة تطوير برامج متكاممة 
ديل المتبع حاليًا في إلدارة وتصريذ البضائع وتطوير البنية التحتية الالزمة إلنيا  نظام التنزيل والتب

جميع المعابر التجارية وخاصًة في معبري المنظار والجممة عمى أن تساعد ىذه البرامج عمى 
ويمكن تمخيص نتائج الدراسة والتقارير فيما يتعم  , استخدام نظام يتسم بالشفافية وسيولة المراقبة
 :باالحتياجات التطويرية لممعابر عل النحو التالي

التحتية األساسية الالزمة لمزاولة األنشطة التجارية في المعابر ذات الطابع توفير البنية  .1
إذ ال تحتوي ىذه المعابر عمى أرصفة أو شبكات لإلنارة والمياه وال يحتوي عمى , التجاري

 .إضافة إلى عدم وجود اسوار محددة, مداخل لدخول وخروج الشاحنات أو أجيزة تفتيش

ة والخارجة من المعبر لمنع االزدحام الشديد عمى بوابات إنشا  ممرات لمشاحنات الداخم .2
 .وكذل  منع إعاقة األعمال التجارية دخمو, المعابر

إنشا  مواقذ خاصة النتظار الشاحنات داخل المعبر بداًل من االنتظار عمى الممر الرئيسي  .3
 .والذي يعتبر ممرًا ضيقًا وال يفي بحاجة المعبر

العينات داخل المعبر بداًل من إرسال العينات إلى مختبرات إنشا  مختبرات لفحص المواد و  .4
 .ملسسة المواصفات والمقاييس
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توفير مستودعات مالئمة وذات مواصفات وتقنيات مناسبة لتخزين وحفظ البضائع من اجل  .5
 .ضمان عدم تمفيا

سب إعادة بنا  وتطوير وتجييز مكاتب الوزارات والملسسات ذات العالقة وتزويدىا بتقنية تنا .6
 .العمل التجاري داخل المعابر من حيث التقنيات والبرامج المحوسبة

إنشا  صالة انتظار خاصة بالتجارة وىذا يفي بمتطمبات القطاع الخاص وىي الحد األدنى  .7
 .تجاري U1578من متطمبات أي معبر 

 .توفير مراف  ومنشات مجيزة لدخول وخروج الشاحنات التجارية .8

 .لالزمة لتسيير األعمالتوفير األجيزة والمعدات ا .9

 .توفير مباني إدارية بالمعابر وتجييزىا بالتقنيات الحدية .10

تطوير نظام إداري يشمل طليات التنسي  وبرمجة عمل المعابر ومراقبة النتائج وحل  .11
 .النزاعات

عداد الييكل التنظبيمي والوصذ الوظيفي والحد من تداخل  .12 تطوير إدارة المعابر وا 
 .لعامة وأجيزة األمنالعمل مع الملسسات ا

 .تطوير مقاييس زمنية لمرور البضائع عمى المعابر .13

 DOOR TO DOORتطوير نظام الشحن المباشر عل المعابر  .14

 .توفير خدمات المسافرين والبضائع لكل معبر حسب طبيعة عممو .15

 .زيادة االرتفاع المسموح بو لمرور الطمبيات الصادرة .16

دونم ال تكفي  2وان المساحة الحالية  تطوير وتوسيع معبر رفح الحدودي خاصةً  .17
 .لمزاولة األنشطة التجارية

توفير أجيزة لمفحص الظاىري لمبضائع وخاصًة المواد الةذائية التي تتعرض لمتمذ  .18
 .في الكثير من حاالت الفحص األمني

 .زيادة عدد ساعات العمل عمى المعابر .19

 .توفي الكوادر البشرية المدربة والملىمة .20

تجارية حقيقية وخاصًة فيما يتعم  بوصول التجار الى الجانب  إدخال تسييالت .21
 .اإلسرائيمي النجاز األعمال المنوطة بيم
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 2009-2001ومن الجدير ذكره أن حركة المعابر الحدودية شيدت انخفاضًا خالل الفترة من 
طنية بسبب العدوان اإلسرائيمي المستمر والحصار اإلسرائيمي المفروض عمى مناط  السمطة الو 

باإلضافة الى نظام النقل من شاحنة إلى , وخاصًة اإلقال  المتكرر والمستمر لممعابر, الفمسطينية
شاحنة يلخر تسميم البضائع ويسبب إىدار في الوقت وزيادة إجمالية في تكاليذ النقل من فبل 

 .2000-09-28العدوان اإلسرائيمي الذي بدأ في 
 

 
 
 

  -:الجو  النقل: رابعاا 
 

 

 
مطار قمنديا الذي يسيطر عميو االحتالل ويمنع الشعب الفمسطيني من , مطاران فمسطين في يوجد

عممت السمطة الفمسطينية جاىدة عمى الذي  الدولي عرفات ياسر مطارو , إعادة تأىيمو واستخدامو
 الذي يعتبر المينا  الجوي األول في فمسطين يخدم حركة النقل الجوي لممسافرين والبضائعئو و إنشا

لى فمسطين، حيث أن ىذا المشروع يعتبر من أىم المشاريع  في فمسطين عمى  اإلستراتيجيةمن وا 
 .الصعيد السياسي واالقتصادي واألمني

 
وتتجسد األىمية السياسية إلنشا  مطار قزة الدولي في كونو رملز ملن رملوز سليادة الدوللة الفمسلطينية 

ود الدولللة، وبالنسللبة لةىميللة االقتصللادية تتمثللل واالسللتقاللية الوطنيللة وعنصللر مللن عناصللر تكامللل وجلل
وتلوفير فللرص ( االسللتيراد والتصلدير)فلي فل  أسلر االقتصللاد الفمسلطيني فلي عمميللات التجلارة الخارجيلة 

قاملة الصلناعات المسلاندة، وىلذا بلدوره يعملل عملى زيلادة  العمل وتنشليط السلياحة وتشلجيع االسلتثمار وا 
ملل  فللرص عمللل دائمللة، ىللذا باإلضللافة إلللى أىميتللو األمنيللة فللي النللاتج المحمللي ورفللع مسللتوى الللدخل وخ

كونلللو وسللليمة لمحريلللة الشخصلللية لإلنسلللان الفمسلللطيني فلللي تنقملللو بلللين اللللوطن ومحيطلللو العربلللي واللللدولي 
وتخميصللو مللن المعانللاة واإلجللرا ات التللي تمللتين كرامتللو وتمللس أمنللو فللي المعللابر البريللة طالمللا كانللت 

 .اإلسرائيمي االحتاللتحت سيطرة 
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 .مطار ال ييد ياسر فرفات: نبذة فن مطار غزة الدولي
 

يقللع مطللار قللزة الللدولي فللي شللر  مدينللة رفللح بوابللة فمسللطين التاريخيللة الجنوبيللة فللي المنطقللة المحاذيللة 
كيملللو متلللرا وقلللد روعلللي فلللي  58لمحلللدود الدوليلللة الفمسلللطينية المصلللرية، ويبعلللد علللن مدينلللة قلللزة بحلللوالي 

 .سالمي بأوجو شبو كثيرة مع مباني وأسوار القدس الشريذتصميم مبانيو الطراز العربي اإل
وجميلللع منشلللتت المطلللار مصلللممة وفقلللا لممواصلللفات الدوليلللة التلللي وضلللعتيا منظملللة الطيلللران العالميلللة 

 ”ACI“، وتلللم تثبيلللت عضلللوية مطلللار قلللزة اللللدولي فلللي مجملللس المطلللارات العالميلللة ICAO" االيكلللاو"
مطللار والمطللارات المسللتقبمية فللي فمسللطين، ويضللم يعكللس اسللتقاللية ال ”LVGZ“برمللز دولللي مسللتقل 

م يسلللتطيع فلللي وضلللعو الحلللالي اسلللتقبال جميلللع أنلللواع 5282المطلللار ملللدرجا لميبلللوط واإلقلللالع بطلللول 
مسلللافر سلللنويا فلللي وضلللعو  1023222طلللائرات الركلللاب والنقلللل وصلللالة السلللفر تسلللتوعب حاليلللا حتلللى 

االنتيللا  مللن أعمللال إنشللا  صللالة دونللم، وستتضللاعذ ىللذه السللعة بعللد  9822الحللالي، وتبمللم مسللاحتو 
السللفر الجنوبيللة التللي وصللمت اآلن إلللى مرحمللة متقدمللة، كمللا يضللم مطللار قللزة الللدولي صللالة الشللرذ 
واسللتقبال الللرئيس وكبللار الللزوار، كللذل  المبنللى اإلداري وعنللابر الصلليانة ومبنللى الللرادار ومبنللى الشللحن 

ئيللللة والكيربللللا  والصللللرذ الصللللحي واألرصللللاد الجويللللة ومخللللازن البتللللرول ومحطللللات اإلسللللعاذ واإلطفا
 .وساحات وقوذ السيارات

ويظير برج المراقبة كتحفة معمارية رائعة، حيث تم تزويده بجميع األجيزة والمعدات الفنية بما تضلمن 
سللليولة االتصلللال ملللع جميلللع المطلللارات فلللي اللللدول المجلللاورة، كملللا تلللم تزويلللد المطلللار بلللأجيزة المالحلللة 

نارة المدرج، ومواقذ  .الطائرات، مما أىل المطار لمتشةيل عمى مدار الساعة األرضية وا 
نلللو لملللن الفخلللر أن مطلللار قلللزة اللللدولي  تشلللةيمو بكلللوادر بشلللرية فمسلللطينية فلللي جميلللع المجلللاالت   تلللموا 

اإلدارية والفنية ملىمة أكاديميا وفنيا عمى أعمى المستويات، وتعمل سمطة الطيران عملى تطلوير أدائيلم 
 .المراكز المتخصصة في الدول العربية واألجنبيةفي دورات تدريبية متقدمة في 

م أصلللدر اللللرئيس ياسللر عرفلللات رئللليس دوللللة فمسلللطين المرسلللوم 7779" أيملللول"فللي األول ملللن سلللبتمبر 
القاضلللي بتأسللليس سلللمطة الطيلللران الملللدني الفمسلللطيني كييئلللة مسلللتقمة،  تتضلللمن  81/79الرئاسلللي رقلللم 

طين بمللا يشللمل تشللكيل اإلدارات الييكميللة والتنفيذيللة البنيللة التحتيللة والتنظيميللة لمطيللران المللدني فللي فمسلل
 .لسمطة الطيران وبنا  المطارات وتأسيس وتشةيل الخطوط الجوية الفمسطينية

" كللانون ثللاني"ينللاير  92تللم العمللل فللي تدشللين المطللار معماريللا والبنيللة التحتيللة ابتللدا  مللن يللوم الجمعللة 
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ميلون دوالر تسلدد ملن إيلرادات المطلار، تنفيلذ م 78، بتمويل ملن البنل  العقلاري المصلري بقيملة 7778
شراذ المكتب الوطني لممطارات في المةرب الشقي ، في ىلذا التلاريخ وضلع  شركة المقاولون العرب وا 
اللللرئيس الفمسلللطيني ياسلللر عرفلللات حجلللر األسلللاس لمشلللروع مطلللار قلللزة اللللدولي، ولقلللد بمةلللت التكمفلللة 

دوالر موزعللة مللا بللين مبللان ومعللدات، حيللث تللم مميللون  12اإلجماليللة إلنشللا  وتجييللز المطللار حللوالي 
تجييز المطار بأحدث األجيزة والمعدات الالزمة لمتشةيل طبقا لممعايير الدولية بواسطة منح وقلروض 
ميسلللرة ملللن أسلللبانيا وألمانيلللا، وبعلللد سلللتة شللليور فقلللط اسلللتقبل المطلللار أول طلللائرة حيلللث ىبطلللت طلللائرة 

األرض الفمسللطينية مبشللرة بالعيللد الجديللد، عيللد ألول مللرة عمللى  9/8/7778الللرئيس عرفللات فللي يللوم 
الحريللة والكرامللة فللي داللللة واضللحة عمللى سللرعة اإلنجللاز فللي الللزمن القياسللي التللي ترسللخ قللدرة اإلنسللان 

 .الفمسطيني عمى العطا  والبنا  في كل زمام ومكان
نللا  عمللى م ب7778" تشللرين ثللاني"نللوفمبر  99بللدأ التشللةيل الرسللمي لمطللار قللزة الللدولي يللوم الثالثللا  

 -األردن: بلللانطال  الخطلللوط الجويلللة الفمسلللطينية ملللن قاعلللدتيا إللللى كلللل ملللن" واي ريفلللر"توقيلللع ملللذكرة 
اإلمارات العربية المتحلدة ودوللة قطلر، حيلث كلان حفلل التدشلين التلاريخي لممطلار  -السعودية -مصر

الللدول العربيللة  الفمسللطيني فللي ذللل  اليللوم الللذي اسللتقبل فيللو المطللار العديللد مللن الطللائرات القادمللة مللن
والصللديقة وعمللى متنيللا الوفللود الرسللمية والشللعبية المشللاركة فللي ىللذا الحفللل التللاريخي، كمللا قللام الللرئيس 
ياسللر عرفللات  بقللص الشللريط وبمشللاركة الللرئيس بيللل كمينتللون رئلليس الواليللات المتحللدة األمريكيللة فللي 

لى   .العالم الخارجياحتفال رسمي وشعبي مييب واستمر المطار مشكال بوابة فمسطين من وا 
 

- :مطار قمنديا
 

فلي  وىلو مطلار انشلي , محافظلات الشلماليةمطار قمنديا مطلار قلديم يقلع بجلوار القلدس الشلريذ فلي ال
حيلللث تلللم إضلللافة محطلللة لةرصلللاد الجويلللة , ثلللم نقملللت إدارتلللو إللللى األردن, عيلللد االنتلللداب البريطلللاني

يقلع عملى بعلد كيملومترين ملن المطلار و , 7781ومن ثم خضع لمسيطرة اإلسلرائيمية بعلد حلرب , لممطار
 .حاجز قمنديا وىو المدخل الرئيسي الذي يفصل رام اهلل عن القدس

 
 "الوطوط الجوية القمسطينية 

 
م أصللدر الللرئيس ياسللر عرفللات المرسللوم الرئاسللي بتأسلليس شللركة الخطللوط الجويللة 7778فللي أكتللوبر 
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لطللواقم الفنيللة مللن طيللارين وميندسللين الفمسللطينية لمنقللل الجللوي، وبسللرعة فاقللت كللل التوقعللات أنيللت ا
نلللواة أسلللطول النقلللل الجلللوي الملللدني والطلللواقم  02ميملللة التلللدريب والتخصلللص عملللى طلللائرات الفلللوكر 

اإلدارية في ميمات الحجز والمبيعات والدوائر التجارية والمالية، وأضحت الخطوط الجويلة الفمسلطينية 
العاشلر ملن  7971لجمعة األول من رمضان جاىزة لالنطال  وكانت عمى موعد مع التاريخ في يوم ا

م لتجتللللللاز الطللللللائرات الفمسللللللطينية السللللللحاب وناقمللللللة ألفللللللواج المعتمللللللرين 7771" كللللللانون ثللللللاني"ينللللللاير 
الفمسطينيين إلى اللديار الحجازيلة انطالقلا ملن مطلار بورسلعيد المصلري إللى مطلار الممل  عبلد العزيلز 

 .الدولي بجدة
ةيمية الكبرى لمخطلوط الجويلة الفمسلطينية انطالقلا ملن أرض بدأت الخطة التش 7778وفي مطمع العام 

فللي رحالتيللا األسللبوعية المنتظمللة إلللى مطللارات عمللان بللاألردن " الفمسللطينية"الللوطن وانطمقللت طللائرات 
والقلللاىرة بمصلللر وجلللدة بالسلللعودية والدوحلللة بقطلللر وأبلللو ظبلللي وودبلللي بدوللللة اإلملللارات العربيلللة والرانكلللا 

يللذا التفاقيللات التبللادل الثنللائي مللع الشللركات الطيللران العربيللة واألجنبيللة بقبللرص واسللطنبول بتركيللا وتنف
اسلللتقبل مطلللار قلللزة اللللدولي رحلللالت أسلللبوعية منتظملللة لمخطلللوط الجويلللة الممكيلللة المةربيلللة والخطلللوط 

 .الرومانية والخطوط الروسية
( 02فلوكر)تمم  الخطوط الجويلة الفمسلطينية حاليلا أسلطوال يتكلون ملن ثلالث طلائرات، طلائرتين طلراز 

ىديللة ( 191-922بللوينج )راكبللا باإلضللافة إلللى طللائرة  98منحللة مقدمللة مللن الحكومللة اليولنديللة بسللعة 
راكبللا درجللة رجللال  79راكبللا درجللة سللياحية و 792مللن سللمو األميللر السللعودي الوليللد بللن طللالل بسللعة 

 .أعمال

 

 مطار غزة الدولي وآثار العدوان اإلسرائيمي
 

 مال م اريع مطار غزة الدوليالعراقيل اإلسرائيمية في استك: 
، والقوات 9222منذ انطالقة انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من شير سبتمبر من عام 

اإلسرائيمية تتخذ خطوات تصعيدية لتمح  الضرر والخسائر البشرية واالقتصادية الجسيمة لمشعب 
م طائرات اليميوكوبتر الفمسطيني، من خالل القصذ بالدبابات والقذائذ الصاروخية باستخدا

، وتجريذ األراضي (اليورانيوم المستنفذ) واستخدام المواد المشعة  F16والطائرات الحربية الل 
 .الزراعية وىدم المنازل والمباني العامة والتدمير التام لممواقع األمنية وتدمير المصانع
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الدولي، والذي ىو أحد أىم واستمرارا لمسمسل اليمجية والعدوان، فقد امتد عدوانيا لمطار قزة 
ذات السيادة، حيث قامت القوات اإلسرائيمية بتدمير أحد طائرات الرئيس ياسر  اإلستراتيجيةالمشاريع 

بأعمال  9/79/9227عرفات الييموكبتر، ومن ثم قامت الدبابات والجرافات اإلسرائيمية بتاريخ 
تجريذ والتخريب وعمميات التقطيع عدوانية قاشمة عمى مدرج المطار، ذل  بأن قامت بأعمال ال

تالفات لممناىل وشبكة اإلنارة الخارجية بالمدرج وأعمال تشويو لمسطح  .لةوصال وحرث لةكتاذ وا 
قامت الطائرات اإلسرائيمية بقصذ وتدمير مبنى الرادار بشلكل كاملل إضلافة  79/79/9227وفي يوم 

طقلة أجيلزة المراقبلة وىلوائي اللرادار وشلبكة إلى ما أصاب منطقة محطة الكيربا  الخاصلة بلالمبنى ومن
نذار الحري  وعدد ملن أجيلزة التكييلذ ومكتلب األرصلاد الجويلة ملن تلدمير كاملل ىلذا وقلد . الكيربا  وا 

أصاب مبنى الييئة العامة لمبترول من أعطاب في جياز التكييلذ وتكسلير أبلواب وشلبابي  األلمونيلوم 
ى الخطوط الجوية الذي ىو قيد اإلنجلاز، وىنجلر الصليانة في المبنى، وتكسير في أبواب وشبابي  مبن

حيلللث قلللد أصللليبا بشلللظايا نتيجلللة القصلللذ، ولقلللد أصللليبت رصاصلللة ىنجلللر طلللائرة السللليد اللللرئيس ملللن 
وأيضا وجود أضرار في أضرار في الصباح بسقذ مبنى اللورش الجديلد نتيجلة سلقوط شلظايا  -جيتين

 عمى السطح،
األملر  واللذي أدى إللى التلدمير الكاملل لملدرج المطلار 9227ر ديسلمب 70وكان اليجوم التلالي بتلاريخ 

 .الذي جعل ترميمو أمرا صعب جدا
قام جليش االحلتالل بإعلادة احلتالل منشلات المطلار و اسلتخدامو كقاعلدة  9228يونيو  98وفي تاريخ 

عسكرية لعممياتو فلي جنلوب القطلاع و خلالل تواجلده دملر و نيلب جميلع األجيلزة و المعلدات و حطلم 
 . راف  رئيسة فيوم
 

 :الوسائر التي تعرض ليا مطار غزة الدولي

 :الوسائر المبا رة: -1

وتعلللرذ الخسلللائر المباشلللرة بأنيلللا إجملللالي اللللدمار اللللذي لحللل  بالمطلللار جلللرا  تلللدمير الملللدرج والمبلللاني 
 :والمنشئات والمعدات نتيجة القصذ والتجريذ اإلسرائيمي،  ويتمخص إجمالي الخسائر في اآلتي

التكمفلللة . )ملللن الملللدرج األساسلللي والوحيلللد تلللم تلللدميره% 08أكثلللر ملللن : (Runway)ج الملللدر  .1
 (.دوالر تقريبا 008880888التقديرية إلعادة اإلنشا  تقدر بل 

. ملللن إضلللا ة الملللدرج تلللم تلللدميره% 82أكثلللر ملللن : (Runway Lighting)إضلللا ة الملللدرج  .9
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 (.تقريبا دوالر 532223222التكمفة التقديرية إلعادة اإلنشا  تقدر بل )
محطللة الللرادار بكللل معللداتيا وأنتللين : (Radar Station and Buildings)محطللة الللرادار  .5

 (.دوالر تقريبا 032223222التكمفة التقديرية إلعادة اإلنشا  تقدر بل . )الرادار دمرت بالكامل
 

 :أضرار أخرى
 :تم إصابة بعض المباني بالضرر جرا  االعتدا ات اإلسرائيمية منيا

 .(The Palestinian Airlines Building)الخطوط الجوية الفمسطينية مبنى   .7
 .(Aircraft Maintenance Hanger)ىنجر صيانة الطائرات  .9
 .(Radio Navigation Stations)محطات الراديو المالحية   .5

 .دوالر 823222التكمفة التقديرية إلعادة اإلنشا  تقدر بل 
 

 .دوالر تقريبا 7932223222: ما سب  تقدر بلالتكمفة اإلجمالية إلعادة التأىيل ل
قلللال  أجلللوا  المطلللار ملللن   8وكنتيجلللة لميجلللوم الةاشلللم عملللى مطلللار قلللزة اللللدولي بلللالتواريخ السلللابقة، وا 

 7932223222، فإن قيمة الخسلائر المباشلرة اإلجماليلة تقلدر بلل 9227سبتمبر  52إلى  9222أكتوبر 
 بمةلللللت الخسلللللائر المباشلللللرة  9228إللللللى سلللللبتمبر و بعلللللد إعلللللادة احلللللتالل المطلللللار فلللللي يونيلللللو  .دوالر

  .دوالر 99,000,000
 

 :الوسائر الغير المبا رة: -2
تعللللرذ الخسللللائر الةيللللر مباشللللرة بجميللللع الخسللللائر التللللي تكبللللدتيا سللللمطة الطيللللران المللللدني الفمسللللطيني، 

أكتوبر  8، نتيجة إلقال  أجوا  المطار من الفترة مباشرة و قير مباشرة والخطوط الجوية الفمسطينية،
 :، وتقدر بل تاريخوإلى  9222

و توقلذ االسلتيراد  تجميد مشروع إنشا  محطة الشحن الجوي اثردوالر خسائر سنوية  0532223222
 .و التصدير من المطار

 و الفرص االستثمارية الضلائعة دوالر خسائر سنوية ناتجة عن تأجيل زيادة االستثمار 7730223222
 .وعائدات مفقودة

 .دوالر 1930223222الةير مباشرة ىو  السنوية سائرإجمالي الخ
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 مبنى ال حن الجو 

 :أىداف الم روع
اليدذ الرئيسي لممشروع ىو تحفيز النمو االقتصادي في فمسطين، والذي بدوره سيحسن مستوى 

 .المعيشة لمشعب الفمسطيني
 :األىداف المحددة لمم روع

 .تسييل التكامل العالمي لالقتصاد الفمسطيني -
 .فير ممر مباشر لفمسطين لةسوا  اإلقميمية والعالميةتو  -
 .تحفيز لمقطاع الخاص في الضفة الةربية وقطاع قزة -

 

 :النتائج المتوقعة
 .طن سنويا 723222توفير خدمات الشحن الدائمة بقدرة استيعابية  -
 :توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، باإلضافة النتائج المتوقعة -
 .طن سنويا 723222ن الدائمة بقدرة استيعابية توفير خدمات الشح -
 .توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، باإلضافة إلى معدات التحميل والتفريم -
لممنتجات ( طن 782بقدرة استيعابية )توفير خدمات التخزين بما فييا وحدات التبريد  -

 .القابمة لمتمذ
 .توفير خدمات الصيانة واإلدارة -
 .نية الملىمةتوفير الطواقم الف -
تمكين المورد والمستورد الفمسطيني من الحصول عمى معبر مباشر لةسوا  لتحقي   -

 :المنافع التالية
 تخفيض تكمفة النقل، سرعة ومصداقية مواعيد الشحن. 
 تخفيض اليال  في البضائع سريعة التمذ. 
 تقميل تكمفة استيراد المواد الخام والبضائع االستيالكية. 
 ل من الضفة الةربية وقطاع قزة عمى األسوا  اإلسرائيميةتقميل اعتماد ك. 
 تقميل معوقات التجارة مع إسرائيل. 
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 نبذة فن الم روع
 .يمول المشروع من قبل بعثة المجموعة األوروبية -
بالتزام كامل يشمل اإلنشا  و التجييز و  يورو، 9032223222تقدر ميزانية التمويل بل  -

  .التدريب
 (.صاحبة المشروع)ي الفمسطيني ىي الجية المنفذة لممشروع سمطة الطيران المدن -
، ونظرا لمظروذ الحالية 9222تم البد  في أعمال التصميم لمخدمات الملقتة في أيمول  -

 .فقد تم ملخرا تعديل المشروع ليصبح مشروع تصميم وتنفيذ
 Mott MacDonald Internationalتم تحضير فكرة التصميم األولية من قبل شركة  -

، والذي سوذ يكون األساس AA -بالتعاون مع شركة أبو شيال ومشاركوه لالستشارات اليندسية
لمتصميم التفصيمي الذي سيقوم بو المصمم العالمي والمتالذ مع شركا  محميين خالل مرحمة 

 .التصميم والتنفيذ
 .إدارة المشروع ستكون مسئولية سمطة الطيران المدني الفمسطيني -
 .سنويا/طن 723222بية لخدمات الشحن الدائمة ىي القدرة االستيعا -
تم اعتماد ثالث مراحل تنفيذية لممشروع، حيث سيتم إنشا   المحطة عمى مساحة  -

ومواقذ السيارات اآلبرون وممر ( 9م 783222بمساحة )شاممة مبنى الشحن  ،9م 52,000
 .الطائرات

 Mottالستشاري من قبل ا 5/1/9227تم تقديم المخطط العام لممشروع بتاريخ  -

MacDonald. 

بتاريخ  األرض تعميماتو لمجيات المعنية الستمال  الفمسطيني أصدر الرئيس  -
78/7/9227. 

نتيجة لميجمة الشرسة اإلسرائيمية عمى أرض المطار وتدمير كافة مرافقو بما فيو محطة  -
 .الرادار، فمقد توقذ العمل بيذا المشروع حتى المحظة

اإلسرائيمية لعمل المسح الجةرافي  األمن مع سمطات التنسي يجب أن يتم كان  -
، والذي كان من المفترض االنتيا  منو بتاريخ الخامس من يونيو ألرض المشروع اوالطبوقرافي

ىذه المحظة لم يتم السماح لمبد  بمثل ىذه األعمال نتيجة لمنع سمطات حتى ، ولكن 9227
 .نطقة المطاراالحتالل اإلسرائيمية وصول أي معدات إلى تم  م
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 .دوالر سنويا 0532223222 بلمشروع التجميد  قدرت الخسائر الناتجة عن   -

تم  االنتيا  من التصميم و اعداد وثائ  العطا ، وجاري اآلن اإلعداد لطرح مناقصة  -
دولية لمتنفيذ المشروع من خالل االتحاد االوروبي، ىذا عمى افتراض أن المطار سيتم إصالحو 

 . مكنة في ظل الحكومة الحاليةفي أقرب فرصة م

 

 مستقبل المطار القمسطيني
الفمسلطينية  األراضليقم من قمة الموارد الطبيعيلة و صلةر المسلاحة لكلن ر ال يخفي عمي احد انو و بال

قنيللللة بمواردىللللا البشللللرية المتعممللللة و التللللي تللللزداد بللللاطراد االمللللر الللللذي حللللتم اعتمادىللللا عمللللي النظللللام 
و تتربللع صللناعة و تجللارة السللمع و الخللدمات و . كاسللس لعمميللة التنميللةاالقتصللادي التجللاري المفتللوح 

تصدير العمالة الي داخل الخط االخضر و الدول العربية عمى رأس عمميلة التنميلة والتلي تمثلل الجلز  
مللن النللاتج % 72-80مللع العللالم الخللارجي تمثللل  فالتجللارة. االكبللر فللي نمللو النللاتج المحمللي االجمللالي

ملن الحركلة % 72و في قياب المطار و المينا  و اقال  المعابر فان . فمسطينيالمحمي االجمالي ال
ناىي  ان إسرائيل تلتحكم بصلفة جامعلة و كميلة فلي . التجارية من صادرات وواردات تمر عبر إسرائيل

ىللذة العوامللل ادت الللي انخفللاض الصللادرات الفمسللطينية ب . حركللة االفللراد و السللمع مللن والللي فمسللطين
حيث بمع متوسط عدد الشاحنات التلي . 9222الحال عمية الحال عمية قبل سبتمير  عن ماكان% 02

مللن حجللم الحركللة % 0شللاحنة و ىللذا يمثللل  92بللتم تخميصلليا يوميللا عبللر معبللر المنطللار اليزيللد عللن 
 .المتف  عمييا

 
وتسلللعي جيلللات دولبلللة اللللي اسلللتخدام كوريلللدور حركلللة افلللراد و بضلللائع عبلللر معبلللر رفلللح الحلللدودي اللللي 

 . مصرية جوية و بحرية كنموذج تجريبي يمكن تطبيقة الحقا في الضفة الةربية مواني 
 

ىلذه انصللاذ حمللول سلتبقي فمسللطين شللعبا و اقتصللادا فلي معللزل عللن اقتصلاديات العللالم و سللتدفع الللي 
و عميللة المسللتقبل الحقيقللي ىللو باعللادة . اعمللى خللط الفقللر و معللدالت البطالللة و حالللة الفمتللان االمنللي

 .و المينا  بتمويل ذاتي بمشاركة فعمية من القطاع الخاصاعمار المطار 
 
 

-:النقل البحر :  وامساا   
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تحلت ظلروذ  0111توقلذ العملل فلي إنشلا  مينلا  قلزة البحلري فلي نيايلة علام : مينا  قزة البحلري
أدت إللللى إنسلللحاب المقلللاولين  إسلللرائيميةالقلللوى القلللاىرة لملللا تعلللرض للللو موقلللع العملللل ملللن اعتلللدا ات 

لمتمويلل ( ىولندا وفرنسا وبن  االستثمار األوروبي)وتجميد الممولين  ) EGDG2000) األوروبيين
مميلون يلورو ، عمملًا بلأن  66إلنشا  المرحمة األولى من البنية األساسية  لمينلا  قلزة البحلري والبلالم 

ملس البد  في تنفيذ ىذا المشلروع االسلتراتيجي فإنلو يتوجلب تكثيلذ جيلود مج إعادةىنا  موافقة عمى 
الللوزرا  إلعللادة تأكيللد التللزام الممللولين بإتاحللة األمللوال المجمللدة طللرفيم لممشللروع باإلضللافة إلللى تللوفير 

 .السمطة الوطنية الفمسطينية لمحصة المقررة عمييا حسب بنود المشروع لبد  ىذا المشروع
 

وجييللات مللن لقللد شللرعت الماليللة المركزيللة بللاألمن الللوطني ببنللا  مرفللأ لمصلليادين بت:  مرفللأ الصلليادين
لحمايلة قلوارب الصلليد التلي تتعلرض فللي ( كاسلر أمللواج)اللزعيم الخاللد ياسللر عرفلات لبنلا  ىللذا المرفلأ 

مواسم النوة البحرية لمتدمير  والتمذ، مما يسبب من خسائر  اقتصادية لقطلاع صليد األسلما  واللذي 
ود عملللل اللللوزارة وأحلللد أىلللم بنللل.  يعتبلللر أحلللد أىلللم مصلللادر  التشلللةيل واألملللن الةلللذائي فلللي قطلللاع قلللزة

 إعللدادلةربعللة أشللير القادمللة خاصللة وبعللد ضللم سللمطة المللوانر البحريللة لللوزارة النقللل والمواصللالت،  
الدراسات الالزمة لمنيوض بيلذا المرفلأ وتدعيملو عملى أسلس ىندسلية سلميمة بملا يلوفر األملن واألملان 

س اللللوزرا  فصلللل وىلللذا يتطملللب ملللن مجمللل.  لمسلللتخدميو وتطلللويره لتحقيللل  أقلللراض سلللياحية وترفيييلللة
حالة صالحية إنشا  المرفأ لوزارة النقل والمواصالت لتقوم بدورىا المحلدد فلي القلانون،  الصالحيات وا 

مميون دوالر   لتعمي  الحلوض وحمايتلو وتلدعيم كاسلر  06ويتطمب تنفيذ ىذا المشروع موازنة قدرىا 
 .األمواج وتقويتو وصيانة الساحل الشمالي لممرفأ

 

- :د الجويةاألر ا: سادساا 
 

وكان  بعدد محدود من محطات الرصد الجوي 7708انشات األرصاد الجوية الفمسطينية منذ عام 
فكان يتبع األرصاد  المتواجد منيا في الضفة الةربية يتبع األرصاد االردنية اما المتواجد في القطاع

والقطاع انعكست  لمضفة واحتالل القوات االسرائيمية 7781الجوية المصرية،وبعد حرب حزيران 
الجوية التي اصبحت بعد االنسحاب  السياسة االسرائيمية لتدمير البنية التحتية عمى قطاع األرصاد

 .شبو مدمرة اإلسرائيمي
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الفمسطينية الى ارض الوطن ولكون الدولة الفمسطينية في مرحمة النمو والتطور  ومنذ عودة السمطة
نشائيا عمى أساسمن أوائل األمور التي تم االلتفا فقد كان  ت الييا ىو موضوع األرصاد الجوية وا 

وانو  "عممي يواكب متطمبات الدولة وتالزمت ىذه الحاجة مع فكرة إنشا  مطار فمسطيني خصوصا
المطموبة لخدمة  تستطيع القيام بالميمات والمسلوليات  لم يكن ىنا  دائرة أرصاد واضحة المعالم
 .الفمسطيني وملسساتو الحتياجات اليومية لممواطنأقراض الطيران والمالحة البحرية وا

مصر العربية لتدريب أخصائيين في  تم إيفاد أول بعثة تدريبية إلى جميورية 7770في نياية عام 
سمطة الطيران المدني في ذل  الوقت ثم  الرصد الجوي والتنبلات الجوية وكذل  لمصيانة من قبل

  بحيث اصبح يتوفر لدى السمطة الفمسطينية 1997 عامأرسل عدد طخر إلى المممكة المةربية في 
الجوية الفمسطينية بوجود كادر مدرب قادر عمى القيام بمختمذ  فيما بعد نواة إلنشا  دائرة األرصاد

وتةطية كافة االحتياجات لمختمذ نشاطات الدولة التي تستدعي وجود معمومات  الميمات والواجبات
 .والمناخ حول الطقس

عمى " اليومية اعتمادا بدأت األرصاد الجوية الفمسطينية بإصدار نشراتيا 7778ام في منتصذ ع
الجانب اإلسرائيمي وبين نياية عام  معموماتيا وقدراتيا الذاتية بعد أن كانت في الساب  تعتمد عمى

نقمة نوعية عمى الصعيدين الدولي والمحمي  شيدت األرصاد الفمسطينية 7777وبداية عام  7778
 في" دائما" العالمية لالرصاد الجوية العالمية وعضوا في المنظمة" مراقبا" اصبحت عضوابحيث 

اما عمى الصعيد المحمي الفني فقد . في اطار جامعة الدول العربية المنظمة العربية لالرصاد الجوية
افة الضرورية العمال التنبلات الجوية وعدد من أجيزة الكمبيوتر باإلض  األجيزة حصمت عمى بعض

االجيزة لم  ورقم ان ىذه.عدد من المحطات اإللكترونية الالزمة لقياس العناصر المختمفة لمطقس إلى
الطيران الخاصة  تكن سوى بعض من المتطمبات االساسية لمبد  بعمل التنبل الجوي لخدمة رحالت

 .المستفيدة بمطار قزة ولتقديم النشرة الجوية لمكثير من الجيات
 

التي شيدتيا  رصاد الجوية في السنوات األخيرة كاحد المساىمين في مسيرة التنميةلقد برز دور األ
تقدم خدماتيا العامة  فمسطين عمى المستويين العام والخاص ففي الوقت الذي كانت االرصاد الجوية

مباشر فقد ظيرت عدة متطمبات  والتي تفيد المواطن في مسيرتو اليومية وتمس حياتو العممية بشكل
بشكل او بتخر في مسيرة التنمية في  ياجات ممحة لمعمومات االرصاد الجوية والتي تساىمواحت

المعمومات يتزايد من قبل الشركات التي تنفذ  القطاعين العام والخاص وعمية فقد كان الطمب عمى
عادة اعمار البنية التحتية العديد من التعيدات الخاصة بإصالح  .وا 
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الطقس  صاد الجوية بان تقوم كل محطة في المحافظات بقياس عناصروتتمخص الية العمل في األر 

حيث " العام تمفونيا المختمفة كل ثالث ساعات عمى مدار االربع والعشرين ساعة وارساليا الى المقر
باالضافة الى تحميل خرائط الطقس  تصل الى مركز التنبلات الجوية الذي يقوم بتحميل ىذه المعمومات

اصدار النشرات اليومية عن الحالة الجوية  عميو يتم" من خالل االنترنت وبنا  التي يحصل عمييا
بارشفة ىذه المعمومات واستخراج المعدالت الشيرية والسنوية  كما تقوم دائرة االرصاد التطبيقية.المتوقعة

قطاعات المعدالت المناخية لفمسطين وىذه المعمومات ىي التي يتم تزويدىا لم منيا باالضافة الى عمل
 .التي سمذ ذكرىا المختمفة

في الدورات التدريبية " باستمرار سوا  وعمى الصعيد الدولي والعربي فقد كانت األرصاد الجوية متواجدة
الخاصة بتطوير عمل األرصاد الجوية في كافة مجاالتيا  المتاحة او من خالل الملتمرات وورشات العمل

دا  الدائرة وتزيد من دقة معموماتيا ومنيا موضوع المشروع تحسن من ا وخاصة المواضيع الحيوية التي
 االمطار ومشروع التنبلات العددية الخاص بانشا  المركز العربي لمتنبلات العددية في االقميمي لكثافة

 .جميورية مصر العربية والعديد من ورشات العمل حول التةير المناخي

 
 

 القوانين والبيئة الت ريعية
 

والالئحللة التنفيذيللة  (0222)لعللام ( 5)قللل والمواصللالت قللانون المللرور الفمسللطيني رقللم يطبلل  قطللاع الن
م و الترشلليد والمتابعللة ضللمن سياسللة التنظللي مشللروع قللانون النقللل الحكللومي تللم انجللازكمللا . المنظمللة لللو

  نظلام تمميل مشلروع النظام البحلري و مشروع وكذل .عمى استخدام المركبات الحكوميةالفاعمية والرقابة 
 .نظلام مجملس الملرور األعملى و ,نظلام المخالفلات مروريلة كلذل  تلم إقلرار,  ةاألرقلام العموميلة المسلتأجر 

الجديلد و الالئحلة  قانون المرور اعد القطاع مسودة مع التطورات الحديثة و المتسارعة في قطاع النقلو 
- :ل فيحيث ظير في قانون المرور الحالي العديد من أوجو القصور تتمث التنفيذية

- :المبررات الموجبة لمتغيير
الفنيلللة والتناقضلللات القانونيلللة فلللي  خطلللا األثيلللر ملللن كيوجلللد فلللي القلللانون الحلللالي ال .2

 .نصوص المواد

 .وجود بعض النصوص في ىذا القانون قاصرة وقير واضحة .3
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 .ال يعطي القانون الحالي تةطية كاممة لجميع القضايا المرورية  .4

 .ممخالفات المروريةال يةطي الكثير من العقوبات ل .5

فلللي حسلللبانو الجوانلللب اإلداريلللة لتحقيللل  السلللالمة واألملللان  الحلللاليال يأخلللذ القلللانون  .6
 .عمى الطر  حفاظًا عمى حياة المواطن والممتمكات

 
- :األىداف المرجو تحقيقيا من القانون الجديد 

 
تطلللوير نظلللام ملللروري طمللللن ومتطلللور وصلللدي  لمبيئللللة، يمبلللي احتياجلللات المللللواطن  .2

 .الحديثوالتنمية المستدامة وينسجم مع أنظمة النقل والمرور  ويسيم في

 
 
 

 .النيوض بمستوى خدمات القطاعات المختمفة التابعة لموزارة .3

 .رفع مستوى نقل الركاب والبضائع والسالمة واألمان عمى الطر  .4

 .الحد من حوادث الطر  والتموث البيئي الناتجة عن المركبات .5

 .كفا ة فئاتيمرفع مستوى كفا ة السواقين ب .6

 ..تحقي  الشفافية في تقديم الخدمات لممواطنين .7

يعزز ويزيد من حجم اإليرادات العامة لمسمطة من خالل تحديد رسوم جديلدة لعلدد  .1
تقدميا الوزارة لممواطنين وال يتم استيفا  رسوم عنيا كونيا  التي كبير من الخدمات

 .قير منصوص عمى استيفائيا في القانون الحالي

 
 

- :، فيي كما ما يميقطاع النقل والموا  تلنسبة لمعقبات األساسية التي تواجو وبا
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سللليطرة إسلللرائيل عملللى معظلللم بسلللبب علللدم التواصلللل الجةرافلللي بلللين الضلللفة الةربيلللة وقطلللاع قلللزة - 7
 .مساحات األراضي الفمسطينية في الضفة الةربية وقطاع قزة

يلة لقطلاع النقلل، وخاصلة فيملا يتعمل  بلالطر  ضعذ السيطرة الفمسلطينية عملى معظلم البنيلة التحت- 9
 .التي تربط المحافظات المختمفة مع بعضيا البعض

قالقللللات المتكللللررة وإلجللللرا ات إن اسللللتخدام الطللللر  االلتفافيللللة مللللن قبللللل الفمسللللطينيين يخضللللع لإل- 5
 .االحتالل العشوائية

حريلللة والجويلللة التلللي تلللربط السللليطرة اإلسلللرائيمية الكامملللة عملللى جميلللع المعلللابر البريلللة والملللوانر الب- 9
 .األراضي الفمسطينية بالعالم الخارجي

 .الدمار الذي لح  ببنية قطاع النقل بسبب االجتياح اإلسرائيمي المتكرر بعد انتفاضة األقصى- 0

 

 

 

 

يبلللين المبلللالم الماليلللة المطموبلللة لتطلللوير قطلللاع النقلللل والمواصلللالت حسلللب دراسلللة البنللل  ( 8)والجلللدول 
 . 9221الدولي في العام 

 الرقم
 الم روع/ البرنامج 

 (مميون دولر) القيمة المطموبة 
المدب 

 (سنتين)المتويط
المتوسط إلى بعيد 

 (ث ث سنوات)المدب
   تحسين البناء المؤسسي لمقطاع

تقوية القدرة الملسسية لمسياسات - 7
دارة القطاع  والخطط وا 

0 1 

 5 9 تقوية إدارة شبكة الطر  .9
 72 1 المجموع

 تحسين النقل الداومي- ب
 7 7 تحسين حركة المرور عمى الطر  .7
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 590 722 إعادة تأىيل وصيانة شبكة الطر  .9
 770 9 تطوير شبكة الطر  .5
 522 9 الكوريدور بين الضفة وقزة .9

 897 720 المجموع
 91-  إفادة تأىيل مطار غزة .2
 70 5 إن اء ميناء غزة .3
-  9 طوير المعابر الحدوديةإفادة تأىيل وت .4

 99 0 المجموع
 984 228 المجموع الكمي

يبااين المبااالم الماليااة المطموبااة لتطااوير قطاااع النقاال والموا اا ت حسااب دراسااة البنااك الاادولي فااي العااام ( 7)جاادول 
3118 . 

 

 

 :المؤسسات ذات الع قة وأدوارىا
 

لييئات الحكومية والخاصة القيام يتوجب عمى مجموعة من ا النقل والمواصالتلمنيوض بقطاع 
 : بالدور المنوط بيا وىي عمى النحو التالي

 وزارة األ غال العامة واإلسكان: -

قامة الطر  والمنشتت التابعة ليا إال أن دور الوزارة محدود . فيتركز نشاطاتيا عمى صيانة الطر  وا 
  الريفية ال تزال تقع تحت السيطرة بسبب قمة الموارد المالية المتاحة وألن قالبية الطر  في المناط

وىذا يعني أن عمى الوزارة أن تحصل عمى موافقة الطرذ اإلسرائيمي قبل الشروع في . اإلسرائيمية
تنفيذ أية مشاريع طر  في المناط  الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية، عممًا بأن ىذه السمطات ترفض 

زارة النقل والمواصالت بالتعاون مع وزارة األشةال وتقوم و .الموافقة في معظم الحاالت ألسباب مختمفة
- :العامة بما يمي

- :تقوم وزارة النقل والمواصالت بالتعاون مع وزارة األشةال العامة بما يمي
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 .وضع المواصفات التصميمية لمطر  ومرافقيا .7

 تصميم الشاخصات المرورية واآلالت الضوئية وتحديد مكان إقامتيا ومراقبتيا ورصدىا .9
يم مجمعات المركبات العمومية وتحديد أماكنيا، وتصميم محطات توقذ الحافالت تصم .5

 .العمومية عمى الطري  وتحديد أماكنيا
 تصميم محطات توزين الشاحنات عمى الطر  وتحديد أماكن إقامتيا .9
 (. Master Plan) وضع المخطط الييكمي العام لمطر  والنقل والمواصالت  .0
عداد نظم تصميم وتشةيل إجرا  الدراسات والمسوحات  .8 الالزمة لجميع شبكات الطر ، وا 

نشا   وصيانة الطر  ومراف  المرور بصفة عامة، ووضع الخطط والبرامج إلعادة تأىيميا وا 
 الطر  الجديدة وتقديم ما يمزميا من تصاميم ورسومات ىندسية

 وافقللة عمللى ، والمالنقللل والمواصللالتالمنظمللة لقطللاع  التشللريعاتصللدار إ: المجمااس الت ااريعي
 .النقل والمواصالت نشا  الملسسات والييئات العامة المتخصصة في قطاع إ

 النقللللل تللللوفير اعتمللللادات ماليللللة كافيللللة فللللي الموازنللللة العامللللة لمنيللللوض بقطللللاع : وزارة الماليااااة
بقطللاع النقللل وتقللديم قللروض ومسللاعدات وتشللجيعات لمقطللاع الخللاص الميللتم  والمواصللالت ،
 . والمواصالت

وفللرض رقابللة  ،فللي مختمللذ وحللدات الحكللم المحمللي األنظمللةالعمللل عمللى توحيللد : المحمااي وزارة الحكاام
تلوفير مسلتمزمات  وية مخالفة لمقوانين والنظم المرعية، أزا  إعمى البمديات والمجالس المحمية والقروية 

  .المتعمقة بالطر البنية التحتية 

 .قائمة والمستقبميةالحرص عمى السالمة البيئية في المشاريع ال: سمطة البيئة

بما يسمح بالبت فييا  النقل والمواصالتالعمل عمى توفير قضا  متخصص بمنازعات : وزارة العدل
 باإلضافة إلى دورىا في إصدار التشريعات المتعمقة بالنقل والمواصالت. خيرأبطا  أو تإدون 

 . المساعدة في تنفيذ التشريعات العمل عمى : وزارة الداومية

البرامج قراض وتمويل نظمة مالية تسمح باإلأضمان وجود : لمؤسسات العقارية والماليةالبنوك وا
 .والمشاريع ذات العالقة بالنقل والمواصالت
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 .قانونية سميمةجرا ات إكد من فعاليتيا وعمميا بموجب ألتا: القطاع الواع و ركات المقاولت

 . ليندسية ومال متيا لمقوانين والمواصفاتتطبي  التشريعات الخاصة بالمخططات ا: نقابة الميندسين

البرامج والمشاريع ذات العمل عمى تقديم قروض ومساعدات ومنح الستكمال : ىميةالمؤسسات األ
 ،وتوعية المواطنين بالمشاكل والصعوبات التي تعاني منيا الدولة, العالقة بقطاع النقل والمواصالت

المناط  الخضرا ، وتطوير البحث العممي في قطاع  تبديدو  الوقود والبنية التحتية ،كارتفاع أسعار 
 . النقل والمواصالت

 
 -: تاريخ اإلفدادقياس اإلنجاز حتى 

  

، وثيقة متكاممة حول استراتيجيات تطوير قطاع 9227أعدت وزارة النقل والمواصالت خالل العام 
نطمقة من األجندة الوطنية سياسات الحكومة المب  إلسترشادالنقل والمواصالت في فمسطين حيث تم ا

قامة الدولة" والتي تتمثل في خطة  ركزت الوثيقة عمى تحقي   روفي ىذا اإلطا, "إنيا  االحتالل وا 
االزدىار الوطني واستعادة النمو االقتصادي، وكذل  تأىيل وتطوير البنى التحتية األساسية لقطاع 

جرا ات  . تنفيذية النقل والمواصالت، وما يتطمبو ذل  من سياسات وا 
 

وفى سبيل تجسيد تم  الوثيقة وتحقيقيا، فقد استندت الوزارة عمى تم  الوثيقة، ووضعت الوزارة 
خططيا وبرامجيا فى اطارىا سعيًا نحو تحقي  األولويات الوطنية فى قطاع النقل والمواصالت، 

العمل وخدمات  والذى تمخض عنو اعتماد سياسات واقتراح وتنفيذ مشاريع مختمفة تيدذ نحو تطوير
الوزارة فى مناحى متعددة، منيا، الترخيص، السالمة المرورية، ىندسة المركبات، النقل عمى الطر ، 

وفى نفس المسار، عممت الوزارة عمى . إلخ..النقل العام والخاص والحكومي، استيراد المركبات، 
عيد طخر، سعت الوزارة نحو تحقي  وعمى ص. تطوير البيئة القانونية والتنظيمية واإلدارية لعمل الوزارة

التكامل بين قطاع النقل والقطاعات االقتصادية التنموية الفمسطينية األخرى من خالل اقتراح واعداد 
الدراسات والمخططات التى تسيم فى تعزيز التنمية المستدامة بالتنسي  مع الجيات الفمسطينية ذات 

أو االقميمية أو المشاريع االستراتيجية المطارات  العالقة سواً  عمى صعيد شبكات الطر  المحمية
وفى اطار مواز، بذلت الوزارة جيودا حثيثة نحو تعزيز التعاون والتكامل االقميمي، وابقا  . والموانر

 .   فمسطين عمى خارطة الربط العربي واالقميمي
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دي عمى تحقي  التميز وانطالقًا مما سب ، فقد عممت الوزارة خالل الحكومة الحالية بشكل حثيث وج
وتطوير ادائيا  بما يحق  تةيًرا كبيًرا وواضًحا في نوع وطريقة ادا  وزمن انجاز المعامالت  
والخدمات المقدمة لمجميور  بدرجة عالية من الشفافية والنزاىة والمصداقية بما سمح لموزارة من 

عمى صعيد طخر انعكس إيجابًا و , احداث تقدم نوعي في الخدمات التي تقدميا الوزارة  لممواطنين
أيضًا التطور في نوعية الخدمة التي تقدميا الوزارة عمى زيادة ايراداتيا من الترخيص بالضفة الةربية 

% 99التي اودعت لحساب الخزينة العامة لمسمطة الوطنية حيث بمةت نسبة الزيادة في االيرادات 
 . شيقل( 79137093892) حيث بمم إجمالي اإليرادات, (9228)مقارنة مع العام 

 
 

فى سبيل ترسيخ رسالة  ، عمى أصعدة وقطاعات مختمفةخالل ىذه المرحمة ىذا وقد توزعت االنجازات
ليمبى كافة متطمبات التنمية الفمسطينية الوزارة وتحقيقيا نحو تطوير وتنمية قطاع النقل والمواصالت 

 :وىى عمى النحو التالي،  المنشودة
 

 
 . الترخيص .7

 .ومدراس السياقةمعاىد  .9

 .النقل عمى الطر  .5

 . ىندسة المركبات .9

 . السالمة المرورية .0

 .النقل الحكومي .8

 .المعابر الحدودية/ الشلون الفنية .1

 .الطر  والمشاريع .8

 .الخطط والدراسات .7

 .األرصاد الجوية .72

 .المطارات والنقل الجوي .77

 .الموانر والنقل البحري .79
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 . التعاون الدولي واالقميمي والعالقة مع الشركا .75

 .القوانين واالنظمة والتشريعات .79

 .التدريب وبنا  القدرات .70

 .تنظيم وتطوير العمل بالوزارة ومرافقيا .78

 
 :  فيما يمي سرد مختصر ألىم االنجازات التى حققتيا الوزارة فى البنود المذكورة أعاله عمى التوالي

 
 الترويع  .2
 

قامت , مات التي تقدميا الوزارة لممواطنين تكريسًا لجيود الوزارة في زيادة النجاعة والشفافية فى الخد
الوزارة باتخاذ مجموعة من االجرا ات التنفيذية لتطوير العمل فى دوائر الترخيص، وقد أسفر ذل  

، حيث تم ترخيص (9228)عن العام % 77عن زيادة نسبة ترخيص المركبات بنسبة زيادة 
ىم الخطوات المتخذة من قبل الوزارة وفيما يمي أ. مركبة بموجب اإلجرا ات الجديدة( 752987)

 :لتطوير وزيادة كفا ة العمل بدوائر الترخيص بالضفة الةربية

 قامت الوزارة ببنا  وتطوير : حوسبة العمل في جميع دوائر الترخيص وربطيا مركزًيا بالوزارة
والربط مع وزارة الداخمية، , وربطيا بالخادم المركزي بالوزارة, الشبكات الداخمية والخارجية لمدوائر

وأعمال  شرطة المرور، وال تزال الوزارة تعمل عمى استكمال الربط, وزارة المالية، المحاكم
 .الحوسبة

 تم اعادة  تأىيل دوائر الترخيص في كاًل من رام : إعادة تأىيل دوائر الترخيص في المحافظات
واستكمال باقي الدوائر في كافة , ومتابعة االعمال بدائرة ترخيص الخميل ونابمس, وبيت لحماهلل 

 .المحافظات

 تم تخصيص : المحافظاتتخصيص أراض حكومية إلنشا  مباني حكومية لدوائر الترخيص ب
متًرا مربًعا، وأرض في محافظة طولكرم مساحتيا   5575أرض في محافظة أريحا مساحتيا 

وذل  من أجل بنا  دوائر ترخيص ملىمة وحديثة من أجل تقديم خدمات , متًرا مربًعا5222
 .وتمت مخاطبة الجيات المعنية لتوفير التمويل الالزم القامة المشروع, أفضل

 ت وورش عمل لفاحصي المركبات مع االدارة العامة لمشلون الفنية ووكاالت المركباتعقد دورا. 
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 جاري العمل عمى انجاز دليل اإلجرا ات لتسييل أدا  العمل وخدمة المواطن بشفافية عالية. 

 
 معاىد ومدراس السياقاااة .3
 

عدد مدارس زيادة في  9227انعكس التطور في األدا  عمى الخدمة المقدمة حيث سجل العام 
وبمم عدد السائقين %  92وزيادة في عدد المدربين , % 5780التدريب الممنوحة من الوزارة بنسبة 

 %.5881سائ  جديد، بنسبة زيادة  90817الجدد 
 

قامت الوزارة بعدة اجرا ات إدارية وتنظيمية وتشريعية، بيدذ تنظيم قطاع المعاىد ومدارس السياقة 
 :من خالل

 

 النظرية في القوانين وأنظمة السير  أتمتة الفحوصات. 

 تأىيل الكادر العامل في مدارس السياقة والمدربين عبر اخضاعيم لفحص نظري محوسب  إعادة
 .تحت اشراذ االدارة العامة لممعاىد ومدارس السياقة

 جرا ات تكبير درجات الرخص لمسائقين  .اعادة تنظيم والتدقي  في طليات وا 

 والموائح التنفيذية الخاصة بمركبات التدريب وترخيص المدارس اعادة النظر في القوانين. 

  تطوير اجرا ات العمل من خالل حوسبة إجرا ات العمل باإلدارة والربط مع الحاسوب المركزي
 .لموزارة وتزويد كل مراقب بمستخدم خاص بو

  االستكمالية اعادة صياقة االتفاقية الموقعة مع وزارة العمل فيما يتعم  بالمعاىد والدورات
 .واليالل االحمر فيما يتعم  بالدورات الخاصة باالسعاذ 

 اجرا  الفحوصات الشتوية لمركبات التدريب. 

 زيادة الرقابة عمى المدارس قير الفعالة. 

 توحيد أسعار الدروس العممية والنظرية في جميع المحافظات. 

  يةوضع البرامج التعميمية وتحديد ساعات التدريب العممية والنظر. 
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 النقل فمى الطرق .4
  

قامت الوزارة بعدة إجرا ات تيدذ إلى تنظيم وتطوير قطاع النقل الداخمي ، أدت إلى تنظيم التضخم 
ورخص التشةيل وشركات النقل السياحي وفتح الباب أمام شركات تأجير  لمكاتب التاكسي الساب 

ىذا . 9228عن العام % 98يادة شركة تأجيرمركبات جديدة بنسبة ز  87السيارات، حيث تم ترخيص 
 :وقد تمثمت اجرا ات تطوير وتنظيم النقل الداخمي في

  تم انيا  االشكالية مع الشركة الموردة (: السفريات الخاصة)عدادات التعرفة في المركبات ,
شيقل ويشمل ( 922)ورسوم الصيانة السنوية , شيقل ( 802)حيث ان سعر تركيب العداد ىو 

وجاري العمل عمى الزام المركبات . اعادة البرمجة وتبديمو في حال عطل العداد, تصميح العداد 
 . ببد  العمل بالعدادات وتم اعداد حممة اعالمية ليذا الخصوص وبد  العمل بيا

 تمت المصادقة عمى نظام التممي  من : نظام تممي  االرقام العمومية المستأجرة من قبل الوزارة
يل لجان فنية متخصصة في المحافظات الشمالية لتقوم بالتنسي  مع قبل مجمس الوزرا  وتم تشك

 :لجان السير الفرعية في كل محافظة بما يمي

عمل دراسة ميدانية الحتياجات التجمعات السكانية في كل محافظة من رخص التشةيل  -
 . العمومي ورخص مكاتب التاكسي

ورخص مكاتب التاكسي عمى االعالن بعدىا عن نية الوزارة تممي  رخص تشةيل عمومي   -
 .الخطوط وفي الماط  التي ىي بحاجة لذل 

اعادة النظر في التسعيرة الحالية وعمل تسعيرة مقترحة تأخذ في اإلعتبار أسعار المحروقات  -
وجود حافالت , (داخمي, خارجي )وأطوال المسافات وعدد المركبات العاممة عمى الخط 

صدارىا حسب اإلصول عمومية لمخدمة عمى الخط ليتم دراستيا  .وا 

 صداره، وصياقة : نظام النقل الخاص تم مراجعة نظام تأجير المركبات واجرا  التعديالت عميو وا 
عدادىا  مسودة نظام النقل الخاص ومناقشتيا مع جيات االختصاص وأخذ المالحظات عمييا وا 

 .في صورتيا النيائية لممصادقة عميو



 47 

 لتصويب أوضاع رياض األطفال فيما يتعم  بجودة تم اصدار قرار وزاري : رياض االطفال
حيث تم عقد عدة اجتماعات مع نقابة أصحاب رياض االطفال واالتفا  , وسائل نقل التالميذ 

معيم عمى توقيع صاحب الروضة أو المدرسة عمى تعيد باستبدال المركبات التي تقوم بنقل 
بات ووسائل السالمة الخاصة بذل  ووف  التالميذ لديو بحافالت مطابقة لممواصفات الفنية ومتطم

 .جدول زمني وفي مدة أقصاىا سنتين

 استحداث خطوط حافالت عمومية لمحافظة طوباس، وذل  من أجل راحة المواطنين ودعما "
لممحافظات الحدودية والتي تتعرض لميجمة االستيطانية، وسعيًا نحو راحًة وتثبيت لممواطنين في 

, رام اهلل  –خطوط لمحافالت العمومية وىي  طوباس  5استحداث  أرضيم، فقد تم اإلعالن عن
األقوار،  وتم اجرا  قرعة بحضور الجيات المعنية  –طوباس , استراحة أريحا  –طوباس 

وكذل  تم صرذ رخص , وصرذ رخص تشةيل ليا, الختيار الشركة التي ستخدم كل خط 
 .ييا خطوط خدمةلمحافظة سمفيت ولمقرى التي ال يوجد عم 77تشةيل عدد 

  تنظيم عمل خط االستراحة الى معبر الكرامة وبالعكس عبر إلزام شركة عبد الحي شاىين زيادة
 .عدد الحافالت وعدد العمال لتسييل عممية تنقل المسافرين والمحافظة عمى أمتعتيم

 جاري العمل عمى حوسبة االدارة العامة لمنقل عمى الطر  بجميع انشطتيا. 

 تنظيم , شركات التأجير السياحية )تنظيم العمل في قطاع النقل الخاص  جاري العمل عمى
 (.وتسعيرة المواصالت, ومكاتب التاكسي , وتنظيم قطاع السرفيس , خطوط سير الحافالت

 

 ىندسة المركبات  .5
 

عن % 98معرض مركبات بنسبة زيادة  922، 9227رخصت وزارة النقل والمواصالت خالل العام 
ذل  تسيياًل عمى المواطنين بسبب زيادة أعداد , خيص دينموميتر في محافظة نابمسوتر , 9228العام 

وُسجل نمو فى قطاع المعدات . مركبة  70222المركبات حيث يقدم كل دينموميتر خدماتو لل
، مع العمم بأن العمر المسموح بإدخالو (9228)زيادة مقارنة مع العام % 82اليندسية والثقيمة بنسبة 

 .سنة 79 اليزيد عن
 

 :ومن اإلجرا ات المتخذة من قبل الوزارة لتطوير ىندسة المركبات مايمي
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  تم إعداد دليل اجرا ات لدائرة المعدات الثقيمة من أجل تنظيم قطاع المعدات اليندسية
 . والثقيمة

  جاري العمل حاليًا عمى اعادة تصنيذ المعدات الثقيمة وتوثيقيا بما يضمن حقو  الشركات
والمالكة ليا وفتح الباب أمام المعدات التي ليس ليا وكيل في االراضي الفمسطينية المشةمة 

 (.انشا  البنى التحتية)لخدمة قطاعات التنمية 

 بالتعاون مع كمية : إعداد منياج جديد لفاحصي المركبات ومناىج لمختمذ مين المركبات
تأىيل المدرا  المينيين وجاري العمل أيضا عمى اعادة , ىشام حجاوي وبوليتكني  فمسطين

والكادر الفني العامل بالكراجات والتنسي  مع وزارة العمل لوضع منياج متطور يتناسب مع 
 .تطور صناعة المركبات

  عممت الوزارة عمى زيادة فاعمية الرقابة والتفتيش عمى جميع المين والخدمات التي تخضع
ديم الخدمات والتجييزات المطموبة لترخيصيا لمحفاظ عمى مصالح المواطنين والتأكد من تق

من حيث المعدات والكادر الفني حسب الشروط والتعميمات الفنية اإللزامية حيث تم تجميد 
. كراجات لمخالفتيا لمشروط ومتطمبات الوزارة" 7"محل لبيع قطع الةيار و" 92"ترخيص 

لقانونية والمرخصة وسيتم التنسي  مع وزارة الحكم المحمي والبمديات لضبط الكراجات قير ا
من قبميم بحيث ال يتم منح تراخيص واذونات مزاولة مينة من قبل البمديات اال بعد 

 .الحصول عمى موافقة وزارة النقل والمواصالت كونيا جية االختصاص

  جاري العمل عمى حوسبة جميع نشاطات االدارة العامة ليندسة المركبات وربطيا بالحاسوب
بالحاسوب ( الدينموميترات)وربط ملسسات الفحص " عة رخصيا طلياالمركزي بالوزارة وطبا

 .المركزي لموزارة عمما بانو تم انجاز جميع مخططات عمميات الربط

 
 الس مة المرورية  .6

  قامت الوزارة بإعداد دليل لمشاخصات المرورية وتم اعتماده من قبل وزير النقل والمواصالت
رجعية ثابتة بالمواصفات والمقاييس لمشواخص وف  القانون حيث تم وألول مرة وضع م

 .واإلشارات المرورية حسب المعايير والمواصفات  الدولية

  ًمجموعة من النشرات اإلرشادية واإلعالمية لمسالمة المرورية قامت الوزارة بإعداد  تحقيقا
 والتثقيفية في مواضيع السالمة المرورية لمختمذ الفئات العمرية بيدذ منيجة الثقافة
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المرورية وزيادة الوعي من الجميور بيا كما أنو جاري العمل عمى بنا  قاعدة بيانات 
  .الحوادث المرورية لمحد من حوادث الطر 

  ييدذ إلى تعريذ  يساىم في تعزيز السيادة الوطنية و والذي" اعرذ وطن  "اطال  مشروع
المة المرورية واألمان المواطن بوطنو، وتسييل حركة نقل األفراد والبضائع، وتحقي  الس

عمى الطر  من خالل الشاخصات اإلرشادية الفمسطينية التي تحمل أسما  المدن والقرى 
 .وتوجو حركة المرور، كما ىو متبع في جميع دول العالم

  تطوير وحدة نظم المعمومات الجةرافية ومتابعة نقل أجيزة المركز الجةرافي من وزارة
لالضطالع بدورىا في إعداد خرائط وشبكات ونظم , واصالتالتخطيط إلى وزارة النقل والم

, ويتم استكمال صيانة االجيزة والبرامج مع وزارة التخطيط. المعمومات الجةرافية لممواصالت
واعداد خطة عمل لممركز , وتم مراجعة قانون المركز واعداد المالحظات الخاصة بو 

  .ومتابعة عمل موظفيو وعقد عدة اجتماعات بالخصوص

  تحديد مسارات خطوط المركبات الصةيرة )بنا  قاعدة بيانات خطوط المركبات الصةيرة
دخال البيانات المتعمقة بيا  (.عمى الطر  بنظام المعمومات الجةرافية وا 

 عداد , جاري العمل عمى إعداد دليل تطوير المعايير والمواصفات الفنية لمسالمة المرورية وا 
كمخطط مروري قمنديا وتزويد البمديات بالشاخصات المرورية ومتابعة المخططات المرورية  

 .GTZالالزمة بالتعاون مع 

  جاري العمل عمى اعداد مجموعة من المشاريع والبرامج واألنشطة الخاصة بمجال السالمة
 .ليتم تنفيذىا بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المرورية

 
 النقل الحكومي .7
 

  بحممة ضبط الرقابة عمى المركبات  قامت الوزارة النقل الحكومي مركبات تنظيمفي إطار
الحكومية بالتعاون مع الشرطة لمحاسبة من يسي  إلى استخدام المركبات الحكومية ومعاقبة 

مركبة حكومية من حيث ترخيصيا ( 5555)المخالفين ومتابعة اإلجرا ات الخاصة بل 
عادة تسجيميا وطباعة لوحاتيا المركبات الحكومية إلى الموظفين المتقاعدين التي  وبيع, وا 
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،  ووقذ صرذ المواصالت الثابتة لمموظفين الذين بعيدتيم مركبات حكومية ومنع بعيدتيم
 . ضمن سياسة الترشيد والرقابة والمتابعة, إستخدام مركبات الحركة خارج أوقات الدوام

  قديمة بمبمم اجمالي  مركبة حكومية( 072)تم عمل خمسة مزادات بيعت خالليا
مزادات بيع مركبات مشطوبة ومصادرة  5وتم ألول مرة عمل , شيقل( 188158158)

شيقل، ( 8558502)مركبة مشطوبة ومصادرة، بمبمم اجمالي ( 228)كحديد خردة، تم بيع 
 .وأودعت جميع ىذه المبالم لحساب الخزينة العامة

 
 
 المعابر الحدودية/ ال ؤون القنية .8
 

وأما , ( 9875) حوالي (  9227)التي تم استيرادىا وتسجيميا في العام  لمركبات الجديدة بمم عدد ا
وبمم عدد معامالت .  9228عن العام % 722بزيادة ( 72787)عدد طمبات المستورد المستعمل  

أما بخصوص المحول من الجانب (. 9228)في العام ( 522)حيث كانت ( 590)قطع الةيار 
( 7078)و, حافمة عمومية ( 11)و, حافمة خصوصية ( 97)تم تحويل : التالياالسرائيمي كان ك
 (.9227)ومجموع المحول من اسرائيل . صالون عمومي

 
 :وتمثمت اإلجرا ات المتخذة من قبل الوزارة لتطوير عمل الشلون الفنية في

 مركبات إعادة النظر ومراجعة األوامر الفنية التي تنظم عمميات استيراد وفحص وتسجيل ال
بما يتال م مع , بكافة أنواعيا وفئاتيا واجرا  التةييرات الفنية الالزمة لتحسين جودة األدا  

 .وحاجة فمسطين وبيئتيا, تعميمات المنتج

  وقطع ( ثالث سنوات قير سنة اإلنتاج)متابعة اصدار رخص إستيراد مركبات مستعممة
يدة، ورخص استيراد مركبات ومنح رخص استيراد مركبات جد, قيار جديدة ومستعممة 

مستعممة، ورخص استيراد قطع قيار جديدة، ورخص استيراد قطع قيار مستعممة، ورخص 
 . استيراد معدات ىندسية

  اتخاذ مجموعة اجرا ات لمحد من تدف  المركبات من اسرائيل الى المحافظات الفمسطينية ,
وذل  منعًا , تحددىا الوزارة, نتاجوذل  بوضع معايير فنية تتعم  بالجودة والكفا ة وسنة اال
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وفي ىذا المضمار , القرا  السو  الفمسطيني بمركبات وحافالت يمفظيا السو  االسرائيمي
تقوم الوزارة بالتنسي  المستمر مع الجيات المعنية عبر لجان رسمية مثل الشرطة وزارة 

نقابات ذات العالقة لتطوير االقتصاد ووزارة المالية والمعابر واألجيزة األمنية والجمعيات وال
 .األدا 

 جاري العمل عمى حوسبة كافة االنشطة المتعمقة بعمل االدارة العامة لمشلون الفنية. 

  ودوائر الترخيص, الربط مع الجمار  جاري العمل عمى. 

 تأىيل الكادر العامل بيا اعادة ىيكمة االدارة بما يمبي حاجة العمل، و  جاري العمل عمى. 

 اعداد دليل االجرا ات لإلدارة العامة لمشلون الفنية عمى جاري العمل. 

 
 الطرق والم اريع .9

 

  نشا  الطر  بالمشاركة مع بد  العمل عمى إعداد المواصفات الفمسطينية الفنية لتصميم وا 
 .وزارتي األشةال العامة والحكم المحمي واتحاد المقاولين ونقابة الميندسين والجامعات

 الدراسات الفنية والمخططات الالزمة لمشاريع الربط االقميمية  جارى العمل عمى اعداد. 

  تم تشكيل لجنة من الوزارة قامت بحصر امال  خط سكة الحجاز القديم ومتابعة مساره لمنع
 .االعتدا ات عمى المسار

 تم تشكيل فري  من الوزارة العداد مخطط  وطني شامل : مشروع التخطيط الوطني المكاني
والتخطيط , ات والفرص ويعزز من حس المكان ويخم  فرص لمعمل المنتج يستجيب لمتحدي

وقد تم وضع تصور خاص لوزارة النقل , لمتطوير العمراني واستخدامات األراضي
 .والمواصالت بيذا الخصوص

 عمى قرار مجمس الوزرا  تم تشكيل فري  من الوزارة لوضع " بنا : مشروع ترقيم المباني
 .وتم حضور اجتماعات وزارة الحكم المحمي بالخصوص, مباني تصورات بشأن ترقيم ال

 

 الوطط والدراسات  .:
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  وتقديمو لمجمس (9275-9277)اعداد الخطة االستراتيجية لقطاع النقل والمواصالت
 .الوزرا  ووزارة التخطيط العتمادىا وتوفير الموارد الالزمة لتنفيذىا

  إعداد عدة دراسات حول حوادث الطر  جاري العمل عمى إنشا  المجمس األعمى لممرور و
 . ومواضيع السالمة المرورية في فمسطين 

  إعداد دراسات مشتركة حول واقع قطاع النقل والمواصالت الفمسطيني باالشترا  مع مركز
أبحاث السياسات والدراسات االقتصادية الفمسطيني، وذل  في حال تم توفير الدعم المالي 

 .لممشروع

 عداد تم االتفا  عمى ا نشا  طلية عمل مشتركة مع الجياز المركزي لإلحصا  الفمسطيني وا 
وذل  في حال تم توفير , المسوحات والدراسات المشتركة حول قطاع النقل والمواصالت

 .لتنفيذ المشروعالدعم المالي 

  الستبيان الثاني الستطالع وقياس رأي مراجعي وموظفي اجاري العمل عمى إعداد وتعبئة
جرا اتيا دوائر  ال سير في جميع المحافظات حول عمل وأدا  وزارة النقل والمواصالت وا 

 .ومدى  تطبيقيا لمقوانين

  جمع اإلحصا ات والبيانات المتعمقة بقطاع النقل )متابعة العمل عمى إعداد قاعدة بيانات
 (.والمواصالت

 تيتم العمل عمى إعداد دراسة حول طفا  االستثمار في قطاع النقل والمواصال . 

  إعداد مقترح مشروع تخفيض الجمار  عمى السيارات المستوردة إستيرادًا مباشرًا من الخارج
 .عاما 92منو بعمر فو  % 82لمنيوض بأسطول النقل الذي أصبح أكثر من 

  إستراتيجية تطوير النقل  –إعداد دراسة حول قطاع النقل العام ومشكالتو مع البن  الدولي
 .العام

  ل استخدامات الوقود والوقود البديل لممركبات بالتعاون مع البن  الدوليإعداد دراسة حو. 

  إعداد  تقرير حول خسائر قطاع النقل والمواصالت فى قطاع قزة فى أعقاب الحرب
 .اإلسرائيمية عمى قطاع قزة
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 األر اد الجوياااة .21

 

  وذل   ،1101العمل عمى انجاز نظام محوسب لةرصاد الجوية والذي سيتم إطالقو عام
 .وبالتعاون مع خبرا  من الخارج  GTZ بالتعاون مع

  جاري العمل عمى تحديث محطات الرصد الجوي العاممة واستبدال األجيزة التالفة ضمن خطة
 .تطوير االرصاد الجوية

  بنا  قاعدة بيانات جوية موحدة وربطيا مع المقر الرئيسي لالرصاد الجوية وذل  من أجل زيادة
 .والسرعة في االنجازالدقة والكفا ة 

  ًسيتم  تزويد األرصاد الجوية باألجيزة والمعدات الالزمة لعمل األرصاد و سيتم استالميا قريبا ,
بموجب بروتوكول التعاون الذي إلى تدريب كادر األرصاد الفمسطيني في تركيا، وذل  باإلضافة 

 .التركية وضمن خطط الوزارة TIKAتم توقيعو مع ملسسة 

 ثون من موظفي األرصاد الجوية في مجاالت األرصاد المختمفةتم تدريب ثال . 

 
 

 المطارات والنقل الجو  .22
 
 مشروع مطار فمسطين الدولي: 

وعميو تم تشكيل لجنة فنية , تم صدور قرار من مجمس الوزرا  النشا  مطار فمسطين الدولي  -
الييكمية لجنة إلعداد المخططات : لجان فرعية ( 5)العداد الدراسات، وتم تشكيل 

والتنظيمية، ولجنة إلعداد دراسة تقييم األثر البيئي ولجنة لدراسة واعداد المخططات 
 .المساحية

تم تقديم مسوحات ومواصفات كل موقع لمجمس , مواقع ( 5)تم عمل مسح ميداني لحوالي  -
 واقر مجمس الوزرا  الموقع الكائن في منطقة البقيعة شر  السواحرة وقرب البحر, الوزرا  



 54 

وقد خاطب مجمس الوزرا  , الميت ويتم العمل حاليًا عمى اعداد الدراسات الفنية االولية 
 .اليجاد التمويل الالزم لقيام ىذا المشروع( وزارة التخطيط)الجيات المختصة 

لتسييل تنفيذ ( الجانب االسرائيمي)خاطب السيد رئيس الشلون المدنية الجانب اآلخر  -
 .المشروع

 ميمية لمنقل الجوي مع االتحاد األوروبيتم إعداد خطة إق. 

  توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ووزارة األوقاذ والشلون الدينية لنقل الحجاج من والى المممكة
 . العربية السعودية

 
 الموانئ والنقل البحر  .23

 

 ت المشاركة فى العديد من ورشات العمل الخاصة بأنشطة الموانر والنقل البحري ومنيا اجتماعا
المجنة الفنية البحرية بالجامعة العربية ومجمس إدارة اتحاد الموانر العربية والييئة العامة لمموانر 

ومشروع , في أوروبا( مشروع النقل االورومتوسطي)العربية ومشروع الطر  البحرية السريعة 
 .البحر المتوسط اآلمن

 ياسة بحرية متكاممة لمبحر شاركت فمسطين في منتدى المفوضية األوروبية الخاص بإعداد س
 .المتوسط

  عمى الرقم من االنقسام الحاصل بين الضفة وقزة وانعدام السيطرة عمى المعابر الحدودية
واألجوا  الفمسطينية، وتدمير المينا  ومينا  الصيادين وتدمير مطار الشييد ياسر عرفات و 

مستمر في محافل النقل فان الوزارة من خالل تواجدىا ال,  توقذ العمل التنفيذي فييا
والمواصالت اإلقميمية والدولية وضعت عمى رأس أولويات السمطة طمب الدعم الدولي إلعادة 

 .اعمار المينا  البحري والمينا  الجوي في قطاع قزة

 
 التعاون الدولي والقميمي والع قة مع ال ركاء .24
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القميمية من زاوية، ومن زاوية أخرى تسعى وزارة النقل والمواصالت عمى تعزيز العالقات الدولية وا
تعزيز المشاركة مع القطاعات المحمية ذات العالقة، وذل  بيدذ الوصول الى توفير نظام نقل كذ  

 : وفعال، وقد تمثمت تم  الجيود، فى
 

 :ف قات محمية
   

  لجان السير في المحافظات, عقد اجتماعات دورية مع النقابات ذات العالقة بقطاع النقل ,
 .وكذل  مع كافة الشركا  في القطاع الحكومي والخاص واألىمي, الدينموميترات

  جاري العمل عمى تشكيل مجمس سياسات استشاري لقطاع النقل والمواصالت من الوزارة
وأعضا  من القطاع الخاص واألىمي واألكاديميين المختصين يقوم برسم السياسات العامة 

ار برنامج إنشا  مجالس السياسات القطاعية لموزارات والدوائر والخطط والبرامج وأولويتيا في إط
 .الحكومية الذي ييدذ إلى تحقي  الشراكة المجتمعية في تطوير السياسات وصناعة القرار

 
 :ف قات فربية

 الجامعة العربية/ المجنة الوطنية لتسييل التجارة والنقل بين الدول العربية. 

  لوزرا  النقل العرب واالجتماع الطار  لوزرا  النقل بعمانحضور االجتماع الثاني والعشرون. 

  وىيئة , اتحاد الموانر البحرية , اتحاد النقل البري, التعاون والتنسي  مع منظمة االسكوا
 . الطيران المدني العربي

 طار لمتعاون مع األردن  .ابرام بروتوكول تعاون مع تونس وسوريا وا 
 :ف قات دولية

  ملتمر ومحفل دولي في مجاالت النقل والمواصالت 01أكثر من تمثيل فمسطين في. 

  ابرام اتفاقيات مع كل من البن  الدولي ,USAID  ,Euromed  ,JICA  ,GTZ  ,
WHO ,TIKA . 
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 القوانين والنظمة والت ريعات .25
 

اع تطوير القوانين الخاصة بقطعممت الوزارة من خالل طواقم عمميا وبمشاركة الجيات المعنية عمى 
 : وقد خمصت الى اعتماد مجموعة من األنظمة من مجمس الوزرا  منيا النقل والمواصالت

 
 

 :أنظمة تم اقرارىلللا
 

 نظام المجمس األعمى لممرور. 

 نظام المخالفات المرورية والةرامات المالية. 

 نظام التممي  لةرقام العمومية المستأجرة من قبل الوزارة. 

 نظام تصنيذ الرخص الشخصية. 

 

 :أنظمة جاري العمل عمييا
 

 وضع نظام النقاط لممخالفات عمى الرخصة. 

 وضع نظام رسوم مالي حديث. 

 نظام تخفيض التعرفة الجمركية لممركبات. 

 
 :بانتظار صدور اقرار مشاريع القوانين واألنظمة التالية

 
 قانون المرور الفمسطيني الجديد والالئحة التنفيذية. 

 لحكوميةنظام استخدام المركبات ا. 

 مشروع القانون البحري. 

 
 التدريب وبناء القدرات .26
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  تعزيز ثقافة التميز في الوزارة في مجال تعزيز القدرات وتأىيل الموظفين من خالل برنامج
 .مراكز التميز

  قرار البرامج التدريبية، وتم بالبد  فعميًا بتنفيذىا من دراسة االحتياجات التدريبية، وتحديدىا وا 
لمشاركة فى العديد من الدورات الداخمية والخارجية والممولة من خالل التعاون خالل عقد وا

، حيث  USAIDالممول من  PACEمع ملسسات دولية عاممة في فمسطين مثل مشروع 
 .من الموظفين بما في ذل  دوائر الترخيص% 31تم تدريب حوالي 

   ت العمل و اجتماعات موظذ في برامج تدريبية وورشا 41كما تم  مشاركة ما يزيد عن
ا، وكما ودول االتحاد األوروبي وقيرىالصين و  في كل من مصر واالردن و قبرص خارجية

ورش العمل ذات العالقة بقطاع أورا  العمل في بعشرات  الفاعمة اإلعداد والمشاركة تم
ا ل، وذل  فى اطار رفع كفا ة وتطوير ميارات وخبرات كادر وزارة النقل والمواصالت بمالنق

 . يسيم فى تطوير العمل بالوزارة فى تقديم أفضل خدمة

 

 تنظيم وتطوير العمل بالوزارة ومرافقيا .27
 

  تطوير الييكل  التنظيمي لوزارة النقل والمواصالت، بحيث يحق  الالمركزية في إدارة عمل
ويكون أكثر مراقبة وترتيًبا لمدوائر ويحد من البطالة المقنعة بتفعيل عمل كل ,  الوزارة

 .اإلدارات والموظفين ويحد من بيروقراطية العمل ويمنع تضارب وتداخل عمل اإلدارات

 تفعيل التواصل مع الجميور من خالل: 

تشكيل فري  اعالمي لموزارة يقوم بتةطية كافة أنشطة وانجازات الوزارة عبر وسائل  -
الجميور بالعديد لخم  ثقافة توعوية لدى , (المرئية والمسموعة والمقرو ة)االعالم المختمفة

 من القضايا ذات الصمة بقطاع النقل والمواصالت

تطوير الموقع الوزارة االلكتروني لموزارة، وتوفير أدوات لالتصال بين الوزارة ومتمقى   -
 . الخدمات

 .وحدة الشكاوي التي تيتم بشكاوي المواطنين وتسعى لحميا بأسرع وقت -
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 عزيز النزاىة والشفافية من خالل التفتيش االداري رفع مستوى وتفعيل دور الرقابة الداخمية وت
لضمان كفا ة االدا  كذل  من خالل عمل الزيارات الميدانية لدوائر السير لمتأكد من سير 

 .لجنة من لجان العمل بالوزارة 75العمميات، وتم انجاز توصيات 
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متابعة م اريع وزارة النقل والموا  ت/ النجازات   

 
 مراحل التنفيذ النشاطات قيمة المشروع الجية الممولة المشروع البرنامج القطاع

 نياية/  بداية   
نشا  دوائر ترخيص االمان على الطرق  البنية التحتية  استئجار دائرة ترخيص بيت  دوالر 92222 السمطة اعادة تأىيل وا 

 لحم
 نفذ 7/7/9227

 -     71/79/9228 تأثيث دائرة ترخيص بيت لحم شيقل 788102 السمطة
7/8/9227 

استئجار دائرة ترخيص ابو  دينار 92222 السمطة
 ديس

 نفذ   7/7/9221

 نفذ تأثيث دائرة ترخيص البو ديس شيقل 717222 السمطة
استئجار مقر لدائرة ترخيص  دوالر 79222 السمطة

 رام اهلل
 نفذ  7/7/9227

رام  تأثيث مقر لدائرة ترخيص شيقل 918792 السمطة
 اهلل

 تحت التنفيذ   5/9/9227

استئجار مقر لدائرة ترخيص  دوالر 90222 السمطة 
 نابمس

 نفذ  7/5/9227

استئجار مقر لدائرة ترخيص  دوالر  02222 السمطة
 الخميل

 تحت التنفيذ    7/9/9227

الحكومة الناجعة  الحكم
 والفعالة 

برنامج سمطة تحديث  دوالر  922222 السمطة حوسبة الوزارة
 الترخيص

 تحت التنفيذ 7/1/9228
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ربط وزارة الداخمية مع وزارة  دوالر 07972 السمطة
 المواصالت

 نفذ 78/1/9221

اصدار رخصة ممةنطة ----  السمطة
 لمسياقة

 

تخطيط الطر  وتركيب الفتات  االمان عمى الطر  البنية التحتية 
 التحذير واالرشاد وحواجز الحماية

 
 

Gtz –   صندو
االستشارات 
الفمسطيني 

 االلماني

تطوير العايير والمواصفات  دوالر 98222
 الفنية لمسالمة المرورية

7/9/9227  - 57/79 /
9227 

usaid   تركيب شاخصات ارشادية 
 

 تحت التنفيذ  7/5/9227

 متوقذ حالياً  1/9228 توريد شاخصات لمبمديات شيقل 899175 السمطة
الموانر البحرية  حتيةالبنية الت

 والجوية 
محطات رصد جوي وقطع  0 دوالر JICA  85222 اعادة تأىيل االرصاد الجوية

 قيار لممحطات الموجودة
 نفذ  8/9228 – 5/9228

Gtz –   صندو
االستشارات 
الفمسطيني 

 االلماني

 نفذ  8/9227 قاعدة بيانات لالرصاد الجوية دوالر 95222

 الوكالة التركية
لمتنمية الدولية 

(TIKA) 

توفير اجيزة يدوية لمحطات  
 الرصد الجوي

 تحت التنفيذ 1/9227

الوكالة التركية 
لمتنمية الدولية 

(TIKA) 

موظفًا في مجال  98تدريب  
 االرصاد الجوية عمى مرحمتين

9221 
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JICA   موظفا في مجال  75تدريب
 االرصاد الجوية

1/9227 -  8/9227 

 بنا  قدرات الموظفين  االمان عمى الطر   تحتية البنية ال
  

USAID   ( برنامج التميز) 
 (المجمس االعمى لممرور ) 

9227-  

الموانر البحرية  البنية التحتية 
 والجوية

دراسة جدوى ووضع تصاميم 
/ اريحا / مطار فمسطين الدولي 

 البقيعة 

 9272-9227 انشا  مطار فمسطين الدولي   
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 التقييم  -3
 

 
 نقاط الضعف نقاط القوة

وجود قيادة عميا داعمة  -7
 .لمتةيير والتطوير

وجود كادر بشري ملىل  -9
 .وكفل

وجود بنية تحتية مناسبة عمى  -5
المستوى الملسسي والفني لقطاع النقل 

وبحاجة ( جوي,بحري,بري) والمواصالت
 .التطوير

تطبي  القوانين واألنظمة  -9
 .والتعميمات النافذة

قذ لممركبات توفر موا -0
 .العمومية في معظم محافظات الوطن

مواقع الوزارة الجيدة والمناسبة  -8
والمنتشرة في جميع محافظات الوطن 

 .من شأنو أن يمبي حاجات الجميور

 

 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 تقع تحت  قالبية الطر  الفمسطينية
مما يعي   السيطرة اإلسرائيمية

عمميات التخطيط والتصميم واإلنشا  
 .والصيانة 

  القدرة عمى تطبي  القانون في عدم
كافة المناط  الفمسطينية بسبب 

 . اإلسرائيمياالحتالل 
 

  ضعذ التنسي  ما بين الوزارة
والملسسات الحكومية واألىمية 
وخاصًة العاممة في المجال لعدم 

 .وجود قنوات اتصال فاعمة وكفلة
  مواقذ المركبات العموميةمعظم 

ي إلى داخل المدن الرئيسية مما يلد
االختناقات المرورية ويزيد من 

 . التموث البيئي

 
  الممارسات اإلسرائيمية المتعمدة

لتدمير البنية التحتية لقطاع النقل 
 .والمواصالت

  عدم وجود مينا  بحري لنقل
 .البضائع والركاب

 وضعذ . عدم مال مة المباني
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 .الخدمات المساندة
 المساندة  نقص في االجيزه والمعدات

 .رصد الجويلمحطات ال
   

 

 

 القرع
 التيديدات
 

 والتنمية لإلصالح داعمة سياسية قيادة وجود 
 .والتطوير

 

 

 

 

 في لالستثمار الخاص لمقطاع أكبر استعداد 
 . والمواصالت النقل قطاع

 
 

 والوزارات المحمية الييئات من متزايد اىتمام 
 لقطاع التحتية البنية بتطوير العالقة ذات

 المواصالت

 عمى واإلطالع لالستفادة عديدة فرص وجود 
 واألجنبية العربية الدول من العديد تجارب

 والمواصالت النقل قطاع تطوير في

 

 وسياساتو اإلسرائيمي االحتالل استمرار 
جرا اتو  وملسساتنا شعبنا تجاه التعسفية وا 
 كبيرة تحديات من ذل  يحممو وما وأرضنا،
 ملسسات ولكافة الفمسطينية الوطنية لمسمطة
 المدني والمجتمع الخاص القطاع

 الساحة عمى السياسي االنقسام استمرار 
 كافة عمى المتوقعة وتأثيراتو الفمسطينية
  .األصعدة

 البرامج لتنفيذ الالزم التمويل توفر عدم 
 قطاع لتطوير والرئيسة الحيوية والمشاريع

 والمواصالت النقل

 الحدودية، المعابر عمى السيطرة انعدام 
 . والمواصالت النقل قطاع عمى  ذل وتأثير

 

 

 

  جرا اتو المانعة االحتالل اإلسرائيمي وا 
 .مجال أيلالستثمار في 
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 اإلستراتيجيةاألولويات واألىداف  3-5
  

 :اولا 
- :(2)اليدف الستراتيجي

تنسجم مع المعايير الدولية لمتميز في تقديم الخدمة  (تعميمات–أنظمة –قوانين )تشريعية بيئة 
 .يورلمجم

 
  -:(2)السياسة

 .تةيير وتطوير التشريعات القائمة
 

- :(2)التدو ت السياساتية
 

 مراجعة األنظمة والقوانين النافذة. 

 االطالع عمى الصياقات القانونية. 

 االطالع عمى تجارب الدول المجاورة. 

 أنماطو ة بقطاع النقل بزيادة وعي ومعرفة الفئات المستيدفة باإلجرا ات القانونية المتعمق
 .المختمفة

  االستعانة بالخبرا. 

 اطالع ذوي العالقة واالختصاص والحصول عمى تةذية راجعة بخصوص التشريعات. 
 

 

- :ثانياا 
- :(3)اليدف الستراتيجي

 

 .واستدامة االقتصاد الفمسطيني متميز وشفاذ يساىم في تعزيزنظام عمل ملسساتي 
 

- :(3)السياسة
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 .في كافة المحافظات( النافذة الموحدة) وزارة لتقديم خدمات متكاممة إعادة ىندسة عمميات خدمات ال
 

- :(3)التدو ت السياساتية
 

 حصر الخدمات التي تقدميا الوزارة. 
 حصر اآلليات المتبعة لتقديم كل خدمة. 
 تحديد القصور في كل خدمة. 
 االطالع عمى تجارب الدول المجاورة. 
  الخدمةالذين يقومون بتقديم مشاركة الموظفين. 
 زيادة وعي الموظفين ومتمقي الخدمة بأىمية إعادة ىندسة العمميات وفوائدىا. 

 
- :ثالثاا 

- (:4)اليدف الستراتيجي
 

 .قطاع نقل ومواصالت كفل وفعال
 

- :(4)السياسة
 

 .وتحسين كفا ة أدائووالمواصالت تطوير قطاع النقل 
 

- :(4)التدو ت السياساتية
 

 تقييم الشبكات القائمة. 

 قييم الحاجة لش  طر  جديدة وأولويات ذل ت. 

 تحديد مواطن الخمل والقصور في البنا  الملسسي لمملسسات القائمة. 

 ش  طر  جديدة. 

 تقديم مقترحات لعمل قاعدة بيانات خاصة بالنقل. 
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 عادة تأىيل البينة التحتية لقطاع النقل والمواصالت بأنماطو إجرا  كل ما يمزم ل تطوير وا 
 .المختمفة

 والبيئية الالزمة لتحسن كفا ة خدمات النقل را  البحوث الفنية واالقتصاديةإج. 
  السياحي تشجيع النقلل وزارة السياحةالتنسي  مع. 
 النقل األخذ بمتطمبات ذوي االحتياجات الخاصة في كل مالو عالقة بنشاط. 
  درسيالم النقلالخاص وخاصة النقل التنسي  مع الجيات ذات العالقة لتفعيل. 

 
- :رابعاا 

- :(5)اليدف الستراتيجي
 

 .والدولي العربي الربط شبكة من رئيساً  جز ً  فمسطين
 

 :(5)السياسة
 

 .مع الدول المجاورة لممساىمو في نمو االقتصاد الفمسطيني اإلقميميالربط 

 
- :(5)التدو ت السياساتية

 
 التنسي  والتعاون عمى المستوى العربي والدولي.  
 لربط اإلقميمي البري والبحري والجوي مع دول العالمالتعاون الدولي وا. 
 المشاركة في كافة األنشطة ذات العالقة وعمى كافة المستويات الدولية والعربية. 

 عقد االتفاقيات. 

 تشكيل لجان عمل لممتابعة. 

 توسيع وصيانة الطر  القائمة. 

 ش  طر  لمربط مع الطر  اإلقميمية والدولية. 
 

- :وامساا 
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 :(6)تراتيجياليدف الس
 

 .مستوى أدا  متطور وبيئة تقنية مناسبة
 

- (:6)السياسة
 

 تطوير مستوى األدا  وتييئة البيئة التقنية المناسبة
 

- (:6)التدو ت السياساتية
 

 المختمفة استخدام التقنية ونظم الحاسب اآللي في مجاالت العمل 
  رفع كفا ة  والتي من شأنيا عملتمبي احتياجات ال المتطورة والتي يةبرامج التدريبالتوفير

 .القوى العاممة
 اللكترونيةبنا  شبكة معمومات تساىم في اإلعداد لمحكومة ا. 
  والدولية والمشاركة في الملتمرات  االستفادة من تجارب الملسسات والمنظمات المحمية

 .أبحاثيا والندوات واالستفادة من
 تتعامل مع الوزارة ربط الوزارة طليًا مع ملسسات القطاع الخاص التي. 

 
- :سادساا 

 -:(6)اليدف الستراتيجي
 

 .بيئة مرورية طمنة
 

- :(7)السياسة
 

 .رفع مستوى األمان والسالمة عمى شبكة الطر 
- (:7)التدو ت السياساتية
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 إصدار األنظمة ذات العالقة. 
 ام األمثل االستخد التنسي  مع الجيات المعنية إلعداد وتنفيذ برامج التوعية المرورية حول

 .لممركبات
 بمبادي  القيادة اآلمنة تكثيذ جيود التوعية. 
  بالتنسي  مع  دعم برامج توفير الخدمات والمراكز األمنية واإلسعافية لمستخدمي الطر

 .الجيات المعنية
   مستخدمي الطر لمراكز إلرشاد  إنشا. 
  اصفات اآلمنة المو  برامج تأىيل السائقين ووضع العدادالتنسي  مع الجيات األخرى

 .لممركبات وتحديد صالحيتيا لمسير عمى الطر 
 : سابعاا 

- :(8)اليدف الستراتيجي
 

 قطاع نقل وموصالت شري  وداعم لمقطاع الخاص
- :(8)السياسة

 
 .قطاع النقل والمواصالتفي نشاطات عمى المساىمة واالستثمار القطاع الخاص  تشجيع

 
- :(8)التدو ت السياساتية

 
 دارة محطات نقل الركابتشجيع القط  .المركزية اع الخاص عمى إقامة وتشةيل وا 
 والبحري تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في قطاعي النقل البري. 
 مشاريع لخم  مبادرات تطوير العمل الملسساتي إعداد. 
 تنفيذ وتقييم مشاريع مبادرات التطور في العمل الملسساتي 
 ص عمى القروض لالستثمار في قطاع النقل تسييل إجرا ات حصول القطاع الخا

 .والمواصالت

 تسييل االجرا ات الملسساتية امام القطاع الخاص لالستثمار في القطاع. 
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 :المتابعة والتقييم 633

 
مميز يوفر الخدمات الالزمة لتنظيم صناعة النقل  قطاع النقل والمواصالت أنانطالقا من 

كان ال بد  ، ىمة في تنمية واستدامة االقتصاد الفمسطينيوالمواصالت بجودة عالية من اجل المسا
ونجاحات ىذه الخطة عمى الواقع وقياس الملشرات  وتحميل الواقع من  أدا من المتابعة الحثيثة لتتبع 

يجادنقاط قوة وضعذ  حمول ناجعة لمتحديات القائمة ، بما يتال م مع نظام المتابعة والتقييم  وا 
برنامج عمل الحكومة عمى صعيد بنا  الملسسات  مستأنسين بأولويات.وياتكافة المستالوطني وعمى 

- :وىي
 توحيد االطار القانوني وتحديثو.  

 ترشيد الييكميات التنظيمية لمحكومة . 

 نولوجيا المعمومات توظيذ انظمة تك . 

 دارة الموارد المالية والبشرية  .وا 

 
- :األداءومن مؤ رات 

 
 (.ااعتمادى) ا عدد القوانين التي تم إصدارى .1

 (.اعتمادىا)عدد األنظمة والموائح التي تم إصدارىا .2

 .عدد رخص التشةيل التي تم تمميكيا .3

 .عدد رخص التشةيل التي يتم بيعيا .4

 .عدد مكاتب التاكسي التي تم افتتاحيا .5

 .لياإصدار دليل إجرا ات التي تم  اإلجرا اتعدد  .6

ن كفا ة خدمات يتحسإجرالىا في مجال  التي تموالبيئية  البحوث الفنية واالقتصاديةعدد  .1
 .النقل

 .في مجال الربط اإلقميمي إبرامياعدد االتفاقيات التي تم  .8

 .عدد األنشطة التي تمت المشاركة بيا في مجال التنسي  العربي واإلقميمي .9

 .عدد الحوادث المرورية .11
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 .عدد األنظمة والقوانين المتعمقة بالسالمة المرورية .11

 .السالمة المرورية التي تم تنفيذىا مع الشركا عدد برامج التوعية و  .12

 .التي تم تطويرىا مراكز إرشاد مستخدمي الطر  عدد .75
 .شبكة الطر  لرفع مستوى السالمة عمى التي تم اعتمادىاالتقنيات الحديثة عدد  .79
 .عدد استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل والمواصالت .15

 .اصالخ ععدد محطات النقل التي يديرىا القطا .16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- :توزيع الم ادر والمسؤوليات 733

 الم روع/ البرنامج  الرقم
بااااااا لف المبمااااااام 
 ال واكل

 المسؤولية
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تةييلللللللر وتطلللللللوير التشلللللللريعات - 2
 2911 .القائمة

مجمااس  -المجمااس الت ااريعي-النقال والموا اا ت
 .ديوان القتوب والت ريع -وزارة العدل-الوزراء

3 -

إعللللللللللللادة ىندسللللللللللللة عمميللللللللللللات 
ت اللوزارة لتقلديم خلدمات خدما

( النافللللللذة الموحللللللدة) متكاممللللللة 
 .وموحدة في كافة المحافظات

2161 

مجمااس  -المجمااس الت ااريعي-النقال والموا اا ت
 .ديوان القتوب والت ريع -وزارة العدل-الوزراء

4 -
تطللللللللللللللللوير قطللللللللللللللللاع النقللللللللللللللللل 

وتحسلللين كفلللا ة والمواصلللالت 
 .أدائو

684111 
امااااااااة األ ااااااااغال الع-وزارة النقاااااااال الموا اااااااا ت

 المالية -الحكم المحمي-واإلسكان

5 -

الللللللربط اإلقميمللللللي مللللللع الللللللدول 
المجلللاورة لممسللللاىمو فللللي نمللللو 

 .االقتصاد الفمسطيني

 

346211 

-وزارة النقاااال والموا اااا ت -مجمااااس الااااوزراء 
 المالية -الحكم المحمي-األ غال العامة واإلسكان

تطلللوير مسلللتوى األدا  وتييئلللة - 6
 6511 البيئة التقنية المناسبة

 وزارة النقل والموا  ت

رفللع مسللتوى األمللان والسللالمة - 7
 4261 .عمى شبكة الطر 

األ اااااااغال العاماااااااة -وزارة النقااااااال والموا ااااااا ت
 المالية -الحكم المحمي-واإلسكان

8 -

عمللى القطللاع الخللاص  تشللجيع
فللللللللي المسلللللللاىمة واالسلللللللتثمار 

قطلللللللللللللاع النقلللللللللللللل نشلللللللللللللاطات 
 .والمواصالت

3211 

-ل والموا اااا توزارة النقاااا -مجمااااس الااااوزراء 
 المالية -الحكم المحمي-األ غال العامة واإلسكان

 932711 :المجموع الكمي 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 فطاع النقل والمواصالت القطاع 

 

 تغٌٌر وتطوٌر البٌئة التشرٌعٌة القائمة : السٌاسة

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

التً تتولى المإسسة أو المإسسات 
 :  تنفٌذ السٌاسة

مجلس القضاء ,وزارة النقل والمواصالت ،وزارة العدل، المجلس التشرٌعً ،مجلس الوزراء
 وزارة الداخلٌة,االعلى

 

 دلٌل األنظمة واالجراءات : التوجه المقترح للسٌاسة

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 الشفافٌة والدقة والسرعة فً تقدٌم الخدمات

 

تنسجم مع المعاٌٌر الدولٌة للتمٌز فً تقدٌم الخدمة ( تعلٌمات–أنظمة –قوانٌن )بٌئة تشرٌعٌة  : الهدف االستراتٌجً
.للجمهور  

 

 الشفافٌة االكثر فً العمل وعدالة فً التطبٌق وكذلك توحٌد االجراءات : مإشر النتائج القطاعٌة

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 لثالثة عشرة برنامج الحكومة ا
 األهداف الوطنٌة 

 تحقٌق المساواة والعدالة االجتماعٌة لجمٌع المواطنٌن

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 توحٌد االطار القانونً وتحدٌثة

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 العدالة اآلن، االمن واألمان

  ة األخرى الوثائق السٌاساتٌ

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 تطبٌق االنظمة والقوانٌن التً تنظم قطاع النقل والمواصالت

 

 نمو واستدامة االقتصاد الوطنً والعدالة فً التطبٌق : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( أ)الممحق   
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 نموذج تنفيذ السياسات
 وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة .رٌعات القائمةتغٌٌر وتطوٌر التش السٌاسة  

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    الحتالل التخفٌف من آثار ا   توزٌع الخدمات فً كل أرجاء الدولة   * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
النشاطات المقررة فً عام 

9272 

 ورشات عمل  إعداد 57/5/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت .مراجعة األنظمة والقوانٌن النافذة .7

مجلس -وزارة النقل–وزارة العدل  .االطالع على الصٌاغات القانونٌة .9
وزارة -القضاء األعلى

 شرطة المرور/الداخلٌة

 إعداد ورشات عمل 57/75/9272 7/7/9272

-وزارة النقل–وزارة العدل  .االطالع على تجارب الدول المجاورة .5
وزارة -مجلس القضاء األعلى

 رشرطة المرو/الداخلٌة

   

زٌادة وعً ومعرفة الفئات المستهدفة باإلجراءات القانونٌة المتعلقة بقطاع  .9
 .النقل بؤنماطه المختلفة

-وزارة النقل–وزارة العدل 
وزارة -مجلس القضاء األعلى

 شرطة المرور/الداخلٌة

   

-وزارة النقل–وزارة العدل  .االستعانة بالخبراء .0
وزارة -مجلس القضاء األعلى

 طة المرورشر/الداخلٌة

   

وي العالقة واالختصاص والحصول على تغذٌة راجعة بخصوص ذاطالع  .8
 .التشرٌعات

    

. لتدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشاء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من ا: من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 300 100 100 100 .مراجعة األنظمة والقوانٌن النافذة -7

 300 100 100 100 .االطالع على الصٌاغات القانونٌة -9

 300 100 100 100 .االطالع على تجارب الدول المجاورة -5

( ب)الممحق   
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 300 100 100 100 .زٌادة وعً ومعرفة الفئات المستهدفة باإلجراءات القانونٌة المتعلقة بقطاع النقل بؤنماطه المختلفة -9

 300 100 100 100 .االستعانة بالخبراء -0

 300 100 100 100 .لحصول على تغذٌة راجعة بخصوص التشرٌعاتوي العالقة واالختصاص واذاطالع - 8

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك ممكناً 

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     نظمة جاىزة لمتنفيذ تتعم  بكافة أنماط ووسائط النقلتشريعات ولوائح وأ -7

القانونية المتعمقة بقطاع النقل بأنماطو فة الفئات المستيدفة باإلجرا ات تحسن في مستوى وعي ومعر  -9
 المختمفة  

    

     تقدم في مأسسة العمل القانوني -5

9-      

0-      

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

على الموازنة  السٌاسة
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنجاز التدخل 

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة  ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجابٌة أو سلبٌة  ب
 ( العوائد الضرٌبٌة مثالً من قبٌل )على اإلٌرادات 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 فطاع النقل والمواصالت القطاع 

 

وموحدة فً ( النافذة الموحدة) إعادة هندسة عملٌات خدمات الوزارة لتقدٌم خدمات متكاملة  : السٌاسة
 .كافة المحافظات

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

مإسسات التً تتولى المإسسة أو ال
 :  تنفٌذ السٌاسة

 وزارة النقل والمواصالت ،وزارة المالٌة ،دٌوان الموظفٌن العام

 

 موظفٌن مإهلٌن ومهنٌٌن فً قطاع النقل والمواصالت : التوجه المقترح للسٌاسة

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 تقدٌم الخدمة للمواطن بؤفضل الطرق

 

 .فاعل يحدد الصالحيات والمسلولياتنظام عمل مإسساتً  : الهدف االستراتٌجً
 

 

 رفع مستوى الكادر الوظٌفً، رفع كفاءة ومهنٌة الموظف، رفع جودة الخدمة المقدمة : مإشر النتائج القطاعٌة

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 األهداف الوطنٌة 

 تعزٌز التنمٌة االنسانٌة

( أ)الممحق   
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 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 ادارة الموارد البشرٌة

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 تطوٌر الرأسمال البشري 
 تعزٌز االنسجام االجتماعً

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 لوٌات التدرٌبٌة لموظفً قطاع النقل والمواصالتتحدٌد الو

 

 زٌدة االنتاجٌة بكفاءة وفاعلٌة : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تنفيذ السياسات

( ب)الممحق   
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( النافذة الموحدة) إعادة هندسة عملٌات خدمات الوزارة لتقدٌم خدمات متكاملة  السٌاسة  
 .وموحدة فً كافة المحافظات

 وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  ء مإسسات الدولة الجدٌدة بنا   التخفٌف من آثار االحتالل    توزٌع الخدمات فً كل أرجاء الدولة   * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
النشاطات المقررة فً عام 

9272 

 إعداد ورشات عمل  57/5/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت .حصر الخدمات التً تقدمها الوزارة .7

 إعداد ورشات عمل 57/75/9272 7/7/9272 وزارة النقل–وزارة العدل  .ر اآللٌات المتبعة لتقدٌم كل خدمةحص .9

    وزارة النقل والمواصالت .تحدٌد القصور فً كل خدمة .5

    مجلس األعلى مرور -وزارة الموصالت .االطالع على تجارب الدول المجاورة .9

    وزارة النقل والمواصالت .لخدمةمشاركة الموظفٌن الذٌن ٌقومون بتقدٌم ا .0

    وزارة النقل والمواصالت .زٌادة وعً الموظفٌن ومتلقً الخدمة بؤهمٌة إعادة هندسة العملٌات وفوائدها .8

. ء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من التدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشا: من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 150 50 50 50 .حصر الخدمات التً تقدمها الوزارة -7

 150 50 50 50 .حصر اآللٌات المتبعة لتقدٌم كل خدمة -9

 150 50 50 50 .تحدٌد القصور فً كل خدمة -5

 300 100 100 100 .االطالع على تجارب الدول المجاورة -9

 150 50 50 50 .مشاركة الموظفٌن الذٌن ٌقومون بتقدٌم الخدمة -0

 150 50 50 50 .إعادة هندسة العملٌات وفوائدهازٌادة وعً الموظفٌن ومتلقً الخدمة بؤهمٌة - 8

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك ممكناً 

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     ممواطنخدمات نوعية ومتكاممة مقدمة ل -7

     .والشفافٌة بيئة عمل تتسم بالفاعمية والكفا ة -9

     المواطن سرعة اعمي في انجاز المعامالت وخدمة -5
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     بيئة عمل أكثر مينية وفاعمية وكفا ة -9

دارتيا  -0      .كادر أكثر مينية وكفا ة وفاعمية في انجاز الميام وا 

     .ة والفاعمية والشفافية تطور في مستوى المينية والكفا  -8

     عالقات مينية وتعاون أفضل بين العاممين -1

     عالقات افضل بالجميور -8

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 از التدخل العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنج

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة  ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجابٌة أو سلبٌة  ب
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . خل آخر ٌجري تنفٌذهأذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل أو أي تد التزامات الدول المانحة 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 فطاع النقل والمواصالت القطاع 

 

 .وتحسٌن كفاءة أدائهوالمواصالت تطوٌر قطاع النقل  : السٌاسة

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

المإسسة أو المإسسات التً تتولى 
 :  تنفٌذ السٌاسة

وزارة التخطٌط -بكدار-الت ،وزارة المالٌة ،وزارة األشغال العامةوزارة النقل والمواص
 .وزارة الحكم المحلً -والتنمٌة اإلدارٌة

 

 قطاع نقل ومواصالت فاعل ومتطور  : التوجه المقترح للسٌاسة

 مإسسات فاعلة ومهنٌة فً قطاع النقل والمواصالت 

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 سساتًاستدامة البناء المإ

 

 قطاع نقل ومواصالت كفإ وفعال : الهدف االستراتٌجً

 

 تنمٌة واستدامة االقتصاد الفلسطٌنً : مإشر النتائج القطاعٌة
 رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 األهداف الوطنٌة 

 تعزٌز التنمٌة االنسانٌة
 عزٌز مبدأ الحكم الرشٌدت

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

.والبٌئٌة الالزمة لتحسن كفاءة خدمات النقل التوسع فً إجراء البحوث الفنٌة واالقتصادٌة  
 

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 تعزٌز مكانة المإسسات العامة
 لحكومةتعزٌز فاعلٌة ونجاعة ا

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 تقدمها وزارة النقل والمواصالت ًاعداد واقرار دلٌل اجراءات العمل الخاص بالخدمات الت

 

 تنمٌة واستدامة االقتصاد الفلسطٌنً  : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

( أ)الممحق   
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تنموذج تنفيذ السياسا  
.وتحسٌن كفاءة أدائهوالمواصالت تطوٌر قطاع النقل  السٌاسة    وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة 

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    التخفٌف من آثار االحتالل    خدمات فً كل أرجاء الدولة توزٌع ال  * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
النشاطات المقررة فً عام 

9272 

البٌنة التحتٌة لقطاع النقل  إجراء كل ما ٌلزم لتطوٌر وإعادة تؤهٌل .7
 -النقل الجوي والمطارات -النقل البري -النقل الداخمي) والمواصالت بؤنماطه المختلفة

 (األرصاد الجوية

االشغال –المالٌة  -وزارة النقل والمواصالت
 الحكم النحلً-بكدار-العامة

7/7/9272 57/79/9272  

االشغال –المالٌة  -وزارة النقل والمواصالت .تقدٌم مقترحات لعمل قاعدة بٌانات خاصة بالنقل .9
 الحكم النحلً-بكدار-العامة

7/7/9272 57/79/9272  

والبٌئٌة الالزمة لتحسن كفاءة خدمات  إجراء البحوث الفنٌة واالقتصادٌة .5
 .النقل

-العدل-المالٌة -وزارة النقل والمواصالت 
 .القضاء االعلى

7/7/9272 57/79/9272  

  57/79/9272 7/7/9272 وزارة المواصالت،وزارة المالٌة .السٌاحً تشجٌع النقلل ة السٌاحةوزارالتنسٌق مع  .9

  57/79/9272 7/7/9272 وزارة السٌاحة–وزارة النقل والمواصالت   .النقل األخذ بمتطلبات ذوي االحتٌاجات الخاصة فً كل ماله عالقة بنشاط .0

 النقللخاص وخاصة النقل االتنسٌق مع الجهات ذات العالقة لتفعٌل  .6
 .درسًالم

ووزارة التربٌة -وزارة النقل والمواصالت
 وزارة الشإون االجتماعٌة–والتعلٌم العالً 

7/7/9272 57/79/9272  

     

     

. ة، إنشاء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من التدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌ: من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

) البٌنة التحتٌة لقطاع النقل والمواصالت بؤنماطه المختلفةإجراء كل ما ٌلزم لتطوٌر وإعادة تؤهٌل  -7
 (األرصاد الجوية -النقل الجوي والمطارات -النقل البري -النقل الداخمي

190000 190000 190000 570000 

 822 922 922 922 .تقدٌم مقترحات لعمل قاعدة بٌانات خاصة بالنقل -9

 822 922 922 922 .ٌئٌة الالزمة لتحسن كفاءة خدمات النقلوالب إجراء البحوث الفنٌة واالقتصادٌة -5

( ب)الممحق   
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 822 922 922 922 .السٌاحً تشجٌع النقلل وزارة السٌاحةالتنسٌق مع  -9

 822 922 922 922 .النقل األخذ بمتطلبات ذوي االحتٌاجات الخاصة فً كل ماله عالقة بنشاط -0

 822 922 922 922 .درسًالم النقللخاص وخاصة النقل االتنسٌق مع الجهات ذات العالقة لتفعٌل - 8

      

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك ممكناً 

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     لمركبات العمومية بما يحق  عدالة التوزيع جةرافياإعادة توزيع رخص تشةيل ا -7

     تةطية شاممة لممواصالت لجميع محافظات الوطن -9

5-      

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 بعد إنجاز التدخل  العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة  ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجابٌة أو سلبٌة  ب
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . أو أي تدخل آخر ٌجري تنفٌذهأذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل  التزامات الدول المانحة 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 فطاع النقل والمواصالت القطاع 

 

 .مع الدول المجاورة للمساهمه فً نمو االقتصاد الفلسطٌنًربط االقلٌمً لا : السٌاسة

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

تولى المإسسة أو المإسسات التً ت
 :  تنفٌذ السٌاسة

وزارة , الحكم المحلً, وزارة النقل والمواصالت ، ،وزارة المالٌة، ، وزارة االشغال العامة
 ,وزارة االقتصاد الوطنً,التخطٌط

 

 التعاون االقلٌمً مع دول الجوار ودول العالم : التوجه المقترح للسٌاسة

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 عٌة فً بناء ونمو قطاع النقل للنهوض باالقتصاد الفلسطٌنًالشراكة الجما

 

 .والدولً العربً الربط شبكة من رئٌساً  جزءً  فلسطٌن : الهدف االستراتٌجً

 

تمثٌل فلسطٌن فً المحافل الدولٌة فً ,االستفاده من الخبرات الدولٌة والعربٌة فً قطاع النقل : مإشر النتائج القطاعٌة
 مجال النقل

 

  ائق الرئيسية ذات الصلةالوث

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 األهداف الوطنٌة 

 بناء عالقات دولٌه واقلٌمٌه اٌجابٌة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 توحٌد االطار القانونً وتحدٌثه

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 ,تنمٌة التجاره, ٌةالموانئ البحرٌة والجو

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 (جامعة الدول العربٌة,الٌورومٌد,االسكوا)المشاركه فً المإتمرات الدولٌة واالقلٌمٌه

 

 .ل والمواصالتتعزٌز التعاون الدولً واالقلٌمً للنهوض بقطاع النق : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

( أ)الممحق   
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 نموذج تنفيذ السياسات
.الربط اإلقلٌمً مع الدول المجاورة للمساهمه فً نمو االقتصاد الفلسطٌنً السٌاسة    

 

 وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة

 
 . لوبة ضمن كل فئةٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المط. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    التخفٌف من آثار االحتالل    توزٌع الخدمات فً كل أرجاء الدولة   * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
ت المقررة فً عام النشاطا

9272 

توسٌع وصٌانة الطرق القائمة باإلضافة إلى شق طرق للربط مع الطرق  .7
 .اإلقلٌمٌة والدولٌة

 إعداد ورشات عمل  57/79/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت

 إعداد ورشات عمل 57/79/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت  . التنسٌق والتعاون على المستوى العربً والدولً .9

  57/79/9272 7/7/9272 وزارة المواصالت،وزارة المالٌة .التعاون الدولً والربط اإلقلٌمً البري والبحري والجوي مع دول العالم .5

المشاركة فً كافة األنشطة ذات العالقة وعلى كافة المستوٌات الدولٌة  .9
 .والعربٌة

    وزارة النقل والمواصالت 

    وزارة النقل والمواصالت  .عقد االتفاقٌات .0

      .تشكٌل لجان عمل للمتابعة .8
     

. لتدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشاء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من ا: من األمثلة على التدخالت 
  

 لتً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً حدد التدخالت والتكالٌف ا الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 998222 18222 18222 18222 .توسٌع وصٌانة الطرق القائمة باإلضافة إلى شق طرق للربط مع الطرق اإلقلٌمٌة والدولٌة -7

 7022 022 022 022 . لتنسٌق والتعاون على المستوى العربً والدولًا -9

 7722 522 522 022 .التعاون الدولً والربط اإلقلٌمً البري والبحري والجوي مع دول العالم -5

 7022 022 022 022 .المشاركة فً كافة األنشطة ذات العالقة وعلى كافة المستوٌات الدولٌة والعربٌة -9

 7022 022 022 022 .تفاقٌاتعقد اال- 0

 7022 022 022 022 .تشكٌل لجان عمل للمتابعة -6

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك ممكناً 

االستهداف  
المحدد لعام 

االستهداف  
المحدد لعام 

االستهداف  
المحدد لعام 

 

( ب)الممحق   
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9277 9279 9275 

7-      

9-      

5-      

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنجاز التدخل 

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجاب ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة ب ٌة أو سلبٌة 
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . أذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل أو أي تدخل آخر ٌجري تنفٌذه التزامات الدول المانحة 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 اع النقل والمواصالتفط القطاع 

 

 تطوٌر مستوى األداء وتهٌئة البٌئة التقنٌة المناسبة : السٌاسة

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

المإسسة أو المإسسات التً تتولى 
 :  تنفٌذ السٌاسة

 وزارة النقل والمواصالت ،وزارة المالٌة ،دٌوان الموظفٌن العام

 

 موظفٌن مإهلٌن ومهنٌٌن فً قطاع النقل والمواصالت : للسٌاسةالتوجه المقترح 

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 تقدٌم الخدمة للمواطن بؤفضل الطرق

 

 .أداء متطور وبٌئة تقنٌة مناسبة : الهدف االستراتٌجً

 

 فع جودة الخدمة المقدمةرفع مستوى الكادر الوظٌفً، رفع كفاءة ومهنٌة الموظف، ر : مإشر النتائج القطاعٌة

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 األهداف الوطنٌة 

 تعزٌز التنمٌة االنسانٌة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 ادارة الموارد البشرٌة

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 مال البشري تطوٌر الرأس
 تعزٌز االنسجام االجتماعً

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 تحدٌد الولوٌات التدرٌبٌة لموظفً قطاع النقل والمواصالت

 

 زٌدة االنتاجٌة بكفاءة وفاعلٌة : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

( أ)الممحق   
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 نموذج تنفيذ السياسات
 وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة تطوٌر مستوى األداء وتهٌئة البٌئة التقنٌة المناسبة لسٌاسة ا 

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    التخفٌف من آثار االحتالل    مات فً كل أرجاء الدولة توزٌع الخد  * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
النشاطات المقررة فً عام 

9272 

 إعداد ورشات عمل  57/5/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت المختلفة جاالت العملاستخدام التقنٌة ونظم الحاسب اآللً فً م .7

والتً من  تلبً احتٌاجات العمل المتطورة والتً ٌةبرامج التدرٌبالتوفٌر  .2
 .رفع كفاءة القوى العاملة شؤنها

 إعداد ورشات عمل 57/75/9272 7/7/9272 وزارة النقل–وزارة العدل 

    وزارة العدل .اللكترونٌةمات تساهم فً اإلعداد للحكومة ابناء شبكة معلو .5

والدولٌة والمشاركة فً  االستفادة من تجارب المإسسات والمنظمات المحلٌة  .9

 .أبحاثها المإتمرات والندوات واالستفادة من

    مجلس األعلى مرور -وزارة الموصالت

شإون  -مجلس األعلى للمرور –وزارة النقل  .مل مع الوزارةتتعا ربط الوزارة آلٌاً مع مإسسات القطاع الخاص التً .5
 القانونٌة

   

    الرقابة الداخلٌة 
     

. لتدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشاء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من ا: من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 7822 822 822 822 المختلفة استخدام التقنٌة ونظم الحاسب اآللً فً مجاالت العمل -7

 رفع كفاءة القوى والتً من شؤنها تلبً احتٌاجات العمل المتطورة والتً ٌةبرامج التدرٌبالتوفٌر  -9
 .العاملة

522 522 522 722 

 722 522 522 522 .اللكترونٌةبناء شبكة معلومات تساهم فً اإلعداد للحكومة ا -5

اركة فً المإتمرات والندوات والدولٌة والمش االستفادة من تجارب المإسسات والمنظمات المحلٌة  -9

 .أبحاثها واالستفادة من

522 522 522 722 

 722 522 522 522 .تتعامل مع الوزارة ربط الوزارة آلٌاً مع مإسسات القطاع الخاص التً -0

      

1 -     

( ب)الممحق   



 87 

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 مكناً حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك م

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     بيئة عمل أكثر مينية وفاعمية وكفا ة -7

دارتيا  -9      .كادر أكثر مينية وكفا ة وفاعمية في انجاز الميام وا 

     .تطور في مستوى المينية والكفا ة والفاعمية والشفافية  -5

     عالقات مينية وتعاون أفضل بين العاممين -9 

     عالقات افضل بالجميور -0

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنجاز التدخل 

تخلفها السٌاسة  اآلثار التً
 على اإلٌرادات 

ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة  ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجابٌة أو سلبٌة  ب
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . أذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل أو أي تدخل آخر ٌجري تنفٌذه التزامات الدول المانحة 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 فطاع النقل والمواصالت القطاع 

 

 .رفع مستوى األمان والسالمة على شبكة الطرق : السٌاسة

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

المإسسة أو المإسسات التً تتولى 
 :  تنفٌذ السٌاسة

مجلس -الحكم المحلً-زارة الداخلٌةو–وزارة النقل والمواصالت ، المجلس األعلى للمرور 
 .القضاء االعلى

 

 فلسطٌن خالٌة من الحوادث واالختناقات المرورٌة : التوجه المقترح للسٌاسة

 

األسباب التً تقف وراء 
 : التوصٌات

 الهدر فً االقتصاد الوطنً الناتج عن الحوادث واالختناقات المرورٌة

 

.بٌئة مرورٌة آمنة : الهدف االستراتٌجً  

 

 .تقلٌل الحوادث واالختناقات المرورٌة الى الحد االدنى : مإشر النتائج القطاعٌة

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 األهداف الوطنٌة 

 القٌام بحمالت التوعٌة واالرشاد
 توفٌر االشارات والشاخصات المرورٌة
 رورٌةعمل قاعدة بٌانات خاصة بالسالمة الم

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 توظٌف انظمه تكنولوجٌا المعلومات فً عمل الحكومه

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 القٌام بحمالت التوعٌة واالرشاد
 توفٌر االشارات والشاخصات المرورٌة

 عمل قاعدة بٌانات خاصة بالسالمة المرورٌة

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 المشاركه فً المإتمرات الدولٌة واالقلٌمٌه واالستفادة من الخبرات

 

 فلسطٌن خالٌة من الحوادث واالختناقات المرورٌة : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

 

( أ)الممحق   
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 نموذج تنفيذ السياسات
.ع مستوى األمان والسالمة على شبكة الطرقرف السٌاسة    وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة 

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    التخفٌف من آثار االحتالل    دولة توزٌع الخدمات فً كل أرجاء ال  * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
النشاطات المقررة فً عام 

9272 

 إعداد ورشات عمل  57/5/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت .إصدار األنظمة ذات العالقة. 7

 التنسٌق مع الجهات المعنٌة إلعداد وتنفٌذ برامج التوعٌة المرورٌة حول .2
 .االستخدام األمثل للمركبات

 إعداد ورشات عمل 57/75/9272 7/7/9272 وزارة النقل–وزارة العدل 

    وزارة العدل .بمباديء القٌادة اآلمنة تكثٌف جهود التوعٌة .5

 مج توفٌر الخدمات والمراكز األمنٌة واإلسعافٌة لمستخدمً الطرقدعم برا .9
 .بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة

    مجلس األعلى مرور -وزارة الموصالت

شإون  -مجلس األعلى للمرور –وزارة النقل  .مستخدمً الطرقلمراكز إلرشاد  إنشاء  .0
 القانونٌة

   

 ل السائقٌن ووضعبرامج تؤهٌ العدادالتنسٌق مع الجهات األخرى  88
 المواصفات اآلمنة للمركبات وتحدٌد صالحٌتها للسٌر على الطرق

    الرقابة الداخلٌة

     

. التلتدخمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشاء مإسسات جدٌدة، وغٌرها من ا: من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 822 922 922 922 .إصدار األنظمة ذات العالقة -7

 االستخدام األمثل عداد وتنفٌذ برامج التوعٌة المرورٌة حولالتنسٌق مع الجهات المعنٌة إل -9
 .للمركبات

922 922 922 822 

 702 02 02 02 .بمباديء القٌادة اآلمنة تكثٌف جهود التوعٌة -5

بالتنسٌق مع الجهات  دعم برامج توفٌر الخدمات والمراكز األمنٌة واإلسعافٌة لمستخدمً الطرق -9

 .المعنٌة

922 922 922 822 

 822 922 922 922 .مستخدمً الطرقلمراكز إلرشاد  إنشاء  -0

( ب)الممحق   
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المواصفات اآلمنة للمركبات وتحدٌد  برامج تؤهٌل السائقٌن ووضع إلعدادالتنسٌق مع الجهات األخرى - 8
 صالحٌتها للسٌر على الطرق

922 922 922 822 

      

      

 الرقم
 مإشرات المخرجات

 ة؛ وضع قائمة بها بحسب السنة إن كان ذلك ممكناً حدد السلع والخدمات الرئٌسٌ

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     انخفاض في نسبة حوادث الطر  واستخدام أكثر نجاعة وطمن لمطر  -7

     أداء أفضل لكافة الجهات ذات العالقة بالسالمة المرورية  -9

5-      

 9-      

0-      

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
 العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنجاز التدخل 

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌّن بإٌجاز أٌة آثا ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة ب ر إٌجابٌة أو سلبٌة 
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . أذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل أو أي تدخل آخر ٌجري تنفٌذه التزامات الدول المانحة 
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 نموذج ملخص السياسات
 

 التفطاع النقل والمواص القطاع 

 

.قطاع النقل والمواصالتفً نشاطات على المساهمة واالستثمار القطاع الخاص  تشجٌع : السٌاسة  

 

 وزارة النقل والمواصالت  : المإسسة الرئٌسٌة
  

 

المإسسة أو المإسسات التً تتولى 
 :  تنفٌذ السٌاسة

لداخلٌة ،مجلس وزارة النقل والمواصالت ،وزارة االقتصاد الوطنً،وزارة المالٌة،وزارة ا
القضاء األعلى،اتحاد الغرف التجارٌة والصناعٌة،اتحاد مستوردي المركبات ،اتحاد نقابات 

 شركات النقل ،واتحاد شركات التؤمٌن،وزارة العمل 

 

 التعاون المستمر بٌن القطاع العام والقطاع فً قطاع النقل والمواصالت : التوجه المقترح للسٌاسة

 

راء األسباب التً تقف و
 : التوصٌات

 الشراكة الجماعٌة فً بناء ونمو قطاع النقل للنهوض باالقتصاد الفلسطٌنً

 

 قطاع نقل وموصالت شرٌك وداعم للقطاع الخاص : الهدف االستراتٌجً
 

 

 رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن : مإشر النتائج القطاعٌة

 

  الوثائق الرئيسية ذات الصلة

 الثالثة عشرة  برنامج الحكومة
 األهداف الوطنٌة 

 تحقٌق االستقالل االقتصادي واالزدهار الوطنً

 برنامج الحكومة الثالثة عشرة 
 تطوٌر المإسسات وتنمٌتها 

 ترشٌد الهٌكلٌات التنظٌمٌة للحكومة
 ادارة الموارد المالٌة والبشرٌة

خطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 
9228-9272  

 قتصادي استعادة النمو اال
 تمكٌن وتنمٌة القطاع الخاص

  الوثائق السٌاساتٌة األخرى 

 

الوضع فً الفترة الواقعة بٌن 
 ًْ  : 9272و 9228عام

 اعداد مسودة خطة عمل الشراك القطاع الخاص فً التنمٌة االقتصادٌة

 

 زٌاد الناتج القومً االجمالً للدولة : اآلثار التً تخلفها السٌاسة

 
 

 

 

 

( أ)الممحق   



 92 

 

 

 

 

 

ذج تنفيذ السياساتنمو  
قطاع النقل فً نشاطات على المساهمة واالستثمار القطاع الخاص  تشجٌع السٌاسة  

 .والمواصالت

 وزار ة النقل والمواصالت : المإسسة الرئٌسٌة

 
 . ٌجب تعبئة نماذج منفصلة لإلشارة إلى التدخالت المطلوبة ضمن كل فئة. ضع إشارة فً اإلطار ذي الصلة مجال التنفٌذ  

 

  بناء مإسسات الدولة الجدٌدة    التخفٌف من آثار االحتالل    توزٌع الخدمات فً كل أرجاء الدولة   * تطوٌر قدرات القطاع وخدماته

 

ٌّن بإٌجاز التدخالت الرئٌسٌة التً ٌتوجب تنفٌذها  تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء المإسسة التً تنفذ التدخالت ب
م النشاطات المقررة فً عا

9272 

 تشجٌع القطاع الخاص على إقامة وتشغٌل وإدارة محطات نقل الركاب .7
 .المركزٌة

 إعداد ورشات عمل  57/79/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت

 عمل إعداد ورشات 57/79/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت .والبحري تشجٌع القطاع الخاص على االستثمار فً قطاعً النقل البري .9

  57/79/9272 7/7/9272 وزارة النقل والمواصالت .إعداد مشارٌع لخلق مبادرات تطوٌر العمل المإسساتً .5

    وزارة النقل والمواصالت  تنفٌذ وتقٌٌم مشارٌع مبادرات التطور فً العمل المإسساتً .9

تسهٌل إجراءات حصول القطاع الخاص على القروض لالستثمار فً قطاع  .0
 .التالنقل والمواص

    وزارة المواصالت،وزارة المالٌة

      .تسهٌل االجراءات المإسساتٌة امام القطاع الخاص لالستثمار فً القطاع .8
     
     

. جدٌدة، وغٌرها من التدخالتمراجعة القوانٌن أو األنظمة الرئٌسٌة، توسٌع نطاق الخدمات العامة، زٌادة نسبة التحوٌالت المالٌة، إنشاء مإسسات : من األمثلة على التدخالت 
  

 حدد التدخالت والتكالٌف التً تستلزم تموٌالً كبٌراً؛ ضع تقدٌراً إن كان ذلك ممكناً  الرقم
9277 

 بآالف الشواكل

9279 
 بآالف الشواكل

9275 
 بآالف الشواكل

 المبلغ الكلً
 بآالف الشواكل

 522 722 722 722 .المركزٌة الركابتشجٌع القطاع الخاص على إقامة وتشغٌل وإدارة محطات نقل  -7

 522 722 722 722 .والبحري تشجٌع القطاع الخاص على االستثمار فً قطاعً النقل البري -9

( ب)الممحق   



 93 

 522 722 722 722 .إعداد مشارٌع لخلق مبادرات تطوٌر العمل المإسساتً -5

 522 722 722 722 تنفٌذ وتقٌٌم مشارٌع مبادرات التطور فً العمل المإسساتً -9

 822 922 922 922 .تسهٌل إجراءات حصول القطاع الخاص على القروض لالستثمار فً قطاع النقل والمواصالت -0

 522 722 722 722 .تسهٌل االجراءات المإسساتٌة امام القطاع الخاص لالستثمار فً القطاع- 8

 الرقم
 مإشرات المخرجات
 سب السنة إن كان ذلك ممكناً حدد السلع والخدمات الرئٌسٌة؛ وضع قائمة بها بح

االستهداف  
المحدد لعام 

9277 

االستهداف  
المحدد لعام 

9279 

االستهداف  
المحدد لعام 

9275 

 

     توجو اكبر نحو االستثمار في قطاع النقل -7

     تحسن وزيادة فرص االستثمار في قطاع النقل -9

     المساىمة في إنشا  مراف  النقل العام -5

     ية تحتية أكثر مالئمة لتطوير قطاع النقل العامبن- 9

مستوى أفضل من التنسي  والتكامل والتعاون بين كافة األطراذ ذات العالقة لتقديم خدمات أفضل - 0
 لممواطنين

    

     .مأسسة طليات التنسي  والتعاون مع القطاع الخاص- 8

     ع النقلتشجيع القطاع المصرفي لتشجيع االستثمار في قطا -1

     توفر المركبات والتجييزات الخاصة بقطاع النقل بشكل أسيل وبشروط أفضل لممواطن -8

 
اآلثار الدائمة التً تتركها 

السٌاسة على الموازنة 
 الجارٌة 

ٌّن بإٌجاز المتطلبات الالزمة لالستمرار فً تقدٌم الخدمات  ب
  العامة وتوفٌر التموٌل المطلوب بعد إنجاز التدخل

اآلثار التً تخلفها السٌاسة 
 على اإلٌرادات 

ٌُتوقع أن تفرزها السٌاسة  ٌّن بإٌجاز أٌة آثار إٌجابٌة أو سلبٌة  ب
 ( من قبٌل العوائد الضرٌبٌة مثالً )على اإلٌرادات 

 . ري تنفٌذهأذكر أٌة التزامات عّبرت عنها الدول المانحة لدعم هذا التدخل أو أي تدخل آخر ٌج التزامات الدول المانحة 
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 نموذج سجل المشاورات
 

 ملخص فعالية التشاور
عدد  الموقع  التاريخ  الغرض من التشاور  نوع الفعالية 

 المشاركين 

اجتماع لفرٌق العمل 
مع بعض المإسسات 

 الحكومٌة واالهلٌة

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع وخطة العمل

 78 الوزارة 71/27/9227

 79 الوزارة 27/72/9227 مناقشة سٌر العمل العمل اجتماع لفرٌق

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً نابلس

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة نابلس 27/27/9227

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً القدس

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة القدس 79/72/9227

 79 الوزارة 75/72/9227 مناقشة سٌر العمل لاجتماع لفرٌق العم

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً سلفٌت

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 1 محافظة سلفٌت 98/72/9227

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً قلقٌلٌة

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 8 محافظة قلقٌلٌة 98/72/9227

االجتماع مع لجان 
ٌر فً الخلٌلالس  

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة الخلٌل 98/72/9227

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً بٌت لحم

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة بٌت لحم 9/77/9227

 79 الوزارة 5/77/9227 مناقشة سٌر العمل اجتماع لفرٌق العمل

االجتماع مع لجان 
ر فً جنٌنالسٌ  

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة جنٌن 79/77/9227

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً رام هللا 

 72 محافظة رام هللا 78/77/9227 

االجتماع مع لجان 
 السٌر فً طوباس

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 72 محافظة طوباس 78/77/9227

االجتماع مع لجان 
 سٌر فً طولكرمال

مناقشة اداء  احتٌاجات 
 ومشاكل القطاع

 8 محافظة طولكرم 77/77/9227

 79 الوزارة 99/77/9227 مناقشة سٌر العمل اجتماع لفرٌق العمل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ج)الممحق 
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 المؤسسات المشاركة

 الفعالية
المؤسسات 
 الحكومية

هيئات الحكم 
 المحلي

مؤسسات المجتمع 
المنظمات /المدني

 ةغير الحكومي

القطاع 
 الخاص

الدول 
المؤسسات /المانحة

 الدولية

 آخرون

االقتصاد   -7
 -الوطنً

 -العدل
/ الداخلٌة 
شرطة 
 المرور

 

تم زٌارة 
البلدٌات فً 
المحافظات 

 الرئٌسٌة

نقابة  
اصحاب 
 -الحافالت

اتحادات بٌع 
المركبات 
 المستوردة

و  -البنك الدولً 
USAID 
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